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Ho Ho Ho met de feestdagen voor de deur hebben wij nog eens virtueel samengezeten
om alles eens te bekijken door een corona vergrootglas. Nu zijn we tot het besef
gekomen dat er hoogstwaarschijnlijk niet meer kan gecrost worden door onze renners en
het allemaal heel moeilijk wordt om iets te organiseren. Hierdoor hebben wij dan ook
besloten dat onze jaarlijkse club-dag in het Raadsherenpark voorzien op zaterdag 23
januari niet kan doorgaan. De onzekerheden laten ons niet toe om met een gerust hart
zoveel mensen (renners, ouders, supporters) bij mekaar te brengen. We zullen proberen
een nieuwe datum te prikken, rekening houdende met het aankomende wegseizoen, rond september.

Wij hebben ook goed en leuk nieuws te melden om het nieuwe jaar te starten. Op woensdag 6 januari
worden gedeeltelijk de trainingen terug hervat, rekening houdend met de geldende maatregelen en de
capaciteiten van de club. Dit wil zeggen: al onze miniemen worden verwacht om 14.30u in het
Raadsherenpark. Omdat onze nieuwelingen (jongens en meisjes) en junioren een heel uitgebreid
wedstrijdschema hebben, dienen zij ook dringend terug te trainen. Onze trainers hebben hiervoor een
systeem uitgewerkt dat naar de renners wordt gemaild, waarbij zij ook worden verwacht op 6 januari voor
hun trainingsstart. Als dit allemaal vlot verloopt, kan dan in een tweede fase de heropstart van onze
aspiranten ook beginnen. De club verzendt nog een mail naar alle renners met de exacte uitleg over de
trainingen.
Verder zal 2021, voor Team Kempen, een heel druk bezet jaar worden wat betreft
wedstrijden en stages. Onze miniemen gaan voor de allereerste keer op
trainingsstage naar de Hoge Rielen op 17 en 18 april. Verder staat er een stage
gepland voor aspiranten en de nieuweling-meisjes naar Tongerlo op 6-7-8 april. We
gaan ook nog proberen om met deze groep van 25 tot 27 juni naar Voeren te gaan.
De nieuwelingen(jongens) en junioren gaan van 2 tot 6 augustus naar Butgenbach
om te trainen.

Wij, Team Kempen, willen iedereen via deze weg nog eventjes bedanken voor het vertrouwen in onze
club het afgelopen jaar. Ondanks de moeilijkheden en belemmeringen hebben wij ons uiterste best
gedaan om het aangenaam te maken voor iedereen. 2021 zal dus niets minder van ons vragen en wij gaan
voor een fantastische (fiets)beleving in een – nog steeds – groeiende club. Wij wensen jullie dan ook
prettige feestdagen en vooral een supergezond en sportief
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