Hier vind jij de eerste informatie om
jeugdwielrenner te worden!
HOE OUD MOET JE ZIJN;
Aan wedstrijden mag je meedoen in het
jaar dat je 8 jaar oud wordt. Het
jeugdwielrennen is van 8 tot en met 14 jaar.
( Om mee te trainen is mogelijk vanaf je 6de
verjaardag. Je moet dan wel een eigen
racefiets hebben en aan enkele
voorwaarden voldoen)

WIL JIJ JEUGDWIELRENNER
WORDEN???

WAT HEB JE NODIG EN KOST HET;
Wij hebben een racefiets te huur. ( indien
nog voorradig ) Je moet zelf de kleding
hebben en als je het leuk vindt kan je een
heus wedstrijdpak kopen.
Om wedstrijden te rijden heb je een licentie
van de KNWU nodig.
( Koninklijke Nederlandse Wielren Unie.) En
een chip van mylaps ( registratie systeem).
Deze kun je huren € 37,00 per jaar.
Als je een licentie hebt ben je ook
verzekerd. Zo`n licentie kost € 35.00.
Verder moet je per jaar contributie betalen
dat is voor de jeugd € 95,00.
Als je zelf geen racefiets hebt kun je er een
huren voor € 90,00 per jaar.
Een helm en schoenen moet je zelf kopen.
Kleding kun je kopen via de vereniging.
( kledinguitgifte@peddelaars.nl )
Om wedstrijden te rijden is clubkleding
verplicht.
WAAR EN WANNEER WORDT ER GETRAIND;

We trainen op de wielerbaan, Bentinkcsdijk
17 te Hoogeveen.
De jeugd traint zomers op de maandag en de
woensdag avond. Dat gebeurd in 2 groepen.
De jongsten van ca 18.00-19.00 uur en de
groteren van ca 19.00-20.00 uur.
In de wintermaanden trainen we op de
dinsdag en donderdag op het verlichte
binnenterrein van 18.30-19.30 uur.
Hier zijn geen huurfietsen voor. Je kunt
meedoen op een cyclocross fiets of een atb.
MEETRAINEN;
Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen?
Dat kan, je kunt 2 weken op proef meedoen.
Voor het huren van de fiets betaal je €10,00.
Besluit je daarna om lid te worden gaat de
€ 10,00 van de prijs van de huurfiets af.
( mits er een fiets voorradig is )
WAAR KUN JE INFORMATIE VINDEN;
Op de site van WRV Peddelaars
www.peddelaars.nl
Overige informatie;
Jeugdsecretariaat@peddelaars.nl
Jeugdsecretaris WRV de Peddelaars
p/a De Aak 10
7908 EH Hoogeveen.
0528-391683.

