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Omdat er vorige week geen nieuwsbrief was,
hebben jullie nog mooie uitslagen tegoed. De
eerste HvH-wedtrijd is gereden. Ondanks dat
deze samenviel met ons kamp verschenen toch
twee Eemlanders aan de start. We kijken
natuurlijk vooral terug op een leuk weekend in
Vierhouten, want wat was het kamp
wontzettend leuk. En We trappen af met een
serie van drie delen over oud Eemlanders die
tegenwoordig op topniveau koersen.

Fietskamp 2022
Hebben jullie allemaal goed bijgeslapen
zondagnacht? Waarschijnlijk zijn er een hoop
renners nog steeds niet helemaal de oude
vandaag, want wat een intensief weekend was
het, vol fysieke inspanning en met een hoop lol
trappen en gezelligheid.

Het weer was soms een beetje een spelbreker.
Vrijdagavond reed een groot deel van de
oudere jeugd vanaf de club naar Vierhouten.
Het was best fris, maar goed te doen.

Zaterdag was een ander verhaal. Door de
afwisseling van een stralende zon met heftige
winterse buien werd het een beetje een loterij
welke groep goed terug kwam en welke niet.
Een paar renners hebben in ieder geval flink
moeten opwarmen na de zaterdagochtendrit.
Maar het weer heeft de pret niet bedorven. Na
de lunch met heerlijke warme soep was
iedereen weer bijgekomen. De trainers hebben
geprobeerd de laatste energie er uit te persen
met een flinke boswandeling. Dat lukte niet,
want na een stapel pannenkoeken werd er
gewoon volop door gespeeld en gekeet. De
jongere renners die werden opgehaald wilden
maar wat graag blijven.
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De boswandeling had een serieus tintje. We
bezochten het verscholen dorp. Midden in het
bos was hier in 1943 en 1944 een schuilplaats
met negen hutten waar onderduikers, met
behulp van verzetsmensen uit de omliggende
dorpen, uit handen van de Duitsers bleven. Een
indrukwekkende plek met een bijzonder, voor
de meesten nog nieuw verhaal.

We kijken terug op een mooi kamp. Dankzij de
ouders en trainers die alles mogelijk maakten,
maar nog meer door jullie: de renners. De
hoeveelheid energie in jullie is echt
verbazingwekkend. En jullie hebben er een
topweekend van gemaakt met z’n allen, jong
en oud, meisjes en jongens. We zijn blij met
zo’n gezellig team!
Deze week verschijnt ook nog een kampkrant
met nog veel meer leuke foto’s; houd je
mailbox in de gaten!

Eemlanders in het profpeleton

Zondag werd de koude zaterdag weer helemaal
goed gemaakt door een stralende zon. Eerst
werd er nog een beetje gefietst, niet al te veel,
maar wel genoeg om nog van een fietskamp te
spreken. De middag werd afgesloten met een
programma met teambuildingsspelletjes.

Met de huldiging van Puck Pieterse hebben we
bleek hoeveel jonge fans zij als Eemlander
heeft. Puck is niet de enige Eemlander die je
kan volgen bij de profs. Dit jaar rijden Mischa
Bredewold, Nienke Vinke en Darren van
Bekkum koersen op de weg in het profpeleton.
Ze rijden allemaal bij verschillende ploegen,
maar hebben één ding gemeen: ze leerden het
wielrennen bij ons op de club.
In de komende drie weken besteden we
aandacht aan de drie. We stellen ze dezelfde
vragen en laten je weten wat voor mooie
koersen ze op het programma hebben staan en
hoe je ze kan volgen.
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Eemlanders aan de top, Deel 1:
Mischa Bredewold

combinatie gaat gelukkig goed, zolang ik niet te
veel hooi op m'n vork neem.
Bij welke ploeg rijd je en hoe ben je daar
terecht gekomen?
Ik rijd nu voor Parkhotel Valkenburg Cycling
Team. Toen ik bij de junioren reed (2017-2018)
heb ik altijd heel aanvallend gekoerst en kon ik
best goed tijdrijden, waardoor mensen me
begonnen te zien! Ik won af en toe wel wat,
maar was zeker geen groot winnares. Wim
Kruis, de ploegleider van Jan van Arckel, heeft
mij in 2020 aangeraden bij Raymond Rol, de
manager van Parkhotel Valkenburg. Raymond
heeft in augustus 2020 contact met mij
opgenomen en na ons eerste gesprek bood hij
mij al een contract aan! Ik heb daar toen voor
2 jaar getekend.

Mischa kan zich de jeugd nog goed herinneren.
Zo lang geleden is dat namelijk nog niet. Bij
Eemland heeft zij geleerd hoe belangrijk het is
om plezier te hebben in je sport. In de
afgelopen twee weekenden kon je haar zien
koersen in de Ronde Van Vlaanderen (haar
lievelingskoers) en de Amstel Gold Race.
Wie ben je, waar woon je en wat wil je nog
meer over jezelf aan onze renners vertellen?
Ik ben Mischa Bredewold en ik ben 21 jaar oud.
Ik woon in Amersfoort en heb vanaf 2008 tot
2018 bij WV Eemland gefietst. Ik fiets dus al een
hele poos, bijna 14 jaar. In 2021 heb ik mijn
entree gemaakt in het profpeloton. Verder
studeer ik ook aan de universiteit in Utrecht. Ik
studeer Biomedische wetenschappen, maar dit
doe ik wel op een lager pitje dan mijn
medestudenten, zodat ik m'n studie kan blijven
combineren met het wielrennen. Die

Wat is je specialiteit in het wielrennen? Waar
ben je goed in en wat vind je juist lastig?
Mijn specialiteiten zijn vooral de korte
klimmetjes, dus bijvoorbeeld geen lange
beklimming in Italië, maar wel de korte
klimmetjes in de Ardennen of in Vlaanderen.
Verder gaat tijdrijden me ook wel goed af. Ik
vind het in wedstrijden leuk om het "spelletje"
van de koers te spelen, aan te vallen en mijn
team te helpen waar ik kan. Ik ben geen hele
goede sprinter, zeker positioneren voor een
sprint vind ik lastig. Als we een wedstrijd rijden
waarin het eindigt in een sprint, dan help ik
mijn team. Dat is ook heel leuk om te doen en
zo kan ik me toch nog nuttig maken!
Hoe kijk je terug op je tijd bij WV Eemland?
Met een lach op m'n gezicht! Ik heb 10 jaar lang
een hele leuke tijd gehad op Eemland en altijd
plezier gehad in het fietsen. Ik heb bij de club
geleerd dat plezier in het wielrennen het
allerbelangrijkste is, en ik weet zeker dat, dat
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de reden is dat ik wielrennen nog steeds zo leuk
vind.
Hoe kunnen onze jeugdrenners je volgen op
social media?
Op Instagram: @mischabredewold en op
Facebook: Mischa Bredewold
Welke mooie koersen staan er op je
programma en hoe kunnen we die volgen?
Binnenkort staan Parijs-Roubaix en LuikBastenaken-Luik op mijn programma. Al deze
wedstrijden zijn te volgen op Sporza en
Eurosport. We mogen deze zomer zelfs de Tour
de France rijden!

Welke renners was of ben je zelf fan van?
Ik hou van aanvallende ren(st)ers. Ik keek
vroeger altijd op tegen Anna van der Breggen
en Kasia Nieuwiodoma. Bij de mannen vind ik
Carapaz een mooie renner, omdat hij zo vaak
voor de aanval kiest.
Wat vind je leuk buiten het wielrennen?
Noem me een nerd, maar ik vind m'n studie
(meestal) best leuk. Verder luister ik veel
muziek, en ik lees graag.

Wat wil je tenslotte nog meegeven aan onze
jeugd?
Plezier in je sport is het allerbelangrijkst!!! Zorg
dat je het naar je zin hebt en zoek je vrienden
op om samen te trainen. Geniet ervan dat je
spelenderwijs kan trainen! En voor de jongens
en meiden bij de nieuwelingen/junioren: neem
de tijd. Je hoeft niet meteen op het hoogste
niveau te fietsen en wedstrijden te winnen,
neem niet te grote stappen en neem tijd voor
je ontwikkeling, daar kom je echt het verst
mee!
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Selectiewedstrijden
Als je ambities hebt om mee te doen aan het
Nederlands Kampioenschap en zeker wil zijn
van een startplaats, dan moet je zeker
meedoen aan de selectiewedstrijden. De
eerste is al geweest op 3 april in Tiel. De andere
wedstrijden zijn:
•
•
•

Intersport Jan
Hoogeveen

Bols

jeugdronde

van

Categorie 5 :
Lotte Bouman 4de

Arno Wallaard Jeugdtoernooi op 23 april
(Arkel)
Onze eigen wedstrijd op 14 mei (Parcours
WV Eemland, Amersfoort)
LJSW Veenendaal op 21 mei

Benader één van de trainers als je hier vragen
over hebt.

Van Kempen Koudetechniek Grote Prijs van
de Betuwe 2022
Categorie 4 :
Feline Veenstra 8ste, Sara Pols 4de. Op de foto
het meidenpodium met een echte Betuwse
prijs: appels!

Uitslagen
Jullie hebben de uitslag nog tegoed van de Jan
Bols Jeugdronde te Hoogeveen en de Grote
Prijs van de Betuwe 2022 te Tiel. Terwijl de
meesten van jullie op kamp waren stonden
Koen en Alex aan de start bij de eerste HvHwedstrijd.
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Categorie 6:
Roan van de Steeg 15de
Categorie 7:
Hielke van den Kieboom 15de, Alex van den
Akker 7de, Berend van der Peet 2de
Eerste wedstrijd HvH-competitie, Nieuwegein
Categorie 5 :
Koen Sikking 7de
Categorie 7 :
Alex van den Akker 5de

Za 14 mei
Zo 15 mei
Za 28 mei
Za 4 juni
Za 11 juni
Zo 26 juni
Zo 3 juli
8-13 aug
Zo 11 sept
Zo 25 sept

Klimronde Klein Zwitserland,
Amersfoort
Jeugdronde van Kampen
HvH-competitie, Veenendaal
HvH-competitie Veenendaal
Nederlands Kampioenschap,
Nijverdal
HvH-competitie Tiel
HvH-competitie Woerden
Tour de Junior Achterveld
HvH-competitie Amersfoort
HvH-competitie Tiel

Oproep: uitslagen en foto’s
Wedstrijdkalender
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, Amersfoortf
Zo 8 mei
Rijk Zwaan Jeugdronde,
Honnselersdijk

We geven graag een volledig overzicht van alle
uitslagen van onze renners. Uitslagen staan op
maandag meestal online, maar niet altijd. En
we weten niet altijd precies wie waar rijdt. Het
helpt als jullie uitslagen en graag ook een foto
delen van de wedstrijden. Dat kan ook
rechtstreeks aan trainer Jacco. Gelukkig
gebeurt dit al regelmatig, dank daarvoor!

Schrijf je in voor de Tour de Junior
Achterveld
In de zomervakantie wordt de Tour de Junior in
Achterveld georganiseerd. Een meerdaags
jeugdwielrenevenement om de hoek! Er
moeten wel genoeg inschrijvingen zijn, dus
schrijf je snel in als je mee wil doen.
https://www.tourdejunior.nl/

Mischa, Nienke en Darren: Parkhotel Cycling Team,
NXTG Racing, Jumbo Visma, Bastien Gason, Gert-Jan
Warrink

