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Wat een koude week was het. Laten we het 

maar niet meer over de laatste bostraining 

hebben, want gelukkig was het een dag later 

tijdens onze thuis-MNC iets beter te doen. 

We kijken terug op een hele leuke wedstrijd 

met veel deelnemers en mooie prestaties van 

al onze renners. Hartelijk dank aan alle 

vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten. 

 

We hebben wel gezien hoe lastig het is om alle 

coronamaatregelen goed na te leven. Als 

organisatie hebben we de indruk dat het 

thuispubliek dat gelukkig wel goed deed, maar 

het algemene beeld was anders. Daarom nog 

de dringende oproep om je tijdens de 

wedstrijden goed aan de regels te houden: 

maximaal één begeleider per jeugdrenner, 

altijd 1,5 meter afstand houden en je zo veel 

mogelijk over het terrein verspreiden. Kijk ook 

op de facebookpagina van MNC Veldrijden of 

op de website van het district om de zien welke 

eigen regels de organiserende verenigingen 

aanhouden. 

www.facebook.com/mncveldrijden 

www.knwumidden.nl/competities 

Nieuwe coronamaatregelen treffen 

onze trainingen 

Vorige week waren we nog optimistisch, maar 

nu hebben we te maken met nieuwe 

coronaregels die ons als club raken. We kunnen 

geen trainingen meer aanbieden na 17.00 uur. 

Daarom zijn de gewone trainingen van de jeugd 

op donderdag tot nader bericht afgelast. Er is 

wel een initiatief gestart door trainer Jaap om 

trainingen aan te bieden op dinsdag en 

donderdag van 15.00 tot 16.30 uur. Deze zijn 

bedoeld voor 18+, nieuwelingen en de jeugd 

van categorie 5 t/m 7. Deze week starten we, 

maar we moeten het nog zien als een 

experiment gezien het tijdstip onder werk- en 

schooltijd.  Óf en hoe we dit doorzetten hangt 

af van de ervaringen qua opkomst en 

beschikbaarheid van trainers.  

 

De trainersgroep bekijkt ook of het mogelijk is 

om de jeugd van categorie 1 t/m 4 een training 

aan te bieden. 

Informatie over de trainingen volgt via de app-

groep, houd deze in de gaten 
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Eemlanders aan de start  

Het was een koude, maar gezellige dag 
afgelopen zondag. We hebben mooie 
wedstrijden gezien op ons eigen parcours. 
Complimenten aan de parcoursbouwers die 
een verrassende route hadden gestoken. Mooi 
om te zien wat er mogelijk is op ons eigen 
terrein! Al onze jeugdrenners hebben goed 
gereden en er waren podiumplaatsen voor 
Alex, Friso, Luuk, Lotte, Lisa en Sara. 
Gefeliciteerd allemaal! 
 

Categorie 3 

 MNC derde wedstrijd, Amersfoort, 28 
november: Jurre Veenstra 5e. 

 

 
 

 

 

Categorie 4 

 MNC derde wedstrijd, Amersfoort, 28 
november: Olivier Henselmans 10e, Feline 
Veenstra 9e, Sara Pols 3e, Lisa Brouwer 1e. 
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Categorie 5 

 MNC derde wedstrijd, Amersfoort, 28 
november: Roan Ferron 14e, Abel op den 
Velde 7e, Lia van der Linden 6e, Koen 
Sikking 4e, Lotte Bouman 2e. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Categorie 6 

 MNC derde wedstrijd, Amersfoort, 28 
november:  Roan van der Steeg DNF, 
Martijn van de Brink 17e, Tobias 
Henselmans 13e, Mick de Rooy 6e, Noah 
van Duinen 4e.  
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Categorie 7 

 MNC derde wedstrijd, Amersfoort, 28 
november:  Hielke van den Kieboom 7e, 
Luuk de Kivet 3e, Friso van Vliet 2e Alex van 
der Akker 1e.  
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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 

o 19 dec Jeugdveldrit, Hapert 

Di 28 dec Cloosterman Veldrit, Breda 

Di 28 dec Jeugdveldrit Liessel  

Do 30 dec Oliebollencross, Valkenswaard 

Zo 2 jan  MNC Veenendaal 

Zo 2 jan Veldrit van de Reeshof, Tilburg 

Za 8 jan Warande jeugdveldrit, 
Oosterhout 

Zo 9 jan Jeugdveldrit, Hoogeveen 

Zo 16 jan MNC Tiel 

Zo 16 jan 3e Alpencross, Assen 

Zo 16 jan Veldrit Uden, Zeeland 

Za 22 jan NK Jeugd, Honslersdijk 

Zo 23 jan MNC Amersfoort 
(+prijsuitreiking)  
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