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Zeven clubkampioenen

Categorie 4

Maar liefst 42 jeugdrenners streden vorige
week om het Clubkampioenschap. Met prachtig
weer en gelukkig zónder valpartijen of andere
pech. Onze dank gaat naar alle baanwachten,
juryleden, keuken- en schoonmaakmedewerkers en anderen die meehielpen er een
fantastische avond van te maken!

1e Lotte
2e Marlene
3e Eline
4e Abel
5e Thijs
6e Daan
7e Lia
8e Benjamin
9e Roan Ferron
10e Olivier van Proosdij

Na het Clubkampioenschap werd de Renner van
het Jaar gehuldigd. Dit jaar kozen de trainers
voor Milan Lever die de wisselbeker een jaar
mee naar huis kreeg. De Positiviteitsprijs ging
deze keer naar Eline Bervoets.
We namen ook afscheid van jeugdrenners die
Nieuweling zijn geworden: van Kim en Maaike
(uit cat. 6; voor meisjes is er geen cat. 7) en van
Milan, Fitz, Storm, Twan, Han, Rinus, Yens, Stijn
en Emrys.

Categorie 5

De volledige uitslag van het CK:

1e Noah
2e Mick de Rooij
3e Roan vd Steeg
4e Tobias
5e Tijmen
6e Job Lever
7e Martijn

Categorie 1

Categorie 6

1e Ferran
2e Jesper
3e Tijn
4e Stef

1e Berend
2e Alex
3e Luuk
4e Friso
5e Jop Legemaat
6e Hielke
7e Kim

Categorie 2
1e Ferris
2e Jurre
3e Lynn
4e Pim
5e Marin

Categorie 3
1e Nathan
2e Feline
3e Pien

Categorie 7
1e Milan
2e Fitz
3e Storm
4e Rinus
5e Han
6e Yens

En nu het Veld in…
Zoals we vorige week al schreven, start nu het
veldseizoen. De een keek daar al weken naar
uit, de ander kan niet wachten tot het volgende
wegseizoen weer begint. Hoe dan ook, het zal
voor vrijwel iedereen even wennen zijn. We
zetten het hieronder allemaal op een rij.

In een verzettentabel, bijvoorbeeld die op
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/v
erzetten , is dan te zien welke tandwielen daar
bij passen.

Clinic
Wennen aan gras & bos, modder & klei, bagger
& blubber doen we in eerste instantie op
zaterdag 23 oktober, bij de Veldrij Clinic in De
Kuil (Zevenlindenweg, Lage Vuursche). U hoort
daar binnenkort meer over. Zie ook bij Vignet.

Trainingen
De veldrijtrainingen beginnen de week ná de
clinic, vanaf 28 oktober. Op donderdagavond
(1730-1845 uur) wordt getraind op het eigen
clubparkoers, op zaterdagochtend (930-1100
uur) op Soester Hoogt. We verzamelen op de
parkeerplaats De Bergjes, aan de Van Weerden
Poelmanlaan.

Afscheid Erik en René

Vignet
Voor de (mtb-)routes in onder meer Lage
Vuursche, Austerlitz en Zeist – gebieden waar
de trainers de komende winter vaker willen
gaan trainen – is een vignet nodig. Zo’n vignet
kost 7,50 euro voor een (kalender)jaar. Met dat
geld worden bestaande routes onderhouden en
nieuwe routes aangelegd. Een lijst met
verkooppunten is te vinden via https://mtbutrechtseheuvelrug.nl/mtbvignet/ . Er bestaan
helaas geen dagkaarten of clubkorting. Je kunt
je vignet op je fiets plakken maar natuurlijk ook
in het hoesje van je telefoon stoppen.

Andere categorie, ander verzet
Alle jeugdrenners schuiven deze maand een
categorie door. Wie afgelopen zomer in cat.2
rijdt, doet dat vanaf nu in cat. 3. Enzovoorts.
Voor sommigen betekent dat ook dat ze een
ander verzet (de maximale afstand die je met
één wielomwenteling aflegt) mogen gebruiken.
De maximale verzetten zijn:
Cat
Weg
Veld
1
5,46 m
5,61 m
2
5,46 m
5,61 m
3
5,78 m
5,94 m
4
5,78 m
5,94 m
5
6,14 m
6,31 m
6
6,14 m
6,31 m
7
6,55 m
6,73 m

Ze waren jarenlang ‘het gezicht’ van de Jeugdcommissie maar vanaf het komende veldseizoen geven ze het stokje door. Op het CK
werd, met mooie woorden en – hoe kan het
ook anders – een pannenkoekenpan, afscheid
genomen van Erik en René.
De jeugdcommissie bestaat nu nog uit Monique
Bronkhorst (penningmeester), Johanna de
Ruiter en trainers Peter van Duinen en Piet
Peeters. Naar vervangers voor Erik en René
wordt nog gezocht … Wie o wie?

Ter overname aangeboden: mailbox
Ook voor de jeugd-mailbox zoeken we nog
iemand. Deze mailbox wordt gebruikt voor
correspondentie met (geïnteresseerde) ouders
die vragen hebben, met KNWU en District-

Midden, met andere organisatoren van
wedstrijden en meer. En natuurlijk voor het
versturen van deze nieuwsbrief, en alle
uitnodigingen voor trainingskampen en andere
evenementen.
De mailbox, met alle mailadressen van jeugdleden, draait momenteel bij Gmail. Meld je bij
René, dan zetten we de account even over.

Wie maakt de volgende
Nieuwsbrief?
Deze nieuwsbrief is de laatste die ik maak. Sinds
januari 2018 heb ik dat, elke maandagavond,
met plezier gedaan. Uitslagen, enkele fotootjes,
nieuws over trainingen en evenementen, een
wedstrijdkalender – allemaal zaken die we
belangrijk vonden om met ouders en jeugdrenners te communiceren. Dat ik stop, is
wellicht een goed moment om na te denken
over de manier waarop we die communicatie
voortzetten? Via een ander platform, via ?
Hoe dan ook, meld je bij de jeugdcommissie!

Wedstrijdkalender
Za 9 okt
Za 16 okt
Zo 17 okt
Za 23 okt
Zo 24 okt
Do28 okt
Za 30 okt
Zo 31 okt
Za 6 nov
Za 6 nov
Zo 7 nov
Zo 14 nov
Za 20 nov
Zo 21 nov
Za 27 nov
Zo 28 nov
Zo 5 dec
Zo 12 dec
Zo 19 dec
Ma 28 dec
Di 28 dec
Zo 2 jan
Zo 16 jan
Zo 23 jan

Jos vd Vleutencross, Helmond
GP Destil, Oisterwijk
GeldXpert Veldrit, Hoogeveen
Veldrijclinic in De Kuil, Lage
Vuursche
Jeugdveldrit DTS, Zaandam
Eerste veldrijtraining
Dwars door ’t Zand, Alphen
Nationale Veldrit, Almelo
Jeugdveldrit Dordrecht
Jeugdveldrit Schijndel
Jeugdveldrit Hilversum
MNC Woerden
Jeugdveldrit Woerden
MNC Tiel
Pietencross, Valkenswaard
MNC Amersfoort
MNC Woerden
MNC Hilversum
MNC Veenendaal
Cloosterman Veldrit, Breda
Jeugdveldrit Liessel
MNC Veenendaal
MNC Tiel
MNC Amersfoort
(+prijsuitreiking)

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

