
 

 

Oldebroek, 13 april 2015 

Stouwdamcompetitie 2015 
 

De trainingen zijn weer begonnen. De eerste landelijke wedstrijd (Venlo) is inmiddels achter de rug. Tijd om 

eens te kijken wat het niveau is van de skeeleraars. Dit kan o.a. in de Stouwdamcompetitie. Hieronder volgen 

de data voor deze competitie.  

25 april Rijssen 

9 mei Wierden 

16 mei Deventer 

23 mei Nijeveen 

6 juni Oldebroek 

4 juli Staphorst 

11 juli Apeldoorn 

12 september Heerde 

19 september Genemuiden 

Alle wedstrijden beginnen om 09.30 uur. Aanmelden van 08.30 – 09.00 uur. De wedstrijd in Staphorst begint 

om 13.00 uur. Daar aanmelden van 12.00 – 12.30 uur.  

Hoe in te schrijven? 

1. Ga naar inschrijven.schaatsen.nl 
2. Kies de goede wedstrijd. 
3. Klik op inschrijven. 
4. Keuze knsb-licentie (stap 5, 6, 7)en daglicentie (stap 8, 9, 10)  
5. Bij knsb-licentie het relatienummer invoeren en verder met relatienummer.  
6. Klik op inschrijven 
7. Een bevestigingsmail wordt verzonden naar het opgegeven mailadres. 
8. Vul geslacht en geboortedatum in. 
9. Verder met wedstrijddaglicentie 

10. Indien nodig alle gegevens invoeren . 
11. Naar het opgegeven mailadres wordt een bevestiging gestuurd. 
12. Bij verhindering  is er de verplichting om af te melden. 

 

Als de deelnemer de beschikking heeft over een KNSB-licentie, moet hij/zij ook een rug- en 

beennummer hebben. Deze moeten ook apart aangevraagd worden. 

Het is de bedoeling dat er elke wedstrijd een trainer van de skeelerclub aanwezig zal zijn. Over het 

reilen en zeilen van de wedstrijden wordt een informatiebijeenkomst gehouden op 14 april 2015. 



Regina Wierenga zal deze bijeenkomst verzorgen. Zal gehouden worden na de training en na het 

uitdelen van de nieuwe kleding.  

Internationaal skeelerweekend Haulerwijk 

Op 26, 27 en 28 juni vindt het bovengenoemde skeelerweekend weer plaats. Als skeelerclub hebben 

we het idee om hier aan mee te doen op vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni. De kosten zijn € 20 per 

deelnemer. Dit bedrag is inclusief warme maaltijden en eventuele huur van de transponders. Dit 

bedrag moet worden voldaan bij het afhalen van de nummers door de ‘captain’ van de vereniging.  

Daarnaast is er de mogelijkheid om te overnachten. De kosten hiervan zijn € 15 p.p. inclusief ontbijt. 

Veel meer informatie is er voor het jaar 2015 nog niet beschikbaar. Hierover is contact geweest met 

de organisatie en deze heeft beloofd zo snel mogelijk de actuele informatie op de website te zetten. 

www.internationaalskeelerweekend.nl 

 

als er interesse is, graag aangeven voor 1 mei 2015 aan Cock Kortlever 

trainingscoordinatorwijheruit@gmail.com 

Vragen aangaande de trainingen 

Als u vragen hebt over de trainingen of over de wedstrijden, stelt u die aan de trainers voor of na de 

training. Als u er niet uitkomt kunt u mailen naar trainingscoordinatorwijheruit@gmail.com 
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