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Tijdens de huldiging van ‘onze Puck’ opent de 

vereniging het wegseizoen. Maar ondertussen 

zijn wij al volop begonnen. Vroeg in het seizoen 

staat er al een aardige groep van onze 

jeugdrenners aan de start bij meerdere 

wedstrijden. Er komen veel mooie wedstrijden 

aan, dus we moedigen jullie allemaal aan om  

aan de start te verschijnen. Is het nieuw voor je 

en vind je het spannend of wil je gewoon wat 

meer weten? Dan kan je altijd bij je trainer 

terecht voor hulp. Hoe meer van onze renners 

mee doen, hoe leuker het is. En van 

wedstrijden rijden wordt je beter dan van 

trainen alleen! 

 

Henk van de Hengelcompetitie 

2022 

De Henk van de Hengel competitie is een 
prettige mogelijkheid om op een 
laagdrempelige manier ervaring op te doen 
met het rijden van wedstrijden. In een 
competitie van acht wedstrijden in onze regio 
kan je strijden voor een mooi resultaat per 
koers en in een klassement,  net zo als bij de 
MNC-veldrijden. Twee van de wedstrijden 
worden op ons eigen parcours gereden.  

 

Deze week kreeg de organisatie de planning 
rond en die ziet er zo uit: 
 
Zondag     10 april               Nedereindse Berg   
                                               Utrecht 
Zondag       8   mei               Amersfoort 
Zaterdag  28  mei                Veenendaal 
Zaterdag    4  juni                Veenendaal 
Zondag     26 juni                 Tiel 
Zondag        3 juli                  Woerden 
Zondag      11 sept               Amersfoort 
Zondag     25 sept                Tiel 
 
Helaas valt de eerste datum samen met ons 
kamp. Daardoor missen we de prijsuitreiking 
van de MNC Veldrijden, die door corona niet 
door kon gaan. Daar verzinnen we nog een 
oplossing voor.  
 
 

Huldiging Puck Pieterse 

Vorige week kondigden we de huldiging al aan. 

Van het bestuur kregen we de volgende info.  

“Op dinsdag 22 maart a.s. wordt in Amersfoort 

bij de WielerVereniging Eemland de kersverse 

wereldkampioene veldrijden (in de categorie 

onder 23) Puck Pieterse gehuldigd. Wie mee wil 

om haar thuis op te halen, verzamelt zich om 

18.15 uur op de fiets bij het clubhuis van WV 

Eemland van waaruit naar de woning van Puck 

in colonne wordt gefietst. Hier zal Puck (en 

familie) in een open auto plaats nemen en 

vervolgens wordt er onder een escorte van de 

vele fietsers terug gereden naar het parkoers 

van WV Eemland. Aangekomen op het 

Sportpark Zielhorst wordt nog een ereronde 

verreden over het wielerparkoers van de 
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vereniging, waar de huldiging op het parkoers 

door ondermeer Burgemeester Lucas Bolsius en 

de ontvangst van de door de leden van de 

vereniging geschonken WVEemland regenboog 

trui door voorzitter Bas van der Peet zal 

plaatsvinden. 

De WielerVereniging Eemland viert met deze 

huldiging tevens de 'opening' van het 

wegseizoen, dit na exact twee jaar met de 

beperkingen, lockdowns door de 

coronamaatregelen.” 

Voorafgaand aan de huldiging kan je gewoon 

trainen om 17.15 

 

 

Nieuwe kleding 

Dank voor jullie bestellingen van de 
wielerkleding. Zeer veel leden hebben besteld. 
We bedanken een ieder die hieraan heeft 
meegewerkt! Bij Bioracer zijn ze nu aan de slag 
om de bestelling te verwerken. Wanneer de 
levering komt laten we je dat weten. Maar 
reken op 8 weken levertijd. De volgende 
bestelronde zal, kort na de eerste levering zijn. 
Daar hoor je later meer over. 

Let op: Heb je voor meer dan 100 euro aan 
kleding besteld dan heb je recht op een gratis 
paar sokken. 

Wanneer je de kleur (wit of zwart) en maat (36 
t/m 47 of S, M, L, XL, XXL.) nog niet hebt 
opgegeven, doe dat dan alsnog snel via 
kleding@wveemland.nl. 

 

Uitslagen 

Ook in de tweede wedstrijd van de Maxi Promo 
Voorjaarscompetitie bij KWC Kampen was 
Eemland van de partij. We bevelen de laatste 
wedstrijd op 26 maart van harte aan. Je kan 
hier starten met een start- of wedstrijdlicentie.  
De uitslag was nog niet gepubliceerd, van de C-
klasse houden jullie de uitslag tegoed. 
 
Verder hebben we een mooie uitslag uit 
Nieuwkuijk. 
 
Maxi Promo Voorjaarscompetitie, tweede 
wedstrijd, 19 maart, Kampen. 
 
D-klasse: 
13de, Marlene de Ruiter, 8ste Sara Pols, 2e Lotte 
Bouman 
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C-klasse: 
6e Luuk de Kivet ,4e Berend van der Peet,  overig 
nog niet bekend. 
 

 
 
Jeugdronde van Nieuwkuijk, 20 maart. 
 
Cat 3: 
12de Jurre Veenstra 
 
Cat. 4 
22ste Feline Veenstra, 6e Sara Pols, 2e Lisa 
Brouwer 
 
Cat. 5 
16e Alex van den Akker 
 

 
 

 
 

Wedstrijdkalender 

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 HvH-competitie, Nedereindse 
Berg, Utrecht 

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 HvH-competitie, Amersfoort 

Zo 8 mei Rijk Zwaan Jeugdronde, 
Honnselersdijk 
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Za 14 mei Klimronde Klein Zwitserland, 
Amersfoort 

Zo 15 mei Jeugdronde van Kampen 

Za 28 mei HvH-competitie, Veenendaal 

Za 4 juni HvH-competitie Veenendaal 

Za 11 juni Nederlands Kampioenschap, 
Nijverdal 

Zo 26 juni HvH-competitie Tiel 

Zo 3 juli HvH-competitie Woerden 

8-13 aug Tour de Junior Achterveld 

Zo 11 sept HvH-competitie Amersfoort 

Zo 25 sept HvH-competitie Tiel 

 

Reporters gevonden! 

Dat ziet er al beter uit toch? Na de oproep van 

vorige week kwamen de uitslagen en foto’s 

binnen, met dank aan de ouders langs het 

parcours. 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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