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Maart 2019 
Beste jeugdleden en ouders,   
 
Het crossseizoen 2019 is reeds van start gegaan, dus de hoogste tijd om jullie te informeren over 
onderstaande zaken.   
 
Trainingsmogelijkheden voor jeugdrijders op de zaterdag:  
Tijdens de reguliere zaterdagtraining is de grote baan 3 x 15 minuten speciaal voor de jeugd t/m 85 cc 
grote wielen, jeugd quadrijders en beginnende rijders gereserveerd. De geoefende 85 cc grote wielen 
en geoefende quadrijders mogen op de grote baan, maar als zij hiervoor kiezen dan mogen ze niet 
meer rijden in de 3 x 15 minuten voor de jeugd. Dus of/of en niet en/en. Kom op tijd, zodat je ook het 
eerste kwartier benut!  De rest van de middag kun je dan gebruik maken van de jeugdbaan. 
 

 Trainingstijden jeugd: 14.00 tot 14.15 uur, 15.00 tot 15.15 uur en 16.00 tot 16.15 uur   

 
Jeugdtrainingsdagen voor HAMC leden:  
Dit jaar geven we 3  trainingen plus de Koningsdag training. Op zondag 28 april willen we een training 
organiseren voor beginnende rijders (alle klassen vanaf 125 cc). Kosten € 10,-. Zij die hieraan willen 
deelnemen, kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier jeugdtraining of inschrijfformulier 
beginnerstraining. 
Kosten deelname jeugdtrainingen €10,- per training.   
 
De jeugdtrainingen voor solo’s worden gegeven door Herald Kerkemeijer, René Satink, Simon Leppink 
en Martin Satink. 
 
Meld je tijdig aan middels het inschrijfformulier op de site van de HAMC. De data zijn als volgt:   
 

 Woensdag  6 maart  aanvang 13.00 t/m17.00 uur 

 Zaterdag 27 april  Koningsdag: aanvang 10.00 t/m 17.00 uur (inschrijving € 10, -)   

    (Inclusief jeugd Quadrijders) 

 Zondag 28 april  Beginnerstraining – aanvang 13.00 t/m 17.00 uur 

 Zaterdag 25 mei  aanvang 13.00 tot 17.00 uur 

 Woensdag  23 oktober aanvang 13.00 tot 17.00 uur (aansluitend afsluitende barbecue) 

  

http://www.hamc.nl/
mailto:jeugd@HAMC.nl
https://www.hamc.nl/html/jeugdtrainingphp.htm
https://www.hamc.nl/html/jeugdtrainingBeginphp.htm
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Koningsdagtraining / jeugdopstapdag:  
Ook dit jaar gaan we er weer een leuk evenement voor het hele gezin van maken. Wellicht dat jullie 
vrienden en/of klasgenootjes hebben, die ook wel eens een rondje willen rijden. Neem ze dan vooral 
mee op 27 april a.s. Info volgt tzt via de website van de HAMC. 
 
EHBO 
Bij de jeugdtrainingen zijn gediplomeerd EHBO’ers aanwezig.   
 
Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën kun je terecht bij het jeugdbestuur.  
Verder kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken. Iedereen die een steentje bij wil dragen kan zich melden 
bij het jeugdbestuur of mailen naar jeugd@hamc.nl  
Foto’s en stukjes ten behoeve van de website kunnen altijd bij onze webmaster Han van Ulsen per e-
mail hanvanulsen@gmail.com aangeleverd worden.  
 
Tot ziens in ’t Kötterbos!    
 
Met vriendelijke groet, 
Het jeugdbestuur Herald & Bianca 
 
 
__________________________________________________________________________________
Contactgegevens jeugdbestuur:  
Algemeen mail adres: jeugd@hamc.nl  
 
Herald Kerkemeijer 
Bianca Ankersmid 
 
 
 

Voor afgelastingen: 
kijk op www.HAMC.nl of op facebook. 
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