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Wedstrijden?  
‘Rije rije moeten ze, rije’. De legendarische 
woorden van oud-ploegleider Peter Post 
indachtig zagen we in heel Nederland Eemland-
renners aan de start. Vier teams reden de 
ploegentijdrit in Honselersdijk, anderen reden 
in Brabant of in Kampen, en negen 
jeugdrenners deden in Tiel mee aan de MNC. In 
de appgroep leverde het flink wat berichten op. 
Check de kalender, overleg met de trainers of je 
er aan toe bent en welke wedstrijd geschikt is, 
regel desnoods dat je met andere renners naar 
dezelfde koers gaat.  
 
En vergeet je landelijke licentie niet! Bij de MNC 
én sommige landelijke wedstrijden volstaat een 
startlicentie maar niet bij allemaal. Daar vragen 
ze nog wel een landelijke licentie. Bedenk ook 
dat jeugdrenners vanaf de maand oktober, de 
start van het veldseizoen, een categorie 
‘opschuiven’ maar dat je licentie nog per 
kalenderjaar gaat.  
Zie knwu.nl voor meer informatie.  
 

Categorie 2 
 MNC Tiel, 12 sept 

5e Ferris, 12e Lynn 

Categorie 4 
 Omloop van Kampen, 11 sept 

5e Lotte, 11e Marlene 

 

 MNC Tiel, 12 sept 
1e Lotte, 5e Koen, 6e Abel 
 

 

Categorie 6 
 MNC Tiel, 12 sept 

3e Alex 

Categorie 7 
 Jeugdronde van Nieuwkuijk, 11 sept 

1e Fitz 
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 MNC Tiel, 12 sept 
3e Fitz, 6e Han 
 

Ploegentijdrit Honselersdijk 
Maar liefst vier Eemland-teams reden afgelopen 
zondag de ploegentijdrit van RWV De Spartaan. 
Die was in Honselersdijk, het (vernieuwde) 
parkoers in Rijswijk was nog niet goedgekeurd.  
 
Het ‘meidenteam’ uit cat.2-3-4, bestaande uit 
Sara, Lia, Feline en Eline, werd 12e, op iets meer 
dan een minuut achter winnaar Zwc-Dts. Ze 
deden 9:41 minuut over de 5,385 km. Er reden 
17 ploegen mee.  
De drie teams uit cat.5-6-7 haalden het podium 
niet. De A-ploeg (Rinus, Milan, Twan en Storm) 
werd 7e in 16:04 minuut, de B-ploeg (Maaike, 
Berend, Luuk, Friso) werd 11e in 16:42 min en 
de C-ploeg (Hielke, Noah, Roan en Mick) 
uiteindelijk 21e in 18:52 min. Winnaar werd 
Westland Wil Vooruit in 15:17 min; er waren 24 
deelnemende ploegen.  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Ploegentijdrit Gilze 
Aanstaande zaterdag staat één Eemland-team 
aan de start van de ‘TeleIDEA Ploegentijdririt’, 
onderdeel van het Wielerweekend Gilze. Er 
rijden acht jeugdteams, WV Eemland start om 
13.07 uur als laatste van dat blok.  
Uiteraard zijn er nog flink veel corona-maat-
regelen van kracht. Zo is er nabij start/finish dit 
jaar géén horecavoorziening aanwezig. Zorg dus 
zelf voor eten en drinken! Bij start/ finish staat 
wel een toiletwagen maar die is alleen toegan-
kelijk voor deelnemers en begeleiders met een 
polsbandje.  
Deelnemende renners en ouders krijgen deze 
week alle informatie over deze ploegentijdrit.  
 

 
 
Zie verder www.wielerweekendgilze.nl  
 

http://www.wielerweekendgilze.nl/


7 oktober Clubkampioenschap 
Het jaarlijkse Clubkampioenschap is dit jaar op 
donderdag 7 oktober. We kiezen dan ook de 
Renner van het Jaar, nemen afscheid van 
renners die Nieuweling worden – de jongens uit 
cat. 7 en de meisjes uit cat. 6 – en, wie weet, 
hebben we aansluitend nog een feestje.  
 
Het CK is tevens de laatste training van het 
wegseizoen. Daarna moeten de fietsen 
omgebouwd dan wel gereed gemaakt worden 
voor het veldseizoen. Dat veldseizoen begint dit 
jaar een paar weken later nu veel organisatoren 
hun wedstrijden uit het voorjaar hebben 
verplaatst naar het najaar. Inmiddels staan de 
eerste veldrijwedstrijden op de kalender.  
Op zaterdag 23 oktober pakken we de traditie 
van de Veldrij Clinic weer op. Houdt deze 
nieuwsbrief in de gaten!  
 

Eemland-kleding: nog 1x dit jaar 
We geven dit jaar nog één extra mogelijkheid 
om clubkleding te bestellen. Denk daarbij ook 
aan de winterperiode als je bestelt! Bestellen 
kan tot UITERLIJK zaterdag 18 september.  
Vanaf het moment dat wij bestellen duurt het 6 
tot 8 weken voordat de kleding aan de club 
wordt geleverd en door ons wordt verdeeld. 
Reken dus in totaal op 10 weken. Veel sneller 
kan het helaas (nog) maar daar wordt aan 
gewerkt. Bestellen kan alleen via de website, 
www.wveemland.nl  
Vragen? Mail naar Kleding@wveemland.nl  
 

Wedstrijdkalender  
 
Onder voorbehoud!  
 

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) 

Zo 19 sept Ronde van Gelderland, 
Beekbergen 

Zo 19 sept 

 

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 Kermis Wielerronde van 
Assendelft (cat 3-4 en cat 5-6-7) 

Za 2 okt NCK, Dronten 

 
Zo 3 okt HvH Competitie + Prijsuitreiking, 

Amersfoort 

Do 7 okt Clubkampioenschap 

  

Veldrijden  

Za 9 okt Jos vd Vleutencross, Helmond 

Za 16 okt GP Destil, Oisterwijk 

Zo 17 okt GeldXpert Veldrit, Hoogeveen 

Zo 24 okt Jeugdveldrit DTS, Zaandam 

Za 30 okt Dwars door ’t Zand, Alphen 

Zo 31 okt Nationale Veldrit, Almelo 

Za 6 nov Jeugdveldrit Dordrecht 

Za 6 nov Jeugdveldrit Schijndel  

Zo 7 nov Jeugdveldrit Hilversum 

Za 20 nov Jeugdveldrit Woerden 

Za 27 nov Pietencross, Valkenswaard 

Zo 28 nov MNC, Amersfoort 

Ma 28 dec Cloosterman Veldrit, Breda 

Di 28 dec Jeugdveldrit Liessel  
 

      

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