MC DE PEELRIJDERS NEDERWEERT-EIND
Informatie Jeugdtrainingen 2020

__________________________________________________________
In het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) gaan we weer jeugdtrainingen verzorgen op de
woensdagmiddagen. Dit o.l.v. diverse trainers waaronder Dennis Verbruggen, Wesley Pittens, Jan van
Hastenberg, Kevin van Geldrop en Mart de Jong.
Wie kunnen er mee doen?
Jeugdleden met motoren t/m 85cc met het volledige- of trainingslidmaatschap en een geldige KNMV of MON licentie
kunnen hier aan meedoen. Het circuit zal worden opgedeeld in secties en de rijders indien nodig in groepen op basis
van snelheid en ervaring. Het circuit zal worden gesproeid bij droogte en in overleg met de trainers worden bewerkt
voor een zo goed mogelijke training voor alle niveaus.
Wanneer is het?
De trainingen zijn op diverse woensdagen van 15.15uur tot 19.00uur.
De actuele kalender is te vinden op de startpagina van onze website. www.depeelrijders.nl
Wat kost het?
Kosten per keer: €20,- bij volledige lidmaatschap en €30,- bij een trainingslidmaatschap.
Deelname-gelden dienen gepast te worden betaald vooraf aan de training bij de toezichthouder van MC de Peelrijders

Nog geen lid?
Wanneer je nog geen lid bent bij MC de Peelrijders dien je minimaal trainingslid te worden. Dit kost eenmalig €25,-.
Wil je daarna buiten de jeugdtrainingen nog vrij komen trainen op vrije-traingsdagen kost dat €15,- per keer.
Lidmaatschapsgelden dienen gepast te worden betaald vooraf aan de training bij de toezichthouder van MC de Peelrijders

Aanmelden kan tot dinsdag voor de training, 18.00 uur. Het aanmelden kan per mail aan depeelrijders@gmail.com
met simpelweg de naam van de rijder de gewenste deelname datum. Op onze website vermelden we het als er een
training vol zit. Vol is vol.
Afmelden: Zowel aan- als afmelden kan tot de dinsdag vóór de training 18.00uur via depeelrijders@gmail.com. Je
dient je af te melden wanneer je niet aanwezig kunt zijn, kom je niet zonder afmelding, dan ben je niet meer welkom
op de georganiseerde trainingen. Er wordt namelijk een plaats voor je vrij gehouden waardoor er andere rijders niet
kunnen komen.
Ouders/begeleiders.
De Ouders/begeleiders worden geacht zich te voorzien van een geel hesje en een gele vlag en zich te verdelen over
de springbulten in de daarvoor bestemde vlaggersposten of zich achter de hekken te begeven. Indien hier geen
gehoor aan gegeven wordt het deelnemend jeugdlid verwijderd van de training. IVM het corona-virus mogen we 1
begeleider per rijder toelaten op ons terrein en helaas geen publiek. Er mogen in totaal mensen samen met de
rijders het circuit op. De trainer geeft aan welke 4 mensen samen met hem de baan op mogen.

