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Nieuwe coronamaatregelen  

Nadat we een tijdje lang redelijk onbezorgd 
konden genieten van onze sport moeten we de 
komende tijd weer rekening houden met 
nieuwe coronamaatregelen.  
 
De nieuwe regels voor sporten die sinds 
afgelopen weekend gelden vind je hier:                                                
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavir
us-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport  
 
Verdere informatie vanuit het bestuur volgt 
deze week via de e-mail.  
 
Hier onder staat samengevat wat de nieuwe 
regels in de praktijk betekenen voor de 
trainingen en wedstrijden van onze jeugd. 
 
Clubparcours en -gebouw / trainingen 
Jeugdrenners (tot 18 jaar), trainers en andere 
vrijwilligers met een functie binnen de 
vereniging kunnen zonder beperkingen gebruik 
maken van ons terrein en het clubgebouw. Bij 
deelname aan de training hoeven we geen 1,5 
meter afstand te houden; buiten de trainingen 
wel. Publiek is bij trainingen niet toegestaan. 
Ouders mogen hun kinderen brengen en halen, 
maar mogen niet op ons terrein blijven tijdens 
de training. Bij het brengen en halen moet het 
terrein zo snel mogelijk worden verlaten. 
 
Deelname aan wedstrijden 
Net als bij trainingen is bij wedstrijden geen 
publiek toegestaan. Vaak wordt wel één 
begeleider per kind toegestaan. Hoe daar mee 
om wordt gegaan kan verschillen. Als je mee 
doet aan wedstrijden, informeer je dan goed bij 
de organisatie over de regels. De Midden 
Nederland Competitie Veldrijden heeft een 

facebookpagina, waar je de laatste informatie 
vindt:  
https://www.facebook.com/mncveldrijden/ 
 
Informeer je voor andere wedstrijden via de 
website en social media van de organiserende 
vereniging.  
 
We vragen iedereen goed kennis te nemen van 
de regels en deze goed na te leven. Hopelijk 
kunnen we dan blijven trainen en wedstrijden 
rijden. 
 

Starttijden MNC Veldrijden  

Er was wat onduidelijkheid over de startijden 

van de jeugd op de MNC wedstrijden. 

Categorie 5, 6 & 7 starten om 11.05 en 

categorie 1, 2, 3 & 4 om 11.35. 

Eemlanders aan de start  

Op zondag 14 november was voor de jeugd de 
eerste MNC-wedstrijd op het prachtige 
parcours in het park bij WTC Woerden. Berend 
en Luuk stonden in cat. 7 op het podium; 
gefeliciteerd! 
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Categorie 3 

 MNC eerste wedstrijd, Woerden, 14 
november – Mick Ruitenberg 13e, Ferris 
van der Lee 11e, Jurre Veenstra 4e. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Categorie 4 

 MNC eerste wedstrijd, Woerden, 14 
november – Feline Veenstra 8e, Sara Pols 
7e. 
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Categorie 5 

 MNC eerste wedstrijd, Woerden, 14 
november – Roan Ferron 8e, Lia van der 
Linden 6e, Koen Sikking 4e.   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Categorie 6 

 MNC eerste wedstrijd, Woerden, 14 
november – Noah van Duinen 20e, Roan 
van der Steeg 13e,  Mick de Rooij 4e.  

 

 
 

 
 

 

Categorie 7 

 MNC eerste wedstrijd, Woerden, 14 
november – Hielke van den Kieboom 12e,  
Friso van Vliet 7e, Alex van der Akker 4e 

, 

Luuk de Kivet 2e, Berend van der Peet 1e.  
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Foto's of kopij voor de nieuwsbrief? 

  jeugdafdelingwve@gmail.com 

Jeugdveldrit Woerden afgelast 

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief 
kwam het bericht door dat de landelijke 
jeugdveldrit in Woerden is afgelast. 

 

 
 
Wedstrijdkalender 
 
De wedstrijdkalender is onder voorbehoud, 
door de nieuwe coronamaatregelen. Houd 
voor informatie de facebookpagina van de 
MNC en de kalender op de website van de 
KNWU  in de gaten. 

 
Zo 21 nov MNC Tiel 

Zo 21 nov Leo van Berlo veldrit, Lieshout 

Za 27 nov Pietencross, Valkenswaard 

Zo 28 nov MNC Amersfoort 

Vr 3 dec Clinic baanwielrennen, 
Apeldoorn 

Zo 4 dec Crossweekend De Bult, Leiden 

Zo 5 dec MNC Woerden 

Za 11 dec AB Texel veldrit, Tiel 

Zo 12 dec MNC Hilversum 

Zo 12 dec GM Products jeugdveldrit, 
Spijkernisse 

Zo 19 dec MNC Veenendaal 

Zo 19 dec Jeugdveldrit, Hapert 

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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