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LAATSTE TRAINING BREDA
Zaterdag is de allerlaatste schaatstraining van dit seizoen in Breda!
het is een soort traditie aan het einde van de training een ronde tegen de richting te
schaatsen en om de allerlaatste ronde, nadat de schaatsen van het ijs zijn, een ronde
over het ijs te lopen op blote voeten. Dit hoeft niet, maar wie wil mag mee doen aan deze afsluiting.
de schaatsers trekken de laatste training vaak "iets geks" aan, bv
een korte broek, een onesie, verkleedspullen o.i.d. Ook hier mag iedereen aan mee doen, maar let op, dit moet dan OVER de schaatskleding, dus geen blote benen of armen.
ongeveer half mei zal de zomertraining starten in Numansdorp. Informatie volgt via de Pickstart en/of de groepsapp.
na de laatste training zullen we met elkaar een chocomoment hebben. Tijdens dit
moment zullen de wisselbekers van het seizoen uitgereikt worden voor bv. progressie bij
de pupillen/junioren/senioren, aanmoediging, clubkampioen, sportman/vrouw van het
jaar
we wensen iedereen een fijne laatste training en tot zaterdag!!

LAATSTE TRAINING DORDRECHT
Dinsdag 15 maart is de laatste schaatstraining van het seizoen in Dordrecht. Na de training is
er voor iedereen een drankje om zo het seizoen gezellig af te sluiten!

NIEUWE SPONSORS

We heten onze nieuwe sponsors “Natuurlijk Sportief Hoeksche Waard” en “Hoeksch
Hout” van harte welkom! Bedankt voor jullie bijdragen!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Afgelopen zaterdag waren de clubkampioenschappen van District Hoekse Waard. Zowel de
schaatsers uit Dordrecht als uit Breda mochten mee doen! Het was een sportieve, gezellige
avond met gelukkig weer veel publiek! Voor de winnaars was er een medaille en een hortensia gesponsord door Preesman Potplanten . Na de prijsuitreiking was er warme chocolademelk
en koek gesponsord door Werkspijkerbroek.nl. Schaatsers, trainers, bestuur, vrijwilligers, publiek en sponsors HARTELIJK DANK voor deze fantastische avond!

BEZOEK DE WEBSITE :

WWW.HWSCHAATSEN.NL
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UITSLAGEN EN FOTO’S CK
Op social media en via de groepsapp zijn al foto’s gedeeld van de clubkampioenschappen. De uitslagen zijn terug te vinden op BCBreda.nl. Deze staan nu nog bij de recente
uitslagen op de homepage maar later terug te vinden via de wedstrijdkalender, 5 maart,
uitslag.
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