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Wat een mooi Paasweekend was het; een 

prachtige gelegenheid om eens lekker in het  

‘kort-kort’ op de fiets te stappen. Of misschien 

heb je hem juist laten staan om lekker een 

weekendje te niksen zodat je er weer tegenaan 

kan op de trainingen en het Arno Wallaart 

toernooi.  

Deze week voelen we in onze driedelige serie 

Eemlander Nienke Vinke aan de tand die nu 

koerst bij NXTG. Mischa Bredewold, over wie je 

vorige week kom lezen wil na haar drukke 

programma met de voorjaarsklassiekers graag 

een keer met ons mee komen trainen. Dus kijk 

zondag maar eens of je haar kan spotten in het 

peloton bij Luik-Bastenaken-Luik en houd de 

nieuwsbrief in de gaten als je een keer samen 

met haar wil fietsen! 

 

Sponsoren gezocht voor de borden 

We zijn ontzettend blij dat we met onze 

sponsoren het mede mogelijk hebben gemaakt 

dat we voor de aankomende drie jaar allemaal 

in een mooi nieuw tenue kunnen rijden. Met de 

nieuwe uitstraling komen we goed voor de dag 

bij alle wedstrijden.  

Nu willen we graag de borden langs het 

parcours gaan aanpakken zodat ons mooie 

parcours ook die mooie uitstraling gaat krijgen. 

Om dat te realiseren hebben we de hulp van 

iedereen hard nodig. Het doel is om minimaal 

40 borden langs het parcours te gaan 

“verkopen” voor de duur van minimaal 3 jaar. 

 

We willen graag zoveel mogelijk borden in een 

keer bestellen en dan allemaal in dezelfde 

afmetingen. Mocht je een bedrijf kennen of zelf 

hebben, breng ons in contact met die 

bedrijven. Met de opbrengst kunnen we als 

club weer verder ontwikkelen en leuke 

activiteiten gaan doen met alle categorieën. 

Mocht je de afbeelding hiernaast zelf graag 

digitaal ontvangen of de folder van WV 

Eemland, mail dan naar 

sponsoring@wveemland.nl  

 Alvast bedankt voor jullie hulp, Ben de Ruiter 

en Freek Maarleveld 
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Eemlanders aan de top, Deel 2: 

Nienke Vinke 

 
 
Sommige van onze jeugdrenners hebben nog 
wel met Nienke getraind. Nu rijd zij grote 
koersen in het juniorenveld. Nienke werd in 
2020 Nederlands kampioen tijdrijden bij de 
Nieuwelingen en startte als veldrijder al in 
crossen van de Wereldbeker en Superprestige. 
Bij het EK Veldrijden in 2021 werd zij derde bij 
de junioren. 
 
Wie ben je, waar woon je en wat wil je nog 
meer over jezelf aan onze renners vertellen? 
Ik ben Nienke en ik ben 17 jaar. Ik woon in 
Amersfoort en ik zit in VWO 6 op de Guido.  
 
 
 
 

Bij welke ploeg rijd je en hoe ben je daar 
terecht gekomen?  
Ik rijd voor NXTG (NeXT Generation U19). Ik 
wilde vanaf de junioren bij een ploeg gaan 
rijden omdat ik het enige meisje van mijn 
leeftijd bij Eemland was die wedstrijden reed. 
Hierdoor miste ik het teamgevoel. Toen NXTG 
mij een aanbod deed ben ik er daarom op in 
gegaan. Ook was dit voor mij een mooie kans 
om het wielrennen wat serieuzer te gaan 
nemen en internationale wedstrijden te gaan 
rijden. 
 
Wat is je specialiteit in het wielrennen? Waar 
ben je goed in en wat vind je juist lastig?  
Mijn specialiteit is klimmen en tijdrijden. 
Zolang het een zware wedstrijd is kan ik wel 
goed uit de voeten. Ik heb moeite met 
positioneren in een groot peloton.  

Hoe kijk je terug op je tijd bij WV Eemland?  
Ik ben in categorie 5 begonnen met fietsen bij 
Eemland. Hier heb ik 4 jaar met veel plezier 
gefietst. Er was altijd een goede sfeer en een 
gezellige groep jongeren. Ik keek altijd uit naar 
de trainingen en vond samen wedstrijden 
rijden ook heel leuk.  
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Hoe kunnen de jeugdrenners je volgen op 
social media? 
Je kunt me volgen op Instagram: 
@nienke_vinke  

Welke mooie koersen staan er op je 
programma en hoe kunnen we die volgen? 
De komende tijd zijn de belangrijkste 
wedstrijden die ik rijd de Omloop van Borsele 
(dit weekend van 22 tot 24 april) en de Tour du 
Gévaudan in Frankrijk (7 en 8 mei). Deze 
wedstrijden zijn niet te volgen via een 
livestream. Wel kun je achteraf de uitslag 
bekijken op procyclingstats.com  
Daarnaast hoop ik me te plaatsen voor het EK 
en WK weg voor junioren.  

Welke renners was of ben je zelf fan van? 
Om eerlijk te zijn ben ik niet echt een fan van 
iemand. Natuurlijk heb ik respect voor de 
profwielrenners en vind ik het ongelooflijk 
knap wat ze presteren, maar ik heb niet per se 
een renner die voor mij een voorbeeld is.  

Wat vind je leuk buiten het wielrennen? 
Buiten het wielrennen vind ik het leuk om met 
vrienden af te spreken. Eigenlijk heb ik verder 
niet veel hobby’s want naast fietsen en school 
blijft er weinig tijd over. 

 

 

Uitslagen 

Rond het Paasweekend stonden weinig 

Eemlanders aan de start. Lisa en Lotte reisden 

wel af naar het oosten en noorden van het land 

en reden daar in een sterk deelnemersveld 

mooie uitslagen; goed gedaan! 

Jeugdronde van Eibergen, 16 april 
 
Categorie 5 : 
Lotte Bouman 9de  
 
Metec Paasrace Emmen, 18 april 
 
Categorie 4 : 
Lisa Brouwer 6de  
 
Categorie 5 : 
Lotte Bouman, 5de  
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Wedstrijdkalender 

De eerst volgende wedstrijd in Arkel is een 

selectiewedstrijd, dus een belangrijke voor de 

renners met ambitie voor NK-deelname! 

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 

Za 18 juni Jeugdronde De Rooëibes, Neer 

Za 18 juni Klimomnium, Dordrecht 

Za 18 juni Jeugdronde Hollandscheveld 

Zo 19 juni Bob Scholte Memorial 
(omnium), Breda 

Zo 19 juni Ronde van Utrecht (alleen cat. 6 
en 7) 

Zo 26 juni HvH-competitie Tiel 

Zo 26 juni Jeugdronde op de Heksenberg, 
Heerlen 

1-3 juli Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 
(alleen cat. 5, 6 en 7) 

Zo 3 juli HvH-competitie Woerden 

Zo 3 juli Ronde van Uden 

Wo 6 juli Ronde van ‘s Gravendzande 

Zo 10 juli Jeugd Klimkoers Bocholtz 

Zo 10 juli Jeugdwielerronde van Heerle 

8-13 aug Tour de Junior Achterveld 

Zo 11 
sept 

HvH-competitie Amersfoort 

Zo 25 
sept 

HvH-competitie Tiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep: uitslagen en foto’s 

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! 

  

Nienke: NXTG Racing, onbekend, Wouter Toelen 
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