
NEDERLANDSE  ROLSCHAATS BOND 

 

Sectie Bestuur KUNSTRIJDEN 

 

Geachte verenigingen, 

Graag informeer ik jullie over de twee trainingsstages die gehouden zullen worden op zaterdag 3 en 

zondag  4  mei a.s. in Zaandam. 

Op deze twee dagen zullen wij zowel een dansstage alsmede een stage figuren en vrijrijden houden.  

De dansstage is open voor dansers vanaf de klasse super mini en zal onder leiding zijn van 

meervoudig Europees- en Wereldkampioen solodans Hugo Chapouto uit Portugal en bondscoach 

Rona Zoll-Dijkema.  

Voor deze stage wordt een eigen bijdrage van €25,- gevraagd. 

Op zaterdag zal er getraind worden door de klassen jeugd, junior en senior tussen 16.00 en 22.00 

uur.  Op zondag trainen de klassen supermini t/m cadet, tussen 9.00 en 17.00 uur. 

De definitieve planning volgt z.s.m. na sluiting inschrijving. 

Van sporters die in het komende seizoen aan internationale wedstrijden deel willen nemen, wordt 

verwacht dat zij aanwezig zullen zijn. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dit aub met opgave van 

reden melden bij ondergetekende. 

Zoals gewoonlijk worden de trainers van kinderen die opgegeven worden, geacht zelf ook aanwezig 

te zijn. Dit geldt voor alle disciplines. 

Op zondag willen we de dansstage graag afronden met een ‘coaches en jury’ bijeenkomst,  waarbij 

Hugo Chapouto de danscriteria conform CEPA reglement zal doorlopen met de aanwezigen.  

Aanvang 15.30 uur. Juryleden geïnteresseerd in dans zijn natuurlijk het gehele weekend van harte 

welkom. 

De juryleden ontvangen hierover een mail van Marcia de Wit. 

De stage vrijrijden en figuren zullen onder leiding zijn van Marco Santucci uit Italië en bondstrainster 

Mariëlle Dijkhuizen. 

Op zaterdag is er een open stage voor de klassen mini t/m senior, plus de promo klassen b,c en d. 

De stage zal eveneens in sporthal de Struijck gehouden worden, tussen 8.00 en 16 uur. 

Op zondag vindt er een bondstraining plaats voor de geselecteerde in de klassen mini t/m senior. 



Een lijst met de namen is bijgevoegd. De stage wordt gehouden tussen 9.00 en 17.00 uur in sporthal 

de Vang, te Zaandam. De hal heeft een parketvloer.  

Eveneens op zondag zal er een jongtalent ‘kennismaking training’ met Marco plaatsvinden. Hiervoor 

worden de nummers 1 t/m 4 van de jong talent wedstrijd van 29 maart jl. te Moerkapelle voor 

uitgenodigd. Een lijst is bijgevoegd.  

De eigen bijdrage voor deelname aan de openstage vrijrijden op zaterdag en voor de jong talent 

stage op zondag  is van €25,-. Deelnemers aan de bondstraining voor figuren hoeven geen eigen 

bijdrage te voldoen. 

Mag ik jullie vriendelijk verzoeken om alle betrokkenen z.s.m. te informeren? 

Jullie deelnemers opgave ontvang ik graag uiterlijk maandag 21 april a.s. in mijn mailbox.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan 

verneem ik deze uiteraard graag. 

Ik wens alvast alle atleten, trainers en aanwezige juryleden een sportieve en productieve stage toe! 

Met vriendelijke groeten, mede namens Hugo, Marco, Rona en Mariëlle.  

Luciano Zorzanello-Nord 

Sporttechnisch coördinator SBK 

   
 

Locaties:  

Dans en vrijrijden: sporthal de Struijck, Prof. Struijckenstraat 19, Zaandam.  

Figuren en jongtalent stage: sporthal de Vang, Koningsgeelstraat 1, Zaandam.  

 


