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Druk programma 
We gaan weer van start! We maken ons op voor 
twee drukke maanden. In september en 
oktober staan circa twintig (!) wedstrijden op 
het programma, waaronder enkele die zijn 
doorgeschoven van het afgelopen voorjaar. Er 
zijn nog vier MNC’s, met de Grande Finale op 3 
oktober op ons eigen parkoers. Maar er zijn ook 
wedstrijden in Nijverdal, op het parkoers waar 
in 2022 het NK Jeugd wordt verreden, in 
Beekbergen/Apeldoorn en in Kortenhoef (zie 
elders in deze nieuwsbrief). Ook zijn er in 
september weer een paar ploegentijdritten 
(idem).  
Los van al die wedstrijden hebben we bij WV 
Eemland natuurlijk nog het Clubkampioen-
schap, misschien wel weer met barbecue of 
andere catering. En voor je het weet is het dan 
oktober en gaan we ons opmaken voor het 
veldseizoen.  
 
Hoe dan ook, veel plezier bij wedstrijden en 
trainingen. Als jij of je ouders vragen hebben, 
over wedstrijden, programma of licentie, stel ze 
aan de trainers!  
 

Categorie 7 
 Ronde van Maassluis, 28 aug 

5e Fitz 
 

 

Ploegentijdritten 
September is traditioneel ook de maand waarin 
enkele ploegentijdritten gepland zijn.  
Op 12 september rijden misschien wel vijf 
Eemland-teams in Rijswijk, bij de bekende 
Jeugdploegentijdrit van De Spartaan. Een 
weekend later, op 18 september kunnen 
renners uit cat. 5-6-7 meedoen aan het 
wielerweekend in Gilze, Noord-Brabant. Op 25 
september staat de ploegentijdrit bij HSV De 
Kampioen in Spaarndam gepland. Die ritten zijn 
allemaal ter voorbereiding op het NCK, het 
Nederlands Club Kampioenschap, op zaterdag 2 
oktober in Biddinghuizen.  
 

 
 

Kortenhoef met startlicentie! 
Veel Eemland-renners rijden de Midden-
Nederland Competitie, bij landelijke 
wedstrijden zien we er veel minder. Toch is het 
leuk én goed om eens aan zulke wedstrijden 
deel te nemen: andere tegenstanders, andere 
parkoersen, andere strijd.  
 
Op zondag 19 september is de Ronde van 
Kortenhoef voor jeugd, georganiseerd door 
GWC De Adelaar. Dat is een mooie ronde om 
aan mee te doen: een parkoers dwars door het 
dorp, rugnummer ophalen in de sporthal, koek-
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en-zopie langs het parkoers en de finishlijn 
midden in het dorp! De ronde is bovendien dit 
jaar ook toegankelijk voor renners met een 
STARTlicentie.  
 

 
 
Dus schrijf nog snel in. Kijk voor informatie op 
de KNWU kalender. 
 

40 renners bij Sportzomer  
Ook deze zomer organiseerde SRO weer het 
Sportzomer-programma, een serie van tien 
wijksportdagen voor kinderen in Amersfoort 
van 6 tot 12 jaar. Dit jaar was de afsluitende dag 
op Sportpark Zielhorst. Thema was, hoe kan het 
ook anders: fietsen! Op het Grote 
Fietsspektakel waren er demonstraties met bmx 
en fietsstep, er was een smoothiefiets en bij de 
stand van Shimano kon op een Tacx gereden 
worden. WV Eemland organiseerde vier clinics. 
Gelegenheidstrainers Marlene en Esmee 
begeleidden in totaal veertig jongens en meisjes 
bij hun eerste meters op een racefiets.  
 

 

Wedstrijdkalender  
 
Onder voorbehoud! 
 

Za 4 sept HvH Competitie, Veenendaal 

Zo 5 sept Klompenronde, Honselersdijk  

Zo 5 sept Ronde van Uithoorn (cat.7) 

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 van Geldrop 

Za 18 sept Omloop vd Braakman, 
Philippine (cat.5-6-7) 

Za 18 sept Jeugdronde van Schijndell 

Za 18 sept Jeugdronde Uithof, Den Haag 

Za 18 sept Ploegentijdrit Gilze (cat.4-5-6-7) 

Za 18 sept Ronde van Gelderland, 
Beekbergen 

Zo 19 sept Jeugdronde van Kortenhoef 

Zo 19 sept Ronde van Korvel, Tilburg 

Za 25 sept Klimomnium M.Gödde, 
Dordrecht 

Za 25 sept Ploegentijdrit, Spaandam 

Zo 26 sept HvH Competitie, Woerden 

Zo 26 sept Jeugdronde Calfven, 
Ossendrecht 

Za 2 okt NCK, Dronten 

Zo 3 okt HvH Competitie + Prijsuitreiking, 
Amersfoort 
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