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ADVERTEERDERS

KORTE BAAN WEDSTRIJD EN SINTERKLAAS
Beste ouders/verzorgers en schaatsers,
Het wordt spannend, de daken zijn glad en de temperatuur is gedaald. Zou
de Sint en zijn Pieten dit jaar ook weer op het ijs verschijnen? Sinterklaas
heeft via Whatsapp laten weten dat hij echt van plan is om te komen. Spannend, neemt hij dit jaar zijn schaatsen mee of ploft hij neer op een heerlijke
stoel?
De kinderen uit alle groepen zullen een kortebaan wedstrijd rijden van 50
meter op 3 december. Deze race gaat over 2 manches over alleen 1 recht
stuk.
Degene die het snelst kan starten en ‘rennen op schaatsen’ zal hier de snelste zijn. Iedereen start 1 x in de binnenbaan en 1 x in de buitenbaan. De snelste tijd geldt.
De kinderen die klaar zijn met hun race
blijven warm aan de andere kant van de
ijsbaan, daar is een ‘heen-’ en een ‘terug’weg zodat er niet gebotst wordt.

i=in (binnenbaan); o = out (buitenbaan)
1 i
Karen Smits - Ammerlaan
1 o
Noortje van Leeuwen
2 i
Ilse Dons
2 o
Liesbeth Hoeijmans
De kortebaan wedstrijd zal verreden wor3 i
Nina Smaal
den in 2-tallen. Nadat iedereen een keer is 3 o
Lotte Dons
geweest in de baan zoals op de lijst en stic4 i
Jet Pelkman
ker staat (i = in ; o = out) gaan we de 2e ra4 o
Sterre Kats
ce andersom. Je behoudt dus je tegen5 i
Isa Niemansverdriet
stander maar start in de andere baan. De
5 o
Nynke Heijblom
startvolgorde staat hiernaast. Zorg dat je
6 i
Noor Dons
op tijd bij de start bent, want het gaat snel!
6
o
Didi van der Wulp
Bij een eventuele valpartij mag je overrij7
i
Cato Visser
den. Misschien kan je nog een wedstrijdje
7
o
Pascal Reinaard
doen tegen een van de Pieten.
8 i
Thijs Lubrecht
8 o
Tim Hordijk
9 i
Anouk Capitein
Na de wedstrijd is er een prijsuitreiking.
9 o
Anna Melinde Benjert
De bus zal dus iets later terug rijden naar
Han van Brakel
de Hoekse Waard. Veel succes en plezier 10 i
10 o
en tot zaterdag.
Kyara Farenhout
11 i
Juliette Bons
De trainers
11 o
Floortje Dons
12 i
Nathan Janssens
12 o
Julien Hoeijmans
13 i
Pien van der Linden
13 o
Merel Smits
14 i
Floris Janssens
14 o
Joël Bom
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