Nieuwsbrief nummer 3
Beste Whoopers,
Een fanatiek sprintje tijdens de
training, samen een nieuwe route
rijden of een gezellig praatje na
afloop van de rit. Het zijn slechts
een paar dingen die het fietsen in
clubverband extra leuk en uitdagend
maken. Hoewel fietsen natuurlijk bij
uitstek een sport is die je
"Coronaproof" kunt uitvoeren,
willen we in deze bijzondere tijden
ook het "Whoopervuur" bij jullie
blijven aanwakkeren. Daarom zijn
we gestart met de:

The Whoopers
MTB
Aktie(f) Weken
Van 15 Januari t/m 9 Februari 2021
zullen we verschillende activiteiten,
uitdagingen en nieuwtjes met jullie
delen. Zo blijf je - ook op afstand betrokken bij je fietsmaatjes van The
Whoopers! We hebben al allerlei
leuke ideeën voor jullie in petto.
Houd daarom de website en de
Facebookpagina van The Whoopers
MTB in de gaten om niets te missen!
Maar ook via de mail zullen we jullie
natuurlijk op de hoogte blijven
houden met vele dingen waaronder
deze nieuwsbrief!

The Whoopers
MTB
Aktie(f) weken
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Uitkijken naar het nieuwe
aktief!!
We hebben er zin in, de Zatermiddag groep activiteiten, de
wedstrijden, trainingen, clinics, toertochten organiseren en rijden of
gewoon met een grupske kunnen crossen door de bossen.
Nu nog effe niet. Maar niet getreurd! We hebben nog altijd onze
Whoopers Aktie(f) weken!
Dus geniet van wat je hebt en kan maak zelf die km’s op onze mooie
tracks!

Inhouds opgave:
2. Aktie(f) bingo challenge
3. The Whoopers MTB jeugd
4. Kampioenen!

Volg de The Whoopers MTB aktie(f) weken via:

5. RIJTechniek (Hoe rijd ik over
boomwortels)
6. BMX!
8. Herkennen jullie deze nog?
9. KIVADA TV
9. Wie wat Waar?!

Facebook: ThewhoopersMTB
WhatsApp
Nieuwsbrief

Www.thewhoopers.nl
E-mail!
Youtube!
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The Whoopers Aktie(f) Bingochallenge
Ook deze week werden er weer mooie km’s gemaakt:

Wat?
The whoopers aktie(f) bingo
challenge

LET OP:
Voor iedere deelnemer een leuke verassing!

Attentie!
De bingochallenge van loopt ten einde. Nu nog tot Dinsdag 9 Februari!
Vergeet daarom niet om je ingevulde bingokaart nog even officieel in te
sturen via https://arcg.is/1WLXHu.
De ingestuurde bingokaarten dingen mee naar mooie prijzen! De
sneeuwritten van zondag zullen we handmatig toevoegen, zolang je
maar lid bent van de Stravagroep.
Ter info, de jury is rechtvaardig maar wel streng!
Alle inzendingen zullen gecontrolleerd worden op echte km’s 😊

Overleg van de onafhankelijke jury
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Wat?
The Whoopers MTB jeugd

The Whoopers MTB Aktie(f) weken
Onderwerp: The Whoopers MTB Jeugd
Iedere zaterdagmorgen, goed of slecht weer, gaan de jongens en
meisjes van The Whoopers in 4 groepen: A,B,C en D naar gelang hun
leeftijd met hun vaste trainers Martijn, Ronald, Arthur, Rens en Marc en
andere begeleiders knallen op de Mountainbike. Dit nu alles volgens de
regels van het RIVM.
Vandaag vertelt Ronald wat hij en de A2 groep heeft gedaan:
Vandaag was het met de A2 groep een kortere training tot half 12 ivm
de temperatuur. 3 dappere Whooper kids van deze jonge groep
hebben toch gewoon de kou doorstaan en fanatiek getraind.
We hebben eerst een warming up gedaan met lopen en rekken en
daarna zijn we in de konijnen bosjes rondjes gaan rijden. Toen we
lekker warm waren hebben we ook nog een stuk van de route gedaan
richting kanaal en bij het viaduct geoefend om over het ribbel gedeelte
te fietsen. Waterstand was hoog en mooi om te zien bij de Meander.
De Koekjes pauze was in het Whoopers clubhuis en we hebben ook
nog 2 rondjes gereden om en over de BMX baan.
Daarna was het tijd om thuis lekker warm te worden bij de kachel!
Benieuwd wat de andere Whooper jeugd groepen beleven en doen
tijdens de training? Houd dan de Whoopers Facebook in de gaten de
komende weken!
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The Whoopers MTB aktie(f) weken
Onderwerp: kampioenen!!!
Bijna net zo leuk als Mountainbiken dat veldrijden.

Wat?
Kampioenen

Maar wat een geweldige prestaties dit weekeinde van de Nederlands
renners en in het bijzonder van Fem van Empel en Mathieu van der
Poel.

RESPECT!!!!
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Wat?
Rij techniek:
Hoe rijd ik over boomwortels?

The Whoopers MTB aktie(f) weken
Onderwerp: Rij techniek: Hoe rijd ik overboonwortels?
Tijdens onze vorige post over rijtechniek heeft MTB proffesional Jeroen
van Eck jullie al veel tips gegeven en als we die toepassen gaan we zeker
steeds beter fietsen!
In de BikeTutorial van vandaag krijgen we les hoe je om gaat met
wortels in een afdaling en klim.
Enkele tips:
Afdaling:
1. Ver vooruitkijken en de lijn met de minste boomwortels zoeken
2. Haaks op de wortel aan komen rijden
3. Jezelf verlichten om de impact op de boomwortel te beperken
Klim:
1. Ver vooruitkijken en de lijn met de minste boomwortels zoeken
2. Haaks op de wortel aan komen rijden
3. Jezelf verlichten om de impact op de boomwortel te beperken
4. Net voor de wortel versnellen om jezelf daarmee de tijd te geven
om de fiets iets op te tillen op het moment dat je de boomwortel
raakt.
Ga voor de Tutorial over het rijden over boomwortels naar:
https://www.youtube.com/watch?v=wLphB4rilJw
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The Whoopers MTB aktie(f) weken
Onderwerp: BMX!!
Als je aan The Whoopers denkt, denk je automatisch ook aan BMX!

Wat?
BMX!!?

The Whoopers is zelfs ontstaan vanuit de BMX en de MTB tak is er
later bijgekomen wat resulteerde in de club die we nu zijn:
FMC "FietscrossMountainbikeClub" The Whoopers
We vroegen aan BMX'er en Whooper sinds jaren, Jack, om ons eens
wat meer over het BMX'en in zijn algemeen en het BMX'en in deze tijd
te vertellen:
BMX of fietscross is een sport die beoefend wordt van 4 tot op hoge
leeftijd! Helaas heeft het BMX'en ook het afgelopen jaar zich continue
moeten aanpassen aan de geldende RIVM regels.
Trainen
Het grootste gedeelte van The Whoopers BMX leden (totaal ca. 90
actieve leden) zijn onder de 18 jaar en heeft tot de avondklok normaal
kunnen trainen op maandag en woensdag avond op onze eigen baan in
Middelrode. Deze trainingen zijn verdeeld in groepen per leeftijd. De
avondklok heeft er wel voor gezorgd dat er nu maar 1x keer week
door de jeugd getraind kan worden. Voor de 18+ geldt dat zij met
maximaal 2 personen mogen trainen en zij moeten zich vooraf
aanmelden.
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Wedstrijden
BMX is voor een groot deel een wedstrijdsport voor alle leeftijden
maar zoals gezegd is het aandeel van onder de 18 groot, zij kunnen niet
zonder begeleider naar een wedstrijd. Dit maakt dat er bij een BMXwedstrijd van regionaal tot nationaal al snel 300 tot 1000 begeleiders
aanwezig zijn naast de rijders zelf. Ook zijn er veel pauzes tussen de
wedstrijden, maar je kan niet ff naar huis. Dit maakt het momenteel
onmogelijk om een BMX-wedstrijd te organiseren.

Wereldkampioenschap
Dit jaar staat BMX in het teken van het WK dat in Nederland
(Papendal) in augustus wordt verreden, normaal moet je jezelf hiervoor
kwalificeren in het jaar voorafgaand. Voor nu is het nog niet duidelijk
hoe de kwalificatie gaat verlopen omdat het niet duidelijk is welke
wedstrijden verreden gaan worden. Een aantal Whooper leden zullen
zich hiervoor gaan proberen te kwalificeren. Een ander deel van leden
is vooral actief op nationaal en regionaal niveau ook voor hen is het
afwachten wanneer er weer geracet kan worden.

Leuk!
Wat voor ook de MTB'ers interessant kan zijn, in de zomertijd op
vrijdag is er een vrije BMX-training op onze baan, lijkt het je leuk om
eens te komen kijken of om het zelf te proberen kom dan eens langs.
BMX is namelijk een uitstekende manier om je techniek te verbeteren
op de fiets!
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Wat?
!Herkennen jullie deze nog,
nog, nog?

The Whoopers MTB aktie(f) weken
Onderwerp: Herkennen jullie deze nog?
Dat we maar weer snel veel gebruik mogen maken van ons Whoopers
nest!
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Wat?
KIVADA TV!
Voordeel van een 1 x 11 of 12
aandrijflijn

The Whoopers MTB aktie(f) weken
Onderwerp: KIVADA TV, Voordeel van een1 x 11 of 12
aandrijflijn
KIVADA Wielersport ism The Whoopers MTB presenteren
KIVADA TV, Alles over Mountainbiken!
Onderwerp: voor vandaag: Voordeel van een1 x 11 of 12 aandrijflijn
Stephan van Dam van KIVADA Wielersport uit Middelrode geeft de
komende weken uitleg over alles wat met Mountainbiken te maken heeft.

https://www.youtube.com/watch?v=Gf34aF67gq8
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Neem contact met
ons op!
Wij zijn we
The Whoopers MTB

The Whoopers MTB aktie(f) weken
Mocht je zelf ook een leuk idee hebben voor The
Whoopers Aktie(f) Weken, laat het dan vooral weten
door een mailtje te sturen aan
toertocht@whoopers.conscribo.nl.

E-mailadres
toertocht@whoopers.conscribo.nl.

Met sportieve groeten,

Website
www.thewhoopers.nl

The Whoopers MTB aktie(f) weken commissie

Facebook:
ThewhoopersMTB

Rob Strik, Martin Bevers, Bryan van Alebeek en
José Oudenhuijsen

Deze nieuwsbrief is voor iedereen
Maar toch vooral voor Mountainbikers!

