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Martijn Jaspers per 1 oktober nieuwe
bondscoach BMX
PAPENDAL, 30 juli 2021 – Martijn Jaspers is door de KNWU aangesteld als bondscoach voor

de BMX’ers per 1 oktober 2021. De voormalig topsporter en de bond werken tot en met de

Olympische Spelen van 2024 in Parijs samen aan de ambitie om ook in de komende jaren

toonaangevend te blijven in de internationale BMX-wereld. Rob van den Wildenberg gaat

samenwerken met Jaspers als talentcoach. Hij was de afgelopen jaren al actief in deze functie.

Kevin van der Linde zal aan het programma worden toegevoegd als embedded scientist.

De KNWU kijkt uit naar de samenwerking, zegt directeur Thorwald Veneberg. “Door Martijn

Jaspers als bondscoach BMX en Rob van de Wildenberg als talentcoach aan te stellen en Kevin

van der Linde als wetenschapper, beschikken we de komende jaren over een team waarmee we

de volgende stap in de ontwikkeling van de BMX als prestatiesport zetten. Het doel is en blijft

het behalen van medailles op korte en lange termijn. Om dat te realiseren is het als organisatie

noodzakelijk om ons continu te blijven ontwikkelen. Met deze sporttechnische verandering in

de structuur zijn we nog beter in staat om daarop in te spelen.”
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De afdeling Communicatie voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en
beeldmateriaal. De afdeling Communicatie is bereikbaar via telefoonnummer +31 6 12 40 80 15 of per e-mail via
pers@knwu.nl.

KNWU 
De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) is opgericht op 26 januari 1928. De KNWU is de
overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. Wij zijn er voor iedereen met een
wielerdroom. De KNWU is er niet alleen voor de top- en wedstrijdsport. Wij zijn er voor alle fietsers die beter
willen (leren) fietsen. Onder auspiciën van de KNWU worden er jaarlijks honderden wielerwedstrijden en diverse
evenementen voor prestatieve fietsers georganiseerd.

 

Martijn Jaspers is verheugd over zijn aanstelling. “Na mijn eigen loopbaan als BMX’er ben ik

als technisch manager actief geworden bij de ploeg, die nu onder de naam Oegema-Fieten

presteert. Ik heb in die periode veel geleerd en samen met sporters zoals Laura Smulders en

later Twan van Gendt getoond dat je ook in een commercieel team – en in samenwerking met

de KNWU - sterke resultaten kunt behalen. Ik heb in die periode ervaring opgedaan in alle

facetten van het aansturen van een team. Daar ben ik iedereen bij het team en specifiek de

familie Oegema heel dankbaar voor. Voor mij voelt dit ook als een goed moment om deze

nieuwe stap te zetten en als bondscoach BMX de verantwoordelijkheid te nemen voor de

opbouw naar de volgende Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Bij de KNWU weet ik me

omringd door tal van specialisten en daardoor kan ik me met meer faciliteiten nog meer richten

op de ontwikkeling van de sporters. Ik kijk uit naar de samenwerking met Kevin van der Linde

en talentcoach Rob van de Wildenberg, die in die progressie van jonge sporters ook een

belangrijke rol blijft spelen.”

Raymond van der Biezen heeft zijn afscheid als bondscoach van de BMX selecties aangekondigd

in Tokio. Voor de microfoon van de NOS gaat Raymond hier uitgebreid op in.

Bekijk het interview via de onderstaande link.

https://nos.nl/tokyo2020/artikel/2391630-bmx-bondscoach-breekt-na-goud-kimmann-dit-

was-mijn-laatste-wedstrijd
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