
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

We komen al bijna aan het einde van het schaatsseizoen en dan staan ook de clubkampioen-
schappen op de agenda. Gelukkig kan het na 2 jaar annuleren, nu wel doorgaan! Het ijs in Breda 
is door onze club DHW, samen met nog een andere club, afgehuurd. Eigen ijs, dus geen drukte 
op de baan! Op zaterdag 5 maart gaan we met z'n allen een wedstrijd, 2 ritten, schaatsen op de 
ijsbaan in Breda! 
Het lijkt ons leuk als iedereen meedoet! Alle leden, jong en oud, trainers, onze 
schaatsers in Breda en in Dordrecht mogen hieraan meedoen.  
Jij doet toch ook mee?! 
 
Hieronder een aantal gegevens omtrent de wedstrijd: 
 
Wanneer: Zaterdag 5 maart 2022 
Starttijd: 18:30 uur. Rond 18:00 uur aanwezig zijn op het middenterrein. Ouders of begeleiders 
mogen bij de bankjes op het middenterrein helpen schaatsen aantrekken en daar ook bij blijven. 
Toeschouwers mogen niet bij de start in de buurt. Luister naar de speaker wat mogelijk is! 
 
Aan de hand van je leeftijd word je ingedeeld op een bepaalde afstand.  
Voor pupillen D t/m F (t/m 9 jaar) staan de 100m en 300m op het programma 
Voor de pupillen A t/m C (t/m 12 jaar) staan de 100m en 500m op het programma 
Voor de junioren, masters en senioren (12+ jaar) staan de 500m en 1500m op het programma. 
Vanaf 18.00 uur zijn de geprinte startlijsten op het middenterrein te zien bij de trainers.  
 
Er zijn trainers en begeleiders op het middenterrein om de schaatsers te helpen, wanneer ze 
aan de start moeten verschijnen etc. Je krijgt van de club een wedstrijdbandje in bruikleen (rood, 
geel, wit of blauw). Deze graag na elke gereden rit teruggeven! 
Na afloop is er wat te drinken met iets lekkers en een prijsuitreiking voor de snelste schaatsers 
per categorie. Een eerste wedstrijd kan heel spannend zijn, maar denk eraan dat meedoen be-
langrijker is dan winnen. Laat het vooral gezellig zijn om met elkaar een wedstrijdje te rijden, 
elkaar aan te moedigen en wat te drinken met de club! Dus zorg dat je erbij bent! 
 
Train je in Breda, dan kun je aanmelden met je KNSB relatienummer via de onderstaande link: 
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/7da8dc42-bc12-4867-9cc3-29d285fc2ef7/informatie 
Via www.bcbreda.nl - wedstrijdkalender - 5 maart - inschrijven — deelnemers kun je zien of 
jouw inschrijving erbij staat.  
Mocht het aanmelden niet lukken of weet je je relatie nummer niet, mail dan even naar ons 
emailadres: districthoeksewaard@gmail.com. Voor de schaatsers die in Dordrecht trainen geldt 
sowieso dat ze zich aan moeten aanmelden via ons emailadres, dan zetten wij je op de startlijst! 
 
We hopen dat iedereen meedoet! Zien we je daar? 
 
 

 

 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    1 6 - F EB - 2 2  

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

ADVERTEERDERS 
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