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Het regent afmeldingen op onze appgroep 

door coronabesmettingen of quarantaine. 

Gelukkig is bij iedere training de opkomst goed 

en zijn er tot nu toe steeds voldoende trainers 

beschikbaar. We wensen alle zieken 

beterschap en de anderen sterkte met de 

quarantaine. Hopelijk zien we jullie allemaal 

snel weer gezond op de trainingen verschijnen. 

 

Einduitslag Midden Nederland 

Competitie Veldrijden 

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat de 

MNC competitie was afgelast. De stand na de 

vijfde wedstrijd in Hilversum van 12 december 

2021 is de einduitslag van de competitie. 

Speciale felicitaties zijn er voor Luuk; hij heeft 

de competitie van categorie 7 gewonnen!  

Categorie 3:  

Jurre Veenstra 3e  

 

Categorie 4:  

Olivier Henselmans 12e, Sara Pols 8e 

 

Categorie 5:  

Roan Ferron 12e, Lotte Bouman 8e, Lia van der 

Linden 5e, Abel op den Velde 4e, Koen Sikking 3e  

 

Categorie 6:  

Roan van der Steeg 19e, Martijn van den Brink 

18e, Noah van Duinen 9e, Mick de Rooij 4e  

 

 

 

Categorie 7:  

Hielke van den Kieboom 17e, Berend van der 

Peet 7e, Friso van Vliet 4e, Alex van den Akker 

3e, Luuk de Kivet 1e  

 

De volledige uitslag kan je vinden op de site van 

de KNWU Midden via deze link. Als daar in je 

naam vetgedrukt staat heb je meer dan de helft 

van de wedstrijden gereden (3 of meer) en ben 

je opgenomen in de einduitslag. Tijdens de 

HvH-competitie (de “weg-MNC”) worden de 

prijzen uitgereikt. Even geduld dus nog... 

 

Clubwedstrijd 23 januari 

Afgelopen zondag verschenen er weer drie 

renners van categorie 1 t/m 4 aan de start voor 

onze clubwedstrijd. Stef startte voor het eerst 

een wedstrijd. Spannend was dat! Hij reed heel 

sterk een keurige cross; goed gedaan! De 

uitslag: 

1. Jurre Veenstra 

2. Feline Veenstra 

3. Stef Tilstra 
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Daarna was het de beurt aan de oudste jeugd. 

Zij reden hun wedstrijd in een gemengd veld 

met een paar bloedsnelle junioren, her en der 

een oudere jongere en een kudde op hol 

geslagen nieuwelingen die hun eigen 

clubkampioenschap uitvochten. De uitslag: 

1. Lars van der Laan 

2. Berend van der Peet 

3. Alex van den Akker 

4. Roan van de Steeg 

5. Koen Sikking 

DNF Abel op den Velde 

DNF Mick de Rooij 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bostraining op zaterdag 29 januari 

op het MTB parcours van 

Austerlitz en Zeist 

Op ons vorige avontuur in de bossen bij Zeist 

kijken we maar niet terug. Als je daar alleen 

maar aan denkt ril je al weer van de kou.  We 

kijken liever vooruit: aanstaande zaterdag 29 

januari gaan we het nog eens over doen. Als je 

hebt deelgenomen aan de clinic in Lage 

Vuursche ben je in het bezit van het oranje 

heuvelrug MTB-vignet. Die heb je deze 

zaterdag ook nodig; het is het laatste weekend 

dat dit vignet nog geldig is. Als je nog geen 

vignet hebt, neem dan even contact op met 

één van de trainers, dan kijken we of we een 

vignet kunnen regelen. Of je kan er één 

aanschaffen voor 2022 (geel). Info over de 

vignetten vind je hier. 

De weersvoorspelling is deze keer een stuk 

geruststellender. Het is wel de vraag of we het 

droog houden, maar de verwachte 

temperatuur is prima. Met de chocomelgroep 

maken we gebruik van het kinderparcours 

(onderdeel route Austerlitz). Dat is een hele 

leuke route, voor iedereen goed te rijden, maar 

wel lekker avontuurlijk. 

We verzamelen zoals we gewend zijn om 9.30 

uur maar kom op tijd! Vergeet je bidon/ reepje 

en binnenbandje niet mee te nemen. We 

hebben sommigen van jullie gevraagd om je 

bidonhouder te verwijderen voor het 

‘schouderen’. Dat kan je oplossen door voor 

deze training een 0,5 liter bidon te pakken; die 
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kan in je achterzak. Of neem anders een klein 

rugzakje mee. 

We  verzamelen op de parkeerplaats aan de 

Zeisterweg/ Traayweg.  

 

 

 

Boven: het kinderparcours Austerlitz. Onder: 

MTB route Zeist. 

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. Je hoeft 

voor het clubkampioenschap geen licentie te 

hebben. 

 

 

NK Veldrijden Honselersdijk 

Je kan je inschrijven voor het NK Veldrijden. Op 

de website van de organiserende vereniging 

Westland Wil Vooruit verscheen dit weekend 

het volgende bericht: “Het NK Veldrijden Jeugd 

staat bij ons op het parcours gepland voor 12 

februari 2022. Of dit ook daadwerkelijk 

doorgaat, horen we hopelijk binnenkort als er 

weer een persconferentie Covid van de 

Overheid komt.” Meer informatie vind je hier: 

https://www.knwu.nl/veldrijden/evenement/

4698  
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De laatste weken van het 

veldseizoen 

De komende weken staat het volgende op het 

programma: 

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 informatie. 
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