DE PICKSTART
PICKSTART NIEUWSBRIEF

25-SEP-20

1E SCHAATSTRAINING DORDRECHT
Aanstaande dinsdag start de schaatstraining in Dordrecht van 20.30-21.30 uur.
We hebben gelukkig voldoende schaatsers om de trainingen door te laten gaan. Heeft u
zich nog niet opgegeven via de website? Graag nog even doen, dan hebben we alle gegevens op de juiste plaats! https://www.hwschaatsen.nl/inschrijven/
Onder leiding van Joop Kersten staan ook Joop Terlouw, Jan de Geus, Sam Hagers en
als reserve trainers Janny van Bergeijk en Gerrit Bart weer voor jullie klaar!

CLUBKLEDING MET KORTING OP 29 SEPTEMBER
Voor de 1e schaatstraining in Dordrecht (20.15 uur) is er gelegenheid om clubkleding uit
voorraad te passen en/of aan te schaffen. Op de website kunt u zien wat we hebben onder het kopje ‘Kleding’. https://www.hwschaatsen.nl/kleding/
We hebben een kleine voorraad met korting op 29 september:
-Thermo ritsbroeken M, L, XL (€25,-)
-Thermoschaatspak Hunter S (€30,-)
-Thermo salopette schaatsbroek S (€25,-)
-Thermojack zwart, oude versie XL (€20,-)
-Thermojack zwart/wit/geel, nieuwe versie XL (€55,-)
-Wedstrijdpakken zwart, oude versie S, L, XL (€40,-)
-Wedstrijdpakken zwart/wit/geel, nieuwe versie XS, S, M, XL, XXL (€70,-)
We gaan ook nieuwe jacks bestellen. Mocht u deze willen, dan kunt u de maat doorgeven.
De jacks van de nieuwe levering zijn €65,-.

MAATREGELEN CORONA DORDRECHT
Optisport Dordrecht heeft een coronaprotocol afgegeven voor de ijsbaan. De laatste
versie is van 9 september. Deze versie is toegevoegd bij deze nieuwsbrief. Het laatste
nieuws en de wijzigingen zijn allemaal na te lezen op www.optisport.nl/locaties/
dordrecht . Leest u alstublieft voor de training het coronaprotocol goed door! Laten we
met elkaar de regels volgen en denken aan de veiligheid en hygiëne! Alleen samen krij-

gen we Corona onder controle!

ZONNIGE STARTDAG

De startdag van 19 september was een succes! Elkaar weer zien, met elkaar bijkletsen,
spelletjes doen, beachvolleybal in de zon, een heuse stormbaan, hamburgers bakken en
marshmallows roosteren. Ter afsluiting de medaille uitreiking van het afgelopen
schaatsseizoen (was uitgesteld was door corona). Het was een geslaagde dag! De
stormbaan is mede mogelijk gemaakt door Fa. Trouw! Hartelijk dank Johan!
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