
  

Jullie hebben lang op jullie honger moeten zitten, hopelijk zijn jullie blijven fietsen en zitten 
jullie klaar voor het nieuwe jaar want wij zaten niet stil en bezorgen jullie een sportief jaar om 
2020 héél snel te vergeten! 
 
Het was een heel bizar jaar, maar jullie dachten toch niet dat MTBFUN4KIDS dit zomaar zou 
laten voorbij gaan.   
Onze G werking werd nóg groter, dit blijft onze grote slagader van de club. Wij willen deze 
uitbouwen tot voorbeeld in Vlaanderen/België.  
Wij beseffen ook dat jullie dit allemaal niet kunnen zien, maar tergelijker tijd zijn er kinderen 
met een beperking die we laten integreren in de reguliere werking. Als deze jullie niet is 
opgevallen is dit voor ons grote voldoening en erkenning. 

MTBFUN4LADIES 
In 2020 stonden ook onze ladies klaar voor hun grote uitdaging! Zonder enige ervaring 
werden zij opgeleid en klaargestoomd voor hun eerste marathon.  Samen met Gert (blinde 
dame) en Peter (slechtziende) beiden begeleid op de tandem zouden wij Grand Raid 
Godefroid trotseren, en daar ook met toeters en bellen ontvangen worden.  Helaas werd dit 
uitgesteld, en kregen de dames een jaartje uitstel.  Maar dit jaar staan we er, én nog sterker 
want dit moedigde alvast nog meer dames aan om de uitdaging aan te gaan! 

 MTBFUN4MASTERS  
... onze oudste jeugd, onze speelvogels die nooit uitgespeeld geraken.  Plots waren jullie 
met veel, en komend jaar met nóg meer dus ook nóg meer FUN.  

 
Een nieuw jaar vraagt om cadeautjes, en ook wij hebben er eentje voor jullie, zijn jullie 

er klaar voor?? 

 

 

WIJ GAAN KNALLEN! 



  

Home sweet home!  

 
Dankzij onze sponsor Aclagro zullen wij in 2021 ons eigen afgesloten parcours kunnen 
aanleggen met loods.  Wij zullen een eigen speeltuin aanleggen, die heel veel mogelijkheden 
zal bieden aan al onze renners. 
Het wordt een parcours op maat van iedereen en op maat van onze trainingen, voor elke leeftijd 
en voor elk zijn/haar plezierbeleving!  Van -4jaar tot gevorderden en op termijn ook op maat van 
eliterenners. 
 
De trainers renderen nog steeds op een vrijwilligersstatuut, en verdienen tot op heden geen 
financiële tegemoetkoming aan de geleverde inspanningen.  Het lidgeld zal worden gebruikt 
voor de aanleg van het terrein, het onderhoud en aankoop van didactisch materiaal. 

 

Sport voor iedereen 

 
Toch willen wij dat de sport financieel haalbaar blijft, en laagdrempelig voor iedereen zodat geen 
enkel kind uit de boot valt.  Ook voor wie het financieel moeilijk heeft werken wij samen een plan 
uit.  Dit is voor niemand fijn, maar zeker niet voor het kind dat graag wil sporten.  Heeft u het 
financieel moeilijk aarzel niet en contacteer ons in alle vertrouwen, wij werken samen naar een 
oplossing!  Dit in samenwerking met de gemeente Lievegem. 
 

Als club is een samenwerking met 
sponsors zeer belangrijk, zonder 
sponsors zal er ook geen club meer 
zijn.  Om tegemoet te komen aan onze 
sponsors delen wij graag hun doen en 
laten in de sociale media (facebook, 
Instagram, website,...), als lid van de 
club zouden wij het fijn vinden mochten 
onze leden hier voor de volle 100% 
achter staan en op hun beurt de naam 
van onze sponsors helpen 
verspreiden.  Eens een post liken, een 
post delen, of zelf onze sponsor in de 
kijker zetten!  
 



  

KLAAR VOOR EEN WEDSTRIJD 

 
Wil jij ook graag eens proeven van een wedstrijd, 
een specifieke competitie rijden in de cyclocross, 
mountainbike, marathon,... 
Neem dan contact met ons op en wij bespreken 
de voorwaarden, aansluiten kan niet op eigen 
initiatief maar enkel na goedkeuring van Mario 
Van der Cruyssen en Stefanie Landuyt. 
 

27/02/2021 Rotem Limburg INFO ORGANISATOR VOLGT 

06/03/2021 Dessel Antwerpen INFO ORGANISATOR VOLGT 

20/03/2021 Herentals  Antwerpen INFO ORGANISATOR VOLGT 

27/03/2021 Kleine-Brogel  Limburg INFO ORGANISATOR VOLGT 

17/04/2021 Oostende West-Vlaanderen INFO ORGANISATOR VOLGT 

27/04/2021 Jabbeke West-Vlaanderen INFO ORGANISATOR VOLGT 

02/05/2021 Beringen Limburg INFO ORGANISATOR VOLGT 

08/05/2021 Moerbeke-Waas Oost-Vlaanderen INFO ORGANISATOR VOLGT 

24/05/2021 Genk Limburg INFO ORGANISATOR VOLGT 

24/07/2021 Tessenderlo Limburg INFO ORGANISATOR VOLGT 

31/07/2021 Kessel Antwerpen INFO ORGANISATOR VOLGT 

08/08/2021 Nossegem Vlaams-Brabant INFO ORGANISATOR VOLGT 

15/08/2021 Hamme Oost-Vlaanderen INFO ORGANISATOR VOLGT 

04/09/2021 Langdorp Vlaams-Brabant INFO ORGANISATOR VOLGT 

25/09/2021 Ravels Antwerpen INFO ORGANISATOR VOLGT 
 

Wegens omstandigheden en onzekere tijden is er nog geen volledige 
wedstrijdkalender.  Van zodra er data gekend zijn zullen deze ook beschikbaar zijn op 
onze website onder Aclagro Team.   
 
Ondertussen zin om de sfeer van een toertocht op te snuiven, of er een uitgestippelde 
training van te maken? 
Op de site van RouteYou op het Cycling Vlaanderen kanaal kan je een GPX route naar 
keuze downloaden en onbekende pareltjes van de streek ontdekken!  
 



 

  
geboortejaar 2015 of jonger €97 
 
geboortejaar 2014 - 2000 €129  
 
geboortejaar 1999 - ouder €159 
 
Vanaf 3leden binnen het gezin 3de lid 10% korting – 4de lid 20% korting 
* exclusief kampen, initiaties, uitstappen  
* berekend op aantal jaarlijkse trainingen ongeacht onvoorziene omstandigheden zoals 
afgelasting van trainingen wegens overmacht. 
* kampen 2021 voorlopig geen kampen  
 

LIDGELD 2021 

 

Inschrijven voor 2021 kan vanaf nu via de ledenpagina, alsook het lidgeld kan via deze weg betaald 
worden.  Graag inschrijven in de juiste afdeling aub  
 

MTBFUN4KIDS - MTBFUN4GSPORT - MTBFUN4LADIES - MTBFUN4MASTERS 

 

Mogen wij vragen dit vóór 10 februari 2021 in orde te brengen aub, zodat wij alle administratie in 
orde kunnen brengen voor de kinderen die graag willen aansluiten, op die manier hoeven wij hen 
niet langer te laten wachten en is elke renner verzekerd vanaf februari.   
 
Seizoen 2021 start 24 februari (onder voorbehoud van de pandemie situatie) voor MTBFUN4KIDS.   
MTBFUN4LADIES en MTBFUN4MASTERS start vanaf 31 maart 2021.  Volg dit op de voet via de 
ledenpagina en Spond! 
De Messengergroepen worden afgesloten en niet meer gebruikt vanaf 2021!  
Mocht u/uw zoon/dochter niet meer aansluiten vanaf heden, graag uitschrijven per mail aub.  Wij 
hebben een wachtlijst voor nieuwe leden die willen aansluiten. 
 

! Opgelet ! 
 

Na 10 februari zullen de spond groepen en ledenpagina enkel nog toegankelijk zijn voor wie 
is ingeschreven.  Uw inschrijving is pas definitief na invullen formulier inschrijving én 
betaling via de ledenpagina. 
 

Wij krijgen steeds veel vragen per mail binnen, of op training. 
Mogen wij vragen steeds eerst de ledenpagina en website te raadplegen 
aub, hier is steeds alle mogelijke info terug te vinden. 
Voor vragen die niet beantwoord geraken via deze weg, zijn wij uiteraard 
beschikbaar uw vraag alsnog te beantwoorden via mail. 

In onze moviecorner op onze website staan leuke filmpjes, check ook 
ons youtube kanaal MTBFUN4KIDS voor ál onze filmpjes! 

TikTok met ons mee, stuur ons jouw kunsten of 
leuke filmpjes door, ja ook jouw bloopers!! 

        

28 / 08 / 2021 CLUBDAG 



  

Zo blij dat ik vorig jaar op de uitdaging van 
MTBfun4Ladies ben ingegaan! 
In maart 2020 gestart met nul techniek op de 
MTB maar na een seizoen begeleiding van 
supertrainers toch al veel bereikt. Na elke les had 
ik steeds veel zin om thuis verder te oefenen, wat 
ik nu in de winter ook wekelijks doe (toch al meer 
dan 2000 km op de teller 😲). 
Ik kijk in ieder geval al uit naar een volgend 
seizoen bij de MTBfun4Ladies💙💜 
 
Lady Cindy 
 In het Gentse kan je lang zoeken naar bergen. 

Mario slaagt er toch in de bergen naar je toe te 
brengen. Technische afdalen waarbij je toch even 
moet slikken. Beklimmingen waar je tot je grote 
frustratie een voet aan de grond moet zetten… de 
trainingen van mbtfun4master zijn een uitdaging. 
De ogenschijnlijk kleine tips van Mario en Stefanie 
maken een wereld van verschil. Het blijft mij ook 
verbazen hoe ze steeds voor variatie in de 
trainingen zorgen. 

Corona strooide roet in het eten. Hopelijk niet voor 
lang meer. Ik heb dringend nood aan trainingen, 
voor de compagnie, voor de conditie en voor het 
overleven van eventuele alpenritten in de zomer. 
 
Master Steven 

 Toch wel goed dat een pandemie niet meer dan eens om de honderd jaar voorkomt. Dat 
hebben we straks dan weer gehad en dan kunnen we weer de dingen doen die we graag 
doen, zonder onderbreking.  
We staan allemaal te popelen om weer nieuwe technieken aan te leren om een onmogelijk 
lijkende flank op de training site op of af te rijden zonder de gekleurde potjes te raken. “Achter 
het zadel, knie rechts, elleboog naar binnen, en naar beneden, polsen voorruit, duimen, voor je 
kijken, ...”. Dit speelt allemaal een rol. En als dat na zeven keer lukt, dan verplaatst Mario of 
Stefanie een potje en komt er heel nieuwe uitdaging.  
En wanneer we denken dat we de technieken wat beheersen dan komt er een nachtrit op een 
parcours waar je vroeger de billen bij dicht kneep.  Of, worden we op sleeptouw genomen bij 
een technische rit in de Maasvallei  met afdalingen waar je te voet niet af kan maar waarbij de 
gidsen toch altijd op de juiste plaats en het juiste moment staan om alles in veilige banen te 
leiden.  
Nog een 'paar' keer slapen, en het is weer zover... 
 
Master Koen 

 



 

  

Wij stellen u graag                         ons jeugdteam voor 
 

Josephine - licentie Guust – geen licentie  Wout – licentie 

Van Belle Mathieu – licentie Tuur - licentie 

Cédric - licentie  Miel - licentie Loïc - licentie  

Seppe - licentie Lander - licentie  



Nieuwelingen – Junioren - Beloften - Masters - Elite 

  

Daar wij als trainers geen inkomen vragen, biedt dit ook mogelijkheden om in de toekomst 
samen te werken met potentieel gediplomeerde mensen die de renners kunnen 
begeleiden.  Maar ook voor onze Aclagro renners willen wij een totaalpakket aanbieden en 
de juiste gerichte doorverwijzing bieden met binnen ons team een diëtist, kinesist, personal 
trainers aanbieden, kortom we groeien naar een club die mogelijkheden zal bieden om in de 
toekomst onze renners met een volwaardig pakket te begeleiden! 
 

Omdat wij groeien, en onze club ook volwassen leden telt was dit een voor de hand liggende 
keuze dat MTBFUN4KIDS de naam toebehoord aan onze reguliere mountainbikeschool, 
maar dat ons wedstrijdteam ook toegankelijker werd voor volwassenen, zodoende is de naam 
gewijzigd en behoort MTBFUN4KIDS enkel nog toe aan de mountainbikeschool en niet aan 
ons wedstrijdteam.   
 
Dit geeft meer potentieel naar de toekomst, daar wij ook toprenners begeleiden en binnen 
onze groep ook een internationaal profteam behoort Devonbosch MTB Team met Frans 
Claes en Ariane Lüthi. 
 

Cezar - zonder licentie  Robbe - licentie – nieuweling Xander - licentie – nieuweling Jarno - zonder licentie  

Lennert - licentie – junior Mario Geirnaert – zonder licentie Mieke De Craene - licentie Kurt Vanhaverbeke - licentie 



 

MET DANK AAN ONZE TROUWE SPONSORS 

 

Doe mee aan onze grote MTBFUN WEDSTRIJD  
Los de vragen op via de ledenpagina, en krijg een 
jaar lang gratis lidmaatschap! (enkel reguliere 
training) 
 

De winnaar is diegene met het meeste aantal juiste 
antwoorden!  Enkel geldig voor aansluiting 
MTBFUN4KIDS 6 -18jaar (niet voor Masters en 
Ladies) 
 

Wedstrijd -6 jarige,  
maak jouw eigen originele versie van ons logo 
(tekenen, knutselen,…) en win een jaar gratis 
lidmaatschap!  
(En eeuwige roem op onze website met jouw 
kunstwerk) 
 


	MET DANK AAN ONZE TROUWE SPONSORS

