Inlichtingen wegopleidingen voor Miniemen (8-11 jaar) & Aspiranten (12-14 jaar)
De Vlaamse Wielerschool afdeling Limburg organiseert wieleropleidingen voor kinderen vanaf 8
jaar. Gediplomeerde initiators begeleiden de kinderen vanaf hun eerste meters. De kinderen leren
zich op een speelse manier thuis voelen dankzij aangepaste opleidingen per leeftijdscategorie. De
2 eerste opleidingen zijn bovendien gratis. De opleidingen duren 2u en reserveren hiervoor is niet
nodig. Beginners kunnen een Ridley koersfiets + helm huren aan slechts €10 / avond. In dat geval
vragen we u uw paspoort mee te brengen als waarborg.
Hierna hebben renners de keuzemogelijkheid om aan wedstrijden deel te nemen, enkel opleiding
te volgen of te fietsen op het circuit.
1) Deelnemen aan wedstrijden
Hoe?
U moet een WBV-competitievergunning aanvragen. Dit kan u doen via :
www.wielerbondvlaanderen.be
Word lid Competitievergunning 2015
U kiest een club om zich aan te sluiten of u sluit zich neutraal aan bij de provinciale afdeling Limburg.
De vergunningen voor miniemen en aspiranten kosten respectievelijk €88 en €90. Met deze vergunning
bent u 24u/24u verzekerd.
Vervolgens dient een erkende sportarts uw vergunningsaanvraag af te stempelen en te ondertekenen.
Info op : http://www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten/keuring/artsen.htm
Iedereen onder de 14 jaar die aan een wedstrijden wil deelnemen, is verplicht een 24u opleiding te volgen.
De kennismakingsuren tellen mee voor deze 24u. Hierna zal een erkend trainer uw sportpas aftekenen
zodat u vanaf dan kan deelnemen aan wedstrijden. Deze 24u opleiding is één jaar geldig.

2) Deelnemen aan opleidingen
Hiervoor vragen we een deelnameprijs van €50 voor een volledig jaar. De verzekering is hierbij inbegrepen.
Betalen via : BE30 7351 4705 4311 met vermelding: VWS-opleidingen+naam+geboortedatum+e-mail
Miniemen of aspiranten die een competitievergunning hebben maar geen Limburgse opleiding hebben
gevolgd en toch aan onze opleidingen willen deelnemen, vragen we een deelname prijs van € 40.
Betalen via : BE30 7351 4705 4311 met vermelding: 2deopleiding+naam+geboortedatum.
Opleidingscentra :

1) Bio-Racer Cycling te Circuit Zolder
2)Wielerbaan te Peer

Opleidingsdata :

Zie Wiebo Wielergids 2014

(naast Lotto BMX-track)
(naast de indoorski-piste)

3) Vrij fietsen op Circuit Zolder met jaarabonnement:
Miniemen of aspiranten die op dinsdag- of donderdagavond vrij willen fietsen op Circuit Zolder en een
Cycling Card 2015 willen hebben, aan te vragen via: vws-limburg@circuit-zolder.be. De prijs voor een
Cycling Card voor kinderen onder de 15 jaar is slechts €29. (zonder welkomspakket) Betaling gebeurd via :
BE30 7351 4705 4311 met vermelding: Cyclingcard+naamclub+naam+geboortedatum. De week hierna
kan u uw persoonlijke Cycling Card 2015 afhalen aan de ingang van het avondfietsen op vertoon van uw
afgeprinte mail. Deze Cycling Card is geldig tot 31 maart 2016.
Vragen of opmerkingen? U kan ons mailen op vws-limburg@circuit-zolder.be

Met vriendelijke wielergroeten,
De VWS-opleiders

