Schaatsbaan Rotterdam opent op zaterdag 1 december as. weer
Zaterdag 1 december opent schaatsbaan Rotterdam ( https://www.schaatsbaanrotterdam.nl/)
voor het 6de jaar haar deuren. Naast de 400 meter baan en de funbaan wordt dit jaar ook een
curlingbaan aangelegd. Om de opening te vieren is het op 1 december gratis entree voor alle
bezoekers.

Mogelijkheden voor onze leden

Maandagavond
Junioren A, senioren, masters
Bij voldoende belangstelling, minimaal 10, een trainingsuur op de maandagavond van 19.00
tot 20.00 uur. Naast een toegangskaartje (€ 5,50), zijn er voor onze leden geen extra kosten
aan verbonden.
Je kunt je opgeven bij het secretariaat, secretariaat@schaatsvereniginglansingerland.nl
Pupillen B tot en met junioren B
Kunnen samen met de (wedstrijd) pupillen van SVR, onder leiding van SVR trainer, Eva van
Til, mee trainen. Enig niveau is hierbij wel noodzakelijk. De training is van 18.45 tot 20.00
uur. Ook hier dient een toegangskaartje (€ 5,50) voor gekocht te worden.
Je kunt je opgeven bij het secretariaat, secretariaat@schaatsvereniginglansingerland.nl
Zondagmorgen
Er is van 8.00 – 9.30 een Norenuur. Hierbij kan gerekend worden op uitstekend ijs, mede
omdat Cees-Jan Geluk dan heeft gedweild. Toegangskaartje € 6,50.
Wedstrijden
Voor master, senior, junior en pupil die het leuk vinden om een wedstrijd te schaatsen in
Rotterdam organiseert Schaatsvereniging Rotterdam met behulp van andere verenigingen een
wedstrijd op:
23 december van 20:00-22:00 uur
Deze wedstrijd staat open voor alle geïnteresseerden en gaat natuurlijk alleen door bij
voldoende animo. Voor deze wedstrijden is geen wedstrijdlicentie nodig, dus iedereen kan en
mag meedoen.
Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar Bart Groot: bartgroot11@gmail.com met
vermelding van je geschatte 500 meter tijd (dat is handig om een goede startlijst te maken).
Voor vragen kun je je wenden tot Bart Groot of natuurlijk tot onze eigen wedstrijdcommissie
(wedstrijdadministratie@schaatsvereniginglansingerland.nl).
Drempelwedstrijden:
Deze drempelwedstrijd is bedoeld voor alle pupillen en junioren C, ook als je verder geen
wedstrijden rijdt. Voor de een is dit dus een eerste kennismaking met wedstrijdschaatsen en
voor de ander een mogelijkheid eens op een andere baan te laten zien hoe snel je bent.
De eerste wedstrijd is op zaterdag 15 december van 7.00 tot 8.45 uur.
Voor de jongste pupillen (DEF en geboren na 1-7-2008) zal er een wedstrijd zijn van 100 en
500 meter.

Voor de oudere pupillen (ABC en geboren tussen 1-7-2005 en 30-6-2008) is er een wedstrijd
over 2x 500 meter.
De wedstrijd sluiten we af met een heuse marathon over 2 ronden voor pupillen DEF en 4
ronden voor pupillen ABC / Junioren C.
Op 12 januari en 9 februari zijn de volgende 2 wedstrijden. Direct na de wedstrijd in februari
zal er een klassement over zowel de baanwedstrijd als marathon opgemaakt worden en is de
prijsuitreiking. Voor dit klassement is de voorwaarde dat je 2 van de 3 wedstrijden gereden
hebt.
Inschrijven
NB! Als je al bent aangemeld via onze site onder Agenda, dan hoef je niet opnieuw in te
schrijven.
Zo niet, schrijf dan in via onderstaande link. Dit kan tot uiterlijk woensdag 12 december.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1VB5liKcA6_cgXxDDXUmpjMp_JZjQ4UxJvdk
tt9vBLUY6Pw/viewform?usp=sf_link
Deze wedstrijd kan niet georganiseerd worden zonder de hulp van vrijwilligers! We rekenen
op de hulp van enkele SVL ouders voor de rol van klokker, schrijver, baan uitzetters etc. Meld
je aan als vrijwilliger via de bovenstaande link van het inschrijfformulier. Er zal ook een
coach van SVL aanwezig zijn. De pupillen en junioren hebben hier inmiddels al een mailing
over ontvangen.

