
Beste leden, 
 
Wedstrijdrijders voorzien van Flying Devils wedstrijdshirt 2017 
De wedstrijdrijders zijn voorzien van het wedstrijdshirt en dat zag er zo uit: 

 
 
Ik ben geen wedstrijdrijder, is dat erg? 
Nee natuurlijk niet. We streven er bij het trainen na dat het leuk en leerzaam is voor zowel de 
wedstrijdrijders als de recreatieve rijders. En het meedoen aan een wedstrijd is natuurlijk ook gewoon een 
training maar geen enkel probleem wanneer je daar niet of nog niet aan meedoet.  
 
De baan 
De baan begint er al goed bij te liggen maar we hebben geconstateerd dat het vierde stuk niet lekker 
loopt en te lastig is. Deze week zal dat dan ook aangepast worden (zie opzet aanpassing in bijlage). 
 
De regels op de baan/bij het trainen 
Nu iedereen weer wat extra enthousiast wordt door het voorjaar graag extra aandacht voor een aantal 
regels op de baan/bij de training: 

 Bij een training op dinsdag of donderdag mogen de rijders de baan op zodra de trainer hiervoor 
toestemming geeft en de training begint. Niet eerder!! 

 Rijders blijven tijdens de training in de groep bij de trainer. Zelfstandig de training verlaten is niet 
toegestaan en overleg dit eerst met de trainer. Zeker bij een grotere trainingsgroep verliest de 
trainer anders het overzicht. 

 Heeft uw kind geen zin om te trainen kom dan svp niet naar de training. De trainers doen het met 
veel plezier + enthousiasme en proberen er altijd een leuke training van te maken. Het is echter 
niet de bedoeling dat zij een rijder ervan gaan overtuigen om mee te doen. 

 De trainers zijn bijzonder creatief in het zoeken van de aandacht en het laten meedoen van de 
rijders. Lukt het echter echt niet dan zal de trainer een rijder waarschuwen en daarna even 5 
minuten aan de kant parkeren (cooldown). In een bijzonder geval zal de trainer vragen om een 
volgende training weer te komen. We hopen dat laatste natuurlijk nooit nodig is maar mocht het 
nodig zijn dan zal het belang van de groep altijd prevaleren boven het gedrag van een enkele 
rijder. 
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 Alleen rijden in je trainingsgroep (op de baan of pumptrack). Svp niet in een andere groep 
meerijden of al eerder beginnen op de pumptrack. 

 
Graag extra aandacht voor deze regels en bespreek ze svp met de rijders zodat deze er ook mee bekend 
zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Flying Devils BMX 
info@flying-devils.nl 
www.flying-devils.nl  
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