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  Start to Mountainb!ke Maldegem 
 Voor de beginnende mountainbiker. De klemtoon ligt op het recreatieve aspect. 
 

Het start-to-mountainb!kepakket: 

Les 1: zaterdag 14 april 2018 (9.00-12.00 uur) 
De Fiets: MTB technische aspecten, positie op de fiets, pedalen, zadelhoogte, 
remmen, basis onderhoud, banden vervangen, kettingproblemen, … . 
Basistechnieken: remmen en schakelen, surplace en evenwicht, van “voor– en 
achterwiel opheffen” tot “Bunny Hop”. 
 

Les 2: zaterdag 21 april 2018 (9.00-12.00 uur) 
Basistechnieken: bochten nemen, remmen, kijken en sturen, balans—
gewichtsverdeling, bochten in MTB situaties. 
 

Les 3: zaterdag 28 april 2018 (9.00-12.00 uur) 
Klimmen en afdalen, parcours in functie van deze te oefenen technieken. 
Schakelen / hindernissen. 
 

Les 4: zaterdag 05 mei 2018 (9.00-12.00 uur) 
In een tochtsituatie de geleerde technieken leren toepassen. 
 

Les 5: weekend 8-9 september 2018: DAG VAN DE MOUNTAINBIKE 
Toertocht in Sleidinge als afsluiter van de cursus, inschrijvingsgeld zit in de prijs. 
Meer info volgt! 

 

Startplaats 
Sporthal MEOS 
Bloemestraat 36d 
9990 Maldegem 
 

Prijs 
Kinderen vanaf 9 jaar: 
€ 15 (5 lessen) 
Volwassenen: 
€ 20 (5 lessen) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inschrijven 
Vanaf  zaterdag 24 maart  
vanaf 9.00 uur 
www.maldegem.be/webshop 
 
Of op 24 maart tussen 9.00 uur en 
12.00 uur bij de sportdienst (Sporthal 
MEOS) 
 
  Sportdienst 

Sporthal MEOS 
 
Bloemestraat 36d 
9990 Maldegem 
050/72 89 70 
Frederik.staelens@maldegem.be 

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. 
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