SCHOONRIJDEN
DAT KUN JE BLIJVEN DOEN!
Schoonrijden is een sportieve én gezellige sport.
Kom naar een van onze clinics en beleef het zelf.
Zwier gezellig met ons mee. Uw schaatsen staan voor u klaar!
www.schaatsen.nl/zelfsporten-schoonrijden

Weer gaan schaatsen?
Onvergetelijk, natuurijs in de winter. Kon dat maar elk jaar! En als het dan niet wil vriezen?
Weer jaren wachten? Nee toch zeker! Kom naar de kunstijsbaan. Maar wat kies je dan?
Langebaan? Kunstrijden? Shorttrack? Beetje heftig en druk misschien…

Gezellig…
Kies dan voor Schoonrijden. Schoonrijden is eigenlijk ‘slow skating’. Een rustige, sierlijke manier van
schaatsen. ‘Zwieren’ zoals veel mensen zeggen. Schoonrijden kan individueel, met een partner of met een
groep aan een stok. Sportief, sierlijk én gezellig. De ideale sport voor wie wil zweven over bevroren water.

Sportief…
Geoefende schoonrijders kunnen zich ook met elkaar meten onder het oog van een jury in gewestelijke en
nationale wedstrijden, individueel en in koppels. Een kans voor sportieve ambities!

Meedoen…
Kom kennismaken met deze leuke sport. Er zijn 7 trainingsgroepen in het land. Ze werken samen in de
Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS), die verbonden is met de KNSB.
De Schoonrijders schaatsen tijdens hun vaste trainingsuren ongestoord over hun eigen ijs.
Neem deel aan een van onze clinics (proeflessen). Het is gratis! De schaatsen staan voor u klaar. U kunt
ook gewoon eens langskomen en meeschaatsen met een van onze trainingsgroepen. Op afspraak zijn er
oefenschaatsen beschikbaar. Gegevens over trainingsgroepen vindt u op www.schaatsen.nl

AGENDA

Clinics Schoonrijden
IJsbaan PWA Silverdome
Van der Hagenstraat 20, Zoetermeer
18 en 25 oktober 2011, van 13.00 tot 14.30 uur
Contactpersonen: Thea den Hollander, tel.: 071 – 34 14 878. Gert Slager, tel.: 071 – 40 22 966
Clinics Schoonrijden
IJsbaan Haarlem
IJsbaanlaan 2, Haarlem
7 en 14 november 2011, van 19.00 tot 20.30 uur
Contactpersonen: Peter Olijhoek, tel.: 023 – 53 35 010. Fred Groot, tel.: 0252 – 217 338

www.schaatsen.nl/zelfsporten-schoonrijden

