
 

STARTDAG EEN SUCCES 

Wat was de startdag op 14 september een succes op camping Polderland! We hadden 
prachtig weer, hebben lekker gekanood, een fanatieke bootcamp gehad, gevolleybald, 
met elkaar gegeten en nog marshmallows geroosterd bij een kampvuurtje. De foto’s van 
deze leuke middag staan op onze website. Bij deze willen we Johan Trouw van Fa. 
TROUW hartelijk bedanken voor de sponsoring voor deze dag! 
 

 TRAININGEN DORDRECHT 

Op dinsdag 1 oktober zijn de trainingen in Dordrecht weer gestart van 20.30-21.30 
uur voor. Er zijn nog plekken vrij hiervoor. Interesse? Stuur even een mail! 
 

TRAININGEN BREDA 

Zaterdag 5 oktober was de laatste zomertraining in Numansdorp. Op dinsdag 12 oktober 
(18.45-20.00 uur) en zaterdag 19 oktober (8.30-9.45 uur) zullen de eerste trainingen in 
Breda zijn. We hopen jullie allemaal weer te zien! Heb je een geïnteresseerd vriendje/
vriendinnetje? Vraag een proefles aan bij Esther door te antwoorden op deze mail! 
 

WINTERPLANNING ZATERDAGEN BREDA 

Belangrijke datums voor in de agenda: (Naast de gewone trainingen) 
2 november 2019   warme chocomel drinken na de training (ongeveer 1 keer  
     p.m. voor de trainers, schaatsers en de ouders) 
30 november 2019  warme chocomel drinken na de training + sinterklaas 
7 december 2019   pupillenwedstrijd Breda ongeveer 18.30-20.00 uur 
28 december 2019  pupillenwedstrijd Breda  
11 januari 2020   warme chocomel drinken na de training 
8 februari 2020   clubkampioenschappen De Hoekse Waard en De Poel,  
     ongeveer 18.30-21.30 uur 
15 februari 2020   warme chocomel drinken na de training 
14 maart 2020   warme chocomel drinken na de laatste training 
 

WEDSTRIJDEN 

Bij de datums hierboven staan een paar wedstrijden. De schaatsers van onze club kun-
nen hier aan mee doen, ook als je geen wedstrijdlicentie hebt! Esther kan deze leden dan 
de week ervoor aanmelden voor de betreffende wedstrijd. Bij de clubkampioenschappen 
kunnen alle leden mee doen, ook zonder wedstrijdlicentie!  
Als je meerdere/andere wedstrijden wilt rijden is dat ook mogelijk, maar dan heb je wel 
een wedstrijdlicentie nodig. T/m 12 jaar kost dit €10,80, van 13-18 jaar €24,30 en boven 
de 18 jaar €40,50 per jaar. Voor meer informatie: https://knsb.nl/algemeen/
wedstrijdlicentie/  
Leden met een wedstrijdlicentie kunnen zelf inschrijven voor de wedstrijden. Op de vol-
gende websites staan datums met informatie: http://bcbreda.nl/kalender.php en https://
www.knsbzuid.nl/wedstrijden/kalender/?seizoen=winter2019  
Trainingswedstrijden zijn ook leuk voor de beginnende wedstrijdrijders om te oefenen en 
kijken of ze hun eigen tijden kunnen verbeteren. Uitslagen zijn ook altijd weer na te lezen 
op bovenstaande websites. 
 
Volg ons via Facebook: District Hoekse Waard of Instagram: district_hoeksewaard 
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