
Beste trainers, 

 

Op woensdag 27 februari 2013 is er voor ons uit de regio Haarlem wedstrijdijs gehuurd op 

Thialf in Heerenveen van 11:15 tot 13:00 uur. 

Het is dan mogelijk om een 500-1000 m of 500-1500 te rijden.  

Opgeven voor deze wedstrijd kan tot uiterlijk vrijdag 15 februari 2013 via het bijgesloten 

formulier. Kosten zijn 20 euro per deelnemer. 

 

LET OP DE WIJZE VAN BETALING. 

 

  De betaling van € 20,- per deelnemer dient te gaan via de trainer cq. vereniging, dit 

door voor vrijdag 22 februari het totale bedrag te storten op bankrekeningnummer 

1563.99.601 ten name van de Stichting TopSchaatsen Haarlem. Per groep dient dus 

te worden afgerekend, dit ivm organisatie en tijdsdruk. 

 

LET OP: 

Uitdrukkelijk is bepaald dat, indien niet tijdig wordt betaald, men niet op de startlijst 

wordt geplaatst. 

Bij het niet tijdig afmelden, 24 uur voor aanvang van de wedstrijd, wordt de 20 euro niet 

teruggestort! . 

 

Er is natuurlijk een limiet aan deelname, zijn er meer aanmeldingen dan zal op basis van de 

opgegeven afstanden en de SARA ranking worden geselecteerd. Ook houden we rekening met 

een mogelijkheid om te starten vanuit iedere vereniging. 

De volgorde van selectie: 1 Baanselectie + gewestelijk abonnement. 

    2 C-selectie. 

    3 YF abonnement. 

    5 CF gehaalde norm. 

 

Bij inschrijving dienen de volgende gegevens te worden vermeld: 

 Naam 

 Categorie 

 Wedstrijdnummer 

 Voorkeur voor afstanden 

 

Mooi initiatief van Spandon Tours 

Dit keer is er ook de mogelijkheid om vanaf de ijsbaan mee te rijden in een Spandon-bus naar 

Heerenveen, kosten zijn 5 euro p.p. Er kunnen maximaal 63 personen mee. Ben je 

geïnteresseerd dan aangeven op het wedstrijd opgaveformulier. Bij voldoende belangstelling 

staat de bus voor jullie klaar. Duidelijkheid hierover komt na 15 februari wanneer de opgaven 

binnen zijn. Bij doorgang is het contant afrekenen bij de bus. 

 

 

Wedstrijdopgave naar Rony Weijers. 

Email rony.weijers@casema.nl 

Mobiel 06-16265774 

 

Met vriendelijke groet, 

Rony Weijers. 
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