
 

IJSBAAN DORDRECHT 

De leden in Dordrecht zijn alweer 2 keer wezen trainen. Leuk om te zien dat er weer vele 
bekende schaatsers waren en we weer nieuwe leden hebben! We hebben nog ruimte 
voor nog meer nieuwe schaatsers! 
We hebben dinsdag ook de nodige clubkleding verkocht. Een paar maten waren uitver-
kocht. Deze jacks zijn in bestelling en komen volgende maand binnen. We zullen contact 
opnemen met de leden die een bestelling gedaan hebben, zodra het binnen is. 
Heb je geen kleding besteld en wil je toch iets aanschaffen? Mail even dan kijken we of 
we jouw item op voorraad hebben. Een schaatsbroek en een schaatsjack kos-
ten elk 55 euro. 

 

 

PROEFLES DORDRECHT 

Wil je een keer een proefles meedoen in Dordrecht? Stuur even een mail naar ons! Een 
proefles kost 13 euro en besluit je daarna lid te worden, dan wordt dit van het abonne-
mentsgeld afgehaald. 

 

 

ABONNEMENTEN OPWAARDEREN IN BREDA 

Op zaterdag 8 oktober vanaf 10 uur opent de ijsbaan in Breda. 
Omdat onze trainingstijd voor 10 uur is, start onze eerste training op dinsdag 11 oktober 
en de zaterdagtraining op 15 oktober. 
De schaatspas die je voorgaande jaren aangeschaft hebt kun je nu weer opladen met je 
plaatsingsbrief. De plaatsingsbrief krijg je binnenkort of heb je al ontvangen via Esther. 
Heb je nog niet eerder getraind in Breda dan kun je een pas kopen voor 9,50 euro bij de 
receptie. De plaatsingsbrief die je per mail ontvangen hebt neem je dan mee en deze 
wordt op de pas gezet. Zo kun je de rest van het seizoen met je pas naar binnen via de 
poortjes. 
Om drukte te voorkomen op de eerste schaatstraining kun je de pas al op gaan laden 
vanaf 6 oktober. Het mag dus ook op de eerste training, maar houdt er dan wel rekening 
mee dat er wachtrijen zijn en je verlaat op het ijs staat.  
Verdere informatie over het opladen van de pas lees je hieronder bij het stukje van de 
ijsbaan. 

 

BERICHT VAN DE IJSBAAN IN BREDA: 

De voorverkoop van abonnementen vindt plaats bij de receptie van de ijsbaan op: 
➢ donderdag 6 oktober 18.30 - 20.30 uur 
➢ vrijdag 7 oktober 18.30 - 20.30 uur 
➢ zaterdag 8 oktober (opening seizoen) 08.00 - 16.00 uur 
➢ zondag 9 oktober 08.00 - 16.00 uur 
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LET OP! 
• Vanaf seizoen 2022-2023 werken we met een nieuw kassasysteem. Dit zal naar ver-
wachting vertraging opleveren bij de kassa. Wij bieden daarom op donderdag en vrijdag 
tijdens de voorverkoop de mogelijkheid om GRATIS te komen proefschaatsen terwijl u 
op uw pasje wacht. 
• Dit is mogelijk van 18.30-20.30u, op de 400m-baan (wel afhankelijk van de ijskwaliteit). 
• Alleen in combinatie met het opladen van de abonnementen; dus geen publieksschaat-
sen! 
• Tevens vragen wij uw begrip voor langere wachttijden. 

 

PROEFLES BREDA 

Wil je een proefles aanvragen in Breda? Dat kan! Stuur een mail naar ons met 
je naam, geboortedatum en de datum waarop je de proefles wilt doen. De 
proefles wordt dan door ons aangevraagd bij de KNSB. Je mag je dan eerst 
melden bij het loket in Breda en daarna bij de trainers op de ijsbaan. Zij zullen je dan bij 
de juiste groep mee laten trainen. Een proefles in Breda kost 10 euro. Word je na de 
proefles lid, dan halen we de 10 euro van het abonnementsgeld af.  

 

GROEPSINDELING BREDA 

Hieronder volgt een voorlopige groepsindeling. Indien nodig zullen er wijzigingen aange-
bracht worden mocht blijken dat iemand niet op de goede plaats ingedeeld is. 
 

Groep 1; Trainers Marinka en Esther: 
Hailey, Milou, Ellen, Jan, Lars, Lisa, Liva 

 

Groep 2; Trainer Meike: 
Stijn, Vera, Gijs, Seb, Maud, Dirk (proefles) 
 

Groep 3; Trainer Theo: 
Nova, Nienke, Erik, Julia, Bjorn, Esmee, Thijmen, Mika 

 

Groep 4; Trainers Jos en Jelle (dinsdag en zaterdag): 
Annabel, Isa, Nina, Lenthe, Sjoerd, Juliëtte, Wout, Ruben, Merel, Lente, Jeroen 

 

Groep 5; Trainer Ad 

Jan, Karen, André, Brenda, Adrie, Ariane, Cato, Noa, Jaydee, Eva 

 

Groep 6; Interclub 

Willem (zaterdag), René (dinsdag + zaterdag), Adrie (dinsdag), Theo (dinsdag) 
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VRIJWILLIGERS 

Als sportvereniging zijn wij altijd op zoek naar assistentie van vrijwilligers. Ben of ken jij 
iemand die zich in wil zetten voor onze mooie vereniging, kun je dit laten weten bij het 
bestuur. 
Je kunt bijvoorbeeld een cursus Basisjury volgen en bij wedstrijden assisteren als jurylid. 
Zie de folder die bijgevoegd is voor informatie! 
Bij interesse, horen wij dat graag! 
 
 

CHOCOMOMENTEN BREDA 

Een aantal keer na de training in Breda zal er een chocomoment zijn om met 
de kinderen, ouders en trainers wat te drinken. We verzamelen dan op het mid-
denterrein na de training bij de picknicktafels. De planning is als volgt: 
5 november, 3 december, 7 of 14 januari, 18 februari (‘s-avonds), 11 maart 

 

 
 

 AGENDA 

 

• 6 t/m 9 oktober voorverkoop abonnementen Breda, pasje opwaarderen 
 

•  11 oktober 2022 1e dinsdagschaatstraining in Breda 18.30-19.45 uur 
 

• 15 oktober 2022 1e zaterdagschaatstraining in Breda 8.30-9.45 uur 
 

• 5 november 2022 1e chocomoment na de training in Breda 
 

• 18 februari 2023 clubkampioenschappen voor alle leden +/- 18.30-21.00 uur 
 

• 11 maart 2023 laatste schaatstraining in Breda 
 

• 19 maart 2023 laatste schaatstraining in Dordrecht 
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