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Beste leden, 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering is er o.a. gesproken  over de communicatie binnen de 
club. Er kwam naar voren dat er behoefte is aan een nieuwsbrief. Deze willen we graag nieuw 
leven inblazen. Veel leesplezier! 
 
Ondanks het mooie weer en de hoge temperaturen staan we inmiddels alweer een maand op 
het ijs. En zijn er veel leuke activiteiten en trainingen door De Draai verzorgd.  
 
Open Familiedag 
Op zondag 2 oktober hebben we op de 30x60 meter ijshal de open familiedag georganiseerd. 
Tijdens deze middag konden ouders samen schaatsen met hun kinderen. Er kon geproefd 
worden van het schoonrijden en als afsluiter was er een bochtenclinic voor de 
wedstrijdschaatsers. Naast de baan werd koek en zopie verzorgd. Al met al was het een 
gezellige middag.  

 
 
 
 Jeugdschaatsen 
Onze jeugdschaatsers zijn zaterdag 8 oktober met hun trainingen van start gegaan. 
Met wat leuke behendigheidjes zijn de eerste meters van dit seizoen weer afgelegd. 
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Recreanten 

Onze recreanten zijn weer begonnen met hun trainingen. Onder leiding van een trainer 
schaven zij op maandag, woensdag en/of donderdag hun schaatstechniek bij. 

 

Wedstrijdschaatsen 

In de week van 10 oktober zijn de wedstrijdrijders gestart met de trainingen. Ook dit jaar 

wordt er samengewerkt met Noordkop Skating en Sportclub Chronos. Inmiddels zijn er al een 

aantal wedstrijden geweest en zijn de nodige PR’en gereden. Het is erg leuk om te zien dat er 

steeds meer jongere schaatsers ook echt hun persoonlijke toptijden willen verbeteren. En dit 

kan natuurlijk maar op 1 manier, wedstrijden rijden. 
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Aankomende evenementen  
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor de komende periode: 
In het Zesbanentoernooi rijden Matthijs Maas en Emiel van Wees namens HSC de Draai. In de 
Marathon Cup rijdt Britt van Wees bij de beloften dames. 
  

Datum Tijd Wedstrijd IJsbaan 

12-11 18.00-22.00 Marathon Cup 4 Den Haag 
13-11 18.00–20.00 Categorie C t/m masters Alkmaar 

13-11 20.00-22.00 Zesbanentoernooi Haarlem 

19-11 18.45-21.30 Clubwedstrijd Alkmaar 

23-11 21.00-23.00 Zesbanentoernooi Amsterdam 
26-11 18.00-22.00 Marathon Cup 6 Hoorn 

27-11 18.00-20.00 Pupillencompetitie + C1 Alkmaar 

27-11 17.00-20.30 Gewestelijk kampioenschap 
jeugdmarathon  

Haarlem 

03-12 20.00-22.00 Zesbanentoernooi Den Haag 

03-12 9.00-10.00 Sinterklaas op de ijsbaan Alkmaar 

10-12 18.00-21.00 Marathon Cup 7 Deventer 

11-12 18.00-20.00 Jeugdschaatswedstrijd Alkmaar 

17-12 18.45-21.30 Clubwedstrijd Alkmaar 

18-12 18.00-20.00 Zesbanentoernooi  Alkmaar 

 
                                                                                                    
Oproep nieuw juryleden 
Uit de verzoeken van de wedstrijdorganisatie blijkt dat het aantal “klokkers” (tijdwaarnemers) 
en overige juryleden hard terugloopt. Tijdens het klokken neemt u plaats in de jurykamer. 
Vanuit deze ruimte kunt u de wedstrijd van uw kind goed volgen. Tegelijkertijd helpt u de 
organisatie door te klokken. Weet u niet hoe dit werkt? Geen probleem, dat wordt tot in de 
puntjes uitgelegd. Wilt u zich aanmelden voor een van de jurytaken. Of heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met Miranda Berkhout, jurycoördinatie H.S.C. de Draai 
(mberkhout@quicknet.nl) 
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Skeelernieuws 
De skeelerwedstrijd tijdens Tour de Waard wordt een officiële KNSB wedstrijd en wordt in 
2023 weer georganiseerd door Noordkop Skating in samenwerking met de Draai. De 
bijbehorende jeugdskeelerclinic op het Raadhuisplein, dat zo’n succes was, wordt weer 
herhaald.  
 

 
 
 
Social media 
HSC de Draai is ook actief op social media. Wilt u als eerst op de hoogte zijn van alles binnen 
de club? Volg ons dan op Facebook en Instagram.  
Facebook: https://www.facebook.com/hscdedraai/  
Instagram: https://www.instagram.com/hscdedraai/  
 
Volgende nieuwsbrief 
Wij verzamelen nieuwtjes voor de volgende nieuwsbrief. Komt er een leuk evenement aan of 
heb jij een mooie foto, leuk verhaal of groot PR geschaatst? Laat het ons weten! Misschien sta 
jij dan in de volgende nieuwsbrief. Je kunt je verhalen opsturen naar 
brittvanwees@hotmail.com  
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