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Agenda
• Opening en voorstellen

• Trainers
• Bestuur

• Visie jeugd De Peddelaars Aalten
• Trainingen

• Cyclocross & ATB
• Wegtrainingen

• Materiaal
• Huurfietsen
• Kleding
• Verzettencontrole
• Reservemateriaal
• Aspirantleden

• Wedstrijden
• Jeugdindeling in leeftijden
• OJC
• KNWU
• GOW

• Sportpark Zuid
• Crossroute
• Weg

• Rondvraag



Opening & Voorstellen

• Jeugdtrainers
• Categorie 1 tot en met 7

• Jan Heideman
• Franz Femmer
• Marco Weikamp
• Marc Aversteeg
• Suzanne Obbink
• Jan Hoftijzer

• Nieuwelingen & Junioren
• Marco Schenk
• Erik Ruesink
• Frank Rensen



Visie
• Wij streven er naar om zoveel mogelijk van onze renners 

wedstrijden te laten rijden onder de vlag van de KNWU, 
uiteraard pas op het moment dat zij daar klaar voor zijn. Dat 
doen we geleidelijk en met een gedegen voorbereiding zodat 
de kinderen het mentaal en fysiek goed aankunnen.

• Bij TWV De Peddelaars is er voor ieder lid de mogelijkheid om 
op eigen niveau te sporten. Er zal extra aandacht zijn voor 
wedstrijdsport en voor stimulering daarvan. Vanaf de jeugd 
wordt op alle niveaus doorstroming gefaciliteerd. Hierdoor 
zullen de faciliteiten voor zowel de breedte- en de 
wedstrijdsporters toenemen. De betrokkenheid van de leden 
zal worden ondersteund door een goede interne en externe 
communicatie.  

• TWV De Peddelaars is er voor iedereen in de regio Achterhoek 
om wielerprestaties te leveren in een sportieve, ambitieuze en 
gezellige sfeer.





Trainingen I
• Cyclocross en ATB

• 15 oktober tot 15 maart
• Zaterdag 10.30 uur tot 12.00 uur
• Dinsdag 16.00 uur tot  17.00 uur

• Wegtrainingen
• 15 maart tot 15 oktober
• Dinsdag 17.30 uur tot 18.30 uur
• Donderdag 17.30 uur tot 18.30 uur

• Gezamenlijke trainingen Stofwolk/Peddelaars/RC77
• 18 april Eibergen 18.30-20.00 uur
• 23 mei Aalten 18.30-20.00 uur
• 20 juni Eibergen 18.30-20.00 uur 

• Vanaf 15 maart 2019 start vanaf Sportpark Zuid en
niet meer vanaf de markt



Trainingen II

• Tijdens de trainingen van TWV de Peddelaars worden de 
renners ingedeeld op niveau en is de leeftijd minder 
belangrijk. Dit doen we om renners van hetzelfde niveau met 
elkaar te laten trainen, dat komt de ontwikkeling van de 
jeugdrenners ten goede. 

• Helm en wielerhandschoenen zijn verplicht!!

• Inventarisatie om ook in 2019 de ATB/Crosstrainingen op de 
zaterdag te continueren voor de jeugd.

• Op sportpark Zuid wordt er op de crossbaan getraind onder
begeleiding van een trainer, Jan Heideman.  

• Van 10.30 tot 12.00 uur

• Aantal kinderen dat hieraan deel wil nemen?





Materiaal (huurfietsen)
• Een racefiets aanschaffen is niet direct noodzakelijk, 

TWV de Peddelaars heeft namelijk een behoorlijk aantal 
huurfietsen ter beschikking, om het de start van je 
wielercarrière voordelig mogelijk te kunnen maken. De 
fietsen worden verhuurd voor een heel seizoen. 

• De huur bedraagt €120,- per jaar. Dit bedrag wordt eind 
mei geïncasseerd. Voor nieuwe leden die na mei een 
fiets hebben gekregen wordt eind oktober de huur 
geïncasseerd. 

• De fiets wordt in een goede staat afgeleverd, de 
onkosten/het onderhoud aan de fiets welke zich 
gedurende de huur periode voordoen zijn voor rekening 
van de huurder.

• Coördinator voor materialen/kleding
Bart Aalbers
Tel. 06-42561603
servicecourse@peddelaarsaalten.nl





Materiaal II (kleding)
• De jeugd en wedstrijdrijders van de TWV de Peddelaars rijden 

in gesponsorde kleding. Deze kleding wordt door de club ter 
beschikking gesteld voor een kleine bijdrage van €100,-. 
Hiervoor krijg je een compleet pakket aan wielerkleding 
bestaande uit:

• Shirt korte mouw
• Shirt lange mouw
• Korte broek
• Armstukken
• Beenstukken
• Sokken
• Eventuele overige kleding kan tegen kostprijs worden 

aangeschaft. Voor aspirant leden zijn er een aantal helmen en 
schoenen beschikbaar. Deze kun je gebruiken als je op proef 
komt mee trainen. Mocht je definitief lid willen worden dan 
dien je zelf voor een helm en schoenen te zorgen. (op 
marktplaats worden vaak kinderhelmen en kinderschoenen 
tegen een scherpe prijs aangeboden).



Materiaal III (verzetten)
• Tot slot heeft de KNWU ter bescherming van het fysiek van de 

kinderen een verzettentabel gemaakt. Dat betekent dat de 
jeugdige renners niet te zwaar mogen trappen om met name de 
knieën en heupen te beschermen.

• Onderstaand treft u de link naar de website van de KNWU aan, 
daar kunt u nog veel meer informatie vinden over allerlei 
technische aspecten. Uiteraard zijn onze fietsen uitgerust met 
het juiste verzet en hoeft u zich daar geen zorgen over te 
maken. Heeft u een eigen fiets en wilt u meer informatie dan 
kunnen onze trainers u daarbij helpen.

• https://www.knwu.nl/kenniscentrum/reglementen/verzetten





Materiaal IV (reserve)
• Tijdens de trainingen is het wenselijk dat de kinderen de 

volgende reserve-onderdelen bij zich hebben in een zadeltasje

• Binnenband (let op de lengte van het ventiel)

• De trainers hebben altijd een extra binnenband en een tool bij
zich om de eerste reparatie te kunnen verrichten, het zadel te
kunnen verstellen etc. etc. 

• Check regelmatig de draaiende onderdelen van de fiets van uw
kind, de bandenspanning en of alles nog goed functioneert, dit
voorkomt hoge kosten achteraf. Een fiets vraagt regelmatig
onderhoud. 

• Is er behoefte aan een basiscursus fietsonderhoud bij de 
ouders? 



Materiaal V (Aspirantleden)

• 1 maand gratis proeftrainingen

• 1 maand gratis kleding

• 1 maand gratis helm

• 1 maand gratis huurfiets



Wedstrijden I  (leeftijden)
• Het wielrennen voor de jeugd omvat 7 leeftijdscategorieën. 

Bepalend voor de indeling is het jaar van de geboorte. Iedereen 
rijdt in de categorie van de leeftijd die dat jaar bereikt wordt. 
Meisjes rijden “standaard” een categorie lager dan de jongens.

• 1 Het jaar waarin jongens de 8-jarige leeftijd en meisjes de 8-
of 9-jarige leeftijd bereiken

• 2 Het jaar waarin jongens de 9-jarige leeftijd en meisjes de 
10-jarige leeftijd bereiken.

• 3 Het jaar waarin jongens de 10-jarige leeftijd en meisjes de 
11-jarige leeftijd bereiken.

• 4 Het jaar waarin jongens de 11-jarige leeftijd en meisjes de 
12-jarige leeftijd bereiken.

• 5 Het jaar waarin jongens de12-jarige leeftijd en meisjes de 
13-jarige leeftijd bereiken.

• 6 Het jaar waarin jongens de 13-jarige leeftijd en meisjes de 
14-jarige leeftijd bereiken.

• 7 Het jaar waarin jongens de 14-jarige leeftijd bereiken







Wedstrijden II (OJC)

• De Oostelijke Jeugd Competitie (OJC) is in 2007 gestart met als 
belangrijkste doelstelling om nieuwe jeugdrenners op een 
laagdrempelige wijze in contact te brengen met de 
wedstrijdsport.

• Vooral voor beginnende jeugdwielrenners is het praktisch om via 
de OJC te proeven aan het rijden van wedstrijden. En dan niet 
alleen tegen je clubgenoten, maar ook tegen renners van andere 
verenigingen. Dit maakt de stap naar de “grotere” 
jeugdwedstrijden makkelijker.

• 4 categoriën A,B,C en D. Er wordt gekoerst op niveau zodat 
iedereen voldoende uitdaging heeft

• My laps transponder https://www.mylaps.com

• Promotie en degradatieregeling per klasse





Wedstrijden III (KNWU)

• Regio Oost Nederland
• Selectiewedstrijden voor het NK
• 7 wedstrijden in de maanden april en mei
• De 5 beste resultaten tellen
• Wedstrijdlicentie aanvragen via Erik Ruesink (voor 01-04)
• Aanmelden via www.mijnKNWU.nl

• 6 April Zwolle
• 14 April Apeldoorn
• 21 April Eibergen
• 4 Mei Oldenzaal
• 11 Mei Kampen
• 18 Mei Enter
• 25 Mei Hasselt







Wedstrijden IV (GOW)
• Cyclocross en ATB wedstrijden voor de jeugd en senioren
• 12 wedstrijden (1 kerstcross in Eibergen)
• Zutphen, Oldenzaal, Hardenberg, Eibergen, Miste, Braamt, Enschede, 

Nijverdal, Kampen, Eibergen, Almelo, Raalte, Aalten

• Jeugd 1
• Categorie 1 Jongens die in 2019 8 worden, en meisjes die in 2019 8 of 9 

worden.
• Categorie 2 Jongens die in 2019 9 worden, en meisjes die in 2018910 

worden.
• Jeugd 2
• Categorie 3 Jongens die in 2019 10 worden, en meisjes die in 201911 

worden.
• Categorie 4 Jongens die in 2019 11 worden, en meisjes die in 2019 12 

worden.
• Jeugd 3
• Categorie 5 Jongens die in 2019 12 worden, en meisjes die in 2019 13 

worden.
• Categorie 6 Jongens die in 2019 13 worden, en meisjes die in 2019 14 

worden



Wedstrijden V (overige)
• Clubkampioenschappen worden samen met de Stofwolk en RC 

77 uit Bocholt georganiseerd
Wedstrijddata:
• 9 april: Proloog “domme aanleg Aalten” 
• 7 mei: Wedstrijd (Aalten, baan park zuid)
• 4 juni: Wedstrijd (Aalten, baan park zuid)
• 11 juni reserve data
• 11 juli Tijdrit (parcours RTC Stofwolk) dit i.v.m. mylaps tijdwaarneming

• Jeugd 1 
• jongens die in 2009 2010 of 2011 geboren zijn, meisjes 

2008 2009 2010 2011
• Jeugd 2 

• jongens die in 2007 of 2008 geboren zijn, meisjes 2006 
of 2007 

• Jeugd 3 
• jongens die in 2005 of 2006 geboren zijn, meisjes 2004 

2005
• Nieuwelingen 

• jongens die in 2003 of 2004 geboren zijn en meisjes 
2003 



Wedstrijden V (overige)

• NK ploegentijdrit (cat 7, Nieuwelingen en Junioren)
• Medio september 2019
• www.nckdronten.nl

• Aanmoedigingsprijzen voor de jeugd van De Peddelaars

• Voor Nieuwelingen/Junioren/Elite/Beloften/Amateurs
• Regio Oost 
• Cycling Team Achterhoek
• Samenwerkingsverband met gehele regio Noord Oost 

Nederland
• 5 verenigingen
• Doorontwikkelen van de Achterhoekse wielersport





Sportpark Zuid I



Sportpark Zuid II






