
 
 

 

Bestelformulier schaatsseizoen 2011-2012 
 

Wedstrijdnummer  

Naam  

Adres  

Postcode + Woonplaats  

Telefoonnummer  

Mobiele nummer  

Geboortedatum  

Email  

 

Ik bestel: 

* BAANKAART(EN) voor: 

Avond Voor 

keur 

Echt 

niet 

Tijden Voor wie 

Maandag   18:30 – 19:45 pupillen en C junioren, allen met licentie (binnenbaan) 

Dinsdag   18:15 – 19:15 pupillen en C junioren (indien sneller dan circa 90 seconden 

per rondje van 400 mtr), allen met licentie (buitenbaan) 

Woensdag   18:30 – 19:45 pupillen en C junioren, allen met licentie (binnenbaan) 

Avond Keuze(s) Tijden Voor wie 

Dinsdag  19:30 – 20:45 Jun. C t/m Masters allen met licentie 

Woensdag  18:30 – 19:45 Senioren t/m Masters (geen trainer voor junioren aanwezig!) 

Vrijdag   18:35 – 19:45 Junioren C t/m Masters en Pupillen A, indien sneller als 60 

sec op de 500 mtr allen met licentie en Recreanten senioren 

en masters zonder licentie 

 

* LICENTIE:  Is voor alle schaatsers verplicht  (behalve voor senioren en masters die op vrijdag willen trainen 

en geen wedstrijden/marathons rijden). 

 ja 

                                     nee 

* ABONNEMENT SCHAATSSPORT: Is voor alle schaatsers vanaf junior B verplicht.  

 ja 

                                     nee 

* EXTRA OORMERK VOOR MARATHON: Verplicht als je marathons wilt rijden. 

      ja 

                                     nee 

 

Dit formulier zo snel mogelijk te emailen (bij voorkeur) of in te leveren bij: 

Naam Herman Bakker 

Adres Topaasstraat 4 

           7314 Ht  Apeldoorn 

tel        055-3551878 

email   ho.bakker@hetnet.nl (onder vermelding van baankaart) 

Van de leden willen we graag een pasfoto voor de groepsindeling. 

Bij het zonder overleg niet tijdig inleveren van dit formulier zijn we genoodzaakt € 5,00 administratiekosten in 

rekening te brengen. 

 
Mocht je je lidmaatschap van DNIJ beëindigen, dan verzoeken wij je dit z.s.m. schriftelijk of via een email door te 

geven aan ho.bakker@hetnet.nl 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, garant te staan voor de kosten van de door hem/haar aangevraagde 

licenties, baankaarten en contributie voor het schaatsseizoen 2011/2012. 

Datum:       Handtekening: 
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