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   INFORMATIE WINTERSEIZOEN 2021-2022. 
10-08-2021). 

Beste Poel-leden, 

Het schaatsseizoen is op dit moment nog een eind weg, maar het is het toch weer tijd om 

informatie te verstrekken over het komend seizoen 2021-2022. Hopelijk wordt dat komende 

seizoen een “normaler” seizoen dat het afgelopen seizoen. Hierbij is informatie te vinden 

over dat komende seizoen en kun je op basis daarvan je abonnement(en) weer aan gaan 

vragen.  

Als er vragen zijn die niet direct beantwoord worden in dit stuk kun je met mij contact 

opnemen: via E-mail abonnementen@sscdepoel.nl of per telefoon 06-25488525 

Naast de informatie over het seizoen vind je ook info over de administratieve afhandeling 

van je aanvragen. Het aanmelden kan deze keer plaats vinden via internet via de navolgende 

koppeling: abonnement aanvragen . Door op deze link te klikken (CRTL-toets en aanklikken) 

kom je op de pagina waar je de wensen voor een abonnement, of meerdere abonnementen, 

kenbaar kunt maken. 

De ijsbaan Breda opent op zaterdag 9 oktober 2021 en sluit op zondag 13 maart 2022. 

De eerste verenigingstraining is op zondag 10 oktober. 

Schaatstrainingen  

BIJF-uren 

SSC De Poel biedt schaatstrainingen aan voor recreatieve schaatsers op woensdagavond van 

18.30 tot 20.00 uur. Het is ook mogelijk om een abonnement aan te vragen voor de 

vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op zondagochtend van 8.30 tot 9.45 uur, er zijn  

dan echter geen trainers van SSC de Poel beschikbaar. (Er kan geprobeerd worden om 

eventuele leden van de Poel, die dan een abonnement wensen, onder te brengen bij een 

andere vereniging v.w.b. de training.) Het is ook mogelijk een zogenaamd flexabonnement 

af te nemen. Dat is iets duurder, maar het geeft de mogelijkheid om op een ander BYF 

trainingstijdstip te trainen dan het gebruikelijke tot een maximum van éénmaal per week 

trainen. Onthoud daarbij wel dat er niet op ieder BIJF trainingstijdstip een trainer van ssc de 

Poel aanwezig is. 

BIJF-trainingen zijn trainingen op de uren van de Bredase IJsFederatie, wat een 

samenwerking is van de schaatsverenigingen die actief zijn op de schaatsbaan Breda. Voor 

deze uren is geen KNSB licentie nodig. Wel moet er een aanvraag voor deze uren gedaan 

worden bij de vereniging. Gebruik voor het aanvragen van dit abonnement de bijgevoegde 

link. Ideaal voor schaatsers die hun techniek en conditie willen onderhouden, maar geen 

wedstrijden willen rijden. Voor de kosten van zo’n abonnement zie de tabel op blz. 4. 

Op de woensdagavond zijn er momenteel 4 trainers van de Poel inzetbaar. Dat zal te weinig 

zijn om ieder Poel-lid, dat op dat moment aan het trainen is, een 100% begeleiding te 

geven. Graag begrip daarvoor. Daarnaast een oproep aan leden om kenbaar te maken als zij 

er voor voelen om iets te betekenen in de begeleiding van anderen. 

mailto:abonnementen@sscdepoel.nl
https://forms.gle/58aUACGbftZ4ZBxd6
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KNSB-trainingsuren 

Op dinsdag- en donderdagavond en zaterdagochtend huurt het gewest NB/L/Z van de KNSB 

ijs van de schaatsbaan Breda voor verenigingen die aangesloten zijn bij de KNSB. SSC De 

Poel kan op deze uren haar rijders een abonnement aanbieden. Deze uren zijn bedoeld voor 

het specifiek trainen op schaatstechniek en –conditie. Deze trainingen staan vaak in dienst 

van de voorbereidingen op wedstrijden (zowel langebaan- als marathonwedstrijden). De 

trainingsuren staan open voor zowel (gevorderde) jeugd als volwassenen. Op de dinsdag- en 

de donderdagtrainingen is het hebben van een KNSB- rijderslicentie (zelf aan te vragen bij 

de KNSB!) verplicht. Let op: de aanvangstijden van de donderdagavondtrainingen 

zijn weer gewijzigd t.o.v. het voorgaande seizoen. 

Op deze KNSB-uren bestaat er ook een zogenaamd Flex-abonnement. Dit abonnement geeft 

toegang tot de reguliere KNSB-trainingen naar keuze op de zaterdagmorgen en dinsdag- en 

donderdagavond, tot een maximum van 26 trainingsmorgens /-avonden. 

Gebruik ook voor het aanvragen van een KNSB-abonnement het formulier op internet d.m.v. 

de volgende link: abonnement aanvragen (CTRL-toets en aanklikken). 

Zonder dit abonnement kan er niet deelgenomen worden aan wedstrijden. Ook een KNSB-

licentie is hierbij verplicht. 

Voor de training op zaterdagmorgen is het afnemen van een KNSB-licentie niet verplicht. 

Er is dan de mogelijkheid om te trainen op het KNSB-uur zonder de wedstrijdfaciliteiten. 

Leden die in Breda deel willen nemen aan de Shorttrack-trainingen (donderdag 18.45-20.30 

uur) worden verzocht om via de mail met mij contact op te nemen. 

Algemeen. 

Voor alle abonnementen geldt: een lidmaatschap bij SSC De Poel is voorwaarde voor het 

kunnen aanvragen van een abonnement via onze vereniging. Voor meer informatie: zie 

http://www.sscdepoel.nl/lid-worden/ 

Licenties van de KNSB, zowel wedstrijd- als trainerslicenties, dient iedereen zelf aan te 

vragen bij de KNSB. De vereniging speelt daarin geen rol. Wel wordt er vanuit de vereniging 

bij de KNSB nagegaan of er een licentie is afgenomen als dat noodzakelijk is, zoals 

bijvoorbeeld bij het afnemen van een abonnement op een KNSB trainingsuur waarvoor dat 

verplicht is. 

Graag ontvang ik jullie aanvraag, d.m.v. de eerder vermelde link, voor 15 september a.s. 

Wijze van afhandeling na ontvangst van het ingediende aanvraag: 

BIJF-uren: de plaatsingsbrief-BIJF wordt per E-mail toegestuurd waarmee aan de kassa 

van de ijsbaan, na betaling, de pas zal worden opgewaardeerd. 

KNSB-uren: een factuur zal worden toegestuurd. Deze kan via iDEAL voldaan worden. Na 

ontvangst van de betaling wordt de plaatsingsbrief-KNSB toegestuurd per E-mail. Met de 

plaatsingsbrief kan aan de kassa van de ijsbaan de pas worden opgewaardeerd. 

 

Indien er vragen zijn of problemen met het formulier, dan verneem ik dat graag van jullie. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van ssc de Poel, 

Frans Leijnse. 

https://forms.gle/58aUACGbftZ4ZBxd6
http://www.sscdepoel.nl/lid-worden/
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Trainingstijden 
 

 

Graag aandacht voor de gewijzigde tijden van de dinsdag- en 
donderdagavondtrainingen t.o.v. het voorgaande seizoen. 

 

De ijsbaan opent op zaterdag 9 oktober 2021 om 10.00 uur en sluit op zondag 13 maart 
2022. Het seizoen duurt 22 weken 

IJstrainingen die vervallen: 

BIJF: vrijdag 24 december zondag 26 december  en vrijdag 31 december. 
KNSB: zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari. 

Hiervoor vindt geen compensatie plaats. 

 

 

AANVRAGEN SCHAATSABONNEMENT 

•Inzenddatum 

De gegevens moeten ruim voor de aanvang van het seizoen worden verwerkt bij het 
bestuur en het Gewest NB/L/Z van de KNSB. Daarom graag de aanvraag tijdig in te vullen 
zodat deze vóór 15 september 2021 in mijn bezit zijn. 

 

•Toegangspas 
Je kunt je toegangspas bij de eerste training laten opwaarderen. Om wachttijden te 
voorkomen is het ook mogelijk om dat eerder te doen aan het loket van de ijsbaan, in de 
week voorafgaande aan het begin van het seizoen. 
Donderdag 7 oktober    18.30 – 20.30 uur 
Vrijdag 8 oktober    18.30 – 20.30 uur 
Zaterdag 9 oktober (Opening seizoen) 08.00 – 16.00 uur 
Zondag 10 oktober    08.00 – 16.00 uur 
De pas geeft toegang tot de hal vanaf ca. 25 minuten voor de gereserveerde trainingstijd.  
Schaatsers die nog geen toegangspas hebben, kunnen die bij de kassa van de ijsbaan 
aanschaffen voor  € 9,50 per persoon. 
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BIJF 
 

08.30-
09.45 

 --- --- 18.30-
20.00 

--- --- 18.30-
20.00 

--- 

KNSB 
z. lic. 

--- --- --- --- --- --- --- --- 08.30-
09.45 

KNSB 
m.lic. 

--- --- 17.15-
18.15 

18.30-
19.45 

--- 17.15-
18.15 

18.30-
19.45 

--- 08.30-
09.45 
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•Aanvraagformulier 

RECREANTEN verenigingsuren (woensdag- en vrijdagavond en 

zondagmorgen) / BIJF 

•Algemeen 

Rijders die op woensdag- en/of vrijdagavond en/of zondagmorgen een abonnement wensen 
dienen op tijd de aanvraag in te vullen via de volgende koppeling op internet: 
Abonnement aanvragen (CTRL-toets en aanklikken) 

Zij ontvangen daarop hun plaatsingsbrief waarmee aan de kassa van de ijsbaan de pas kan 
worden opgewaardeerd na betaling van de bijbehorende kosten. 
Dit trainingsabonnement dient dus betaald te worden aan de kassa van de baan. 
Leden met dit abonnement kunnen (met uitzondering van het clubkampioenschap) geen 
wedstrijden rijden. 
De rijders worden, afhankelijk van hun schaatservaring, ingedeeld in verschillende 
trainingsgroepen. 
De trainingen zijn minder gericht op snelheid en conditie dan bij de wedstrijdrijders. 

 
•Plaatsingsbrief, toegangspas en kosten 

 
Aan de hand van het aanvraagformulier ontvangt je een zogenaamde plaatsingsbrief. 
Hiermee kunt je aan de kassa van de ijsbaan het trainingsabonnement betalen en daarmee 
de toegangspas laten opwaarderen. Schaatsers die nog geen toegangspas hebben, kunnen 
die bij de kassa van de ijsbaan aanschaffen voor  € 9,50 per persoon. 
Let op dat bij de kassa ook administratiekosten in rekening worden gebracht voor het 
opwaarderen van de toegangspas!  
 
 

SEIZOEN  2021 - 2022 

 Kosten BIJF-trainingen 

 
  Leeftijdscategorie 

 
  Trainingsabonnement 

 
 Flex-abonnement 

 
  Jeugd  t/m 12 jaar 

 
  € 86,00 

 
 € 98,90 

 
  Volwassenen 

 
  € 114,70 

 
 € 131,90 

 
  Ouderen  met 65+ pas 

 
  € 86,00 

 
 € 98,90 

 
  Kosten  pas (Eénmalig) 

 
  € 9,50 

https://forms.gle/58aUACGbftZ4ZBxd6


5 

 

Wedstrijdrijders en recreanten KNSB-uren (dinsdag-, 

donderdagavond en zaterdagmorgen). 

RECREANTEN KNSB-uur (zaterdagmorgen) 

•Algemeen 

Om de hoeveelheid werk voor de penningmeester te beperken wordt er gewerkt met 
betalingen via iDEAL. 
Deze betaling dient plaats te vinden aan de hand van de factuur die toegestuurd wordt 

nadat via internet de aanvraag is ingediend d.m.v. de navolgende koppeling: 

Abonnement aanvragen (CTRL-toets en aanklikken) 
Voor alle duidelijkheid: pas als de betaling binnen is kan de plaatsingsbrief toegestuurd 
worden. 
Voor dit trainingstijdstip is geen KNSB-licentie nodig. Er kan echter niet deelgenomen 
worden aan wedstrijden, uitgezonderd het clubkampioenschap. 
De kosten zijn vermeld op blz. 8 en zijn inclusief de kosten van toegang tot de baan. 
De rijders worden, afhankelijk van hun schaatservaring, ingedeeld in verschillende 
trainingsgroepen.  
 

•Plaatsingsbrief en toegangspas 

Aan de hand van het aanvraagformulier ontvang je na betaling van de kosten een 
zogenaamde plaatsingsbrief. Hiermee kun je aan de kassa van de ijsbaan de toegangspas  
laten opwaarderen. 
Let op dat voor het opwaarderen van de toegangspas € 5,00 administratiekosten in 
rekening wordt gebracht! Daarnaast wordt € 3,75 per trainingstijd in rekening gebracht 
voor de EHBO-bijdrage. Dit wordt ook op de factuur vermeld. Schaatsers die nog geen 
toegangspas hebben, kunnen die bij de kassa van de ijsbaan aanschaffen voor  € 9,50 per 
persoon. 
 

 

WEDSTRIJDRIJDERS 

•Algemeen 

Om de hoeveelheid werk voor de penningmeester te beperken wordt er gewerkt met 
betalingen via iDEAL. 
Deze betaling dient plaats te vinden aan de hand van de factuur die toegestuurd wordt 

nadat de aanvraag voor een abonnement op Internet is ingevuld d.m.v. de navolgende 

koppeling: 

Abonnement aanvragen (CTRL-toets en aanklikken) 
Voor alle duidelijkheid: pas als de betaling binnen is kan de plaatsingsbrief toegestuurd 
worden. 
Je kunt alleen wedstrijden rijden als je naast een trainingsabonnement of 
selectieabonnement, ook een wedstrijdlicentie hebt! Deze dien je zelf bij de KNSB aan te 
vragen. 
Het trainingsabonnement a.d.h.v. de toegestuurde factuur betalen via iDEAL. 
De kosten zijn vermeld op blz. 8 en zijn inclusief de kosten van toegang tot de baan. 

 

https://forms.gle/58aUACGbftZ4ZBxd6
https://forms.gle/58aUACGbftZ4ZBxd6
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•Plaatsingsbrief en toegangspas 
Aan de hand van het aanmeldingsformulier ontvang je (na betaling van de kosten) een 
zogenaamde plaatsingsbrief. Hiermee kun je aan de kassa van de ijsbaan  de toegangspas  
laten opwaarderen. Let op dat voor het opwaarderen van de toegangspas € 5,00 
administratiekosten in rekening wordt gebracht ! Daarnaast wordt € 3,75 per trainingstijd 
in rekening gebracht voor de EHBO-bijdrage. Dit wordt ook op de factuur vermeld. 
Schaatsers die nog geen toegangspas hebben, kunnen die bij de kassa van de ijsbaan 
aanschaffen voor  € 9,50 per persoon. 

 
•Kosten abonnementen 
De kosten zijn vermeld in de tabel op blz.8 en zijn inclusief de kosten van toegang tot de 
baan. 
Voor het derde en volgende gezinslid (het jongste inwonende gezinslid) geldt een korting 
van 50% op het basis-, duo of trio-abonnement. De korting geldt niet voor het selectie-
abonnement, het wedstrijdabonnement en trainingsabonnement. 
Naast het basis-, duo-, of  trio-abonnementen  zijn er nog verschillende andere 
abonnementen. 

Op deze KNSB-uren bestaat er ook een zogenaamd Flex-abonnement. Dit abonnement geeft 
toegang tot de reguliere KNSB-trainingen naar keuze op de zaterdagmorgen en dinsdag- en 

donderdagavond in dezelfde week, tot een maximum van 26 trainingsmorgens /-avonden. 
Een selectie-abonnement (Di-1 en Do-1) geeft een extra mogelijkheid tot trainen 
voorafgaand aan de reguliere trainingstijden op dinsdag- en donderdagavond.  
Toegelaten hiertoe worden leden van de gewestelijke LB en MR-ploegen, rijders/sters, die 
landelijk marathons rijden en overige gewestelijke rijders/sters, die behoren tot de klasse 
1 en 2 in hun categorie. De selectietraining op de baan van Breda duurt 1 uur. De selectie-
trainingsabonnementsprijzen zijn reeds incl. het wedstrijdabonnement.  
Een (los) wedstrijd-abonnement geeft rijders met een abonnement in een ander Gewest de 
mogelijkheid wedstrijden te rijden in Breda. Ook rijders op verenigingsuren en trainers 
kunnen met dit abonnement wedstrijden rijden. Een wedstrijdlicentie is hiervoor 
verplicht!  
 

•Licenties KNSB 

Rijders dienen zelf de licentie bij de KNSB aan te vragen. 

Iedereen dient dus zelf op tijd zijn of haar licentie te verzorgen, de vereniging speelt 
daarin geen rol. 

Voor leden die nog geen licentie hebben en die wel aan willen vragen, kijk hiervoor op de 
website van de KNSB: http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/ 

Op het aanvraagformulier wordt gevraagd om het KNSB-relatienummer (in het geval van 
KNSB-trainingen). Dit relatienummer behoort dus bij de KNSB-licentie. 

http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
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•Wedstrijden 

Voor de inschrijving voor wedstrijden, het raadplegen van uitslagen en mededelingen etc. 
zie de website van de baancommissie Breda: http://www.bcbreda.nl/ . 
 
 
Langebaan 
Het basisabonnement geeft recht op deelname aan langebaanwedstrijden in Breda mits in 
bezit van een geldige KNSB-licentie. 
  
Marathon 
Aan de marathoncompetitie kan iedereen meedoen die op 1 juli 14 jaar of ouder is en in 
Breda een basisabonnement heeft en een KNSB-licentie. 
Wedstrijdcategorieën Marathon: 
C1:Dit zijn de betere rijders. Ook de landelijke B-rijders vallen hieronder. 
C2:Dit zijn de beginners in het marathon rijden. 
Masters (39 jaar en ouder): 
M1 beste masters 
M2 overige masters 
Dames 
 
Komend seizoen zullen voor de jeugd weer marathonwedstrijden worden gehouden over 6 
tot 12  ronden afhankelijk van de leeftijd. Deze wedstrijden worden gecombineerd met 
500m langebaan op dezelfde avond.  
 
 
TRAINERS 

•Trainerslicentie 

Trainers dienen zelf hun licentie te bestellen bij de KNSB. Zie hiervoor: 
http://knsb.nl/opleidingen/trainerslicentie-bijscholing/licentie-aanvragen .  

•Wedstrijden 

Een trainer die wil deelnemen aan de langebaan- of marathonwedstrijden in Breda kan 
volstaan met de aanschaf van een wedstrijdabonnement  plus een KNSB-rijderslicentie.  

http://www.bcbreda.nl/
http://knsb.nl/opleidingen/trainerslicentie-bijscholing/licentie-aanvragen
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Overzicht abonnementskosten Breda 2021-2022 (prijzen in €): 

 

Standaard abonnementen Breda 

         

       di òf do di èn do 

  Basis-ab. Duo-ab. Trio-ab. Traingsab. Flex-ab. Wedstr-ab. Sel-ab. Sel-ab. 

Mas(ter) 193,00 256,50 323,00 133.00 212,50 135,50 246,00 366,00 

Sen(ior) 193,00 256,50 323,00 133,00 212,50 135,00 246,00 366,00 

Neo(-senior) 193,00 256,50 323,00 133,00 212,50 135,50 246,00 366,00 

Jun(ior) A 180,50 239,50 300,50 125,00 199,00 127,00 229,00 340,00 

Jun(ior) B 165,00 218,00 273,50 115,00 181,50 117,00 207,00 306,00 

Jun(ior) C 136,00 179,00 224,50 95,00 149,50 96,50 173,00 255,00 

Pup(il) 116,00 153,00 192,00 81,00 127,50 82,50 148,00 218,00 

 

 

Combinaties van abonnementen 

       

 Basis-ab.+ Duo-ab. + Basis-ab.+ Duoab.+ Flex-abo.+ Flex-ab.+ 

 di òf do di òf do di èn do di èn do di òf do di èn do 

 Sel-ab. Sel-ab. Sel-ab. Sel-ab. Sel-ab. Sel-ab. 

Mas(ter) 313,00 379,00 433,00 491,00 328,00 448,00 

Sen(ior) 313,00 379,00 433,00 491,00 328,00 448,00 

Neo(-senior) 313,00 379,00 433,00 491,00 328,00 448,00 

Jun(ior) A 291,00 353,00 402,00 456,00 305,00 416,00 

Jun(ior) B 263,00 318,00 362,00 410,00 275,00 374,00 

Jun(ior) C 218,00 264,00 300,00 340,00 229,00 311,00 

Pup(il) 187,00 226,00 257,00 291,00 196,00 266,00 

 


