
STARTDAG SCHAATSSEIZOEN 19 SEPTEMBER 2020 

Op zaterdag 19 september hopen we een startdag te organiseren om het schaatsseizoen 
te openen. Wellicht heb je elkaar op de zomertraining gezien, zo niet, dan kan iedereen 
elkaar weer op deze dag ontmoeten. De precieze invulling en locatie komen in een vol-
gende nieuwsbrief, maar zet de datum vast in de agenda! 
 

VERPLAATSING TRAINING 5 SEPTEMBER 

Op zaterdag 5 september zal de zomertraining voor alle leden verplaatst worden naar 
Zuid-Beijerland . Na de proeftraining van Natuurlijk Sportief Hoeksche Waard op 20 juni, 
zal het aanstaande zaterdag officieel geopend worden door wethouder Paul Boogaard. 
De leden van District Hoekse Waard zijn uitgenodigd om deze 1e officiële training bij te 
wonen. De kinderen tot 12 jaar zullen training krijgen van hun eigen trainer op deze loca-
tie. De oudere kinderen en volwassenen zullen meedoen met Natuurlijk Sportief. Alle ou-
ders zijn ook uitgenodigd om deel te nemen.  
We verzamelen om 8.45 uur op de parkeerplaats bij ‘het bos’ in Zuid-Beijerland, in de 
buurt van de Hogeweg. Eindtijd ongeveer 10.30 uur.  

 

INSCHRIJVEN 2020-2021 

De inschrijvingen voor het nieuwe schaatsseizoen druppelen binnen. Via de website kan 
het digitale inschrijfformulier ingevuld worden. Dit kan via de volgende link: 
https://www.hwschaatsen.nl/inschrijven/#inschrijven  
Door het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden krijgen wij de nodige gegevens 
binnen. Dit geldt voor de schaatsers in Dordrecht en Breda. De prijzen en categorieën 
staan allemaal vermeld op de website bij het kopje inschrijven. 
 

CLUBKLEDING PASSEN  

Schaatsbroek te klein? Of wil je schaatskleding met het clublogo? We hebben een grote 
voorraad; schaatsbroeken, schaatsjasjes, ritsbroeken, wedstrijdpakken, marathonpak-
ken e.d. Op onze website kunt u alvast bekijken wat we allemaal te koop hebben met ons 
logo! Op de startdag is er ook gelegenheid om clubkleding te passen en/of aan te schaf-
fen. Wilt u op een andere dag langskomen om kleding te bekijken of te passen? Mailt u 
dan naar districthoeksewaard@gmail.com voor de mogelijkheden! Tip: ook leuk als ver-
jaardagscadeautje!  

HELM VERPLICHT VOOR PUPILLEN  

Steeds meer schaatsverenigingen verplichten een schaatshelm. Net als bij wielrennen en 
skiën zie je dat  de helm een vast onderdeel van de (wintersport-)outfit is geworden. De 
verwachting is dat dit bij het schaatsen ook steeds meer 'normaal' wordt. Je wilt ten-
slotte niet dat je hersenletsel of een inwendige bloeding overhoudt aan een val op het 
ijs. Zeker bij de trainingen, waarbij meer schaatsers tegelijk op het ijs rijden, is het 
risico op vallen aanwezig. Je kunt zelf vallen, maar groot is ook de kans dat je door 
iemand anders onderuit wordt gereden. Bescherm je hoofd en draag een helm! Dit sei-
zoen verplichten we de pupillen om met een helm te schaatsen. In deze overgangsfase is 
een geschikte fiets– of skihelm ook toegestaan. Als bestuur zijn wij in overleg om te 
kijken naar mogelijkheden waar we groter, goedkoper of met korting kunnen ko-
pen. Verdere informatie hierover volgt.  
Zie ook: https://www.google.com/amp/s/www.rtlnieuws.nl/sport/algemeen/
artikel/244921/advies-doe-een-helm-op-als-je-gaat-schaatsen?amp 
 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    1 - S E P - 2 0  

 B E Z OE K DE  WE B S I T E  :    W WW .HW S C HA ATS E N.NL  

ADVERTEERDERS 
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