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PICKSTART NIEUWSBRIEF

7-JAN-20

ADVERTEERDERS

GELUKKIG EN SPORTIEF NIEUWJAAR VOOR 2020
Het seizoen is alweer half voorbij en we leven nu weer toe naar de clubkampioenschappen. We hebben al veel mooie dingen gezien op de ijsbaan tijdens trainingen en bij de
wedstrijden op 7 en 28 december. Veel blije gezichten en goede tijden!

WEDSTRIJD 28 DECEMBER
Hallo ,
Ik ben Nova Palsrok.
Samen met mijn moeder ben ik dit schaatsseizoen begonnen.
Ik vind het schaatsen super leuk. Ook vond ik het leuk om
bij mijn eerste marathonwedstrijd een medaille te krijgen
voor de 2e plaats. Mijn grote voorbeeld is mijn schaatsjuf.
Ik vind de spelletjes erg leuk die we tijdens de lessen doen.
Ook het inrijden bij aanvang van de les vind ik leuk. ( Eigenlijk vind ik alles gewoon erg leuk).
Groetjes Nova

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DISTRICT HOEKSE WAARD
De clubkampioenschappen 2020 komen er weer aan. Dit is in Breda, maar de schaatsers
uit Dordrecht worden ook van harte uitgenodigd om mee te doen!!
Het is op 8 februari en we hopen weer veel van onze schaatsers als deelnemers te kunnen verwelkomen.
Hoe leuk is het om je tijd van vorig seizoen te verbeteren? Of een tijd neer te zetten op
een bepaalde afstand die je nog nooit hebt gereden?
Al met al wordt het vooral een gezellige avond voor deelnemers en toeschouwers.
De avond begint met het eerste startschot om 18:30 uur (zorg dat je op tijd bent zodat je
kan inlopen, schaatsen aan doen, wedstrijdbandje omdoen en op tijd bij de start verschijnt, zeker de 100m gaat heel snel).
We hopen in de baanverzorging (± 20:00 a 20:30 uur) tijdens de 1500m, de prijsuitreiking van de pupillen te kunnen doen, afhankelijk van of de uitslagen beschikbaar zijn.
Rond 21:30 uur zullen de laatste rondjes gereden zijn en volgt nog een prijsuitreiking
voor de 500+1500m rijders.
De volgende afstanden worden gereden:
100+300m : pupillen DEF (geboren op of na 1-7- 2009)
100+500m : pupillen ABC (geboren tussen 1-7-2006 t/m 30-6-2009)
500+1500m: junioren en ouder (geboren voor 1-7-2006)
Alle jeugdschaatsers krijgen sowieso een prijs.
Je kunt je aanmelden met je wedstrijdlicentie bij deze wedstrijd. Heb je geen wedstrijdlicentie, dan meld je je aan middels een mail aan Esther (dit mailadres).
Doe dat vóór 5 februari maar hoe eerder hoe beter!
Aanmeldingen en informatie kan je zien via de volgende link.
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/0c2cc0f9-f1ba-4adb-af20-3b7c3c401009/
informatie
Volg ons via Facebook: District Hoekse Waard of Instagram: district_hoeksewaard
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ADVERTEERDERS
WARME CHOCO 11 JANUARI
Aanstaande zaterdag is het weer zover! We gaan na de training weer naar het
middenterrein om met elkaar wat te drinken met wat lekkers.
Het vorige ‘chocomoment’ is gesponsord door IJsclub De Kom van de Zuidzijde. Wilt u ook een keer de warme chocomel met wat lekkers sponsoren? Dat
zou leuk zijn! Neemt u contact met ons op via dit/ons e-mailadres!

AGENDA 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
met uitreiking van de seizoensprijzen

