
 
 

NATUURIJS 

Wat hebben we dit jaar al vroeg van het natuurijs kunnen genieten! We zijn in deze dagen te gast 
geweest bij IJs- en skeelerclub Puttershoek met zowel de Bredase oudere jeugd (15 december) 
als de Dordtse trainingsgroep (17 december)! Op zaterdag 17 december zijn alle Bredase leden 
op de IJsbaan in Strijen wezen schaatsen en getrakteerd op heerlijke warme chocolademelk door 
de ijsclub. Als kers op de taart werd er op 18 december door de oudere jeugd geschaatst bij IJs-
club de De Winterkoning. Alle ijsclubs hartelijk dank voor de gastvrijheid, de warme chocolade-
melk en de mooie ijsvloer. We hebben genoten!  
We hadden graag bij alle ijsclubs ‘op visite’ gekomen maar helaas was daar de ijstijd te kort voor.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

        
Strijense IJsclub 

                                                      IJs- en skeelerclub Puttershoek 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

IJsclub De Winterkoning 
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DIPLOMA TRAINER 

Marinka heeft haar diploma  
SCHAATSTRAINER 1 gehaald. Van harte ge-
feliciteerd en nog heel veel plezier met les-
geven gewenst!  

 

 

 

 
 

 

 

SPONSORING DOOR IJSCLUB WESTMAAS 

 
Aanstaande zaterdag 14 januari is er weer een chocomomentje gepland na de training in Breda 
voor de jeugd. Voor iedereen is er warme chocolademelk met iets lekkers! Deze keer wordt het 
gesponsord door IJsclub Westmaas. Hartelijk dank voor deze bijdrage!! 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    1 1 - J A N -2 3  

ADVERTEERDERS 

 
B E Z OE K DE  WE B S I T E  :    
W W W .HW SC HAA T S E N.NL  

8 januari hadden wij als District Hoekse Waard de beurt om de jury te 'bemannen' 
bij een trainingswedstrijd. We willen alle vrijwilligers (klokkers, blokjesleggers, coa-
ches, dames bij de bankjes, vantage, ET, catering en de mensen van de BIJF ) die 
zich ingezet hebben hartelijk danken! Er waren van de 60 wedstrijdrijders 9 schaatsers 
van DHW bij. Super leuk en knap gedaan! 



 

 

 

LET OP: HERHALING DORDRECHT 2X DICHT 

Op dinsdag 7 en 14 februari is er geen schaatstraining in Dordrecht vanwege de ISU World Cup 
Shorttrack. 
 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

Save the date! 
Op zaterdag 18 februari zijn de clubkampioenschappen! Dit is voor alle leden, dus ook 
voor de schaatsers die in DORDRECHT trainen! De ijsbaan is samen met een andere klei-
ne club afgehuurd dus we hebben eigen ijs. Het start om 18.30 uur in Breda. In februari zal 
er via de Pickstart meer informatie komen over hoe je je moet aanmelden.  
 

 

WEDSTRIJDBANDJES 

Om wedstrijden te rijden heb je 4 gekleurde wedstrijdbandjes nodig. In 
het wedstrijdschema staat aangegeven in welke rit je welke kleur om je 
arm moet dragen. Rijd je maar een enkele keer per seizoen en is er ie-
mand van DHW aanwezig, dan kunnen ze geleend worden. Ga je vaker 
rijden dan is het handig om ze zelf aan te schaffen.  

 

VRIJWILLIGERSROLLEN 

We hebben een paar keer per seizoen de taak om de wedstrijd te helpen organiseren. In de bijlage 
zit een uitleg over welke rollen voor vrijwilligers we hebben tijdens een wedstrijd. Voor sommige 
rollen is een cursus nodig. Deze uitleg zit er ook bij. Er zijn ook rollen waar je geen cursus voor no-
dig hebt. Op zaterdagavond 18 februari moeten we helpen bij de organisatie van onze eigen club-
kampioenschappen. We zijn blij met alle soorten hulp! We lezen het graag via districthoekse-
waard@gmail.com of meldt het even bij Jelle of Johan! 

 

 

 

AGENDA 

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

• 18 februari 2023 clubkampioenschappen ALLE LEDEN 18.30 uur met chocomo-
ment 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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VRIJWILLIGERSROLLEN 

Zie bijlagen voor deze informatie met linkjes 
 
Schaatsvereniging District Hoekse Waard moet regelmatig wedstrijden voor de jeugd organiseren 
op de ijsbaan in Breda. Voor zo’n wedstrijd moeten wij een aantal rollen vervullen, waarvoor je aller-
eerst een korte opleiding gevolgd moet hebben. De kosten voor deze opleiding worden vergoed 
door de vereniging of de KNSB. 
Wij zijn met name op zoek naar de volgende rollen: 
 
• Algemeen Jury-lid 
Als Algemeen Jury-lid kun je diverse rollen vervullen tijdens een wedstrijd, zoals het 
assisteren van de scheidsrechter of het klokken van de tijden. 
Voor de functie van Algemeen Jury-lid heb je de volgende opleiding nodig: 
KNSB Basiscursus Jury (1 seizoen) Jurylid | KNSB 
Deze cursus is ook benodigd voor de volgende rollen: Scheidsrechter, Starter en Speaker 
 
• Scheidsrechter 
Als Scheidsrechter begeleid en controleer je of de wedstrijd volgens de regels verloopt. Je 
houdt in de gaten of de blokjes goed liggen, of de schaatsers netjes in hun baan blijven en of 
alles eerlijk verloopt. 
Voor de functie van Scheidsrechter heb je de volgende opleidingen nodig: 
KNSB Basiscursus Jury (1 seizoen) Jurylid | KNSB 
KNSB Scheidsrechtersopleiding (1 seizoen) Scheidsrechter | KNSB 
 
• Starter 
Als Starter start je de schaatsers weg, op weg naar hun snelste tijd. Je stuurt de schaatsers naar 
de juiste startstreep en geeft middels het startpistool het startsignaal. Daarnaast controleer je of 
er geen valse start gemaakt wordt. 
Voor de functie van Starter heb je de volgende opleidingen nodig: 
KNSB Basiscursus Jury (1 seizoen) Jurylid | KNSB 
KNSB Startersopleiding (1 seizoen) Starter | KNSB 
 
• Speaker 
Als speaker ben jij de stem van de wedstrijd. Je maakt mededelingen middels de speaker- 
installatie over het programma van de avond, de personen die moeten starten en de door 
hun gereden tijden. Het is hiervoor belangrijk dat je duidelijk spreekt zodat iedereen je kan 
verstaan. 
Voor de functie van Speaker heb je de volgende opleiding nodig: 
KNSB Basiscursus Jury (1 seizoen) Jurylid | KNSB 
 
Daarnaast zijn er nog diverse rollen te vervullen tijdens een wedstrijd, waarvoor je geen opleiding 
nodig hebt. 
Mocht je willen assisteren tijdens een wedstrijd-avond, kun je een emailbericht sturen naar 
Districthoeksewaard@gmail.com of een belletje/berichtje naar Jelle Luijendijk (+31 6 8293 5001) of 
Johan Trouw (+31 6 5320 4074) 
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