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Gelukkig konden alle trainingen de afgelopen 

week doorgaan, ondanks dat een deel van het 

trainersgilde in quarantaine zat. En er waren 

gelukkig ook steeds genoeg renners aanwezig 

om gezellig samen te fietsen. In deze 

nieuwsbrief kijken we terug naar een geslaagde 

training in de bossen bij Austerlitz, kijken we 

vooruit naar het clubkampioenschap en 

hebben we voor het eerst sinds lange tijd weer 

een uitslag van een echte wedstrijd. 

 

Eemland renners op Utrechtse 

Heuvelrug 

Zaterdag verruilden we Soesterhoogt voor de 

MTB-parcours van Zeist en Austerlitz. Deze 

keer was het weer prima! De chocomelgroep 

reed het kinderparcours. Dat was erg leuk, 

maar voor deze getrainde veldrijders natuurlijk 

niet genoeg, dus er werd nog een mooie extra 

lus door de bossen gemaakt. De andere groep 

reed de route van Zeist. Helaas hield Koen een 

arm in het gips over aan deze rit. Op de foto in 

de app groep staat hij gelukkig lachend, dus we 

hopen dat je snel weer de oude bent Koen, veel 

beterschap! 

  

 

Puck Wereldkampioen! 

Zat je zondagavond voor de TV, dan zat je goed! 

Wat was het spannend! “Onze” Puck Pieterse is 

wereldkampioen bij de beloftes. Na een 

prachtige race tussen de drie Nederlandse 

toppers won zij de sprint van Shirin van Anrooij.  
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Clubkampioenschap 

Ben je geïnspireerd door de mooie race van 

Puck en wil je nog eens in de praktijk brengen 

wat ze ons in de kerstvakantie heeft geleerd? 

Dat kan nog één keer op ons eigen parcours. 

Zaterdag 5 februari is het clubkampioenschap 

op de tijd dat we normaal in het bos trainen. 

Iedereen kan meedoen; je hebt geen licentie 

nodig. We starten in twee blokken en de uitslag 

is per categorie. Het programma: 

9.30 uur: ophalen rugnummers alle 

categorieën, warm rijden categorie 1 t/m 4 

10.00 uur: start categorie 1 t/m 4 

10.30 uur: warm rijden categorie 5 t/m 7 

11.00 uur: start categorie 5 t/m 7 

11.30 prijsuitreiking. 

Na de prijsuitreiking is er iets te eten.  

We gaan er van uit dat je deelneemt, dus je 

hoeft je niet aan te melden. Als je niet komt wil 

je dan afmelden via de app-groep.  

 

Hulp van ouders is welkom (inschrijving, 

baanwacht etc.). Als je kan helpen, vragen we 

je om dat via de app-groep te melden of 

rechtstreeks aan Monique Bronkhorst (de 

moeder van Roan van der Steeg). 

We hopen dat jullie allemaal meedoen. Als je 

het spannend vindt of je wil nog tips, bespreek 

dat dan met je trainer; daar zijn ze voor! 

NK Veldrijden Honselersdijk 

Na het clubkampioenschap is er nog één kans 

om een wedstrijd te rijden en dat is het 

Nederlands Kampioenschap Veldrijden voor de 

jeugd. Voor zo ver wij weten is het een open 

inschrijving en hoef je niet per sé aan een 

landelijke wedstrijd hebben meegedaan. 

Inschrijven kan via mijn KNWU. Je moet in het 

bezit zijn van een wedstrijdlicentie en een 

transponder.  

Uiteraard zien we graag een groep Eemlanders 

aan de start verschijnen. Als je vragen hebt, 

benader dan één van de trainers. 
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Berend en Alex rijden de 

Koppelkoers 

Zondag werd bij GWC De Adelaar de 

koppelkoers gereden. De koppels zijn steeds 

één renner van onder de 40 en één ouder dan 

40. Berend en Alex deden mee.  

Berend werd met zijn maatje Remon Brink 8ste  

van de vijfentwintig koppels; een heel mooi 

resultaat! Alex zien we niet in de uitslag terug. 

Hij had voor de start geen ouwetje kunnen 

vinden om samen mee te rijden, maar dat 

weerhield hem er niet van om solo mee te 

rijden. Wat een doorzetter! Ook trainer Youp 

reed mee, samen met zijn (en die van Berend) 

vader. Ze eindigden op de 11de plek.  
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