
Wedstrijd Rijders aanmelden 
Sat 02-09-17 
KNSB Cup 1  
Heerenveen 500 

Je moet een limiet hebben gereden, 
junior C en ouder 
 

Betaling via KNSB, je 
krijgt hier een mail 
voor, 50/75 euro 
voor alles 

sat 14-10-17 
KNSB Cup 2  
Zoetermeer 1500 

Je moet een limiet hebben gereden, 
junior C en ouder 

 

Zondag 15/10/17  
Regiowedstrijd 1 
 Leeuwarden   j 500-a500-b333-c222 

Iedereen kan hier aan meedoen, jong en 
oud, je eerste wedstrijd of je honderdste, 
maakt niet uit, plezier is wat telt. 

7,50 per wedstrijd, 
te betalen aan een 
ouder (Jurjen)die het 
gaat afrekenen bij de 
desbetreffende club. 
op de dag zelf 
contant meenemen. 

Sun 22-10-17  
AutumnTournament  
 Groningen 

Junioren D tot A, geen limiet nodig, 
gewoon meedoen in het moto. 
Lange dag 6/7 wedstrijden….:-) 

gratis 

Fri 27-10-17 tot 29-10-17 
Starclass 1 
Bergamo ITA jun. CD 

Limiet vereist, zware wedstrijd die 
3dagen duurt. 

Contant te voldoen 
bij de club die het 
organiseert, coach 
regelt dit 

Sun 05-11-17  
KNSB Cup 3  
Leeuwarden 1000 

Je moet een limiet hebben gereden, 
junior C en ouder 

 

Fri 10-11-17 tot 13-11-17  
Starclass 2  
Davos  SUI jun. SAB 

Limiet vereist, zware wedstrijd die 
3dagen duurt. 

Contant te voldoen 
bij de club die het 
organiseert, coach 
regelt dit 

Zat 18 nov 
Regio 2 
Enschede 1000-777-500-333 

Iedereen kan hier aan meedoen, jong en 
oud, je eerste wedstrijd of je honderdste, 
maakt niet uit, plezier is wat telt. 

7,50 per wedstrijd, 
te betalen aan een 
ouder (Jurjen)die het 
gaat afrekenen bij de 
desbetreffende club. 

Fri 24-11-17 tot 26-11-17  
Starclass 3  
Bormio ITA CD 

Limiet vereist, zware wedstrijd die 
3dagen duurt. 

Contant te voldoen 
bij de club die het 
organiseert, coach 
regelt dit 

Fri 01-12-17 tot 03-12-17  
Starclass 4 
Oberstdorf  

Limiet vereist, zware wedstrijd die 
3dagen duurt. 

Contant te voldoen 
bij de club die het 
organiseert, coach 
regelt dit 

sat 09-12-17  
KNSB Cup 4  
Heerenveen 500 

Je moet een limiet hebben gereden, 
junior C en ouder 

 

Zon 10 dec 
Regio 3 
Heerenveen  777-500-333-222 

Iedereen kan hier aan meedoen, jong en 
oud, je eerste wedstrijd of je honderdste, 
maakt niet uit, plezier is wat telt. 

7,50 per wedstrijd, 
te betalen aan een 
ouder (Jurjen)die het 
gaat afrekenen bij de 
desbetreffende club.    

Sat 13-01-18   Je moet een limiet hebben gereden,  



KNSB Cup 5  
Utrecht 1000 

junior C en ouder 

Fri 19-01-18 tot 21-01-18  
Starclass 5  
Rostock  GER CD 

Limiet vereist, zware wedstrijd die 
3dagen duurt. 

Contant te voldoen 
bij de club die het 
organiseert, coach 
regelt dit 

Zon.29-01-18 
Region 4 finale 
Groningen 1000-777-500-333 

Iedereen kan hier aan meedoen, jong en 
oud, je eerste wedstrijd of je honderdste, 
maakt niet uit, plezier is wat telt. 

7,50 per wedstrijd, 
te betalen aan een 
ouder (Jurjen)die het 
gaat afrekenen bij de 
desbetreffende club. 

Fri 09-02-18 tot 11-02-18  
Starclass 6  
Leeuwarden NED SAB 
 

Limiet vereist, zware wedstrijd die 
3dagen duurt. 

Contant te voldoen 
bij de club die het 
organiseert, coach 
regelt dit 

Sat 17-02-18  
KNSB Cup 6  
Groningen 1500 

Je moet een limiet hebben gereden, 
junior C en ouder 

 

  
 
 

 

Sat 17-03-18 tot 18-03-18  
National Championships Junior - Regional 
Final 
Utrecht 

Op uitnodiging, kost niets.  

   
sat 06-01-18 07-01-18 
 National Championships
 Dordrecht 

Op uitnodiging   

fri 23-03-18 25-03-18 3
 Europa Cup Final Ventspils
 LAT 

  

sat 31-03-18 01-04-18 2
 Easter Tournament Gent BEL 

  

   
Arie Ravensbergen leiden 
 

Alleen de pupillen, betalen op de baan.  

Pupillen toernooi  Alleen de pupillen, betalen op de baan.  
   
Speculaascup hasselt Iedereen en alles, betaling op de baan. Gaat waarschijnlijk 

niet door! 
   
  

 Alle wedstrijden worden nog  2 a 3x aangeboden via de mail , hier staat dan de juiste info in wat 
tijden en afstanden betreft. De mail komt binnen op mijn eigen naam, Marjo. 

Er kunnen nog kleine wijzingen plaatsvinden. wil je meedoen met een wedstrijd, dan moet je mij 
mailen. 



alle wedstrijden en uitslagen zijn op deze link te vinden; 
http://www.shorttrackonline.info/competitions.php?year=2017  (word continu aangevuld) 

 

 

http://www.shorttrackonline.info/competitions.php?year=2017

