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Beste ouders,
Het komende schaatsseizoen staat weer op het punt van beginnen. In deze brief vindt u
informatie over het komende schaatsseizoen.
Kleding
Als eerste een aantal regels voor het schaatsjack, helm, wedstrijdpakken en salopet.
• Uw kind is verplicht het jack, helm en de salopet te dragen tijdens de schaatslessen en
schaatswedstrijden;
• Deze kleding is bedoeld om alleen te dragen tijdens clubactiviteiten, dus niet om mee
buiten te spelen, te voetballen of boompje te klimmen;
• Wassen volgens wasvoorschrift;
• Iedereen dient de kleding aan het einde van het seizoen schoon en gewassen in te
leveren;
• Het jack, de helm, wedstrijdpak en de salopet blijven altijd eigendom van de
ijsvereniging;
• De kleding is het visitekaartje voor de ijsvereniging, doe er voorzichtig mee!!
Website en social media
Regelmatig wordt nieuws, foto’s en gereden tijden gepubliceerd op de website van de
IJsclub en Facebook. Ook vindt u daar de starttijden voor de clubwedstrijden (de avond voor
de wedstrijd). Indien u geen toestemming geeft om beeldmateriaal te plaatsen op social
media en de site kunt u dit vermelden bij de aanmelding van het nieuwe abonnement.
Helmen
Wij stellen helmen beschikbaar voor de kinderen die schaatsen. De helmen dienen tijdens
de trainingsuren en wedstrijden in Leiden en Den Haag gedragen te worden.
Betaling
Binnenkort ontvangt u een factuur. Wilt u het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken?
Tips voor de schaatslessen:
•
Lang hemd of T-shirt aan voorkomt een koude rug bij het diepzitten op de schaats;
•
Zorg dat uw zoon/dochter altijd scherpe schaatsen heeft. Dat rijdt veel fijner;
•
Neem een oude handdoek mee om de schaatsen af te drogen;
•
Handschoenen zijn verplicht op de ijsbaan.
•
De schaatsers in Leiden dragen een helm. Voor de schaatsers in Den Haag wordt en
muts sterk geadviseerd.
Schaatslessen dinsdag
De schaatslessen beginnen op 6 oktober. De schaatslessen zijn van 17.45 – 18.45 uur. Zorg
dat u op tijd aanwezig bent. We vinden het fijn als er ouders zijn die ons willen helpen bij
het aantrekken van de schaatsen. Denk wel aan de temperatuur. Ook al is het buiten nog
lekker weer, binnen is het koud!
De coördinatoren zijn Willemijn Kapteijn, Lobke van Leeuwen en Judith te Dorsthorst.

Schaatslessen zaterdag
Op zaterdag 3 oktober start het schaatsseizoen met een proefles. Opgeven hiervoor kan bij
Emely Rimmelzwaan, rimmelzwaan3@gmail.com. De les is van 17.15 – 18.15 uur.
Trainers zijn Edward Wijsman, Theo Vesseur en Emely Rimmelzwaan
Clubwedstrijden
Vier keer per jaar kunnen de benjamins, mini’s, welpen en pupillen meedoen met de
clubwedstrijden. Tijdens deze ochtend kunnen zij een tijd neer zetten. De wedstrijden
beginnen om 06.45 uur op de ijsbaan in Leiden. De twee snelste wedstrijden tellen mee
voor de einduitslag. De zes snelste rijders krijgen aan het einde van het seizoen een prijs
tijdens de prijs- en diploma uitreiking.
Belangrijke data seizoen 2020-2021
21 november:
1e Clubwedstrijd (Leiden)
5 december:
Districtwedstrijden voor pupillen (Leiden)
19 december:
2e Clubwedstrijd (Leiden)
8 januari:
Nieuwjaarswedstrijden op uitnodiging (Leiden)
16 januari:
Districtwedstrijden voor welpen (Leiden)
23 januari:
3e Clubwedstrijd (Leiden)
30 januari:
Districtwedstrijden voor mini’s en benjamins (Leiden)
13 februari:
4e Clubwedstrijd (Leiden)
12 maart:
Andries Kwikbokaal op uitnodiging (Leiden)
ntb:
Districtwedstrijden voor junioren A, B en C (Haarlem)
Heeft u vragen of is er iets onduidelijk? Neem dan contact op met een van de
jeugdcommissieleden.
Met vriendelijke groet,
IJsclub Hoogmade

