
ZOMERTRAINING 

We gaan beginnen! Vanaf zaterdag 18 mei begint de zomertraining weer. Alle leden, 
jong en oud zijn welkom 9:00 tot 10:00 uur. Voor de oudere jeugd vanaf 12 jaar en vol-
wassenen is er op de dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur extra training. Wilco coör-
dineert de training en wil graag middels een WhatsApp groep communiceren over aan-
/afmeldingen zodat hij een idee heeft van wie er zullen komen en hierop de training 
aanpassen. Hiervoor zou Wilco graag van alle leden (ouders) een berichtje via Whats-
App  ontvangen met het telefoonnummer voor deze groep.  
De zomertraining zal gehouden worden op het grasveld van ijsvereniging Nooitgedagt 
aan de Meestooflaan in Numansdorp. 
 

BESTUUR 

Momenteel bestaat het bestuur uit Colinda Preesman, Hilleke Oskamp, Esther Thielen, 
Johan Trouw en Danielle Bijl. Danielle heeft afgelopen november de functie van pen-
ningmeester overgenomen van Els Bouman.  
Komende november zullen Colinda en Hilleke aftreden. We hebben Sarina Niemansver-
driet en Karen Smits bereid gevonden om het bestuur te komen versterken.  
Daarnaast zoeken we nog extra hulp voor hand- en spandiensten binnen de organisa-
tie. Hiervoor kan contact worden opgenomen middels dit mailadres. 
 

WINTER 2019-2020 BREDA 

De winter is nog lang niet begonnen, maar er was onduidelijkheid over wie wanneer 
kan schaatsen. De grootste groep schaatst op zaterdagochtend in Breda.  
Op dinsdag- en eventueel donderdagavond worden ook trainingen via de KNSB aange-
boden in Breda van 18.30-19.45 uur. Afhankelijk van de groepsgrootte en het niveau 
zal er een eigen trainer aanwezig zijn, of is er een trainer van een andere club aanwe-
zig zodat iedereen met leeftijdgenoten en op schaatsniveau kan trainen. 
Definitieve inschrijving kan pas in de zomer (augustus/september) maar als je nu al 
weet dat je graag weer gaat schaatsen, dan horen we dat graag al heel tijdig zodat we 
onze planning hierop al kunnen afstemmen. 
 

WINTER 2019-2020 DORDRECHT 

Tevens bieden wij ook schaatslessen aan voor recreanten op dinsdagavond op de ijs-
baan in Dordrecht van 20.30-21.30 uur.  
Wij moeten echter voor a.s. 20 mei de ijsbaan al vast leggen en in juni betalen.  
Bij deze een herinnering voor de schaatsers van afgelopen jaar. Willen jullie voor 20 
mei het voorschot van €100,- al betalen zodat wij op voorhand weten dat we voldoende 
schaatsers hebben en uit de kosten kunnen komen.  Dit kan op rekening NL52 RABO 
0354 3104 37, District H.W. KNSB o.v.v. aanbetaling plus jouw naam. 
Voor mensen die ook interesse hebben om te komen schaatsen op dinsdagavond in 
Dordrecht, jullie zijn van harte welkom! Mail gerust voor informatie en/of aanmelding! 
 
Voor vragen of opmerkingen mag je altijd reageren op deze mail, of via de website bij 
‘contact’ een mail sturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sarina en Esther 
District Hoekse Waard KNSB 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF   1 1 - ME I - 1 9  

B E Z OE K DE  WE B S I T E  :    W WW .D HWA AR D KNS B .NL  

ADVERTEERDERS 

http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.rabobank.nl/hoekschewaard
http://www.azzuri.eu/
http://www.profiletyrecenter.nl/
http://www.kooy-autos.nl/

