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Introductie 

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

begeleid en veilig willen motorrijden op diverse circuits. Een dag samen sportief (leren) motorrijden en 

racen. Dat is ook de basis van waaruit wij rijders indelen in groepen. Wij proberen plezier, veiligheid en 

de persoonlijke ambities van elke rijder in de groep ook in balans te houden. Duurzaam samen sporten. 

Huidige situatie 

RACE-KIDS is een blijver, succesvol ook. Met 65-70 dagen per jaar actief maken wij ruim 2.000 kinderen 

blij omdat ze veilig en plezierig het gevoel van motorrijden hebben beleefd. Ons team blijft ambitieus 

met het uitbreiden van activiteiten en een overkoepelende organisatie (Dutch Racing Academy). 

Groei en uitvoering 

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 en de beschikbare begeleiders vragen meer aandacht. 

Onze doelstelling en werkwijze met de indoor trainingen 

Ons doel is elke rijder plezier te laten beleven en te kunnen verbeteren in rij- en racevaardigheden. Ook 

vrienden en trainingsmaatjes scoren is belangrijk. Vanuit respect en begrip en vriendschap gaan 

kinderen snellen aansluiting vinden bij elkaar. Betere coureurs brengen zo alle rijders uit de groep in 

relatief korte tijd op een hoger niveau. Om dat te bereiken laten we rijders met uiteenlopende 

vaardigheden samen oefenen. Onder toezicht van trainers en instructeurs kan dat ook veilig blijven. 

Dit principe blijkt een effectieve, leuke en goedkope methode te zijn om coureurs te laten ontwikkelen. 

In de uitvoering werken we met een leerplan. Uitgewerkt tot instructies en suggesties, ook naar ouders, 

is dit een prettige, tijdloze en goed toepasbare ‘toolkit’ om rijder individueel te coachen en in 

groepsverband te trainen. Met gecertificeerde trainers en ervaren instructeurs begeleiden we elke rijder 

en begeleider (veelal de ouder) in het doorlopen van de 3 fasen. In elke fase zijn er meerdere 

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

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

adviseren en kwalificeren en de inspecteur die beoordeelt en kwalificeert. Vaardigheden, progressie en 

mogelijkheden zijn nu meetbaar geworden. Een goede basis voor doorstromen en teamvorming. 

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. Die moet aansluiten 

bij de vaardigheden van de rijdersgroepen. Op de volgende pagina zijn daarom richtlijnen opgesteld die 

door de RACE-KIDS organisatie worden doorgevoerd. Onze instructeurs en trainers, maar ook elke 

ouder, worden geacht deze richtlijnen na te leven. Zo waarborgen we samen veiligheid en plezier. 
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Consequentie richtlijnen 

Het gebruik van het RACE-KIDS leerplan vergt inzet vanaf de deelnemerszijde en vanuit onze organisatie. 

Na de keuze om mee te doen aan het leerplan verplicht je jezelf ook om het bewust en actief te volgen. 

Elk kind heeft er op termijn baat bij dat racen veilig blijft en een hoger niveau haalt. 

 

Richtlijnen groepindeling 

In het leerplan worden 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 de focus op warming-up, training 1 en 2, snelle ronde rijden en als laatste een oefenstart. 

Toelichting op de richtlijnen van pocketbike motoren 

In het doorlopen van fase 1 tot en met 3, boekt elke rijder progressie in zowel de vaardigheden als het 

zelfvertrouwen. Daarbij helpt de voorspelbaarheid van de motor enorm. Een gemoedelijk karakter 

helpt, zeker indoor, beter dan een venijnige (getunede) NK motor. Samen trainen en vaardigheden 

bijleren is met ‘gemakkelijk te berijden’ motoren een belangrijke veiligheidsvoorwaarde gebleken.  

Meer gelijkwaardige motoren bevordert 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 beschikbaarheid 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 je eigen motor is mogelijk. Heb je twijfels of jouw motor overeenkomt met de hierboven 

vermelde richtlijnen (specificaties), neem dan contact op. Wij hebben technici beschikbaar die kunnen 

helpen bij de beoordeling maar ook aanpassing en afstelling van jouw motor. Bel met gsm 0647.250.810 

Henk Schotman.  Bel ruim voordat het evenement plaatsheeft.  

 


