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Nieuwsbrief nr 1 2015
Het voorjaar komt er bijna aan…..dus tijd
om nog heel even stil te staan bij het
schaatsen om daarna vooral uitgebreid stil
te staan bij het skeeelerseizoen! Ook willen
wij nog kort onze SCOSSe fietsclub onder
de aandacht brengen.
Veel leesplezier voor nu en alvast veel
plezier gewenst met de wielen op de
weg…..of gewoon met beide benen op de
grond!
Koen Berghuis Diana Mokveld

Bauke Heida

Seizoensafsluiting schaatsen
Nog even onze allerlaatste schaatszaterdag op 21 maart onder de aandacht brengen:
Uiteraard sluiten we tradiitiegetrouw weer ons schaatsseizoen af met onze jaarlijkse
clubkampioenschappen, ook dit jaar met officieele tijdswaarneming. Omdat we alle
deelnemers moeten aanmelden bij de KNSB hebben we tijdig je aanmelding nodig.
Inschrijven kan tot 15 maart! Meld je dus aan bij/via mariekesnieder@gmail.com. We
sluiten de avond af met een borrel om de hoogtepunten van het schaatsseizoen nog
eens door te nemen en stil te staan bij het …skeelerseizoen.

Skeelerseizoen 2015
Hoewel we, ondanks het gebrek aan vrieskou en winters landschap, nog volop in
schaatssfeer verkeren, heeft de skeelercommissie het skeeleren toch alweer in het vizier.
Het thema van deze nieuwsbrief staat dan ook in het teken van het komende
skeelerseizoen.
Namens de skeelercommissie,
Trudy van der Graaff Jacqueline Barten Dirk Langhout Freek Huizing

Aftrap skeelerseizoen & trainingen
Op maandag 30 maart starten we het nieuwe skeelerseizoen met een bijeenkomst bij
Hart for Her. Er zal een toelichting gegeven worden op de trainingen en overige
skeeleractiviteiten. In verband met 2e Paasdag is de eerst volgende training op maandag
13 april.
Trainingen:
Maandag 18:15 – 19:15 Den Bosch, wedstrijdjeugd, trainer Bas
Maandag 19:15 – 21:00 Oss, volwassenen, trainer Trudy
Donderdag 16:00 – 17:00 Oss, jeugd, jong, trainers Trudy en Nicolle
Donderdag 19:00 - 20:00 Oss, jeugd + volwassenen, trainer Annemiek
Als alternatief voor de bostraining biedt Trudy bij Hart for Her (HfH) een trainingparcours
aan. Kosten Euro 50 voor een 10 strippenkaart (voor eigen rekening, loopt niet via
SCOSS). Gaarne de behoefte aan de bostraining en/of trainingparcours HfH doorgeven
via skeeleren@scoss.nl.
Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

Skeelerevenementen & -tochten 2015
MaasdijkMarathon:
Het SEC (Sport Expertise Centrum) vervangt de Stichting MaasdijkMarathon en heeft de
hulp van SCOSS als voorwaarde gesteld. Wanneer we geen hulp bieden wordt er geen
skeelermarathon georganiseerd. Eisen welke wij aan de organisatie zullen stellen:
-Veilig parcours
-Tijdwaarneming met transponders
-Alleen voorinschrijving
-Helm verplicht
-Finish voor alle sporten op de dijk
Er zal een afspraak met het SEC gemaakt worden voor overleg hieromtrent.
Toertochten:
Het lijkt ons leuk om gezamenlijk met SCOSSER’s wat vaker deel te nemen aan de
toertochten in het land. Op KNSB.nl staan diverse tochten vermeld. Zo is er op 28 maart
de Lentebloesemtocht (Heerde), op 4 april de Loevesteintocht (Zuilichem), op 12 april de
Nedereindse Berg SVU toertocht (Utrecht) en op 6 juni De Nieuwe Wildernis on skates
(Almere-Lelystad). Zie voor de lijst met toertochten (Ctrl-klik):
http://fd7.formdesk.com/knsb/aanmelden_skatetoertocht?startpos=-1&results

Bij belangstelling gaarne aanmelden via skeeleren@scoss.nl.
SCOSS toertocht:
Deze staat gepland op zondag 19 april. Het parcours is dezelfde als van 2014 en de
afstanden die gereden kunnen worden zijn 20, 40 en 60 kilometer. Voorafgaand willen we
een kinderskeelertocht houden waarbij zo veel mogelijk deelnemers aan de officiële
toertocht mee rijden. Voor de organisatie en verloop van de toertocht hopen we op
voldoende vrijwilligers!
Skeelerkamp:
Deze staat gepland op donderdag 14 mei
(Hemelvaartsdag) en vrijdag 15 mei.
24 uur KIKA:
5 en 6 september vindt het 24 uur KIKAevenement plaats op de baan van Flevonice.
We willen net als vorig jaar met een aantal
teams meedoen aan dit geweldige, gezellige
en bovenal nobele skeelergebeuren. Bij
belangstelling gaarne aanmelden via
skeeleren@scoss.nl.
Marathon Berlijn:
De marathon in Berlijn vindt plaats op zondag 26 september. Aan dit evenement, waarbij
dwars door Berlijn gereden wordt en dat zijn weerga niet kent, hebben vorig jaar ruim 5000
skeeleraars deelgenomen. Het zou leuk zijn om er dit jaar met een SCOSS-delegatie aan
deel te nemen. Er zou ook naar een gezamenlijk reis- en verblijf gekeken kunnen worden.
Bij belangstelling gaarne aanmelden via skeeleren@scoss.nl.

Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

En nog meer wielen……
Verruil je je ijzers liever voor grote wielen? En zoek je een manier om je strakke benen in
vorm te houden tijdens het zomerseizoen? Dinsdag 31 maart begint weer het fietsseizoen.
Zin om mee te trainen op de dinsdagavond met SCOSS? Of om op zondagochtend een
tochtje te fietsen? Kijk voor een sfeerimpressie in clubblad http://scoss.nl/wpcontent/uploads/2014-Jaargang-18-nr-3-SCOSS.pdf bladzijde 68 op de website of mail
naar Frank Ulijn voor meer informatie (Frank.ulijn@online.nl).

Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

