
 

GESLAAGDE  STARTDAG  

Op zaterdag 10 september hadden we een geslaagde startmiddag! 
Op camping Polderland hadden we ons eigen plekje. We troffen het met het weer en kon-
den zo een leuke kanotocht maken. Niet iedereen is droog gebleven maar gelukkig waren 
er droge kleren en een warme douche! Natuurlijk moest het volleybalveld gebruik wor-
den en konden de spieren nog even getest worden op de stormbaan. Na het eten van de 
broodjes hamburger, broodjes knakworst, komkommers, tomaatjes en appels werd het 
vuurtje opgestookt om nog even wat marshmallows te roosteren. De middag vloog voor-
bij en rond 19.00 uur hebben we ‘ons kamp’ weer opgebroken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

START SCHAATSEN IN DORDRECHT 

Het schaatsen in Dordrecht gaat (voorlopig) door! Ondanks de hoge energieprijzen gaat 
de ijsbaan toch in september open. De ijsvloer is gelegd en dinsdag 27 september van 
20.30-21.30 uur is de eerste schaatstraining. Er is nog ruimte voor nieuwe schaatsers 
dus geef het door! De trainers staan voor jullie klaar! 
 
Op deze avond zal er ook iemand van het bestuur zijn om clubkleding aan te bieden van 
uit voorraad. We hebben (salopette-)broeken en jacks voor €55 euro per stuk. 

 
 
 

 

 

 

13+ BREDA LEDEN NAAR DORDRECHT 

Voordat de ijsbaan in Breda opent is er voor de schaatsleden in Breda (13+) de moge-
lijkheid om 2x te trainen in Dordrecht. Op dinsdag 27 september en dinsdag 4 oktober 
van 20.30 tot 21.30 uur. In de groepsapp van Breda zal per avond een betaalverzoek ko-
men voor een bijdrage. 
 

 

 

 

D E  P IC KSTART   

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

ADVERTEERDERS 

 
 
B E Z OE K DE  WE B S I T E  :    
W W W .HW SC HAA T S E N.NL  

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


 
  
 

 AGENDA 

 

 SCHAATSTRAINING 2022-2023 

 
• 27 september 2022 1e schaatstraining in Dordrecht 20.30-21.30 uur 
 
• 27 september en 4 oktober mogen schaatsleden (13+) uit Breda in 

Dordrecht trainen (bijdrage via betaalverzoek) 
 
•  11 oktober 2022 1e dinsdagschaatstraining in Breda 18.30-19.45 

uur 
 
• 15 oktober 2022 1e zaterdagschaatstraining in Breda 8.30-9.45 uur 
 
• 19 maart 2023 laatste schaatstraining in Dordrecht 
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