
  

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Woensdag 25 september vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Je bent 

van harte welkom vanaf 20:00 uur bij IJsbaan 't Sluisven, Oosterwijzend 22, in 

Nibbixwoud. Voor de vergadering kun je, tussen 19:00 en 20:00 uur, jouw 

trainingsjasje halen of eventueel omruilen.  

Bovendien is het mooi als jij je alvast aanmeldt voor juryhulp bij de door ons te 

organiseren wedstrijden. Ook als junior en senior ben je van harte welkom voor 

hulp bij pupillenwedstrijden. We zullen na de ALV de overige plaatsen indelen, 

waarvoor je een uitnodiging zal ontvangen van onze jurycoördinator.  

  

Toegang ijsbaan bij trainingen via ClubApp 

De Baanvereniging heeft besloten de toegang met de QR-code te regelen via 

de ClubApp. Voor velen zal dit eenvoudiger worden via de mobiele telefoon.De 

ClubApp van AllUnited is via de Playstore/Appstore te installeren. Vervolgens 

kun je je in de app aanmelden met het bij de KNSB geregistreerde e-mailadres. 

De abonnementen en de QR-code(s) zullen daar zichtbaar zijn. We hebben 

voor het gemak een aanmeldinstructie opgesteld. Uiteraard is het nog steeds 

mogelijk om de QR-code als print mee te nemen naar de baan. Let op, ook dan 

moet je (eenmalig) de app installeren. 

 

Pupillenpresentatie 

Zaterdag 28 september zal op ijsbaan 'De Westfries' in Hoorn onze 

pupillenpresentatie plaatsvinden. Je bent vanaf 14:30 uur van harte welkom in 

zaal 'De Hoge Noor'. 

De trainers zullen uitleg geven aan de pupillen (en ouders) over de trainingen 
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en de groepsindeling. Hierna kunnen de pupillen de eerste rondjes op het ijs 

gaan maken onder begeleiding van een aantal trainers. Voor de ouders volgt 

dan een presentatie met uitleg over de vereniging en het rijden van wedstrijden. 

Tevens is het mogelijk om trainingsjasjes op te halen of te wisselen. De entree 

voor de baan is alleen die dag € 2,-. Je kunt natuurlijk ook alvast een 

schoolschaatspas aanschaffen voor vrij entree het hele seizoen. 

 

Bochtentrainingen 

Ook dit seizoen bieden we weer de populaire en leerzame bochtentrainingen 

aan voor pupillen en junioren C. Deze trainingen zijn heel belangrijk om de 

bochtentechniek onder controle te krijgen of nog verder te verbeteren. De 

trainingen vinden plaats op de 30x60m baan op het middenterrein. Ze worden 

als pakket van 5 lessen aangeboden voor €25,-. Op de volgende data worden 

de bochtentrainingen aangeboden: 

•    Zondag 13-10-2019 van 08:00-09:00 uur 

•    Zondag 27-10-2019 van 08:00-09:00 uur 

•    Zondag 24-11-2019 van 08:00-09:00 uur 

•    Zondag 08-12-2019 van 08:00-09:00 uur 

•    Zondag 12-01-2019 van 08:00-09:00 uur 

 

Er is een maximum aan het aantal rijders dat we kunnen laten trainen op de 

30x60m baan. Dus meld je zo spoedig mogelijk aan. Vol = vol! Zonder 

aanmelding vooraf is het niet mogelijk om mee te doen. De trainers maken 

vooraf een groepsindeling. We organiseren deze training samen met ijsclub 

'Aartswoud -Nieuwe Niedorp' en mogelijk nog een ijsclub.  

Meld je dus snel aan op: wedstrijd@stgkoggenland.nl . Geef hierbij de naam 

van de rijder en het relatienummer aan. Zorg dat je altijd om 07:45 aanwezig 

bent, zodat we stipt om 08:00 uur met de training kunnen beginnen.   

In verband met de veiligheid zetten wij samen (rijders en ouders) de valkussens 

op de baan. Het dragen van een schaatshelm en handschoenen is verplicht. 

Andere beschermende materialen zoals snijvaste handschoenen, enkelsokken, 

harde scheenbeschermers (voetbal), snijvaste been- en kniebeschermers 
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worden aangeraden, maar zijn niet verplicht. Je kunt deze materialen bij 

Rocosport met verenigingskorting aanschaffen.  

  

NK Clubs 2019 

Op zaterdag 5 oktober wordt van 11:00 tot 16:00 uur voor de 2'e keer het NK 

Clubs georganiseerd in Thialf (www.nkclubs.nl). Wij zullen hier zo goed als 

zeker weer voor worden uitgenodigd, want we staan op dit moment op de 5'e 

plaats in de ranking. Ons team staat al klaar om het op te nemen tegen de 

beste 13 andere verenigingen in het land. Hierbij zullen topsporters en de 

clubsporters gezamenlijk voor hun club uitkomen en bepalen wie de beste club 

van Nederland wordt. 

Uiteraard hopen wij dat je onze toppers komt aanmoedigen. De entreekosten 

zijn €7,50 voor dit prachtige evenement. Wij kijken naar de mogelijkheid om 

vanuit Hoorn een bus te regelen. Hiervoor is het van belang dat je na de 

wedstrijd met ons meegaat naar 'Van der Valk Wolvega' om samen met ons het 

evenement af te sluiten met een compleet verzorgd buffet (voor €27,50). De 

verwachting is dat er ook een kinderprijs voor het buffet zal zijn. Dit scheelt je 

reiskosten en levert je een gezellige en complete dag op. We hebben hiervoor 

minimaal 40 aanmeldingen nodig. Meld je hier zo spoedig mogelijk voor aan, 

zodat wij dit kunnen organiseren met NK Clubs & Van der Valk: 

wedstrijd@stgkoggenland.nl  
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van STG Koggenland 

  

Our mailing address is: 

STG Koggenland 

Zwanebloem 37 

1657 KM Abbekerk, The Netherlands 

E-mail: info@stgkoggenland.nl 
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