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In deze nieuwsbrief staan de eerste uitslagen 

van het wegseizoen. Er zijn al weer genoeg 

mogelijkheden om wedstrijden te rijden. Voor 

wie nog niet aanwezig is geweest op een 

wegtraining: kijk de vorige nieuwsbrief even 

terug, daar staat alles op een rijtje. 

 

Clubkleding 

In de vorige twee nieuwsbrieven vind je de info 
over de clubkleding. Afgelopen zondag was de 
laatste mogelijkheid om te bestellen voor de 
eerste levering. De verwachte levertijd is 
ongeveer acht weken. Als je nog niet besteld 
hebt is dat geen ramp, het duurt dan alleen 
waarschijnlijk wel een stuk langer voor je de 
kleren hebt. We houden je via de nieuwsbrief 
op de hoogte over de voortgang van de huidige 
bestelling, nieuwe leveringen en de datum 
waarop we officieel overgaan op de nieuwe 
kleding. 
 
 

Huldiging Puck Pieterse 

Zet een kruis in je agenda bij dinsdag 22 maart! 

Dan huldigen we 'onze' wereldkampioene 

veldrijden (in de categorie onder 23) Puck 

Pieterse. We verzamelen om 18.15 uur bij het 

clubhuis en fietsen dan gezamenlijk naar het 

huis van Puck. Met Puck (en familie) in een 

open auto rijden we dan terug naar het 

clubhuis en maken we een rondje over het 

parkoers. Daarna huldigen we Puck. 

 

We vieren ook de 'opening' van het 

wegseizoen, na exact twee jaar met 

beperkingen, lockdowns en andere 

maatregelen. 

Het bestuur van WV Eemland nodigt jou van 

harte uit voor dit evenement. Er zijn hapjes en 

drankjes. 

 

 

 

 

Schrijf je snel in voor het kamp 

Ja, inderdaad, de inschrijving en betaling 

moesten afgelopen zondag binnen zijn. Dat 

hadden we gezegd. Maar we zijn de kwaadste 

niet. Als je mee wil, maar nog niet bent 

ingeschreven, doe dat dan zo snel mogelijk! 

Zie voor info de mail van 4 maart. 
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Uitslagen 

Sara (cat.4), Lotte (cat.5), Roan & Noah (cat.6) 
en Luuk & Berend (cat.7) reden in de eerste 
wedstrijd van de Maxi Promo 
Voorjaarscompetitie bij KWC Kampen. Lotte 
reed ook nog het Kampioenschap van 
Amsterdam bij WV Amsterdam. 
 
Deze wedstrijd stond nog niet op onze agenda, 
dankzij de communicatie via de 
whatsappgroep verschenen onze renners aan 
de start. Er worden nog twee wedstrijden 
gereden in deze competitie op 19  en 26 maart. 
Je kan hier zowel met een start- als met een 
wedstrijdlicentie starten. Er wordt gereden in 
een A, B, C, D en E-klasse. C, D en E zijn jeugd. 
 
Maxi Promo Voorjaarscompetitie, eerste 
wedstrijd, 12 maart, Kampen. 
 
D-klasse: 
21ste Sara Pols, 6e Lotte Bouman 
 
C-klasse: 
24de Roan van de Steeg, 22ste Noah van Duinen, 
6e Berend van der Peet, 2e Luuk de Kivet 
 
Kampioenschap van Amsterdam, 13 maart, 
Amsterdam 2022 Jeugd. 
 
Cat 5/6: 
8ste Lotte Bouman 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 

8-13 aug Tour de Junior Achterveld 

 

Reporters gezocht! 

Vinden jullie deze nieuwsbrief een beetje kaal? 

Er waren geen foto’s beschikbaar van de 

gereden wedstrijden en trainingen. En wie 

zoeken we daarvoor dan? Simpel: jullie 

allemaal. Ben je aanwezig bij een wedstrijd, 

probeer dan vooral een mooie foto te maken. 

Die kan je samen met eventueel wat leuke 

feitjes en sfeerbeschrijving van de gereden 

wedstrijd appen aan trainer Jacco. Alvast 

bedankt! 
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