
Stouwdam Competitie 2022 – 1e wedstrijd Wierden 

 

Zaterdag 2 april staat de eerste wedstrijd voor de Stouwdam Competitie als opening van het 

wedstrijdseizoen 2022 op de agenda, we starten met de wedstrijd in Wierden. 

Hier even wat informatie voor de wedstrijd en het komende seizoen.  

 

Aanmelden voor de wedstrijden 

Helaas is het niet mogelijk om in één keer voor de gehele competitie aan te melden, die moet per 

wedstijd worden gedaan. 

Bij aanmelding ontvangt u een bericht dat u moet zorgen voor een transponder. DIT IS NIET NODIG. 

De Stouwdam Competitie maakt geen gebruik van transponders. 

Inschrijving 

Inschrijven voor de competitie kan via schaatsen.nl tot de donderdag voor de wedstrijd 12.00 uur, 

daarna kan voor de wedstrijd nog ter plaatse worden ingeschreven, daaraan zijn wel € 5,00 als extra 

kosten verbonden. Maak het makkelijk voor jezelf en de organisatie, schrijf je ruim van tevoren in. 

 

Daglicenties en Neo-senioren 

Indien men mee wil doen op een daglicentie (kosten 5 euro per wedstrijd) kan men deze vooraf 

aanvragen via de website www.skeelerhuus.nl/stouwdam 

Ook Neo-senioren NIET landelijk rijden kunnen via de link op voorgaande pagina aanmelden voor de 

wedstrijden/competitie. 

 

Wedstrijdinformatie 

Ook in 2021 is het weer mogelijk de informatie over de wedstrijden terug te vinden in de app van de 

KNSB SPORTITY, om de info te volgen haal de SPORTITY-app in de app-store of playstore. Je kan na 

installatie de app openen met: iskregio 

In de app wordt de laatste informatie gedeeld over de wedstrijden en zullen na afloop ook de 

uitslagen, standen en link naar de foto’s vermeld worden. Deze gegevens zullen ook te vinden zijn op 

de website www.skeelerhuus.nl/stouwdam 

 

Betaling deelname 2022 

Ook in 2022 hebben we de bijdrage aan de competitie laag gehouden, 5 euro. Deze dient betaald te 

worden bij de eerste wedstrijd van de competitie waar je aan deel neemt. Het bedrag graag contact 

en gepast betalen bij de aanmelding. 

http://www.skeelerhuus.nl/stouwdam
http://www.skeelerhuus.nl/stouwdam


 

 

 

 

Gegevens organisatie en Programma Rijssen 

Organisatie:   Wierdense IJsclub 
Adres:    2e Lageveldsweg 6 (Sportpark het Lageveld, bij de voetbalvelden van SVZW) 
Postcode / Plaats  7641 PC Wierden 
Organisatie:   WIJC, contactpersoon Erna Vinkers 
Telefoonnr.:   0546-572310   Mob: 06-28269411 
E-Mail:    jeugd@wierdense-ijsclub.nl  
Lengte parcours:   314 mtr. 
 

Programma in hoofdlijnen 

mailto:jeugd@wierdense-ijsclub.nl


  
Programma 
 

Pupillen 4   200 mtr tijdrit   1 ronde in lijn     2 ronden in lijn 
Pupillen 3   200 mtr tijdrit   2 ronden in lijn   4 ronden in lijn 
Pupillen 2  200 mtr tijdrit  3 ronden in lijn   8 r. afvalkoers 
Pupillen 1  200 mtr tijdrit   3 ronden in lijn   10 r. afvalkoers 
Kadetten M  200 mtr tijdrit  3 ronden in lijn   12 r. afvalkoers 
Junioren   M  200 mtr tijdrit   3 ronden in lijn   12 r. afvalkoers 
Kadetten J  200 mtr tijdrit  3 ronden in lijn   15 r. afvalkoers  
Junioren   J   200 mtr tijdrit   3 ronden in lijn   15 r. afvalkoers 
 

Einde wedstrijden  ongeveer 14:00 uur  
 
 

Parkeren Wierden 

Het parkeren voor de wedstrijd in Wierden gebeurt op de grote parkeerplaats voor de sportvelden. 

Dus laat daar de auto staan en loop via de voetbalvelden naar de skeelerbaan. 

 

Laten we er met elkaar een weer een mooie competitie van maken. 

Tot ziens in Wierden. 

 

 

De competitie wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 


