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ADVERTEERDERS

SCHAATSNACHT VAN EINDHOVEN
De Schaatsnacht van Eindhoven, ‘s werelds grootste toertocht op kunstijs met ± 500
deelnemers wordt dit jaar voor de 11e keer georganiseerd op 27 december (de 3e kerstdag). Af te leggen afstanden zijn 25, 50, 75, 100, 150 of 200 km (rondenregistratie d.m.v.
een chip). Voor de jeugd is er de 60 minuten tocht met rondenregistratie of de gratis
15/30 minuten tocht voor de allerkleinsten. Dit alles onder het genot van muziek, zowel
van een DJ als een live band. De schaatsnacht eindigt om 02:00 uur. De 200 en 150 km
tocht start om half zes, tijdens de Jeugdstart, de rest van de afstanden vertrekken om
18:45 uur. Let op, er geldt een maximum aantal deelnemers per categorie. De inschrij-

ving is inmiddels geopend.

Meer informatie over de schaatsnacht en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u op onze
website: www.schaatsnachtvaneindhoven.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING DHW KNSB
Vrijdagavond 1 november was de algemene ledenvergadering van ons district met alle
aangesloten ijsclubs uit de Hoekse Waard. We waren voor deze ALV te gast bij ijsclub De Kom, bedankt voor de gastvrijheid! Op deze avond hebben we afscheid genomen van Hilleke Oskamp en Colinda Preesman. Zij hebben zich 9 jaar lang ingezet
voor DHW. Nogmaals hartelijk dank dames! Vervolgens zijn Karen Smits en Sarina
Niemansverdriet benoemd tot nieuwe bestuursleden. De taak van het secretariaat is
helaas nog niet overgenomen. Heeft u interesse in deze taak? Neem even contact op
via ons e-mailadres!

PUPILLENKLASSEMENT BREDA 2019-2020
Voor de kinderen die dit seizoen meerdere wedstrijden willen rijden is dit een aanrader.
Je hebt dan wel een wedstrijdlicentie nodig, of je kunt een daglicentie aanvragen.
Ook dit seizoen strijden de pupillen op de ijsbaan van Breda weer om het Klaverblad pupillenklassement. De finale van het pupillenklassement is op zaterdag 29 februari. Na
afloop is er een prijsuitreiking. Voor zowel jongens als meisjes wordt na iedere langebaanwedstrijd een klassement opgemaakt voor de drie categorieën pupillen A, B, C+.
Na afloop van de finale wedstrijd wordt het eindklassement opgemaakt en is de prijsuitreiking. Alleen rijders die bij de finale aanwezig zijn komen in aanmerking voor een podiumplaats. Voor alle deelnemers aan de finale is er een herinnering. Op de Bredase
ijsbaan tellen de volgende langebaanwedstrijden en 500 meters van de jeugdmarathons mee voor het pupillen klassement: 1) Zaterdag 23 november (500m jeugdmarathon
1) 2) Zaterdag 7 december (100m – 500m) 3) Zaterdag 14 december (500m jeugdmarathon 2) 4) Zaterdag 28 december (500m jeugdmarathon 3) 5) Zaterdag 1 februari (300m
– 500m) 6) Zaterdag 22 februari (300m – 500m) 7) Zaterdag 29 februari (300-500m of
500-700m; finale met dubbele punten)

CHOCOMOMENTEN
Zaterdag 2 november hebben we met elkaar gezellig chocolademelk gedronken op het
middenterrein in Breda. Dit was gesponsord door Preesman Potplanten, waarvoor hartelijk dank! Op zaterdag 30 november zullen we na de training weer bij elkaar komen op het
middenterrein met warme chocolademelk. Deze ochtend zal gesponsord worden door
ijsclub De Kom Zuidzijde.
Volg ons via Facebook: District Hoekse Waard of Instagram: district_hoeksewaard
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