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Het clubkampioenschap zit er op; een groep 

van onze renners gaat komend weekend het 

NK rijden en dan gaan we het veldseizoen toch 

echt afbouwen. Geniet nog even van de 

blubber, dan gaan we na de voorjaarsvakantie 

weer vol gas de weg op! 

 

Uitslag Clubkampioenschap 

Veldrijden 2022 

Het was een ideale ochtend voor het 

clubkampioenschap afgelopen zaterdag. 

Blauwe lucht en veel zon, maar wel een 

uitdagend glad parcours door de vele regen die 

eerder was gevallen. Helaas zorgden 

coronabesmettingen, quarantaines en 

blessures voor een uitgedund deelnemersveld. 

In sommige categorieën was bij het uitrijden 

van de wedstrijd het podium gegarandeerd. 

Dat mocht de pret niet drukken er kwamen 

genoeg renners om er een gezellige ochtend 

van te maken en iedereen liet duidelijk het 

beste van zichzelf zien. 

 

Categorie 1: 

1. Jesper Gerritsen 

 

Categorie 2: 

1. Ferran de Ruiter 

 

Categorie 3: 

1. Ferris van der Lee 

2. Lynn van den Hengel 

3. Marin Hoolwerf 

 

Categorie 4: 

1. Feline Veenstra 

2. Sara Pols 

3. Olivier Henselmans 

4. Pien Matszat 

5. Teun Nagel 
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Categorie 5: 

1. Thijs Gerritsen 

2. Lia van der Linden 

3. Roan Ferron 

 

 

 

 

 

Categorie 6: 

1. Noah van Duinen 

2. Roan van der Steeg 

3. Tobias Henselmans 

4. Martijn van den Brink 

 

Categorie 7: 

1. Berend van der Peet 

2. Friso van Vliet 

3. Luuk de Kivet 

4. Alex van den Akker 

5. Hielke van den Kieboom 

 

 
 

Het clubkampioenschap was niet alleen in 

sportief opzicht geslaagd; het was ook de 

eerste keer sinds lange tijd dat we met publiek 

een wedstrijd konden organiseren en met een 

gezamenlijk hapje en drankje een evenement 

konden afsluiten. Eindelijk! 
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De laatste weken in het veld 

We trainen nog twee weken in het veld volgens 

het huidige programma (do. 17.15 op de club 

en za. 11.30 op Soesterhoogt). In de 

voorjaarsvakantie is er geen training en daarna 

gaan we de weg op. 

 

 

Trainingen wegseizoen 

Na de voorjaarsvakantie zijn de trainingen op 

dinsdag en donderdag van 17.15 tot 18.45. Op 

zaterdag wordt niet meer getraind. Net als in 

het veldseizoen trainen we met drie groepen. 

 

Groep 1: jonge renners/beginners. Grofweg 

categorie 1 t/m 3, individuele renners kunnen 

langer blijven hangen in deze groep. 

 

Groep 2: middengroep. Grofweg categorie 3 

t/m 5, individuele renners kunnen langer 

blijven hangen in deze groep. Renners gaan pas 

naar deze groep als ze volgens de trainers 

stuurvast en gedisciplineerd in een groep 

kunnen rijden. 

 

Groep 3: ervaren groep. Grofweg categorie 5 

t/m 7, eventueel ook enkele renners uit 

categorie 3 of 4 die meerdere jaren ervaring 

hebben, de middengroep qua niveau zijn 

ontgroeid en de snelheid aankunnen. 

 

De trainersgroep bespreekt periodiek de 

groepsindeling. Dat hebben we vorige week 

gedaan ter voorbereiding op het wegseizoen. 

Bij de eerste training maken we de indeling 

bekend en deze komt in het clubhuis te 

hangen. 

 

De trainers per groep: 

 
Dinsdag 
Groep 1: Gijsbert 
Groep 2: Dennis / Tim 
Groep 3: Reinier /Peter 
 
Op dinsdag kunnen enkele renners uit 
categorie 6 en 7 met de nieuwelingen 
meetrainen (trainer Jaap). Dit is op uitnodiging. 
 
 
Donderdag 
Groep 1: Jacco / Esmee 
Groep 2: Gijsbert / Edwin 
Groep 3: Jaap / Yoep 
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NK Veldrijden Honselersdijk 

Dit seizoen staat er nog maar één wedstrijd in 

het veld op de agenda: het Nederlands 

Kampioenschap voor de jeugd. De inschrijving 

is inmiddels gesloten. Sara, Koen, Lotte, Noah, 

Roan, Alex, Friso, Berend en Luuk starten op 12 

februari op het parcours van Westland Wil 

Vooruit in Honselersdijk. We wensen jullie 

allemaal veel plezier en succes. Zet hem op en 

geniet van de ervaring! 

 

Licenties 2022 

Als je wil meedoen aan wedstrijden heb je in de 

meeste gevallen een licentie nodig. Voor onze 

jeugd bestaan er twee soorten licenties: 

De Startlicentie.  

Dit is de oude ‘basislicentie’. Met een 

startlicentie kan je op de club deelnemen aan 

clubwedstrijden en regionale wedstrijden zoals 

de Hans van de Hengel Competitie (weg) en de 

MNC (veldrijden). Een startlicentie heeft geen 

UCI nummer. De startlicentie voor 2022 kost       

€ 12,25. 

De Wedstrijdlicentie.  

Wil je meedoen met landelijke wedstrijden, 

dan heb je daarvoor de wedstrijdlicentie nodig. 

De kosten van de wedstrijdlicentie voor 2022 

zijn € 44,05.  

 

Let op! Voor de landelijke weg- en 

veldwedstrijden heb je ook een Mylaps 

transponder nodig die je registreert in Mijn 

KNWU. Er wordt bij de KNWU gebruik gemaakt 

van de MyLaps ProChip Flex. MyLaps werkt met 

een abonnementsvorm die je voor 1 of 

meerdere jaren kan afsluiten. Voor meer info 

kun je terecht op: 

https://speedhiveshop.mylaps.com/active-

sports/prochip-flex.html 

 

De start- of wedstrijdlicentie is geldig vanaf 1 

januari t/m 31 december en loopt dus niet 

synchroon met weg- of veldseizoen. Al deze 

informatie kan je uiteraard ook rustig nalezen 

op de website van de KNWU. 

https://kenniscentrum.knwu.nl/licenties1/we

dstrijdlicenties-algemeen 
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