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In deze nieuwsbrief kijken we terug op een 

mooie week met de feestelijke huldiging van 

Puck Pieterse en mooie uitslagen uit Kampen 

waar Lotte niet alleen met een prachtige sprint 

de rit won, maar daarmee ook het 

eindklassement van de Maxi Promo 

Voorjaarscompetitie van KWC in Kampen. 

Gefeliciteerd Lotte!  

 

Pechvogels in Kampen (maar toch 

een topdag!) 

Lotte had een topdag op de Maxi Promo 

Voorjaarscompetitie, maar er waren ook 

pechvogels. Roan had een gebroken ketting en 

moest daardoor op zijn zwaarste verzet op het 

heuvelige parcours de wedstrijd uitrijden, wat 

ook een prestatie op zich is. Ferran had ook 

pech. Nou ja, pech... Hij reed een hele goede 

wedstrijd, maar die duurde helaas twee 

rondjes te lang. En Berend is de laatste 

pechvogel. Hij miste het afroepen van de 

laatste rondes en deed daarom niet mee in de 

sprint, terwijl hij juist zo goed bezig was. Daar 

baalde hij zo van dat hij niet door had dat hij 

toch nog tweede was in het eindklassement. 

Dus kon hij toch nog sprinten, maar nu van de 

parkeerplaats naar het podium. 

De Maxi Promo Voorjaarscompetitie van KWC 

in Kampen was erg leuk. De laagdrempelige 

sfeer en opzet zijn te vergelijken met onze 

eigen regionale HvH-competitie, maar dan met 

een iets hardere koers. Het parcours is erg 

mooi. Het ligt  op een oude vuilstort en heeft 

daardoor aardig wat hoogtemeters. Echt een 

aanrader voor volgend jaar dus! Hartelijk dank 

en complimenten voor KWC voor drie mooie 

wedstrijddagen! 
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Henk van de Hengelcompetitie 

2022 online 

In de vorige nieuwsbrief kon je al lezen over de 
HvH-competitie. De data en het regelement 
staan nu ook online op de site van de Regio 
Midden: 
https://www.knwumidden.nl/competities 
 
De belangrijkste info om in de oren te knopen 
zijn de starttijden. Die zijn iedere wedstrijd het 
zelfde: 

• Categorie 1, 2, 3:  10.00 uur 

• Categorie 4 en 6: 10.30 uur 

• Categorie 5 en 7: 11.15 uur 
 
Ook voor de renners met weinig of geen 
wedstrijdervaring zijn deze wedstrijden een 
aanrader. Voor de nieuwe renners die nog niet 
eerder aan de start hebben gestaan, raden we 
aan om hier je eerste koerservaring te beleven. 
Heb je vragen? Stap naar je trainer. 
 
 

Puck Pieterse gehuldigd 

Het had niet mooier gekund. Onder een 

prachtige zonsondergang kwamen we met 

Puck en haar ouders in een knalgele 

sportwagen aan op ons parcours. De escorte 

die haar vanaf huis naar de club begeleidde 

bestond uit een peloton dol enthousiaste 

Eemlandrenners. Een paar volwassenen waren 

er bij, wat nieuwelingen en junioren ook, maar 

het waren vooral de kinderen die bezit namen 

van de wegen van Kattenbroek. Na een 

ereronde over het parcours kreeg Puck van 

burgemeester Lucas Bolsius lovende woorden 

en de Amersfoortse jongerenonderscheiding. 

Die krijgt zij natuurlijk in de eerste plaats voor 

het behalen van de wereldtitel veldrijden bij de 

beloftes in Fayetteville in de USA, maar ook 

voor alle andere mooie sportieve prestaties 

van de afgelopen jaren. 

 

 

 

Wil je nog terugkijken? Hier vind je een 

fotoalbum van deze leuke avond. 
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Uitslag tijdrit  

De lijst met ieders PR is na de tijdrit op de 

training van 17 maart geüpdatet en hangt in de 

kantine. 

 

Uitslagen 

Dit weekend stonden alleen Eemlandrenners 
aan de start in Kampen. 
 
Maxi Promo Voorjaarscompetitie, tweede 
wedstrijd, 19 maart, Kampen. 
 
E-klasse: 
Fèran de Ruiter DNF (maar de organisatie zegt 
12e, ,dat klinkt beter!) 
 

 
 
D-klasse: 
Lia van der Linden 18de (de organisatie houdt 
het op “?”, maar wij weten meer),  Sara Pols 
8ste, Lotte Bouman 1ste. 
 
Eindklassement: 
Lotte Bouman 1ste, Sara Pols 5de  
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C-klasse: 
Berend van der Peet 9de, Friso van Vliet 13de, 
Noah van Duinen 30ste, Roan van der Steeg 
31ste.  
 
Eindklassement: 
Berend van der Peet 2de.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Wedstrijdkalender 

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 

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 
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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 
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