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“Baan wordt in 4 vakken en 
4 groepen verdeeld en er 
wordt om de paar minuten 
gewisseld.” 

Maandag 3 oktober en woensdag 5 
oktober starten de trainingen weer. 
  

18:00 - 19:15 
17:30 inlopen! 

Let op! Het verzoek aan een ieder om 
17:30 bij de ingang van de tunnel te 
verzamelen. Zo kan er gezamenlijk 
worden ingelopen op het middenterrein. 
 
Om de trainingen zo goed mogelijk te laten 
verlopen even de volgende 
aandachtspunten: 
1. Berg je spullen goed op, bij voorkeur 

in de kleedkamer of gebruik de kluisjes 
tegenover Van der Woude 

2. Zorg dat je altijd 5 minuten voordat de 
training begint klaar staat, met je 
schaatsen aan. Help elkaar eventueel 
met goed strak vast zetten  

Start trainingen 

Bochtenclinics 

Ook dit jaar besteden we 
weer extra aandacht aan 
de bochtentechniek. Het 
trainingspakket bestaat uit 
4 lessen: 
 
- Zo 16 okt  8:00-9:00 
- Zo 30 okt  8:00-9:00 
- Zo 20 nov 8:00-9:00 
- Zo 18 dec 8:00-9:00 
 
De trainingen worden 
gegeven op de 30x60 
baan (op het midden-
terrein).  
 
Let op! Verzoek om 7:30 
aanwezig te zijn om goed 
in te lopen. 
 
De trainers adviseren 
iedereen om deel te 

3. Trek voor het schaatsen thermische 
kleding aan, waarin je je goed kan 
bewegen, maar ook voldoende 
warmte isoleert. 

4. Handschoenen zijn verplicht, maar 
ook je STG Koggenland 
trainingsjasje. Gebruik dit jasje alleen 
voor het schaatsen! 

5. Het is niet toegestaan op de 
boardingkussens te gaan zitten of 
liggen. Ga er ook niet overheen 
hangen of met de punten van de 
schaatsen tegenaan. Schade is voor 
eigen rekening! 

6. Ouders maken tijdens het trainen 
geen contact met de kinderen, noch 
met de trainers! Doe dit voorafgaand 
aan de training, of na afloop. Zo 
kunnen de kinderen en trainers zich 
optimaal concentreren. 

nemen aan deze zeer 
leerzame trainingen. Wil je 
ook de bochtentechniek 
leren of verbeteren?  
Meldt je dan aan op: 
 
wedstrijd@stgkoggenland.nl  
 
onder vermelding van je 
voor- en achternaam + je 
categorie.  
 
Kosten? 
Het baan wordt op de 
genoemde extra trainings-
momenten apart, op de 
genoemde tijdstippen, tegen 
de laagste kosten gehuurd.  
 
Lespakket € 20,- p.p. 
 
(maak bij aanmelding bedrag 

over op rekening STG Koggen-
land o.v.v. je naam en 

categorie) 

 
 
 
 
Wat heb je nodig? 
Behalve een goed humeur 
schaatsen, goede even-
tueel snijvaste, hand-
schoenen, een helm, 
scheenbescherming (bijv. 
voetbal), snijvaste 
enkelbescherming 
(enkelsokken) en/of overige 
snijvaste kleding. 
 
Verzoek aan ouders 
In verband met de veiligheid 
van de rijders vragen we u 
om ons te helpen de 
valkussens langs de 
boarding te plaatsen en na 
afloop weer weg te halen. 

Het dragen van een helm met regelmatige vorm (ASTM norm F1849) wordt sterk aangeraden. 

R 

Actueel nieuws  

op onze website! 

Ga naar: 

www.stgkoggenland.nl 

 

Behendigheidstrainingen op maandagavond 
17:30-18:45. Meer info elders in nieuwsbrief 

http://stgkoggenland.nl/pupillen-groepen-indeling-2016-2017/
mailto:wedstrijd@stgkoggenland.nl
http://www.stgkoggenland.nl/
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“Afmelden?” 
 

‘Voor de trainingen even je 
trainer of een groepsgenoot 
van je informeren dat je 
afwezig bent’ 
 
Voor wedstrijden: 
 
Na sluitingsdatum bij 
organiserende vereniging. Kijk 
op schaatsen.nl welke… 
 
Bijvoorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
STG Koggenland 
wedstrijd@stgkoggenland.nl 

 
STG Hoorn 
wedstrijdsecretariaat@stghoorn.nl 

 
STG Purmerend 
stgpurmerendwedstrijden@gmail.com 

 
STG Solid Aqua 
wedstrijdsecsa@hotmail.com  

Heb je een wedstrijd-
abonnement bij ons en een 
licentie aangeschaft bij de 
KNSB?  
 
- t/m 12 jaar   €  7,50 
- 13 t/m 18 jaar €20,00 
- Vanaf 18 jaar €35,00 
-  
Jaarlijks te verlengen (rond 
juni). Met deze licentie kan 
ingeschreven worden voor 
bepaalde wedstrijden.  

Wedstrijden 

Clubwedstrijden 
Deze worden dit seizoen 
ook wel categorie-
wedstrijden genoemd en 
vinden alle plaats op de 
Westfries in Hoorn. 
 
Na bekendmaking 
schaatskalender KNSB 
eind september zijn alle 
wedstrijden door de 
baancommissie in overleg 
met alle STG’s gepland. 
 
Dit seizoen rijden alle 
STG’s samen per 

Wedstrijdplanning 

 

1. Ga naar schaatsen.nll (http://, geen www.) 
2. Selecteer ‘Langebaan’ en de betreffende 

ijsbaan 
3. Klik op wedstrijd waaraan je wil deelnemen. 
4. Schrijf je in voor de sluitingsdatum/tijd! 
5. Je ziet de afstandcombinaties die je kan 

kiezen (vraag je trainer welke je mag rijden). 
Voor sommige afstanden geldt een limiet! 

6. Klik op ‘Inschrijven’ en volg de stappen… 
7. Je ontvangt een bevestiging van inschrijving 

via e-mail, met afmeldlink! 
 

categorie om leuke volle 
wedstrijden te krijgen. Zo 
ontstaan er ook meer 
wedstrijden om nog meer te 
testen wat je hebt geleerd 
en PR’s te kunnen rijden. 
 
De kalender van de 
wedstrijden vind je in deze 
nieuwsbrief, maar ook in de 
agenda op onze website. 
Hier staat altijd de meest 
actuele! 
 
- 3 weken voor de 

wedstrijd inschrijven op 
schaatsen.nl 

- Sluitingsdatum/tijd is 
altijd de maandag-
avond voorafgaand aan 
de wedstrijd! 

- Controleer altijd of je 
bevestigingsmail via 
schaatsen.nl hebt 
ontvangen. Je kan ook 
de wedstrijd openen en 
op ‘deelnemers’ klikken 
om te kijken of je naam 
erbij staat! 

  
 
- Aanmelden na de 

sluitingsdatum / op de 
wedstrijddag is NIET 
mogelijk! 

 “Nog geen KNSB licentie?” 
 

Uitleg Wedstrijdlicentie 

 
Maak account MijnKNSB 

(inloggegevens via STG 
Koggenland ledenadministratie) 

 
 

https://inschrijven.schaatsen.nl/
mailto:wedstrijd@stgkoggenland.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@stghoorn.nl
mailto:stgpurmerendwedstrijden@gmail.com
mailto:wedstrijdsecsa@hotmail.com
https://inschrijven.schaatsen.nl/
file:///C:/Users/jhous/Documents/Sport/Schaatsen/STG%20Koggenland/Communicatie/Nieuwsbrief/schaatsen.nl
file:///C:/Users/jhous/Documents/Sport/Schaatsen/STG%20Koggenland/Communicatie/Nieuwsbrief/schaatsen.nl
https://inschrijven.schaatsen.nl/
https://knsb.nl/voor-verenigingen/vereniging-licentie/licentie-informatie/
https://knsb.nl/voor-verenigingen/vereniging-licentie/licentie-informatie/
https://mijn.knsb.nl/login
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1. Loop goed in, dus zorg dat je een uur tot 30min voor aanvang aanwezig bent! 
2. Zorg dat je altijd op tijd aanwezig bent. Niet op tijd aan de start is diskwalificatie! 
3. Je mag alleen vanaf het middenterrein het ijs op. Er is altijd een trainer van STG 

Koggenland aanwezig om je bij te melden. 
4. Ouders mogen voor aanvang op het middenterrein even helpen de schaatsen goed 

strak onder te binden, bij voorkeur zelf leren, en moeten bij aanvang wedstrijd het 
middenterrein hebben verlaten! De trainers zijn het aanspreekpunt voor kinderen. 

5. Let goed op de kleur van het bandje om je rechter arm per afstand! Dit staat op de 
startlijsten die voorafgaand aan de wedstrijd bij de jurykamer worden verstrekt 
(€0,50). Tip: schrijf de ritnummers met kleur bandje op je hand, dan vergeet je het 
niet en kun je zelf ook op het scorebord in de gaten houden wanneer je bij de start 
moet zijn. ( Blauw/Rood  is start buitenbaan,  Wit/Geel  is start binnenbaan)  

Wedstrijdkalender 

“Deelname?” 
 
Dit kan alleen als je 
YsFaciliteiten hebt 
behaald. C-selectie en 
Baanselectie rijders.  

Elkaar naar een supertijd 
brengen ….. 

Afmelden voor wedstrijden 
- Afmelden voor een wedstrijd, waarvoor je jezelf heb opgegeven, kan via 

schaatsen.nl tot en met de maandag voorafgaande aan de wedstrijd  
(ook via de link in de bevestigingsmail van inschrijving) 

- Afmelden na de sluitingsdatum kan alleen via een email naar de 
organiserende vereniging, NIET via eigen vereniging. 

- Afmeldingen tot 12.00 uur op de wedstrijddag worden verwerkt in de startlijst. 
Na 12.00 uur afmelden, betekent een streep door je naam en de 
tegenstander rijdt alleen. Overtreding van deze regel kan tot uitsluiting van 
volgende wedstrijden leiden. 

Baanselectiewedstrijden

week datum tijd type wedstrijd organisatie kosten

40 zo 9 okt 17:30 - 19:30 Baanselectie wedstrijd Baancommissie geen

44 zo 6 nov 17:30 - 19:30 Baanselectie wedstrijd Baancommissie geen

47 zo 27 nov 20:00 - 22:30 Baanselectie wedstrijd Baancommissie geen

2 zo 15 jan 17:30 - 19:30 Baanselectie wedstrijd Baancommissie geen

4 zo 29 jan 17:30 - 19:30 Baanselectie wedstrijd Baancommissie geen

8 zo 26 feb 17:30 - 19:50 Baanselectie wedstrijd Baancommissie geen

Categoriewedstrijden Pupillen

week datum tijd type wedstrijd organisatie kosten

41 zo 16 okt 17:30 - 19:45 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Hoorn geen

42 zo 23 okt 17:30 - 19:50 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Koggenland geen

43 zo 30 okt 17:30 - 19:45 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Purmerend geen

45 zo 13 nov 17:30 - 19:45 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Hoorn geen

47 zo 27 nov 17:30 - 19:50 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Purmerend geen

48 zo 4 dec 17:30 - 19:45 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Hoorn geen

49 za 10 dec 17:30 - 23:00 Toon Steltenpool Bokaal STG Purmerend geen

1 zo 8 jan 17:30 - 19:45 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Purmerend geen

5 zo 5 feb 17:30 - 19:45 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Koggenland geen

6 zo 12 feb 17:30 - 19:50 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Purmerend geen

7 zo 19 feb 17:30 - 19:45 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Solid Aqua geen

9 za 4 mrt 18:45 - 21:00 Westfries Kampioenschap Pupillen STG Hoorn geen

9 zo 5 mrt 17:30 - 19:45 Langebaanwedstrijd Pupillen STG Purmerend geen

Categoriewedstrijden

Limieten pupillen '16-'17

100m geen

300m geen

500m 300m < 38 sec

700m 500m < 60 sec

1.000m 500m DPA < 57 sec

500m HPA < 55 sec

Bij hoge uitzondering geldt

limiet 1.000m ook voor DPB/HPB

https://inschrijven.schaatsen.nl/
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Als de wedstrijd is 
gereden, alle 
elektronische en 
eventuele handgeklokte 
tijden zijn verwerkt zal de 
wedstrijd worden getoetst 
op de regels en na 
vrijgave in het nationale 
systeem (Vantage) 
opgeladen.  
 
Alle rittijden zijn op 
schaatsen.nl terug te 
vinden. Zoek de wedstrijd 
op (zoals bij inschrijven). 

Droom je wel eens om op 
supersnel ijs te rijden? De 
ijsbaan waar onze 
kampioenen op TV rijden? 
 

Dat kan in het 
nieuwe Thialf! 

 
STG Koggenland krijgt in 
het begin van het seizoen 
van Thialf een beperkt 
aantal opties om daar een 
wedstrijd te rijden. 

Uitslagen 

Clubwedstrijden Heerenveen 

“Snelste (tussentijdse) 
seizoentijden?” 

Ga naar knsb.nl 

  

Klik aan de rechterzijde op 
‘Uitslagen’.  De gehele 
wedstrijd wordt in een 
PDF aangeboden. 
 
Uitslagen van goed-
gekeurde wedstrijden zijn 
meestal de dinsdag 
volgend op de wedstrijd 
beschikbaar.  
 
Snelste seizoentijd? 
 
Op knsb.nl/ranglijsten  
vind je wekelijks (in PDF) 

de meest actuele snelste 
seizoentijden per rijder. 
 

 

Wil je deze beleving niet 
missen en een hele mooie 
kans op een PR/limiet/YF 
niet laten schieten?  
 
Schrijf je dan in voor deze 
wedstrijden.  
Omdat we het kostbare ijs 
apart moeten huren en 
vragen we een bijdrage in 
de kosten hiervan. 
 
Kosten € 25,- per wedstrijd 

Let op! Deze wedstrijden 
zullen na enige tijd na 
opening op schaatsen.nl 
open worden gezet voor 
rijders van andere 
verenigingen, zodat we het 
ijs daar maximaal benutten, 
dus vol=vol! 
 
Een standaard vrijvraag-
brief voor school is 
beschikbaar voor deze 
wedstrijd. 

Categoriewedstrijden Junioren t/m Masters

week datum tijd type wedstrijd organisatie kosten

40 zo 9 okt 19:45 - 22:30 Langebaanwedstrijd Jun t/m Masters STG Purmerend geen

42 zo 23 okt 20:00 - 22:30 Langebaanwedstrijd Jun t/m Masters STG Solid Aqua geen

44 zo 6 nov 19:45 - 22:30 Langebaanwedstrijd Jun t/m Masters STG Solid Aqua geen

46 zo 20 nov 20:00 - 22:30 Langebaanwedstrijd Jun t/m Masters STG Koggenland geen

49 zo 11 dec 17:30 - 19:50 Langebaanwedstrijd Jun t/m Masters STG Solid Aqua geen

49 zo 11 dec 20:00 - 22:30 Pure sprint wedstrijd Jun B t/m Masters Baancommissie ?

50 zo 18 dec 20:30 - 22:30 Langebaanwedstrijd Jun t/m Masters STG Koggenland geen

3 zo 22 jan 17:30 - 19:45 Langebaanwedstrijd Jun t/m Masters STG Solid Aqua geen

4 zo 29 jan 19:45 - 22:30 Langebaanwedstrijd Jun t/m Masters STG Hoorn geen

6 zo 12 feb 20:10 - 22:30 Langebaanwedstrijd Jun t/m Masters STG Hoorn geen

8 zo 26 feb 20:10 - 22:30 Langebaanwedstrijd Jun t/m Masters STG Koggenland geenOp naar de volgende 
persoonlijke toptijd… 

Go to the start, readyyy, ….. 

Clubwedstrijden HEERENVEEN (Thialf)

week datum tijd type wedstrijd organisatie kosten

51 wo 21 dec 11:15 - 13:00 Clubwedstrijd Koggenland (HVN) STG Koggenland € 25,00

10 za 11 mrt 19:00 - 23:00 Clubwedstrijd Koggenland (HVN) STG Koggenland € 25,00

file:///C:/Users/jhous/Documents/Sport/Schaatsen/STG%20Koggenland/Communicatie/Nieuwsbrief/schaatsen.nl
https://knsb.nl/
http://extranet.knsb.nl/ranglijsten/
file:///C:/Users/jhous/Documents/Sport/Schaatsen/STG%20Koggenland/Communicatie/Nieuwsbrief/schaatsen.nl


  

 

Nieuwsbrief STG Koggenland Pagina 5 van 7 

  

Op uitnodiging 
Voor een aantal wedstrijden/toernooien 
wordt STG Koggenland uitgenodigd om 
met een beperkt aantal rijders (Team 
Koggenland) deel te nemen. Dit voor 
zowel junioren als pupillen. 
 
Zelf inschrijven kan hierbij niet. Het 
wedstrijdsecretariaat schrijft i.o.m. de 
trainers de rijders voor Team Koggenland 
in. Je wordt dus persoonlijk uitgenodigd 
om deel te nemen.  
 
Deelname 
Het is belangrijk dat als je wordt 
uitgenodigd zo snel mogelijk te laten 
weten of je mee gaat. Meld je dus tijdig af 
als je niet kunt, zodat we een ander 
kunnen vragen in het team! Bij geen 
bericht zullen we automatisch een ander 
vragen, dus bevestig altijd op tijd! 
 

Kosten € 5,- per wedstrijd 

Interclubwedstrijden 

Marathoncompetitie “Zelf inlopen?” 
Loop 2 rondjes in met 
oefeningen: huppelen, 
zijwaarts, molenwieken, 
hakken naar je billen, 
knieën heffen, etc. 

Deze kosten zijn een bijdrage in de 
kosten (circa €90) die aan STG 
Koggenland in rekening worden 
gebracht bij deelname. 
 
We streven er naar iedereen met een 
redelijk wedstrijdniveau een keer uit te 
nodigen voor deze wedstrijden. Wil je dit 
seizoen niet deelnemen? Geef dit dan 
door, zodat we je ook geen uitnodiging 
hoeven sturen! 
 
Omdat deze wedstrijden categorie-
gebonden zijn, zijn we ook afhankelijk 
van hoeveelheid rijders per categorie en 
voor welke categorie wordt uitgenodigd.  
 
Het kan dus zijn dat in bepaalde 
categoriën meer rijders zullen worden 
uitgenodigd. Tevens is het meerijden in 
een hogere categorie dan je zelf zit niet 
altijd mogelijk!  
 

 Team Koggenland 

Interclubwedstrijden

week datum tijd type wedstrijd organisatie kosten

45 za 12 nov 15:30 - 19:00 Interclubwedstrijd Pupillen AB/Jun C (GRO) SV De Scheuvelloper € 5,00

50 za 17 dec 18:30 - 21:30 Interclubwedstrijd Pupillentoernooi IJCE (EHN) IC Eindhoven € 5,00

2 za 14 jan 20:30 - 23:00 Interclubwedstrijd Jan Duif Bokaal (HRN) STG Purmerend € 5,00

6 za 11 feb 17:30 - 20:00 Interclubwedstrijd Gerard Ettes Trofee (HRN) STG Koggenland € 5,00

* publicatie o.b.v. de (voorlopige) wedstrijden die bekend zijn per 2-10-2016.

Dit seizoen hebben we 
gezocht naar een betere 
aansluiting voor pupillen 
en ouders tussen 
langebaan en marathon. 
 
De marathoncompetitie 
zal dit seizoen in veel 
gevallen  voor pupillen 
direct aansluiten op de 
(pupillen)wedstrijden 
lange baan. Dus de 
marathoncompetitie begint 
eerder voor pupillen dan 
vorig seizoen! 
 
De marathoncompetitie 
wordt niet door de STG’s 
georganiseerd. Er dient 
voor middels een apart 

inschrijfformulier voor 
worden ingeschreven. 
 

Inschrijven 
marathoncompetitie 

2016-2017 
 
Let op! Hier zijn extra 
kosten en aangescherpte 
veiligheidsregels aan 
verbonden.  
Kijk op: 
 

Reglement & kosten  
 

Wedstrijdkalender 
 

Veiligheidsregels  
 
De veiligheidsregels gelden 
voor iedere rijder! 

Website Marathon: 
http://marathon.bchoorn.nl/  
 
(kalender op volgende pagina) 

“Limieten YF?” 
 
Kijk voor de actuele 
limieten voor het 
behalen van je 
ijsfaciliteiten altijd op de 
website van de 
Baancommissie Hoorn. 

http://marathon.bchoorn.nl/nieuws.php?view=299
http://marathon.bchoorn.nl/nieuws.php?view=299
http://marathon.bchoorn.nl/nieuws.php?view=299
http://marathon.bchoorn.nl/index.php?id=1
http://marathon.bchoorn.nl/index.php?id=12
http://marathon.bchoorn.nl/nieuws.php?view=300
http://marathon.bchoorn.nl/
http://langebaan.bchoorn.nl/index.php/algemeen/ijsfaciliteiten-normen
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Behendigheidstrainingen 

Ook dit seizoen worden er 
weer extra trainingen 
gehouden in de 
herfstvakantie en 
Kerstvakantie. 
 
Herfstvakantie 
Dinsdag 18 oktober 
Donderdag 20 oktober 
 

7:45 – 8:45 
v.a. 7:15 inlopen 

 

Extra trainingen in vakanties 

“Parkeervergunning?” 
 
Verwacht je meer dan 
24x te parkeren bij de 
Westfries of wil je het 
jezelf makkelijk maken? 
 
Vraag bij de Gemeente 
Hoorn online een 
parkeervergunning aan 
voor €32,63 per half 
jaar! 

  

Kerstvakantie 
Dinsdag 27 december 
Donderdag 29 december 
Dinsdag 3 januari 
Donderdag 5 januari 
(tijd idem herfstvakantie) 
 
Kosten: geen! 
 
Laat wel even aan je 
trainer weten, of per mail 
of je hierbij aanwezig bent. 
Zo kan een passend 
rooster worden gemaakt 
voor de inzet van trainers. 

Marathoncompetitie

week datum tijd type wedstrijd organisatie kosten

41 zo 16 okt 19:45 - 20:00 Marathon competitie Pupillen Marathoncommissie zie website

43 zo 30 okt 19:45 - 20:00 Marathon competitie Pupillen Marathoncommissie zie website

45 zo 13 nov 19:45 - 20:00 Marathon competitie Pupillen Marathoncommissie zie website

48 zo 4 dec 19:45 - 20:00 Marathon competitie Pupillen Marathoncommissie zie website

1 zo 8 jan 19:45 - 20:00 Marathon competitie Pupillen Marathoncommissie zie website

3 zo 22 jan 19:45 - 20:00 Marathon competitie Pupillen Marathoncommissie zie website

5 zo 5 feb 19:45 - 20:00 Marathon competitie Pupillen Marathoncommissie zie website

7 zo 19 feb 19:45 - 20:00 Marathon competitie Pupillen Marathoncommissie zie website

9 zo 5 mrt 19:45 - 20:00 Marathon competitie Pupillen Marathoncommissie zie website

* weergave pupillentijden, junioren en ouder starten na de baanverzorging volgend op de pupilleneindtijd.

Om nog beter en meer 
ruimte te hebben om op 
techniek te kunnen trainen 
zullen er per toerbeurt op 
maandagen behendig-
heidstrainingen op de 
30x60 baan worden 
verzorgd dit seizoen.  
 
Alle STG’s nemen hieraan 
deel en daarom zullen we 
per toerbeurt groepen van 
+/- 25 rijders op de 30x60 
baan begeleiden. 
 
Pim Jong is de vaste trainer  
samen met een trainer van 

STG Koggenland, die altijd 
als aanspreekpunt dient! 
 
Aangepaste tijd! 
 

17:30 – 18:45 
v.a. 17:00 inlopen 

 
Na 18:45 is er de 
gelegenheid het geleerde op 
de 400m baan te oefenen. 
Je bent dus om de 5/6 
weken aan de beurt. 
 
De rijders die aan de beurt 
zijn zullen via hun trainers en 

indien mogelijk via website 
worden geïnformeerd. 
 
Let op! Een helm, snijvaste 
handschoenen en 
scheenbeschermers zijn 
verplicht. Advies is ook 
enkelbescherming te 
dragen. 
 
De groep van Robert 
Stumpel zal maandag 3 
oktober starten met deze 
training! 
 

Het dragen van een helm met regelmatige vorm (ASTM norm F1849) wordt sterk aangeraden. 

“Tip” 
Loop altijd op je 
beschermers tussen 
30x60 baan en 400m 
baan. Dit voorkomt 
beschadigingen aan je 
ijzers! Dus neem ze 
altijd mee! 

“Behendigheid?” 
 
- Startoefeningen 
- Bochtentechniek 
- Balans & houding 
- etc. 

“Valkussens?” 
 
Bij trainen op 30x60 
baan zijn valkussens 
tegen de boarding 
verplicht. Helpt u ook 
even mee deze te 
plaatsen en na afloop te 
verwijderen?  
 

Alvast hartelijk dank 

Op naar de volgende 
training… 

https://www.hoorn.nl/Int/Welkom-in-Hoorn/Diensten-en-producten-Hoorn/parkeervergunning-parkeerterreinen.html
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Trainingskamp 
Deze staat gepland in Rijssen van vrijdagmiddag 4 t/m 
zondag 6 november. Vorig jaar werd geschaatst op de 
baan in Enschede, Deventer en Dronten. Ook werd er 
gezwommen. Wat het programma dit jaar wordt??? 
Houd de website in de gaten voor aanmelding 
hiervoor. Kostenindicatie: €55,- tot €60,- 

Overige mededelingen 

CONTACT 

Voorzitter 

Fred Berlijn 
 

Vice voorzitter 

Tjasso Druif 
 

Penningmeester & kleding 

Petra van Duin-Dam 
penningmeester@stgkoggenlad.nl 

 

Ledenadministratie 

Hetty en Kees Koomen 
ledenadmin@stgkoggenland.nl 

 
Trainers coördinator 

Rob Tensen 
 

Wedstrijdsecretariaat 

Peter Bontrop 
Hermen Oussoren 

wedstrijd@stgkoggenland.nl 
 

PR & sponsoring 

Fred Berlijn 
fred@stgkoggenland.nl 

 
Jury-coördinatie 

Arianne Vriend 
Jenny Benneker 

 
Algemene informatie 

info@stgkoggenland.nl 
 

Bestuur overig 

Hendrik Visser (A.I.) 
 

District afgevaardigde 

Arjan Molenaar 
 

Insturen jouw verhaal 

info@stgkoggenland.nl 
 

Betalingen 

NL21 RABO 0368 9589 65  
t.n.v. STG Koggenland 

 

 

Actueel nieuws  

op onze website! 

Ga naar: 

www.stgkoggenland.nl 

 
Kijk voor meest actuele nieuws altijd op de website www.stgkoggenland.nl 

Hulp bij wedstrijden 
Zonder klokkers en overige 
jury, geen wedstrijden. Om 
wedstrijden goed te laten 
verlopen stelt de KNSB 
voorwaarden in de vorm 
van diverse in te vullen 
functies.  
 
Geen juiste invulling 
betekent dat de wedstrijd 
ongeldig wordt verklaard en 
alle gereden PR’s niet 
erkend worden! 
 
We vragen u dringend één 
of een paar keer te helpen 
bij de wedstrijden. We zijn 
hierbij vooral op zoek naar 
klokkers.  
Naast de elektronische 
tijdwaarneming (ET) 

moeten er bij iedere 
wedstrijd 6 klokkers 
aanwezig zijn om 6 
handtijden te registreren. 
 
Het is jaarlijks een uitdaging 
dit in te vullen en de tijden 
van onze kinderen geldig te 
laten verklaren.  
 
Een inspanningverplichting, 
zoals veel andere 
verenigingen kennen 
(bardienst, schoonmaken, 
papierdienst etc), hebben we 
(nog) niet. Dus we doen een 
beroep op u om zich aan te 
melden voor het klokken. 

Note: 
 
Het Westfries Kampioen-
schap Pupillen van vorig 
seizoen is mede om de 
reden van te weinig klokkers 
(lees: handgeklokte tijden) 
afgekeurd en ongeldig 
verklaard. Alle PR’s zijn 
hiermee geschrapt. Rijders 
zullen komend seizoen hun 
oude PR’s op de lijsten zien! 
 
 

MELDT U AAN VOOR HET KLOKKEN!  wedstrijd@stgkoggenland.nl 
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Finish 100, 300 
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OPGANG 

INRIJDEN 

JURYKAMER 

(startlijsten) 
TRAP 

OPGANG 

TRAININGEN 

KLEEDRUIMTES 

KLUISJES 

VERZAMELPUNT 
- Wedstrijden (kleedruimte) 
- Bochtentraining 
- Behendigheidstraining 
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