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Corona-proof Clubkampioenschap  
Het was de enige wedstrijd van het veldseizoen;  
een paar renners hadden er niet van kunnen 
slapen; het was zonnig maar ook frisjes; en de 
opgelegde corona-beperkingen werden goed 
nageleefd. Het Clubkampioenschap Veldrijden 
werd zo (met 37 deelnemers) een groot succes.  
Een live stream bleek onhaalbaar, maar bijna 
tweehonderd (!) foto’s en filmpjes zijn 
inmiddels gedeeld en terug te vinden.  
 

 

Zelfs de prijzen werden 
corona-proof uitgereikt.  

 

Cat 1 
1e Ferran 

 
 

Cat 2  
1e Ferris 
2e Tom  
3e Mick R 
4e Lynn 
5e Jurre 

 

Cat 3 
1e Sara 
2e Nathan 
3e Olivier H 
4e Feline 
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Cat 4 
1e Lotte 
2e Marlen 
3e Abel 
4e Koen 
5e Beorn 
6e Daan 
7e Thijs  
8e Lia 
9e Roan F 
10e Lenn 

 

Cat 5 
1e Noah 
2e Mick de R 
3e Roan vd St 
4e Tobias 
5e Martijn 

 

Cat 6 
1e Berend 
2e Friso 
3e Alex 
4e Luuk 
5e Jop 
6e Kim 
7e Job 
 

 

Cat 7 
1e Rinus 
2e Milan 
3e Storm 
4e Jens 
5e Han 

 
 

Trainingen wegseizoen 
De dikke banden kunnen weg, het is tijd voor 
racebandjes. Op donderdag 4 maart is de eerste 
wegtraining. Zaterdag 6 maart doen we laatste 
zaterdagtraining (op de weg natuurlijk) en vanaf 
dinsdag 9 maart is er weer gewoon training op 
dinsdag en donderdag (17.30 tot 18.45 uur).  
 
We trainen (zoals altijd) in meerdere groepen. 
Je hoort komende week in welke groep je zit.  
De trainers zijn:  
 

Groep Dinsdag Donderdag  

1 Nvt  Nvt 

2 Dennis Dennis 

3 Reiner, Peter Reinier 

4 (*) Jaap, Jacco  Jaap, Yoep 

 
(*) Oudste jeugd traint met Nieuwelingen mee, 
trainer is Jaap. 
 



Clubwedstrijden en tijdritten 
Nieuw is het plan om op zaterdag clubwedstrij-
den te organiseren – zeker zolang er nog geen 
MNC of landelijke wedstrijden zijn. We starten 
op zaterdag 13 maart, om 9.30 uur. Het zullen 
niet alleen gewone wedstrijden zijn, ook 
‘creatievere’ vormen zoals een puntenkoers. 
 
Elke 3-4 weken, dus om en om op dinsdag en 
donderdag rijden jeugdrenners een tijdrit, ook 
met het oog op de ploegentijdritten aan het 
eind van het seizoen. De eerste tijdrit rijden we 
op dinsdag 9 maart, ná de (halfjaarlijkse) 
verzetscontrole.  

Clubkleding verplicht 
Bij je lidmaatschap van WV Eemland hoort dat 
je trainingen en wedstrijden in clubkleding rijdt. 
Dat doet echter nog lang niet iedereen. Het 
nieuwe wegseizoen is daarom een mooi 
moment om die clubkleding aan te schaffen. 
Kijk op WV Eemland > Vereniging > Kleding. De 
levertijd is zes weken. Als je kleding ´binnen´ is, 
krijg je mail van kledingcoördinator Chris Hop.  

 
 

Trainingsweekend Vierhouten 
Zoals we vorige week al aankondigden, gaan we 
op zaterdag 27 en zondag 28 maart naar 
Vierhouten. Zonder overnachtingen dit keer. 
Vanaf cat. 4 konden jeugdrenners het hele 
weekend op kamp maar vanwege alle corona-
beperkingen slaan we de overnachtingen een 
keer over.  

Programma 
We verzamelen op zaterdagmorgen 27 maart 
om 9 uur bij De Boomklever. De renners trainen 
dan, in drie groepen, ingedeeld op leeftijd en 

fietsvermogen. Na de lunch fietsen we verder 
maar staat ook een clinic fietsonderhoud 
gepland en misschien is er nóg wel een leuke 
verrassing… Daarna zijn er pannenkoeken, 
waarna de ouders vanaf 19.30 uur hun kind 
weer kunnen ophalen.  

Op zondag houdt de jongste groep een 
meerkamp, op het park, en rijden de oudere 
groepen een wedstrijd. Na de lunch staat een 
tijdrit (met hindernis) gepland. Rond 15 uur 
kunnen de vermoeide strijders dan weer 
opgehaald worden.  

 

Kosten 
Twee dagen meedoen kost 30 euro, wie alleen 
op zaterdag komt, betaalt 15 euro.  

Inschrijving 
We gaan er van uit dat de renners die zich vorig 
jaar al ingeschreven hebben, dit jaar gewoon 
meegaan. Zo niet, stuur even een mailtje.  

Heb je je nog niet ingeschreven? Bij deze 
nieuwsbrief zit wederom een inschrijfformulier.  

Na inschrijving en betaling volgt nog extra 
informatie over programma en locatie.  

 

Wedstrijdkalender  
Onder veel voorbehoud zijn de volgende 
wedstrijden aangekondigd.  
 

3 apr Jeugdronde Spijkenisse 

11 apr Jeugdronde Alphen a/d Rijn 

2 mei Hel van Netersel 

9 mei Nicooz Wielerronde Amstelveen 
(cat 4-5-6-7) 

13 mei Ronde van het Purmerplein, 
Amsterdam 

16 mei Jeugdronde Rijk Zwaan, 
Honselersdijk 

 
Zie Knwu.nl en Knwumidden.nl voor meer 
informatie  

 

https://www.wveemland.nl/winkel/

