
READY2RACE SCHOOLCLINICS
EEN UITDAGING VOOR IEDEREEN



DIKKE BANDEN RACE READY2RACE JUNIOR

groep 1 – 6 

laagdrempelige wedstrijden op 
eigen fiets met ‘dikke banden’

groep 7 – 8 
klas 1 – 3

clinic op racefietsen

READY2RACE SCHOOLCLINICS

kennismaken met wielrennen tijdens schooltijd

op een afgesloten wielerparcours





Ready2Race Schoolclinic
De Ready2Race schoolclinics zijn bedoeld voor basisschoolkinderen en leerlingen in de eerste, tweede en derde klas van de 
middelbare school. Tijdens schooltijd organiseren wij een wielerdag waarbij iedereen kennismaakt met de wielersport en 
plezier voorop staat. Bij voorkeur organiseren wij de gehele dag op een afgesloten wielerparcours van een lokale 
wielervereniging. Kinderen komen samen met een docent naar het wielerparcours, Ready2Race verzorgt de rest. Indien het 
niet mogelijk is dat de lagere klassen naar een afgesloten wielerparcours komen dan bieden wij, indien mogelijk, een 
alternatief aan bij jullie op het schoolplein. 

❖ Dikke Banden Race 

❖ Groep 1 – 6 

❖ Kinderen doen mee op hun eigen fiets met ‘dikke banden’ 

❖ Ready2Race regelt helmen (voor kinderen zonder eigen helm), instructeurs & EHBO

❖ Dikke Banden Race duurt circa 20 minuten per klas 

❖ Vind bij voorkeur plaats op een afgesloten wielerparcours

❖ Ready2Race Junior

❖ Groep 7 – 8 & klas 1, 2, 3 

❖ Wielerclinic op racefietsen

❖ Ready2Race regelt racefietsen, helmen (voor kinderen zonder eigen helm), instructeurs & EHBO

❖ De clinic duurt een uur per klas

❖ Vind altijd plaats op een afgesloten wielerparcours

HOE ZIET HET ERUIT?



FOTO



HOE WERKEN WIJ SAMEN MET WIELERVERENIGINGEN?

Met de organisatie van Ready2Race schoolclinics proberen we de relatie tussen een school en de lokale wielervereniging op 
een duurzame wijze te versterken en maakt jeugd kennis met de wielersport. Leerlingen kunnen na hun deelname aan de 
schoolclinic doorstromen naar de lokale wielervereniging. Voor elke geïnteresseerde leerling die deelneemt aan het vervolg 
aanbod van de vereniging, met of zonder eigen fiets en helm, biedt de vereniging een startpakket aan. 

SAMENWERKING WIELERVERENIGINGEN





WAT VRAGEN WIJ VAN DE SCHOOL?

• In afstemming met Ready2Race maakt de school een dagprogramma. Welke klas doet hoe laat mee aan de Ready2Race 
schoolclinic?

• Communicatie over de wielerdag en het vervolgaanbod van de wielervereniging naar leerlingen en ouders/verzorgers. 

• De school komt met de klas naar een afgesloten wielerparcours waar de wielerdag plaatsvindt.  

• Per klas is er minstens één docent aanwezig. 

WAT VRAGEN WIJ VAN DE VERENIGING?

• Gratis beschikbaar stellen van clubparcours tijdens een schooldag (datum in overleg). 

• Gebruik van toilet door instructeurs van Team Jumbo-Visma. 

• Actieve doorverwijzing van leerlingen naar wielervereniging. 

• Fantastisch als jullie tijdens de wielerdag aanwezig zijn om de vereniging te vertegenwoordigen en voel je zeker niet 
verplicht. 

BIJDRAGE SCHOOL & WIELERVERENIGING





ACHTERGROND
Team Jumbo-Visma heeft in 2019 Team Jumbo-Visma Academy opgericht met het doel om meer jongeren aan het 
wedstrijdwielrennen te krijgen. Ready2Race is een van de initiatieven van de Academy en versterkt de Nederlandse 
wielersport door laagdrempelige wedstrijden te organiseren en daarmee de toetredingsdrempel tot de wielersport te 
verlagen. 

WAAR GAAN WE VOOR? 
Nederland is een fantastisch wielerland en kent tegelijkertijd een grote uitdaging. Het aantal wedstrijden neemt af, er zijn 
steeds minder licentiehouders en de toetredingsdrempel wordt hoger. Om in de toekomst succes te blijven boeken, 
investeren we in de aanwas van nieuwe wedstrijdsporters. Een sterke en brede basis biedt immers meer garantie voor de 
mooiste successen op ieder niveau. Met de Ready2Race schoolclinics maken kinderen kennis met de wielersport en staat 
plezier altijd voorop! 

CONTACT
Ben je enthousiast en wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op via info@ready2race.nl. 

READY2RACE SCHOOLCLINICS




