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Vanaf 23 mei weer wedstrijden! 
Hoewel het kabinet vandaag ‘stap 2’ van het 
openingsplan genomen heeft, blijft onduidelijk 
of er komend weekeinde alweer een startschot 
zal klinken. Er is in District Midden inmiddels 
een ‘regionale interclubcompetitie’ gepland, 
met één ‘losse’ wedstrijd en (tot de zomer-
vakantie) zes wedstrijden voor een klassement. 
Maar zoals u weet, alles is afhankelijk van 
overheidsmaatregelen. Op de kalender staan:  
 

Zondag 23 mei Tiel  
Zondag 30 mei Amersfoort 
Zaterdag  5 juni Veenendaal 
Zondag 13 juni Amersfoort 
Zondag 20 juni Woerden 
Zondag 27 juni Nieuwegein 
Zondag  4 juli Tiel 
 4-5 sept Nog niet bekend 
 11-12 sept Nog niet bekend 
 18-19 sept Nog niet bekend 

 
Inschrijving is ‘ter plaatse’. Er zijn, in tegen-
stelling tot eerdere berichten, toch drie starts:  

10 uur Cat 1-2-3 
11 uur  Cat 4 en 6 
12 uur Cat 5 en 7  

 
Bedenk verder dat:  
 Kantines en kleedkamers (nog altijd) 

gesloten zijn; 
 Publiek en ouders langs het parkoers niet 

zijn toegestaan;  
 Op het parkoers per vereniging twee 

begeleiders per categorie zijn toegestaan;  
 Alleen renners mogen meedoen die 1) lid 

zijn van een club in district Midden, en 2) 
een startlicentie of landelijke licentie 
hebben;  

 Renners na de wedstrijd direct naar huis 
moeten. 

Jeugdwedstrijden 
In alle KNWU-districten zijn voor de komende 
weken trainingsritten aangekondigd. Die staan 
vermeld op MijnKnwu.nl . Onduidelijk is nog 
altijd welke (landelijke) wedstrijden doorgang 
kunnen vinden. Houdt daarom MijnKnwu.nl 
goed in de gaten: de wedstrijdkalender zal nog 
flink veranderen als er verdere versoepelingen 
komen. Tot 1 augustus staan op de kalender:  
 

6 juni Bob Scholte memorial, Breda 

19 juni  Klimomnium, Dordrecht 

20 juni Jeugdronde De Rooëibes, Neer 

3 juli Wielerronde van Kruiningen 

3 juli Ronde van Ughelen 

11 juli Jeugd Klimkoers Bocholtz 

17 juli  Ronde van Ochten 

18 juli Mini Acht van Chaam 

 
 

Club van het Jaar 

 

Nog een week te gaan! 
Stem op WV Eemland 
als Club van het Jaar 
2021.  
 
www.clubvanhetjaar.nl/ 
 

 
 

 

mailto:jeugdafdelingwve@gmail.com
https://www.facebook.com/WVEemland
http://www.wveemland.nl/categorieen/jeugd/
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/startlicentie
https://mijn.knwu.nl/calendar/events/3157
http://www.clubvanhetjaar.nl/

