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Nog twee trainingen en dan zit het veldseizoen
er op. We houden dan een weekje vakantie en
daarna start het wegseizoen. Een mooie
uitsmijter van het veldseizoen zijn de top-10
plekken van Berend en Lotte op het Nederlands
kampioenschap.

Nederlands kampioenschap
Veldrijden
Door allerlei omstandigheden verschenen er
afgelopen zondag helaas wat minder
Eemlanders aan de start dan de bedoeling was
bij het NK in Honselersdijk. Onze
vertegenwoordiging bleef daardoor beperkt
tot de jongens van categorie 7 en de meisjes
van categorie 5.
Lotte Bouman reedt in een veld van twintig
meisjes naar de tiende plek. Wat een mooi
resultaat! Ook bij de jongens werd het top-10;
Berend van der Peet werd negende!
Gefeliciteerd allebei!
Maar ook de andere deelnemers verdienen
een compliment. In categorie 7 reden maar
liefst 56 jongens de wedstrijd uit en de eerste
Eemlander komen we pas tegen op plaats 35.
Dat is de onfortuinlijke Alex van den Akker.
Meerdere valpartijen zorgden er voor dat hij
vooral aan een inhaalrace bezig was. We hopen
dat je volgend jaar geen pech hebt bij de
wedstrijden Alex. Gelukkig weten we hoe hard
je rijdt! Luuk de Kivet reed netjes naar een 22ste
plek.
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Voorjaarsvakantie

advies kan je altijd één van de trainers
benaderen.

De komende donderdag en zaterdag zijn er nog
trainingen op de club en in het bos zoals we
gewend zijn. En dan houden we een weekje
vakantie. In de voorjaarsvakantie zijn er geen
trainingen. Op dinsdag 1 maart en/of
donderdag 3 maart zien jullie graag weer bij de
eerste wegtrainingen. We kunnen dan al weer
in het licht trainen, maar als je op de fiets naar
huis gaat heb je nog wel je verlichting nodig!
Voor meer info over de wegtrainingen kan je de
vorige nieuwsbrief er nog eens bij pakken.

Voorbereiding op het wegseizoen
De meeste renners rijden in het veld en op de
weg met dezelfde fiets. Als dat bij jou zo is
raden we je aan om voor de eerste wegtraining
niet alleen de crossbanden voor wegbanden te
verwisselen, maar ook de hele fiets grondig te
poetsen, smeren en controleren.
Het materiaal heeft het zwaar in het
veldseizoen en dat hebben we de afgelopen
weken zo nu en dan gemerkt met wat
technische problemen. Vooral de ketting,
kettingbladen (voor), cassette (achter) en de
derailleurwieltjes moeten op slijtage worden
gecontroleerd. En vergeet niet de remblokken
goed te checken! Als je zelf niet handig bent
met de fiets is de vakantie hét moment om de
fietsenmaker aan het werk te zetten. Voor

Belangrijk om te weten is dat je op een
mountainbike niet aan de wegtrainingen kan
deelnemen. Heb je geen beschikking over een
geschikte fiets, laat dat dan even weten. We
hebben leenfietsen die je kan gebruiken terwijl
je op zoek bent naar een fiets.

Instroom
Door alle coronaperikelen hebben we al lang
geen instroomprogramma meer aangeboden
aan kinderen die met wielrennen willen
beginnen. Omdat we niemand wilden
teleurstellen zijn we de afgelopen twee jaar
soepel geweest met de instroom van nieuwe
leden. Dit jaar doen we dat niet meer; nieuwe
renners doen eerst de instroom en als ze lid
willen worden, delen de trainers ze daarna in
bij een passende groep.
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De instroomtrainingen doen we het komende
wegseizoen drie keer (bij voldoende
belangstelling). Daarnaast wordt er voor de
Amersfoortse kinderen vanuit de SRO een 'Kies
je Sport' periode georganiseerd. Kinderen
kunnen dan vrijblijvend één training bij een van
de sportverenigingen in Amersfoort volgen. Als
WV Eemland willen we hier graag aan
meedoen. Er zijn daarom ook twee dinsdagen
in mei geprikt. Maak dus vooral je vriendjes en
vriendinnetjes enthousiast met je verhalen
over onze prachtige sport en gezellige club, dan
kunnen ze opstappen bij de instroom of Kies je
Sport.
Meer info over de instroom en Kies je Sport
volgt in één van de komende nieuwsbrieven.

Wedstrijdkalender
Er staan de komende tijd nog niet veel
wedstrijden voor de jeugd op de kalender van
de KNWU; pas eind maart gaat het een beetje
los. De Henk van de Hengel Competitie (‘de
jeugd-MNC voor op de weg’) is nog niet
ingepland, maar daar wordt volop aan gewerkt.
Inschrijvingen zijn nog nergens geopend. We
hebben dus nog even de tijd om goed te
trainen voor de eerste wedstrijden.
Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de
regionale en landelijke wedstrijden.

Zo 20 mrt
Zo 27 mrt

Jeugdronde Nieuwkuijk
Ronde van de Uithof, Den Haag
(jeugd alleen cat. 7)
Zo 27 mrt Fysio Plus Wielerronde,
Maasbracht-Beek
Za 2 apr
Arie Verheij Jeugdronde,
Spijkernisse
Za 2 apr
Jan Bols Jeugdronde,
Hoogeveen
Zo 3 apr
Grote Prijs van de Betuwe, Tiel
Zo 3 apr
Jeugd Wielerronde van de
Reeshof, Tilburg
Za 9 apr
Jeugdronde van Zwolle
Zo 10 apr Jeugdronde van Alphen aan de
Rijn
Zo 10 apr Rabo Jeugdfestijn, Hoorn
Zo 10 apr Jeugdronde van Dommelen,
Valkenswaard
Za 16 apr Jeugdronde van Eibergen
Zo 17 apr Marion Gödde Meisjesronde,
Dordtrecht
Ma 18 apr Eierrace, Emmen
Za 23 apr Arno Wallaard Jeugdtournooi,
Arkel
Zo 24 apr KMC Ronde van de Gouden
Ketting
Zo 24 apr Jeugd Kasseiencriterium, Eijsden
Wo 27 apr Mini Acht van Chaam
Wo 27 apr Koningsronde van Almelo
Za 7 mei
Kleeberg Challenge, Mechelen
Za 7 mei
Jeugdronde van Enter
Zo 8 mei
Rijk Zwaan Jeugdronde,
Honnselersdijk
Za 14 mei Klimronde Klein Zwitserland,
Amersfoort
Zo 15 mei Jeugdronde van Kampen
Za 11 juni Nederlands Kampioenschap,
Nijverdal

