START 2
MOUNTAINB!KE
MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA:
sport.vlaanderen/starttomountainbike

#SPORTERSBELEVENMEER
... ZEKER IN DE NATUUR
MEER INFO?
SPORT.VLAANDEREN/STARTTOMOUNTAINBIKE

Waar zorgen wij voor?
›› Wij zetten jouw project in de schijnwerpers: wij zetten beide reeksen op
onze website (sport.vlaanderen/sportenindenatuur).
›› Wij voorzien samen met Cycling Vlaanderen een didactisch pakket
met een handig draaiboek en praktische oefeningen om de trainers te
ondersteunen bij de inhoudelijke uitwerking van hun sessies.
›› Wij vergoeden het volledige loon van de lesgevers voor vijf lessen
volgens de officiële verloningstabel van de Vlaamse Trainersschool. Dit
voor zowel de Start 2 Mountainb!ke 1.0-reeks als voor de vervolgreeks
(je kunt de reeksen natuurlijk ook apart organiseren). Ieder lesmoment
mag maximaal drie uur duren. De lesgevers moeten over de nodige
kwalificaties beschikken om de deelnemers optimaal te kunnen
begeleiden.

#SPORTERS
BELEVEN
MEER ...
ZEKER IN
DE NATUUR
Met dit project wil Sport Vlaanderen
de mountainbikesport, de
permanente mountainbikeroutes
en -netwerken en de toertochten in
Vlaanderen in de kijker zetten.
Tegelijkertijd willen wij zoveel mogelijk
mensen het plezier van het fietsen
in de natuur laten ontdekken.
Ben jij een gemeentelijke sportdienst
of een mountainbike- of fietsclub
en wil je ons hierbij helpen?
Organiseer zelf een start 2 mountainbike
1.0 reeks (voor beginnende mountainbikers)
of een start 2 mountainbike 2.0 reeks (voor
de mountainbiker met ervaring). Wij geven
je het nodige duwtje in de rug en bezorgen
je een GRATIS ondersteuningspakket.

›› Indien nodig kunnen wij de deelnemers verzekeren.
›› We voorzien voor iedere deelnemer een leuk aandenken.

Wat is ons doel?
›› Iedereen laten genieten van de steeds
populairdere mountainbikesport.
Plezier en recreatie staan hierbij voorop.
Daarom proberen we de deelnemers zoveel
mogelijk te laten mountainbiken in de natuur.
›› De lokale samenwerking tussen de sportdienst
en de plaatselijke mountainbike- of fietsclub
stimuleren en de clubs meer leden bezorgen.
›› De permanent bewegwijzerde mountainbikeroutes en -netwerken in Vlaanderen in de
kijker zetten en meer mountainbikers laten
deelnemen aan de talrijke toertochten.

Wat verwachten wij van jou?
›› Registreer je reeks(en) minstens zes weken voor de aanvang van je activiteit
via sport.vlaanderen/starttomountainbike
›› Indien mogelijk ga je op zoek naar een gediplomeerde lesgever.
›› Neem contact op met de promotiedienst van je provincie en probeer
samen met hen een democratische deelnameprijs overeen te komen.
›› Zet je actie in de kijker door deze te promoten via bijvoorbeeld de
gemeentelijke kanalen, sociale media of een clubinformatieblad. Vergeet
niet om telkens de hashtag ‘#sportersbelevenmeer’ bij je bericht te
vermelden.
›› Nu kan het ‘echte’ werk starten: je verwerkt de inschrijvingen en onthaalt
de deelnemers voor de sessies.
›› Tijdens de lessen stel je de nodige randvoorzieningen ter beschikking:
douches, sanitair, kleedkamers,…

Wie kan deelnemen?

!

Ten slotte kijk je uit naar een officiële toertocht waar je groep de laatste
les aan kan deelnemen.

›› De beginnende mountainbiker
Als beginnende mountainbiker leer je
de knepen van het vak in de Start 2
Mountainb!ke 1.0-reeks.
›› De meer gevorderde mountainbiker
Als meer ervaren mountainbiker, beschik je
ondertussen al over je eigen mountainbike en
kan je aan de slag in de Start 2 Mountainb!ke
2.0-reeks om je vaardigheden wat meer aan
te scherpen.

Tips
›› Bekijk of je samen met andere gemeenten of regionaal de Start 2
Mountainb!ke 1.0 en Start 2 Mountainb!ke 2.0 kan combineren.
Schaalverbreding zorgt mogelijk voor meer deelnemers en verhoogt je kans
op succes.
›› Organiseer je reeks(en) voor een specifieke doelgroep, bijv. kinderen, dames,
senioren,…
›› Heb je nog vragen? Neem contact op met onze provinciale promotiedienst.

