Eerste stappen.

Eerste vervolg.

U kind heeft vandaag kennis gemaakt met
de leden, trainers en de training van TWC
Maaslandster. Wielrennen is bij uitstek een
materiaalsport, zonder het juiste materiaal is
het haast onmogelijk om veilig te
wielrennen. Na de eerste kennismaking
verwachten we dat u kind de volgende
training bezoekt met een racefiets. U kunt
een fiets lenen via de club. U dient dan
contact op te nemen met Albert van der
Leeuw, tel. 06-21592464. Wij hebben
enkele leenfietsen. U kunt deze fiets een
maand lang lenen.

Mocht u kind besluiten door te gaan met
wielrennen bij TWC Maaslander dan meld u
het kind aan via de site, onder het kopje
contact vindt u het inschrijfformulier 2022.

U kind kan dan een maand meetrainen om
te ervaren of wielrennen iets voor hem of
haar is. Een deugdelijke valhelm is verplicht
net als het dragen van wielerhandschoenen.

Tweede handsjeugd fiets.

Na een maand maken u en uw kind hopelijk
de keuze om lid te worden bij TWC
Maaslander.

Dan staat u voor de keuze om een fiets te
huren, een tweedehands fiets of een nieuwe
fiets te kopen.
Fiets huren.
Er zijn mogelijkheden tot het huren van
fietsen, u kunt hier navraag over doen bij de
trainers.

Een tweedehands fiets doet op de
tweedehands markt al gauw € 500,00.
Wanneer u contact legt met de aanbieder is
het belangrijk dat u vraagt of deze fiets
geschikt is voor de jeugd. Achterop dit
formulier kun u terugvinden in welke
categorie u kind gaat fietsen.
Nieuwe fiets
Ook bij een nieuwe fiets is het belangrijk om
bij de leverancier aan te geven dat het om
een jeugdrenner gaat. Zodat het verzet
aangepast kan worden. Ook de verzetten
staan achter op deze folder.

Kleding

Welke jeugdcategorie?

Trainingen

Bij het wielrennen dragen de leden op de
wedstrijden de kleding van de club.

Jongens en meisjes fietsen tijdens de jeugd
nog samen. De meisjes fietsen twee jaar in
categorie 1 en gaan dan verder t/m
categorie 6. Het geboortejaar bepaald in
welke categorie u zoon of dochter fietst.

Er wordt twee keer per week in clubverband
getraind.

Wedstrijden.
Als u kind besluit wedstrijden te gaan rijden
dient het kind in bezit te zijn van een geldige
KNWU licentie.
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Dinsdagavond: 18:45-19:45
Tom Dumoulin Bike Park, Sittard
Donderdagavond: 18:45-19:45
Tom Dumoulin Bike Park, Sittard
Tijdens de training wordt er aan techniek en
conditie gewerkt. Het is van belang dat u
kind voldoende drinken meegeeft. En
natuurlijk is het dragen van een deugdelijke
valhelm en wielerhandschoen verplicht.

Contact gegevens:
Albert van der Leeuw
Tel. 06-21592464
info@twcmaaslandster.nl

