
Editie oktober ’21 

 
 
 

 
 
 
 

 
- 1 -  

  

 
 

 

  

Rechtstreeks uit het veld… 

Een Belgische ATB-cross deelnemer, net nadat hij in volle 

vaart van de hoge north Shore was gevallen en van onder tot 

boven open lag, op de vraag of het wel gaat? 
  

“Alee mannen, het is geen dammen hè”. 

Effe  

in- & uitklikken: 

         

Kort nieuws: 

De WEBSITE van 

MTB Oosterhout is 

eindelijk live 🥳. We 

zijn benieuwd wat 

jullie er van vinden! 

Bekijk hem hier!  

 

Rabo Clubsupport   

is weer gestart! Leden 

van de Rabobank 

kunnen een stem 

uitbrengen op hun 

favoriete club (tot 25 

oktober!). Hopelijk 

gaan, of hebben jullie 

allemaal ook op onze 

club stemmen/ 

gestemd en halen we 

weer een mooi 

bedrag binnen.  

 

Gezien het belang van 

vrijwilligers, willen 

we deze graag 

belonen met een 

vrijwilligersavond. 

Hopelijk kunnen we dit 

nog dit jaar organi-

seren. De datum 

volgt snel! Om 

niemand te vergeten 

worden er geen indi-

viduele uitnodigingen 

gestuurd, maar kan 

iedere vrijwilliger 

zich aanmelden en is 

hij/zij bij deze van 

harte welkom!  

4e editie van het NoppenNieuws… 
Voor jullie ligt alweer de 4e editie van het NoppenNieuws! Inmiddels is het 

NoppenNieuws ook op onze vernieuwde website te lezen. Zo is het echt 

voor iedereen beschikbaar.   

  

In deze editie een update vanuit de kledingcommissie. En gelukkig weer 

wat nieuws over trainingen, wedstrijden en evenementen. Ook zijn we 

nog steeds hard op zoek naar vrijwilligers en doen we wederom een oproep 

hiervoor. Ook maken we weer kennis met een aantal personen…   

 

Heel veel leesplezier met deze nieuwe editie!  

Vanuit het bestuur… 

Het begint langzaamaan te wennen, om als Interim Bestuur te acteren 

binnen een redelijk grote club zoals we nu zijn. Maar uiteindelijk hopen we 

snel tot een definitief bestuur te komen, wat verder met jullie kan bouwen 

aan onze vereniging. In de aankomende ALV (datum volgt spoedig, maar 

uitgangspunt is nog dit jaar) wordt hierover gestemd.  

 

Op de achtergrond wordt er nog hard gewerkt aan wat formelere zaken die 

bij een vereniging horen, zoals een huishoudelijk- en kleding- 

regelement, privacyverklaring etc. Dit komt straks ook allemaal op de 

website te staan uiteraard. Ook hebben we ter verbetering van de 

communicatie, een aantal specifieke emailadressen aangemaakt, zodat de 

communicatie directer kan verlopen en vragen gerichter gesteld kunnen 

worden. Deze zijn onder andere op de contactpagina van onze site terug te 

vinden.  

 

Gezien deze editie boordevol interessants staat om te lezen, houden wij het 

als bestuur kort deze keer      .  

 

 

 

 

 

 

http://www.mtboosterhout.nl/
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Snel schakelen: 

In de herfstvakantie (Zuid), zijn er geen jeugdtrainingen. Na de herfstvakantie  

gaan we er weer uitgerust tegenaan! Voor nu een fijne herfstvakantie.  

 

Van de kledingcommissie… 
Beste Leden, de ophaaldagen van onze nieuwe kleding liggen al weer achter ons. En inmiddels is er 

veel oranje/blauw rondom Oosterhout te zien. Tijd voor een update van de Kledingcommissie 

omtrent de nieuwe kleding. 

 

Want de balans opmakende, blijkt toch wel dat er diverse leveringen onvolledig of verkeerd zijn 

gegaan. Uiteraard gaat 36Cycling alle verkeerd of niet geleverde kleding zo spoedig mogelijk 

uitleveren. Een deel daarvan is zelfs al uitgeleverd.  

 

Ook is er helaas gebleken dat er hier en daar wat problemen zijn met de maatvoering (zoals te krap, 

te lange bandjes) en kwaliteit (snel raffelen van boorden bijv.). Deze problemen zijn we samen met 

36Cycling aan het verzamelen en worden waar mogelijk opgelost. Om deze zaken te stroomlijnen, is 

er een ‘klachtenformulier’ gemaakt. We vragen jullie dit formulier te gebruiken om je klachten 

rondom de kleding te melden bij ons. Van de handschoenen weten we al dat deze ‘nu’ pas 

geproduceerd zijn. Dit heeft te maken met corona stops bij de producent en slechte leverbaarheid 

van materialen. Wie handschoenen heeft besteld kan ze binnenkort verwachten. De sokken zijn 

zoals 36Cycling al meldde, mislukt. De kleuren die gevraagd zijn blijken moeilijk te produceren. Er is 

besloten de sokken van de portal te halen. Iedereen die een paar sokken besteld heeft, krijgt hiervoor 

vanuit 36Cycling een paar standaard sokken geleverd.  

 

Voor alle nieuwe jeugdleden komt er binnenkort een pasmogelijkheid. Meer info waar en wanneer 

volgt spoedig. Ook zal de basis-set weer op de portal komen te staan.  

 

Als laatste heeft Michael Zijlaard van 36Cycling de hele club uitgenodigd voor de Wieler Zesdaagse. 

Meer info daarover volgt ook snel. 

 
 

Trainingen senioren… 
De senioren zijn vanuit het ‘oude’ MTB 

Oosterhout gewend te trainen op de 

dinsdagavond en op de zaterdagochtend. Zo 

lang het licht is, de bossen in…zodra dit op de 

dinsdag niet meer lukt vanwege het vroeg 

donker worden, voornamelijk de weg 

op…werken aan de conditie!    

 

Maar naast conditie is trainen op techniek 

belangrijk en vooral leuk! En laten we daar nou 

een perfecte trainingslocatie voor hebben! 

 

We bieden dan ook vanaf heden alle senioren de 

mogelijkheid om op de woensdagavonden van 

19:30u – 21:00u zelfstandig zijn/haar techniek 

te verbeteren op ons parcours op de Warande. 

Dus geen geplande training met trainer, maar 

lekker zelf vrij trainen. 

 

Daarnaast zijn we in ver gevorderd stadium om 

op een aantal zaterdagen wel serieuze trainingen 

aan te bieden onder leiding van een meer dan 

serieuze MTB’er…nieuwsgierig? Hopelijk snel 

meer hierover.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde5u5c3gH14lDJKbAsYNn9cNnAniUgH77Fi0vgxeFbcZ3nEA/viewform
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Een bike babbel met…Peter de Koning               
 

Even voorstellen: Mijn naam is Peter de Koning. Sinds 2001 fiets ik bij de senioren.  

Eerst bij DJR en daarna bij MTB Oosterhout. In 2018 vroeg mijn voorganger Ad  

Bouwen of ik het stokje als secretaris van hem over wilde nemen, wat destijds met  

name het bijhouden van de ledenadministratie betekende. En dat is met zo’n 45 leden  

geen echte tijdrover. Van uit deze positie ben ik met het fuseren van de beide verenigingen in het 

interimbestuur terecht gekomen als Algemeen Bestuurslid.  

 

De ledenadministratie doe ik nog steeds maar met inmiddels ruim 110 leden hebben we er vorig jaar voor 

gekozen om dit in het programma E-Captain te gaan doen. Hier merken jullie als leden nu nog niet veel 

van, maar uiteindelijk zal E-Captain aan de nieuwe website gekoppeld worden wat ons allemaal veel 

voordeel gaat geven. Denk bijvoorbeeld aan een eigen inlogcode om je gegevens up to date houden, maar 

zeker ook aan automatische incasso’s om de contributie te heffen of een planner waarop je alles kunt 

terug vinden, online aanmelden voor activiteiten etc, etc. Kortom nog een hoop werk te verzetten. Ik maak 

van deze plaats dan ook graag gebruik om een oproep te doen voor assistentie bij het verder tot stand 

komen van deze mooie en zinvolle ontwikkeling voor onze vereniging. Maar vooral tot ziens op de fiets.  

 

Peter de Koning 

 

GEZOCHT: trainers, ouderbegeleiders en overige vrijwilligers… 

Het is natuurlijk super om te zien dat onze club steeds verder groeit qua leden. 

Maar daarmee groeit de vraag naar meer vrijwilligers natuurlijk ook. En dat 

laatste loopt alles behalve storm!!! En de rek bij de bestaande vrijwilligers 

gaat er uit, omdat ze met een kleine groep steeds alles moeten dragen binnen de 

club…  

 

Iets wat we niet willen, maar helaas afgelopen periode al wel gebeurd is, is het annuleren van 

trainingen. Dus een noodkreet aan iedereen die het leuk vindt om als ouderbegeleider of 

(aspirant) trainer zich in te zetten voor de onze mooie club, zich te melden via 

technischezaken@mtboosterhout.nl. Zonder jullie houdt het echt op!  

 

Daarnaast zoeken we nog vrijwilligers voor: 

 Website content beheerder – Algemeen beheer van website zodat deze up to date is en blijft.  

Onze site is in Wordpress gemaakt, kennis van Wordpress en DiviBuilder is daarbij dus handig  

Interesse of aanvullende vragen? Mail dit naar communicatie@mtboosterhout.nl.    

 

 Lid Evenementencommissie – Voor de Evenementencommissie zoeken we nog verschillende  

mensen voor de organisatie van en hup bij de meest voorkomende evenementen. Lijkt je dit 

leuk, stuur een mail naar evenementen@mtboosterhout.nl. 

 

 Planner trainingen & begeleiding – Iedere periode wordt er een planning gemaakt welke  

trainer op welke groep staat en wie daar de begeleiders bij zijn. Ben jij een echter planner? Geef 

je dan op via communicatie@mtboosterhout.nl.    

mailto:technischezaken@mtboosterhout.nl
mailto:communicatie@mtboosterhout.nl
mailto:evenementen@mtboosterhout.nl
mailto:communicatie@mtboosterhout.nl
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Input voor het NoppenNieuws: 
Heb je interessant nieuws of een leuk weetje… 

mail dit naar communicatie@mtboosterhout.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJC wedstrijden… 

In Nederland hebben we een Landelijke Jeugd Competitie. Dit 

zijn per jaar ongeveer 20 wedstrijden met aansluitend als 

laatste wedstrijd het Nederlands Kampioenschap. Deze 

wedstrijden worden gereden van maart tot september en 

worden gehouden van Assen t/m Hapert en Burgh 

Haamstede. De kinderen worden ingedeeld in hun 

geboortejaar in 7 categorieën en ze mogen beginnen in het 

jaar waarin ze 8 jaar worden, in categorie 1.  

 

Afgelopen jaar zijn uiteindelijk nog 5 wedstrijden en het NK 

georganiseerd, door Corona is ook dit seizoen een beetje in 

het water gevallen. Hieraan hebben van onze club 3 

kinderen aan deelgenomen. Dit zijn Maurice in categorie 6, 

Ferno in categorie 4 en Nikita in categorie 1.  

 

In de competitie heeft Maurice 1x pech gehad door een val, 

waarna hij niet verder kon in de wedstrijd van Breda en Ferno 

1x uitgevallen door een gebroken ketting in Assen. In het 

klassement is Ferno 14e geworden en een geweldige 17e 

plaats op het NK, Maurice is in het klassement 14e geworden 

en ook op het NK een 17e plaats. 

 

Nikita heeft bij de 9 jarige meisjes van categorie 1 in het 

klassement een 2e plaats behaald, en op het NK heeft ze een 

bronzen medaille mee naar huis genomen! Geweldig wat 

jullie allemaal hebben gepresteerd en op naar volgend jaar!  

En mogelijk zijn er meer kinderen enthousiast geworden over 

het rijden van de LJC. Vraag je clubgenootjes die weleens een 

LJC rijden hoe leuk/gaaf dit is! 

 

 

Afmelden jeugdtraining… 

We merken dat ouders via allerlei ‘kanalen en media’ hun 

kinderen afmelden voor een training. Maar de enige juiste 

manier van afmelden is door uiterlijk op die dag vóór 17:00u 

een mail te sturen naar jeugd@mtboosterhout.nl. 

 

mailto:jeugd@mtboosterhout.nl
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Onze vertrouwenspersoon… 
Een belangrijke stap in de verdere professionalisering van onze club is de aanstelling van een club 

eigen vertrouwenspersoon. Iemand die betrokkenen van ongewenst gedrag opvangt en hulp kan 

bieden. Maar ook informeert over procedures en regelgeving inzake ongewenst gedrag in kader van 

preventie. Deze rol gaat door Antoinette Frik vervuld worden, een korte introductie…  

    

Hoi, ik ben dus Antoinette en hou ervan om lekker veel buiten en in beweging te 

zijn, naast dat ik een fulltime job heb. Ik ben getrouwd met Antonio. Samen met 

hem heb ik een hobby,….je raad het al… fietsen. Het is een grote passie van ons en 

als we vakantie hebben, is dat altijd wel gecombineerd met de fiets. Zoals laatst 

nog naar de Pyreneeën met de mountainbike. Naast de MTB, fietsen we ook op een  

racefiets en gravelbike. We zoeken ook graag de bergen en de uitdaging op. Mijn binding met MTB 

Oosterhout is dat wij samen lid zijn bij de senioren en recreatief mountainbiken. 

 

Hopelijk heb ik het erg rustig in deze rol, dat betekent namelijk dat we op de juiste manier met elkaar 

omgaan. Maar mocht het toch nodig zijn, ben ik bereikbaar op vertrouwenspersoon@mtboosterhout.nl.  

 
 
ATB Cross Oosterhout… 
Zondag 10 oktober was er op ons mooie terrein een ATB Cross. Deze wedstrijd is onderdeel van de 

Belgische Nederlandse ATB Cross competitie. Er waren 232 deelnemers, verdeeld over 6 klassen.  

Mede door het mooie weer, de gezellige muziek en enthousiaste vrijwilligers is het een hele 

mooie dag geworden voor iedereen. De reacties op het mooie mountainbike parcours en de 

organisatie waren dan ook lovend. Mede dankzij de vrijwilligers die zowel zaterdag als zondag 

hebben geholpen.  

 

De renners onderling gingen de strijd aan om toch nog net eerder over de finish te komen wat 

regelmatig spektakel op de eindstreep opleverde. Helaas hebben we de laatste wedstrijd moeten 

inkorten omdat er een deelnemer hartritmestoornissen bleek te hebben. Het is gelukkig goed 

afgelopen en na een aantal onderzoeken in het ziekenhuis is de persoon weer naar huis gegaan.  

 

Zet maar alvast in de agenda voor volgend jaar! Als vrijwilliger, toeschouwer of deelnemer. 

 

mailto:vertrouwenspersoon@mtboosterhout.nl

