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Het Sinterklaasweekend is weer voorbij. 

Gelukkig wisten een paar Pieten zaterdag 

Soesterhoogt te vinden zodat er warme 

chocomel en pepernoten waren na de 

bostraining. 

 

Verder een hoop blubber in deze nieuwsbrief, 

want in Leiden en Woerden was het glibberen 

geblazen en liepen de frames vol klonten 

modder. Verder lees je over de licenties en 

landelijke wedstrijden in 2022. 

 

Trainen voor 17.00 uur 

We kunnen tenminste tot 18 december niet na 

17.00 uur trainen. Onze gewone 

donderdagtraining is daarom afgelast.   Vorige 

week is getraind op dinsdag en donderdag  van 

15.00 tot 16.30 uur door 18+, nieuwelingen en 

de jeugd van categorie 5 t/m 7. Er was 

voldoende opkomst, dus dat doen we deze 

week weer.  

Op woensdag willen we op hetzelfde tijdstip 

een training aanbieden voor alle jeugd. 

Voorwaarde is wel dat er voldoende animo is 

en dat trainers beschikbaar zijn. Trainer Dennis 

stuurt een aanmeldlink via de app-groep. Laat 

het weten als  je woensdag wil komen trainen. 

Als zich genoeg renners aanmelden zorgen wij 

dat een trainer klaarstaat. 

 

Informatie over de trainingen krijgen jullie via 

de app-groep. Houd deze goed in de gaten, 

want het hangt per week af van de deelname 

en de beschikbaarheid van trainers. 

De bostrainingen op zaterdagochtend gaan 

uiteraard gewoon door. 
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Licenties 2022 

Het jaar loopt ten einde. Dat betekent ook dat 

weer een nieuwe licentie aangeschaft kan 

worden voor 2022. Als het goed is hebben alle 

leden van de KNWU in november een mail 

gehad met daarin de uitnodiging de licentie te 

vernieuwen. Vorig jaar zijn wat zaken hierin 

gewijzigd, daarom zetten we hierbij de 

verschillende licenties op een rij. 

Voor onze jeugd bestaan er twee soorten 

licenties: 

De Startlicentie.  

Dit is de oude ‘basislicentie’. Met een 

startlicentie kan je op de club deelnemen aan 

clubwedstrijden en regionale wedstrijden zoals 

de Hans van de Hengel Competitie (weg) en de 

MNC (veldrijden). Een startlicentie heeft geen 

UCI nummer. De startlicentie voor 2022 kost € 

12,25. 

De Wedstrijdlicentie.  

Wil je meedoen met landelijke wedstrijden in 

het veld of op de weg, dan heb je daarvoor de 

wedstrijdlicentie nodig. De kosten van de 

wedstrijdlicentie voor 2022 zijn € 44,05.  

 

Let op! Voor de landelijke weg- en 

veldwedstrijden heb je ook een Mylaps 

transponder nodig die je registreert in Mijn 

KNWU. Er wordt bij de KNWU gebruik gemaakt 

van de MyLaps ProChip Flex. MyLaps werkt met 

een abonnementsvorm die je voor 1 of 

meerdere jaren kan afsluiten. Voor meer info 

kun je terecht op: 

https://speedhiveshop.mylaps.com/active-

sports/prochip-flex.html 

 

De start- of wedstrijdlicentie is geldig vanaf 1 

januari t/m 31 december en loopt dus niet 

synchroon met weg- of veldseizoen. Al deze 

informatie kan je uiteraard ook rustig nalezen 

op de website van de KNWU. 

https://kenniscentrum.knwu.nl/licenties1/we

dstrijdlicenties-algemeen 
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Landelijke wedstrijden 2022 

Als trainers zijn we erg blij met de grote 

opkomst elke week bij de MNC wedstrijden! 

We zien mooie klasseringen van onze renners 

op de soms modderige parcoursen. De 

trainingen werpen vrucht af tot podium 

plekken aan toe! Om onze renners dit 

veldseizoen, maar ook komend wegseizoen te 

stimuleren om ook een aantal landelijke 

wedstrijden te rijden hebben de trainers voor 

de maand januari 2022 een aantal landelijke 

wedstrijden geselecteerd om gezamenlijk te 

rijden. Het gaat om de volgende 

veldwedstrijden: 

Zondag 9 januari 2022 – Hoogeveen 

Zaterdag 15 januari 2022 – Assen 

Zaterdag 22 januari 2022 – NK Veldrijden 

Jeugd in Honselersdijk 

Uiteraard zijn deze datums onder voorbehoud 

van de omstandigheden rondom COVID. We 

hopen dat we met een grote groep Eemland 

renners aan de start staan, zodat het een 

gezellige boel gaat worden! Aanmelden gaat 

via Mijn KNWU en deelname is gratis. 

 

Eemlanders aan de start  

Met veldrijden is het ook altijd wat. Was het dit 
weekend qua kou wel te doen,... krijgen we een 
modderbad. In Leiden doken Alex, Hielke en 
Lisa het veld in op de landelijke jeugdwedstrijd 
van het Crossweekend de Bult.  Op zondag 

waren we weer met een grote groep present 
op de MNC, deze keer in Woerden. Op beide 
dagen was het parcours heel erg modderig, wat 
de cross superzwaar maakte. Complimenten 
voor alle renners die dit weekend aan de start 
verschenen. Er waren in Woerden 
podiumplaatsen voor Lotte en Luuk; 
gefeliciteerd! 
 

Categorie 3 

 MNC vierde wedstrijd, Woerden, 6 
december: Jurre Veenstra 4e. 

 

 

Categorie 4 

 Crossweekend de Bult, Leiden, 4 
december: Lisa Brouwer 5e 

 MNC vierde wedstrijd, Woerden, 6 
december: Olivier Henselmans 8e. 

 

Categorie 5 

 MNC vierde wedstrijd, Woerden, 6 
december: Koen Sikking 11e, Roan Ferron 
10e, Abel op den Velde 8e, Lia van der 
Linden 6e, Lotte Bouman 3e. 

 

 

mailto:jeugdafdelingwve@gmail.com
https://www.facebook.com/WVEemland
http://www.wveemland.nl/categorieen/jeugd/


      Nieuwsbrief Jeugd 
 

Nr 36 – 6 december 2021 

 
jeugdafdelingwve@gmail.com 

 

facebook.com/WVEemland  

 

wveemland.nl/categorieen/jeugd/  
 

instagram.com/wveemland/ 

     

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Categorie 6 

 MNC vierde wedstrijd, Woerden, 6 
december: Martijn van de Brink 14e, 
Tobias Henselmans 13e, Roan van der 
Steeg 12e, Mick de Rooy 8e, Noah van 
Duinen 4e.  
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Categorie 7 

 Crossweekend de Bult, Leiden, 4 
december: Hielke van den Kieboom 24e, 
Alex van den Akker 22e. 

 MNC vierde wedstrijd, Woerden, 6 
december: 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. 
 
Voor de rood gemarkeerde wedstrijden willen 
we de renners extra aanmoedigen om hier te 
starten. Als we met een groep gaan maken we 
er samen een mooie dag van. 
 

 
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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