
Schrijf je in voor de 2e editie van de  
Lions Breda Forum Schaatsestafette, op 
zondag 12 februari 2012, Kunstijsbaan 
Breda.  
 
Er is een Wedstrijdpoule en een Familiepoule. 
Dus zowel geoefende schaatsers als 
enthousiaste krabbelaars kunnen meedoen.  
Teams die uitkomen voor bedrijven, 
organisaties of clubs, maar ook gelegenheids-
combinaties, iedereen is van harte welkom. 
 
Er wordt geschaatst voor het goede doel.  
De Lions Club Breda Forum zet zich al jaren 
succesvol in om bejaarde en hulp 
behoevende ouderen uit Breda een zomers 
dagje uit op de Biesbosch te bezorgen. Een 
geheel verzorgde dag op het water is voor 
hen een heerlijke manier om eventjes 
helemaal uit de dagelijkse sleur te zijn. 
 
Door mee te schaatsen of anderszins bij te 
dragen sponsort u dit dagje uit voor ouderen; 
elke € 30,- betekent een deelnemende 
oudere. De volledige opbrengst is bestemd 
voor de boottocht.  
 
Teams bestaan uit 3 rijders. Er wordt in 
estafette vorm geschaatst op de 30x60m 
baan (binnenterrein). Twee teams rijden 
steeds tegen elkaar in verschillende 
combinaties tijdens 3 heats. Het beste 
resultaat telt om in de prijzen te vallen. 

Deelname kost € 90,- (incl. 2 consumpties per 
rijder) voor een privé- c.q. familieteam 
(krabbelaars) en ondersteunt 3 ouderen. Een 
bedrijfsteam ondersteunt natuurlijk graag wat 
extra en betaalt € 150,-.  
  
De Bredase Prins Carnaval zal met zijn 
(muzikale) gevolg wederom aanwezig zijn om 
te schaatsen en het startshot te geven. 
 
Andere sponsoring door bedrijven, clubs en 
organisaties (spandoeken, vlaggen) is natuurlijk 
ook van harte welkom!  
 
Tijden en praktische zaken 
 
Deelnemers dienen aanwezig te zijn om 
12.00u; de wedstrijd duurt tot ca. 16.00u 
(inclusief prijsuitreiking). Meedoen kan met 
eigen schaatsen, maar deze kunnen ook ter 
plaatse worden gehuurd. Omdat het korte 
baan-wedstrijden betreft, adviseren wij 
ijshockey of kunstschaatsen maar andere 
schaatsen mogen ook! 
 
Tussen de wedstrijden door is er een gezellig 
winterdorp , voor ontspanning, een hapje, 
drankje, en netwerken. 
 
Adres: 
Kunstijsbaan Breda 
Terheijdenseweg 506 
4826 AB  Breda 
 
www.optisport.nl 

 Kunstijsbaan  

 Breda 
 

 12 februari 2012 

 
 
 
 
 

 
 
 

2e Lions Breda Forum 
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Deze kaart invullen en opsturen naar: 
 
Lions Club Breda Forum 
p/a Wagemakerspark 61 
4818 TV Breda 
 
Of 
 
Deze gegevens mailen naar 
kamp@casema.nl 
 

 
Inwendige mens 
 
Ieder team ontvangt consumptiebonnen. 
Maar ook publiek, toeschouwers en met 
name supporters zijn van harte welkom om 
in het winterdorp op het binnen terrein aan 
de koek en zopie (en variaties) te gaan. 
Voor een sfeervolle muzikale omlijsting wordt 
gezorgd. Het binnenterrein is bereikbaar via 
de trap die onder 400m baan doorloopt. 
 
 
 
Ondersteuning 
 
Optisport, eigenaar van de Kunstijsbaan 
Breda, stelt deze middag geheel kosteloos 
het binnenterrein van de ijsbaan ter 
beschikking. 
 
Lions Club Breda Forum is Optisport zeer 
erkentelijk voor hun ondersteuning van het 
goede doel. 
 
 
 
Voor meer informatie en/of inschrijving, mail 
naar: kamp@casema.nl 
 
 

Inschrijfgegevens 
 

 Naam bedrijf/organisatie/familie: 
 

 Adres: 
 

 Postcode/woonplaats: 
 

  Wij doen mee met een of meer team(s) 
 

 Team 1, naam: 
 

  Wedstrijdpoule       Familiepoule 
 
Contactpersoon: 
E-mail: 
Tel.no.: 
 

 Team 2, naam: 
 

  Wedstrijdpoule       Familiepoule 
 
Contactpersoon: 
E-mail: 
Tel.no.: 
 

  Wij doneren € 100,- (meer mag ook!) 
 

  Wij sponsoren € 150,- en hangen een 
spandoek langs de baan 

 

  Wij sponsoren € 150,- en hangen 
twee  
vlaggen op langs de baan 
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