Bevordering Rolschaats & Inlineskate Sport
Rijkserkend A Instructeur – SVB examinator – Lid Skatebond Nederland - Skileraar

Cees le Sage

Beste skaters,
Nieuwsbrief mei 2011.
Vorig seizoen heb ik de keuze gemaakt te stoppen met de cursussen van 5 lessen. Het afgelopen seizoen is een mooie
graadmeter gebleken en heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het aantal tevreden cursisten en de leuke reacties
per mail bevestigen dit. We gaan op deze manier door. De voordelen zijn veel persoonlijke aandacht, les op eigen
niveau waardoor de technieken sneller worden aangeleerd en…. afspreken op een moment dat we beiden de
mogelijkheid hebben.
Naar aanleiding van het aantal aanvragen voor een opfris-cursus starten we dit seizoen met twee mogelijkheden om je
aan te melden voor een Intensive-Cursus.
Heb je niet veel tijd, dan is de Intensive-cursus de oplossing.
Starten met koffie en uitleg wat er deze dag te verwachten staat, starten met 2 uur lang techniektraining, korte pauze en
daarna de vaardigheden die je geleerd hebt in de praktijk brengen. Totale duur 4 uur inclusief een korte pauze.
Een Intensive-cursus is NIET voor starters.
Voel je vrijer en veiliger.
Kun je rijden, maar wil je je verbeteren in het remmen, de bochten, stoepranden op en af, bruggetjes etc. dan is de
Intensive-cursus de mogelijkheid.
Regelmatig ontvang ik het verzoek om skatelessen voor kinderen of ouders samen met de kinderen te verzorgen. Deze
kan ik helaas niet aannemen, dit i.v.m. de te weinig beschikbare tijd voor kinderlessen en de combinatielessen.

Intensive cursus (niet voor starters!) € 40, = p/p)max 10 pers.
Inschrijven mogelijk voor de ZONDAG

Huur materiaal € 10, = p/p

Aanmelden = VOL = VOL

Privélessen
Privé lessen

€ 28,50 p/p + € 10,= voor iedere persoon meer (Max. 3 pers totaal)

Voor welke avonden kunt u inschrijven:
Maandagavond
Woensdag (tot half juni volgeboekt)
Donderdagavond
Aanvang 19.30 – 20.45 uur
Verschillende niveau`s
Locatie Rotterdam – Deelgemeente Pr. Alexanderpolder nabij de Zevenhuizerplas

Weekend (tijden in overleg)
Veiligheid (Het is verplicht rijden met bescherming (pols, knie en ellenboog)
Aanmelden:
Via: info@inlineskateschool.nl
Na aanmelden ontvang je een bericht met de benodigde informatie.
Nadat je bevestiging is ontvangen en de overboeking is bijgeschreven is de inschrijving definitief.
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