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Beste leden

Agenda

Dit keer niet zo’n dikke nieuwsbrief, maar
toch voldoende stof om publicatie te rechtvaardigen.
We gaan er vanuit dat
dit de laatste van 2011
is en daarom wensen we
jullie prettige kerstdagen en een dito jaarwisseling!
De redactie

Nieuwe schaatspakken
groot succes
Enkele weken geleden zijn de
nieuwe schaatspakken geleverd. Je
hebt ze al tijdens trainingen, marathon- en langebaanwedstrijden
kunnen zien op de baan. De pakken zijn zo succesvol ontvangen
dat de voorraad marathonpakken
al is uitverkocht en er nog maar
enkele langebaanpakken beschikbaar zijn. Gezien het aantal bestellingen van marathonpakken zal
maandag 12 december een nieuwe
bestelling worden geplaatst.
De pakken worden eind januari

7 februari Reschensee
10 februari Reschensee
18 maart Einde schaatsen

Hot
Bestel een schaatspak!

Redactie
leden@stgiethoorn.nl
roel@broer.us

geleverd zodat ze voor het
schaatsevenement Reschensee
2012 beschikbaar zijn.
Heb je nog belangstelling voor een
schaatspak? Geef dat dan voor
maandagmiddag 15.00 uur door
aan Henk Doze (voor informatie
zie kopje kleding in het linkermenu
op de website). Voor de schaatspakken zijn er drie mogelijkheden
(de prijzen betreffen het eerste
exemplaar):
- marathonpak lycra: € 65,- marathonpak thermo met zakken
op de rug: € 70,- langebaanpak lycra: € 65,-.

Gelukwensen
Altijd leuk om te
zien dat het goed
gaat met leden.
Wij feliciteren de
familie Oord heel
hartelijk met de
geboorte van
hun zoon en
broertje!
Dat het maar
een gezonde
sportieve kerel
mag worden.

Bestelde kleding

Dochter

De nieuwe kleding is binnen.
Jasjes e.d. kunnen worden opgehaald bij Henk Doze van de
kledingcommissie.

Er is nog meer pril geluk binnen
STG, want Jildou Leemburg is
bevallen van een wolk van een
dochter. Wij feliciteren mama
Jildou en papa
Klaas Jan met
Elynne.

Oproep

Uitval

De trainers verzoeken de leden
de gekleurde bandjes zèlf even
passend te maken met een
speld, klittenband o.i.d.

De training van dinsdag 13 december vervalt. Op die avond
rijden de zondagsrijders. Zij
die beschikken over de zegels
1.1 en 1.2 zijn tussen 19.00 en
20.00 uur het ijs te betreden.

Het gevaar dreigt namelijk dat
ze tijdens de training op het ijs
belanden met alle gevaren van
dien.

In en uit de boeken
Onze leden blijven het goed doen,
want tijdens de clubwedstrijden
van 27 november zijn er weer veel
nieuwe PR’s in de boeken gereden.

Jullie zagen in het gastenboek de
oproep van de wedstrijdsecretaris
over het tijdig aanmelden voor
wedstrijden.

Reschensee
Voor het tweede jaar vindt er in februari een Alternatieve Elfstedentocht
plaats op de Reschensee in Noord-Italië. De organisatie werkt nauw samen met die van de Overijsselse Merentocht. Vorig jaar nam een select
gezelschap van onze club deel. We hebben er toen uitvoerig over bericht.
Naast de alternatieve van 200 km zijn er toertochten van 150, 100 en
50 km. Er kan zowel op dinsdag 7 als vrijdag 10 februari gestart worden.
Er is op zaterdag 11 februari een wedstrijd in het kader van het KPN
Grand Prix toernooi voor heren uit de Topdivisie en 1ste divisie. Voor de
dames is er een wedstrijd over 70 km. Kijk ook eens op Reschensee.nl
(zonder www).
Deden er vorig jaar zo’n 500 schaatsers mee, nu denkt men in grotere
aantallen. Er kunnen met gemak 3000 sporters meedoen. Dus wie tijd
en zin heeft kan zeker overwegen mee te doen. De enthousiaste deelnemers van vorig jaar Douwe, Gauke, Jan, Lucas, Marrius, Jaap, Bert
en Paul informeren jullie graag.

