
 

TRAINING IN BREDA DINSDAG 11 FEBRUARI 

Hallo Dinsdagavond groep rijdsters en rijders, bedankt voor jullie aanmeldingen en per-
soonlijke berichtjes. 
  
We gaan a.s. dinsdag naar Breda!!! We zijn met minimaal 17 schaatsers van onze 
groep!!!! 
Er zijn minimaal  2 trainers aanwezig om jullie een leuk 400m baan programma voor te 
schotelen en uiteraard te begeleiden. 
Als er ouders zijn van jeugdleden kunnen ze uiteraard aansluiten!!! 
De training start dus 20.00 uur in Breda. Entree voor eigen kosten. €7,-  voor volwasse-
nen en €5,25 voor 65+. 
Er zal morgen op de baan in Breda geïnventariseerd worden of er misschien voldoen-
de animo is om 18 februari nog een training in Breda te verzorgen. De week erna 
gaan we weer vol gas naar Dordrecht voor het laatste blok training. 
Voor degene die er dinsdag zijn veel plezier en anders tot 26 februari. 
 
Nog een kleine voetnoot: kijk na afloop van de Breda training de scherpte van je 
schaatsen na, want zeker door de wind van dit weekend, is de kans dat de 
baan minder schoon is aanwezig!!!! 
  
De Trainers 
 

 

HERINNERING DORDRECHT 

Vanwege de USU World Cup Shorttrack in Dordrecht (14-16 februari) is er geen ijs be-
schikbaar voor District Hoekse Waard op de dinsdagen 11 en 18 februari.  
Dinsdag 11 februari is er een vervangende training in Breda. Voor dinsdag 18 
februari de mail in de gaten houden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 0 - F EB - 2 0  

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/


ADVERTEERDERS 

 
  

 

GESLAAGDE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

Zaterdagavond waren de clubkampioenschappen van District Hoekse Waard in 
Breda voor alle leden. Leuk dat er ook schaatsers uit Dordrecht mee deden! En-
thousiaste jeugdleden en masters hebben hun tijden neergezet. Bij de prijsuitrei-
king zijn er weer mooie hortensia's uitgereikt, gesponsord door Preesman Pot-
planten en de mutsen werden dit jaar gesponsord door Werkspijkerbroek.nl. 
Nadien werd er gezellig met elkaar warme chocolademelk gedronken en wat ge-
snoept, allemaal gesponsord door ijsclub De Winterkoning. 
Daarbij werden er prachtige foto's gemaakt door Heijblom Fotografie. Alle spon-
sors hartelijk dank voor deze bijdragen. 
Tevens willen we alle trainers, vrijwilligers, de jury, supporters en bestuursleden 
hartelijk danken voor alle hulp! Het was een geslaagde avond!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  

• Het chocomoment van 15 februari heeft al plaatsgevonden op zaterdag-
avond 8 februari. 

• Dinsdag 11 februari schaatstraining om 20.00 uur in Breda voor de schaat-

sers uit Dordrecht. Ouders van jeugdleden mogen ook aansluiten. 

• Dinsdag 11 en 18 februari geen schaatstraining in Dordrecht i.v.m. USU 
World Cup Shorttrack . 

• 14 maart 2020 warme chocomel drinken na de laatste training in Breda. 

Tevens worden hier de progressie- en clubprijzen van het afgelopen sei-
zoen uitgereikt. 

 
 
 
 
 
Volg ons via Facebook: District Hoekse Waard of Instagram:  
district_hoeksewaard  

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

