
Datum: woensdag 9 maart 2022
Start/einde: 17.30 – 20.00 uur
Voor wie: Alle pupillen en junioren B/C van de langebaan verenigingen
Doel: Wij vragen de pupillen en junioren een bedrag van minimaal €5 aan sponsorgeld te

verzamelen. Het totaal bedrag aan sponsorgeld wordt door de BC verdubbeld!
Prijs: Alle kinderen die mee schaatsen ontvangen een medaille!

Wat is insigne schaatsen?
Insigne schaatsen is een individuele prestatie in groepsverband, waarbij een categorie is gekoppeld aan het
aantal ronden dat je gaat rijden binnen een uur. Per categorie kun je voor goud, zilver of brons schaatsen.
Elk wedstrijd- of competitie-element ontbreekt bij het insignes chaatsen, het is een prestatie tocht.
Ook als je meer of minder dan het opgegeven aantal ronden schaatst krijg je een medaille. Je kunt
natuurlijk ook een groep formeren om te zorgen dat je alle ronden kunt schaatsen.

Medaille goud zilver brons
Leeftijd: Heren / Dames H / D H / D
0 Pupillen E en F 30 / 30 ronden 20 / 20 10 / 10
0 Pupillen C en D 45 / 40 35 / 30 25 / 20
0 Pupillen A en B 66 / 60 56 / 50 46 / 40
0 Junioren C en B 73 / 66 63 / 56 53 / 46

Sponsoractie
Alle opbrengsten van het insigne schaatsen komen ten goede aan het Paulien van Deutekom Foundation.
Wij vragen de pupillen en junioren een bedrag van minimaal €5 aan sponsorgeld te verzamelen. We
kunnen het uiteraard niet verplichten maar het zou mooi zijn als alle kinderen hieraan mee willen doen.
Ongeacht de inleg, ieder kind krijgt van ons een medaille want meedoen is belangrijk. Er worden voldoende
besteld.
Het sponsorgeld kan bij de ingang van Thialf ingeleverd worden bij de Kluners (er staat een zwarte mooie
bus met gele hartjes) of met pin betaald worden aan de balie bij Jackelien.

Wat is de Paulien van Deutekom Foundation?
Longkanker is één van de meest voorkomende en meest dodelijke vormen van kanker. In Nederland krijgen
jaarlijks ruim 12.000 mensen de diagnose longkanker. De ziekte wordt vaak pas laat ontdekt en is daardoor
moeilijk te genezen. De vraag voor de beste behandeling is daardoor des te dringender. De Paulien van
Deutekom Foundation zamelt geld in voor onderzoek naar longkanker, waardoor de PAULIEN-studie in het
Amsterdam UMC locatie VUmc mogelijk is. Kom samen met ons in actie!

AANMELDEN: Voor het insigne schaatsen kan je je inschrijven via deze link:
https://tiny.one/Insigneschaatsen

https://tiny.one/Insigneschaatsen

