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Het is alweer even geleden maar hier is dan weer een nieuwe FANMAIL. 

Er is veel gebeurd in de tussentijd 

 

Even geleden maar toch, de City Of Light Trophy was een groot succes. 

Complimenten in overvloed van alle verenigingen, jury en de ijsbaan. 

Mede dankzij de enorme inzet van de vele vrijwilligers was dit een enorm succes.  

Velen hebben al geïnformeerd wanneer ze kunnen inschrijven voor de volgende editie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOGMAALS iedereen die mee heeft geholpen op welke manier dan ook  

HEEL ERG BEDANKT!! 
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In de tussentijd heeft Kim Bell haar wedstrijdschaatsen in de wilgen gehangen. 

Na een verdienstelijke 3e plaats op de Nederlandse Kampioenschappen is Kim 

gestopt met  wedstrijdschaatsen. Wel zal ze nog op de ijsbaan te zien zijn om 

haar conditie op peil te houden en om natuurlijk les te geven. Kim werd na het 

behalen van haar 3e plaats door de kinderen uit de wedstrijd groep getrakteerd 

op mooie cadeaus tijdens de training, hetgeen haar zeer verraste.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook zijn er vele wedstrijden door onze dames uit de recreanten /wedstrijd 

groep gereden met geweldige prestaties. Bij de Stars on Ice Cup in Zoetermeer 

hebben maar liefst 4 van de 9 F.AN rijdsters een podium plaats bemachtigd. Een 

hele mooie prestatie. 

Voor wie wanneer of waar gereden heeft kijk op onze website. 

WWW.FIGURESKATINGACADEMY.NL 

HIER STAAT OOK ALLE INFO OVER DE LESSEN. 

Beeldje wat speciaal is gemaakt voor F.A.N. ( door  een 

kennis van Hana in Tsjechië ) en die we aan de jury leden  

van de city of light  als presentje hebben gegeven. Ook 

Kim heeft er één mogen ontvangen als cadeau samen met 

een cadeaubon. 
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DE BUITENBAAN ZAL GAAN SLUITEN IN APRIL. 

LAATSTE TRAINING BUITEN IS OP 12-04-2015 

Er zijn al wat vragen gekomen naar aanpassingen in de tijden in de lente 
(april-juni). Op het moment zijn we de laatste puntjes op de i aan het zetten 
wat betreft de planning in samenwerking met het ijssportcentrum. Let op, 
zo zal er ook extra ijs komen op de maandagen, net als afgelopen seizoen. 
Bij interesse kun je je hiervoor opgeven, met name de rijdsters die graag 
een MIF-test (schaatsvaardigheidstest) willen gaan behalen. Nader bericht 
over beide volgt z.s.m. per trainingsgroep per mail. 

HELAAS DOOR DAT het ijsportcentrum NIET tijdig GECOM-

MUNICEERD heeft MET ONS IS DEZE LES KOMEN TE VERVALLEN. 

ER STOND EEN IJSHOCKEY WEDSTRIJD GEPLAND.  

HELAAS STAAT ER OOK GEEN VERVANGENDE LES TEGENOVER. 
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Zoals jullie misschien al weten zijn we op zoek gegaan naar nieuwe training vestjes.  Deze willen we graag  

In bulk aanschaffen  vóór  15 maart a.s.  Een aantal weken geleden is reeds een begin gemaakt met de ma-

ten opmeten. Is dit nog niet gebeurd spreek dan een trainster aan zodat we dit nog kunnen regelen.  

 

We hebben enkele opties met betrekking tot de jasjes. 

 

1 : U heeft al een jasje van F.A.N. (geschoren fleece met groene logo) . 

Deze heeft u door middel van eenmalig borg €50,- en eenmalig €10,-  in bezit.  Deze jas kunt u inleveren en 

uw borg terug ontvangen of verrekenen met aanschaf nieuwe jas. Of u houd deze jas gewoon. 

 

 2 : De recreanten kunnen de “oude” jas  (geschoren fleece met groene logo) kopen tegen een schappelijke 

prijs van €20,- Dan heb je een goede warme training jas die zeker op de koude buitenbaan zeker goed van 

pas komt.   

 

3 : U koopt een nieuwe jas zoals hieronder afgebeeld. Stretch jasje met een rits gemaakt uit mooie steen-
tjes. De nieuwe jasjes zijn uitsluitend alleen te koop via F.A.N., waardoor wij ook korting kunnen bedingen. 
Bij de wedstrijdgroep zal het logo in het groen zijn, en bij de recreanten in het zilver. Tegen bijbetaling wordt 

er ook een naam voorop het jasje gezet met steentjes. Let op: wil je je jasje doorverkopen, kun je deze via 
FAN aan een ander lid aanbieden, staat van de jasjes is kwestie van eigen onderhoud. De nieuwe jasjes 
worden niet meer met borg aangenomen. ONGEACHT DE MAAT KOSTEN DE JASSEN ONG. € 75,- . IVM met 

de bulkbestelling die uit Italië wordt geleverd duurt losse jasjes bijbestellen relatief lang, geef je daarom nu 
op voor een jasje! 

 .  
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 OP ZONDAG 22-03-2015 ORGANISEERT F.A.N. WEER DIPLOMA SCHAATSEN 

VOORLOPIG TIJDSCHEMA: 

14.15-15.45u GROEP 1 Diplomarijders 

15.45-17.15u WEDSTRIJDGROEP reguliere training 

17.15-18.45u GROEP 2 Diplomarijders 

De behaalde diploma's worden de week erop uitgereikt tijdens de zondag les. Elke groep diplomarijders krijgt een 
mail over de les. Mocht iemand niet deelnemen aan het diploma rijden, dan is er een reguliere les beschikbaar. 

Doordat er een officieel jurylid van de KNSB aanwezig zal zijn is het niét mogelijk om diploma's op een 
andere datum in te halen. 

 

 KOSTEN ZIJN  

 

INLEVEREN STROOKJE IS INSCHRIJVING EN BETALINGSPLICHT. 

 

INDIEN JE GRAAG MEE WILT DOEN VUL DAN ONDERSTAAN FORMULIER IN, (VIA EEN SCAN OF UITDRAAI) LE-
VER JE DEZE BIJ JE TRAINSTER IN (of stuur naar info@figureskatingacademy.nl) 

EEN RIJDER KAN MAXIMAAL VOOR 2 DIPLOMA`S MEEDOEN, ENKEL IN OVERLEG MET DE TRAINSTERS KUNNEN 
EEN AANTAL INSTROMERS EXTRA DIPLOMA'S INHALEN. 
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Ook in december hebben de kinderen niet stil gezeten , net als de bokaal 

wedstrijden, Open Nederlandse Kampioenschappen, de Finales van ONK, 

KNSB selectie wedstrijden hebben sommige ook nog even de tijd genomen 

om  F.AN te vertegenwoordigen  op ijsbaantjes aangelegd tijdens de winter-

maanden. Vaak onder toeziend oog van vele toeschouwers je kunsten verto-

nen op een iets andere ingerichte ijsbaan is toch best wel een uitdaging.  

Toch lieten de meeste kinderen zich niet kennen en lieten ze een hele mooie 

show zien.  

Foto hieronder is genomen tijdens de show in Geldrop.  

HEB JIJ NOG LEUKE FOTO`S VAN EEN WEDSTRIJD? WIL JIJ JE FOTO GRAAG OP ONZE WEBSITE OF IN DE 

FANMAIL TERUG ZIEN? STUUR JE MOOISTE , LEUKSTE, GRAPPIGSTE TRAINING, DEMONSTRATIE OF 

WEDSTRIJDFOTO`S DAN SNEL OP NAAR : 

INFO@FIGURESKATINGACADEMY.NL 

WIE WEET STA  of lig JIJ DE VOLGENDE KEER IN DE SCHIJNWERPERS 
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Het huidige bestuur bestaat momenteel uit: 

Voorzitter:  Mevr. Leanne Bell 

Secretariaat :  Dhr. René Moone  

Wedstrijdsecretariaat : Mevr. Angelika Naaktgeboren 

Hoofdtrainster : Mevr. Hana Naaktgeboren 

Penningmeester ; Dhr. Mol / Mevr. H. Naaktgeboren 

Facturatie :  Mevr. Manon Moone  

Trainsters:   Hana - Natasja - Amira - Dirtzen - Feline - Angelika 

Ook zoeken wij nog vrijwilligers die mee willen hebben bij de activiteiten 

Denk hieraan bijvoorbeeld aan Sinterklaas viering, Diploma schaatsen-
wedstrijd helpers, 2e hands ruilbeurs en vriendjes schaatsen etc. Ook 
hiervoor kunt u zich aanmelden op info@figureskatingacademy.nl 

  

 

                                          

 WWW.FIGURESKATINGACADEMY.NL  

     Kijk dus regelmatig op de site!!! 
 

   

 

  

 

    

 

 FAN KUNSTRIJDEN 
WEDSTRIJD INFORMATIE / UITSLAGEN/ FOTO`S 

Schrijf er iets leuks op,  and     like us 

  Voor vragen, suggesties, op/aanmerkingen, input :                                   

  Info@figureskatingacademy.nl 

 

 


