
 
  

CLUBKLEDING 

We hebben nog enkele maatjes op voorraad van de clubkleding. 
Binnenkort gaat er dus een nieuwe bestelling uit. Mocht je al weten dat je een groter(e) 
broek of jack wilt, geef dat dan vast door. De levertijd is lang, vandaar dat we nu al in-
ventariseren.  We hebben de maten 128-XXXXL. Kijk op de website voor meerdere fo-
to’s. Mocht je willen komen passen dan kan dat ook altijd! In overleg kan er ook clubkle-
ding meegenomen worden naar de zomertraining op zaterdagochtend om te passen.  
Bestellen mag via een antwoord op deze mail of via een WhatsAppje naar Sarina. Evt. 
nieuwe leden kunnen ook passen/reserveren/bestellen. 
 

 
ZOMERTRAINING 

De zomertraining is in april al gestart voor leden vanaf 12 jaar. Vanaf zaterdag 14 mei 
start de zomertraining voor ALLE leden, jong en oud, schaatsend in Breda of Dordrecht! 
Zaterdag 9 juli is de laatste training voor de zomerstop. Na de zomerstop start de zomer-
training weer op zaterdag 27 augustus. Locatie: het veld van beachvolleybal Beachsport 
Hoeksche Waard (’s winters ijsvereniging Nooitgedagt) in Numansdorp. 
Zaterdag 9.00-10.00 uur voor alle leeftijden 

Er zullen 4 groepen zijn: 
-leden tot 8 jaar, trainer Marinka en een nog in te vullen trainer/ouder/vrijwilliger 

-leden 8-14 jaar, trainer Theo  
-leden 12+, trainers Jelle en Jos (zaterdag/dinsdag groep) 
-volwassenen, trainer Ad 

Dinsdag 19.00-20.00 uur voor de 12+ jeugd en volwassenen 

Het is handig om de WhatsApp groep in de gaten te houden mochten er wijzigingen zijn! 
Nog niet toegevoegd aan de WhatsApp groep? Stuur even je telefoonnummer door via 
ons mailadres en we voegen je toe! 
Wil je komende winter komen schaatsen? Dan mag je nu ook al mee komen trainen! 
 

We zijn op zoek naar een trainer/ouder/vrijwilliger voor de groep tot 8 jaar (9x een 
uur op zaterdagochtend tot de zomerstop). Wie wil ons helpen of kent iemand die 
dat zou willen? 

GESPONSORDE MATERIALEN 

 
Via een extra sponsoring van Bakker en Koopmans heeft de club mooie nieuwe ma-
terialen aan kunnen schaffen voor de zomertraining!  Heel hartelijk bedankt! 

 

 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    4 - ME I - 2 2  

ADVERTEERDERS 

http://www.dhwaardknsb.nl/
http://www.azzuri.eu/
http://www.profiletyrecenter.nl/

