DE PICKSTART
PICKSTART NIEUWSBRIEF

15-FEB-21

NATUURIJS
Wat hebben we een mooie schaatsweek achter de rug! Op woensdag is er een extra
schaatstraining geweest voor de oudere jeugd. We waren te gast bij 1 van onze aangesloten ijsbanen ‘De Strijense ijsclub’. Hier heeft de groep van Jelle achterop de ijsbaan
geoefend met bochten en starten. Op vrijdagmiddag waren alle kinderen uitgenodigd om
te schaatsen bij ‘IJsclub De Kom’ aan de Zuidzijde. Na sport en spel kregen de kinderen
hier heerlijke warme chocolademelk van IJsclub de Kom aangeboden wat zeer gewaardeerd werd, want het was erg koud die middag. Top!
De training in Breda is op zaterdag verzet naar Strijen waar we met de hele club getraind
hebben. Helaas hebben we vanwege de coronamaatregelen niet de geplande natuurijswedstrijden kunnen organiseren, maar we konden wel lekker op natuurijs schaatsen! De
banen waren achter op de ijsbaan speciaal voor ons geschoven en zo hebben we in de
zon, heerlijk kunnen schaatsen. Nadien kregen alle leden warme chocolademelk en koek
of chocolade aangeboden van de Strijense IJsclub. Hartelijk dank!

Helaas duurt de schaatsperiode nu niet langer waardoor we niet alle ijsbanen voor een
training kunnen bezoeken. Hopelijk een volgende ijsperiode!
Een deel van onze recreantengroep uit Dordrecht heeft zaterdag een tochtje op de Binnenmaas geschaatst en een deel van de oudste jeugd heeft dit zondag gedaan.
Kortom, een fantastische schaatsweek! Voor foto’s en filmpjes, zie Facebook en Instagram of via onze website www.hwschaatsen.nl bij Actueel.

SCHAATSEN SLIJPEN
Na schaatsen op natuurijs is het dringende advies, eigenlijk noodzakelijk, om de
schaatsen te slijpen voordat er weer op kunstijs gereden wordt. Dus heb je dinsdag of
zaterdag weer training? Eerst schaatsen slijpen. Het is anders niet of zeer moeilijk te
schaatsen!

EINDE SEIZOEN DORDRECHT
Vanwege de verlenging van de lockdown heeft Optisport Dordrecht besloten dat er
voor ons geen ijsvloer meer komt dit seizoen. Het schaatsseizoen voor onze leden in
Dordrecht is dus in december onverwachts afgesloten. Wij gaan als bestuur nu deze
financiële puzzel uitzoeken en komen hier bij de leden op terug.
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