
Beste Deelnemer, 

Wij zijn verheugd dat we ook dit jaar weer het Clubkampioenschap van de Ter Aarse IJsclub kunnen 

verrijden op het ijs van Thialf in Heerenveen en we zijn blij dat jij mee gaat doen. Hierbij ontvang je 

informatie over onze clubkampioenschappen op zaterdag 28 januari. 

De wedstrijd begint zaterdag om 19 uur en duurt tot 23 uur. We vragen alle deelnemers om vanaf 

18.15 binnen te komen en niet eerder. De jury en vrijwilligers zullen vanaf 18 uur naar binnen 

kunnen om de nodige voorbereidingen te treffen. 

De locatie is de Thialf ijsbaan in Heerenveen en voor informatie en de route verwijzen we je graag 

naar de website, www.thialf.nl.  

De wedstrijd zal om 19 uur beginnen en het wedstrijdschema wordt vooraf bekend gemaakt. Dit 

gebeurt op de Sportity app. Die kun je downloaden op jou telefoon en dan moet je de baan in 

Haarlem toevoegen met code BAAN-HAA. Als je dat gedaan hebt komen de startlijsten vanzelf bij je. 

Binnen zullen coaches en begeleiders zijn die deze schema's ook hebben en die kun je altijd vragen 

om je te helpen.  

We hebben ook deze keer heel veel jonge jeugd en daar zijn we heel blij mee. We realiseren ons ook 

dat voor velen dit een eerste ervaring is met wedstrijden. Speciaal aan die deelnemers (en hun 

begeleiders) willen we meegeven dat je vooral moet vragen als je niet precies weet wat je moet doen 

en waar je moet zijn. De wedstrijd loopt via een strikt tijdschema en het zou jammer zijn als je niet 

op tijd bij de start bent. Let ook op dat je het juiste kleurenbandje om je arm doet. Dit staat 

aangegeven op het startschema en kun je ook altijd vragen bij de vrijwilligers. De IJsclub zorgt dat er 

voldoende reserve bandjes zijn voor de deelnemers die zelf geen bandjes hebben. 

Begeleiders van deze jeugd kunnen mee naar het middenterrein om de deelnemers te helpen met 

schaatsen aan trekken. Daarna graag zoveel mogelijk terug naar de tribune en je eigen plaats weer 

innemen. 

Zoals gezegd wees op tijd bij de start want de wedstrijd moet doorgaan.  

De pupillen C t/m F zullen rond 21 klaar zijn met hun wedstrijd en dan zal ook de prijsuitreiking zo 

snel mogelijk plaatsvinden in de omgeving van de ingang. Hier is de vraag om elkaar de ruimte te 

geven en de kinderen vooraan te laten staan. 

Na de prijsuitreiking is de avond voor de jongste jeugd voorbij en zullen de oudere jeugd en 

volwassenen nog de langere afstanden rijden.  

De pupillen A&B en de junioren C zullen rond kwart voor 10 klaar zijn en ook daar willen we dan zo 

snel mogelijk de prijsuitreiking voor doen. Voor beide categorieën geldt dat we wel afhankelijk zijn 

van de jury want die moeten de uitslagenlijsten goedkeuren voordat we prijzen kunnen uitreiken. 

Om 23 uur is er dan de prijsuitreiking voor de groep rijders die ook de lange afstand nog rijd en 

daarna is de avond afgelopen en kunnen we hopelijk terug kijken op een mooie avond met veel 

persoonlijke overwinningen en records.  

Wij hebben er zin in en hopelijk kunnen we iedereen een avond geven waar met veel plezier en trots 

op terug gekeken kan worden. 

Tot zaterdag, 

John Fransen namens het bestuur van de STG Ter Aar 


