DE PICKSTART

PICKSTART NIEUWSBRIEF

28-OKT-17

ADVERTEERDERS

CLUB GENOTEN
Omdat we nu met de pupillen en junioren, (neo-)senioren in Breda schaatsen willen
we een paar keer na de training samen komen om elkaar wat beter te leren kennen.
Je ziet wel snelle rijders met ook zo’n mooi zwart-geel-wit pakje aan, maar wie is dat
nou? En de snellere en/of oudere rijders uit Breda zien die kleinste pupillen nu ook
hun best doen om de schaatstechniek onder de knie te krijgen.
Hiervoor gaan we direct na de training rond 9:50 à 10:00 uur (dus na schaatsen uittrekken en uitlopen) op het middenterrein (onder de tunnel door) gezamenlijk wat
warms drinken en hebben de trainers een verrassing.
De data dat we dit doen:

Zaterdag 4 november 2017

Zaterdag 2 december 2017

Zaterdag 13 januari 2018

Zaterdag 10 maart 2018 – laatste training
Zet deze data in de agenda en houd er rekening mee dat je wat later thuis bent. We
hopen een gezellig half uurtje samen te zijn. Tot zaterdag!

CLUBKAMPIOENSCHAP BREDA
Zaterdag 10 februari 2018 avond zullen de clubkampioenschappen in Breda worden verreden.
Alle leden van het District mogen hieraan deelnemen. Per categorie zal er worden gestreden om
je weer een jaar lang clubkampioen te mogen
noemen.
De jongste deelnemers hebben hun prijsuitreiking na afloop van hun 2e afstand zodat ze niet
tot het eind van de avond hoeven te wachten, het
mag uiteraard wel. De oudere schaatsers zullen
dit wel leuk vinden al die aanmoedigingen.

BORDEN IN DE WAARD
Hebben jullie deze reclameborden ook gezien?
Ze staan op verschillende plaatsen in de Hoekse
Waard.
Mocht je nog iemand weten die het leuk vindt om
te komen schaatsen, breng ze dan lekker mee
voor een proefles. Laat ze wel graag aanmelden
via de mail bij de ledenadministratie (zie website)
3 dagen vóór de dag dat ze mee willen doen.
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