
 
 
 

SCHAATSTRAINING DORDRECHT 

Op dinsdag 7 en dinsdag 14 februari zal er geen training in Dordrecht zijn vanwege de 
ISU World Cup Shorttrack in Dordrecht.  
Alle leden die in Dordrecht trainen zijn ook van harte uitgenodigd om mee te doen met 
de clubkampioenschappen in Breda op zaterdag 18 februari. 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 18 FEBRUARI BREDA 

Op zaterdag 18 februari zijn de clubkampioenschappen in Breda!  
 
 De eerste rit begint om 18.30 uur en jullie worden rond 18 uur verwacht op het 

middenterrein. Meld je even aan bij een trainer als je er bent! 
 
 Op de Sportity App kun je startlijsten en uitslagen etc zien.  
 
 De clubkampioenschappen zijn voor alle leden, jong en oud, schaatsend in Dor-

drecht of Breda. 
 
      Leden met een wedstrijdlicentie kunnen zichzelf aanmelden via  
 http://www.bcbreda.nl/kalender. Leden zonder wedstrijdlicentie kunnen zich aan-

melden door te mailen naar districthoeksewaard@gmail.com.  
 

 Heb je zelf wedstrijdbandjes dan mag je deze meenemen, graag zelfs! Heb je 
geen wedstrijdbandjes dan kunnen ze geleend worden bij ons.  

 

 Er zijn trainers en bestuursleden aanwezig om de wedstrijdrijders te helpen met de 
bandjes, plaatsen en tijden.  

 

 Na de wedstrijd is er warme chocolademelk of koffie, thee en siroop voor iedereen 
en zal de prijsuitreiking zijn.  

 

AGENDA 

• 7 en 14 februari 2023 geen training in Dordrecht vanwege ISU World Cup 
Shorttrack 

• 18 februari 2023 clubkampioenschappen ALLE LEDEN 18.30 uur met choco-
moment en prijsuitreiking nadien 

• 11 maart 2023 laatste training in Breda met warme choco en progressie prijzen 

• 14 maart 2023 laatste training in Dordrecht met een drankje in de kantine 

 

 

 

 

 

D E  P IC KSTART   

P I C KS TA RT  N IE UW S BR I EF    3 - F E B - 2 3  

ADVERTEERDERS 

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