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Voorwoord 
 

Het doel van dit handboek is het geven van informatie aan ouders en renners die starten met 

jeugdwielrennen bij wielervereniging  TWC Het Snelle Wiel.  Deze informatie geldt als extra 

informatie bovenop de huisregels die worden uitgereikt bij het lidmaatschap. 

Ben je tussen de 7 en 14 jaar dan kun je beginnen met jeugdwielrennen bij Het Snelle Wiel. 

Het voornaamste doel van het jeugdwielrennen bij TWC Het Snelle Wiel is dat de renners er vooral 

plezier aan beleven en zodoende heel  lang van deze mooie sport kunnen blijven genieten. 

Zoals Fabian Cancellara het beschrijft in het voorwoord van het boek Wielrenner Worden:  

“Toch is er een rode draad door al de ploegen waarbij ik reed: plezier. Dat kan ik jonge wielrenners 

bovenal aanraden. Ohne Fritte, keine Tritte, zeg ik soms. Als je niet met volle graagte in het zadel 

springt, dan hou je het echt niet lang vol in het wielrennen. 

Geniet dus van het fietsen. 

Het wielrennen kent verschillende disciplines en categorieën. 

Voor het jeugdwielrennen bij TWC Het Snelle Wiel hebben we aandacht voor de volgende 
onderdelen:   

 wegwielrennen  

 veldrijden 

 mountainbiken 
 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat het mountainbiken nog in ontwikkeling is.  We zijn met  

betrokkenen nog bezig  hoe we dit voor de renners kunnen invullen. Momenteel is iedereen van 

harte welkom die de mountainbikesport wil gaan beoefenen. We hebben nu al enkele jeugdrenners 

in onze gelederen die deze tak van wielersport beoefenen en wedstrijden rijden. 

TWC Het Snelle Wiel is een bij de KNWU aangesloten vereniging, waardoor men als lid van TWC Het 

Snelle Wiel een licentie kan aanvragen die nodig is om aan wedstrijden en kampioenschappen deel te 

nemen.   

TWC Het Snelle Wiel heeft een levendige jeugdafdeling geleid door ervaren en bovenal  enthousiaste 

trainers waarvan er meerdere in het bezit zijn van de nodige KNWU Wielertrainer certificaten. 
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Hoofdstuk 1. De Benodigdheden 

1.1  Accommodatie met trainingsfaciliteiten 

Sinds oktober 2007 beschikt TWC Het Snelle Wiel over een multifunctioneel wielerparcours op 
sportpark De Lemelvelden te Hapert. Per april 2011 is de accommodatie uitgebreid met een prachtig 
paviljoen, voorzien van vergaderruimte, kantine, douches, berging en technieklokaal. 

  

 

Het wielerparcours is voorzien van lichtmasten waardoor we het hele jaar de mogelijkheid hebben 

om te trainen. Gedurende het winterseizoen is er een veldritparcours uitgezet waarop getraind 

wordt.  

1.2 Lidmaatschap 

Heb je een keer aan het wielrennen geproefd en is het wellicht iets voor jou? 

Dan kun je je aanmelden als lid van TWC Het Snelle Wiel. Renners die eerst een periode willen komen 

proef trainen dienen zich als aspirant-lid aan te melden van HSW én de KNWU in verband met de 

verzekering.   

Een aspirant-lidmaatschap is een lidmaatschap voor de eerste 8 weken van TWC Het Snelle Wiel, 

inclusief een KNWU-lidmaatschap voor het lopende jaar. Na maximaal 8 weken dient de keuze 

gemaakt te worden of het aspirant-lidmaatschap wel of niet omgezet wordt in een definitief 

lidmaatschap. Bij een definitief lidmaatschap worden de kosten van het aspirant-lidmaatschap 

verrekend met het reguliere lidmaatschapsbedrag. 

1.3 De Fiets 

In eerste instantie kan TWC Het Snelle Wiel voorzien in een leenfiets. Deze leenfiets kunt u huren 

voor  € 15,00 per maand met € 100,00 borg. De duur van de leen periode is in eerste aanleg drie 

maanden.  

Tijdens de leen periode is het goed uit te kijken naar een eigen fiets. Deze kan vaak beter aangepast 

worden aan de berijder.  

Vanuit het clubhuis is er een goed overzicht 
over het Wielerparcours De Lemelvelden, 
gelegen aan de Burg. van Woenseldreef 37 te 

Hapert. 
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Het heeft voor een jonge renner weinig zin om hopen geld te investeren in een vederlichte fiets. Het 

is in eerste instantie veel belangrijker om goed te trainen. Er zijn in de regio ook mogelijkheden tot 

het huren van een fiets;  vraag hierover meer informatie aan een van de trainers. Bij het aanschaffen 

van een fiets is het belangrijk dat het verzet wat erop wordt geplaatst overeen komt met de 

categorie waarin de renner of renster het seizoen is geplaatst. Meer hierover kun je lezen in de 

paragraaf 4.3 Verzetten. Bij twijfel over de keuze van de fiets of onderdelen, spreek tijdens de 

training hier gerust een trainer over aan!  

Een veldritfiets scheelt niet zoveel met een wegfiets en kan tijdens de jeugd goed voor beide 

doeleinden gebruikt worden. Met alleen een extra set banden kunt u al van een veldritfiets een 

wegfiets maken. Andersom kan een wegfiets niet gebruikt worden in het veld dit heeft hoofdzakelijk 

te maken met de banddiktes en de remmen. Veel kinderen rijden het wegseizoen gewoon op hun 

veldritfiets. 

Uiteindelijk zullen de kinderen gaan rijden met zogenaamde klikpedalen. Het rijden met deze 

pedalen vergt ook andere type schoenen waar zogenaamde plaatjes afhankelijk van het type 

klikpedaal op kunnen worden bevestigd. De renners moeten voor een goede traptechniek ook een 

trekkende beweging kunnen maken en dat gaat natuurlijk alleen maar met deze klik pedalen. 

Kies in het begin voor zogenaamde SPD pedalen dit is voor de jeugd een pedaal wat gemakkelijk is “in 

te klikken” en ook bij het veldrijden kan worden gebruikt. 

1.4 De Kleding 

De kleding van een wielrenner moet voldoende warmte en comfort geven voor het uitoefenen van 

de sport.  Na lidmaatschap kan een renner een pakket  “proefkleding” verkrijgen (dit is de kleding 

van een vorige cyclus). Pas nadat de KNWU licentie is aangevraagd komt men in aanmerking voor het 

regulier clubkleding pakket. De kleding wordt verstrekt op donderdagavond bij het clubgebouw van 

TWC Het Snelle Wiel aan de Lemelvelden. De verstrekking van kleding is onder voorwaarden, er 

wordt ook een eigen bijdrage gevraagd.  Bij uitreiking van de kleding wordt er een kledingreglement 

overhandigd waarin verdere details staan beschreven.  Waarin u zelf  moet voorzien is een goed 

onder shirt, een helm en (hand)schoenen.  

Wij verplichte onze renners en rensters een valhelm en handschoenen te dragen. Wanneer ze deze 

zijn vergeten kan er niet worden meegetraind. Een goede valhelm sluit goed aan, zit niet los op het 

hoofd en zit aan de voorzijde ongeveer 2 cm boven de ogen! 

Goede kleding  begint met een onder shirt of zweetshirt hierin wordt het vocht goed afgenomen van 

het lijf en doorgegeven aan de volgende laag kleding. Hierdoor krijgt de renner het veel minder koud. 

Een goed onder shirt herken je aan de waslijn….. een ondershirt dat tien minuten na de wasbeurt al 

droog is, is een goed onder shirt. Het aantal kledinglagen moet je laten afhangen van de 

temperatuur.  Bij een  temperatuur  lager dan 17 graden wordt aangeraden geen korte broek en of 

korte mouwen te dragen. Bij aanvang training kan het soms nog wel eens lekker zijn maar het kan 

naar het eind snel afkoelen. 
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Hoofdstuk 2. Het Trainen 

2.1 Uitgangspunt 

Het voornaamste doel van de training bij de jeugd is het aanleren van de juiste techniek. De 

technische handelingen van het wielrennen moet bij de jeugd van een bewuste onbeheerste 

handeling overgaan in een onbewuste beheerste handeling.  Daarnaast trainen we met het doel om 

van elke renner en renster de prestaties te verhogen.  

Na de jeugd komen de renners in de categorieën: nieuwelingen en later junioren, waar de nadruk 

gaat liggen op het aantal trainingsuren en er dus veel minder tijd overblijft voor de techniek. Bovenal 

is het zo jong mogelijk aanleren het gemakkelijkst voor de renner en renster. 

We moeten rekening houden met een grote diversiteit aan renners en rensters van categorie 1 tot en 

met categorie 7 en het is onmogelijk om met een beperkte groep trainers voor een ieder een 

persoonlijke training te verzorgen. Wij rijden daarom vaak met groepen rond die, naar wij menen, 

het beste op elkaar afgestemd zijn in fysieke en mentale zin. In de training hebben we voldoende 

ruimte gereserveerd voor oefeningen die  individueel uitgevoerd moet worden om daarmee een 

eigen persoonlijke intensiviteit aan de training te geven. TWC Het Snelle Wiel is een wedstrijdsport 

vereniging waarbij we als jeugdafdeling drie P 's hanteren. 

 Plezier  (moet) 

 Persoonlijke  ontwikkeling  

 Presteren  (mag) 

 

2.2 Jeugdtraining bij TWC Het Snelle Wiel 

2.2.1  Zomertraining 

De zomertraining start begin maart en zal tot het weekend dat de klok wordt verzet op dinsdag en 

donderdag worden gehouden van 18:30 tot 19:30. Na het ingaan van de zomertijd wordt er getraind 

van 18:30 tot 20:00 uur. De zomertraining eindigt eind oktober;  nadat de wintertijd is ingegaan.  

De afspraak: 
1. Uitgangspunt is dat er altijd wordt getraind en het liefst trainen we buiten op de baan. 
2. Nederland kent regelmatig van die twijfelmomenten. Op zo’n twijfeldag is het handig om een 

Tacx mee te nemen. Want stel dat om 18:30 uur de Romeinse God Jupiter en Griekse God 
Zeus elkaar hebben gevonden, dan gaan we alsnog op de Tacx trainen in het clubgebouw. 

 
Kortom, zelf een beetje meedenken. Wij, trainers, doen onze uiterste best om altijd een training te 
verzorgen. 
 
Een Tacx is een merk van een fietstrainer waarop de fiets eenvoudig kan worden geplaatst. Zie de 
voorbeelden van een Tacx op onderstaande foto’s.  
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2.2.2 Wintertraining 

De Wintertraining wordt ook op de wielerbaan gehouden welke dan geheel verlicht is. We hebben 

dan op dinsdag een veldrittraining en op donderdag een wegtraining. Aan de veldrittraining kan 

deelgenomen worden met een veldritfiets of met een mountainbike. 

Tijden van de wintertraining:  18.30 - 19.30 uur 

Bij erge kou gaan de trainingen niet door; dit is alleen roofbouw plegen op je lijf! 

2.2.3 Kamp 

Elk jaar gaan we met de kinderen een weekend op kamp. Het kamp staat in het teken van het 

fietsen. Tevens hebben we een gezellige avond, georganiseerd door de oudste categorie 7/6 renners 

en rensters die na het seizoen afscheid nemen van de jeugd. 
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Hoofdstuk 3. De Verzorging 

3.1 Verzorging  voor en na de training   

Zorg dat de renners en rensters altijd, voorzien van helm en handschoenen, op tijd aanwezig zijn 

voor de training. We gaan in de zomermaanden ook vaak buiten het baantje trainen maar starten 

dan ook echt om 18:30! Het zou jammer zijn als uw kind dan niet meekan met zijn/haar maatjes. 

Zorg dat de laatste maaltijd minimaal 1 tot 1½ uur voor de training is genuttigd. Een bidon water en 

een binnenband is geen overbodige luxe, zeker wanneer we buiten de baan gaan fietsen. In het 

clubgebouw is er voldoende gelegenheid tot douchen na de training. 

Ziek ben je in bed en niet op de fiets. Het heeft geen enkele zin om bij koorts en/of ziekte te gaan 

trainen; dat maakt de zaak er alleen maar erger op! 

3.2 Voeding  

De voeding voor een jeugdrenner bestaat gewoon uit de schijf van vijf. Er zijn geen extra 

toevoegingen als eiwitten of vitaminen  nodig voor het beoefenen van het jeugdwielrennen. Gezond 

eten is veel belangrijker. 

3.3 Onderhoud van de fiets 

Zorg dat je regelmatig, op zijn minst de ketting en tandwielen, schoonmaakt en voorziet van een 

laagje nieuwe olie. Een schone en gesmeerde ketting draait soepeler en zal overeenkomstig minder 

spierkracht kosten om te  fietsen. Smeer je ketting nooit vlak voor een rit of training want dan zit 

alles onder behalve de ketting.  Olie heeft namelijk tijd nodig om goed in te trekken. Wederom geldt 

bij vragen ga je naar de trainers, zij weten hoe je dit het beste kunt doen. 

3.4  Wielrenner blessures 

Tijdens het starten met het wielrennen kunnen de renners gaan klagen over pijntjes hier en daar. 

Zelfs na jaren training heb je na een rust periode toch weer opstart- of zogenaamde gewennings- 

pijntjes. Deze pijntjes ontstaan doordat de rennertjes moeten wennen aan de fietshouding.  

Blijven kinderen na een training of wedstrijd langer dan 1 dag ergens last houden dan willen de 

trainers dit graag weten. Misschien kan dit worden opgelost door de positie op de fiets te 

veranderen en bovendien kunnen de trainers er met de training rekening mee houden.  

De meest voorkomende ongemakken: 

 Zadelpijn:   Wennen, “zitvlees” kweken, fietsbroek met goede zeem voor langere afstanden 

of ander zadel. 

 Nekpijn:  Vaak is de lengte van het frame de oorzaak. Dit kan worden aangepast door een 

ander maat van de stuurpen. 

 Hoofdpijn:  Vooral na intensieve inspanning; hiervoor de huisarts raadplegen. 

 Pijnlijke handen:  Te hard knijpen in het stuur; het stuur losser leren vasthouden. 

 Tintelende vingers:  Afgeknelde zenuw  in pols, schouder of nek;  houding veranderen. 

 Pijnlijke benen:  Voorzijde van de benen: zadel te laag; achterzijde van de benen: zadel te 

hoog. 

 Gevoelloze benen:  Aders en zenuwen in de liesstreek zitten opgesloten. Vaak staat het stuur 

iets te laag. 
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 Pijn aan de knie: Stand van het zadel en schoenplaatjes bekijken en opnieuw afstellen. 

Traptechniek verbeteren door knieën recht boven de voet/pedaal te houden.  

 Achillespezen:  Vaak is de zadelstand niet goed; aanpassen van de zadelstand. 

 Tintelende tenen:  Te kleine schoenen of te strak vast gemaakt. 

 Ademhaling:  Te smal stuur, aanleren van een goede rustige diepe ademhaling. 

 Lage rugpijn:  Verkeerde houding op de fiets door verkeerde afmetingen of misschien door 

verschil in beenlengte. 

Bij al van bovengenoemde pijntjes geldt, niet te lang mee blijven lopen maar deskundige hulp 

raadplegen. 

Natuurlijk beoordelen de trainers hoe de renner of renster op de fiets zit en mocht het nodig zijn 

zullen wij dit tijdens de training ook aanpassen. In het clubgebouw is er een ruimte met de 

benodigde gereedschappen aanwezig, waar we dit kunnen uitvoeren. 

3.5  Zelf fietsen met uw kind 

Veel ouders zijn zelf vaak ook fanatiek aan het fietsen en vinden het heel leuk om met zoon of 

dochter te gaan fietsen. Wanneer u niet goed weet hoe hard u moet rijden is er de praatregel: zolang 

uw kind kan blijven praten onder het fietsen dan fietst u een goed tempo, zijn ze stil dan gaat u vaak 

te hard. Ga niet meteen lang weg maar hou in de regel  maximaal 1 uur aan voor categorie 1,2 en 3; 

maximaal 2 uur voor categorie 4 en 5; maximaal 3 uur voor categorie 6 en 7. 

Uw kind moet de volgende ochtend volledig hersteld zijn van de fietstocht, mocht dit niet zo zijn 

train dan de volgende keer  iets korter.  Informeer ook de trainers daarover zodat zij er  rekening 

mee kunnen houden en de training voor diegene aan kunnen passen. 
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Hoofdstuk 4. De Wedstrijden 

4.1  Licentie en Chip  

Nadat je lid bent geworden van de vereniging kun je een licentie en een chip aanvragen via de KNWU 

site. De onderstaande link naar een pagina van de KNWU verteld daar alles over: 

http://www.knwu.nl/leden/licentievormen/nieuwe_leden.html 

 

Een chip heb je nodig voor de tijdregistratie tijdens de wedstrijden, deze is verplicht voor deelname 

aan een wedstrijd. Bevestig deze chip aan je fiets, bij gebruik van meerdere fietsen kun je hem ook 

aan je enkel bevestigen. 

De aanschaf van een chip voor het wielrennen kan op de website van de fabrikant MYLAPS.  

http://www.mylaps.com/index.php/nl_dut/Websites/B2C/cycle/shop 

Na aanschaf zal de, op jouw naam, geregistreerde chip, automatisch in MijnKNWU verschijnen. 

4.2  Categorieën 

Afhankelijk van het geboortejaar zal de renner of renster in een categorie worden geplaatst. De 

rensters zijn een jaar ouder als de renners uit dezelfde categorie. 

De jongens en meisjes rijden meestal tijdens wedstrijden met elkaar behalve op wedstrijden voor 

een kampioenschap. 

Wanneer je in hetzelfde jaar ook meedoet aan veldritwedstrijden dan kom je tijdens die wedstrijden 

al in de volgende categorie te rijden. 

4.3 Verzetten 

De KNWU heeft voor elk onderdeel per categorie een maximale afstand vastgesteld waaraan het 

grootste verzet moet voldoen per omwenteling. 

Deze afstand kun je terug berekenen naar je grootste verzet dit is een combinatie van het grootste 

tandwiel voor en het kleinste tandwiel achter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt dit allemaal nalezen en bereken via de website:  www.wielerland.nl 
Kies in de tweede menu balk bovenin voor de optie:  Jeugd 

http://www.knwu.nl/leden/licentievormen/nieuwe_leden.html
http://www.mylaps.com/index.php/nl_dut/Websites/B2C/cycle/shop
http://www.wielerland.nl/
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In het midden van de pagina staat een verwijzing naar het jeugdwielrennen: 

Meer weten over JeugdWielrennen? Klik hier  

 

De maximale toegestane verzetten zijn: 

 

Voor het berekenen van de afstand moet je de tandjes tellen van het grootste VOOR tandwiel en de 

tandjes van het kleinste ACHTER tandwiel. De uitkomst van onderstaande berekening moet gelijk of 

minder zijn als vernoemd in de bovenstaande tabel. 

Ik heb het hieronder voor een categorie 4 wielrenster gedaan die 46 tandjes op het voor tandwiel 

heeft en 17 tandjes op het achter tandwiel. 

http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1345&Itemid=169
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Hoofdstuk 5. De Begeleiding 

5.1 Inschrijven wegwielrennen en veldrijden 

Wanneer uw kind een licenties heeft aangevraagd en de licentiepas heeft gekregen mag hij of zij 

deelnemen aan wedstrijden. Een overzicht van de wedstrijden kunt u vinden op het internet: 

http://www.knwu.nl/kalender.html   

 

U kiest hier de discipline: bv Weg en de categorie: Jeugd Man of Jeugd Vrouw daarna klikt u op 

Verfijnen. 

Dan krijgt u een overzicht van de wedstrijden van de huidige maand, u kunt ook een volgende maand 

selecteren. Klik op:  Lees meer  voor meer informatie over de betreffende wedstrijd.  U weet dan de 

aanvangstijd en het adres van de permanence. Via de mijnknwu pagina kunt u uw kind voor de 

wedstrijd inschrijven; dit kan vaak nog tot de laatste woensdag voor de wedstrijd op zondag.  

5.1.1 Inschrijven Mountainbiken 

Lees meer over het inschrijven voor wedstrijden voor het jeugd mountainbiken op de volgende site: 

http://www.ljc-mtb.nl/inschrijving. 

De KNWU heeft ook een handboek geschreven over het jeugd mountainbiken. Hierin vind je alles 

over deelname aan wedstrijden, stuurbord, de kosten etc.  

http://www.knwu.nl/mysite/modules/SFIL0100/1309_handboek-jeugdmountainbike-wedstrijden-

2012-definitief.pdf 

 

5.2 Begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijd 

De verzorging en begeleiding van een renner voor,  tijdens en na de wedstrijd wordt niet door de 

club verzorgd, maar gebeurd door de ouder/begeleider zelf. Er zijn meestal trainers van de club 

aanwezig waar je met eventuele vragen terecht kunt. 

Zorg dat u tijdig aanwezig bent:  voor de start van categorie 1 en voor de start van categorie 5 is er 

ruimte voor het verkennen van het parcours. Zorg voor de juiste bandenspanning en de juiste kleding 

dus bekijk ook de weersvoorspellingen. Vergeet als laatste de licentiepas van uw kind niet. 

http://www.knwu.nl/kalender.html
http://www.ljc-mtb.nl/inschrijving
http://www.knwu.nl/mysite/modules/SFIL0100/1309_handboek-jeugdmountainbike-wedstrijden-2012-definitief.pdf
http://www.knwu.nl/mysite/modules/SFIL0100/1309_handboek-jeugdmountainbike-wedstrijden-2012-definitief.pdf
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Ieder kind zal gespannen zijn voor zijn of haar wedstrijd, zeker wanneer het de eerste keren betreft. 

Dit noemen we gezonde spanning. Probeer zoveel mogelijk afleiding te zoeken en niet met de 

wedstrijd bezig te zijn maar juist met andere dingen. Wanneer je meent toch met de wedstrijd bezig 

te moeten zijn benoem dan vooral NIET wat ze NIET moeten doen! 

Geef het kind rust door het een reëel doel te stellen bijvoorbeeld: “ zorg dat je in de tweede groep 

blijft”,  of “probeer niet gedubbeld te worden en rij samen met een groepje kop over kop”, of 

“probeer de sprint te winnen van het groepje waar je uiteindelijk in beland bent”. 

Tijdens het verkennen van het parcours kunt u het startnummer gaan ophalen dit gebeurt in de 

permanence. Tegen inlevering van  de licentiepas van de renner/ster krijgt u een rugnummer met 

speldjes. Het rugnummer moet zichtbaar, onderaan de achterzijde van het shirt van de renner/ster 

worden gespeld. 

Voor aanvang van de wedstrijd wordt er per categorie omgeroepen wanneer de renners en rensters 

naar de verzet controle kunnen gaan. Let op:  na de verzet controle moeten de renners in een 

starters-vak  gaan staan en kunnen zij niet meer weg tot de wedstrijd begint. Er volgt dan een loting 

zodat de renners en rensters zich kunnen opstellen voor de startlijn. Hier gaat vaak nog een tijd 

overheen. Zorg bij fris weer dat uw kind een vest en of trainingsbroek aan heeft dat gemakkelijk over 

de (hand)schoenen kan worden uitgetrokken. 

Wanneer ze vertrokken zijn loopt het zoals het loopt. De renners en rensters weten wel wat ze 

moeten doen. Ga er maar vanuit dat ze altijd hun best doen,  roepen dat het harder moet heeft geen 

zin! Dit geeft alleen meer teleurstellingen en werkt vaak tegendraads. De trainers zullen daar waar 

nodig is wel technische aanwijzingen geven. Belangrijker is dat je een tijd na de wedstrijd, 

bijvoorbeeld op de terugweg, vraagt hoe het gegaan is en wat er misschien beter kan of niet goed 

ging voor de volgende keer. Vergeet vooral niet dit positief te benaderen. 

Na de wedstrijd als de temperatuur daarom vraagt klaar staan met warme kleding. Vergeet niet het 

rugnummer in te leveren waarmee u de licentiepas van uw kind terugkrijgt. 

5.3 Sportiviteit en respect 

Sportiviteit en respect zorgen ervoor dat sporten leuk en veilig blijft.  Onsportief gedrag leidt vaak 

tot onnodige valpartijen. Dus tijdens de wedstrijd geen geschreeuw naar andere renners/sters en 

zeker niet duwen of trekken. Ga ook geen discussies aan met de leden van de jury. Wanneer je het 

niet  eens bent met een jury beslissing  leg  dat dan eerst voor aan een trainer. 

Wij van TWC Het Snelle Wiel zullen wanneer wij onsportief gedrag bij onze renners/sters of  hun 

ouders constateren degene daar ook op aanspreken. We dragen allemaal bij aan het imago van onze 

club.  

 

  



16 
 

Tot Slot 
We hopen dat we u de benodigde informatie hebben verstrekt en wensen uw kind en u zelf 

veel wielrenplezier! Heeft u vragen, schroom dan niet een van onze trainers of leden van de 

jeugdcommissie aan te spreken, zij helpen u graag verder.  

Voor meer informatie kunt u terecht op onze site:  www.hetsnellewiel.nl,  of via het sturen van een 

email naar:  jeugd@hetsnellewiel.nl. 

 

Opmerkingen of vragen zijn altijd welkom , graag mailen naar:  jeugd@hetsnellewiel.nl 

  

http://www.hetsnellewiel.nl/
mailto:jeugd@hetsnellewiel.nl
mailto:jeugd@hetsnellewiel.nl
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Contactgegevens 
 
Contactgegevens  Jeugdcommissie 
Emailadres:   jeugd@hetsnellewiel.nl 
Twan van Gestel Voorzitter / hoofdtrainer 0624881412  
Ron Kums  Trainersafgevaardigde   
Erika Schoon  (Wedstrijd)secretariaat 
Petra Daris  Activiteiten algemeen 
 
Contactgegevens Bestuur 
Zie website:  www.hetsnellewiel.nl 
 
Postadres TWC Het Snelle Wiel 
TWC Het Snelle Wiel 
Postbus 108 
5530 AC  Bladel 
 
Accommodatie en Wielerparcours 
Sportpark de Lemelvelden 
Burgemeester Van Woenseldreef 37  (Gebuik nr 19 in uw navigatiesysteem!) 
5527 JN Hapert 
 

 


