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SCHAATSTRAINING BREDA
We blijven voorlopig in blokken trainen. De laatste week zijn de planningen en tijden aangepast
waar nodig. We snappen dat dit 1x in de 3 weken erg vroeg is voor de zaterdagclub, maar zijn ook
blij dat de KNSB extra uren ijs heeft kunnen huren, zodat we wel kunnen en mogen blijven schaatsen volgens de maatregelen. Positief is ook dat het heel rustig is op de baan, dus heerlijk om te
schaatsen! Voorlopig zijn de schaatstrainingen als volgt in Breda:
Dinsdagavond training is een 2 wekelijks rooster; 1x op dinsdagavond en in dezelfde week op zaterdagavond, de week erna geen training, dan weer dinsdag– en zaterdagavond en vervolgens een
hele week niet etc.
De zaterdagochtend is een 3 wekelijks rooster; 1x zaterdag 7.30 uur, 1x zaterdag 8.50 uur, 1x niet
etc.
Dinsdag 3 november geen training
Zaterdag 7 november van 7:30 tot 8:30 uur traint de groep 18+ o.l.v. Ad (André, Ariane, Jan, Jos,
Judith, Karen)
Zaterdag 7 november van 8:50 - 9:50 uur traint alle jeugd <18 o.l.v. Jelle, Meike, Marie en Wilco
(alle zaterdagschaatsers onder de 18 jaar)
Dinsdag 10 november 19.30-20.30 uur traint de dinsdagavondgroep o.l.v. Jelle (Isa, Anne Melinde,
Juliette, Merel, Ruben, Wout)
Dringend verzoek: wanneer je op een lijst staat (zeker voor de groep 18+) en niet kan/wil/mag komen, laat het dan ZO SNEL MOGELIJK weten aan Esther zodat zij je af kan melden zodat iemand
anders (van de andere verenigingen binnen het blok) de vrijgekomen plaats kan invullen.

PLANNING EN TIJDEN VIA APP
Het is lastig om bij te houden wanneer je ‘aan de beurt’ bent om te mogen schaatsen. Bijgevoegd
in deze mail het schema wat we van de baancommissie Breda hebben ontvangen. Hier zou je zelf
kunnen kijken tot en met begin december wat de planning is.
We zullen dit in de WhatsAppgroep “Schaatstraining DHW 2020-2021” voor de Breda schaatsers
aangeven. Zit je nog niet in deze WhatsAppgroep dan kun je reageren op deze mail met het juiste
mobiele nummer zodat we je in de groep kunnen plaatsen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vrijdagavond 30 oktober was de algemene ledenvergadering van District
Hoekse Waard met de aangesloten ijsclubs. Vanwege de corona maatregelen heeft dit digitaal plaatsgevonden via Google Meet. We willen de familie in ‘t Veld bedanken voor het gebruik van de accommodatie waar we op
1,5 meter afstand toch met het bestuur en via Meet met de andere ijsclubs
konden overleggen. Er heeft geen bestuurswisseling plaatsgevonden. We
zijn nog wel op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse om
plaats te nemen in het bestuur? Neem even contact op via ons emailadres!
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