
 

  

 

 

AAN ALLE LEDEN VAN VERENIGINGEN DIE TRAINEN OP DE 400-METERBAAN VAN 
KARDINGE 
Datum :  4 september 2021 
Betreft :  Wijziging systematiek en prijzen baankaarten en  

wijziging trainingstijden jeugd op de zaterdag. 
 

Beste sportvrienden, 
 
Tijdens de technische voorjaarsvergadering op 19 mei van dit jaar, is vanuit de verenigingen 
gevraagd om te bekijken of bij de aan te schaffen baankaarten voor het nieuwe seizoen niet 
meer maatwerk kon worden verricht. 
Vanuit het DB van beide gewesten is een werkgroep daartoe gestart waarvoor vijf 
verenigingen zijn uitgenodigd om mee te denken (YVG, Eemsmond, Tjas, NoordOost 
Drenthe en De Scheuvelloper). Die groep heeft twee keer vergaderd en heeft onderstaand 
voorstel aan het DB voorgelegd. Het DB heeft op 31 augustus besloten dit voorstel te volgen 
en de voorgestelde nieuwe baankaartsystematiek met onmiddellijke ingang in te voeren.   
 
In deze opzet zit de aanname dat de meeste rijders 2x per week trainen. Deze groep gaat 
fors minder betalen dan in de opzet van vorig jaar, toen daarvoor een volledige baankaart 
gekocht moest worden, waarvoor 3x per week getraind kon worden (uitzondering jongste 
pupillen, die 2x). Ieder die 3x per week traint, betaalt in de nieuwe opzet hetzelfde als in het 
systeem van vorig jaar, evenals ieder die 1x per week traint. Het totaal zal naar verwachting, 
op basis van de aantallen baankaarthouders van 2019/2020, voldoende inkomsten 
opleveren om de baankosten te betalen. 
 
Uitgangspunten bij dit nieuwe systeem: 
1) De meeste baankaarthouders zullen maximaal 2x per week willen schaatsen. 
2) Alleen de (top-)wedstrijdschaatsers zullen vaker gaan (met hun huidige kaart). 
3) Voor de grootste groep moet de baankaart minder gaan kosten. 
4) Geen enkele schaatser gaat meer betalen dan in het huidige systeem.  
5) Voor de jongsten moet het juist aantrekkelijker (lees: goedkoper) worden. 
6) Leden van 65+ gaan minder betalen, zodat zij bij hun groep kunnen blijven schaatsen, 

zonder een dief van eigen beurs te zijn in relatie tot de prijs van een “Trimmerskaart”. 
7) De bedragen die betaald worden voor deelname aan wedstijden blijven hetzelfde als nu 

(marathon € 50,- en langebaan € 3,- per afstand). 
 

Nieuwe opzet: 
Hierin betaalt ieder naar rato van het aantal keren dat hij traint per week. De eerste training 
kent een hoger bedrag, omdat ook ijs wordt gehuurd voor wedstrijden. Vooral voor de jeugd 
is het niet op te brengen om het wedstrijdijs alleen te laten betalen door degene die 
wedstrijden rijdt. Daardoor wordt voor de eerste training bij elke categorie een hoger bedrag 
berekend dan voor de tweede en volgende training elke week.  
De prijzen die gaan gelden zijn hieronder weergegeven: 
 

PRIJZEN BAANKAARTEN NIEUWE SYSTEMATIEK   

Categorie   Prijzen kaart per training   

    1e keer 2e 3e Maximaal 

Neo/Sen/Masters € 195,00 € 125,00 € 125,00 € 390,00 

65+   € 160,00 € 70,00 € 70,00 € 390,00 

A-jun   € 148,00 € 110,00 € 110,00 € 295,00 

B-/C-jun   € 123,00 € 90,00 € 90,00 € 245,00 

Pup-A   € 123,00 € 90,00 € 90,00 € 245,00 

Pup-B/-C/-D € 100,00 € 54,00   € 154,00 
 
N.B.: voor alle categorieën geldt dat het totale bedrag voor drie trainingen wordt 
gemaximeerd op het bedrag van een volledige baankaart in de huidige systematiek 



 
 
 
 
 
TIJDEN VOOR JEUGDTRAININGEN EN- WEDSTRIJDEN OP ZATERDAG 
Op verzoek van verenigingen, ouders en juryleden zijn, in overleg met Kardinge, de 
trainingen en wedstrijden voor jeugd op de zaterdag naar de ochtend verschoven, 
aansluitend aan de schaatslessen. 
De tijden worden nu: 

1) Jeugdschaatsen: 08.30-09.30 uur. 
2) Training Jeugd: 09.45 – 11.00 uur. 
3) Wedstrijden jeugd: 11.15 – 13.45 uur. 
4) Wedstrijden senioren: 18.15 – 20.15 uur. 

Hiermee hopen we aan de vraag van een groot aantal rijders, ouders en anderen te hebben 
voldaan. 
 
Opening van de baan in 2021: 
De 30x60-baan zal openen op 25 september 2021 en  
de 400-meterbaan zal openen op zaterdag 16 oktober 2021. 
 


