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“Tot morgen!” zeiden we zaterdagochtend nog 

tegen elkaar. Maar de volgende dag was er 

geen MNC in Veenendaal. De nieuwe lockdown 

zet een streep door de wedstrijden. Gelukkig 

kan jeugd tot 18 jaar nog wel trainen. In deze 

nieuwsbrief vind je een overzicht van de 

trainingen die we in de verlengde kerstvakantie 

aanbieden. En dan kijken we ook maar vooruit, 

want dat kan natuurlijk altijd. 

 

 

Trainingen in de lockdown-

kerstvakantie 

In de kerstvakantie bieden we trainingen aan. 

Binnen de corona regels die dit weekend zijn 

ingegaan is dat nog mogelijk. Net als de 

afgelopen weken zijn de trainingen 

doordeweeks van 15.00 tot 16.30 uur. Er 

verandert wel wat ten opzichte van de vorige 

weken, onder andere omdat we mensen ouder 

dan 18 geen trainingen meer kunnen 

aanbieden door de maximale groepsgrootte 

van vier en omdat we de nieuwelingen ook 

gelegenheid willen bieden voor duurtraining.  

Dinsdag: Wegtraining.  

Deze training is in de eerste plaats bedoeld 

voor de nieuwelingen en andere renners tot 

maximaal 18 jaar en zal vooral op duurtraining 

gericht zijn. De oudste jeugd mag meetrainen, 

maar je moet dan wel in beschikking hebben 

over een wegfiets of een crosser met 

wegbanden. Gezien het tempo van de 

nieuwelingen denken we aan categorie 7. Als je 

mee wil doen overleg dan eerst even met een 

van de trainers. 

Woensdag: Veldtraining jeugd.  

Op woensdag is alle jeugd welkom voor een 

veldrijtraining. 

Donderdag: Veldtraining jeugd en 

nieuwelingen.  

Op donderdag hebben we een veldrijtraining 

samen met de nieuwelingen. Ook voor de 

jongsten is deze training geschikt, want we 

splitsen op in groepen. 

Zaterdag: Bostraining.  

De komende twee zaterdagen vervallen de 

bostrainingen (eerste kerstdag en 

nieuwjaarsdag). Op 8 januari trainen we weer 

op Soesterhoogt. 

Een klein voorbehoud: tijdens het schrijven van 

deze nieuwsbrief werken we nog aan een 

rooster voor de trainers. Het lijkt er op dat we 

het vakantieprogramma rond krijgen. We 

melden het via de app-groep als één van 

bovenstaande trainingen niet door kan gaan. 

 

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


      Nieuwsbrief Jeugd 
 

Nr 38 – 20 december 2021 

 
jeugdafdelingwve@gmail.com 

 

facebook.com/WVEemland  

 

wveemland.nl/categorieen/jeugd/  
 

instagram.com/wveemland/ 

     

 

Fietskamp 2022 2022 

In 2022 organiseren we weer een fietskamp. 

Zet vrijdag 8 april t/m zondag 10 april maar met 

dikke letters in je agenda en op de kalender. 

We gaan zoals altijd weer naar Vierhouten bij 

de Paasheuvel. Het enige verschil is dat we 

deze keer op een andere plek verblijven: Het 

Valkennest. Deze plek is vergelijkbaar met De 

Boomklever waar we tot nu toe altijd zaten; het 

is een eigen terrein met een hoofdgebouw en 

losse slaaphutten en,........................ jawel: een 

kampvuurplek!  

 

Uiteraard hangt het doorgaan van het kamp af 

van de coronaregels op dat moment. De 

komende tijd gaan de jeugdcommissie en de 

trainers aan de slag met het programma. 

 

 

Licenties 2022 
 
Om zeker te zijn dat je de licentie tijdig binnen 
hebt gaf de KNWU 20 december aan voor de 
aanvraag daarvan. Dat zal met de gecancelde 
wedstrijden in de eerste weken van 2022 niet 
meer actueel zijn, maar we raden aan toch snel 
de licentie aan te vragen als je dat nog niet hebt 
gedaan en in 2022 wedstrijden wil rijden. Kijk 
voor meer info terug in de nieuwsbrief van 6 
december. 
 

Eemlanders aan de start 

Tja,... 

 

 

 

Nieuwsbrief op kerstpauze 

De komende weken zal er weinig nieuws te 
melden zijn. Als dat wel zo is doen we dat via 
de app-groep. De nieuwsbrief gaat dus ook met 
kerstvakantie. Fijne feestdagen allemaal (of 
liever: tot ziens op de trainingen in de 
vakantie). 
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Wedstrijdkalender 
 
De huidige lockdown loopt ten minste tot  en 
met vrijdag 14 januari 2022. Als het daarbij 
blijft kunnen in het weekend daarna weer een 
veldrit rijden. Bij de MNC in Tiel of landelijk in 
Assen. Laten we het hopen! Uiteraard is de 
onderstaande wedstrijdkalender onder 
voorbehoud. Houd voor informatie de 
facebookpagina van de MNC en de kalender op 
de website van de KNWU  in de gaten.  
 
Twee 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. 

Za 15 jan 3e Alpencross, Assen 

Zo 16 jan MNC Tiel 

Za 22 jan NK Jeugd, Honslersdijk 

Zo 23 jan MNC Amersfoort 
(+prijsuitreiking)  
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