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Trainer Piet was zaterdag weer terug van
vakantie en dat betekende,.....Chocomel! Die
werd natuurlijk gedronken op de inmiddels
bekende Chocomellaan speciaal voor de
renners van de Chocomelgroep.

Categorie 1
 Jeugdveldrit, Hilversum, 7 november –
Mees Ruitenberg DNF

Categorie 3
 Jeugdveldrit, Hilversum, 7 november –
Mick Ruitenberg 19e, Ferris van der Lee 16e,
Tom de Rooij 15e, Jurre Veenstra 13e.

Eemlanders aan de start
Op zondag 7 november verscheen een grote
groep Eemlanders aan de start op het
natgeregende
parcours
de
landelijke
Jeugdveldrit Hilversum. Voor Mees (cat. 1) was
het de eerste keer dat hij een wedstrijd reed.
Goed gedaan Mees! De sfeer was goed en al
onze deelnemende renners hebben sterk
gereden in een vol deelnemersveld waarin de
nationale top ruim aanwezig was.
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Categorie 4

Categorie 7

 Jeugdveldrit, Hilversum, 7 november – Lisa
Brouwer DNF, Sara Pols 18e, Feline
Veenstra 16e.

 Jeugdveldrit, Dordrecht, 6 november –Alex
van der Akker 24e.
 Jeugdveldrit, Hilversum, 7 november –
Luuk de Kivet 27e, Friso van Vliet 26e,
Berend van der Peet 16e, Alex van der
Akker 14e.

Categorie 5
 Jeugdveldrit, Hilversum, 7 november –
Abel op den Velde 16e.

Categorie 6
 Jeugdveldrit, Hilversum, 7 november –
Mick de Rooij 13e.
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Baanclinic in Apeldoorn, de
inschrijving is gesloten
De baanclinic voor de oudere jeugd,
nieuwelingen en junioren heeft inmiddels het
maximale aantal deelnemers bereikt. Op 3
december heeft WV Eemland de wielerbaan in
Apeldoorn afgehuurd. De deelnemers krijgen
via een aparte
app-groep praktische
informatie over de deelname, betaling etc.

De MNC Veldrijden gaat van start!
Poetsen, poetsen, poetsen
De modderige wedstrijden en trainingen
leveren veel werk op, iedere week weer. We
raden aan de fietsen na gebruik altijd op zijn
minst schoon te spuiten en de ketting te
smeren. En minstens eens in de week een
grondige poetsbeurt. Op de app-groep gingen
foto’s rond die aantonen dat de jeugdrenners
dat best zelf kunnen. We weten niet of alle
kinderen wel zo blij zijn dat deze plaatjes
worden gedeeld.

Afgelopen zondag hebben de volwassen en
Nieuwelingen
de
Midden
Nederland
Competitie Veldrijden afgetrapt in Nieuwegein.
Vanaf volgende week kan ook de jeugd weer
meedoen. Bijna ieder weekend! De MNC biedt
gezellige, laagdrempelige wedstrijden. Als je
tenminste vijf van de negen wedstrijden start
wordt je opgenomen in het eindklassement en
krijg je altijd een prijs. Je kan deelname in de
MNC dus ook prima combineren met een paar
landelijke wedstrijden.
De start van de jeugd is rond 11.20 uur. De
nieuwelingen tot elite en masters hebben dan
al een wedstrijd gereden. Cat. 5, 6 en 7 starten
als eerst. Rond 12.00 uur starten cat. 1 t/m 4.
Het is in deze volgorde omdat het parcours
voor de kinderen van cat. 1 t/m 4 over het
algemeen wordt aangepast; de moeilijkste
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hindernissen worden voor hen uit het parcours
gehaald.
Aanstaande zondag kunnen jullie starten in
Woerden. Dat is een mooi parcours met veel
hoogteverschil. Als het heeft geregend kan de
modder daar heel taai zijn, dus alle
ingrediënten voor een spectaculaire cross zijn
er aanwezig. We hopen veel van onze renners
aan de start te zien.

Wedstrijdkalender
Zo 14 nov
Zo 14 nov
Za 20 nov
Zo 21 nov
Zo 21 nov
Za 27 nov
Zo 28 nov
Vr 3 dec
Zo 4 dec
Zo 5 dec
Za 11 dec
Zo 12 dec
Zo 12 dec

Input voor de nieuwbrief?
Als jullie tijdens de trainingen of wedstrijden
mooie foto’s maken, willen jullie die dan delen
via de app-groep of het mailadres onder aan de
nieuwsbrief? Misschien heb je ook
onderwerpen waar je wat meer over wil weten
en waarover we je via deze nieuwsbrief kunnen
informeren. Of je hebt een nieuwtje dat je met
de club wil delen. Meld dat dan per e-mail of
neem contact op met trainer Jacco.

Zo 19 dec
Zo 19 dec
Ma 28 dec
Di 28 dec
Zo 2 jan
Zo 16 jan
Zo 23 jan

MNC Woerden
Veldrit van De Reeshof, Tilburg
Jeugdveldrit Woerden
MNC Tiel
Leo van Berlo veldrit, Lieshout
Pietencross, Valkenswaard
MNC Amersfoort
Clinic baanwielrennen,
Apeldoorn
Crossweekend De Bult, Leiden
MNC Woerden
AB Texel veldrit, Tiel
MNC Hilversum
GM Products jeugdveldrit,
Spijkernisse
MNC Veenendaal
Jeugdveldrit, Hapert
Cloosterman Veldrit, Breda
Jeugdveldrit Liessel
MNC Veenendaal
MNC Tiel
MNC Amersfoort
(+prijsuitreiking)

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

