
 

INSCHRIJVINGEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 8 FEB 

Zaterdag is het dan weer zover! De clubkampioenschappen! We hebben al vele aanmel-
dingen binnen van onze schaatsers uit Breda en ook al een paar uit Dordrecht! Nog niet 
gedaan? Aanmelden kan nog! Dit is voor AL onze leden, jong en oud, Breda of Dordrecht.  
De aanmeldingen tot nu toe, voor de clubkampioenschappen, zijn verwerkt in het sys-
teem van de KNSB. 
Je kan dus zien wie zijn aangemeld en voor welke afstanden. 
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/0c2cc0f9-f1ba-4adb-af20-3b7c3c401009/
deelnemers  
Het is nog steeds mogelijk om in te schrijven (tot uiterlijk woensdagavond 5 feb. via ons 
mailadres aan Esther) 
 

KAMPIOENSCHAP START OM 18:30 UUR MET: 

- de 100 m voor de kinderen die 100+500 rijden (pup ABC), direct erachteraan komt  
- de 100m voor de 100+300m rijders (pup DEF) en dan gelijk  
- de 500m voor de 500+1500m rijders (jun/sen/mas)  
Mogelijk zit er nog een baanverzorging tijdens deze 500m (jun/sen/mas); 
maar het kan ook dat deze helemaal na de 1e afstand komt (dit bepalen ze 
boven en is afhankelijk van het aantal deelnemers), dan volgt  
- de 500m voor de 100+500m rijders (2e afstand) 
- dan is er een verplaatsing van de start naar de overkant voor 300 en 
1500m, en komt 
- de 300 voor 100+300m rijders (hun 2e afstand), dan start direct ook  
- de 1500m (2e afstand jun/sen/mas) 
Tijdens deze 1500m is er een baanverzorging en hopelijk kan de technische PC-man 
dan de uitslagen van de pupillen maken zodat de prijsuitreiking van de pupillen in deze 
baanverzorging kan plaatsvinden.   
- dan maken ze de 1500m af en dan volgt 
-de prijsuitreiking van de jun/sen/mas. 
Tijdens beide prijsuitreikingen zal er wat te drinken zijn! 
 
 

AFSTANDEN N.A.V. LEEFTIJDEN 

 
100+300m : pupillen DEF (geboren op of na 1-7- 2009) 
100+500m : pupillen ABC (geboren tussen 1-7-2006 t/m 30-6-2009) 
500+1500m: junioren en ouder (geboren voor 1-7-2006) 
 
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/0c2cc0f9-f1ba-4adb-af20-3b7c3c401009/
informatie 
 
 
 
Volg ons via Facebook: District Hoekse Waard of Instagram: district_hoeksewaard  

 

 

 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    3 - F E B - 2 0  

B E Z OE K DE  WE B S I T E  :    W WW .D HWA AR D KNS B .NL  

ADVERTEERDERS 

http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.rabobank.nl/hoekschewaard
http://www.azzuri.eu/
http://www.profiletyrecenter.nl/
http://www.kooy-autos.nl/


ADVERTEERDERS 

 
  

 

 

 

 INFO VOOR TRAINERS, OUDERS EN RIJDERS: 

- kom op tijd en zorg dat de schaatser warm is gelopen en schaatsen aan heeft 
ruim voordat om 18:30 uur het ijs wordt vrijgegeven en er nagenoeg direct wordt 
gestart met de eerste 100m. 
- zorg voor scherpe schaatsen. 
- rijders moeten zich een paar ritten voordat zij moeten starten melden bij het 
bankje bij de start om een bandje om de rechterarm te doen.  
- kleur van bandje en startnummer (ritnummer) is bekend bij de trainers en de 
commissaris van vertrek (zij hebben een startlijst). 
- gestart wordt in kwartetten (2 x 2 rijders tegelijk in de baan). 
- wit = binnen (in wit zit de i van inner-lane); rood = buiten (in rood zit de O van ou-
ter-lane) van 1e rit van kwartet; geel = binnen (ook lichte kleur); blauw (soms 
groen) = buiten (ook donkere kleur); wit en rood starten eerst, geel en blauw star-
ten daarna. 
- startlijst is beschikbaar voor 2 trainers per club vanaf ong. 18:00 uur boven in 
de jurykamer. 
- meld je daarna bij de commissaris van vertrek (bankje bij de start) met je kleu-
renbandje om de rechterarm, hij zal dan de kwartetten de baan in sturen wan-
neer dit veilig is gekregen. 
- lever na je rit direct je bandje weer in bij de mensen bij het bankje waar je je 
bandje hebt gekregen zodat de volgende schaatser hier gebruik van kan maken 
(je mag uiteraard ook zelf een set bandjes aanschaffen). 
-tussen de 2 afstanden zit altijd een baanverzorging waarbij iedereen van het ijs 
af moet, dus na je rit en evt. uitrijden mag je je schaatsen uitdoen. 
 
We hopen op een sportieve, gezellige avond waarin goede tijden worden gereden 
en veel blije gezichten zichtbaar zijn. 
Natuurlijk mogen er supporters mee voor de gezelligheid en om iedereen aan te 
moedigen! 
 
 
 
 

 

AGENDA BREDA 

• 8 februari 2020 clubkampioenschappen De Hoekse Waard en De Poel, on-
geveer 18.30-21.30 uur. We hopen dat alle leden mee doen, jong en oud, 
Breda of Dordrecht! 

• Het chocomoment van 15 februari wordt verplaatst naar zaterdagavond 8 

februari na de wedstrijd of voor, tijdens en na de prijsuitreiking. 

• 14 maart 2020 warme chocomel drinken na de laatste training . Tevens 

worden hier de progressie- en clubprijzen van het afgelopen seizoen uitge-
reikt. 

 
 
 
 
 
Volg ons via Facebook: District Hoekse Waard of Instagram:  
district_hoeksewaard  

http://www.rabobank.nl/hoekschewaard
http://www.azzuri.eu/
http://www.profiletyrecenter.nl/
http://www.kooy-autos.nl/

