Nieuwsbrief Jeugd
Nr 31 – 1 november 2021
jeugdafdelingwve@gmail.com

facebook.com/WVEemland

wveemland.nl/categorieen/jeugd/

instagram.com/wveemland/

Vorige week werd het dan eindelijk herfst. Op
donderdag konden we nog vrij warm en droog
trainen, maar op zaterdag was het een natte
bedoening tijdens de training op Soesterhoogt.
De renners maakte het niet veel uit. De eerste
veldrijtrainingen waren meer dan welkom. Het
seizoen is nu echt los. Ook deze week
verschenen er weer Eemlandrenners aan de
start in diverse wedstrijden.

Puck Pieterse op het podium
Als sportclub zeggen wij natuurlijk altijd dat je
beter lekker kan bewegen dan dat je voor een
beeldscherm hangt. Maar als de cross op TV is
maken we graag een uitzondering. Helemaal
als de Amersfoortse Puck Pieterse start tussen
de wereldtop. Nog niet zo lang geleden reed
Puck rond bij de Eemland jeugd en afgelopen
zondag stond ze met haar 19 jaar voor het eerst
het op het podium bij de Dames Elite in de
wereldbekercompetitie! Dus hang gerust een
keer lekker op de bank om haar in actie te zien.
En,... we doen ons best om haar ergens
tussendoor te strikken om eens met ons mee
te trainen, zodat jullie haar kunsten live kunnen
zien.

Eemlanders aan de start
Van Alphen tot Almelo en dichtbij in
Nieuwegein, onze renners stonden weer op
veel plaatsen aan de start. Lisa Brouwer reed
dwars door het zand naar het podium!

Categorie 3
 Jeugdveldrit WV Het Stadion, Utrecht, 30
oktober – Mick Ruitenberg, 4e

Categorie 4
 Zaanse Veldrit ZWC DTS, Wijdewormer, 24
oktober – Lisa Brouwer 5e
 Dwars door het Zand, Alphen (NB), 30
oktober - Lisa Brouwer 2e
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Categorie 7
 Zaanse Veldrit ZWC DTS, Wijdewormer, 24
oktober – Luuk de Kivet 27e, Alex van den
Akker 25e, Berend van der Peet 11e
 Dwars door het Zand, Alphen (NB), 30
oktober – Alex van den Akker 27e
 Nationale Veldrit, Almelo, 31 oktober –
Friso van Vliet 16e, Luuk de Kivet 15e,
Berend van der Peet 13e, Alex van den
Akker 11e

Wedstrijdkalender
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

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)

We vragen in het bijzonder jullie aandacht voor
de nationale jeugdveldrit in Hilversum. Als deze
nieuwsbrief in je mailbox valt is er niet veel tijd
meer om gratis in te schrijven; dat kan tot
dinsdag 2 november 10 uur! Er staan al veel
Eemlanders ingeschreven!

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

