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Verzetscontroles  
Nadat er in de eerste HvH-wedstrijden enkele 
ouders bij het District hadden geklaagd over 
‘oneerlijke concurrentie’, is eind juni in Nieuwe-
gein een verzetscontrole uitgevoerd.  
Daarbij bleken “aardig wat fietsen” niet in orde. 
Deze renners/rensters mochten wel meefietsen 
maar ze werden gevraagd om niet alle tandjes 
te gebruiken. Bij de wedstrijden bleek echter 
dat enkele renners die met een te groot verzet 
reden, dat verzet ook gebruikten “en soms zelfs 
in de prijzen vielen”.  

 

Bij de wedstrijd 
van afgelopen 
zondag in Tiel 
was er wederom 
aandacht voor 
het jeugdverzet. 

Bij negen van de 87 deelnemers – gelukkig geen 
Eemland-renners – werd een onreglementair 
verzet vastgesteld. Deze renners zijn niet 
opgenomen in de uitslag. Bij de wedstrijden in 
september zal wederom gecontroleerd worden. 
Renners met een verkeerd verzet mogen dan 
alleen ‘buiten mededinging’ meerijden en 
krijgen automatisch de laatste plaats, aldus de 
organisatoren van de HvH-competitie.  
 
Lees meer over Jeugdverzetten bij de KNWU.  
 

Categorie 1 
 Tiel, 4 juli 

Geen Eemland-renners 

Categorie 2 
 Tiel, 4 juli 

4e Jurre, 10e Mick Ruitenberg, 11e Lynn, 
14e Ferris 
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Categorie 3 
 Tiel, 4 juli 

7e Feline 

 

Categorie 4 
 Tiel, 4 juli 

1e Lotte, 2e Abel, 4e Eline 
 

 
 

 
 

 

Categorie 5 
 Tiel, 4 juli 

8e Mick de Rooij, 12e Roan van der St 

 

Categorie 6 
 Tiel, 4 juli 

2e Berend, 4e Friso, 5e Alex, 7e Luuk 

 

Categorie 7 
 Tiel, 4 juli 

1e Fitz, 3e Storm, 5e Milan, 6e Twan, 11e 
Han 

 
 
Een foto-album van de wedstrijden in Tiel staat 
op https://photos.app.goo.gl/zcjktra8erwhyErr8  
Met dank aan alle fotografen!  
 

https://photos.app.goo.gl/zcjktra8erwhyErr8


Team Oranje wint! 
Bij het voetballen verloor Oranje, bij de tijdrit-
training van afgelopen donderdag wón Team 
Oranje. De ploegentijdrit (twee rondjes) werd 
afgelegd in 5:10 minuten, één seconde sneller 
dan Team Groen 

Oranje (Roan vd St, Alex, Friso) 5:10 

Groen (Job, Luuk, Noah) 5:11 

Geel (Lia, Abel, Yens) 5:15 

Blauw (Tobias, Kim, Maaike) 5:19 

Grijs (Mick de Rooij, Marlene, 
Hielke, Berend)  

5:25 

  

Fun Triatlon  
Heb je nog nooit een triatlon gedaan en wil je 
het wel eens proberen? Of wil je gewoon een 
avondje lekker sportief bezig zijn met familie of 
vrienden? Doe dan mee aan de FUN Triatlon, 
een open triatlontraining in en rondom Bosbad 
Birkhoven. Deelname staat open voor iedereen 
met een zwemdiploma, een fiets en 
sportschoenen. Het is een open triatlontraining, 
wat wil zeggen dat je geen startnummer hoeft 
te dragen, dat er geen speaker is die je over de 
finish praat en dat er geen prijzen zijn te 
verdienen. Wel is er een wisselzone in je 
eindtijd wordt uiteraard genoteerd. Je zwemt 
(honderd meter) in het – niet verwarmde – 50 
meter buitenbad van het Bosbad, je fietst (3 
km) over verharde wegen door het bosgebied 
en je loopt (1 km) over de bospaden rondom 
het Bosbad. Finishen doe je op het grasveld 
voor het clubgebouw van AV Triathlon. 
 

 
 
Inschrijven kan nog via 
https://avtriathlon.nl/fun-triatlon-op-7-juli-
2021/  
 

Wedstrijdkalender 
Veel wedstrijden die in het voorjaar niet konden 
doorgaan, zijn verplaatst naar september of 
oktober. Het wegseizoen loopt daarom zeker 
een maand langer door.  
Op de kalender staan ook de vier resterende 

wedstrijden in de HvH-competitie. De laatste 
wedstrijd uit die reeks, inclusief prijsuitreiking, 
is op zondag 3 oktober op ons eigen Eemland-
parkoers in Amersfoort!  
 

Za 10 juli Jeugdwedstrijden Rucphen 

Zo 11 juli Jeugd Klimkoers Bocholtz 

Zo 18 juli Mini Acht van Chaam 

Za 14 aug DK Tijdrit, Swifterbant (voor 
cat.6 meisjes en cat.7)  

Za 28 aug Jeugdronde van Maassluis 

Zo 29 aug GP Rob Mulders, Venlo 

Zo 29 aug Jan Plat Ronde, Groningen 

Za 4 sept HvH Competitie, Veenendaal 

Za 4 sept Jeugdronde van Deventer 

Zo 5 sept Klompenronde, Honselersdijk  

Zo 5 sept Jeugdronde Calfven, Roosendaal 

Za 11 sept Ronde Villapark, Nijverdal 

Za 11 sept Jeugdronde Nieuwkuijk 

Zo 12 sept HvH Competitie, Tiel 

Zo 12 sept Jeugdploegentijdrit Rijswijk 

Zo 12 sep Jeugdtijdrit Chaam-Ulvenhout 

Zo 12 sept Jeugdronde van Geldrop 

Za 18 sept Jeugdronde van Schijndell 

Za 18 sept Jeugdronde Uithof, Den Haag 

Zo 19 sept Ronde van Gelderland, 
Beekbergen 

Zo 19 sept Jeugdronde van Kortenhoef 

Zo 19 sept Ronde van Korvel, Tilburg 

Za 25 sept M.Gödde Meisjesronde, 
Dordrecht 

Zo 26 sept HvH Competitie, Woerden 

Zo 3 okt HvH Competitie + Prijsuitreiking, 
Amersfoort 

9-10 okt Wielerweekend Buchten 

  

 
 

      

Foto's of kopij voor de nieuwsbrief? 
  jeugdafdelingwve@gmail.com 
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