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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  

  

Rechtstreeks uit het veld… 

Ik wist wel dat er een baantje lag op de warande, maar dat 
dit er allemaal ligt had ik echt niet kunnen bedenken. 

 

Effe  

in- & uitklikken: 

         

Kort nieuws: 

Op ons parcours op de 

Warande is er een 

vette pumptrack 

gemaakt…wie 

volmaakt deze zonder  

‘trapbeweging’ 😅? 

 

De vernieuwde 

WEBSITE van MTB 

Oosterhout nadert de 

lanceerdatum…we 

houden jullie uiteraard 

op de hoogte!  

 

Met de komst van 

softwareapplicatie  

E-Captain, kunnen we 

voortaan bijvoorbeeld 

eenvoudig de leden-

administratie en 

boekhouding digitaal 

gaan doen. Ook de 

contributies gaan via 

deze applicatie 

geïncasseerd 

worden. 

 

In de verdere 

professionalisering 

van MTB Oosterhout is 

er een vertrouwens-

contactpersoon 

aangesteld. In de 

volgende editie 

daarover meer! 

2e editie van het NoppenNieuws… 
Hierbij alweer de tweede editie van het ‘NoppenNieuws’. Vanuit verschillende 

reacties hebben we opgemaakt dat dit een blijvertje wordt. Schroom niet om 

met ideeën en of input te komen, het is uiteindelijk een nieuwsbrief voor en 

door alle leden van MTB Oosterhout! 

  

In deze uitgave weer een update vanuit de bestuurlijke hoek, maar ook 

met betrekking tot de fraaie clubkleding en eindelijk goed nieuws met 

betrekking tot de trainingen voor de senioren. Verder geven we aandacht 

aan de vernieuwde licentie structuur KNWU, wat heb je nodig voor welke 

wedstrijden? En nog veel meer interessants… 

 

Wederom veel leesplezier!  

 

Vanuit het bestuur… 

Een nieuwe club vergt zeker in het begin veel werk…werk wat voornamelijk 

op de achtergrond plaatsvindt, en niet iedereen direct ziet. Maar niet minder 

belangrijk voor een goed fundament voor onze fantastische club voor nu en 

de toekomst. Zo zijn we bezig om de missie en visie te vernieuwen, passend 

bij de nieuwe identiteit van MTB Oosterhout.  

 

Ook worden de statuten aangepast, voornamelijk gedreven door nieuwe 

wetgeving (de WBTR)…wat saaie kost wellicht, maar nogmaals belangrijk 

voor het voortbestaan van de club. Wijzigingen in de statuten moet via een 

ALV (Algemene Leden Vergadering) goedgekeurd worden. Maar een ALV in 

coronatijd is geen goed plan. Bij deze dan ook de vraag aan iedereen of het 

akkoord is, dit in digitale vorm te doen (bijvoorbeeld via Zoom of Teams 

bijv.). Mocht je bezwaar hebben dan dien je dit voor 14 mei te melden bij 

het bestuur via info@mtboosterhout.nl. We zullen het ook in de Info App 

zetten ter reminder.     

 

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

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

Pols 
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Snel schakelen: 

Vanwege de meivakantie zijn er geen trainingen in  

de weken 18 en 19 (3 t/m 14 mei). Fijne vakantie! 

Update nieuwe clubkleding… 
We kunnen met veel enthousiasme melden dat 

we ‘rond’ zijn m.b.t. het ontwerp en 

materiaalkeuze voor onze nieuwe clubkleding.  

 

De volgende stap is het organiseren van de 

passessies, wat i.k.v. de Coronamaatregelen 

nogal wat organisatie vraagt. We streven er 

naar zo snel mogelijk te starten met passen. 

We beginnen met de jeugd, zodat we alles in  

 

 

het werk kunnen stellen dat zij hun  
eerste wedstrijden in de nieuwe club- 
kleding kunnen rijden! De senioren  
volgen dan snel, zodat ook zij netjes voor 
de dag kunnen komen! 
 
36 Cycling richt momenteel de webshop 
In, met de  volledige collectie van de  
kleding én accessoires.  

Veranderde licentie structuur KNWU… 

Er is vanaf 1 januari dit jaar nogal wat veranderd in de licentie structuur van de KNWU. Hieronder 

een kort overzicht van de verschillende licenties en wat het inhoudt en wat de kosten zijn.   

Voor meer informatie: https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/mountainbiken/licenties 

 

Naam licentie Wat houdt het in voor deelname wedstrijden? Kosten 

KNWU Lidmaatschap • Wordt door de club geregeld tegelijk met lidmaatschap vereniging;   

• Verzekerd tijdens trainingen;    

• Geen deelname aan wedstrijden!     

€ 7,- 

Start licentie 

(via mijnknwu.nl) 

• Wedstrijden binnen clubverband (bijv. clubkampioenschappen);    

• Regionale wedstrijden (bijv. De Veluwse MTB-Wintercompetitie);     

• Eenmalige deelname nationale wedstrijd ‘Landelijke Jeugd Competitie’  

(LJC) georganiseerd door eigen club;    

• Ouder dan 14 jaar? Dan is tarief hoger, afhankelijk van leeftijd. 

€ 10,- 

Wedstrijd licentie 

(via mijnknwu.nl) 

• Wedstrijden binnen clubverband (bijv. clubkampioenschappen);    

• Regionale wedstrijden (bijv. De Veluwse MTB Wintercompetitie);     

• Nationale KNWU-wedstrijden ‘Landelijke Jeugd Competitie’ (LJC);     

• Nederlandse Kampioenschappen (NK) MTB;    

• Internationale wedstrijden;   

• Ouder dan 14 jaar? Dan is tarief hoger, afhankelijk van leeftijd.    

€ 36,- 

‘Dag’ start licentie 

(via mijnknwu.nl) 

• Voor leden die eerst nog willen ‘proeven’ aan deelname wedstrijden;  

• Onbeperkt aan te vragen voor wedstrijden die vallen onder start licentie 

(uiteindelijk duurder bij vaker aanvragen t.o.v. start licentie);     

• Eenmalige deelname aan nationale wedstrijd Landelijke Jeugd Competitie 

(LJC) georganiseerd door eigen club;    

• Let op! Dus niet meer aan de inschrijftafel op de wedstrijddag zelf!   

nntb 

 

 

https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/mountainbiken/licenties
https://mijn.knwu.nl/
https://mijn.knwu.nl/
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Een bike babbel met … Kevin van der Hamsvoord               

Voor de meeste van jullie ben ik een redelijk bekend gezicht, zowel binnen  

de Senioren als de Jeugd van MTB Oosterhout. Voor degene die mij nog niet  

kennen of beter willen leren kennen stel ik me graag nog eens voor. Mijn naam is  

Kevin van der Hamsvoord; oud Jonge Renner lid en nieuwbakken bestuurslid van  

onze mooie vereniging MTB Oosterhout. 

Bijna 6 jaar geleden ben ik terecht gekomen bij de Jonge Renner, omdat mijn zoon Milan wilde gaan 

Mountainbiken net als zijn vader deed. Eigenlijk al na de 2e keer dat Milan training kreeg werd ik 

betrokken in het nieuw te bouwen parcours. Samen met nog een paar enthousiaste mannen werd er 

hard gewerkt en werd heel Nederland doorgereden op zoek naar stenen, rotsen etc. Al snel werd het 

iedere maandag en woensdag bouwen, nieuwe ideeën bedenken en vooral ook uitvoeren. Later kwam 

hier het geven van trainingen en het volgen van een wielertrainer opleiding bij de KNWU bij. Ook 

gingen we wedstrijden organiseren op de Warande zoals de ATB-Cross en LJC Oosterhout (helaas is 

deze al 2x afgelast vanwege Covid).  

En dit doe ik eigenlijk nog steeds allemaal. Nog steeds geef ik met heel veel plezier 2x per week 

training aan de jeugd. Onlangs heb ik ook 2x op zaterdag aan de Senioren training gegeven. Verder 

ben ik zaterdag vaak te vinden op het parcours, waar ik geniet van het mooier maken van de baan 

met een goed gezelschap. Ik loop steeds over van ideeën om de baan nog gaver te maken dan hij nu al 

is.  

Sinds het samenvoegen van beide clubs ben ik toegetreden tot het interim bestuur van MTBO en 

hier ben ik als bestuurslid Technische Zaken verantwoordelijk voor alles wat met trainingen en het 

MTB parcours op de Warande te maken heeft. Ik zie er naar uit om samen met jullie deze mooie club 

nog gaver te maken voor al onze leden, zodat iedereen maximaal kan genieten van al het mooie wat 

onze mooie sport te bieden heeft.  

Dan rest mij nog te zeggen: de deur staat altijd open, heb je vragen, ideeën of wil je mee helpen met 

het parcours laat het me weten mijn nummer staat in de app. 

Stichting Leergeld…  
Voor niet ieder kind is het vanzelfsprekend om zijn/haar mountainbike uit de 

schuur te pakken en lekker de bossen in te gaan! Gewoonweg omdat daar ‘thuis’ 

geen geld voor is. Stichting leergeld is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit 

gezinnen die rond moeten komen van een minimum inkomen.  

 

Stichting Leergeld WBO is er voor kinderen uit de gemeente Altena, Dongen, 

Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze Rijen en Oosterhout. De stichting stelt deze 

kinderen in staat om deel te nemen aan sport, spel, cultuur en aan betaalde 

schoolactiviteiten of leer-middelen. Denk dan bijvoorbeeld aan de jaarlijkse 

contributie of sportkleding. Ben je ouder of verzorger van een kind tussen de 4 en 

18 jaar en heb je een besteedbaar inkomen tot 130% van het bijstandsniveau? 

Dan kan je via de website https://www.leergeldwbo.nl/ een aanvraagformulier 

invullen.  

 

 

 

 

 

https://www.leergeldwbo.nl/
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Input voor het NoppenNieuws: 
Heb je interessant nieuws of een leuk weetje… 

mail dit naar info@MTBOosterhout.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e twee officiële senioren trainingen… 

Zaterdag 17 en 24 april was het dan, na lang wachten eindelijk 

zo ver…de 1e twee officiële seniorentrainingen op ons eigen 

clubparcours op de Warande!  

 

Door de coronamaatregelen hebben onze senior leden al lang 

aan het kortste endje moeten trekken qua gezamenlijk 

trainen…Maar gedreven door een flinke dosis enthousiasme is 

het de trainers toch gelukt een, volledig Corona proof, 

trainingsprogramma aan te bieden.  

 

In groepjes van maximaal 4 personen, gingen de senioren 

onder begeleiding van een trainer, beide zaterdagen ‘los’ op de 

Warande. Voor velen een complete verrassing wat we daar aan 

parcours ‘bezitten’ vanuit MTB Oosterhout. Vooral de vele 

technical features verraste menigeen! Zelfs zo dat niet 

iedereen direct de ‘sprong’ aan durfde. Maar dat is ook het 

mooie van het parcours…uitdagingen op ieders niveau! 

Rijden naar eigen kunnen en uitdaging is dan ook het motto. 

   

Iedereen was dan ook laaiend enthousiast over de ochtenden 

en wilde eigenlijk niet naar huis. En staan dan ook al weer te 

popelen voor het vervolg. Ook voor de trainers was het erg leuk 

om te doen. Weer heel wat anders dan het trainen van de 

jeugd.  

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht… 

We zijn nog steeds op zoeken naar vrijwilligers die het leuk 

vinden een taak op zich te nemen en zo MTB Oosterhout naar 

een hoger niveau te brengen.  

 

Wat zoeken we zoal: 

‘Social media content beheerders’ – ‘Planner (o.a. 

ouderbegeleiding/kantinedienst)’ - ‘Leden activiteitencommissie 

…maar nog veel meer! 

  

Meld je bij een van de bestuursleden voor meer info.  

 

 


