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Het veldseizoen is begonnen 

Zaterdag 23 oktober was het zo ver; we 
verruilden de weg voor het veld. Dit jaar 
konden we het veldseizoen weer 
traditiegetrouw aftrappen met de clinic in De 
Kuil te Lage Vuursche. Het was prachtig weer 
en de renners waren er helemaal klaar voor. 
Voor de meesten gaven de noppenbanden op 
het gras en zand weer een vertrouwd gevoel en 
voor anderen was het een heel nieuwe 
ervaring. Na wat oefeningen en ritjes door het 
bos reden we naar het dorp voor een lekkere 
pannenkoek in Restaurant De Bosrand. We 
bedanken alle ouders die hebben 
meegeholpen en de renners voor hun 
enthousiasme! 
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De eerste veldrijtrainingen 

Op donderdag 28 oktober is de eerste 
veldrijtraining op de club. We verzamelen 
vanaf 17.15 en starten uiterlijk 17.30 uur; om 
18.45 zijn we klaar. Op zaterdag 30 oktober 
trainen we op Soester Hoogt. We verzamelen 
om 9.30 op de parkeerplaats De Bergjes aan de 
Van Weerden Poelmanlaan. De locatie vind je 
via deze link. Om 11 uur komen we daar weer 
terug. Zorg net als in het wegseizoen voor een 
volle bidon en een reservebandje en als je dat 
nodig hebt ook iets te eten zoals een reepje of 
banaan. In het veldseizoen moet je ook goed 
rekening houden met het weer. We trainen 
vanaf nu vaak in winterse omstandigheden, 
maar van de trainingen kan je het ook flink 
warm krijgen. Laagjes zijn dus aan te raden! En 
denk aan een paar goede handschoenen. Bij de 
veldrijtrainingen is naast de fietshelm ook het 
dragen van een bril verplicht zodat je ogen 
beschermd zijn tegen takken, opspattende 
modder en zand. En tenslotte: op de 
donderdagavond moet je fiets voorzien zijn van 
verlichting. Zonder licht kan je niet 
meetrainen. 
 

 
 

Eemlanders aan de start in de 

eerste jeugdveldritten 

Terwijl we nog een trainingspauze hadden 
verschenen de eerste Eemlandrenners al aan 
de start in het hoge noorden en het diepe 

zuiden. Een podiumplek was er voor Lisa 
Brouwer. Zij werd derde in Oisterwijk; van 
harte gefeliciteerd! 
Alex, Luuk, Berend en Lisa reden naast de hier 
onder vermelde wedstrijden ook de Zaanse 
Veldrit, waarvan de uitslag tijdens het schrijven 
van deze nieuwsbrief nog niet online stond; die 
volgt. 

 

Categorie 4 

 Jos van der Vleutencross, 9 oktober, 
Helmond 6e Lisa Brouwer. 

 GP Destil, 16 oktober, Oisterwijk 3e Lisa 
Brouwer 

 

 
 

 

Categorie 7 

 Jos van der Vleutencross, 9 oktober, 
Helmond 23e Alex van den Akker. 

 GP Destil, 16 oktober, Oisterwijk 19e 
Berend van der Peet, 26e Alex van den 
Akker, 30ste Luuk de Kivet. 

 GeldXpert Jeugdveldrit, 17 oktober, 
Hoogeveen 9e Alex van den Akker. 
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MTB Utrechtse Heuvelrug 

Voor de clinic in Lage Vuursche hebben we 
jullie gevraagd om een vignet aan te schaffen. 
Hiermee mag je rijden op alle parcours van 
MTB Utrechtse Heuvelrug. In onze omgeving 
zijn dat Hoge en Lage Vuursche, Zeist en 
Austerlitz. We zijn van plan om op de 
zaterdagochtend ook eens op een andere plek 
te gaan rijden dan op Soester Hoogt en dat 
wordt één van deze MTB-parcours Houd deze 
nieuwsbrief en de app-groep in de gaten. 

 

Wisseling van de wacht 

Deze nieuwsbrief werd trouw verzorgd door 
René Leijen. Trainer Jacco van der Linden 
neemt het over. Nieuwtjes kan je aan hem 
melden. En ook foto’s zijn welkom via het e-
mailadres van de jeugdcomissie of via 
Whatsapp aan Jacco.  
En voor René: hartelijk dank voor het enorme 
aantal nieuwsbrieven die je hebt geschreven! 

 

Gezocht: leden voor de 

jeugdcommissie! 

In de laatste nieuwsbrief is een oproep gedaan 
voor versterking van de jeugdcommissie. De 
jeugdcommissie bestaat nu nog uit Monique 
Bronkhorst (penningmeester), Johanna de 
Ruiter en trainers Peter van Duinen en Piet 
Peeters. Helaas heeft de oproep nog geen 
nieuwe leden opgeleverd, dus hierbij herhalen 
we het nog eens.  

 
 

      

Foto's of kopij voor de nieuwsbrief? 

  jeugdafdelingwve@gmail.com 

Veldrijwedstrijd WV Het Stadion 

Wij ontvingen een uitnodiging van WV Het 
Stadion voor alle jeugdrenners om een 
ingelaste wedstrijd te komen rijden op de 
Nedereindse Berg van WV Het Stadion Utrecht 
op zaterdag 30 oktober 2021. Inschrijven kan 
vanaf 13.00 uur en de eerste start is om 14.00 
uur.  “Noem het een trainingswedstrijd  op 
een prachtig rondje speciaal uit gezet voor de 
jeugd. Misschien een mooie gelegenheid voor 
nieuwkomers om kennis te maken. Alle 
deelnemers krijgen een aandenken. Graag tot 
ziens,  WV Het Stadion”. 

 

Wedstrijdkalender 
 

Do28 okt Eerste veldrijtraining 

Za 30 okt Dwars door ’t Zand, Alphen 

Za 30 okt Veldrijwedstrijd WV Het 
Stadion, Utrecht 

Zo 31 okt Nationale Veldrit, Almelo 

Za 6 nov Jeugdveldrit Dordrecht 

Za 6 nov Jeugdveldrit Schijndel  

Zo 7 nov Jeugdveldrit Hilversum 

Zo 14 nov MNC Woerden 

Za 20 nov Jeugdveldrit Woerden 

Zo 21 nov MNC Tiel 

Za 27 nov Pietencross, Valkenswaard 

Zo 28 nov MNC Amersfoort 

Zo 5 dec MNC Woerden 

Zo 12 dec MNC Hilversum 

Zo 19 dec MNC Veenendaal 

Ma 28 dec Cloosterman Veldrit, Breda 

Di 28 dec Jeugdveldrit Liessel  

Zo 2 jan  MNC Veenendaal 

Zo 16 jan MNC Tiel 

Zo 23 jan MNC Amersfoort 
(+prijsuitreiking)  
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