
*** UITNODIGING *** 

Beste Skeelervrienden,  
 
Graag nodigen wij u uit voor de 
 

11e Internationale skeelerdriedaagse 
voor de jeugd en senioren !! 

op 
 
                                                            27,28 en 29 juni 2008 
 
De driedaagse wedstrijd wordt georganiseerd door de skeelerverenigingen 
Lindenoord uit Wolvega en De Draai uit Haulerwijk.  
De wedstrijden worden verreden op de 200 m piste in Haulerwijk en op de 
400m baan in Wolvega.  
 
Dit jaar voor de 2e keer starten we met de competitie op vrijdagavond! Dus een 3-
daagse competitie. 
Dit jaar starten we in Haulerwijk. 
Ook op zaterdag rijden we op de 200m piste in Haulerwijk. 
Zondag, de laatste dag, gaan we naar Wolvega. 
 
Wij nodigen van iedere aangeschreven vereniging alle rijders (jeugd en senioren) uit aan 
deze wedstrijden deel te nemen. 
 
Voor alle categorieën starten we op vrijdagavond met een tijdrit. Het complete programma is 
bijgevoegd. 
Er worden sierprijzen beschikbaar gesteld voor de eerste drie geklasseerde rijders van alle 
categorieën. Voor de pupillen 4 tot en met de junioren geldt op zondag de aflossing niet mee 
voor de competitie.  
Voor de senioren zijn er in de marathon op zondag meerdere premiesprints beschikbaar. 
 
Het inschrijfgeld voor dit weekend bedraagt per rijder € 15.00 Voor alle rijders/begeleiders 
worden de warme maaltijden gratis verstrekt. 
 
Voor 2x een overnachtingplaats op camping + ontbijt zijn de kosten € 15.00 
Voor kampeergerei dient men zelf te zorgen.  
 
Voor diegenen die op eigen kosten in een hotel willen verblijven hebben wij een lijst met 
hotels in de buurt bijgevoegd. 
 
Van de rijders  en begeleiders hebben we de volgende gegevens nodig; naam, woonplaats, 
categorie (zie bijlage), naam van de vereniging. Opgave voor 5 juni 2008, bij voorkeur via 
verenigingen, alleen schriftelijk of via mail bij : 
 

  Henk Hagedoorn 
            Norgerweg 19 
            9342 PG Een 
            henkhgd@home.nl 

 
 
 
Wij hopen u in Haulerwijk en Wolvega te ontmoeten. 



 
 
Categories: Year of birth;
Pupillen 4  2001 or later
Pupillen 3 1999 and 2000
Pupillen 2 1997 and 1998
Pupillen 1 1995 and 1996
Cadets 1993 and 1994
Juniors 1991 and 1992
Seniors before 1-1-1990 

 
 
 
 
Lijst van Hotels in de omgeving; 
 
Naam van het Hotel: Waar;   Telefoonnummer; 

 
Jachtlust   Steenbergen  0592-656363 
 
Hotel Inn   Wolvega  0561-618847 
 
Hotel Inn   Oosterwolde  0516-512430 
 
Van der Valk   Assen   0592-851515 
 
Van der Valk   Wolvega  0561-692800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registration       
       
Name of club:        
   x x x yes or no 
Name Place Categorie skater coach parent campplace 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 


