
 
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 18 FEBRUARI 2023 

 
Zaterdagavond 18 februari was het zover! De club-
kampioenschappen voor alle leden van District Hoek-
se Waard. Wel 41 schaatsers, pupillen, junioren, senio-
ren Breda en Dordrecht, hebben gestreden om de me-
dailles en de bloeiende plantjes van onze sponsor 
Preesman Potplanten. Het was spannend, voor som-
mige schaatsertjes zelfs de eerste keer dat ze met 
een officiële wedstrijd meededen. 

Onder aanmoediging van de trainers, familie, beken-
den en zelfs het bestuur van de Strijense IJsclub heeft 
iedereen het fantastisch gedaan! Leuk dat jullie er alle-
maal waren! 

We willen de jury coördinators, scheidsrechter, star-
ters, speaker, vantage, ET bediening, ET schrijfster, 
dames en heer bij de bankjes, IJsclub De Kom Zuidzij-
de, de klokkers, blokjesleggers, de dames van de ver-

zorging in de jurykamer, EHBO-ers, trainers en ou-
ders die geholpen hebben met de ' koek en zopie' 
heel hartelijk  bedanken! 

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond! 
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P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    2 7 - F EB - 2 3  
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https://www.facebook.com/preesmanpotplanten?__cft__%5b0%5d=AZXFuP7iv0Kxox6r2TmJ8Erb6mkeEgOumM8febxTmexL_VYEBkva9czCxOFhFmdLlv7ragmYaKs5ulO3kmHzYcZ3ubusPGzqm7yurBaa2UqWn1rxbN6SyaXWFqlgiKaMrKtN7zQTqY7Ai19-cVQ1QrxVV2IeTVbsvTAsrbTwyqJiS30tNTuAOMTh53Jlee0FyEkocb7N
https://www.facebook.com/preesmanpotplanten?__cft__%5b0%5d=AZXFuP7iv0Kxox6r2TmJ8Erb6mkeEgOumM8febxTmexL_VYEBkva9czCxOFhFmdLlv7ragmYaKs5ulO3kmHzYcZ3ubusPGzqm7yurBaa2UqWn1rxbN6SyaXWFqlgiKaMrKtN7zQTqY7Ai19-cVQ1QrxVV2IeTVbsvTAsrbTwyqJiS30tNTuAOMTh53Jlee0FyEkocb7N
https://www.facebook.com/StrijenseIJsclub/?__cft__%5b0%5d=AZXFuP7iv0Kxox6r2TmJ8Erb6mkeEgOumM8febxTmexL_VYEBkva9czCxOFhFmdLlv7ragmYaKs5ulO3kmHzYcZ3ubusPGzqm7yurBaa2UqWn1rxbN6SyaXWFqlgiKaMrKtN7zQTqY7Ai19-cVQ1QrxVV2IeTVbsvTAsrbTwyqJiS30tNTuAOMTh53Jlee0FyEkocb7N2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041691267058&__cft__%5b0%5d=AZXFuP7iv0Kxox6r2TmJ8Erb6mkeEgOumM8febxTmexL_VYEBkva9czCxOFhFmdLlv7ragmYaKs5ulO3kmHzYcZ3ubusPGzqm7yurBaa2UqWn1rxbN6SyaXWFqlgiKaMrKtN7zQTqY7Ai19-cVQ1QrxVV2IeTVbsvTAsrbTwyqJiS30tNTuAOMTh53Jl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041691267058&__cft__%5b0%5d=AZXFuP7iv0Kxox6r2TmJ8Erb6mkeEgOumM8febxTmexL_VYEBkva9czCxOFhFmdLlv7ragmYaKs5ulO3kmHzYcZ3ubusPGzqm7yurBaa2UqWn1rxbN6SyaXWFqlgiKaMrKtN7zQTqY7Ai19-cVQ1QrxVV2IeTVbsvTAsrbTwyqJiS30tNTuAOMTh53Jl
http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.azzuri.eu/
http://www.profiletyrecenter.nl/
http://www.dhwaardknsb.nl/


 

 

PROEFLES DORDRECHT 

Op dinsdagavond 7 maart mogen de schaatsers in Dordrecht iemand meenemen 
voor een gratis proefles. Ken je iemand die interesse heeft om te (leren) schaat-
sen? Deze avond is het mogelijk om mee te schaatsen en wie weet het komende 
seizoen ook lid te worden! 
 

LAATSTE KEER SCHAATSEN BREDA 

Zaterdag 11 maart is het de laatste keer schaatsen in Breda voor dit seizoen!  
• het is een soort traditie aan het einde van de training een ronde tegen de 

richting te schaatsen en om de allerlaatste ronde, nadat de schaatsen van het 
ijs zijn, een ronde over het ijs te lopen op blote voeten. Dit hoeft niet, maar wie 
wil mag mee doen aan deze afsluiting.  

• de schaatsers trekken de laatste training vaak "iets geks" aan, bv een korte 
broek, een onesie, verkleedspullen o.i.d. Ook hier mag iedereen aan mee doen, 
maar let op, dit moet dan OVER de schaatskleding, dus geen blote benen of ar-
men.  

• na de laatste training zullen we met elkaar een chocomoment hebben. Tijdens 
dit moment zullen de wisselbekers van het seizoen uitgereikt worden voor bv. 
progressie bij de pupillen/junioren/senioren, aanmoediging, clubkampioen, 
sportmanvrouw van het jaar. 

We wensen iedereen een paar laatste fijne trainingen!!  
 
 

LAATSTE KEER SCHAATSEN DORDRECHT 

Dinsdag 14 maart is het de laatste keer trainen in Dordrecht voor dit seizoen. 
Na de training is er voor iedereen een drankje om zo het seizoen gezellig af te slui-
ten!  

 

AGENDA 

• 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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