TEAM KEMPEN JEUGD nieuwsbrief

Het corona beestje blijft ons parten spelen, na een rustige opstart van de wedstrijden in juli, zijn
ze in augustus weer afgelast. Spijtig voor onze jongens die fantastisch op dreef waren. Niks aan
te doen maar Team Kempen blijft natuurlijk niet bij de pakken zitten en blijft moeite doen om
trainingen te organiseren. Elke woensdag geven we onze jongens de kans om in groep te fietsen
en bij te praten.
Team Kempen heeft ook zijn eerste wedstrijd georganiseerd en
volgens zeer betrouwbare bronnen was dit meer dan een geslaagde
oefening. In Merksplas was het te doen op 21 Juli voor Nieuwelingen
en Junioren. Het zonnetje in de lucht, veel volk op de been en
heeeeel veel groen/zwart aan de start. Een fantastische dag die voor
herhaling vatbaar is. En met een mooie winnaar
Nu het terug stil is op wedstrijdgebied heeft Team Kempen voor een leuk alternatief gezorgd om zijn
renners in conditie te houden. Op 22 augustus zijn we met zen allen gaan fietsen in
het Hageland waar er verschillende bekende hellingen op het programma stonden
(muur van Aarschot, Poggio, enz..)Een fantastische dag die eindigde met een glimlach
op allemaal vermoeide gezichten

In september start voor onze crossers het seizoen terug. De nieuwelingen krijgen hun eerste training op
29/08 die van start zal gaan om 9u aan fietshandel in’t ven. Onze miniemen beginnen terug in het
Raadsherenpark op Dinsdag 8 September, Aspiranten en Nieuwelingen op donderdag 10/08. Een mail
hierover met de juiste trainingsuren volgt nog
Op woensdag 23 september gaan we met onze club een
meisjesnamiddag organiseren. Dit gaat door in het
raadsherenpark en is uitsluitend voor meisjes vanaf 8 jaar.
Iedereen meisje dat eens wil kennismaken met de
wielersport mag komen naar het raadsherenpark (verdere
info hierover volgt nog). Dus als je iemand kent….

Ook nog het vermelden waard:
•

-Wij willen iedereen danken die zijn schouders mee onder onze wedstrijd in Merksplas heeft
gezet, MERCI

•

-Ons team blijft groeien en we zijn ondertussen met meer dan 110 renners

•
•

-We hebben een nieuwe website in de maak Teamkempen.be binnenkort verschijnt hier alle info
-We iedereen willen danken om ons te blijven steunen

