
REGIONAAL OPLEIDINGS- EN WIELERBEGELEIDINGSCENTRUM HALLE

Starten met wielrennen in het Pajottenland
Ben je tussen de 8 en 14 jaar? Wil je koersen of fiets je 
gewoon graag? Bij ons kun je terecht! Om aan wedstrijden 
deel te nemen, moet je eerst een wieleropleiding volgen. 

Erkende opleiders van Wielerbond Vlaanderen staan in voor 
deze opleidingen.  Tijdens de trainingen leer je samen met 
andere kids op een plezante manier beter fietsen.

De eerste twaalf lessen doe je allerlei spelletjes. “Surplacen” 
bv. Dat is het zo traag mogelijk rijden of zelfs stilstaan met je 
fiets zonder een voet aan de grond te zetten. Je kan ook ‘ns 
met een mountainbike crossen of op de piste rijden. De trainer 
vertelt je hoe je je fiets moet onderhouden, wat een wielrenner 
zoal eet en nog zoveel meer. Keicool!

Na 24 uur training krijg je een opleidings-
attest. Dat is een bewijs dat je de lessen 
goed hebt gevolgd en een prima fietser 
bent. Je mag dan deelnemen aan een 
aantal proeven, zowel op de weg, de 
piste als met de mountainbike of BMX. Zo voel 
je je even een échte renner. Nog wat oefenen 
en wie weet, kan je zelfs mij verslaan. ;-) 

Naam: ................................................................................ Voornaam:  .......................................................................................

Straat: ................................................................................................................... Nr:  ................................................................

Postcode: ............................ Gemeente:  .....................................................................................................................................

Zoon / dochter van: ................................................................................................................... ...................................................

Tel./GSM: ............................. E-mail:  .......................................................................................................................................

Leeftijd: ................................ Vergunningsnummer (indien van toepassing): ...........................................................................

Club (indien van toepassing):  ......................................................................................................................................................

zal deelnemen aan de wieleropleiding en ...
O  wil later deelnemen aan wielerproeven en wedstrijden en vraagt een vergunning aan. 

Zie www.wielerbondvlaanderen.be > Competitie > Weg > Vergunningsaanvraag. Dit loopt dan verder via een club ofwel via de 
provinciale secretaris van Wielerbond Vlaanderen.  Bovendien moet een een erkende sportarts de aanvraag ondertekenen. 
Aansluiten bij een club is niet verplicht maar wel handig. Prijs: 88 euro voor Miniemen (8-11 jaar) / 90 euro voor Aspiranten 
(12-14 jaar)

O  weet nog niet zeker of fi etsen echt iets voor hem is en zal gratis 2 proefl essen volgen.
O heeft niet de bedoeling om later aan competitie te doen, neemt bij Wielerbond Vlaanderen een recreantenvergunning  (via 

website Wielerbond Vlaanderen / Prijs: 28 EUR) en betaalt voor de opleiding 40 EUR.

INSCHRIJVINGSFORMULIER OPLEIDINGS- EN TRAININGSPROGRAMMA 2011

OPLEIDINGS- EN TRAININGSPROGRAMMA HALLE 2011

Waar? Don Boscoinstituut
 Lenniksesteenweg 2, Halle
Wanneer? Elke zaterdagmorgen vanaf 8 januari
 Miniemen 9.30-11.30 u
 Aspiranten 9.30-12.30 u
Info: jo.cooman@wielerbondvlaanderen.be
 0475/567242

EXTRA!  Opleidingsstage aspiranten
Waar? Don Boscoinstituut
 Lenniksesteenweg 2, Halle
Wanneer? 18, 19, 20, 21, 22 april - 9.00-16.00 u
Info: ingrid.mekers@fros.be
 0477/308470 
 011/870836

Fietsatelier.be
Onze service maakt het verschil


