DE JONGE RENNER MTB

WINTER 2019

Noppen Nieuws
nieuws, mededelingen & weetjes

Kort nieuws

Effe

In 2018 hebben het bestuur DJR en de jeugdcommissie MTB vele
gesprekken gevoerd over de samenwerking en toekomst van de Weg- en
MTB-afdeling. Gedurende deze gesprekken is iedereen tot inzicht
gekomen dat de sport mountainbiken, in vergelijking met het wielrennen,
enorm verschilt. Niet alleen het stuur en de banden zijn anders, maar ook
de opzet van wedstrijden en kledingbehoeften etc. verschillen enorm. De
Wegafdeling is van oudsher een opleidingsgericht wielerploeg. De MTBafdeling vertegenwoordigt naast wedstrijdrijders ook een grote groep die
de breedtesport MTB beoefent. Overeengekomen is dat dat MTB-afdeling
ruimte krijgt voor een stapsgewijze verzelfstandiging binnen de
vereniging van De Jonge Renner, waarbij de pijlen gericht blijven op
zowel de breedtesport (lees recreanten) alsook de ambitieuze MTBwedstrijdrijders. Verder wordt er een op constructieve wijze samen
gewerkt met als gezamenlijk doel wielervereniging De Jonge Renner te
laten groeien en bloeien binnen beide disciplines van de wielersport.
Gemeente Oosterhout heeft het voornemen om in de toekomst een nieuw
(club)gebouw te bouwen op de Warande. Tot het zover is, heeft het
bestuur onlangs het clubgebouw een metamorfose laten ondergaan.
Van binnen is het geheel fris wit geschilderd. De prijzenbekers zijn
verdwenen, de bar heeft een strakke uitstraling en de bestuurskamer is
weer in ere hersteld aangevuld met een raam. Grote complimenten voor
de Wegafdeling die deze klus tussen Kerst en oudjaar op zich heeft
genomen.

Snel schakelen > agenda
Zaterdagtraining op: 12, 26 jan. & 9, 16, 23 febr.
Algemene Leden Vergadering 31 jan.
Info-avond voor leden én ouders 11 febr.
Cross for the Crocus vanaf DJR 24 febr.
Géén training in week 10 (carnavalsvakantie)
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in- & uitklikken:

Een goed en sportief
2019 toegewenst!
Eerste training in
2019 start op
woensdag 9 januari.
Voorheen werden de
KNWU-pasjes
basislicentie per
post verzonden. Dit
jaar kunt u het pasje
zelf uitprinten via:
mijnknwu.knwu.nl.
Geen account? Dan
eerst account
aanmaken met het
bondslidnummer
vanuit DJR!!
Zondag 24 febr. as is
start & finish bij DJR
10e editie van Cross
for the Crocus. Dit is
crossen voor het
goede doel.
Vanaf 9 maart as
start de Landelijke
Jeugd Competitie
(LJC) weer. Let op:
Tijdig inschrijven via
de KNWU-website.
Nieuwe Noppennieuws lente-editie
verschijnt in maart
2019

NOPPEN NIEUWS

WINTER 2019

Update van actieve ‘Jonge’ Renners!
Op maandag 11 februari as vindt een infoavond plaats van 18.30-20.00 uur in het
clubgebouw. Eerste deel (ongeveer tot 19 uur)
is bedoeld voor de kinderen met als thema
‘suiker & sport’. Met Kahoet-vragen (quiz op
mobiel) worden weetjes aan de orde gesteld.
Ouders en trainers zijn uiteraard ook welkom.
Het tweede deel zal gaan over de
voorgenomen verzelfstandiging van de
MTB-afdeling. Inbreng vanuit de ouders en
trainers is nodig om mede het beleid uit te
kunnen zetten. Belangrijke avond dus!
Kinderen kunnen eventueel buitenspelen of in
de kleedkamer een spelletje doen.

bestuurswisselingen. Met de betreffende
kandidaten heeft de MTB-jeugdcommissie
goed contact en een prettige, constructieve
samenwerking opgebouwd.
Om de trainingen zo gevarieerd mogelijk
aan te bieden voor zowel de recreanten als de
wedstrijdrijders hanteren alle trainers een
schema waarin allerlei onderdelen, zoals:
techniek, duur, wedstrijd starten en tijdrit,
afwisselend aan bod komen.
I.v.m. de veiligheid (zeker in de donkere
periode) wordt aan iedereen met klem
verzocht zich in het clubgebouw, op pleintje
voor kleedkamers of bij het fietsenrek te
begeven. Dus gelieve niet op de baan buiten
de training om. Bij voorbaat dank!

Op donderdag 31 januari as vindt vanaf 20
uur de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering (ALV) eveneens plaats in het
clubgebouw. Dit jaar oa met enkele

Een Bike Babbel met……. de organisatie van NK Streetrace Goirle
Inmiddels traditiegetrouw wordt op 2e Pinksterdag het NK Streetrace Goirle verreden. Deze
energierijke wedstrijd is bedoeld voor beginnende t/m ex-prof rijders. Het parcours gaat over
de weg aangevuld met obstakels en een heuse mega zandbak. Zowel in 2018 en 2019 waren er
NK-kampioenen van de MTB-afdeling. Deze titels kunnen op 10 juni as verdedigd en hopelijk
zelfs uitgebreid worden. Vanaf eind januari is het weer mogelijk in te schrijven voor dit leuke
evenement. Kinderen die aangesloten zijn bij een wielerclub hebben automatisch een
basislicentie. Degenen die doorgaans níet meedoen aan wedstrijden, mogen zich inschrijven bij
de funklasse. Voor de kinderen die wél wedstrijden rijden, wordt waarschijnlijk een aparte
klassementsgroep gemaakt. Hierover is de organisatie nog in gesprek met de KNWU. Naar
verwachting zullen zij dan vóór de kinderen uit de funklasse opgesteld worden in de
categorieën: groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Jeugdigen vanaf 15 jaar (Nieuwelingen)
kunnen zich half januari al inschrijven via KNWU. De website: www.streetracegoirle.nl is nog
niet bijgewerkt maar houd deze wel in de gaten. Vorig jaar werd het opstellen nl gedaan op
basis van inschrijfdatum!

Rechtsteeks ‘uit ’t veld’:
Een volwassen MTB-lid kijkt vol bewondering naar het surplassen (op
de fiets stil staan) door een jeugdlid uit de B-groep en zegt: ‘Goh, dat
zou ik ook wel willen leren. Ik kan wél plassen maar niet surplassen!”
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