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1e editie vernieuwde NoppenNieuws… 
Voor de ‘oud’ DJR leden onder ons een bekende naam…het ‘NoppenNieuws’. 

Maar voor de rest van onze leden waarschijnlijk nog niet. Het NoppenNieuws 

is onze periodieke nieuwsbrief voor al het nieuws, mededelingen en weetjes van 

en over onze fantastische nieuwe vereniging MTB Oosterhout 2.0! Dit door en 

voor onze leden. We hopen dat dit een nuttige en gewaardeerde aanvulling gaat 

bieden op de bestaande, meer op last minute gerichte mededelingen via de 

WhatsApp groepen bijvoorbeeld. 

 

In deze uitgave allereerst een woordje vanuit het bestuur, maar ook de laatste 

ontwikkelingen omtrent onze fraaie nieuwe clubkleding, informatie over de 

trainingen voor de jeugd en de senioren, de laatste stand van de voortdurende 

verbeteringen en uitbreiding van het MTB parcours op De Warande en nog 

meer... We wensen jullie veel leesplezier en aarzel niet om feedback te geven 

ingeval er iets voor verbetering vatbaar is.  

 

 
Vanuit het bestuur… 

Vanuit de bestuurlijke hoek valt te melden dat we met het interim bestuur  

op meerdere fronten stappen hebben gezet om onze vereniging te 

professionaliseren. Op zowel het vlak van communicatie, administratie & 

digitalisatie zijn we daarin al erg ver gevorderd. Ook komt er een volledig 

nieuwe website & huisstijl. Zoals jullie verderop kunnen lezen, wordt ook hoog 

ingezet om de kwaliteit van trainingen te verhogen, met investeringen in 

mensen (bijv. opleiden trainers) en middelen (bijv. het parcours). 

 

De communicatie tussen bestuur, de trainersgroep, de commissies en de leden, 

gaat transparanter en beter hanteerbaar verlopen. Zo wordt de beschikbare 

clubinformatie voor iedereen snel toegankelijk. Meer over de organisatie-

structuur, de onderlinge taakverdelingen en aansturing naar de commissies, 

waarom we nu nog interim zijn en hoe dat via een ledenverkiezing wordt 

geaccordeerd, is voldoende stof om nader op terug te komen in de volgende 

editie(s).  

 

Een welkome aanvulling op ons interim bestuurders team, Matthijs van 

Oosten introduceert zich in deze editie van het NoppenNieuws. Wellicht een 

uitnodiging aan het adres van de overige bestuurders om zich in een volgende 

edities ook te introduceren.  

 

Namens het interim bestuur, Maurits Prins, Matthijs van Oosten, Hilde 

Verhoeven, Peter de Koning, Kevin v/d Hamsvoord, Hugo Vrooman en Erik Pols 

Effe  

in- & uitklikken: 

         

Kort nieuws: 

Studenten aan de 

Fontys Hogeschool 

SPECO Sport-

marketing, hebben 

recent een studie 

gedaan naar o.a. de 

ledentevredenheid  

van onze vereniging. 

Ook is er beleidsmatig 

naar het Interim 

bestuur gekeken. De 

tips gaan we zeker 

oppakken. Dank 

Danique, Jordan en 

Lars! 

 

Achter de schermen 

wordt er druk gewerkt 

aan de volledig nieuwe 

WEBSITE van MTB 

Oosterhout. Dat dit 

een gave site wordt 

boordevol nuttige 

informatie voor zowel 

de rijders zelf als 

ouders/begeleiders 

kunnen we in ieder 

geval al verklappen!  
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Van de Kledingcommissie… 
We zijn met de kleding inmiddels in een vergevorderd stadium. De 

afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het vergelijken van een 

groot aantal kledingleveranciers. Uiteindelijk is de keuze gevallen op  

36 Cycling en zijn we met hen verder het proces in gegaan.  

 

Zo zijn we druk bezig geweest met het ontwerp en het plaatsen van de 

sponsoren op het ontwerp en hebben we diverse zemen getest om uiteindelijk 

de beste zeem voor het mountainbiken te selecteren. Afgelopen week zijn 

er van alle kledingstukken samples verstuurd. Deze zijn we op dit moment 

aan het beoordelen en kunnen we het proces afronden.  

 

Op korte termijn ontvangen jullie meer informatie over passessies en het 

vervolg van de procedure.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel schakelen: 
Helaas zijn er vanwege de Corona weinig zekerheden op de 

kalender…hopelijk is dat in de volgende editie anders! 

Trainingen… 
Helaas liggen de trainingen voor de senioren 

alweer veel te lang stil. We hopen uiteraard dat 

dit snel veranderd.  

 

Om alvast iets te kunnen doen hebben we op 

korte termijn een leuke training voor de senioren 

gepland op ons parcours op de Warande, uiteraard 

volgens de Corona regels. Meld je nog snel 

hiervoor aan via info@MTBOosterhout.nl!  

 

Voor de jeugd kunnen we gelukkig wel training 

geven. Dit is anders dan normaal maar we zijn blij 

met wat er wel kan.  

 

 

 

 

 

De afgelopen tijd hebben we met een nieuwe 

samengestelde Technische commissie hard 

gewerkt aan het schrijven van een technisch 

beleidsplan voor MTB Oosterhout. Hierin zullen we 

beschrijven hoe onze club eruit ziet, van de jongste 

jeugd t/m de senioren, en waar de verschillende 

behoeftes liggen van al deze verschillende groepen.  

 

In het technische beleidsplan willen we sturing 

geven aan de diverse trainers en kijken hoe we de 

verschillende groepen zo optimaal training 

kunnen geven. Hierin kijken we uiteraard naar aard 

van de groepen en wat de doelen zijn die deze 

groepen nastreven.  
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Vrijwilligers gezocht… 
Een vereniging kan uiteraard niet zonder de nodige vrijwilligers.  

Samen met de sporters zelf, de belangrijkste elementen in het bestaan  

van een vereniging. We zijn dan ook nog vol op zoek naar de nodige  

‘handjes’ om de verschillende commissies te vullen. Van ‘content’ vullers  

voor ‘social-media’, planners voor trainers/begeleiders tot parcoursbouwers. 

 

In de volgende editie komt er een heuse Vacaturebank! Kun je niet  

wachten geef je dan nu al op als vrijwilliger via info@mtboosterhout.nl.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Een bike babbel met … Matthijs van Oosten              

Als nieuw Interim Bestuurslid, ontkom ik er niet aan mij eerst even voor te stellen. Mijn naam is 

Matthijs van Oosten. Sinds september 2019 fietst mijn zoon Stijn bij de MTB jeugd. Vanaf zijn 2e les 

fiets ik mee als ouderbegeleider, dus een deel zal mij van gezicht of naam misschien wel kennen. Eind 

vorig jaar kwam er een oproep voor het interim-bestuur, ik voel me betrokken bij de club en wilde 

daarom ook graag op deze manier mijn steentje bijdragen. 

Sinds begin dit jaar ben ik aangesloten bij het interim-bestuur en ik viel met mijn neus in de boter. Een 

nieuwe club, nieuwe kleding, nieuwe website, nieuwe structuur, nieuw nieuw nieuw. Alles wat we 

vastpakken mogen we nieuw maken. Met een frisse blik, vooruit kijkend. Een club bouwen voor jong en 

oud, maar zeker ook de jongeren! Geen groep wordt vergeten. Helaas maakt corona ons het niet 

makkelijk. We moeten steeds snel schakelen met bijvoorbeeld een avondklok, sporten met slechts 2 

volwassenen, een noodverordening die ineens wordt uitgevaardigd. Het is een boeiende tijd om te 

mogen starten. En erg leuk om als ‘nieuwkommer’ het bestuur te helpen bij deze vernieuwing! 

Ik hoop dat we snel elkaar zullen gaan zien. Een aantal ken ik al van de maandag- en 

woensdagavonden. Maar een groot deel ken ik ook nog niet. En dat is jammer, maar het komt goed! 

Zodra het weer mag, dan gaan we samen fietsen en samen vieren dat MTB Oosterhout verder gaat, 

maar wel in een nieuw jasje! Samen maken we de vereniging en daar help ik graag aan mee. 

Rechtstreeks uit het veld … 

“Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus…” 

(Gevleugelde uitspraak binnen de G1 & G2) 
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Ons MTB parcours… 

Het MTB parcours op de Warande wordt steeds een 

stukje groter en uitdagender. Het afgelopen jaar zijn 

we hard bezig geweest met steeds nieuwe stukken 

aanleggen of stukken te verbeteren.  

 

Zo hebben we 2 nieuwe trappen aangelegd; één van 

spoorbielzen en een van kasseien. Tevens hebben we 3 

nieuwe klimmen aangelegd en een rock-klim 

gerealiseerd.  

 

Het doel van het uitbreiden van het parcours is om de 

trainingen voor de jeugd naar een hoger niveau te 

trekken. Straks als de coronamaatregelen voorbij zijn, 

is dit ook voor de senioren een leuke en uitdagende 

track om de technische vaardigheden te trainen.  

 

Het is zo een parcours geworden waar we kunnen 

trainen, clubkampioenschappen kunnen houden en 

zeker wedstrijden op landelijk niveau kunnen 

organiseren. We kunnen als club echt trots zijn op dit 

mooie parcours wat er ligt! 

  

Wensen en ideeën voor verdere uitbreiding zijn er nog 

genoeg. Dus mocht je het leuk vinden om ook bezig te 

zijn met ons eigen parcours, meld je dan aan bij Kevin 

en kom gezellig helpen. Leeftijd maakt niet uit; er is 

voor ieder wat te doen.  

 

 

Input voor het NoppenNieuws: 
Heb je interessant nieuws of een leuk weetje… 

mail dit naar info@MTBOosterhout.nl 

 


