Update Airolube Wintercompetitie Noord 2021 - 2022
Vanwege corona maatregelen zijn een aantal wedstrijden gecanceld.
Daarnaast is onduidelijk of de geplande wedstrijden door kunnen gaan.
Zeker is dat de wedstrijd van 2 januari 2022 te Gasselte niet doorgaat.
De volgende persconferentie (rond 14 jan. 2022) zal hier duidelijkheid in brengen.
Vooralsnog is de nationale veldrit Alpencross te Assen van zaterdag 15 jan. 2022
reeds afgelast.
In dit weekend zou MTB Assen met haar ICW (16 jan. 2022) ook gebruik maken van
het gelegde parkoers.
MTB Assen heeft de komende periode overleg met de instantie(s) en kijkt wat
haalbaar is op zondag 16 jan. 2022.
Voor de Finale van de Airolube Wintercompetitie Noord 2021 – 2022 staat ICW
Veendam op zondag 30 jan. 2022 gepland.
De organisatie heeft haar vergunning aangevraagd maar is ook in afwachting, of
deze wedstrijd, door kan gaan.
De hoop bij de organisatie en mij, is, dat deze wedstrijd door kan gaan.
Mocht dit niet lukken dan ligt bij mij de uitdaging om elders een finale wedstrijd te
plannen.
De 3 eerste weken van februari zijn al ingevuld met wedstrijden van
 Wintercompetitie Havelte (9 en 23 jan. & 6 en 20 febr. 2022) te Havelterberg en
Woldberg.
 NK Veld te Hoogeveen voor Nieuwelingen, Junioren, Master 40 & 50+ en
Amateurs, Sportklasse op 5 en 6 febr. 2022
 NK Veld Jeugd te Honselersdijk op zaterdag 12 febr. 2022
 OFK MTB te Appelscha op zondag 13 febr. 2022
Daarbij is niet de eerste insteek om in het laatste weekend van februari de finale te
plannen.
Immers de veldrijders hebben dan hun veldrijfiets opgeborgen en de
trainingswedstrijden op de weg zijn ook weer opgestart.
In het reglement van de Airolube Wintercompetitie Noord 2021 – 2022 is opgenomen
 Voor het eindklassement van alle categorieën tellen de 8 beste resultaten mee.
 Om in het eindklassement te worden opgenomen moet men minimaal 5
wedstrijden rijden.
 Om in aanmerking te komen voor een klassement eindprijs moet men in de finale
wedstrijd aan de start verschijnen.
Doordat er een aantal wedstrijden zijn vervallen, wordt het reglement gewijzigd in:
 Voor het eindklassement van alle categorieën tellen de 5 beste resultaten mee.
 Dit blijft ook overeind mocht ICW Assen niet door kunnen gaan.
 Om in het eindklassement te worden opgenomen moet men minimaal 3
wedstrijden rijden.
 Om in aanmerking te komen voor een klassement eindprijs moet men in de finale
wedstrijd aan de start verschijnen.

Rest me jullie te vermelden dat er rond 14 jan. 2022 een nieuwe update wordt
uitgestuurd.
Hou je mail in de gaten omdat dit gevolgen kan hebben voor de geplande wedstrijd
ICW Assen van 16 jan. 2022
Mochten jullie nog vragen of aanbevelingen hebben, laat me weten.
Verder wens ik jullie een voorspoedig en gezond 2022 en maar hopen dat 2022 de
wielersport weer wat beter gezind is dan de voorbije jaren.
Met vriendelijke groeten
Luit Ottema
Coördinatie ICW Off-Road
KNWU Noord

