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We beginnen deze nieuwsbrief met een 

correctie. Vorige week werd gemeld dat we 

nog in het veld doortrainen tot de 

voorjaarsvakantie. Dat klopt, maar er stond 

ook dat afgelopen week de laatste trainingen 

waren. En dat klopt niet. We trainen deze week 

nog in het veld en dan houden we een week 

vakantie. Goed nieuws dus voor de liefhebbers 

van modder, zand en glibberig gras; jullie 

mogen nog twee keer!. 

Voorjaarsvakantie en de eerste 

wegtrainingen 

De komende donderdag en zaterdag zijn dus de 

laatste veldtrainingen op de club en in het bos; 

geniet er van! Op dinsdag 8 maart en/of 

donderdag 10 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 

nieuwsbrief van 7 februari er nog eens bij 

pakken. 

 

Nieuwe clubkleding 

Als wielrenner wil je er natuurlijk goed uitzien 

(‘gesoigneerd’ noemen we dat) en als club 

willen we er ook samen mooi bij rijden. Daarom 

hebben we onze eigen clubtenue. Daarop 

staan onze sponsoren. Met hen sluiten we een 

contract voor enkele jaren. Die periode is voor 

de huidige sponsoren al even voorbij, dus werd 

het tijd voor nieuwe kleding. In oktober is 

hiermee begonnen en de laatste weken is alles 

ineens onverwacht snel gegaan. Daarom wil de 

vereniging nu snel de aanschaf mogelijk maken 

bij aanvang van het nieuwe seizoen.  Het 

nieuwe contract met de kledingsponsors zal 

voor drie jaar gelden.  

Omdat we als vereniging zichtbaar willen zijn 

en onze sponsoren willen presenteren 

verwachten we dat onze leden zo veel mogelijk 

in het clubtenue rijden en dat geld zeker voor 

wedstrijden. Een belangrijke verandering is dat 

we nu één tenue hebben voor alle andere 

categorieën binnen de vereniniging. Er is dus 

geen apart jeugdtenue zoals in de afgelopen 

jaren.  Op de plaatjes zie je het voorlopige 

ontwerp. Het kan op details nog wat wijzigen, 

maar de kleurstelling zal zo blijven. 
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Afgelopen donderdag was de eerste pasavond 

in het clubhuis en er volgen er nog twee op de 

volgende data: 

• Di. 22 februari 18.45 – 20.30 

• Wo. 23 februari 18.45 – 20.30 

We raden je aan om gebruik te maken van de 

mogelijkheid om te passen en je te laten 

adviseren over de nieuwe kleding! 

 

Je kan de kleding binnenkort bestellen via de 

website van onze leverancier Bioracer. We 

laten je weten vanaf wanneer de kleding te 

bestellen is. Het moment van levering is nog 

niet bekend, maar dat is op zijn vroegst in april.  

Zodra de kleding is geleverd kan je deze direct 

gebruiken voor trainingen, maar voor het 

gebruik bij wedstrijden volgt een aparte 

instructie. Wacht die even af, want het is niet 

de bedoeling dat we met twee verschillende 

tenues rijden. Bij wedstrijden blijf je dus 

voorlopig de huidige kleding gebruiken tot 

nieuwe instructies volgen. Die lees je dan hier. 

Jeugdwedstrijden in de Vadesto 

Voorjaarscompetitie 

Voor onze nieuwelingen, junioren en 

volwassenen is het wegseizoen al volop bezig. 

Begin februari is de Vadesto-

voorjaarscompetitie gestart. De laatste twee 

wedstrijden zijn in Oosterwolde (Gld.) en op 

deze omloop mag dan ook jeugd starten. Er 

wordt niet in categorieën gestart; de jeugd rijd 

in de C, D of E-groep. De wedstrijden zijn op 

zaterdag 19 maart en zaterdag 26 maart. Deze 

wedstrijden zijn een mooie gelegenheid om je 

wegseizoen af te trappen. 
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Instroom 

Vorige week kondigden we de nieuwe 
instroommogelijkheden al aan. De data zijn nu 
bekend. Er zijn in 2022 drie instroomperiodes: 

• 1ste instroomperiode: 5, 12 & 19 april 

• 2de instroomperiode: 7, 14 & 21 juni  

• 3de instroomperiode: 6, 13 & 20 
september 

 
Laat het vooral weten aan je zussen, broers, 
vriendjes en vriendinnetjes die misschien ook 
wel eens willen wielrennen! 
 

Storm Eunice? Wij trainen gewoon 

Vorige week donderdag waaide het al flink bij 

de training. Dat ging nog best, maar vrijdag ging 

het zo te keer dat we niet meer veilig naar 

Soesterhoogt konden. Een helm is een goede 

bescherming, maar een boom kop je er niet 

mee weg. Daarom weken we uit naar ons eigen 

parcours en pakten we tijdens de training de 

enige zonnestralen van het weekend mee. 

 

 

 

Fietskamp 2022 

Als het goed is staat het Fietskamp 2022 al in 
jullie agenda, vrijdag 8 april t/m zondag 8 april. 
De trainers zijn al druk met het bedenken van 
een mooi programma. Met het loslaten van 
een (groot) deel van de coronamaatregelen 
willen wij met de oudste jeugd weer 
overnachten. Voor de jongste jeugd wordt er 
zaterdag en zondag een leuk dagprogramma 
gemaakt met op zaterdag natuurlijk 
pannenkoeken! Binnenkort informeren wij 
jullie over de wijze van inschrijving 
 

@@@@@@@@@@ 

Nieuw mailadres 

Het emailadres van de jeugdafdeling van WV 

Eemland is vanaf nu jeugd@wveemland.nl. Het 

adres jeugdafdelingwve@gmail.com komt te 

vervallen.  
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Wedstrijdkalender 

Za 19 mrt Vadesto Voorjaarscompetitie 
(Jeugd groep C,D,E), 
Oosterwolde (Gld.) 

Zo 20 mrt Jeugdronde Nieuwkuijk 

Za 26 mrt Vadesto Voorjaarscompetitie 
(Jeugd groep C,D,E), 
Oosterwolde (Gld.) 

Zo 27 mrt 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 
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