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De Jan van der Hoorn Jeugd Inline-skate 
Competie gaat van start voor seizoen 2020 

 

Nu per 1 juli de regels ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 

virus zijn versoepeld, kunnen wij de competitie 2020 opstarten. En dat doen 

wij met veel plezier. 

 

In verband met de (school)vakanties hebben wij als organisatiecommissie 

snel geschakeld en afgelopen week contact opgenomen met een aantal 

banen of de competitie daar gehouden zou kunnen worden.In korte tijd 

hebben wij een mooi programma kunnen opstellen. Dank aan de inline-

skatebanen voor hun medewerking. De start vindt op korte termijn plaats. 

Wellicht zeggen sommigen: "te korte termijn". In dit geval was het echter "nu 

of nooit". Vandaar... 

 

Het programma 2020: 

10 juli - Alphen aan de Rijn (wedstrijdprogramma verderop) 

17 juli - Warmond 

28 augustus - Leiderdorp 

4 september - Zwanenburg 



 

11 september - Lisserbroek  

 

Klassement 

Het klassement wordt opgemaakt over de vier "beste" wedstrijden. In ieder 

geval moet je op 11 september met de finale meedoen. 

 

Wedstrijd - aanvang 

De wedstrijden beginnen om 19.00 uur en duren tot circa 20.45 uur. 

Omstreeks 21.00 uur is er prijsuitreiking voor iedereen (niet alleen voor drie 

dagwinnaars). Iedere deelnemer wordt naar naar het podium geroepen en 

krijgt een prijs. Je kunt je aanmelden vanaf 18.00 uur. Tot 18.55 uur kun je 

inrijden. 

 

Veiligheid 

Het dragen van een helm is verplicht. De organisatie adviseert met klem om 

pols-, knie- en elleboogbeschermers te dragen. Deelname op eigen risico! 

 

Inschrijven competitie en kosten 

De inschrijfkosten voor de gehele competitie bedragen € 15,- of  € 5,- per 

wedstrijd. Je kunt je inschrijven via onderstaande link (klik op de blauwe 

knop). Graag online inschrijven, zodat je je alleen hoeft aan te melden bij het 

begin van de wedstrijd en wij snel van start kunnen gaan. Betaling gaat per 

Tikkie (voorinschrijving) of per pinapparaat (bij de wedstrijden). 

 

Beennummers 

Als je nog geen beennummer hebt, kun je er een lenen van de organisatie. 

De borg voor het lenen bedraagt € 2,50 (voor de duur van de competitie). 

Graag de eerste keer gepast en contant meebrengen.. 

Inschrijven voor de Jan van der Hoorn competitie 2020  

 

  
 

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=803f2213df06ab887fb003b25&id=8302599a44&e=28d29a999e


  

Wedstrijd in Alphen a/d Rijn op 10 juli 
 

Aanmelden/inschrijven vanaf 18.00 uur. Wedstrijd begint om 19.00 uur 

 

Programma 

• Individuele tijdrit over 100meter 

• 2 x inline wedstrijd over 1 ronde van 600 meter (pupillen 4 en 3 rijden 

een slalomwedstrijd). Bij een inline wedstrijd start je met 4 tot 6 rijders 

tegelijkertijd. 

• Marathon  

o Pupillen 2 - 2 ronden 

o Pupillen 1 - 4 ronden 

o Kadetten - 6 ronden 

o Junioren - 8 ronden  

Let op: Veiligheid en deelname op eigen risico ! 

Deelname aan wedstrijden van de Jan van der Hoorn Jeugd Inline 



 

Competitie op eigen risico. 

Helm verplicht! Skates aan = helm op én vastgeklikt. 

Draag knie, pols- en elleboogbeschermers. 
 

  
 

 

Dank aan de sponsor van deze competitie: 

Jan van der Hoorn Schaatssport in Ter Aar 

  

  
 

 

 

https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=803f2213df06ab887fb003b25&id=d2827cb1e6&e=28d29a999e


 


