
 
 

HERINNERING: SCHAATSCONTRIBUTIE 2019-2020 BREDA 

Let op: Er zijn nog leden die hun schaatscontributie niet betaald hebben. Wilt u dit spoe-
dig overmaken op rekening NL52 RABO 0354 3104 37 ten name van District Hoekse 
Waard o.v.v. naam schaatser(s). Wanneer u het voorschot van €150,- nog niet voldaan 
heeft dan graag het gehele bedrag overmaken. Voor de contributiebijdrage zie onder-
staand schema. 
 

 

 

 

 

 
Pupillen: geboren ná 30-6-2006 
Jun C: geboren tussen 1-7-04 en 30-6-06 
Jun B: geboren tussen 1-7-02 en 30-6-04 
Jun A: geboren tussen 1-7-00 en 30-6-02 
Neo, Sen, Mas: geboren vóór 30-6-2000 
 

 

HERINNERING: SCHAATSCONTRIBUTIE 2019-2020 DORDRECHT 

Wij verzoeken u vriendelijk om het restant bedrag z.s.m. over te maken op rekening NL52 
RABO 0354 3104 37 ten name van District Hoekse Waard o.v.v. naam schaatser(s). Wan-
neer u het voorschot nog niet voldaan heeft dan graag het gehele bedrag overmaken. 
Contributie heel seizoen € 277,50 
Indien alleen 2e helft seizoen € 137,50 
 

PUPILLENWEDSTRIJD 

• Zaterdag 28 december is de 2e, en tevens laatste pupillenwedstrijd zonder wed-
strijdlicentie, voor alle kinderen geboren na 30 juni 2006 . 

• Start 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur.  Graag 18.10 uur aanwezig. 

• 2 x 100 meter of 1 x 100 en 1 x 500 meter. Overleg met Esther of met je trainer! 

• Opgeven via dit e-mailadres, Esther schrijft je dan in! 

 

WEDSTRIJD RIJDEN 

Ben je geen pupil meer en wil je toch af en toe een wedstrijd rijden? Dat kan! Je kunt een 
wedstrijdlicentie aanschaffen en hiermee alle wedstrijden (gratis) mee rijden.  
Ben je wel pupil en wil je meer dan de 2 licentievrije wedstrijden rijden? Dat kan! Ook 
hiervoor kun je een wedstrijdlicentie aanschaffen! Voor vragen kun je bij Esther terecht! 
  
 
Volg ons via Facebook: District Hoekse Waard of Instagram: district_hoeksewaard 

 
 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    1 6 - D E C -1 9  

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

ADVERTEERDERS 

Categorie 
Za géén 
wedstr. 

1 x p.wk 
+ wedstr 

2 x p.wk 
+ wedstr 

3 x p.wk 
+ wedstr   

Flex        
+ wedst 

Masters  € 237,50   € 297,00   € 421,00   € 548,50    € 374,50 

Senioren  € 237,50   € 297,00   € 421,00   € 548,50    € 374,50 

Neo sen  € 237,50   € 297,00   € 421,00   € 548,50    € 374,50 

Jun A  € 230,00   € 285,00   € 404,50   € 527,00    € 361,00 

Jun B  € 219,00   € 269,50   € 383,50   € 500,50    € 344,00 

Jun C  € 200,50   € 241,00   € 346,00   € 453,00    € 313,00 

Pupillen  € 187,00   € 221,50   € 320,50   € 421,00    € 291,50 

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/


ADVERTEERDERS 

 

BERICHT VANUIT DORDRECHT 

Hallo dinsdagavondleden, hier eindelijk een berichtje van mij. 
Ten eerste mis ik jullie en het schaatsen, maar doordat mijn knieblessure in de 
zomer verergerd is, was ik nog niet in staat om op de schaatsen te gaan staan. 
Ik kon vanaf begin juli niet op mijn rechterbeen staan en fietsen kon niet eens. 
Ik ben daarna bij Fysio Delta terecht gekomen bij de IJSBAAN en die heeft mij 
ondertussen weer mobiel gekregen door een intensieve behandeling. Het eer-
ste doel was 1 December. Helaas is dat niet gehaald maar na de feestdagen, 
krijg ik op 7 januari om 20:30 een praktijktest op het ijs en hoop ik in ieder ge-
val vanaf dat moment weer schaatsles te kunnen geven, want dat is het grote 
doel. Dus maak jullie borst maar nat!! 
Er is mede daardoor veel veranderd in de trainersgroep , Kees van Maanen 
heeft een groot aantal jaren met heel veel plezier schaatstraining gegeven, 
ondanks zijn verhuizing naar Nijmegen. Uiteindelijk mede door zijn drukke 
baan heeft hij deze zomer aangegeven dat dit toch te belastend werd. 
Ik heb toen Janny benaderd en zij heeft haar dochter Sam bereid gevonden om 
bij ons training te komen geven. Ik dacht toen dat het perfect opgelost was. We 
hebben met Gerrit Bart en Janny een goede back-up voor noodgevallen. Mijn 
blessure gooide wederom roet in het eten. Gelukkig belde Jan de Geus om ons 
uit de brand te helpen. 
Onder begeleiding van Janny heeft Jan de training opgepakt. Als ik na het nieu-
we jaar weer instroom hebben we weer een complete ploeg. Samen met Joop 
Terlouw, Sam, Jan en mij kunnen we weer bouwen aan stabiele en vooral pro-
fessionele trainingsavonden voor nu en in de toekomst. 
Leden van de dinsdagavond Trainingsgroep, ik brand van verlangen om samen 
met jullie en de trainers er een mooi 2020 van te maken. 
Ik weet zeker dat we met Sam en Jan een goede mix hebben gevonden waar-
door we op de toekomst zijn voorbereid. Tot de eerste training in 2020! 
  

GR JOOP 

AGENDA BREDA 

• 28 december 2019 pupillenwedstrijd zonder licentie 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. We hopen dat alle leden mee doen! 

• 15 februari 2020 warme chocomel drinken na de training  

• 14 maart 2020 warme chocomel drinken na de laatste training  
 

CHOCOMOMENT 30 NOVEMBER 

Wat was het gezellig op de ijsbaan met de Zwarte Pieten erbij! Vervolgens een 
leuk moment van samenzijn na de training met alle schaatsers, ouders, trai-
ners, bestuursleden en Zwarte Pieten. Er waren ook 3 bestuursleden van ijs-
club De Kom aanwezig die deze ochtend met al het lekkers gesponsord heb-
ben. Zij hebben aangegeven deze ‘Pietenchoco sponsoring’ volgend jaar weer 
te willen doen. IJSCLUB DE KOM, HARTELIJK BEDANKT!! 

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


NIEUWE SPONSOR IN BEELD 

Op zoek naar een leuke, betaalbare werkspijkerbroek?  
Kijk dan eens op onze webshop www.werkspijkerbroek.nl. 
Hier verkopen we leuke, betaalbare werkspijkerbroeken. 
We hebben verschillende modellen spijkerbroeken. Naast 
spijkerbroeken verkopen we ook diverse kleding zoals 
overalls, bodywarmers, jassen, truien en sokken.  
Wil je graag eerst komen passen? Dat kan natuurlijk ook! 

We hebben een showroom in Zuid-Beijerland. Maak dan 

eerst even een afspraak om langs te komen.  

 

We heten Liesbeth Blok van www.werkspijkerbroek.nl van 

harte welkom als nieuwe sponsor! 

Heeft u ook interesse om ons te sponsoren? Fijn! Neem 

even contact op via ons e-mailadres! 

 

WEDSTRIJD 7 DECEMBER 

Zaterdag 7 december was de eerste pupillenwedstrijd, waar ook pupillen zon-
der wedstrijdlicentie aan mee mochten doen. Er deden maar liefst 10 
van onze pupillen mee. 8 kinderen reden 2 keer een afstand van 100 me-
ter en 2 kinderen reden een 100 en een 500 meter. Er waren een paar 
kinderen die al eerder een tijd neer hadden gezet en die nu ook een PR 
(persoonlijk record) gehaald hebben. Er waren ook kinderen bij die voor 
het eerst een echte wedstrijd gereden hebben en hun naam op het sco-
rebord zagen staan. Knap gedaan allemaal!  
Alle mensen die geholpen hebben met de organisatie; koek en zopie, 
klokkers, hulp bij het bankje, coachen, blokjes leggen..  HARTELIJK 
DANK! 

 

 

ADVERTEERDERS 

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

