
 
  

 STARTDAG SCHAATSSEIZOEN 

Op zaterdag 10 september houden we onze startdag. Hier sluiten we de zomertraining 
mee af en kijken we langzaamaan naar de start van het winterseizoen.  
De locatie en de precieze tijden volgen nog, maar het zal ongeveer rond 14.00-18.30 uur 
zijn. 
  

Op deze dag is er ook gelegenheid om tweedehands schaatsen of clubkleding te (ver-)
kopen. Iedereen kan dus zijn/haar spullen meenemen om te koop aan te bieden. 
Mocht de maat er niet bij zijn of je wilt nieuwe clubkleding, dit is uit voorraad ook te koop 
op deze dag (op=op, bestellen duurt 2 maanden). De mensen die kleding 
besteld hebben kunnen dat ook op deze dag meenemen. 

  

SCHAATSEN DORDRECHT GAAT DOOR! 

We hebben (bijna) genoeg schaatsers die een aanbetaling gedaan hebben voor het ko-
mende seizoen in Dordrecht. We gaan de gok wagen en hebben de baan afgehuurd 
voor het 2022-2023! Heb je je nog niet opgegeven en wil je komen schaatsen? Graag 
nog even via het inschrijfformulier aanmelden!  
Er zijn ook leden die wel een aanbetaling hebben gedaan (heel fijn) en zich nog niet 
aangemeld hebben of waarbij het door een storing op de website niet aangekomen is. 
Heb je geen antwoord op je aanmelding? Zou je dan alsjeblieft nog even het aanmeld-
formulier willen invullen op de website https://www.hwschaatsen.nl/inschrijven/ ? We 
hebben dit echt nodig! Als het aangekomen is, krijg je een bevestiging op de mail zodat 
het duidelijk is! 

De eerste training is zaterdag 27 september 2022 en de laatste training is zaterdag 14 
maart 2023. De eerste 2 weken van februari, 7 en 14 februari 2023, vallen uit vanwege 
een schaatsevenement.  
  

PROMOTEN DORDRECHT 

Ben of ken je iemand die zou willen komen schaatsen komende winter in Dordrecht? 
Geef het door! We hebben nog vele plaatsen vrij! We zouden het fijn vinden als je mee-
helpt om de dinsdagavond in Dordrecht te promoten om zo een paar schaatsers erbij te 
krijgen zodat we wat meer op ‘safe’ spelen! 

  

INSCHRIJVEN BREDA 

De inschrijving voor Breda 2022-2023 staat per 1 juli open. De gegevens en de prij-
zen voor het nieuwe seizoen staan op de website. Helaas zijn de prijzen iets geste-
gen t.o.v. het vorige jaar. Dit zijn de doorberekende prijzen van de baan/KNSB. Het 
verenigingsgeld hebben we dit jaar, mede dankzij sponsoring, gelijk kunnen houden. 
We willen iedereen vragen het aanmeldformulier in te vullen zodat we de planning 
en het aantal trainers kunnen gaan regelen. Dit kan op https://www.hwschaatsen.nl/
inschrijven/ Bij een juiste aanmelding krijg je binnen 48 uur een bevestiging per mail.  
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B E RI C HT E N OV E R  D E  T RA I NI NG  VA N  J ELLE :  
  

ZOMERTRAINING 

De zomertraining is alweer enige tijd bezig en wordt erg goed bezocht. 
We maken er elke dinsdag en zaterdag weer een erg gezellige training van. 
Toch zien we niet alle schaatsende leden op de zomertraining. 
Mocht je het leuk vinden om in de zomer door de trainen voor het volgende 
schaatsseizoen, ben je van harte welkom op de zomertrainingen! 
  
De zomertraining is op de volgende dagen/tijden: 

• Dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur - jeugd van 12+ jaar en alle volwasse-
nen/ouders 

 
• Zaterdagochtend van 09:00 tot 10:00 uur - jeugd alle leeftijden en alle volwassenen/
ouders 

 
Ook onze leden die op dinsdagavond in Dordrecht trainen zijn van harte welkom! 
  

ZOMERSTOP 

Tijdens de zomervakantie zullen de zomertrainingen van onze jongste groep stoppen. 
De zomerstop is tegelijk met de schoolvakantie; van 09 juli t/m 21 augustus. 
Op 02 juli is dus de laatste training VOOR de zomerstop. Let op, dit is veranderd!!!! 
En op 27 augustus is de eerste training weer NA de zomerstop. 
  
Voor de leden die training volgens bij Theo, Jos, Ad of Jelle, gaat de zomertraining door 
deze zomer. 
Houd voor de laatste updates de whatsapp-groepsgesprekken in de gaten. 
  
Bij vragen over de zomertraining of de zomerstop, kun je gebruik maken van de gebrui-
kelijke whatsapp-groepsgesprekken of contact opnemen met Jelle Luijendijk (06-
82935001) 
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