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Richtlijnen groepindeling 

In het leerplan worden in fase 1, 2 en 3 verschillende en elkaar opvolgende vaardigheden weergegeven. 

Fase 1 is voor de rijder die aanvangt met het leren rijden op een pocketbike racemotor, fase 2 is voor de 

rijder die de basis racevaardigheden aanleert. In fase 3 bereiden we de rijder voor op competitief racen. 

Afhankelijk van aantal inschrijvingen en capaciteit van het parcours wordt elke deelnemer in één van de 

rijdersgroepen ingedeeld. Een leerplan fase en een rijdersgroepsnummer hoeven niet aan elkaar gelijk 

te zijn. Op de dag zelf kan de trainer/instructeur een rijder omzetten naar een andere rijdersgroep! We 

streven ernaar om de opstapper vier sessies te laten rijden. De beginners en geoefende rijders vijf 

rijsessies met voor hun als dagindeling een warming-up, training 1 en 2, kwalificatie en oefenrace. 

Toelichting op de richtlijnen van pocketbike motoren 

In het doorlopen van fase 1 tot en met 3 moet het kind stap voor stap het zelfvertrouwen en zijn 

bochttechniek opbouwen. Daarvoor heeft het de voorspelbaarheid van een ‘juniorbike’ nodig. Vallen 

hoort er in dit proces bij maar dat moet niet veroorzaakt worden door de nukkigheid van de motor. 

Samen trainen en vaardigheden bijleren is met ‘gemakkelijk te berijden’ motoren een belangrijke 

veiligheidsvoorwaarde gebleken. En daar voldoet een ‘venijnige motor afstelling’, niet aan. 

Meer gelijkwaardige motoren bevorderd ook het observeren en kwalificeren van vaardigheden. Het is 

fijner te weten dan het kind zelf de vooruitgang boekt, en niet de snelle motor de rondetijden doet 

aanscherpen. Ook de betrouwbaarheid van de motor zal toenemen en dat waardeert het kind enorm.  

Richtlijnen pocketbike motor tijdens een RACE-KIDS evenement 

Pocketbike afstelling  2-Takt 4-Takt 

Gearing Kettingwiel voorzijde 6 7 

 Kettingwiel achterzijde 67 60 

Slipkoppeling  Aangrijpmoment fase 1 5.000 RPM 5.000 RPM 

 Aangrijpmoment fase 2 6.500 RPM 5.000 RPM 

 Aangrijpmoment fase 3 7.500 RPM 5.000 RPM 

Restrictie vermogen Rijder in leerplan fase 1 8 mm diam inlaat 8mm diam inlaat 

 Rijder in leerplan fase 2 10mm diam inlaat 10mm diam inlaat 

 Rijder in leerplan fase 3 12mm diam inlaat 15mm diam inlaat 

Banden PMT junior Profiel band Profiel band 

 

Deelname met eigen motor is wellicht mogelijk. Heb je twijfels of jouw motor overeenkomt met de 

hierboven vermelde richtlijnen (specificaties), neem dan contact met ons op. Wij hebben technici 

beschikbaar die kunnen helpen bij de beoordeling maar ook de aanpassing en afstelling van jouw motor. 

Bel met gsm 0647.250.810 Henk Schotman. Bel ruim voordat het evenement plaatsheeft.  

Consequentie richtlijnen 

De invoering van ons trainingsconcept inclusief leerplan en observatieschema eist medewerking. Zowel 

vanaf de deelnemerszijde als vanuit onze organisatie. We streven ernaar om januari 2018 het proces 

geheel doorgevoerd te hebben en veel rijders en ouders overtuigd te hebben van het voordeel van deze 

aanpak. De keuze om mee te doen is geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Omdat we weten dat de 

meeste kinderen er op termijn het meest bij gebaat zijn, voeren we in onze werkwijze in de winter 2017-

2018 in, tijdens de indoor kartcircuit evenementen. Wij hopen dat je de tijd neemt en het voordeel 

ervaart voor jezelf als ouder en voor je kind, de coureur. 
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Toelichting op werkwijze en de richtlijnen daarop afgestemd 

De meeste kinderen en ouders nemen deel aan een RACE-KIDS opstap en trainingsactiviteit omdat ze 

samen plezier willen beleven. Een dag samen sportief (leren) motorrijden en racen. Dat is de basis van 

onze werkwijze waarbij we zowel de opstapper, de beginner én de geoefende rijders samen laten rijden. 

Sportief genieten met daarin zeker ruimte voor ambities en prestaties, maar afgestemd op de groep. 

Huidige situatie 

RACE-KIDS is succesvol. We groeien in aantal rijders en het niveau van de rijders. Al ruim 1.000 unieke 

kinderen hebben in totaal meer dan 2.100 keer aan een RACE-KIDS evenement deelgenomen. En dat is 

over de eerste drie kwartalen in 2017. Iedereen bedankt voor de inzet en medewerking daaraan.  

Komende maanden 

Het mooie van groei is dat meer rijders op een gelijkwaardig niveau met andere rijders kunnen sporten. 

Samen trainen en plezier maken. Bijkomend effect van ons succes is dat steeds meer rijders, zeker 

indoor, weer gebruik willen maken van onze faciliteiten. Prima, leuk zelfs, maar met slechts drie uur aan 

circuittijd en het niveau in rijders variërend van opstap, beginner naar geoefend, wordt onze planning 

steeds meer een uitdaging. Vooral de veiligheid wordt een steeds grotere uitdaging. Maar ook het 

aantal begeleiders die effectief inzetbaar zijn. Daarom zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld. Die 

verschaffen duidelijkheid over deelname mogelijkheden en hoe we ons beleid van plezierig sporten in 

een veilige omgeving willen uitvoeren. De basis om duurzaam te kunnen doorgroeien in de sport. 

Onze doelstelling en werkwijze met de indoor trainingen 

Ons doel is elke rijder plezier te laten beleven aan het willen verbeteren van zijn rij- en 

racevaardigheden en het sluiten van sportieve vriendschap. Daardoor kunnen de vaardigheden van 

zowel het individu als die van de gehele groep sneller toenemen. Om dat te bereiken laten we rijders 

met uiteenlopende vaardigheden samen oefenen onder toezicht van trainers en instructeurs. Dit 

principe wordt 3 jaar gehanteerd. Het blijkt een effectieve, leuke en goedkope methode te zijn. 

Binnen de opleiding maken we gebruik van een leerplan in drie fasen. Dit plan biedt elk lid van RACE-

KIDS de kans op een gepersonaliseerd leertraject. Met gecertificeerde trainers en ervaren instructeurs is 

er voor de ouder van elke rijder een begeleidingsrol opgenomen. In elke fase zijn er meerdere 

aandachtspunten uitgewerkt. Na oefening worden die beoordeeld. Dat wordt de gezamenlijke taak van 

het begeleidingsteam. Die bestaat uit de ouder die observeert en noteert en de trainer en instructeur 

die adviseren en kwalificeren. Veiligheid en progressie worden zo beter meetbaar binnen het ‘team’. 

 

Als alle leeraspecten binnen de fase zijn doorlopen meldt de ouder zich met het fase detailoverzicht bij 

de instructeur. Die neemt een praktijk toets af waarbij de trainer toeziet. Als team wordt vervolgens de 

toets besproken. Dit gesprek wordt gedocumenteerd. Doorstroming naar een volgende fase wordt 

geaccordeerd door de trainer in afstemming met de instructeur, de ouder(s) én de rijder zelf.  

Materiaal 

Belangrijke voorwaarden die bijdragen aan de veiligheid tijdens het motorrijden zijn gebruik van een 

geschikte motor, veilige motorkleding en de moeilijkheidsgraad van het parcours. Deze dienen aan te 

sluiten bij de vaardigheden van de rijdersgroepen. Daarom zijn de richtlijnen opgesteld. 

RACE-KIDS instructeurs en trainers, maar ook elke ouder, worden geacht deze richtlijnen na te leven. Zo 

waarborgen we samen veiligheid en plezier, terwijl de progressie in vaardigheden, volop ruimte krijgen. 


