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17 Mini-Elfstedentocht

Dit jaar wordt voor de 17e keer de Mini-Elfstedentocht georganiseerd en wel op zaterdag
24 maart 2018!! Na een winter met kou, sneeuw en op sommige plekken natuurijs gaan wij
er een mooi evenement van maken. Dit evenement vindt plaats op de Uithof in Den Haag.
De organisatie is de hele winter al weer bezig om alle voorbereidingen te treffen. Het
belooft weer een heel spektakel te worden, de hele baan wordt omgetoverd incl. molens,
bruggen, kluunplaaten en alles wat de echte tocht ook heeft.
Schaatsvereniging Lansingerland start dit jaar om 19.00 uur en rijdt door tot 20.15 uur.
Dit jaar gaan we weer naar binnen bij de oude ingang van de Uithof, oftewel de ingang
voor de ijshockey. En we verlaten de baan gewoon via de trap dat je boven in de kantine
uitkomt. Zorg dat je uiterlijk om 18.30 uur op de baan bent, zodat je je schaatsen op tijd
aanhebt. Om 18.15 uur gaat de groep voor ons van het ijs af. Wij mogen om 18.45 al het ijs
op! Wij verzamelen op het binnenterrein bij de Uithof, daar krijg je een stempelkaart van
onze aanwezige schaatstrainers (herkenbaar aan clubjas) Jullie verzamelen bij de bankjes op
de binnenring (rechts na de oversteekplaats, recht tegenover de ingang) hier kunnen de
schaatsen worden aangedaan.
Zie voor de looproute de bijgevoegde tekening!!!
Er is over de gehele baan een route uitgezet welke je moet volgen, het eerste rondje rijden
we met elkaar tegelijk op, zodat iedereen weet hoe hij moet rijden (ook de kleintjes).
Na een ronde mag een ieder zijn eigen gang gaan, je moet elk rondje bij onze eigen post

stempelen. Je mag de kaart helemaal vol rijden, desnoods op de achterkant bij stempelen.
Er wordt door een aantal sponsors voor een koek en wat te drinken gezorgd, dit kan je
afhalen bij onze eigen kraam. Het is ook al jaren een traditie dat we verkleed gaan
schaatsen, dus je mag je gekste kleren aantrekken en de mooiste pruik opzoeken.
Je moet wel je handschoenen aan hebben anders mag je het ijs niet op. Doe daarnaast
vooral je gekste & tofste foute kleding aan ☺
Aan het einde van de avond
krijgen jullie natuurlijk een mooie
herinnering en zullen met veel
plezier terugdenken aan deze dag.
Na afloop verlaten jullie de Uithof
via de loopbrug en trap naar boven
richting de kantine.
Parkeren is op deze dag altijd een
groot probleem, de Uithof is
natuurlijk gewoon open voor
publiek, er is vaak een ander
evenement in de schaatshal en
dan dus de Mini Elfstedentocht
met ca. 1500 deelnemers, die
grotendeels met de auto komen.
Parkeren kan op het
parkeerterrein van de Uithof maar
dit is al snel vol, er is ook een groot
parkeerterrein bij de tramhalte en
dan kan er ook nog in de woonwijk
tegenover de tramhalte
geparkeerd worden, dit is wel verder lopen maar vaak veel sneller.
Voor de ouders: Kom op tijd, er zal weinig parkeerplek zijn. Geef uw kinderen a.u.b.
tijdens het schaatsen geen drinken, koek en snoep, doe dit dan na afloop.
Voor vragen kan je bellen naar de volgende personen:
Bert van der Poel
06-45945421
Carola Kleijweg
06-20194170

It giet oan!

Veel plezier, doe je best & tot zaterdag de 24ste!!!

De trainers van Schaatsvereniging Lansingerland
www.schaatsvereniginglansingerland.nl & www.mini-elfstedentocht.nl

