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Fietsen in de meivakantie
De training van dinsdagavond 4 mei gaat
gewoon door. We zijn op tijd klaar voor
Dodenherdenking.
Zaterdag 8 mei is er weer een clubwedstrijd. De
rest van de kalender is onzeker geworden met
de plannen voor de herstart van jeugdwedstrijden.

De clubs in het district overleggen deze week
nog over de exacte kalender (elk weekend één
wedstrijd). Er worden in ieder geval twee ‘thuiswedstrijden’ gepland.
Let op: in tegenstelling tot vorige jaren rijden
alleen de jeugdcategorieën 1 en 2 gecombineerd. Alle overige categorieën rijden apart.
De wedstrijddag zal daardoor wat langer duren.
Deelname is verder alleen mogelijk voor
renners uit het eigen district. Renners moeten
bovendien een startlicentie van de KNWU
hebben (zie hieronder).
En verder gelden natuurlijk de regels die we al
kennen:
 Ouders mogen niet op het parkoers, wel op
parkeerplaats.
 Parkoers moet afgesloten zijn en niet
toegankelijk voor publiek.
 Renners mogen niet te vroeg komen en
moeten direct na hun wedstrijd weer naar
huis.

Startlicentie al in huis?
Om deel te nemen aan de komende reeks
wedstrijden heb je dus een startlicentie nodig.
Deze was vroeger gekoppeld aan je KNWUlidmaatschap maar per ingang van januari 2021
niet meer. De startlicentie kost 10 euro , is een
heel kalenderjaar geldig en kan worden besteld
via MijnKNWU. Een landelijke licentie (36 euro)
geeft ook toegang tot landelijke wedstrijden.

Straks weer wedstrijden
Vanaf 29 mei zullen er, afhankelijk natuurlijk
van het openingsplan van de overheid, weer
wedstrijden plaatsvinden. Behalve landelijke
wedstrijden, komt er een ‘regionale interclubcompetitie’- het mag geen MNC of HvH heten.

Zie verder
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/st
artlicentie .

Clubkleding: hoe en wat?

Club van het Jaar

Met name bij (ouders van) nieuwe jeugdleden
zijn er vragen over clubkleding. Wat moet ik
kopen voor mijn kind, en hoe lang duurt het
allemaal?
De eerste vraag is het gemakkelijkst te
beantwoorden. Een zomerpakket bestaat uit
een shirt met lange mouwen, een shirt met
korte mouwen en een ‘bib short’ broek. Voor de
winter kan een lange broek met bretels worden
gekocht, of aparte beenstukken voor bij de
korte broek. Voor tijdritten is verder een
‘aeropak’ ideaal; regenjack, windstopper en
armstukken zijn optioneel. Op een ‘combi race
jack’ staan geen sponsornamen. Deze is vooral
geschikt voor inrijden en ná de wedstrijd.

Heb jij al gestemd? Jouw wielerclub is
genomineerd en stijgt steeds meer in het
klassement om Club van het Jaar 2021 te
worden. Stemmen op WV Eemland kan tot 24
mei aanstaande, op www.clubvanhetjaar.nl/

Ook de levering van de kleding roept nog wel
eens vragen op. De club bestelt de kleding bij
Bioracer, maar die gaan pas aan de slag bij een
minimale bestelwaarde, legt kledingcoördinator
Chris Hop uit. Hij kan daarom alleen ‘in bulk’ bij
Bioracer bestellen. Vanaf dat bestelmoment
duurt het nog een week of zes tot de kleding op
de club afgehaald kan worden.

Wedstrijdkalender (onder voorbehoud)
De voorlopige wedstrijdkalender verandert nog
steeds per dag. Wel is deze week bekend
geworden dat de Tour de Junior (gepland voor
26 t/m 31 juli) niet doorgaat.
6 juni
12 juni
12-13 juni
19 juni
20 juni
3 juli
11 juli

Bob Scholte memorial, Breda
Wielerweekend, Buchten
NK Jeugd, Veendam
Klimomnium, Dordrecht
Jeugdronde De Rooëibes, Neer
Ronde van Ughelen
Jeugd Klimkoers Bocholtz

Zie voor meer informatie:
Opstarten Wielerwedstrijden
Routekaart Wielerwedstrijden

