Nieuwsbrief trainers nummer 6, december 2014

Beste rijders en ouders,
Zoals eerder aangegeven heeft de trainerscommissie een nieuw trainersplan uitgewerkt. Het nieuwe
plan gaat in per 2 maart 2015. Zie bijlage overzicht nieuwe groepsindeling.
Verwachting is dat de vereniging het komende jaar weer verder zal groeien, deze nieuwe indeling
biedt ruimte om deze groei op te vangen. Jeroen de Geus en Martin Rocks komen het trainersteam
versterken, Jordy van der Heijden komt een extra avond.
Het nieuwe trainersplan is gebaseerd op 5 groepen. De huidige opstapgroep en de huidige groep 1 is
in het nieuwe trainersplan onderverdeeld in groep 1, 2 en 3.
Richtlijn indeling:
Groep 1 - Geboortejaar 2008 t/m 2011
Groep 2 - Geboortejaar 2004 t/m 2008
Groep 3 - Geboortejaar 2003 t/m 2004
De huidige groep 2 is gewijzigd in groep 4 en de huidige groep 3 is gewijzigd naar groep 5. In groep 4
en 5 zijn slechts enkele wijzigingen doorgevoerd.
De opstapgroep verhuist naar de vrijdagavond, op deze avond wordt ook een training georganiseerd
voor de cruiser-rijders (24 inch wielen).
Vanaf 2 maart 2015 zal de pumptrack worden gebruikt als 2e trainingslocatie. Aangezien deze locatie
hemelsbreed 300 meter van de crossbaan ligt, wordt i.v.m. veiligheid wel verwacht dat de ouders
aanwezig zijn bij de pumptrack indien trainingen van desbetreffend kind op deze locatie is. Er volgt
later nog een mailing wanneer elke groep op de pumptrack wordt verwacht. Alle trainingsgroepen
gaan op zowel de crossbaan als pumptrack trainen.
Vanaf 2 maart wordt ook op de woensdagavond gestart met een extra trainingsgroep voor rijders die
deelnemen aan nationale wedstrijden van de NFF en/of KNWU. Meer info en voorwaarden voor deze
trainingsgroep volgt later.
Voor vragen en/of opmerkingen over de nieuwe groepsindeling kun je terecht bij de trainers of per
mail: training@rapidwheels.nl
Als een rijder ontbreekt op de lijst dan graag contact opnemen per mail: training@rapidwheels.nl
Wij wensen iedereen en prettige jaarwisseling. De 1e clubtrainingen starten weer op maandag 5
januari.
Met vriendelijke groet,
De trainers

