TEAM KEMPEN JEUGD nieuwsbrief

Nu het covid-19 monstertje een klein beetje bedwongen is, begint het leven van een
wielrenner weer op te flakkeren. Op 16 maart ll. werden we verplicht om onszelf van de
rest van de wereld af te scheiden en vielen de trainingen en wedstrijden stil. Team Kempen
is niet bij de pakken blijven zitten en is dus naar oplossingen gaan zoeken om onze jongens
en meisjes toch bezig te kunnen houden. Verschillende alternatieven werden aangeboden
en massaal opgevolgd: van fiets-o-meter over fotozoektocht, langs sponsortocht tot
intensieve inspanningsritten.

Na een inloopfase in kleine “bubbels” zijn momenteel onze trainingen terug volledig opgestart in de
verschillende leeftijdsgroepen. Onze trainers zijn volledig op de hoogte van de corona-maatregelen en zijn
uitgerust met mondmasker, ontsmettingsgel, handschoenen en wegkapiteinsband. Dit om uw kind zo veilig
mogelijk te laten sporten.

De grote vakantie is nu begonnen en de trainers van onze kleinste groep zijn naar de zon
vertrokken. Vandaar hadden onze miniemen op 25 juni hun laatste training, die op een leuke
manier werd afgesloten.

Begin september starten voor hun de trainingen terug (juiste datum volgt nog).

De grotere “mannen” blijven heel de vakantie doortrainen op woensdag. De
trainingen in het weekend vallen weg omdat er weer kan gekoerst worden.
Go go go, neem deel aan de wedstrijden. Onze staf zal ook op zoveel mogelijk
wedstrijden proberen aanwezig te zijn met tent en wagen, waarbij de Team Kempen
sfeer weer opgehaald kan worden en vragen kunnen worden gesteld.

Ook nog het vermelden waard:
•

Team Kempen organiseert een wedstrijd voor nieuwelingen en junioren op 21 Juli in Merksplas,
supporter onze renners naar de overwinning.

•

Ons team blijft groeien en we zijn ondertussen met meer dan 100 renners.

•

We hebben een camionette aangeschaft om ons nog beter te kunnen verplaatsen.

•

We iedereen willen danken om ons te blijven steunen.

