20 januari 2020
Clinic Bavarian Curling op vrijdag 28 februari 2020
Op vrijdag 28 februari heeft de SPV een Clinic Bavarian Curling
ingepland in samenwerking met de Stichting Schaatshal Leiden.
https://www.schaatshalleiden.nl/. We zullen worden begeleid door een
aantal vrijwilligers van de stichting.
De Clinic wordt gehouden in de Schaatshal Leiden. Adres
schaatsbaan: Vondellaan 41, 2332 AA Leiden.
Wat is Bavarian Curling:
Bavarian Curling (Eisstockschiessen) wordt in principe
gespeeld in teams van vier spelers. Twee teams spelen
tegen elkaar. De bedoeling van het spel is dat de teams
proberen hun Eisstocken dichterbij de zogeheten Daube
(een zwart rubberen puck) te krijgen dan het andere
team. Dit kan een team bereiken door de Eisstocken dichtbij de Daube (puck) te
spelen, of door een Eisstock van de tegenstander weg te kaatsen. Slechts
Eisstocken die binnen het spelveld van 3 x 6 meter liggen zijn geldig.
Eén wedstrijd bestaat uit 6 ronden: per ronde krijgt maar één team punten.
Afhankelijk van de positie van de Eisstocken kan een team per ronde maximaal 9
punten behalen. Precisie en vooral teamtactiek bepalen welk team wint. De stenen
wegen circa 5 kg. Voor dames en jeugd zijn lichtere Eisstocken aanwezig.
De eigen bijdrage voor deze Clinic is € 10,00 per persoon.
Voor deze Clinic geldt maximaal 1 introducé per medewerker. In deze Clinic is ruimte voor
maximaal 40 personen.
U kunt zich aanmelden bij:
Jaap Ruijgrok – jaap.ruijgrok@akzonobel.com
Myrthe Broekhuizen - myrthe.goedkoop@akzonobel.com
Jacqueline Scholten - jacqueline.scholten@akzonobel.com
Na opgave deelname ontvang je een inschrijvingsnummer. Dit gebruik je als
betalingskenmerk bij het overmaken van de eigen bijdrage op IBAN rekening nummer
NL88 ABNA 0536 6845 53 tnv SPV. Pas na betaling is de inschrijving definitief.

Huishoudelijke mededeling:
Kosteloos afzeggen is mogelijk t/m vrijdag 21 februari 2020. Bij afzegging daarna of zonder
bericht zullen de kosten in rekening gebracht worden.

