
Oktober: 
 
- Jeugd tot en met cat 5 (indeling 2019) trainen op dinsdagavond van 18.00-19.00 

op het veldritparcours met veldfiets of mtb. (Let wel in oktober alleen op 
dinsdag).Hierbij ligt de nadruk op plezier en spel met veel stuurvaardigheid en 
technische handelingen. 

- Jeugd cat 6 , 7 en nieuwelingen/junioren plus overige liefhebbers , licentiehouders 
etc trainen op dinsdagavond van 19.00-20.30u. ook op veldfiets en of mtb. 

- Voor zowel de jeugd als voor de oudere renners geldt dat het voor 
geïnteresseerden die geen lid zijn van KWC mogelijk is om mee te trainen met de 
mtb/veldrittraining tegen betaling van 4 euro per training. 

- Op donderdagavond van 19.00-20.30u is het parcours open voor alle liefhebbers, 
hier zal geen gerichte training gegeven worden, maar een zogenaamde vrije 
training waarin een ieder voor zichzelf kan trainen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oktober  

Di 2 Jeugd t/m categorie 5 (indeling 
2019) 
Jeugd categorie 6 en 7, 
nieuwelingen/junioren 
licentiehouders en liefhebbers 

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

 Do 4 Vrije training MTB/Veldrit 19.00 – 20.30 uur 

Di 9 Jeugd t/m categorie 5 (indeling 
2019) 
Jeugd categorie 6 en 7, 
nieuwelingen/junioren 
licentiehouders en liefhebbers 

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

Do 11 Vrije training MTB/Veldrit 19.00 – 20.30 uur 

Di 16 Jeugd t/m categorie 5 (indeling 
2019) 
Jeugd categorie 6 en 7, 
nieuwelingen/junioren 
licentiehouders en liefhebbers 

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

Do 18 Vrije training MTB/Veldrit 19.00 – 20.30 uur 

 Di 23 Jeugd t/m categorie 5 (indeling 
2019) 
Jeugd categorie 6 en 7, 
nieuwelingen/junioren 
licentiehouders en liefhebbers 

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

Do 25 Vrije training MTB/Veldrit 19.00 – 20.30 uur 

Di 30 Jeugd t/m categorie 5 (indeling 
2019) 
Jeugd categorie 6 en 7, 
nieuwelingen/junioren 
licentiehouders en liefhebbers 

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

 

 

 

 

 


