
 
 

SPONSORING DOOR IJSCLUB DE KOM 

Op zaterdag 3 december kreeg de schaatsende jeugd be-
zoek van 3 Pieten op het ijs. Gelukkig hebben de kinderen 
de Pieten geholpen op het ijs want ze konden zich maar 
moeilijk zelf redden. Nadien was er heerlijke chocolademelk 
met slagroom en deelden de Pieten strooigoed uit met voor 
elke schaatser een chocoladeletter. Ook de schaatsers in 
Dordrecht hebben een chocoladeletter ontvangen. Dit alles 
werd gesponsord door IJsclub De Kom. Bestuur, hartelijk 
dank voor de aanwezigheid en al het lekkers! 
We willen ook alle hulpouders en de Pieten bedanken die 
deze ochtend mogelijk hebben gemaakt! Dankjulliewel!! 
 

 
 

 
 

ZONDAG 8 JANUARI 2023 

Op 8 januari hebben wij als District Hoekse Waard de beurt om de wedstrijd mede te 
organiseren. Dit houdt in dat we o.a. de blokjes moeten leggen, klokkers moeten re-
gelen in de jurykamer en de juiste wedstrijdrijders bij het bankje moeten organise-
ren.  
Omdat er veel Hoeksche Waarders in de organisatie zitten zou het leuk zijn als er ook 
leden van ons district deelnemen aan de wedstrijd. Voor deze wedstrijd heb je een wed-
strijdlicentie nodig. Wie doet er mee? De inschrijving start 24 december om 18.00 uur. 
Zijn er leden, ouders, ijsclubleden of andere belangstellenden die willen helpen bij een te 
organiseren wedstrijd? We horen het graag via districthoeksewaard@gmail.com 
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GEBRUIK SPORTITY APP 

Tijdens de wedstrijden zal met ingang van dit seizoen (2022-2023) gebruik worden ge-
maakt van de Sportity app op de ijsbaan in Breda. Deze is op veel ijsbanen al actief en 
gratis te downloaden. Voor het inzien van de lotingen en tijdschema's kies je als password 
BAAN-BREDA . Let hierbij op de hoofdlettergevoeligheid. 

 

VAKANTIEBAANTJE BREDA 

 
 

 

 CLUBKLEDING 

De bestelling van de nieuwe clubkleding is binnen! De 
schaatsers die een bestelling hadden gedaan, hebben in-
middels bericht gekregen. Heb je nog geen clubkleding en 
wil je die wel dan kun je altijd even vragen welke maten we 
op voorraad hebben via  

districthoeksewaard@gmail.com 

Een schaatsbroek en een schaatsjack kosten elk 55 euro. 
We hebben nog een paar laatste schaats(-wedstrijd)pakken. 
Deze mogen van 85 euro weg voor 50 euro! 
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HUISJE TE HUUR VOOR SCHAATSERS 

Beste schaatsliefhebbers, 
 

In ons gezin zijn we elke winter druk in de weer met schaatsen. Wij wonen in het midden 
van Friesland en ook nog eens precies tussen de Elfstedenhal en Thialf in. Beide op slechts 
15 minuten rijden met de auto. Vijf dagen per week zijn wij op deze mooie schaatsbanen te 
vinden. 
 

Omdat wij zoveel met schaatsen hebben, vinden wij het leuk om ons vakantieverblijf 
(fâkansjehûs) zo veel mogelijk beschikbaar te stellen aan schaatsers.  Voor een korte of lan-
gere tijd kunnen zij verblijven om te schaatsen/trainen in de Elfstedenhal of Thialf. Beide zijn 
prima bereikbaar met de auto én met de racefiets. 
 

Het verblijf is sfeervol en rustig. We bieden extra ruimte voor een fietstrainer zoals 
Tacx. Er is een schaatsplank, roeitrainer en spinningbike beschikbaar voor gebruik. 
Fietsen mogen binnen staan en kunnen na een training met een hogedrukreiniger 
schoongemaakt worden. Dit zijn een paar extra's die sporters geboden wordt. Na-
tuurlijk mag iedereen ook gewoon komen overnachten om lekker recreatief te schaat-
sen in Friesland. 
 

Om het voor schaatsers extra aantrekkelijk te maken, krijgen leden van een schaats-
vereniging een flinke korting. Voorwaarde is wel dat je lid bent van een schaatsvereni-
ging. 
 

De tarieven voor 2 schaatsers zijn: 
Een of meerdere nachten van €145  .. voor €95 

Weekend (vr t/m ma) van €395 .. voor €265 

Midweek (ma t/m vr) van €545 .. voor €365 

Week (vr t/m vr) van €985 .. voor €635 

Langere periode in overleg. 
 

Deze tarieven staan niet op onze website, maar wel op een speciale webpagina. 
 

Informatie over het verblijf is te zien op www.fakansjehus.nl/schaatsen 

 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag. 

 

Groeten en veel schaatsplezier deze winter, 
 
 

Fâkansjehûs 

Elvier & Robert Vlug 

Rijksweg 23 

9011VA Jirnsum 

 

0619222665 

robertvlug@gmail.com 
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(TRAININGS-)WEDSTRIJDEN 

Schaatsers met een wedstrijdlicentie kunnen zelf op wedstrijden inschrijven. Dit kan ook op 
de meeste andere ijsbanen in Nederland mits je een wedstrijdlicentie hebt EN een baan-
kaart (betalend lid KNSB) van een ijsbaan. Onze schaatsers in Breda hebben een baan-
kaart van Breda, zij rijden op het KNSB uur.  
Voor Breda kun je kijken op http://www.bcbreda.nl/kalender voor het aanbod en ook inschrij-
ven.  
Op zaterdag 18 februari 2023 mogen alle leden; Breda, Dordrecht, met of zonder wedstrijdli-
centie, mee doen aan een wedstrijd op onze clubkampioenschappen in Breda. 
 
 

 

 

AGENDA 

• 8 januari 2023 trainingswedstrijd 17.30 uur, onze vereniging heeft de beurt om 
de jury te bemannen 

• 7 en 14 februari 2023 geen training in Dordrecht vanwege ISU World Cup Short-
track 

• 14 januari 2023 chocomoment in Breda na de training 

• 18 februari 2023 clubkampioenschappen alle leden 18.30 uur met chocomoment 
nadien 

• 11 maart 2023 laatste training in Breda met warme choco en progressie prijzen 

• 14 maart 2023 laatste training in Dordrecht met een drankje in de kantine 
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