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De eerste voorjaarsklassiekers zijn alweer
gereden, dus het wordt tijd dat we zelf ook
eens de weg op gaan. Voor sommige renners
kan het veldseizoen niet lang genoeg duren,
maar met de meerkamp hebben we het toch
echt afgesloten.

De wegtrainingen gaan van start
Op dinsdag 8 maart en donderdag 10 maart zijn
de eerste wegtrainingen. De informatie is in
meerdere nieuwsbrieven gemeld, dus voor de
volledigheid zetten we hier alles nog eens op
een rijtje.
De trainingen zijn op dinsdag en donderdag van
17.15 tot 18.45. Op zaterdag wordt niet meer
getraind. Vanaf de eerste training is het al licht,
maar denk de eerste weken nog aan verlichting
voor de terugweg als je naar huis fietst!
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. 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 net zoals de afgelopen weken al is
gebeurd.
Donderdag
Groep 1: Jacco / Esmee
Groep 2: Gijsbert / Edwin
Groep 3: Jaap / Yoep

Nieuwe clubkleding kan besteld
worden
In de vorige nieuwsbrief staat de info over de
nieuwe kleding. De pasavonden zijn al geweest.
De bestelling kan nu geplaatst worden op de
webshop van Bioracer. Via deze link kom je
daar terecht:
https://www.wveemland.nl/winkel/
Ronald Bouman, de vader van Lotte, kan je
vragen over de kleding beantwoorden.
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Uitslag Veldrijmeerkamp
Ok nog een keer dan, veldrijnieuws. Jullie
hebben de uitslag van de meerkamp nog
tegoed.

de organisatie ontvingen we het volgende
bericht:
“Graag breng ik onze etappewedstrijd bij u en
uw leden onder de aandacht. Wij organiseren
de Tour de Junior van maandag 8 augustus t/m
zaterdag 13 augustus. In onze meerdaagse
wedstrijd voor categorie 5,6,7 en nieuwelingen
komen alle etappes voorbij. We hebben
tijdritten, criteriums, omlopen en een
klassieker. De renners strijden voor de gele,
groene, bolletjes, witte en roze trui. Speciaal in
deze editie is de rode trui voor de meest
strijdlustige renner, dit omdat de Vuelta in
Nederland start.”
Inschrijven kan via de
website: www.tourdejunior.nl

De derde plaats was voor het koppel Jesper &
Mick en de tweede plaats voor Pim & Roan. Het
werd wel een beetje druk op het podium, want
er werd gestreden tussen koppels en er was
ook nog een gedeelde eerste plek. Die was voor
de koppels Stef & Noah en Ferris & Lia.
Hartelijk dank aan alle ouders die flink hebben
staan koukleumen bij de verschillende
onderdelen om de punten bij te houden.

Inschrijving Fietskamp 2022
Tour de Junior
De Tour de Junior Achterveld is al jaren een
heel bekend meerdaags wielerevenement met
landelijke wedstrijden voor de jeugd en
nieuwelingen. Het is voor Eemlanders echt een
aanrader, want de locatie ligt om de hoek! Van

Jullie kunnen je inschrijven voor het Fietskamp
2022 van vrijdag 8 april t/m zondag 10 april. Op
4 maart hebben jullie een mail ontvangen met
de mogelijkheid om in te schrijven. De
inschrijving / betaling moeten op zondag 13
maart zijn ontvangen.
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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 den
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,
Dordrecht
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
Za 14 mei
Zo 15 mei
Za 11 juni
8-13 aug

Rijk Zwaan Jeugdronde,
Honnselersdijk
Klimronde Klein Zwitserland,
Amersfoort
Jeugdronde van Kampen
Nederlands Kampioenschap,
Nijverdal
Tour de Junior Achterveld

