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Duurtraining op zaterdag

WV Eemland Club van het Jaar?

Twee groepen van zes renners en per groep
(zoals het hoort) twee trainers/begeleiders
reden zaterdag jl. voor het eerst (iets meer dan)
veertig kilometer. De een had het onderweg
wat moeilijker dan de ander, maar de meesten
konden deze duurtraining goed aan. Bovendien:
halverwege waren er chocomel en bananen.
Dank aan meefietsende ouders en begeleiders!

Trots op je wielerclub? Trots op hoe we met z’n
allen, ondanks alle corona-maatregelen, een
goed jaar hebben gehad, met veel leuke en
afwisselende trainingen en een supergezellig
trainingsweekend? Nomineer dan WV Eemland
als CLUB VAN HET JAAR 2021. Die verkiezing
wordt ook deze keer georganiseerd door
Rabobank, NOC*NSF, AD.nl, LKCA en
Kunstbende.

Stemmen kan tot 24 mei, op
https://www.clubvanhetjaar.nl/

Clubkalender
Aanstaande zaterdag is er (vanaf 9.30 uur) op
het eigen parkoers weer een clubwedstrijd.
Benieuwd hoeveel jeugdrenners er deze keer
aanwezig zijn!
De clubkalender:
Za 24 april
Clubwedstrijd
Di 27 april
Tijdrit
Di 4 mei
Ploegentijdrit
Za 8 mei
Clubwedstrijd

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

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

Wedstrijden en licentie
Het ziet er naar uit dat er vanaf 1 juni 2021
weer wedstrijden verreden kunnen worden,
aldus de KNWU – uiteraard afhankelijk van
besmettingscijfers en lockdowns. Op MijnKnwu
.nl staan de wedstrijden die momenteel
gepland zijn. Deze kalender is uiteraard nog niet
compleet. Vanaf maandag 3 mei is het,
wederom volgens de bond, mogelijk om je in te
schrijven voor de wedstrijden. Je hebt daarvoor
wel een startlicentie of landelijke licentie nodig.
Startlicentie of landelijke licentie
Sinds 2021 kun je met een KNWU-lidmaatschap
geen wedstrijden meer rijden vanwege
verzekeringstechnische redenen. Wil je vanaf
2021 deelnemen aan wedstrijden? Dan heb je
minimaal een startlicentie nodig. Deze is er voor
onder meer interclubwedstrijden en het NK
Clubs - laagdrempelige wedstrijden waarbij je
niet direct veel wedstrijdervaring nodig hebt.
De startlicentie kost 10 euro en is een heel
kalenderjaar geldig. Met een landelijke licentie,
die 36 euro kost, kun je ook aan landelijke
wedstrijden deelnemen.
Bij die wedstrijden is vaak ook een transponder
(ook wel chip genoemd) verplicht. Voor weg- en
veldwedstrijden is dat een MyLaps ProChip Flex.

Meer informatie over licenties is te vinden op
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/st
artlicentie

De voorlopige wedstrijdkalender:
6 juni
12 juni
12-13 juni
19 juni
20 juni

Bob Scholte memorial, Breda
Wielerweekend, Buchten
NK Jeugd, Veendam
Klimomnium, Dordrecht
Jeugdronde De Rooëibes, Neer

Zie voor meer informatie:
Opstarten Wielerwedstrijden
Routekaart Wielerwedstrijden

