Nieuwsbrief Jeugd
Nr. 01 – 8 januari 2021
jeugdafdelingwve@gmail.com

facebook.com/WVEemland

wveemland.nl/categorieen/jeugd/

instagram.com/wveemland/

De eerste nieuwsbrief van 2022 beginnen we
natuurlijk met:

De beste wensen!
Dat we dit jaar maar veel mogen trainen en
samen fietsplezier mogen beleven. En we
hopen op veel mooie resultaten en ervaringen
bij wedstrijden.

Het is weer tijd voor een nieuwsbrief, want er
verandert weer iets in onze trainingstijden. En
ook al hebben we geen wedstrijden gehad; we
kunnen toch terugkijken op een geslaagde
verlengde kerstvakantie waarin volop werd
gefietst.

trainingen en niet voor wedstrijden buiten
clubverband.

Het trainingsrooster vanaf 11
januari tot en met ???
Nu buitensportlocaties vanaf 11 januari tot
20.00 uur open mogen gaan we weer terug
naar onze normale doordeweekse trainingstijd
van 17.15 uur. Helaas komen we nog een uur
te kort voor twee trainingen op één dag.
Daarom zijn de veldrijtrainingen voor
nieuwelingen en jeugd de komende tijd op
aparte dagen: jeugd op woensdag en
nieuwelingen op donderdag. Het onderstaande
rooster gaat in op 11 januari; hoe lang dit zo
blijft is nog niet bekend.
Veldrijtrainingen jeugd:
•

Woensdag 17.15 – 18.45 uur op de club

•

Zaterdag 9.30 – 11.00 uur op Soesterhoogt

Verruiming van de mogelijkheden
voor trainingen.
Vanaf 11 januari wil het kabinet alle
sportlocaties buiten tot 20:00 openen voor
kinderen tot en met 17 jaar. Momenteel
kunnen zij buiten sporten tot 17:00. Vanaf 11
januari kan dat dus tot 20:00. Helaas zijn er nu
alleen nog maar verruimingen voor de

Trainingen (veld/weg) nieuwelingen:
De komende tijd mogen renners van cat. 7 ook
deelnemen aan de trainingen van de
nieuwelingen. Zit je nog niet in cat. 7 en denk
je dat je ook mee kan en wil trainen, overleg
dan met je trainer.
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•

Dinsdag 18.00 – 19.30 uur op de club (veld)

•

Donderdag 18.00 – 19.30 uur op de club
(weg)

Wedstrijdtrainingen veldrijden
Ten slotte worden op zondagmiddag
regelmatig trainingen in wedstrijdvorm
gegeven voor de nieuwelingen en oudere
jeugd. Als dit plaatsvindt wordt het
aangekondigd via de whatsapp- groep

Het échte trainingsrooster van de
jeugd, hoe zat het ook al weer?

Een lange kerstvakantie vol
trainingen en een speciale gast.
Het was een gedoe. Vlak voor de kersvakantie
een week de scholen dicht en het sportpark
moest om 17.15 sluiten. Gelukkig was met wat
moeite de puzzel snel gelegd en konden we in
deze
lange
lockdownvakantie
een
trainingsprogramma aanbieden aan de jeugd.
We danken iedereen voor de flexibiliteit
waardoor er altijd voldoende trainers
beschikbaar waren en over de hele vakantie
heen een prima opkomst! Wat daarbij hielp is
dat onze nieuwe trainers in opleiding (Esmee,
Gijsbert en Edwin) al volop meedraaien (soms
met vallen en opstaan). Fijn dat jullie er bij zijn!

Omdat we al meer dan een maand door
Corona-maatregelen
met
afwijkende
trainingstijden te maken hebben brengen we
even in herinnering wat onze normale
trainingstijden voor de jeugd zijn. Let op: de
onderstaande tijden gelden dus niet voor de
komende tijd, maar zodra er geen beperkende
maatregelen meer zijn vallen we hier op terug.
Veldseizoen: donderdag op de club, 17.15 –
18.45 uur en zaterdag op Soesterhoogt 9.30 –
11.00 uur.
Wegseizoen: dinsdag en donderdag op de club,
17.15 – 18.45 uur.

Op 22 december hadden we een speciale gast.
Puck Pieterse trainde met ons mee. Puck rijdt
bij team Alpecin Fenix op het hoogste niveau in
het veldrijden en mountainbiken. Zij heeft dit
seizoen al drie keer bij de elite dames op het
podium van een wereldbekerwedstrijd gestaan
en leidt het wereldbekerklassement bij de
beloftes!
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Maar daarnaast is Puck ook een gewoon
rasechte Eemlander.

In de training maakten we het haar flink
moeilijk, maar toch lukte het Puck om op ons
parcours alle jeugdrenners in te halen. Het was
een leuke en leerzame middag. De jongsten
hebben van Puck geleerd hoe je moet inhalen
en bij de oudere jeugd heeft zij een paar
renners voor het eerst over de balkjes heen
geholpen. Puck heeft er trouwe supporters bij.
En de training heeft geholpen, want nog geen
twee weken er na reed Puck in Hulst naar een
tweede plek en maakte het wereldkampioen
Lucinda Brand erg moeilijk.
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Communicatie over trainingen,
wedstrijden etc.
Hopelijk schept deze nieuwsbrief voor de
komende tijd genoeg duidelijkheid. Als er
vragen zijn kan je die altijd stellen op de
groepsapp van de jeugd.
Het is belangrijk om deze goed in de gaten te
houden. Er is nog veel onbekend. De huidige
maatregelen (en dus de in deze nieuwsbrief
aangegeven trainingstijden) blijven ten minste
van kracht tot en met aanstaande vrijdag 14
januari. Wat daarna gebeurt is niet bekend. We
weten dus niet of we nog wedstrijden kunnen
rijden in het veldseizoen en wanneer de eerste
wegwedstrijden zijn. En daarom weten we ook
nog niet wanneer we van het veldrijden
overgaan naar de weg en wanneer we een
clubkampioenschap veldrijden organiseren.
Zodra we iets weten communiceren we dat via
de app en deze nieuwsbrief.

Wedstrijdkalender
De landelijke wedstrijden die nog op kalender
stonden
zijn
helaas
geannuleerd.
onderstaande wedstrijdkalender is onder
voorbehoud. Houd voor informatie de
facebookpagina van de MNC en de kalender op
de website van de KNWU in de gaten.
Zo 16 jan
Zo 23 jan
Za 12 feb

MNC Tiel
MNC Amersfoort
(+prijsuitreiking)
NK Jeugd, Honslersdijk

De Clinic Baanwielrennen in Apeldoorn staat
nog niet op de agenda. Een nieuwe datum volgt
later. En uiteraard staat het kamp al voor 8 april
t/m zondag 10 april in jullie agenda!

