
Beste jeugdleden, ouders, trainers en assistenten

De winterstop zit er weer op en iedereen is lekker aan het trainen.

We kijken even terug op een aantal geslaagde toertochten in december en januari. Lekker 
samen met je vader of moeder mountainbiken in een leuke groep waar niks moet maar 
genieten van alles om je heen. Af en toe was het wel koud maar het is ook winter.

Aantal kinderen hebben deelgenomen aan de Veluwse wintercompetitie en zo de sfeer 
geproefd van wedstrijd rijden.

Andere kinderen hebben lekker hun rust genomen in december en januari en staan weer fris 
bij de eerste trainingen in februari.

We hebben ook weer een leuke groep jeugdtrainers en assistenten die allemaal met veel 
plezier op zondagochtend jullie komen trainen. Ook de ouders zijn zeer enthousiast om de 
trainers te helpen bij de training  Alleen met deze hulp kunnen we 40 kinderen iedere week 
een leuke mountainbike training geven.

Nieuwe Leden

Storm de Kock is sinds begin 2015 lid van MBC en zit in de groene groep.

 

Wij wensen Storm heel veel plezier!

Trainers & Trainingen

De verzamelplaats is per direct verplaatst naar het grasveldje met de picknicktafel (meteen 
de trap op schuin en naar links). Daar staan ook de trainers te wachten en kunnen de 
kinderen onder hun toezicht alvast een beetje rondrijden. We doen dit om dat het op de 
parkeerplaats druk en daardoor onveilig is om rond te rijden. Ook deze plek is waar de 
training eindigt en de kinderen weer opgehaald kunnen worden.

Onze jeugdtrainer Robbert is een tijdje uitgeschakeld door een hernia. Wij wensen Robbert 
heel veel sterkte bij het herstel. Remco de Kock zal de trainingen van Robbert overnemen bij 
de groene groep. Heel veel succes.



Kleding    

Vanaf 16 maart  t/m 21 maart kan er weer clubkleding gepast en besteld
worden bij Tenuta aan het Maximaplein in Leusden. Ook is er voor de kinderen
kleding te bestellen in onze clubkleuren.

Prijslijst Kinderkleding:

Koersbroek € 35,=

Shirt korte mouwen € 35,=

Shirt lange mouwen € 42,50

Lange broek € 42,50

Veluwse Wintercompetitie 

Op zaterdag 17 januari was de wedstrijd in Soest. Er hebben ook best wel wat MBC kids hier 
aan mee gedaan. Leuk om te zien hoe fanatiek iedereen was.

UITSLAG
Categorie  1
5  Rick Felten
10 Koen Engberink

Categorie  2
12 Michiel Manassen
14 Ivo Stolk
16 Roos Engberink
17 Imme van Zuilenkom
18 Bart Boshuis
19 Tristan Vermande
22 Kevin Sijtsma

Categorie  3
15 Arnoud de Vor
17 Caspar Vermande
18 Daantje van Mekel
19 Pim van de Breemer
22 Gerben Mulder



Damon, Rick, Koen en Roos hebben zowat alle wedstrijden in deze competitie gereden.

In het totale klassement  zijn de uitslagen:
Categorie  1
5 Rick Felten 
9 Damon Smith
18 Koen Engberink
Categorie  2
14 Roos Engberink

We mogen hier allemaal heel erg trots op zijn!!

ROOS NEEMT JE EEN DAG MEE NAAR EEN WEDSTRIJD.

Ik sta vroeg op, want ik moet 3 uur van te voren eten.

Mijn vader pakt ondertussen alles al in.

Ik eet: yoghurt, boterham met pindakaas, een
kitkat.

Dan ga ik me aankleden. Dan moeten we gaan.

We rijden lekker vroeg naar de wedstrijd.

Eerst een proef rondje fietsen met mijn vader en
hij geeft ook tips, dan zelf een keer fietsen.

Daarna ga ik nog naar de wc.

Ga dan op tijd naar de start, om een goed plekje te vinden.

Als ik dan bij de start sta moet ik best lang wachten en dan staan er wel al andere kinderen 
en praat ik daar mee.

Een voorbeeld is dat ik een ander meisje heb gezien en die heet ook Roos.

Als de wedstrijd klaar is dan eet ik weer een kitkat en ga naar huis.

Een te gekke dag!



Landelijke Jeugd Competitie (LJC)

Vanaf 14 maart aanstaande start de Landelijke Jeugd Competitie mountainbiken met de 
eerste wedstrijd in Oldebroek.

Lijkt het je ook leuk om een keer een wedstrijd te rijden, doe dan mee. Met een basis 
lidmaatschap van de KNWU kun je al meedoen. Inschrijven gaat via het portal van de 
KNWU: mijnknwu.knwu.nl. Als je basis lid bent heb je hiervoor inlog gegevens ontvangen. 
Heb je nog geen basislidmaatschap dan kan je dat aanvragen via jeugd@mbc-midden.nl . 
De kosten zijn €8 per jaar.

Vanuit de KNWU is verenigingskleding verplicht gesteld. Op dit moment echter hebben wij 
hiervoor dispensatie verkregen omdat nog niet alle jeugdrenners over MBC kleding beschikt.

Meer informatie over deze competitie vindt je op www.ljc-mtb.nl  of neem contact op met 
John Engberink, vader van Roos en Koen.

Datum Plaats Organisatie

14-mrt Oldebroek ATB vereniging Oldebroek

21-mrt Berlicum WSV de Zwaan 

28-mrt
Burgh-
Haamstede ATB Team X-treme

18-apr Oldenzaal Twentse Ros

25-apr Havelte MTB vereniging Havelte

2-mei Oss (ovv) mountainbikeclub Oss

9-mei Den Helder HRTC Dok

16-mei Sittard St. Cycling Events Limburg

30-mei Beesel MTB Baarlo

6-jun Wijchen Lichtverzet

27-jun Apeldoorn MTBclub Bar End

19-sep Bergschenhoek Dirty Hill

26-sep Honselersdijk WV Westland Wil Vooruit



Website en Social Media

Op onze website www.mbc-midden.nl  staat alle informatie voor de kinderen, ouders en 
trainers onder jeugd. Hier staat ook de planning voor de komende maanden van de trainers 
en de assistenten(ouders en mbc-leden).

We willen nogmaals benadrukken dat we zonder jullie hulp niet elke zondag aan 3 groepen 
kinderen trainingen kunnen geven. We zijn dan ook blij met de flexibiliteit van de trainers en 
assistenten!

Op onze facebook pagina “ Ouders Jeugd MBC Midden NL” staan regelmatig foto’s  en 
filmpjes te zien van de trainingen. Ben je nog niet aangemeld laat ons dat dan weten, dan 
zorgen we ervoor dat je toegevoegd gaat worden.

Basislidmaatschap 2016 incl. vignet

Afgelopen maanden zijn er in Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) nieuwe 
mountainbike routes aangelegd en bestaande routes verbeterd. Het onderhoud van deze 
routes in NPUH worden bekostigd door het verplicht stellen van een vignet € 7,50. Vanaf 1 
februari 2015 mag je alleen gebruik maken van de routes als je in het bezit bent van het 
vignet NPUH. Er zijn in het Nationaal Park voor mountainbikers ten zuiden van de snelweg 
A12 in totaal 5 routes aangelegd tussen Rhenen, Veenendaal, Amerongen en Leersum:

• Stadsbossen Rhenen (aangelegd in de zomer van 2014!)

• Recreatiegebied Kwintelooijen

• Boswachterij Amerongseberg

• Boswachterij Zuijlensteinsebos

• Lombokbos

Ten noorden van de snelweg A12 liggen 2 routes:

• Route Austerlitz

• Routes Zeist (nieuw aangelegd in 2014!)

Wij willen als grootste mountainbike club van Midden Nederland dit initiatief ondersteunen.

Dat betekent dat we de basislidmaatschap 2016 voor alle leden verhogen van € 35,= naar    
€ 42,50 inclusief vignet NPUH.



Verjaardagskalender:

Maart:

2 maart Rick (10 jaar)

4 maart Gerben (13 jaar) en Timen (10 jaar)

16 maart Damon ( 9 jaar)

17 maart Teun (11 jaar)

19 maart Daantje (13 jaar) en Nick (11 jaar)

29 maart Arnoud (13 jaar) en Imme (11 jaar)

April:

13 april Kevin (12 jaar)

17 april Ivo ( 12 jaar)

19 april Tim (11 jaar)

21 april Sebastiaan

Mei:

2 mei Roan (14 jaar)

6 mei Elroy (12 jaar)

8 mei Tristan (12 jaar) en Berend (12 jaar)

16 mei De-Jay (9 jaar)



Activiteiten voorjaar 2015

Zondag 5 April 2015 1e paasdag gaan we eerst een Toertocht fietsen en als afsluiting gaan 
we paaseieren zoeken.   

Graag willen we uiterlijk 29 maart weten wie aanwezig zijn op 1e paasdag 5 april bij de 
toertocht zodat we hier rekening mee kunnen houden met voldoende paaseieren!!!!!        

                                        

Zondag 19 April 2015 1e eigen clubwedstrijd voor Jeugd

Zondag 24 mei 2015 1e Pinksterdag Toertocht in de omgeving

Zondag 14 juni 2015 2e eigen clubwedstrijd voor Jeugd

Zondag 28 juni 2015 Laatste training voor de zomervakantie

Zaterdag 4 Juli en Zondag 5 Juli 2015 JEUGDKAMP

Jeugdkamp

Welke ouders en jeugdtrainers en assistenten willen helpen bij jeugdkamp? Om dit kamp 
weer een groot succes te laten worden, hebben we wel genoeg begeleiding nodig op deze 
twee dagen.

Het programma in grote lijnen: Kamperen in een tent, je neem je fiets en zwemspullen mee, 
slapen zonder je ouders en we maken er een gezellig boel van!

Vorig jaar een groot succes maar we hebben nu geen 20 kinderen maar 40 kinderen die mee 
kunnen op kamp!

Graag aanmelden bij Bea.



Geef de fietspen door aan………..Gerben Mulder

Ik ben Gerben en 13 jaar oud mijn hobby's zijn gamen en mountainbiken. 

Mijn vader heet Gertjan en mijn moeder Leonoor ik heb een zusje die Merel heet. 

Ik vind het heel leuk om te toeren tijdens de
les, ik vind het minder leuk als we rondjes
rijden. Ik heb geleerd hoe te moeten
remmen en schakelen. Ik wil graag leren
hoe je een wallride moet uitvoeren. Mijn
uitdagendste fiets ervaring was downhillen
op een speciale fiets in de Alpen. 

Ik geef de fietspen door aan Pim.

Groetjes Gerben



Geef de fietspen door aan………..De-Jay van Eijk

Hoi allemaal,

Mijn naam is De-jay van Eijk. 

Mijn hobby's zijn : natuurlijk mountainbiken, daarnaast worstel ik en voetbal ik graag! 

Mijn ouders zijn : Stief vader is Remon en moeder heet Treesie.  Mijn vader heet Danny. En 
mijn te gekke broertje heet Dani. 

Het leukste aan mtb vind ik : klimmen en afdalingen rijden! En gewoon lekker crossen in het 
bos! 

Eigenlijk is er niets dat ik niet leuk vind.

Wat ik tot nu toe geleerd heb is :
Balans houden, slippen, hoe ik moet schakelen en wanneer, klimmen en afdalen, sprinten en 
springen! 

Graag zou ik nog willen leren hoe ik wedstrijden kan gaan rijden en hoe ik daarvoor trainen 
moet. 

De pen wil ik door geven aan Tim.

Tot de volgende training ! 
Groetjes De-jay

 


