HARDRIJVERENIGING DEN HAAG - WESTLAND
INFORMATIE VOOR ABONNEMENTSAANVRAGEN SEIZOEN 2022-2023 VOOR PUPILLEN (GEB 1-7-2009 EN LATER)
(geboren voor 1-7-2009: dan is kind junior C en dan moet u de informatie voor junioren/senioren lezen)
Van de corona zijn we nog altijd niet verlost, het ziet er naar uit dat we ermee moeten leren leven, en dan hopelijk wel
met milde varianten die niet het hele leven op z’n kop zetten.
We gaan dus vol goede moet het schaatsseizoen 22-23 tegemoet.
Mocht een en ander toch weer de verkeerde kant uitgaan dan zullen de noodmaatregelen van de afgelopen twee
seizoenen weer tevoorschijn moeten worden gehaald. Indien dit gaat gebeuren, dan worden deze alom bekend
gesteld aan de leden/hun ouders.
Hoe normaal of niet-normaal het ook zal uitpakken: het is en blijft niét stoer om hoestend, proestend, niezend en
snotterend toch naar de trainingen te gaan, als deelnemend kind of als toeschouwende ouder. Dat geldt ook voor de
400m baan in de buitenlucht. Blijf thuis in zo’n geval en doe een zelftest of laat je testen. Leef de door de overheid
uitgevaardigde maatregelen na.
JEUGDSCHAATSEN BIJ HVWH: LANGEBAAN EN SHORTTRACK, UITGANGSPUNTEN
Samengevat: bij het jeugdschaatsen staan het plezier in schaatsen en veiligheid voorop. De jongste pupillen worden op
een speelse manier vertrouwd gemaakt met ijs en de techniek van het schaatsen. Voor de wat meer gevorderde
kinderen komt het accent steeds meer te liggen op een combinatie van schaatsvaardigheid (techniek dus) en het
ontwikkelen van snelheid. De volledige visie kunt u vinden op de website van HVHW, www.hvhw.nl, in het rolmenu
onder het kopje "Jeugd".
VEILIGHEID: sinds 1 januari 2018 hanteren alle verenigingen die jeugdschaatsen op de 400m baan van de Uithof
aanbieden, een HELMPLICHT. Voor shorttrack is de helmplicht al jarenlang van kracht. Aanschaf van SCHAATS-helmen
(dichte helm die aan ASTM/ISU normen voldoet) kan via de HVHW website. Zie http://hvhw.nl/schaatshelm.html .
Voor de pupillen zijn er meerdere mogelijkheden om bij HVHW te schaatsen.
1. JEUGDSCHAATSEN OP DE 400M BAAN
Op zaterdagmiddag is er training voor pupillen op de 400-meterbaan van 17.15-18.15 uur (code ZA3).
De kinderen worden zoveel mogelijk ingedeeld in een groep met leeftijdgenoten en een vergelijkbare technische
schaatsvaardigheid- en snelheid. Daarbij hanteren we een indeling in zes niveaus. Elk niveau heeft een kleur. De
volgorde van de kleuren, van beginners tot ver gevorderd is: wit - oranje - geel - groen - blauw – rood. Er zijn
verschillende groepen met ongeveer hetzelfde vaardigheidsniveau maar die variëren in leeftijd. In alle groepen
komen gedurende het seizoen alle aspecten van het schaatsen aan bod: de schaatshouding, de afzet, het glijden op
één been, de bocht lopen, starten, maar ook remmen en wat je moet doen als je valt. Een kind in rood zal deze
elementen echter beter moeten beheersen dan een kind in groep wit. Meetmomenten zijn er door het hele seizoen
heen door ons technisch begeleidingsteam (TBT).
2. SHORTTRACK (AL DAN NIET IN COMBINATIE JEUGDSCHAATSEN 400M BAAN)
De langebaantraining op zaterdagmiddag is goed te combineren met een shorttrack training op de ijshockeybaan op
maandag (gevorderden) en/of woensdag en/of vrijdag. Maar wie alleen wil deelnemen aan shorttracktrainingen is
vanzelfsprekend ook van harte welkom.
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Shorttrack is een leuke en goede manier om elke week nog een keer extra te kunnen schaatsen onder de hoede van de
HVHW trainers en begeleiders en te werken aan het verbeteren van de schaatsvaardigheid. Bij shorttrack ligt veel
nadruk op de bochtentechniek. Een rondje is 110m en het is meer bocht dan recht eind. Het aanleren van de
bochtentechniek is dan ook een belangrijk bestanddeel van de trainingen, evenals starten, vallen en
stabilisatieoefeningen, en wat kinderen heel leuk vinden: onderlinge wedstrijdjes. Het is daardoor een goede
aanvulling op de langebaantraining. De shorttrack-trainingen zijn overzichtelijker dan op de 400m baan omdat er maar
enkele groepen op het ijs zijn en de ijshockeybaan een stuk kleiner is dan de 400m baan: iedereen kan elkaar zien. Er is
veel individuele aandacht en het schaatsen lijkt door het kleine rondje al gauw lekker snel te gaan. Bovendien zijn er
veel leuke (regio)wedstrijden, niet alleen in Zuid Holland maar ook op andere ijsbanen in Noord Holland en Utrecht.
Naast de club-uren zijn er ook selectie-uren. De selectie-uren zijn op uitnodiging.
Binnen het shorttrack wordt veel aandacht besteed aan veiligheid. Deze veiligheidseisen worden steeds meer door de
andere schaatsdisciplines overgenomen.
Voor shorttrack in heel Nederland gelden de volgende veiligheidseisen:
Voor het woensdag beginners uur is het dragen van een dichte (shorttrack/hvhw)helm, snijbestendige handschoenen,
snijbestendige nekbescherming, knie- en harde scheenbescherming en veiligheids(sport)bril verplicht. Handbal- of
volleybal kniebeschermers volstaan, net als harde voetbal scheenbeschermers (zonder enkelstuk) en een eenvoudige
vuurwerkbril. De schaatsen dienen aan beide zijden afgerond te zijn met een straal van tenminste 10mm. Er mogen
dus geen scherpe punten aan de uiteinden zitten die rijders zouden kunnen verwonden. De SC kan dit eventueel voor
u doen of als u de schaatsten laat slijpen/ronden bij bijvoorbeeld Oomssport.
Pupillen die deelnemen aan de regiocompetitie worden dringend geadviseerd ook snijbestendige enkelbescherming
en een snijbestendig pak of een snijbestendig (tweedelig) onderpak te dragen.
Zie ook https://www.oomssport.nl/nl/schaatsaccessoires/shorttrack en
https://nicesports.nl/product-category/schaatsen/snijvaste-bescherming/
Bij twijfel kan de shorttrack-commissie om advies gevraagd worden (sc@hvhw.nl)
Voor beginnende schaatsers volstaan de vaste schaatsen die ook op de 400m baan worden gebruikt (géén
klapschaatsen). Bij voldoende vorderingen kan de overstap naar speciale shorttrackschaatsen worden gemaakt, er zijn
lease-mogelijkheden (zie de proeflesfolder op de website voor twee verhuursystemen).
Voor de gevorderde shorttrackers (maandag Uithof 1e en 2e uur, woensdag Zoetermeer 2e uur) die meer snelheid
ontwikkelen en doorgaans dichter op elkaar schaatsen, zijn verplicht: de helm, kniebeschermers, harde
enkelbeschermers, snijvaste handschoenen, snijvaste sokken/enkel sokjes, een snijvaste nekbeschermer en een
sportbril/veiligheidsbril. Veiligheid voor alles.
Daarnaast kan de training pas beginnen als de boardingkussens op hun plek staan. Die kussens plaatsen is verplichte
zelfwerkzaamheid van ouders van deelnemers. Geen boardingkussens = geen training.
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De tijden waarop kan worden deelgenomen aan shorttracktrainingen zijn als volgt:
Code ST uur

dag

Tijd

Doelgroep

MASTU1 (Uithof)

maandag (va 3 okt)

18.20 - 19.20

pupillen t/m masters, GEEN BEGINNERS

MASTU2 (Uithof)

maandag (va 3 okt)

19.30 - 20.40

gewestelijk geselecteerden

MASTD (Dordrecht)

maandag (va 12 sept)

19.45 - 20.45

wedstrijdrijders junC – masters

WOSTU (Uithof)

woensdag (va 5 okt)

18.50 - 19.50

pupillen-junA beginners

WOSTZ1 (Zoetermeer)

woensdag (va 28 sep)

18.15 - 19.30

pupillen – masters

WOSTZ2 (Zoetermeer)

woensdag (va 28 sep)

19.40 - 21.00

gewestelijk geselecteerden

VRSTD (Dordrecht)

vrijdag (va 16 sept)

18.45 - 19.45

pupillen - masters

VRSTZ (Zoetermeer)

vrijdag (va 30 sep)

19.00 - 20.15

pupillen, junioren B/C (met name beginners)

Tijdens de trainingsuren op de Uithof,wordt de training gegeven voor HVHW-trainers. Op de andere ijsbanen verzorgt
de lokale club de trainingen.

3.

NOG GEEN LID, WEL INTERESSE VAN UW KIND, MAAR LIEVER EERST PROBEREN?

Dat is mogelijk. Bij HVHW kan er worden deelgenomen aan proeftrainingen, 4 keer voor 20 euro. De proeftrainingen
dienen in aaneengesloten weken te worden gevolgd (afspraken over uitzonderingen daargelaten). De proeftrainingen
zijn in principe een combinatie van 2x op de 400m baan op zaterdagmiddag en 2x shorttrack op woensdag.
Voor deelname aan de proeflessen dient digitaal te worden aangemeld via de HVHW-website.
Betaling aan eind van het aanmeldproces via IDeal, maar als we de huidige storing erin niet opgelost krijgen, ontvangt
u na aanmelding u een betaalverzoek per email.
4.

EXTRA IJSTRAINING VOOR (ZEER) GEVORDERDE PUPILLEN

Voor talentvolle pupillen met ambities biedt HVHW de mogelijkheid tot het volgen van een extra langebaantraining
aan op woensdag aan het einde van de middag: van 17.00 tot 18.15 uur (code Wo1) . De pupillen die hiervoor in
aanmerking komen (de HVHW Rookies) ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Uitnodiging gebeurt o.a. op basis van de inmiddels verworven schaatsvaardigheid en de (club)wedstrijden van het
afgelopen seizoen.
Deelname aan Wo1 betekent ook dat HVHW ervan uitgaat dat het kind ook gaat meedoen aan de KNSB
langebaanwedstrijden voor pupillen (voornamelijk op zondagmorgen tussen 07.00-09.45 uur).
Dit brengt met zich mee dat er vastrecht deelname langebaanwedstrijden moet worden betaald en dat u zélf een
wedstrijdlicentie aan moet vragen bij de KNSB, via de KNSB-website.
5.

DOELGROEPENTABEL PUPILLEN

Om duidelijk te maken wat onze adviezen zijn voor pupillen van uiteenlopende leeftijden en schaatsvaardigheid,
is een en ander samengevat in onderstaande tabel. Deze tabel is bedoeld voor de pupillen die niet zijn uitgenodigd
voor de HVHW Rookie-groep of de HVHW opleidingsgroep. Opleidingsgroep en Rookies , cq de ouders ontvangen
tijdens de zomer van hun trainers nadere instructies voor het inschrijven voor de ijstrainingsuren seizoen 22-23. Dit in
verband met het te volgen trainingsprogramma en het organiseren van voldoende trainerscapaciteit.
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Tabel 1: PUPILLEN – leeftijd gerelateerde doelgroepen-tabel
gebruikte afkortingen:
ZA3
= jeugdschaats-uur op de 400m baan, zaterdag 17.15-18.15u
WO1 = langebaantrainingsuur, op uitnodiging, woensdag 17.00-18.15 uur
ST
= Short Track, op de Uithof (ma en woe), in Zoetermeer (woe en vrij) en in Dordrecht (vrij)
LB
= langebaan, KNSB langebaanwedstrijden, zondagmorgen 07.00-09.45 uur
VRLB = vastrecht voor deelname aan de KNSB-langebaan wedstrijden op zondagmorgen
TRAB = trainingsabonnement, met licentie en VRLB en deelname aan KNSB-LB-wedstrijden
pupillen-sub-leeftijd MOGELIJKHEDEN TOT DEELNAME AAN
Pupillen E en F,
geb 1-7-2013 en
later

Pupillen D,
geb 1-7-2012 t/m
30-6-2013

Pupillen C,
geb 1-7-2011 t/m
30-6-2012

• Langebaan ZA3,
als jeugdschaatsabonnement, géén deelname aan KNSB-LB-wedstrijden (zeer
uitzonderlijke gevallen daargelaten, de Jeugdschaatscommissie van HVHW heeft het
laatste woord erover, verzoek indienen bij jc@hvhw.nl)
• ST op maandag 1 (Uithof), woensdag (Uithof), woensdag 1 (Z’meer) of vrijdag (Z’meer
en Dordrecht). Op maandag 2 op de Uithof en/of woensdag 2 op Z’meer alleen voor
gevorderde pupillen, welke aanvragen individueel zullen worden beoordeeld door de
ST-commissie en de trainers
HVHW stelt dat 2x per week aan een schaatstraining meedoen het maximum is voor deze
leeftijdsgroep.
• Langebaan ZA3
als jeugdschaatsabonnement ZA3 zonder deelname aan KNSB-LB-wedstrijden.
Deelname aan KNSB-wedstrijden (met ZA3 als TRAB): alleen na een verzoek daartoe
bij de Jeugdschaatscommissie van HVHW (mailen naar jc@hvhw.nl) en een positief
besluit daarover
• ST op maandag 1 (Uithof), woensdag (Uithof), woensdag 1 (Z’meer) of vrijdag (Z’meer
en Dordrecht). Op maandag 2 op de Uithof en/of woensdag 2 op Z’meer alleen voor
gevorderde pupillen, welke aanvragen individueel zullen worden beoordeeld door de
ST-commissie en de trainers
HVHW stelt dat 2x per week aan een schaatstraining meedoen het maximum is voor deze
leeftijdsgroep
• Langebaan ZA3
als jeugdschaats-abonnement zonder deelname aan KNSB-LB-wedstrijden
OF
als ZA3-TRAB met licentie en Vastrecht Langebaanwedstrijden
• ST op maandag 1 (Uithof), woensdag (Uithof), woensdag 1 (Z’meer) of vrijdag (Z’meer
en Dordrecht). Op maandag 2 op de Uithof en/of woensdag 2 op Z’meer alleen voor
gevorderde pupillen, welke aanvragen individueel zullen worden beoordeeld door de
ST-commissie en de trainers
HVHW stelt dat 2x per week aan een schaatstraining meedoen het maximum is voor deze
leeftijdsgroep
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pupillen-sub-leeftijd MOGELIJKHEDEN TOT DEELNAME AAN
Pupillen B,
geb 1-7-2010 t/m
30-6-2011

• Langebaan ZA3
als jeugdschaats-abonnement ZA3 zonder deelname aan KNSB-LB-wedstrijden
OF
als ZA3-TRAB met licentie en Vastrecht Langebaanwedstrijden
ST op maandag 1 (Uithof), woensdag (Uithof), woensdag 1 (Z’meer) of vrijdag
(Z’meer en Dordrecht). Op maandag 2 op de Uithof en/of woensdag 2 op Z’meer
alleen voor gevorderde pupillen, welke aanvragen individueel zullen worden
beoordeeld door de ST-commissie en de trainers
• voor een zeer beperkt aantal pupillen B (op uitnodiging) deelname aan training op
WO1 op de 400m baan, met licentie en met VRLB voor deelname aan de KNSB-LBwedstrijden
• Langebaan ZA3
als jeugdschaats-abonnement ZA3 zonder deelname aan KNSB-LB-wedstrijden
OF
als TRAB ZA3 met licentie en Vastrecht Langebaanwedstrijden

•

Pupillen A,
geb 1-7-2009 t/m
30-6-2010

• ST op maandag 1 (Uithof), woensdag (Uithof), woensdag 1 (Z’meer) of vrijdag (Z’meer
en Dord).
Op maandag 2 op de Uithof en/of woensdag 2 op Z’meer alleen voor gevorderde
pupillen, welke aanvragen individueel zullen worden beoordeeld door de ST-commissie
en de trainers
• Voor een beperkt aantal pupillen A (op uitnodiging) deelname aan training op WO1 op
de 400m baan, met licentie en met VRLB voor deelname aan de KNSB-LB-wedstrijden
6.

WEDSTRIJDEN

HVHW is een hardrijvereniging. En dat willen we weten ook, wedstrijden horen erbij (al zijn ze niet verplicht).
Diverse bekende schaatsers zijn ooit als pupil bij HVWH begonnen. Onder meer: Jac Orie (topcoach), Bart Veldkamp
(Olympisch goud 10km 1992, Olympisch brons 10km 1994, Europees Kampioen allround 1990, brons EK 1991 en 3
keer brons op WK allround in 1990, 1991 en 2001, 3x zilver en 3x brons op NK), Ben van der Burg (Nederlands
kampioen allround 1990, zilver WK allround 1990, 3e op NK 1991).
De laatste jaren zijn het met name de shorttrackers die furore maken. De meest recente topprestatie was die van Lara
van Ruijven, wereldkampioen 500m in 2019. Tot ieders ontzetting is Lara op 10 juli 2020 overleden, pas 27 jaar oud.
Voorafgaand aan dat unieke wereldkampioenschap op een individuele afstand had Lara al de nodige andere ereprijzen
in de wacht gesleept, zoals brons relay op de Olympische Spelen 2018 & deelname O.S. 2014, goud relay EK2014 &
EK2016, zilver 500m EK2016, brons 500m wereldbeker Dresden 2016 en brons relay 2017. De topprestaties van andere
shorttrackers met HVHW-wortels vallen nu opeens in het niet, maar deze mogen niet onvermeld blijven: Adwin Snellink
goud op de relay Wereldbeker 2015 en 2016 en goud op de relay EK2016, Dylan Hoogerwerf Nederlands kampioen 2017,
2021 en 2022, zilver 500m EK 2017, 3x goud en 1x zilver op de relay van divere EK’s, ladingen medailles op de relay bij
worldcup wedstrijden, en de Nederlandse junioren kampioenen Georgie Dalrymple (2017) en Ted Dalrymple (2019).
De recentste successen op de 400m baan zijn van Dione Voskamp, zilver 500m WK junioren 2016, Nederlands
kampioen kortebaan (= 160m rechtuit) 2017 en 2018, inmiddels 6x op rij Ned. Kampioen pure sprint/supersprint
(wedstrijden over 100, 300 en deels ook 500m) en deelname aan Worldcupwedstrijden 500m in de laatste 2
seizoenen, EN: wereldkampioen teamsprint seizoen 22-23, samen met Femke Kok en Jutta Leerdam. Bij de heren is
het laatste NK succes van Armand Broos, als Nederlands Kampioen Pure sprint / Supersprint 2021.
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CLUBWEDSTRIJDEN
Met clubwedstrijden is het voor al die toppers ooit begonnen. En zie boven waartoe het heeft geleid!
We hopen in seizoen 22-23 in de schoolvakanties weer clubwedstrijden voor de pupillen te kunnen organiseren, ook
voor degenen die geen licentie hebben. Als deze wedstrijden daadwerkelijk doorgaan: er is altijd een maximum aantal
deelnemers, het is zaak zeer snel in te schrijven nadat de wedstrijd is aangekondigd.
In maart 2023 zal op zondagavond (va 17.30u) het clubkampioenschap langebaan worden verreden. Daarvoor zijn
geen inschrijvingsproblemen te verwachten, al moet de aanmelding wel op tijd gebeuren, doorgaans tot 4 dagen voor
de wedstrijd, in de aankondiging kunt je dat t.z.t. lezen.
Ook organiseert HVHW een clubkampioenschap shorttrack (maart/april 2023).
Het combineren van langebaan en shorttrack propageren we binnen HVHW. Om daar vorm aan te geven, kennen we
bij HVHW het combi-clubkampioenschap van HVHW. Degenen die meedoen aan beide clubkampioenschappen,
langebaan én shorttrack, dingen mee naar de prijzen van het combi-club-kampioenschap van HVHW. De resultaten
van de beide wedstrijden worden bij elkaar opgeteld . Degenen die alleen shorttracken, mogen meedoen aan het
clubkampioenschap langebaan, de pupillen die alleen op zaterdagmiddag meedoen aan het jeugdschaatsen, mogen
meedoen aan het clubkampioenschap shorttrack.
Aan de kampioenen meisjes en jongens in de leeftijdscategorie pupillen A+B (voor shorttrack is dat pupillen 1) wordt
een wisselbeker uitgereikt, de Samantha Ende bokaal. Deze is ter nagedachtenis aan Samantha Ende, talentvol pupil
op langebaan én in het shorttracken, die in juni 2012 ten gevolge van een noodlottig ongeval tijdens een clubtraining is
overleden. Ook de medailles voor de combi-clubkampioenschappen zijn in een speciale uitvoering ter herinnering aan
Samantha.
KNSB PUPILLEN WEDSTRIJDEN LANGEBAAN EN MARATHON
Kan je al lekker schaatsen en smaakten de speciale pupillen wedstrijden die je afgelopen seizoen hebt gereden in de
herfst en/of krokusvakantie, en het HVHW clubkampioenschap naar meer, dan is het rijden van KNSB
abonnementhouders wedstrijden op zondagochtend mogelijk een volgende stap. Hiervoor is er de mogelijkheid om
het abonnement op Za3 aan te vragen als trainingsabonnement ZA3 in plaats van een jeugdschaatsabonnement ZA3.
Dat is wat duurder omdat ook een deel van het wedstrijdijs hieruit wordt bekostigd. Ook hier geldt: vastrecht
deelname langebaanwedstrijden verschuldigd en u moet zélf een licentie aanvragen.
Mocht u vragen hebben over het jeugdwedstrijdcircuit, en wat daar allemaal bij komt kijken dan adviseren we u om
even contact op te nemen met de jeugdcommissie (jc@hvhw.nl). Zij kunnen het een en ander nader toelichten,
waaronder ook hoe we de kinderen daarbij begeleiden.
Er is ook een regionale KNSB-marathoncompetitie voor pupillen met een wedstrijdlicentie en een trainingsabonnement. Deze worden ongeveer 5x per seizoen op zondagmorgen gehouden, om ca 09.00u, ná de
langebaanwedstrijden. Wil je hieraan deelnemen dan geef dat tegelijk bij de abonnementsaanvraag aan! Bij naaanmelding ter plekke op de ijsbaan worden extra kosten in rekening gebracht door de KNSB en het gehele bedrag
wordt uiteindelijk aan het einde van het seizoen bij u in rekening gebracht door HVHW. Vergeet niet om op je
wedstrijdlicentie de discipline “marathon” te selecteren.
Voor deelname aan de marathonwedstrijden, ook voor pupillen, is het dragen van een goedgekeurde schaatshelm en
snijvaste enkelbescherming verplicht. U moet deze zelf aanschaffen
Er is voor pupillen marathons geen plicht tot het zelf aanschaffen/huren van een transponder. Alle deelnemers krijgen
elke wedstrijd een leen-transponder van de gewestelijke marathoncommissie en die moet ook telkens weer ingeleverd
worden na afloop van de wedstrijd.
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HVHW-leden die ook meedoen aan schaatsactiviteiten van hun school, moeten er rekening mee houden dat, als ze
een licentie hebben, dan uitsluitend en alleen kunnen meedoen aan de scholenploegenachtervolgings-wedstrijden in
de klasse licentiehouders!
KNSB WEDSTRIJDEN SHORTTRACK
De trainers zien graag dat alle shorttrack pupillen (ook de jongsten) een licentie aanvragen en deelnemen aan de
regiowedstrijden. Dat zijn er elke winter 4-6, niet alleen op de Uithof maar ook op andere ijsbanen in Zuid Holland, en
soms ook in Utrecht of Alkmaar. Bovendien kan, als uw kind het leuk vindt, aan nog zo’n 6-10 landelijke /
internationale wedstrijden worden deelgenomen. Behalve dat het heel gezellig is, leren de kinderen spelenderwijs de
regels en doen ze veel wedstrijdervaring op. Meedoen is belangrijker dan winnen voor de jongere pupillen. Vaak
ontmoeten zij hier ook hun skeelermaatjes uit het zomerseizoen.
Pupillen 1 (1-7-2009 t/m 30-6-2011) kunnen meedoen aan de KNSB-cup (landelijke wedstrijden) als zij de limiettijden
hebben gereden (zie op de website van HVHW, onder het rolmenu bij het kopje shorttrack, bij wedstrijdinfo -> KNSBcup limiettijden). Een dispensatie aanvraag is nodig. Raadpleeg hiervoor de shorttrack-commissie.
De algemene shorttrack wedstrijdkalender inclusief de uitslagen staat op www.shorttrackonline.info . Deze wordt
gedurende het nieuwe seizoen geactualiseerd.
Alle shorttrackers worden 1 à 2 weken voor een wedstrijd via de email voor deelname uitgenodigd.
Verdere informatie zoals reglementen en selectienormen (indien van toepassing) kan je vinden op www.hvhw.nl, in
het rol-menu shorttrack, onder Wedstrijdinfo -> Shorttrack Communiqués.

CLUBKLEDING
De uitstraling van HVHW wordt voor een groot deel bepaald door de herkenbare kleding.
De pupillen krijgen allemaal een clubjasje in bruikleen en kunnen dit ook steeds ruilen voor een grotere maat.
De eerste weken van het seizoen zal er voorafgaand aan het jeugdschaatsuur Za3 ook gelegenheid zijn om clubjasjes
om te ruilen. Ruilen gaat vlotter als je de huidige maat en de gewenste maat van het clubjack van tevoren opgeeft
(kleding@hvhw.nl).
Wat er behalve jasjes nog meer aan clubkleding te koop is, is op de HVHW-website te vinden. Bestellen via de website
lukt op dit ogenblik echter niet (er wordt aan gewerkt om dit weer aan de praat te krijgen). Stuur ook in dit geval een
email aan kleding@hvhw.nl, dan word je verder op weg geholpen.
Als we de pas- en omruil-sessie weer in ere kunnen herstellen, dan zal dat begin september zijn. Deze zal tegen die
tijd afzonderlijk worden aangekondigd.

NIEUWS EN ANDERE BERICHTEN
Bij HVHW proberen we u altijd zo vroeg mogelijk te melden welke wedstrijden en evenementen er zijn. Of wanneer er
lessen uitvallen. Deze berichten sturen we per e-mail via de Nieuwsbrief ‘Krabbel’ of met aparte berichten. Soms zijn
er mededelingen die we niet ruim vooraf kunnen melden. Let dus goed op uw mailbox of er berichten zijn. En kijk
regelmatig - liefst elke week voor de trainingen - nog even of er berichten staan op www.hvhw.nl
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SOCIAL MEDIA
Aanmelden voor berichten via Facebook en Twitter is mogelijk op:
Facebook pagina HVHW: https://www.facebook.com/HVHWschaatsvereniging
Facebook HVHW jeugdcommissie https://www.facebook.com/hvhwjeugdcommisie/
Facebook openbare groep HVHW Zomertraining https://www.facebook.com/groups/355188324586599/
Twitter HVHW: http://twitter.com/hvhw
Om een facebook groep te bekijken dient u over een facebook account te beschikken en aangemeld te zijn

HOE VRAAGT U EEN ABONNEMENT AAN, ZODAT UW KIND HET OP TIJD KRIJGT?
•
•

•

•

Lees eerst deze toelichting zorgvuldig door;
Inschrijven van pupillen, bestaande leden en nieuwe leden, voor alleen jeugdschaatsen Za3, zonder
shorttracktrainingen erbij, en zonder KNSB-wedstrijddeelname: digitaal met het webformulier voor pupillen.
Afhankelijk van de migratie van de HVHW-website, kunt u hetzij meteen betalen via IDeal (moet binnen 10
minuten worden afgerond, anders loopt het in het honderd), of u ontvangt binnen een paar dagen een
betaalverzoek, (link en QR code) met het verzoek om dan meteen te betalen. De aanmeldtermijn voor bestaande
leden is zaterdag 13 augustus 2022 maar hoe eerder hoe liever!
Inschrijven van pupillen die iets anders willen dan “alleen jeugdschaatsen Za3 zonder shorttrack en zonder KNSBwedstrijddeelname”, gaat als vanouds met het papieren formulier, waarvan we 2 varianten hebben, een voor
bestaande leden en een voor nieuwe leden. Deze formulieren staan op de website van HVHW, op de
informatiepagina inschrijvingen 2022-2023. Daar waar er gevraagd wordt naar het getal onder de QR-code voor
degenen die al een plastic “credit card” toegangspas voor de 400m baan hebben, is dat een getal van 8 cijfers , of
een letter B plus 7 cijfers, en het begint niet met 420 !
Papieren formulieren voor bestaande leden ook graag voor zaterdag 13 augustus 2022 inzenden naar
Ledenadministratie HVHW, PEJ Peters, Rozentuin 88, 2272 XE Voorburg;
Bij inzenden van papieren formulieren: stuur tegelijkertijd een email naar ledenadministratie@hvhw.nl met in
onderwerp: “abon aanvraag verzonden”. Als het formulier bij de ledenadministratie is aangekomen, krijgt u een
email terug met de bevestiging van ontvangst van het formulier. Op die manier wordt ondervangen dat de post
niet altijd 100% goed aankomt.
PROEFLESSEN
Alvorens het lidmaatschap aan te gaan, is er voor kinderen die eerst willen proberen of ze schaatsen bij HVHW
leuk vinden de mogelijkheid tot het volgen van 4 (aaneengesloten) proeflessen. Ook het aanmelden voor de
proeflessen gaat digitaal, via de website van HVHW. Onder het kopje Lidmaatschap zit een rol-menu met daarin
de optie "Proeflessen Jeugdschaatsen". Afhankelijk van de migratie van de HVHW-website, kunt u hetzij meteen
betalen via IDeal (moet binnen 10 minuten worden afgerond, anders loopt het in het honderd), of u ontvangt
binnen een paar dagen een betaalverzoek, (link en QR code) met het verzoek om dan meteen te betalen.

HOEVEEL MOET U BETALEN?
De kosten zijn, "kort door de bocht:":
• Inschrijfgeld (eenmalig, alleen voor nieuwe leden)
• Verenigingscontributie, afhankelijk van leeftijd en trainingsbehoeften: vaker trainen betekent een hogere
contributie
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• Abonnement(en) voor het jeugdschaatsen op zaterdagmiddag en/of shorttracktrainingsuur en/of de woensdag op
400m baan, vaker trainen betekent een hoger bedrag (dit deel van de kosten moet HVHW onverkort afdragen aan
de KNSB, het is erin = eruit)
Als uw kind wil meedoen aan wedstrijden, komen daarbij:
• Vastrecht voor deelname aan de regionale langebaanwedstrijden
• Inschrijfgeld voor de regionale marathoncompetitie (kosten voor nieuw beennummer te betalen op de ijsbaan
voorafgaand aan de 1e wedstrijd),
• Inschrijfgelden voor de shorttrack-regiocompetitie, (ca € 50 voor de gehele competitie en ca €15,00 voor een
enkele wedstrijd. Betaling dient plaats te vinden voorafgaand aan de 1e wedstrijd en verloopt digitaal via
inschrijven.schaatsen.nl (IDeal).
• Eventuele passeerkaart voor ouders/begeleiders die mee komen naar het trainingsuur op woensdagmiddag op de
400m baan (voor alle duidelijkheid: met een passeerkaart is het ábsoluut verboden om zelf als
begeleider/toeschouwer het ijs op te gaan)
• Licentie MAAR DIE MOET INDIVIDUEEL WORDEN AANGEVRAAGD BIJ EN BETAALD AAN DE KNSB (via de KNSB
website, zie http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/ ). U heeft daarvoor het KNSB relatienummer nodig. Voor
bestaande leden staat dit boven de adressering in de brief die alle bestaande leden krijgen over de start van de
inschrijvingen voor het ijsseizoen 22-23. Van de KNSB heeft u in het verleden het bijbehorende wachtwoord
gekregen.
IN HET AFZONDERLIJKE DOCUMENT “PRIJSLIJST 2022-2023” KUNT U GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE
KOSTEN VINDEN, zie de tabellen P1 (deel-bedragen) en P2 (totale kosten voor een aantal standaard situaties).
Lees dit document goed door, dan komt u niet voor verrassingen te staan.
HOE MOET U BETALEN AAN HVHW?
Bij aanmelding voor uitsluitend deelname aan het jeugdschaatsuur Za3 met behulp van het webformulier: hetzij IDeal
meteen bij aanmelding (we hopen dat we dit weer snel aan de praat krijgen), hetzij met behulp van het betaalverzoek
(met keuze uit betaallink en QR-code) dat u ontvangt binnen een paar dagen na de aanmelding. Zou u dat dan wel snel
willen opvolgen? Wegens de noodzakelijke migratie van de HVHW-website die eraan zit te komen, weten we op dit
moment nog niet wat het worden gaat.
Bij aanmelding met een papieren formulier zal bij degenen die een incassomachtiging hebben afgegeven, er omstreeks
7 september 2022 geïncasseerd worden.
De incasso die HVHW doet, is herkenbaar aan het volgende:
Het rekeningnummer van HVHW is NL53INGB0001856228
-tekstregel met “HVHW schaatsen seizoen 2022-2023”;
-tekstregel met het HVHW-lidmaatschapsnummer en de voornaam van het lid. Het HVHW-lidmaatschapsnummer ziet
eruit als JJNNN of JJNNNH. JJ = Jaar waarin de betrokkene lid is geworden van HVHW, NNN = volgnummer, de letter H
staat voor Hoofdlid. Dus 88123HPiet = Hoofdlid en 89021Jan = gezinslid.
Wie nog geen incassomachtiging heeft afgegeven, krijgt omstreeks diezelfde datum een factuur met een
betalingstermijn van 10 dagen. Aan het verzenden van een factuur door HVHW zijn factuurkosten verbonden, € 5,-.
Bij een mislukte incasso krijg je per email een waarschuwing met betalings-herkansing, met een zeer korte
betaaltermijn. Na die betaaltermijn volgt een factuur met factuurkosten erbij.
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WAT IS DE INLEVERTERMIJN VAN HET INSCHRIJVINGSFORMULIER IJSTRAININGEN?
IEDEREEN wordt zeer dringend verzocht zijn aanvraag op tijd in te dienen. Hetzij via het webformulier, hetzij door het
klassieke papieren formulier, volledig en leesbaar ingevuld, en ondertekend, in te leveren.
Op tijd is voor bestaande leden: uiterlijk zaterdag 13 augustus 2022.
Ook degenen die nog geen schoolrooster hebben, moeten voor 13 augustus 2022 hun inschrijving inleveren. Als u
denkt dat u de aanvraag nadien nog aangepast zal moeten worden, dan moet u dat in de rechterkantlijn van het
formulier aangeven met "afhankelijk van schoolrooster".
Voor te laat inschrijvende bestaande leden worden na 13 augustus 2022 extra administratiekosten à € 10,- in rekening
gebracht. Maar veel liever dan dat de clubkas gespekt wordt, zien we op tijd ingediende abonnementsaanvragen!
Alleen dan kunnen we het schaatsseizoen goed voorbereiden!
Late aanvragen bezorgen de HVHW-vrijwilligers erg veel extra werk in hun schaarse vrije tijd en maken een goede
voorbereiding van het seizoen 22-23 een stuk moeilijker.
WANNEER KRIJGT U HET ABONNEMENT?
Abonnementen die betaald zijn, kunnen ter plekke worden afgehaald voor aanvang van de eerste keer dat we op
zaterdag gaan jeugdschaatsen of bij een van de eerste shorttracktrainingen.
Abonnementen die niét zijn betaald, blijven in bewaring bij de Ledenadministratie van HVHW.
Niét betaald = géén abonnement = niét schaatsen.
ALS U VRAGEN HEEFT, AAN WIE KUNT U DIE STELLEN?
Over procedure abonnementsaanvragen en het aanvragen van de informatie en inschrijvingsformulieren op papier:
Petra Peters, email: ledenadministratie@hvhw.nl . Evt. tel 070-387 3898 .
Over de jeugdschaatsuren op de 400m baan op zaterdagmiddag en het extra langebaan trainingsuur op woensdagmiddag voor de oudste en op voldoende technisch niveau schaatsende pupillen: stuur een email naar de
jeugdschaatscommissie, geef daarbij aan op welk telnr op welk voorkeurstijdstip u zo nodig teruggebeld kan worden,
emailadres: jc@hvhw.nl .
Over de shorttracktrainingen: Bert van Lobenstein, email: sc@hvhw.nl, tel: 06-3975 9010 .
EN ALS DIT ALLEMAAL IS AFGEROND, WANNEER GAAN WE DAN ECHT BEGINNEN MET SCHAATSEN?
• Shorttrack in Dordrecht vanaf maandag 12 september 2022, in Zoetermeer vanaf woensdag 28 sept , op de Uithof
en vanaf maandag 3 oktober 2022;
• De eerste keer jeugdschaatsen is op zaterdagmiddag 1 oktober 2022;
• De proeftrainingen op ZA3 beginnen vanaf zaterdagmiddag 8 oktober 2022.
WE ZIJN BEGONNEN EN HET GAAT TOCH MIS, CORONA SLAAT OPNIEUW TOE
Wanneer het aantal van 22 trainingen niet wordt gehaald, dan zal de baancommissie er alles aan doen om een (zo)
gelijkwaardig (mogelijk) alternatief te bieden. In het alleruiterste geval zal aan het einde van het seizoen door de KNSB
Gewest Zuid Holland een herberekening van de abonnementsprijzen plaatsvinden.
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