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Vorige week kondigden we in de nieuwsbrief 

nieuwe trainingstijden aan en een week later 

veranderen ze al weer. Verder kijken we terug 

op een gezellige clubwedstrijd en vooruit naar 

de laatste weken van het veldseizoen. 

 

Terug naar het gewone 

trainingsrooster 

De beperking van trainen tot 20.00 uur is 

vervallen en daardoor kunnen we weer terug 

naar ons oude rooster. Voor de jeugd is dat 

donderdag van 17.15 tot 18.45 op de club en 

op zaterdag 9.30 – 11.00 uur op Soesterhoogt.  

 

MNC Veldrijden afgelast 

Helaas kregen we afgelopen weekend het 

bericht dat we al hadden verwacht; de Midden 

Nederland Competitie Veldrijden is afgelast. De 

twee wedstrijden die nog op de agenda 

stonden in Tiel (afgelopen zondag) en bij ons op 

het sportpark (aanstaande zondag) gaan 

definitief niet meer door. Dat is erg jammer, 

maar gelukkig kunnen we terugkijken op vijf 

leuke wedstrijden. De MNC organisatie 

communiceert nog over de einduitslag. Houd 

daarvoor de facebookpagina van de MNC in de 

gaten. We bedanken de organisatie en de 

vrijwilligers van de organiserende clubs en 

kijken nu al uit naar de HvH-competitie op de 

weg en het volgende veldseizoen!  

Clubwedstrijden 

Afgelopen zondag, hebben we gelijk gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om in 

clubverband wedstrijden te organiseren. Op 

zondag trainde de oudere jeugd al 

wedstrijdgericht samen met de nieuwelingen, 

maar deze keer maakten we er een echte 

wedstrijd van voor iedereen. Om 10.00 uur 

speldden Feline, Jurre en Ferris hun 

rugnummers op om met z’n drieën uit te 

vechten wie op welke trede van het podium 

mocht staan.  Daarna was het de beurt aan een 

bont gezelschap van nieuwelingen, junioren, 

volwassenen en de oudere jeugd die op een 

mooi parcours door elkaar reden. De uitslagen: 

Jonge jeugd 

1. Jurre Veenstra 

2. Feline Veenstra 

3. Ferris van der Lee 

 

Oudere jeugd: 

1. Friso van Vliet 

2. Mick de Rooij 

3. Noah van Duijnen 

4. Roan van der Steeg 

5. Hielke van den Kieboom 

6. Sara Pols 

7. Koen Sikking 

8. Abel op den Velde 

9. Job Lever 

Alex van den Akker DNF  
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Ook volgende week, op de datum van wat de 

laatste MNC had zullen zijn organiseren we 

weer een clubwedstrijd. We hopen op jullie 

komst en raden het van harte aan. Vooral bij 

de jongste jeugd mag er best een groter 

startveld komen! 
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Clubkampioenschap 

Op zaterdag 5 september is het 

clubkampioenschap veldrijden voor de jeugd. 

Dit vindt plaats op ons eigen parcours op het 

tijdstip dat we normaal de bostraining hebben, 

dus vanaf 9.30. Het programma volgt. 

NK Veldrijden Honselersdijk 

Het NK Veldrijden voor de jeugd staat gepland 

op 12 februari 2021, uiteraard onder het 

voorbehoud  dat dit binnen de dan geldende 

coronaregels mogelijk is. Op de site van de 

KNWU is te zien dat de inschrijving al is 

geopend. De locatie is bij Westland Wil Vooruit 

te Honselersdijk, waar we dit jaar ook een 

tijdrit reden. Het programma is op de website 

van de KNWU te vinden. Meer informatie is nu 

nog niet bekend. 

De laatste weken van het 

veldseizoen 

Het veldseizoen loopt op het eind, maar ook 

zonder MNC laten we het niet zomaar als een 

nachtkaarsje uit gaan. Naast de gewone 

trainingen op donderdag en zaterdag staat het 

clubkampioenschap op de agenda, maar ook 

nog een bostraining op het MTB parcours van 

Zeist en Austerlitz.  

 

 

 

Do. 20 januari: veldrijtraining op de club 

Za. 22 januari: bostraining 

Zo. 23 januari: clubwedstrijd op ons parcours. 

Do. 27 januari: veldrijtraining op de club 

Za. 29 januari: bostraining MTB Zeist/Austerlitz 

Do. 3 februari: veldrijtraining op de club 

Za. 5 februari: Clubkampioenschap veldrijden 

Do. 10 februari: veldrijtraining op de club 

Za. 12 februari: NK veldrijden Jeugd / 

bostraining 

Hoe en wanneer we het veldseizoen afronden 

en naar de weg gaan weten we nog niet. 

Hierover volgt zo snel mogelijk informatie. 

 

 
 

 
En voor wie zondag na de clubwedstrijd voor de 
buis zat,......wat was het spannend he?! 
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