
             
 
 
 
 
Inlichtingen cyclocrossopleidingen 2014-2015 
 
De Vlaamse wielerschool afdeling Limburg organiseert vanaf woensdag 1 oktober 2014 
t.e.m. 26 feb. 2015  wekelijks cyclocrossopleidingen onder leiding van Eddy Ponet, Pierrot 
Potargent, Jos Geuns, Yves Sneyers en andere gediplomeerde VTS-opleiders. 
 
Iedereen vanaf 8 jaar met of zonder een cyclocrossfiets of mountainbike is van harte 
welkom. We vertrekken elke woensdag om 15.00u op de parking van het Bio-Racer Cycling 
Center gelegen naast de Lotto BMX-track te Circuit Zolder. Deze opleiding duurt tot 17.00u. 
 
De deelnemers worden in 3 leeftijdsgroepen verdeeld: 
 

1. Miniemen (8-11jaar) 
Om geen onnodige verre verplaatsingen te maken blijven we in de nabije omgeving van Circuit 
Zolder fietsen. 

 
2. Aspiranten (12-14 jaar) 

We fietsen naar oefenvelden en cyclocross-parcoursen waar er gericht wordt getraind.  
 

3. Nieuwelingen en ouder 
We trainen intensief op nog meer uitdagende parcoursen. De 13-14 jarigen trainen regelmatig mee 
om de overstap naar deze groep te vergemakkelijken. 
 

Tijdens het cyclocross-seizoen nemen we enkele malen deel aan jeugdinitiaties van 
Limburgse cyclocrosswedstrijden. Dit wordt een week op voorhand meegedeeld tijdens de 
opleiding. 
 
Hoe deelnemen: 
  
Beginners vullen bij hun eerste deelname duidelijk hun gegevens in. Ter kennismaking zijn 
de eerste 3 opleidingen gratis. Beginners zonder gepaste fiets kunnen voor €30 éénmalig 
een beurtenkaart kopen die recht geeft op 3-maal het gebruik van een Ridley fiets én helm.  
 
Na de eerste 3 opleidingen vragen we een deelnameprijs. Er zijn 3 tarieven :  
 
Nieuwe renners met nieuwe competitievergunning:      GRATIS 

(Renners die na 1/10/2014 een vergunning nemen) 
Renners met competitievergunning (tweede opleiding) :    €40 

(Renner die al een weg, - of BMX-opleiding in 2014 hebben gevolgd) 
Nieuwe renners zonder competitievergunning (verzekerd tijdens opleiding) : €50  

(Renners die eventueel pas in 2015 een nieuwe vergunning aanvragen)   
 
Betalen via : BE30 7351 4705 4311 met vermelding : cyclocross + naam + voornaam 
 
Deze deelnameprijs geeft recht op alle winteropleidingen tot eind februari 2015 incl. gebruik 
douchen en afspuiten fietsen.  
 
 
Met vriendelijke wielergroeten, 
De VWS-opleiders 


