DE PICKSTART
PICKSTART NIEUWSBRIEF

5-OKT-21

OPWAARDEREN ABONNEMENTEN BREDA
De schaatsers in Breda hebben hun plaatsingsbevestiging via de mail ontvangen. (Zo
niet, stuur ons even een mail.) Zij moeten deze meenemen naar het loket in Breda en deze daar op hun pas laten zetten. Legitimatiebewijs meenemen! Ben je nieuw en heb je
geen pas dan kun je een pas kopen (€9,50) in Breda en deze de rest van je schaatstijd
gebruiken. Het kan zijn dat het druk is op 12 of 16 oktober voor de training. Je zou de pas
ook al eerder kunnen laten opwaarderen. De tijden hiervoor staan op de plaatsingsbevestiging die je per mail hebt ontvangen.

PROEFLES
Heb je een proefles aangevraagd bij ons, dan sta je op de lijst en mag je
je naam noemen bij het loket en krijg je daar toegang tot de baan.

DENK AAN:
-Geslepen schaatsen (zeker als ze op natuurijs gebruikt zijn!)
-Opgewaardeerde pas mee of je plaatsingsbrief met pas (of €9,50 voor een pas) en legitimatiebewijs.
-Passende helm en handschoenen
-Ongeveer 8.15 uur aanwezig
-Trainingstijd 8.30-9.45 uur
-Meld je even bij je trainer

GROEPSINDELING 2021-2022
Dit is de voorlopige groepsindeling. Mogelijke wijzigingen als blijkt dat dit nodig is.
Groep 1
Trainers Esther en Marinka
Gijs, Maud, Jan, Ellen, Liva, Naomi, Sep
Groep 2
Trainers Meike en Marie
Finn, Thijmen, Nienke, Nova, Erik, Stijn
Groep 3
Trainer Theo
Noa, Bjorn, Mika, Esmee, Julia
Groep 4
Trainers Jelle en Jos (zaterdag en dinsdag)
Annabel, Isa, Juliette, Wout, Ruben, Anna Melinde, Nina, Lenthe, Merel, Lente, Eva,
Sjoerd
Trainer Jelle (dinsdag)
René, Adrie, Theo
Groep 5
Trainer Ad (zaterdag)
Jan, Karen, André, Willem, Judith, Ariane, Cato, René, Adrie, Theo

Schaatsers die op dinsdag rijden MOETEN een licentie aanvragen. Dit moet de schaatser
zelf regelen (of ouders) via de website van de KNSB.

BEZOEK DE WEBSITE :

WWW.HWSCHAATSEN.NL

ADVERTEERDERS

