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Uitslag clubwedstrijd 
Het weer was goed, de opkomst was hoog maar 
het mooist was te zien hoe de jeugdrenners vol 
de strijd aan gingen. Eindelijk weer eens een 
race, riepen enkele renners verheugd! 
Opvallend was de winst van de drie broers 
Lenn, Daan en Jop – dat zal een feest zijn 
geweest in de auto terug naar huis …  
De groepen 1 en 2 deden een behendigheids-
proef, waarbij maximaal zeven punten te 
behalen waren.  
 

 
 

De uitslag 

Groep 1 Groep 2 
1e Lenn                   (4) 
2e Tom                    (7) 
3e Pien                    (6) 
4e Ferris                  (7) 
5e Mick R                (7) 
6e Lynn                    (6) 
7e Olivier van P      (6) 

1e Daan                   (7) 
2e Thijs                    (7) 
3e Feline                 (7) 
4e Hielke van E      (7) 
5e Olivier H             (6) 
6e Eline                   (5) 
7e Koen                   (6) 
DNF Nathan            (7) 
 
 

Groep 3 Groep 4 
1e Jop  
2e Lotte 
3e Sara 
4e Christiano  
5e Roan vd S 
6e Tobias 
7e Mick de R 
8e Abel 
9e Martijn 
10e Kim 
11e Job 

1e Rinus 
2e Milan 
3e Berend 
4e Alex 
5e Han 
6e Friso 
7e Noah 
8e Stijn 
DNF Luuk 

 

 
Foto’s en filmpjes – dank aan alle fotografen – 
staan in een album op Google 
https://photos.app.goo.gl/dhiUi7bKSj9YTdVs9  
 
Volgende clubwedstrijd: 24 april  
 
  

Nieuwe trainingsgroep  
Waar de ‘oudere jeugd’ vaak meetraint met 
Nieuwelingen/Junioren, merken de trainers dat 
het voor sommige jeugdrenners wel erg hard 
gaat en dat de duurtrainingen vaak net iets te 
lang zijn. Er komt daarom een nieuwe trainings-
groep, bestaande uit renners uit de categorieën 
5 en 6. Deze groep gaat op zaterdagen 
maximaal anderhalf uur, maximaal veertig 
kilometer rijden. Dat moet lukken, denkt trainer 
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Jaap. “In Vierhouten hebben de meeste renners 
uit deze groep al eens 60 km gefietst en dat 
ging erg goed”.  

Voorwaarden 

Jaap: “Het is natuurlijk wel iets anders als een 
training bij IKEA of op ons eigen parkoers: we 
rijden immers op de openbare weg. Dit vraagt 
heel veel concentratie en discipline. Houdt hier 
rekening mee! Stel dat blijkt dat dit (voor 
sommigen) te lastig is, dan wordt er uiteraard 
ingegrepen. Lukt het als groep niet, dan moeten 
we helaas (tijdelijk) stoppen. Lukt het een 
bepaalde renner niet, dan kan hij/zij voorlopig 
niet mee”.  De genoemde categorieën zijn 
volgens Jaap globaal: de ene renner uit cat. 5 is 
er fysiek misschien nog niet aan toe, een renner 
uit cat. 4 misschien al wel. “Voorwaarden zijn 
dat je goed rijdt in een groep, op de openbare 
weg en het ook fysiek aankunt. Maar het 
belangrijkste is natuurlijk of je er zin in hebt! 
Overleg met je trainer of je mee mag”. 

Meefietsers  
Bij deze groep zijn meefietsende ouders van 
harte welkom! De coronaregels zeggen dat per 
groep maximaal twee volwassenen mogen 
meefietsen. Lijkt het je wat om als ouder af en 
toe mee te fietsen, laat het even weten. De 
trainers maken dan een app-groep voor de 
coördinatie. Reacties graag via de algemene 
app; dan voegen we je toe aan de groep 
‘meefietsende-ouders’.  

 
De routes van deze duurtrainingen worden van 
te voren bekend gemaakt, zodat begeleiders 
deze op hun Garmin (of andere app) kunnen 
zetten. 

 
De eerste duurtraining voor deze groep is 
zaterdag 17 april. We verzamelen om 10 uur bij 
het clubhuis. Zorg dat je een reservebandje bij 
je hebt, een bidon en iets te eten. Vergeet je 
regenjack niet, afhankelijk van de 
weersvoorspelling.   
 

NK Jeugd op 12/13 juni? 
Zou het kunnen? Zou het mogen?  
De organiserende vereniging De Stormvogels in 
Veendam zegt er alles aan te doen om het 
‘Zechstein NK Jeugd 2021’ door te laten gaan.  

 
 
Die wedstrijden zal in ieder geval niet meer 
verreden worden in het centrum van Veendam, 
zoals oorspronkelijk gepland. Nieuwe locatie is 
de Wielerarena, in en om het voormalige 
voetbalstadion De Langeleegte. Deze baan 
wordt voorafgaand aan het NK officieel 
geopend.  

Clubkalender  
Clubwedstrijden en (ploegen)tijdritten – we 
doen het er voorlopig nog maar even mee.  
 

Za 17 april Duurtraining cat 5-6 

Za 24 april Clubwedstrijd  

Di 27 april Tijdrit  

Di 4 mei Ploegentijdrit  

Za 8 mei Clubwedstrijd  

Di 18 mei Ploegentijdrit  

Do 20 mei Tijdrit  

Za 22 mei Clubwedstrijd  

Di 1 juni Ploegentijdrit  

Za 5 juni Clubwedstrijd  

Di 15 juni Ploegentijdrit + tijdrit 

Za 19 juni Clubwedstrijd  

Di 29 juni Ploegentijdrit 

Za 3 juli Clubwedstrijd  

Do 8 juli Tijdrit  

Di 13 juli  Ploegentijdrit 

Do 15 juli Tienkamp (laatste training 
voor zomervakantie 

Za 17 juli  Clubwedstrijd 

Di 31 aug  Eerste training na vakantie 
 

 


