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Geen training op Hemelvaartsdag

Thijs+Berend winnen koppelkoers

As donderdag is Hemelvaartsdag. Er is daarom
geen jeugdtraining.

Toch nog twintig jeugdrenners reden zaterdagmorgen een fraaie koppelkoers. Elk duo reed in
totaal twaalf rondjes, de jongsten vijf en de
oudsten zeven. Het was tot het laatst spannend
en aan de koppies na afloop te zien, was er
knoerthard gereden!

Vanaf 23 mei weer wedstrijden!
It giet oan, zeggen ze bij het schaatsen. Wij
houden het gewoon bij ‘we mogen weer’. Op
zondag 23 mei is er in Tiel nog een ‘losse
wedstrijd’ maar in de weken daarna zijn er (tot
de zomervakantie) al zes jeugdwedstrijden
gepland in een ‘regionale interclubcompetitie’.
Overigens: definitieve toestemming is uiteraard
afhankelijk van de overheidsmaatregelen.
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

23 mei
Tiel
30 mei
Amersfoort
5 juni
Veenendaal
13 juni
Amersfoort
20 juni
Woerden
27 juni
Nieuwegein
4 juli
Tiel
4-5 sept
Nog niet bekend
11-12 sept Nog niet bekend
18-19 sept Nog niet bekend
De definitieve aanvangstijden volgen nog.
 Categorie 1 en 2 rijden samen (maar
worden apart geklasseerd)
 Cat. 3 t/m 7 rijden apart
 Kantines en kleedkamers zijn gesloten
 Publiek en ouders langs parkoers zijn niet
toegestaan
 Per vereniging zijn twee begeleiders per
categorie op het parkoers toegestaan
 Alleen renners die lid zijn van een club in
district Midden mogen meedoen
 Renners moeten startlicentie of landelijke
licentie hebben
 Renners mogen niet te vroeg komen en
moeten direct na hun wedstrijd weer naar
huis.

De uitslag:
1e Thijs + Berend
2e Feline + Friso
3e Ferris + Milan
4e Kim + Lotte
5e Job + Han
6e Abel + Luuk

7e Mick R + Alex
8e Olivier van P + Twan
9e Marlene + Sara
10e Martijn + Christiano

Geen NK Jeugd
Het NK Jeugd, gepland voor 12-13 juni, gaat
NIET door, zo heeft de KNWU laten weten. De
belangrijkste reden is dat deelnemende renners
nauwelijks wedstrijdritme hebben kunnen
opdoen - er zijn geen (kwalificatie-)wedstrijden.
De bond vindt een NK zonder wedstrijdritme
‘onverantwoord’. Liever wordt ingezet op een
opstart van de reguliere jeugdwedstrijden. Ook
de coronaregels bieden weinig ruimte voor een
dergelijk kampioenschap.
Eerder vielen ook de Tour de Junior, ‘onze
eigen’ Klimronde van Klein Zwitserland, de
Rijswijkse Jeugdmeerdaagse en de European
Junior Cycling Tour (Assen) al van de kalender.
Houdt MijnKnwu in de gaten om te zien welke
landelijke wedstrijden nog wel doorgaan.
Zie voor meer informatie:
Opstarten Wielerwedstrijden
Routekaart Wielerwedstrijden

Deze en andere foto’s staan op
https://photos.app.goo.gl/1cNdUsD6DZrGhpfF6

Startlicentie al in huis?
We schreven het al eerder maar we merken dat
het nog niet bij iedereen bekend is: renners
moeten zelf een startlicentie aanvragen. Zonder
licentie mag niet gestart worden!
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.

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

Club van het Jaar
Nog twee weken kun je
stemmen op WV
Eemland, als Club van
het Jaar 2021. Nog niet
gedaan? Ga naar
www.clubvanhetjaar.nl/

