TEAM KEMPEN JEUGD nieuwsbrief

De herfst heeft zijn intrede gedaan en in normale omstandigheden verandert dan het wegwielrennen in
veldrijden. Corona heeft daar dit jaar anders over beslist en laat de 2 disciplines overlappen, met als
gevolg dat de crossers bezig zijn met hun wedstrijden, maar dat aspiranten en nieuwelingen hun BK nog
moeten afwerken. Team Kempen is zelfs heel sterk vertegenwoordigt op deze kampioenschappen met 7
geselecteerde aspiranten en 10 nieuwelingen. Veel succes en onze crossers ook een goed seizoen
gewenst.
Onze club blijft enorm groeien, en als moderne club moeten we ook
meegaan met de moderne tijden. Team Kempen heeft vanaf 1 Oktober
zijn website helemaal vernieuwd http://teamkempen.be. Alle
nieuwtjes, kalenders en info kan men hierop terugvinden.
Ons bestuur is in volle voorbereiding naar het volgende seizoen en heeft reeds een
Teambuildingsweekend gepland voor Nieuwelingen dat zal plaatsvinden in de kerstperiode, vergeet
hiervoor niet in te schrijven via jeugd@teamkempen.be. Verder staan er zeker nog stages gepland voor
onze andere leeftijdsgroepen, info hierover volgt.

Op 23 september hebben wij onze eerste “Girls Only” namiddag georganiseerd. Dit
was meteen een succes te noemen. 16 Jonge dames stonden om 14u zenuwachtig te
wachten in het raadsherenpark om hun eigen fietstalent te ontdekken, trainers
Suzanne en Freddy zorgden ervoor dat iedereen zich direct goed voelde en een
fantastische namiddag beleefde. Het idee loopt om dit ook te organiseren in het
voorjaar op de weg. Dus meiden als jullie eens willen proberen, houd onze nieuwe
website in de gaten.

Ook nog het vermelden waard:


De renners die naar een hogere leeftijdsgroep gaan of voor de eerste maal een vergunning
nemen, dienen hiervoor proeven af te leggen van Cycling Vlaanderen. Wij organiseren hier ook
training voor. Data hierover volgen nog.




We gaan, door de covid omstandigheden, dit jaar geen mosseldag houden.
Het raadsherenpark weer volledig is opgekuist en fietsklaar is gemaakt door onze trainers,
waarvoor dank.



We ook vertegenwoordigd zijn op “Instagram” onder teamkempenjeugd.

