
Notulen Evaluatie LJC 2015 

 

Datum: woensdag 14 oktober 2015 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: Huis van de Sport, Nieuwegein        

 

Aanwezig: Licht verzet Nijmegen, Sittard, Jan van Arckel, MTB Baarlo, X-treme Zeeland, MTB Havelte, 

Westland Wil Vooruit, Berlicum, ATB Oldebroek, HTC DOK Den Helder, MCO Oss, Twentse Ros, Bar 

End, Henk de Vries, Paul Roerbag, Richard Dollé en Geeske van Wijk (notulist) 

1. Henk de Vries en Paul Roerbag heten namens de commissie offroad  iedereen van harte 

welkom. 

 

2. We doen een voorstelrondje en nemen de agenda van de avond door.  

 

3. Presentatie jeugd mtb beleid en discussie 

In 2013 is er door een werkgroep (met o.a. Tim Heemskerk, Han ten Hove, Patrick Vader 

etc.) een MTB beleid opgesteld. Daarna zou er ook een jeugdbeleid komen maar dat is wat 

in de koelkast komen te staan. Begin september 2015 is er m.b.t. dit jeugdbeleid weer een 

bijeenkomst geweest waar duidelijk is geworden dat het de wens is om één lijn te hanteren 

die gelijk is voor alle disciplines daar waar mogelijk. Daar waar dit niet haalbaar is komen er 

aparte punten (discipline specifiek) op papier. Vanavond willen we een korte terugkoppeling 

doen op het voorstel voor het jeugdbeleid zodat we de feedback weer kunnen meenemen 

naar de vervolg bijeenkomst op 11 november. Paul geeft aan de hand van een PP een blik op 

het MTB beleid dat er in 2013 is neergelegd en het voorstel dat er na begin september is 

gekomen voor het jeugdbeleid (zie bijlage). Duidelijk wordt dat er een hoop zaken uit het 

beleid 2013-2016 nog niet tot stand zijn gekomen maar hierin wel een hele hoop goede 

dingen staan. Het is goed om vanuit deze basis te werken.  

 

Er zijn een aantal plannen op papier gezet: 

Technisch 

Apart wedstrijdonderdeel toevoegen waar extra punten voor het klassement te behalen zijn. 

(technische oefeningen) Zo worden ook de renners met een minder goede conditie maar 

met een sterke techniek beloond. Zo wordt de techniek gepromoot.  

Twee van dit soort dagen organiseren gedurende het jaar en de renners verplicht aan één 

dag mee te laten doen. Aan zo’n dag een teamrelay koppelen (met gelegenheidsteams, waar 

het groepsgevoel en de fun het belangrijkste is).  

Voorstel vanuit de groep; zeker twee van dit soort dagen laten plaatsvinden maar niet te 

vroeg in het seizoen (vanwege koud weer). Er zijn twee verenigingen die zich aanbieden: Jan 

van Arckel en Bar End. Het idee wordt verder uitgewerkt (n.a.v. alle input). We komen met 

verschillende voorstellen (los van de competitie of onderdeel van etc.). 

Opmerking tussendoor: als je wilt veranderen moet je jezelf laten zien op de  

districtsvergadering! Laat je stem horen.  

 



Dubbele puntentelling of laatste wedstrijd rijden verplichten, verplicht aanwezig zijn bij de 

laatste wedstrijd wil je in aanmerking komen voor het eindklassement en je dient als renner 

naar de prijsuitreiking te gaan! (met uitzondering van ziektegevallen) 

 

Het NK in September? Maar wat gebeurd er dan in de vakantie met de kinderen? Het is in 

principe een periode van rust. Echter, ook in hun vakantie zitten ze wel op de fiets. Het blijft 

natuurlijk gewoon FUN. Laten we het een jaar proberen; dan weten we ook hoe dit uitpakt. 

Het voorstel zal door de commissie worden beoordeeld.  

 

Wielwissel buiten techzone cat 1 t/m 4 dat blijft gewoon zoals het nu is. 

4. Pauze 

 

5. Evaluatie seizoen 2015 

Het ziet er steeds professioneler uit bij de wedstrijden; mooie teamtenten etc. 

Het berekenen van het klassement en het gebruiken van de chips was goed; daar is iedereen 

tevreden over. Wel altijd het MYLAPS systeem mee, helaas ging dit het afgelopen jaar niet 

altijd goed!  

Ook het inschrijven van de wedstrijden en het opmaken van deelnemerslijsten en inzien 

gegevens is perfect. Wel is het voor sommige wedstrijden nog lastig hoe het aanmelden van 

een wedstrijd verloopt en daardoor ging die soms te laat open (inschrijven). Geeske zal aan 

alle organisaties de handleiding toesturen zodat iedereen weer scherp heeft hoe dat moet. 

Weet ook dat je altijd naar het uniebureau kan bellen mocht je ergens vastlopen. 

Er zal getracht worden om vaste juryleden bij de wedstrijden actief te hebben die weten 

waar het om draait en wat de regels zijn.   

Wel een opmerking richting jury: moet er iemand komen te staan bij de 50m, want als er 

niks wordt gedaan met de valpartijen daarvoor dan kan die regel ook wel komen te 

vervallen. Dit soort zaken worden nu meegenomen in het handboek en ook voorgelegd aan 

J&R zodat dit wordt vastgelegd. Daarnaast altijd aanwezig bij de juryvergadering zodat dit 

soort dingen al voor de wedstrijd worden besproken en ook gehanteerd worden (net als 

startopstelling etc.).  

 

Zijn er meer voorstanders om het programma te veranderen zodat er ook mogelijkheden zijn 

om een funklasse kan worden toegevoegd? Nee, het programma wordt niet structureel 

aangepast; het is op aanvraag. Het merendeel van de organisaties wil in ieder geval niet 

schuiven of vervroegen.  

 

Bij het keuren van de fietsen verschillende het behoorlijk per wedstrijd waarom dit 

gebeurde; uitgangspunt is de veiligheid, dat moet hoog in het vaandel staan! Wel moet hier 

iets meer richtlijn over opgenomen worden in het handboek LJC.  

 

Parcoursen: letten op lengte! Moet ook voor de minder getalenteerde leuk blijven. 

 



6. Concept kalender 2016 

- Geeske stuurt de concept kalender rond en iedereen kan bij Paul aangeven of de 

opgegeven datum akkoord is.  

- Even checken of NK niet dubbel valt met een Benelux Cup Wedstrijd. 

 

7. Rondvraag 

- Kan de inschrijfmodule van de KNWU makkelijker?  

- Interessante discussie over filtering meisjes/ jongens in uitslag (maar wel gelijk laten 

starten) zodat ze echt hun eigen punten krijgen. Meeste geven aan dit niet te willen, dus 

we laten het zoals het was. Op een NK apart laten starten! (dit zo behouden) 

- Voorrijder toevoegen? Die zorgt dat het parcours vrij is; het juist parcours gevolgd wordt 

en ook de achterblijvers attendeert dat ze ingehaald gaan worden. Goed plan! Wordt 

getest in Zeeland bij X-treme.  

- Kinderen laten wachten op de huldiging en daarna pas het presentje uitdelen? Nee.  

 

8. Sluiting (22.00 uur) 

 


