Hallo deelnemers,
Tot onze grote teleurstelling hebben we maandag 9 april helaas moeten besluiten dat de
Jeugdmeerdaagse Emmen (10 – 12 mei) dit jaar NIET door zal gaan.
Ondanks al onze acties via Facebook, Instagram,het uitdelen van flyers bij allerlei
wielerwedstrijden en het persoonlijk aanschrijven van alle deelnemers van de afgelopen
twee jaren hebben we tot vanavond nog geen 100 aanmeldingen voor de 7
jeugdcategorieën. We zijn tot de conclusie gekomen dat dat voor het organiseren van een
evenement als de Jeugdmeerdaagse helaas onvoldoende is.
We hebben categorieën waar nog geen 10 renners aan de start zullen staan. Dat is niet leuk
voor de deelnemers en doet afbreuk aan de wedstrijden.
Het organiseren van bijvoorbeeld een Klassieker, met alle noodzakelijke inspanningen van
politie, verkeersregelaars, wegafzettingen en een volgerskaravaan staat niet in verhouding
tot pelotons van 10-15 renners.
Daarnaast zijn we voor de organisatie grotendeels afhankelijk van het inschrijfgeld waarbij
de kosten voor het evenement bij 100, 150 of 200 deelnemers nagenoeg identiek zijn.
Alles op een rijtje zettend vonden we dat we niet langer konden wachten (en hopen op meer
inschrijvingen) en hebben we helaas nu het besluit moeten nemen de Jeugdmeerdaagse
Emmen 2018 GEEN doorgang te laten vinden.
De afgelopen periode hebben we van heel veel kanten berichten gekregen dat men niet naar
Emmen kan komen omdat er in het eigen district plaatsingswedstrijden voor het NK
plaatsvinden in hetzelfde weekeinde. Dat is voor meerdere mensen een argument geweest
om niet deel te nemen aan de Meerdaagse. Daarnaast lijkt ook de meivakantie een rol te
spelen in de keuze van mensen.
We begrijpen heel goed dat het niet doorgaan van de Meerdaagse een enorme teleurstelling
is voor de deelnemers die WEL hebben ingeschreven en dat zij uiteindelijk de dupe zijn van
het genomen besluit. Dit spijt ons oprecht heel erg, zeker omdat we weten dat de
deelnemers uitkijken naar het evenement en wellicht al plannen hebben gemaakt voor een
weekendje Emmen. Maar zoals aangegeven rest ons helaas geen andere keus. Met een
dergelijk deelnemersveld zouden we ons 30ste jubileum ook geweld aan doen.
Maandag 9 april hebben we wel besloten dat dit niet het einde betekent van de
Jeugdmeerdaagse in Emmen. We gaan er alles aan doen om volgend jaar wel een dijk van
een evenement neer te zetten. We zullen contact opnemen met de KNWU om te kijken of
het mogelijk is dat Meerdaagse wedstrijden wellicht een wat beschermde status kunnen
krijgen, of er wellicht rekening gehouden kan worden met het (niet) organiseren van
plaatsingswedstrijden in het weekend van Hemelvaart, of de consuls kritisch willen kijken
naar het verlenen van toestemming voor deelname aan buitenlandse wedstrijden etc.

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de Jeugdmeerdaagse een uniek wielerevenement is
voor de jeugd en wij zullen er alles aan doen om die de komende jaren te blijven
organiseren.
Ondanks de teleurstelling voor dit moment hopen we jullie toch volgend jaar weer in Emmen
te mogen begroeten bij de 30ste Jeugdmeerdaagse Emmen van 30 mei t/m 1 juni 2019.
Nog even een paar praktische zaken;
·
·

we zullen de wedstrijd en de deelnemers afmelden bij de KNWU zodat iedereen de
mogelijkheid heeft zich voor een andere wedstrijd aan te melden.
voor de deelnemers die het inschrijfgeld al hebben betaald, dit zullen we zo spoedig
mogelijk terugstorten.

We gaan er vanuit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en willen iedereen
bedanken voor het vertrouwen en de steun.
Mochten jullie nog ideeën, vragen of suggesties hebben neem dan gerust contact op.
Met vriendelijke groet,
Meerdaagse Commissie WSV Emmen

