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Het was weer een mooie crossweek. Een mooi 

aantal renners profiteerde van de 

mogelijkheden om doordeweeks in de middag 

te trainen, zaterdag trainden we in een 

prachtig mistig bos en onze renners 

verschenen aan de start in Tiel (landelijke 

wedstrijd) en bij de MNC in Hilversum. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe trainers in opleiding 

Edwin (de vader van Lynn), Gijsbert (de vader 

van Thijs en Jesper) en Esmée (eerstejaars 

nieuweling) zijn deze winter bezig met hun 

opleiding bij de KNWU om trainer te worden. 

Ze zijn alle drie al vertrouwde gezichten bij de 

jeugdtrainingen en als onderdeel van de 

opleiding verzorgen ze deze periode ook zelf 

trainingen. Edwin heeft op Soesterhoogt al een 

training gegeven en afgelopen zaterdag was 

het de beurt aan Esmée. Aan het gezicht van 

trainer Dennis te zien heeft ze de renners goed 

afgemat, de trap op met de fiets op de 

schouder. 
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Trainingen 

De normale donderdagtrainingen om 17.00 uur 

zijn door de coronamaatregelen nog steeds 

afgelast.  Komende weken willen we de 

trainingen op de club net als in de afgelopen 

week doorzetten. Dat is dus op dinsdag en 

donderdag  van 15.00 tot 16.30 uur voor 18+, 

nieuwelingen en de jeugd van categorie 5 - 7 

en op woensdag op hetzelfde tijdstip een voor 

alle jeugd. Voor deze week zijn op alle dagen 

trainers beschikbaar. Volg voor informatie over 

de trainingen de app-groep. De bostrainingen 

op zaterdagochtend gaan uiteraard gewoon 

door. 

De trainingen vorige week waren erg leuk. Laat 

je niet afschrikken als je niet op woensdag  kan. 

Samen trainen met de nieuwelingen en 

volwassenen gaat prima en de trainers zorgen 

er voor dat het voor iedereen leuk is. We hopen 

deze week weer veel van jullie te zien! 

 

 

 

Licenties 2022 

Vorige week kon je alles lezen over de licenties 

voor 2022. Omdat het belangrijke informatie is, 

vatten we het nog eens samen.  

De licentie voor 2022 kan aangeschaft worden. 

Voor onze jeugd bestaan er twee soorten 

licenties: de startlicentie voor regionale 

wedstrijden (€12,25) en de wedstrijdlicentie 

voor landelijke wedstrijden (€ 44,05). 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 

Voor de landelijke weg- en veldwedstrijden 

heb je ook een Mylaps transponder nodig die je 

registreert in Mijn KNWU.  

Voor meer gedetailleerde informatie kan je de 

vorige nieuwsbrief nog eens raadplegen. 

 

Eemlanders aan de start  

Op zaterdag organiseerde JvR De Batauwers de 
AB Texel Group Jeugd Veldrit. Op een zwaar 
parcours en in een deelnemersveld met hoog 
niveau verschenen Lisa, Marlene, Lotte, Friso, 
Luuk  en Berend aan de start. En natuurlijk 
waren we ook weer met een flinke groep 
renners van de partij in de Midden Nederland 
Competitie. Het was deze keer in Hilversum, 
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toch wel één van de favoriete parcours van veel 
jeugdrenners. Felicitaties zijn er voor Koen en 
Mick, die op het podium eindigden.  
 
De zwaar bevochten derde plek van Koen was 
een sterk verhaal!. In de laatste ronde was al 
duidelijk wie eerste en tweede werden toen 
Koen wegreed bij de achtervolgers. De 
podiumplek leek veilig, maar toen............. liep 
zijn ketting er net voor de laatste bocht af. Nee 
toch! Rennend heeft hij het laatste stuk 
afgelegd en bleef zijn achtervolgers maar nét 
voor! Dat zal hij niet snel vergeten... 
 

 

 

 

 

Categorie 4 

 AB Texel Groep Jeugd Veldrit, Tiel: Lisa 
Brouwer 2e 

 MNC vijfde wedstrijd, Hilversum, 12 
december: Feline Veenstra 9e, Sara Pols 
7e. 
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Categorie 5  

 AB Texel Groep Jeugd Veldrit, Tiel:  
Marlene de Ruiter 26e, Lotte Bouman 22e.  

 MNC vijfde wedstrijd, Hilversum, 12 
december: Roan Ferron 10e, Lia van der 
Linden 5e, Abel op den Velde 4e, Koen 
Sikking 3e. 
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Categorie 6 

 MNC vijfde wedstrijd, Hilversum, 12 
december: Noah van Duinen DNF, Martijn 
van de Brink 14e, Roan van der Steeg 10e, 
Mick de Rooy 2e.  

 

 
 

 
 

 
 

 

Categorie 7 

 AB Texel Groep Jeugd Veldrit, Tiel:  Alex 
van den Akker 22e. 

 MNC vierde wedstrijd, Woerden, 6 
december: Friso van Vliet DNF, Luuk de 
Kivet 9e, Berend van der Peet 7e.  
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Wedstrijdkalender 
 
De wedstrijdkalender is onder voorbehoud van 
de nieuwe coronamaatregelen. Houd voor 
informatie de facebookpagina van de MNC en 
de kalender op de website van de KNWU  in de 
gaten. Een paar wedstrijden zijn rood 
gemarkeerd. We willen onze renners extra 
aanmoedigen om hier te starten. Als we met 
een groep gaan maken we er samen een mooie 
dag van. Aanmelden gaat via Mijn KNWU en 
deelname is gratis. 
 

De Clinic Baanwielrennen in Apeldoorn staat 

nog niet op de agenda. Een nieuwe datum 

volgt later. 

Zo 12 dec GM Products jeugdveldrit, 
Spijkernisse 

Zo 19 dec MNC Veenendaal 

Zo 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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