
Februari:  
 

- alle jeugdcategorieën trainen op dinsdagavond van 18.00u-19.00. op het veld Let wel 
plezier staat voorop, maar nadruk komt wel steeds meer op prestatie. 

- jeugd tot en met cat 5 trainen op donderdagavond op de weg op de bovenbaan! Pas op 
met er naar toe rijden of terugrijden, op de onderbaan word ook gefietst. 

- nieuwelingen, junioren, dames plus overige licentiehouders en liefhebbers: gaan op 
dinsdag en donderdagavond trainen op de weg(als het weer dit toelaat). Vanaf 18.00u - 
20.30u (op een aantal dinsdagen van 18.00 – 19.00 uur, zie onderstaand schema) en 
staat in het teken v rustige duur. Dit vind plaats op de onderbaan omdat boven in gebruik 
is door de jeugd. Jeugdrenners cat 6 en 7 kunnen meedoen op de donderdagavond 
eventueel vroegtijdig afhaken. 

- Jeugd alle categorieën gaan in verschillende groepen duurrit rijden op de zaterdag 
aanvang 10.00u 

- Ook de toergroep (25km/u gem) gaat op zaterdag een rustige duurrit rijden aanvang 
10.00u  

- nieuwelingen junioren plus overige licentiehouders en liefhebbers: gaan op de zaterdag 
om 10.30u vertrekken vanaf KWC clubgebouw richting voorjaarscompetitie t’Loo of 
Hattemerbroek ook op de fiets terug. 

- eind februari opruimen veld parcours in maart zijn er alleen nog maar wegtrainingen  

 



Februari  

Za 2 Jeugd (alle categorieën) 
Recreanten 
Nieuwelingen/junioren/ 
licentiehouders/liefhebbers 

Rustige duurrit, aanvang 10 uur 
Rustige duurrit (25 km/u) aanvang 10 uur 
Voorjaarscompetitie, vertrek 10.30 vanaf 
KWC 

Di 5 Jeugd t/m categorie 5  
 
Jeugd categorie 6 en 7, 
nieuwelingen/junioren, dames, 
licentiehouders en liefhebbers 

Mountainbike/veldrittraining  
18.00 – 19.00 uur 
Wegtraining onderbaan 
18.00 – 20.30 uur 

Do 7 Jeugd t/m categorie 5 
Nieuwelingen, junioren, dames, 
licentiehouders en liefhebbers 
Jeugdrenners cat. 6 en 7 kunnen 
meedoen en evt. vroegtijdig 
afhaken 

Wegtraining bovenbaan 
Wegtraining op onderbaan (rustige 
duurtraining) 
18.00 – 20.30 uur 

Za 9 Jeugd (alle categorieën) 
Recreanten 
Nieuwelingen/junioren/ 
licentiehouders/liefhebbers 

Rustige duurrit, aanvang 10 uur 
Rustige duurrit (25 km/u) aanvang 10 uur 
Voorjaarscompetitie, vertrek 10.30 vanaf 
KWC 

Di 12 Jeugd t/m categorie 5  
 
Jeugd categorie 6 en 7, 
nieuwelingen/junioren, dames, 
licentiehouders en liefhebbers 

Mountainbike/veldrittraining  
18.00 – 19.00 uur 
Wegtraining onderbaan 
18.00 – 20.30 uur 

Do 14 Jeugd t/m categorie 5 
Nieuwelingen, junioren, dames, 
licentiehouders en liefhebbers 
Jeugdrenners cat. 6 en 7 kunnen 
meedoen en evt. vroegtijdig 
afhaken 

Wegtraining bovenbaan 
Wegtraining op onderbaan (rustige 
duurtraining) 
18.00 – 20.30 uur 

Za 16 Jeugd (alle categorieën) 
Recreanten 
Nieuwelingen/junioren/ 
licentiehouders/liefhebbers 

Rustige duurrit, aanvang 10 uur 
Rustige duurrit (25 km/u) aanvang 10 uur 
Voorjaarscompetitie, vertrek 10.30 vanaf 
KWC 

Di 19 Jeugd t/m categorie 5  
 
Jeugd categorie 6 en 7, 
nieuwelingen/junioren, dames, 
licentiehouders en liefhebbers 

Mountainbike/veldrittraining  
18.00 – 19.00 uur 
Wegtraining onderbaan 
18.00 – 19.00 uur 

Do 21 Jeugd t/m categorie 5 
Nieuwelingen, junioren, dames, 
licentiehouders en liefhebbers 

Wegtraining bovenbaan 
Wegtraining op onderbaan (rustige 
duurtraining) 
18.00 – 20.30 uur 



Jeugdrenners cat. 6 en 7 kunnen 
meedoen en evt. vroegtijdig 
afhaken 

Za 23 Jeugd (alle categorieën) 
Recreanten 
Nieuwelingen/junioren/ 
licentiehouders/liefhebbers 

Rustige duurrit, aanvang 10 uur 
Rustige duurrit (25 km/u) aanvang 10 uur 
Voorjaarscompetitie, vertrek 10.30 vanaf 
KWC 

Di 26 Jeugd t/m categorie 5  
 
Jeugd categorie 6 en 7, 
nieuwelingen/junioren, dames, 
licentiehouders en liefhebbers 

Mountainbike/veldrittraining  
18.00 – 19.00 uur 
Wegtraining onderbaan 
18.00 – 19.00 uur 

Do 28 Jeugd t/m categorie 5 
Nieuwelingen, junioren, dames, 
licentiehouders en liefhebbers 
Jeugdrenners cat. 6 en 7 kunnen 
meedoen en evt. vroegtijdig 
afhaken 

Wegtraining bovenbaan 
Wegtraining op onderbaan (rustige 
duurtraining) 
18.00 – 20.30 uur 

 

 

 


