
 
 

 

CORONABELEID IJSBAAN DORDRECHT 

De ijsbaan in Dordrecht is een binnenlocatie. In het protocol van 13 november 2021 
staat o.a. het volgende: 
• “het coronatoegangsbewijs is verplicht voor: - doorstroomevenemen-
ten:  georganiseerde sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 
18 jaar, zoals: verenigingssport, sportschool, fitness, groepslessen 
zwemmen.” 
Zorg dus als schaatser dat je een coronatoegangsbewijs hebt. Dit kan 
een volledig vaccinatiebewijs zijn, een herstelbewijs, of een testen voor 
toegangsbewijs.  
Het volledige protocol met de richtlijnen en aandachtspunten sturen we mee in de bijlage 
zodat iedereen dat goed door kan nemen. 

 

 

UITVAL TRAININGEN IJSBAAN DORDRECHT 

Zoals wellicht bekend is de World Cup Shorttrack 2021 in november op de ijsbaan in 
Dordrecht. Hierdoor vallen er 2 dinsdag trainingen uit. (Hier is met de berekening van 
het abonnementsgeld al rekening gehouden.) Op dinsdag 23 en 30 november zal er 
geen training zijn vanwege de opbouw en het afbreken van het evenement. 

 

 

CORONABELEID IJSBAAN BREDA 

Breda is een buitenlocatie. Ook hier zijn nieuwe maatregelen van toepassing. Het alge-
mene protocol is toegevoegd in de bijlage. Voor Breda specifiek geldt: 
“- Toeschouwers tijdens wedstrijden en trainingen mogen niet langs de baan staan, 
deze dienen plaats te nemen in het Wakske, let op, hier is wel een Corona Toegangs-
bewijs / QR code voor nodig (18 jaar en ouder). De horeca is tot 20.00 geopend. 
- Bij wedstrijden die langer duren dan 20.00 dienen toeschouwers buiten of in de auto 
te wachten. (Gelijk aan de situatie van vorig seizoen). 
- Heeft een rijder een wedstrijd gereden, ga daarna zo snel mogelijk naar huis. 
- Komende zaterdagavond (20 november) is er een wedstrijd voor jeugdschaatsers 
zonder abonnement. Rijders mogen geholpen worden met het aantrekken en uit-
doen van de schaatsen mocht dit echt noodzakelijk zijn, toeschouwers langs de 
baan zijn ook hier niet toegestaan, de wedstrijd kan vanuit het Wakske bekeken wor-
den. Na afloop graag zo spoedig mogelijk de accommodatie verlaten.”  
Vanwege de maatregelen zorgen we dat er extra trainers op het ijs zijn om de kin-
deren te begeleiden.  
  
  
  
  
 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    1 5 - N O V - 2 1  

 B E Z OE K DE  WE B S I T E  :    W WW .HW S C HA ATS E N.NL  

ADVERTEERDERS 

http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.azzuri.eu/
http://www.profiletyrecenter.nl/


CHOCOMOMENT BREDA 

We hebben op de valreep op 30 oktober een chocomoment kunnen organiseren, maar 
het “Sint Choco Moment” zal ook dit jaar helaas niet door kunnen gaan op onze traditio-
nele manier vanwege de maatregelen. IJclub De Kom van de Zuidzijde zou dit moment 
weer willen sponsoren. Wat leuk!!  
We proberen met IJsclub De Kom iets passends te bedenken wat dan mogelijk is binnen 
de maatregelen.  
 
 
 
 
 

 

JEUGDWEDSTRIJD 20 NOVEMBER 

Op zaterdag 20 november is er een jeugdwedstrijd om 18.30 uur. Hier mogen al onze 
pupillen aan deelnemen, ook als je geen wedstrijdlicentie hebt. Er zijn 2 van zulke wed-
strijdjes in het seizoen. Het zou leuk zijn als onze schaatsers deel willen nemen aan de-
ze wedstrijd. De afstanden zijn aangepast aan de leeftijden, bv 100 m, 500 m. Dus ook 
als je 6 jaar bent, ben je van harte welkom. De jongste kinderen rijden het eerst. Ben je 
klaar met je 2 ritten dan mag je naar huis. Zo kunnen de kinderen een tijd neerzetten en 
aan het einde van het seizoen zullen ze zien dat ze vooruit gegaan zijn. Je schaatst de-
ze wedstrijdjes echt voor jezelf. Er zit geen competitie aan vast, geen prijsuitreiking. De 
club bewaart deze tijden wel en deze worden aan het einde van het seizoen vergeleken 
en dan kunnen we progressie prijzen uitreiken. Oftewel, als het lukt, mag je mee doen! 
Er zullen een paar trainers aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden. De kinderen 
die geen wedstrijdlicentie hebben moeten via onze club aangemeld worden. Stuur 
daarom een mail als je mee wilt doen zodat Esther je op kan geven (tot en met woens-
dag)!   

 

DINSDAG TRAININGEN BREDA KERSTVAKANTIE 

KNSB Uren: 
Tijdens de kerstvakantie is er een kleine wijziging in de aanvangstijden van de KNSB 
uren. 
- Het reguliere trainingsuur gaat naar 18.45-20.00 uur (i.p.v. 18.30-19.45 uur) 
Dit geldt voor 28 december en 4 januari. 
  
  

AGENDA 

• zaterdag 20 november jeugdwedstrijd licentie vrij 18.30-20.00 uur  
• dinsdag 23 en 30 november geen training Dordrecht vanwege Worldcup Short-

track 

• zaterdag 5 februari trainingswedstrijd organisatie DHW 18.30 uur  
• zaterdag 5 maart clubkampioenschappen (afgehuurd ijs voor onze club)  
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