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We crossen nog lekker door! 

We hebben al weer een week met de nieuwe 

coronamaatregelen achter de rug, maar 

gelukkig hebben we daar bij het trainen en de 

wedstrijden naar beperkt last van. Wat de 

coronaregels voor ons in de praktijk 

betekenen staat uitgebreid in de vorige 

nieuwsbrief; zorg dat je op de hoogte bent. 

Ondanks dat onze app-groep niet vrij blijft van 

meldingen van renners in quarantaine werden 

de trainingen goed bezocht en staat deze 

nieuwbrief weer vol foto’s van modderige 

jeugdrenners.  

 

 

 

Rijrichting op het Sportpark 

Op het sportpark zijn duidelijke regels voor de 

rijrichting. Houdt bij het rijden van de entree 

naar ons clubterrein altijd rechts, ook bij de 

parkeerplaats voor ons clubhuis. Dat is vooral 

belangrijk nu het donker is en je voor 

automobilisten slecht zichtbaar bent.  

Zaterdag 27 november: training op 

MTB Zeist/Austerlitz 

Aanstaande zaterdag 27 november is de 

zaterdagochtend bostraining op een andere 

locatie! We hebben iedereen die heeft 

deelgenomen aan de clinic in Lage Vuursche 

gevraagd om het oranje heuvelrug MTB-vignet 

aan te schaffen. Die heb je deze zaterdag ook 

nodig. De training zal namelijk plaatsvinden op 

het MTB parcours van Zeist/ Austerlitz. Met de 

chocomelgroep maken we gebruik van het 

kinderparcours (onderdeel route Austerlitz).  

Als je nog geen vignet hebt moet je die wel 

aanschaffen om deze zaterdag mee te rijden. 

Het vignet 2021 (€7,50) is nog geldig tot en met 

januari 2022. Het vignet voor 2022 is al wel te 

koop maar is pas geldig vanaf 1 december.  

Informatie en verkooppunten vind je op  

https://mtb-

utrechtseheuvelrug.nl/mtbvignet/  

 

We verzamelen zoals we gewend zijn om 9.30 

uur maar kom op tijd! Vergeet je bidon/ reepje 

en binnenbandje  niet mee te nemen. We 

hebben sommigen van jullie gevraagd om je 

bidonhouder te verwijderen voor het 
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‘schouderen’. Dat kan je oplossen door voor 

deze training een 0,5 liter bidon te pakken, die 

kan in je achterzak. Of neem anders een klein 

rugzakje mee. Verzamelen doen we op de 

parkeerplaats aan de Zeisterweg/ Traayweg. 

Zie screenshot Google Maps. 

We zijn nog op zoek naar hulpouders!  Meld je 

even via Whatsapp bij Dennis of Reinier. 

 

 

 

Eemlanders aan de start  

Op zondag 21 november was voor de jeugd de 
tweede MNC-wedstrijd in Tiel. Onze renners 
hebben zich goed laten zien! Er waren 
podiumplaatsen voor Jurre, Lisa, Abel, Luuk en 
Berend. Gefeliciteerd allemaal! Alle renners die 
deze dag gestart zijn mogen trots zijn op hun 
deelname, want de regen had de Betuwse klei 
in Tiel tot een spekglad en loodzwaar 
modderbad gemaakt. 
 

Categorie 3 

 MNC tweede wedstrijd, Tiel, 21 november 
–Jurre Veenstra 2e. 
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Categorie 4 

 MNC tweede wedstrijd, Tiel, 21 november 
– Olivier Henselmans 12e, Sara Pols 7e, 
Feline Veenstra 4e, 1e Lisa Brouwer. 

 

 
 

 
 
 

 

Categorie 5 

 MNC tweede wedstrijd, Tiel, 21 
november,– Koen Sikking 4e, Abel op den 
Velde 2e. 
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Categorie 6 

 MNC tweede wedstrijd, Tiel, 21 november 
– Martijn van de Brink 14e, Noah van 
Duinen 10e.  

 

 
 
 
 

Categorie 7 

 MNC tweede wedstrijd, Tiel, 21 november 
– Alex van der Akker 11e,  Friso van Vliet 4e, 

, Luuk de Kivet 2e, Berend van der Peet 1e.  
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28 november MNC Thuis 

De volgende MNC Veldrijden is een 
thuiswedstrijd. Zoals jullie bij de laatste 
trainingen al hebben gezien wordt er een mooi 
technisch parcours gestoken met een 
maximale zandbak. Op de appgroep heeft 
Monique jullie al gevraagd om mee te draaien 
in de organisatie. We kunnen alle hulp 
gebruiken. Naast de gebruikelijke 
baanwachten, bemensing van de inschrijftafel 
en wedstrijdjury hebben we ook mensen nodig 
om de naleving van de coronaregels in goede 
banen te leiden. 
 

 
 

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. 

 
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)  

 

 
 
 

      

Foto's of kopij voor de nieuwsbrief? 

  jeugdafdelingwve@gmail.com 
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