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Vierhouten gaat door!

Uitslag clubwedstrijd

We zijn verheugd te kunnen melden dat het
trainingsweekend gewoon in Vierhouten
plaatsvindt. Er was lang onduidelijkheid over de
‘versoepelingen’ die voor sommige groepen
geen versoepelingen leken: mochten we nu wel
of niet op de openbare weg? Contacten met
NOC*NSF, KNWU en de gemeente Nunspeet
hebben gelukkig geleid tot toestemming om in
en rond Vierhouten onze trainingskilometers te
mogen maken.
Op 27 en 28 maart aanstaande gaan we dus
weer naar de Boomklever! Alleen overdag,
inclusief lunch, pannenkoeken, bananen en
andere versnaperingen voor onderweg en
daarna.

Aan de eerste Eemland-clubwedstrijd in het nog
wedstrijdloze wegseizoen deden maar 22 jeugdrenners mee. Er waren veel afzeggingen,
vermoedelijk vanwege de storm. De wedstrijd
werd verreden in vijf groepen. De groepen 1 en
2 deden ook een behendigheidsproef.

Wie alleen op zaterdag meedoet, betaalt 15
euro. Wie ook zondag van de partij is, 30 euro.
Een deel van de jeugdrenners heeft in 2020 al
betaald, anderen deden dat de afgelopen
weken al. Weer anderen krijgen een deel van
het betaalde geld terug omdat we dit jaar niet
overnachten. Zij krijgen individueel bericht van
onze penningmeester.
Samengevat:

Verzamelen in
Vierhouten
Ophalen in
Vierhouten
Prijs

Zaterdag
27 maart
9.00 uur

Zondag
28 maart
9.00 uur

19.30 uur

15.00 uur

(vanwege
avondklok)

15 euro

15 euro

U kunt (in verband met inkoop en logistiek) nog
tot 19 maart inschrijven.

Groep 1 (3 ronden)
1e Tom
(0 aftrekpunten behendigheid)
2e Ferris
(2 aftrekpunten)
3e Olivier van P
(3 aftrekpunten)
4e Lynn
(1 aftrekpunt)
Groep 2 (4 ronden)
1e Feline

(0 aftrekpunten)

Groep 3 (10 ronden)
1e Abel
2e Martijn
3e Job Lever
Groep 4 (13 ronden)
1e Noah
2e Stijn
3e Luuk
4e Sara
5e Lotte
6e Tobias
7e Roan van der St
8e Mick de R
Groep 5 (16 ronden)
1e Milan
2e Berend
3e Storm
4e Maaike
5e Friso
6e Han
De volgende clubwedstrijd is zaterdag 10 april.

