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Trainingsweekend groot succes!
Met 39 jeugdrenners op zaterdag en 29 op
zondag, zes trainers en vier koks was het goed
vol in Vierhouten. Zonder problemen hebben ze
allemaal een prachtig trainingsweekend achter
de rug. Dank aan alle ouders die vier keer heen
en weer moesten, dank voor alle hulp die we
kregen. Niet iedereen wil in deze nieuwsbrief
genoemd worden, maar weet dat we al die hulp
ontzettend waardeerden.

Er was een clinic fietsonderhoud, er was een
binnenband die net zo lang werd opgepompt
tot-ie uit elkaar spatte, er waren puntenkoersen
en tijdritjes, er stonden ’s nachts weer dertig
fietsen binnen, er waren corona-maatregelen
en er waren uiteraard veel bananen.
Er waren meerdere ‘rondjes Veluwe’ uitgezet,
van 27, 42 en 62 km, en dat twee dagen. Er was
levend stratego, er was natuurlijk kampvuur. Er
hoefden slechts vier pleisters geplakt te
worden. En er waren pannenkoeken: van 8 kg
bloem, 16 liter melk, 64 eieren, 3 kg uien, 2 kg
geraspte kaas en 15, kg ontbijtspek werden, in
2,5 kg croma, 250 pannenkoeken gebakken – de
laatste exemplaren gingen er zondagmorgen
ook doorheen. U wilt niet weten wat er
allemaal op gesmeerd en gelegd werd …

Clubwedstrijden en tijdritten
Clubwedstrijden en tijdritten – we doen het er
voorlopig dus nog maar even mee. Volgens dit
schema, met op sommige zaterdagochtenden
(vanaf 9.30 uur) een clubwedstrijd:

Er was op zondag nog een groep Nieuwelingen/
Junioren/Ouderejeugd die kwam lunchen,
tijdens hun duurtraining.

Do 1 april
Za 10 april
Za 24 april
Di 27 april
Di 4 mei
Za 8 mei
Di 18 mei
Do 20 mei
Za 22 mei
Di 1 juni
Za 5 juni
Di 15 juni
Za 19 juni
Di 29 juni
Za 3 juli
Do 8 juli
Di 13 juli
Do 15 juli
Za 17 juli
Di 31 aug

Tijdrit
Clubwedstrijd
Clubwedstrijd
Tijdrit
Ploegentijdrit
Clubwedstrijd
Ploegentijdrit
Tijdrit
Clubwedstrijd
Ploegentijdrit
Clubwedstrijd
Ploegentijdrit + tijdrit
Clubwedstrijd
Ploegentijdrit
Clubwedstrijd
Tijdrit
Ploegentijdrit
Tienkamp (laatste training
voor zomervakantie
Clubwedstrijd
Eerste training na vakantie

Wedstrijdkalender
Onder veel voorbehoud zijn de volgende
KNWU-wedstrijden aangekondigd.
3 apr
11 apr
2 mei
9 mei
Maar er was vooral veel plezier en gezelligheid,
eindelijk weer eens met z’n allen op pad,
eindelijk weer eens ergens anders fietsen dan
op het eigen parkoers.
Laten we hopen dat er volgend jaar, als
iedereen dat vaccin heeft en de wereld weer
wat veiliger is, gewoon weer overnacht kan
worden…
Alle foto’s en filmpjes die we konden vinden,
staan in een album op Google. Zie
https://photos.app.goo.gl/7u4K2Ldc7dbK9dUg8

13 mei
16 mei

Jeugdronde Spijkenisse
Jeugdronde Alphen a/d Rijn
Hel van Netersel
Nicooz Wielerronde Amstelveen
(cat 4-5-6-7)
Ronde van het Purmerplein,
Amsterdam
Jeugdronde Rijk Zwaan,
Honselersdijk

Zie Knwu.nl en Knwumidden.nl voor meer
informatie

