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WE ZIJN GESTART!
Het schaatsseizoen is zowel in Dordrecht als in Breda goed gestart! In Dordrecht zijn er
3 groepen actief op de dinsdagavond met enthousiaste trainers. Er is nog ruimte voor
nieuwe schaatsers. Voor 13 euro kan er een proefles afgenomen worden.
In Breda rijdt er op dinsdagavond een groep en op zaterdag zijn er 5 niveaugroepen met
8 fanatieke trainers en schaatsers van 6 tot en met 75 jaar! Ook in Breda zijn proeflessen mogelijk. Voor 10 euro kan deze aangevraagd worden. Let wel op, een proefles
moet de woensdag voor de zaterdag officieel aangevraagd worden dus
wees op tijd!

INCASSEREN ABONNEMENTSGELD
Voor de schaatsleden (of ouders van schaatsleden) die de machtiging voor de automatische incasso hebben ondertekend zal het (restant van het) abonnementsgeld afgeschreven worden rond 30 oktober. Mocht het al betaald zijn dan wordt er uiteraard niet
afgeschreven. Mensen zonder machtiging hebben een betaalverzoek ontvangen.
Mocht er nog geen machtiging voor automatische incasso ondertekend zijn of een betaalverzoek ontvangen zijn, dan willen we vragen of het abonnementsgeld voor 30 oktober overgemaakt kan worden op Rekening: NL 52 RABO 03 543 10 437 t.n.v. District Hoekse Waard o.v.v. naam schaatser Dordrecht/Breda.

CHOCOMOMENT BREDA
Na bijna 2 jaar mogen we weer een chocomoment plannen voor de kinderen, trainers
en ouders! Op zaterdag 30 oktober zullen we om 9.45 uur, na de training met elkaar
warme chocolademelk (of koffie/thee/limonade) drinken. We verzamelen op het middenterrein, even via de trap onder de ijsbaan door.
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VRIJWILLIGERS
Zoals elke vereniging kunnen ook wij niet zonder vrijwilligers! Elke vereniging die
schaatst in Breda moet een aantal avonden een wedstrijd helpen organiseren (jury).
Zonder vrijwilligers kunnen er geen wedstrijden gereden worden. Onze vereniging is 14
november, 5 februari en 5 maart aan de beurt. Wie zou willen helpen? Zo hoeft het niet
altijd op dezelfde, kleine groep mensen aan te komen. Er zijn evt. mogelijkheden om een
cursus jury te volgen. Dit kan (gedeeltelijk) digitaal.

Organisatorische opleidingen KNSB:
•

Basis jury opleiding

De basis jury opleiding is helemaal in een nieuw jasje gestoken.
Het voordeel van deze opleiding is, dat iedereen op het moment
kan starten wanneer het hem/haar uitkomt! De opleiding begint namelijk met
een e-learning, dus daarom kan iedereen in zijn eigen tijd starten aan deze
opleiding.
Naast de e-learnings dient men 2 bijeenkomsten te volgen (één bijeenkomst
is online en één bijeenkomst is fysiek).
Vanaf eind oktober zal de inschrijving van de basis jury Langebaan opengaan.

Gewestelijke scheidsrechter
Voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding, is om in het bezit te zijn
van een basis jury opleiding. De langebaan staat al gepland. Meer informatie hierover vind je hier.

TRAININGSWEDSTRIJD 14 NOVEMBER BREDA (MET LICENTIE)
Op 14 november helpt onze vereniging bij de trainingswedstrijd van 17.30-19.30 uur. Deze wedstrijd staat alleen open voor schaatsers met wedstrijdlicentie. De schaatsers die
ook op dinsdag in Breda schaatsen hebben deze licentie en kunnen dus inschrijven op
http://www.bcbreda.nl/kalender
Deze wedstrijden schaats je echt voor jezelf, er is geen prijsuitreiking. Het is oefenen
met wedstrijdjes en puur om een tijd neer te zetten voor jezelf.
Bestuur, trainers en vrijwilligers zijn aanwezig om te organiseren en helpen waar nodig!

WEDSTRIJDKALENDER BREDA
Kijk ook eens verder op de kalender van BC Breda voor allerlei wedstrijden waar je aan
deel kunt nemen. Met wedstrijdlicentie zijn deze over het algemeen kosteloos. http://
www.bcbreda.nl/kalender

BEZOEK DE WEBSITE :

WWW.HWSCHAATSEN.NL

ADVERTEERDERS

DE PICKSTART
PICKSTART NIEUWSBRIEF

20-OKT-21

JEUGDWEDSTRIJD 20 NOV BREDA (ZONDER WEDSTRIJDLICENTIE)
Op zaterdag 20 november is er een jeugdwedstrijd om 18.30 uur. Hier mogen al onze
jeugdleden aan deelnemen, ook als je geen wedstrijdlicentie hebt. Er zijn 2 van zulke
wedstrijdjes in het seizoen. Het zou leuk zijn als onze schaatsers deel willen nemen aan
deze wedstrijd. De afstanden zijn aangepast aan de leeftijden, bv 100 m,
300 m. Dus ook als je 6 jaar bent, ben je van harte welkom.
De jongste kinderen rijden het eerst. Ben je klaar met je 2 ritten, dan
mag je naar huis of je blijft kijken bij de oudere schaatsers. Zo kunnen de
kinderen een tijd neerzetten en aan het einde van het seizoen zullen ze
zien dat ze vooruit gegaan zijn. Je schaatst deze wedstrijdjes echt voor
jezelf. Er zit geen competitie aan vast, geen prijsuitreiking. De club bewaart deze tijden wel en deze worden aan het einde van het seizoen vergeleken en dan
kunnen we progressie prijzen uitreiken. Oftewel, als het lukt, allemaal mee doen ;-). Er
zullen trainers aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden.
De kinderen die geen wedstrijdlicentie hebben moeten via onze club aangemeld worden.
Stuur daarom een mail als je mee wilt doen!

AGENDA
zaterdag 30 oktober chocomoment schaatsers en ouders Breda 9.45 uur
zondag 14 november trainingswedstrijd organisatie DHW 17.30-19.30 uur
zaterdag 20 november jeugdwedstrijd licentie vrij 18.30-20.00 uur
zaterdag 5 februari
trainingswedstrijd organisatie DHW 18.30 uur
zaterdag 5 maart
clubkampioenschappen (afgehuurd ijs voor onze club)
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