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Veel schaafwonden bij eerste 
wedstrijden 
Eindelijk is er ook in ons eigen district weer 
gereden! Waar in andere districten soms al 
twee ‘trainingsritten’ verreden zijn, werd in 
district Midden pas afgelopen weekend voor 
het eerst weer gekoerst. Voor de een was dat 
de eerste wedstrijd in lange tijd, voor de ander 
misschien wel de eerste wedstrijd ooit!  
Hoe dan ook, door meerdere valpartijen buiten 
(sterkte Stijn!) en binnen de koers (sterkte 
Berend!) liep het allemaal anders dan gedacht. 
Er waren flink wat valpartijen, maar de meesten 
‘zonder erg’. Wij wensen alle zieken en 
gewonden een snel herstel!  
 

 
 

 

 

 
 

 
 
In cat 3 won Lisa, in cat 7 won Fitz. In cat 4 werd 
Abel 2e. We wachten nog op de complete 
uitslag.  

Let op: Woerden wordt Veenendaal!  
Attentie! Het lukt WTC Woerden niet om op 20 
juni een wedstrijd te organiseren. Gelukkig is 
AXA Valleirenners bereid gevonden deze 
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wedstrijd over te nemen. Maar dan wel een dag 
eerder!  
Zondag 20 juni wordt dus zaterdag 19 juni. En 
Woerden wordt Veenendaal.  
 
De resterende trainingsritten zijn:  

Zondag 13 juni Amersfoort 
Zaterdag  19 juni Veenendaal 
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 

En verder:  
 Starttijden 

10 uur: Cat 1+2+3  
11 uur: Cat 4+6  
12 uur: Cat 5+7  

 Inschrijving in clubhuis (let op: éénrichtings-
verkeer) 

 Publiek langs parkoers is niet toegestaan, 
wel op fietspad tegenover clubhuis 

 Per renner is één begeleider 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 

 Kleedkamers zijn geopend 
 Clubhuis is alleen toegankelijk mét 

mondkapje! 
 

Startlicentie  
Om mee te mogen rijden met de trainingsritten, 
is minimaal een startlicentie nodig. Heb je die 
nog niet, kijk dan snel op 
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/st
artlicentie .  
 
De startlicentie, goed voor regionale compe-
tities, kost 10 euro  en is een heel kalenderjaar 
geldig. Een landelijke licentie (36 euro) geeft 
ook toegang tot landelijke wedstrijden.  
 

 
 
 

Instroomtrainingen 
Nu we ‘stappen’ maken bij het herstarten van 
alle sportactiviteiten, kunnen we ook weer een 
instroom training aankondigen. Drie keer gratis 
meetrainen, te beginnen op donderdag 17 juni 
en daarna op 24 juni en 1 juli. Ook onze leen-
fietsen kunnen dan weer gebruikt worden.  
 

 
 

Wedstrijdkalender 
Kijk regelmatig op MijnKnwu.nl : de wedstrijd-
kalender zal de komende weken nog 
veranderen naarmate er meer versoepelingen 
komen. Tot 1 augustus staan in ieder geval de 
volgende jeugdwedstrijden op de kalender:  
 

13 juni  Trainingsrit District Midden, 
Amersfoort 

19 juni Trainingsrit District Midden, 
Veenendaal 

27 juni Trainingsrit District Midden, 
Utrecht-Nedereindse Berg 

3 juli Wielerronde van Kruiningen 

4 juli 1e Wielerexpirience omnium, 
Roosendaal 

4 juli Trainingsrit District Midden, Tiel 

11 juli Jeugd Klimkoers Bocholtz 

18 juli Mini Acht van Chaam 
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