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Beste leden, 
 
De afgelopen weken is er veel gebeurd binnen de club. En er komt ook nog veel leuks aan. Wij 
praten jullie weer bij in deze nieuwe nieuwsbrief.   
 
Veel leesplezier! 
 
Save-the-date 
 
12 maart: Familiedag. 
 
Schrijf je in via de website! 
 
22 april: Viering van het 40-jarig jubileum van de ijsclub op de skeelerbaan  
  
 

 

Jeugdschaatsen 

 
Ouder en kind schaatsen 
Op 5 februari mochten de jeugdschaatsers hun papa/mama of opa/oma meenemen naar de 
ouder-en-kind les. Iedereen heeft genoten van de les. Een wedstrijdje van de ouders tegen de 
kinderen maakte het helemaal af! 
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Jeugdschaatswedstrijd 

Op 12 februari reden de jeugdschaatsers een jeugdschaatswedstrijd. Voor veel was dit hun 

eerste schaatswedstrijd. Ze reden een 100 en een 300 meter.  Helaas vielen de Draaiers net 

buiten het podium. Wij hopen dat alle schaatsers genoten hebben van hun eerste wedstrijd.   

Mini-Elfstedentocht 

Op 11 maart sluiten de jeugdschaatsers hun seizoen af met de Mini-Elfstedentocht. Veel 

succes en we zien jullie graag in de mooiste verkleedpakken! 

 

Recreanten 

50-100 rondes 
Op woensdag 22 februari hebben de recreanten de 50-100 rondes afgelegd. Aan dit jaarlijkse 
evenement deden ongeveer 60 leden mee. Ook dit jaar was dit weer een geslaagd 
evenement. Er zijn grenzen verlegd en het was vooral erg gezellig. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben de recreanten doorgetraind. Onder leiding van een trainer schaven zij op 

maandag, woensdag en/of donderdag hun schaatstechniek bij. 
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Wedstrijdschaatsen 

 

Nederlands kampioen! 

Op 1 januari reed Britt het NK marathon neo-senioren. 

Het was een zware wedstrijd met harde wind en zacht 

ijs. Britt kwam deze wedstrijd solo over de finish met 

een rondje voorsprong op het peloton. Ze mag zich het 

komende jaar Nederlands kampioen noemen!  

 

Nationaal pupillen toernooi 

Op 21 januari mocht Jade meedoen aan het nationaal pupillen 

toernooi, het officieuze NK voor pupillen. Ze reed op de 500 

meter een PR in 48,00. Deze snelle tijd leverde een bronzen 

medaille op. Op de 300 meter reed Jade ook een PR. Hiermee 

verbeterde ze haar eigen clubrecord van 30,49 naar 30,09. 

Eerder dit seizoen verbrak Jade het meer dan 10 jaar oude 

record van Kirsten op deze afstand. Ook op de 300 meter 

eindigde Jade op de 3e plek. In het algemeen klassement werd 

zij ook 3e. Een erg knappe prestatie! 
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Volhardingbokaal 

Op 11 februari hebben onze wedstrijdschaatsers gestreden om de Volhardingbokaal. De 

Volhardingbokaal is een interclubwedstrijd tussen de ijsclubs die trainen op de Meent. Dit 

resulteerde in een 4e plaats. 

 

 

NK jeugdmarathon 

Op 18 februari startte Emiel op het NK jeugdmarathon bij de junioren B. Na een snelle 

wedstrijd sprintte Emiel knap naar een 14e plaats.  

 
 

NK masters afstanden en allround 

Op 11 en 12 februari startte Anita op het NK masters afstanden en allround. Na een goede 

500 meter stond zij op het podium, op de derde plaats. Een erg knappe prestatie. In het 

allround klassement eindigde zij uiteindelijk op de 6e plaats.  
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Uitje 

De wedstrijdschaatsers van De Draai zijn naar Leeuwarden afgereisd voor een leuk uitje. Hier 

aangekomen kregen zijn een korte zelfverdedigings- en krachttraining. Daarna hebben zij 

geschaatst op het snelle ijs van de Elfstedenhal en is er een leuke quiz gemaakt. De dag is 

afgesloten op de bowlingbaan. 
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Aankomende evenementen  

Datum Tijd Wedstrijd IJsbaan 

24-02 21.00-23.00 Vrijdagavond marathoncompetitie. Finale: 
D2, M2 en M3 

Alkmaar 

26-02 18.00-20.00 Clubwedstrijd Alkmaar 

03-03 21.00-23.00 Vrijdagavond marathoncompetitie. Finale : 
D1+C2, C1 en M1 

Alkmaar 

04-03 20.00-22.00 Gewestelijk kampioenschap marathon Amsterdam 

05-03 18.00-20.00 Finale pupillencompetitie Alkmaar 

10-03 21.00-23.00 Categoriewedstrijd 5/10 km Alkmaar 
11-03 17.30-21.30 Forty Six Bokaal Alkmaar 

11-03 16.30 – 21.00 Finale Marathon Cup Leeuwarden 

12-03 17.00-18.30 FAMILIEDAG! 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) 

 
 
 
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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