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Geen NK Veldrijden elite-beloften in winter
2020-2021

ZALTBOMMEL/PAPENDAL, 13 januari 2021 – De organisatie van het Plieger NK
Veldrijden in Zaltbommel en de KNWU hebben moeten besluiten om in de winter
van 2020-2021 geen nationale titelstrijd in het veld voor elite en beloften (m/v) te
organiseren. De wielerbond kijkt nog naar de mogelijkheid om de junioren en
junior-vrouwen op een andere locatie voor het rood-wit-blauw te laten strijden.

Er is de afgelopen winter door alle partijen veel werk verzet om eventueel een coronaproof NK
Veldrijden te organiseren. In een lockdown is er heel weinig ruimte voor sportieve activiteiten.
Er mogen onder strikte voorwaarden topsportwedstrijden georganiseerd worden zoals onlangs
de WB Veldrijden in Hulst-Perkpolder. Dit betreft dan wel wedstrijden met topsporters die min
of meer in een bubbel leven en sporten waarbij de wedstrijd ook deel moet uitmaken van een
noodzakelijk traject richting WK en of Olympische Spelen. Die noodzaak werd voor het NK niet
gezien door de verantwoordelijke instanties.
Zaltbommel organiseert op zaterdag 8 en zondag 9 januari 2022 alsnog het Plieger NK
Veldrijden. De huidige nationaal kampioenen bij de elite en beloften – in zoverre zij in dezelfde
categorie actief blijven komende winter – blijven daarmee een jaar langer gerechtigd hun
kampioenstrui te dragen.
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KNWU
De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) is opgericht op 26 januari 1928. De KNWU is de
overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. Wij zijn er voor iedereen met een
wielerdroom. De KNWU is er niet alleen voor de top- en wedstrijdsport. Wij zijn er voor alle fietsers die beter
willen (leren) fietsen. Onder auspiciën van de KNWU worden er jaarlijks honderden wielerwedstrijden en diverse
evenementen voor prestatieve fietsers georganiseerd.
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