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jong talent in Brabant 

RTC Zuid, met de baanselecties van de 
ijsbanen in Breda, Eindhoven en Tilburg 
als kraamkamer, is het vijfde Regionale 
Talentencentrum van de Koninklijke 
Nederlandsche Schaatsenrijders Bond.  
 
De KNSB bekrachtigde in oktober de 
samenwerkingsovereenkomst met de 
verstrekking van de officiële accreditatie. 
Tot en met het seizoen 2014-2015 
stroomde een kleine groep talenten via 
Jong Oranje door naar merkenteams. Sinds 
2014 trainen talenten in de regionale 

talentencentra dagelijks dicht bij huis 
volgens een uniform sportief programma 
met fulltime talentcoaches. Zo krijgen meer 
talenten een betere en langere opleiding 
dan in het oorspronkelijke Jong Oranje, en 
haken relatief minder talenten af. De KNSB 
heeft sporttechnische regie om zodoende 
optimale kwaliteit te waarborgen. Na een 
succesvolle pilot in Dordrecht in 2014 zijn 
inmiddels het RTC Noord, RTC Noord-
West, RTC Oost en RTC Midden 
gerealiseerd met programma’s in 
langebaan, shorttrack en inline-skaten.  
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bestuur en commissies 

Bestuur en commissies 
Dagelijks bestuur: 
voorzitter: Jules van der Horst  

voorzitterballangrud@gmail.com  
secretaris : Patrick Siliacus 

secretaris@ballangrudbreda.nl 
penningm.: Derk-Jan Verhaak 

penningmeester@ballangrudbreda.nl 

 
Overige correspondentie via secretariaat. 
    
contributie: 
junioren t/m 18 jaar              €   6,50 p.mnd. 
senioren 19 jaar en ouder    € 12,00 p.mnd. 
 
 
ledenadministratie:  
Marry Elzinga-van Benthem 
tel.: 0162-434954 
mail: marryvanbenthem@planet.nl 
 

commissies &  contactpersonen: 
vertrouwenscontactpersoon:  

Fons van Loenhout 
Ika van Beest 

 vcp@ballangrudbreda.nl 
techn.comm.: Willard van Vugt 

technischecommissie 
@ballangrudbreda.nl  

clubblad: Pieter Elzinga 
 mail: p.elzinga@planet.nl 
website: Jeroen Stroom 

www.ballangrudbreda.nl 
 jeroen.stroom@casema.nl 
statistiek: Karel v. Loenhout 

mail: loenelek@ziggo.nl 
PR/ Danielle Frijters 
sponsoring, daniellefrijters@gmail.com 
kleding:  
 

De Krabber verschijnt elke oneven maand, 
totaal 6 keer per jaar. 
Technische afwerking en verzending: 
BSW, Breda 
 
De uitgaven van januari en maart zijn alleen 
digitaal verschenen. 

Lidmaatschap Ballangrud 

 Het lidmaatschap geldt tot 
wederopzegging, waarbij een minimale 
duur van 1 jaar wordt aangehouden. 

 Indien je het lidmaatschap wenst op te 
zeggen, dan wordt dit schriftelijk of 
per mailbericht aangegeven bij de 
ledenadministratie (contactgegevens: 
zie hierboven); bij voorkeur met 
opgaaf van reden. 

 Opzeggen is mogelijk per 
eerstvolgende kwartaal of met 
onmiddellijke ingang, waarbij het 
lopende kwartaal nog wordt betaald. achterin deze Krabber 

overzicht 
wintertrainingen 

mailto:voorzitterballangrud@gmail.com
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november 2016 

redactioneel 

inleveren kopij voor volgend nummer uiterlijk 23 december a.s. 

Zo, we zitten weer aan het begin van het 

nieuwe schaatsseizoen.  

Dat laat zich ook weer aanzien in deze 

Krabber. Een verslag van de fietstocht in de 

Ardennen, enthousiaste verhalen over het 

jeugdkamp, maar daarnaast is het allemaal 

weer schaatsen dat de klok slaat.  

Al weer snel staat het Oliebollentoernooi op 

de kalender met op veler verzoek weer terug 

de ploegenachtervolging. Zoek wat maatjes 

binnen je trainingsgroep en begin maar vast 

te trainen op splijtende overnames en een 

gelikte finish. 

Nog sneller is er al weer de ALV, die altijd 

gezellig is en waar je weer wordt bijgepraat 

over hoe het er voor staat met ons cluppie. 

En je kunt zelf ook je zegje doen over het 

toekomstplan voor de komende jaren met 

veel aandacht voor de jeugd, want “de jeugd 

heeft de toekomst!”, zei ons moeder altijd. 

Smakelijk! 

Tot op het ijs, 

Pieter Pennings. 

SNERT 
 
Twee uur voor het sporten eet ik enkele boter-
hammen want ander eten zit me in de weg 
tijdens het sporten. Na het sporten eet ik altijd 
een goed gevulde, zelfgemaakte soep. Vorig 
jaar heb ik geen erwtensoep gemaakt. Het was 
geen winter, en de snert heb ik óók gemist. Dus 
afgelopen week besloot ik om weer eens, in die 
enorme pan van mijn moeder, een flinke 
hoeveelheid te maken, waarvan ik dan porties 
invries. Van vijf liter bouillon en onderstaande 
groentes heb ik zeker twaalf porties. Dus: 
-Vijf liter bouillon naar eigen smaak. Ik gebruik 
slechts één bouillonblokje op een liter water. 
Voor veel mensen is dit te flauw maar ik houd 
niet van erg zout eten.  
- 500 gr. (1 doosje) spliterwten een uurtje voor-
koken. Onderwijl snij ik de groenten, en dat is 
veel werk. 
- een hele knolselderij van 15cm. diameter. 
- vier grote stronken bleekselderij. 
- een kilo prei. 
- drie winterwortelen (ongeveer 500gr.) 
- een flinke bos peterselie en een flinke bos 
bladselderij. 
- knoflook en rode pepers naar smaak. 
Al deze groentes doe ik bij de gekookte split-
erwten en laat alles nog een half uur koken. Ik 
snij de groenten grof want als alles gaar is, 
maak ik er toch met de staafmixer een gladde 
soep van. Ik hou niet van erg dikke soep dus 
soms doe ik er nog wat water bij. 
Als ik de diepvriesbakjes vul doe ik in elk bakje 
enkele stukjes rookworst. Ik eet nooit rook-
worst, alleen in de snert vind ik het onmisbaar, 
het geeft wat pit. Mijn moeder deed er vroeger 
spek in en varkenspoot, dat lustte ik toen al niet. 
Je kunt hem natuurlijk ook vegetarisch houden.  
Invriezen hoeft niet per se, je kunt ook een 
snertfeestje geven. 
 
MIA  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU4cyJ5ozQAhVIqxoKHXCDBNUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kwekkeboom.amsterdam%2Fwebshop%2Foliebol%2F&psig=AFQjCNG9U6R3k7F4-GOvZ71R5iwleFlmIg&ust=1478269720743515
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van de voorzitter 

Het RTC Zuid heeft een definitieve 
accreditatie van de KNSB gekregen. De 
ploeg met tien rijders traint onder RTC 
trainer Milan Kocken. De ambitie van een 
RTC is het talent van jonge sporters 
ontwikkelen en dit combineren met een 
maatschappelijke carrière. 
 
Gezamenlijk traject bidboek 
Na een moeizame start met twee bidboeken 
is vanuit de verenigingen van de 
verschillende banen een werkgroep 
gevormd. Namens Breda zaten Daan Rottier 
en Teun Schiphouwer in de werkgroep. Cor 
Soons heeft later de plek van Teun 
Schiphouwer ingenomen. Het resultaat werd 
één gezamenlijk bidboek RTC Zuid. Dit is op 
3 januari 2016 bij de KNSB ingediend. Na 
het indienen van het bidboek volgde een 
traject met vragenrondes vanuit KNSB-
werkgroep accreditatie RTC’s. Gelijktijdig is 
een lobby bij de provincie gestart om het 
schaatsen in Brabant op de lijst van de 
Centrale Topsport Organisatie (CTO) te 
krijgen.  
 
Een tijdelijke gewestelijke ploeg  
Vanuit de KNSB waren de bijdragen voor 
talentontwikkeling volledig gestopt (was 
€50.000) waardoor er dit seizoen geen 
gewestelijke ploeg gestart kon worden. De 
voorjaarsvergadering 26 mei jl. heeft het 
gewestelijke bestuur opdracht gegeven de 
kosten te berekenen voor een 
zomerprogramma voor een tijdelijke 
gewestelijke ploeg, als voorloper van het 
RTC.  
 
Baanselecties als voorwaarde 
Eén van de voorwaarden voor de 
accreditatie is het inrichten van 
baanselecties op elke ijsbaan. Deze 
baanselecties zijn de kweekvijver voor RTC 
Zuid. Het is belangrijk dat de samenwerking 
tussen de baanselecties en het RTC Zuid zo 
optimaal mogelijk is. Zowel het Gewest als 
het RTC heeft hierin de 
verantwoordelijkheid.  
De IJsbaan Breda had vorig seizoen een 

opleidingsploeg en deze ploeg met 12 
rijders is vanaf dit seizoen de baanselectie 
Breda. De trainers zijn Annamarie Thomas 
en Leon Lemmers.  
De IJsbaan Eindhoven had als eerste doel 
open blijven. Ondanks deze zorgen is er in 
juni een baanselectie met 12 rijders gestart.  
De IJsbaan Tilburg heeft een baanselectie 
met 11 rijders.  
De IJsbaan Geleen heeft op dit moment te 
weinig rijders voor een baanselectie.  
 
Samenwerking drie gemeenten als 
voorwaarde 
RTC Zuid is uniek in zijn opzet door de 
sterke verbinding en samenwerking met de 
Centrale Topsport Organisatie 
(www.rtozuid.nl) . Het CTO levert een brede 
topsportondersteuning. Het CTO samen met 
het bestuur en trainer van RTC Zuid zorgen 
voor de samenwerking van de gemeenten 
onderling. Deze samenwerking geeft 
financiële zekerheid op langere termijn.  
 
Goed bestuur stichting RTC Zuid als 
voorwaarde 
Iedereen weet dat het vinden van goede 
vrijwilligers een lastige opgave is. Vanuit 
Tilburg is Cos Bakker benoemd als 
secretaris. Vanuit Breda is Letty Voets 
benoemd als penningmeester. Vanuit 
Eindhoven is Ad den Otter bereid gevonden 
om als interim voorzitter te worden benoemd 
voor de duur van één jaar. Met deze drie 
bestuursleden kon de stichting RTC Zuid 
worden opgericht. 
Om de samenwerking tussen Gewest NB-L-
Z en het RTC Zuid optimaal te houden is de 
voorzitter van het gewest gevraagd als 
adviseur voor RTC Zuid.  
Op 13 oktober is de overeenkomst met de 
KNSB en de Stichting RTC getekend.  
 
Jules van der Horst 
voorzitter 

http://www.rtozuid.nl
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persbericht RTC Zuid 

Persbericht van 13 oktober 2016: 
Baanselecties ijsbanen Breda, Eindhoven 
en Tilburg kraamkamer 
 
RTC Zuid vijfde Regionale 
Talentencentrum voor de schaats- en 
skatesport 
 
UTRECHT – RTC Zuid, met de 
baanselecties van de ijsbanen in Breda, 
Eindhoven en Tilburg als kraamkamer, is 
het vijfde Regionale Talentencentrum van 
de Koninklijke Nederlandsche 
Schaatsenrijders Bond. RTC Zuid, dat 
momenteel Breda en Tilburg als 
trainingslocaties gaat gebruiken, wordt omarmd door vele partners uit de regio. De 
KNSB bekrachtigde vandaag de samenwerkingsovereenkomst met de verstrekking 
van de officiële accreditatie. 
 
Tot en met het seizoen 2014-2015 stroomde een kleine groep talenten via Jong Oranje 
door naar merkenteams. Sinds 2014 trainen talenten in de regionale talentencentra 
dagelijks dicht bij huis volgens een uniform sportief programma met fulltime talentcoaches. 
Zo krijgen meer talenten een betere en langere opleiding dan in het oorspronkelijke Jong 
Oranje, en haken relatief minder talenten af. De KNSB heeft sporttechnische regie om 
zodoende optimale kwaliteit te waarborgen. Na een succesvolle pilot in Dordrecht in 2014 
zijn inmiddels het RTC Noord, RTC Noord-West, RTC Oost en RTC Midden gerealiseerd 
met programma’s in langebaan, shorttrack en inline-skaten.  
 
RTC Zuid, dat zich in eerste instantie zal richten op langebaan, staat als een huis dankzij 
haar sterke fundament dat gevormd door het CTO, het Centrum voor Topsport en 
Onderwijs in Eindhoven, het KNSB Gewest Noord-Brabant, Limburg en Zeeland (KNSB 
Zuid) en de drie ijsbanen van Breda, Eindhoven en Tilburg. Het CTO levert de beste, 
professionele sporttechnische ondersteuning die mogelijk is en het Gewest zorgt met drie 
baanselecties in Breda, Eindhoven en Tilburg voor de kraamkamer van het RTC Zuid. De 
drie ijsbanen zorgen voor ijs dicht bij huis van jeugdig schaatstalent dat naar de top wil. 
 
Ad den Otter, voorzitter RTC Zuid: “RTC Zuid is uniek in opzet door de sterke verbinding 
en samenwerking met het CTO, het Gewest KNSB Zuid, de drie ijsbanen en ‘Last but not 
least’ de ondersteuning van de drie grote steden Breda, Eindhoven en Tilburg en hun 
baanexploitanten. Daarnaast is het geweldig dat het CTO de juiste topsportondersteuning 
levert voor onze talenten en coach Milan Kocken. Kortom, dit fundament geeft mij als 
voorzitter het grote vertrouwen dat RTC Zuid ons jeugdig schaatstalent optimaal kan 
stimuleren en ondersteunen om de beste weg naar de schaatstop te vinden.”  
 
Mary van Aken, voorzitter gewest Noord-Brabant, Limburg, Zeeland: “We hebben met 
een gezamenlijk plan niet de makkelijkste, maar wel de goede weg bewandeld om tot een 
RTC Zuid te komen. Zo hebben de verenigingen en de ijsbanen een werkgroep gevormd en 
een bidboek opgeleverd, dat in onze voorjaarsvergadering een groot draagvlak kreeg. 
Samen met RTC-trainer Milan Kocken konden we zelfs al een zomerprogramma starten 
met een ploeg als voorloper van het RTC. Ik ben blij dat we nu een definitieve accreditatie 
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hebben gekregen van de KNSB. Er trokken namelijk te veel talenten uit Zuid weg vanwege 
de betere voorzieningen en outillage elders in het land. Die talenten kunnen we met het 
RTC nu in Zuid minstens hetzelfde bieden en in een professioneel sportklimaat opleiden.”  
 
Mark Meijer, manager CTO Eindhoven: ”Talentontwikkeling staat bij het CTO (Centrum 
voor Topsport en Onderwijs) centraal. Het RTC Zuid moet staan voor een optimale 
trainingsomgeving waar het talent zowel sportief als maatschappelijk het hoogste 
rendement kan halen. Uitstekende talentcoaches, leerlijnen op het gebied van voeding, 
krachttraining, prestatiegedrag, anti doping, topsportleefstijl en onderwijs (VO/ MBO/HBO/
WO), afgestemd op trainingstijden, zijn hierin bepalende factoren. 
Met betrokken partijen hebben we grote stappen gemaakt om voor het RTC Zuid deze 
optimale trainingsomstandigheden te organiseren en hopen ook in de komende jaren met 
elkaar te kunnen bouwen aan Brabants schaatstalent.” 
 
Arie Koops, directeur sport KNSB: “Om er ook in de toekomst voor te zorgen dat talenten 
als Ireen Wüst en Gianni Romme boven komen drijven, is het geweldig dat er in het gewest 
Noord-Brabant, Limburg. Zeeland nu een RTC Zuid is bijgekomen. Dit betekent dat er met 
RTC Zuid erbij inmiddels al vijf fulltime langebaan-, drie fulltime shorttrack- en twee inline-
skateprogramma’s draaien, terwijl er daarnaast inmiddels ook twee VTO’s (Vereniging voor 
Talentontwikkeling Kunstrijden) operatief zijn. Verspreid over het land creëren we daarmee 
een enorme talentenpoel.” 
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algemene ledenvergadering 

Wanneer?  Vrijdagavond 18 november,  
van 20.00 tot ongeveer 22.30 uur 

 
Waar?  In de Arena in het Racketcentrum, naast de ijsbaan. 
 
Algemene Ledenvergadering 
 
Hoe gaat het eigenlijk met de vereniging? En wat speelt er allemaal? 
Kom naar de Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 18 
november in de Arena in het Racketcentrum (naast de ijsbaan). 
Iedereen is welkom, maar we willen ouders van de jeugdleden in het 
speciaal oproepen te komen: Er staan veel jeugdplannen op de agenda! 
 
Programma ALV 
 
19.45 uur:  ontvangst met koffie of thee 
 
20.00 uur:  Open overleg over het beleid ‘Ruim baan voor de Jeugd’ en 

het beleidsplan ‘Communicatie’. Jeroen Sterk en Daniëlle 
Frijters geven een korte toelichting. Daarna kun je 
meedenken en meepraten met het bestuur 

 
21.00 uur:  pauze 
 
21.20 ALV: agenda zie volgende bladzijde. 
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21.30  Algemene Ledenvergadering 
 

1. Opening vergadering, 
welkom, mededelingen 
 

2. Verslag ALV 20 november 
2015 vaststellen 
(zie 
www.ballangrudbreda.nl/ ) 
 

3. Vaststellen van de nieuwe 
tekst van het Huishoudelijk 
Reglement.  
De wijzigingen van vorig jaar zijn in de tekst opgenomen.  
(zie www.ballangrudbreda.nl/) 
 

4. Terugblik afgelopen jaar: opmerkingen, vragen en 
voorstellen naar aanleiding van de verslagen van 
a. Technische commissie (zie www.ballangrudbreda.nl/ ) 
b. PR commissie (zie www.ballangrudbreda.nl/ ) 
c. Lustrumcommissie inzake de Friday Night Skate (zie 

www.ballangrudbreda.nl/ ) 
d. Ledenadministratie (zie www.ballangrudbreda.nl/ ) 

 
5. Toekomstplan Ballangrud 2016-2020 

 
6. Financiële verslaglegging en planning 

a.  Jaarverslag 2015-2016 (mondelinge toelichting) 
b.  Verslag kascommissie (mondelinge toelichting ) 
c.  Benoeming nieuwe kascommissie 
d.  Begroting 2016 – 2017 (mondelinge toelichting) 

 
7. Samenstelling bestuur 

 
8. Rondvraag en sluiting (rond 22.30 uur),  

nazit met een drankje. 
 
N.B.  
alle relevante documenten vind je vanaf 10 november op onze website. 

http://www.ballangrudbreda.nl/
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Het Oliebollentoernooi vindt plaats op zondagavond 11 december 2016 van  
19.45 tot 23.00 uur op de ijsbaan. 
Inschrijving is open voor iedereen vanaf 13 jaar. 
 
Voorgaande edities waren enorm gezellig, en zeker ook dit jaar is het weer de moeite. Een 
leuk nieuw onderdeel 300 meter clockwise en weer terug de ploegenachtervolging! 
 
Schrijf je in en DOE MEE ! Deelname is GRATIS!  
En er zijn nog echte en ludieke prijzen te verdienen, die na afloop worden uitgereikt. 
Hou zeker ook de website in de gaten. 
 
Wat staat er op het programma ? 
 
● 100 m schaatsen met elektronische tijdwaarneming! Scherp je persoonlijk record aan of 

zet een mooie nieuwe tijd op de klokken. 
● 300 meter clockwise. Een race over 300 meter, tegen de rijrichting in: beginnend bij de 

100 meter start ga je direkt de verkeerde kant op de bocht in, dan wisselen van baan op 
het rechte eind om vervolgens na nog eens een verkeerde bocht te finishen. 

● Ploegenachtervolging. Stel je eigen dream team samen van 5 personen. De ploeg mag 
van gemengde samenstelling zijn (m/v). Een ploeg met een licentie-rijder in hun midden 
rijdt 4 ronden. Recreantenteams rijden 3 ronden. De tijd van de vierde finisher telt. Heb 
je geen ploeg, dan delen we je in in een ploeg van gelijke sterkte. 

● Roos-estafette is een onderdeel waarbij de organisatie teams maakt met een mix van 
recreanten en licentierijders. Ieder persoon van een team rijdt een ronde met een roos, 
waarna een volgend teamlid de roos overneemt en de volgende ronde rijdt. De laatste 
finisht door de roos na zijn ronde in de vaas te zetten, liefst als eerste natuurlijk! 

● Marathon. Afhankelijk van de tijd die rest, wordt het aantal ronden bepaald. Iedereen 
start tegelijkertijd. Licentiehouders rijden uiteraard meer ronden dan de recreanten. Met 
transponders zal de correcte uitslag bepaald worden. Gebruik je eigen transponder, 
probeer er één te lenen of huur er eentje op de avond zelf bij de organisatie. 

 
Wat moet je doen voor deelname? 
 
● Het inschrijfformulier op de website vóór 1 december invullen. Het formulier vind je 

alleen nog op de website www.ballangrudbreda.nl  
● Op tijd instructies ophalen in het schaatscafé tussen 19.00 uur en 19.30 uur.  
● Als je onverhoopt toch niet kunt: op tijd afmelden bij Pieter Pennings, via e-mail  
  pieter.pennings@ziggo.nl, of telefonisch 06-83548021, uiterlijk maandag 5 december. 
● Meebrengen: schaatsen en een goed humeur! 
 
Het toernooi kan alleen maar slagen met de hulp van voldoende vrijwilligers. Voor een goed 
verloop hebben we er circa 15 nodig. Ook bij de jury was het vorig jaar erg gezellig. De 
koffie staat dan voor je klaar. Wil je helpen of weet je iemand anders die zou willen helpen? 
Geef dat dan svp aan bij het inschrijven.  
 
De organisatie is - namens de technische commissie – in handen van  
Pieter Pennings, Ben Jongerius, Gerita Smallegoor en Patty van Hoorn. 

oliebollentoernooi zondag 11 december 2016 
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laatste bostraining: hood u! 

Complete onzin staat er gemiddeld genomen 
op welke groepsapp dan ook! 
Reden voor sommigen om de groep maar 
weer heel snel te verlaten ook. 
 
Maar dan mis je wel de afspraken die er 
gemaakt worden omtrent de outfit bij de 
laatste bostraining. Zodat je behoodzaam de 
groep met hoodies benaderd en je afvraagt: 
“wat is hier aan de hand?” 
 
Hood u dus voor dit 
soort praktijken! 
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Tijdens de laatste krachttraining lag er toch 
al ijs op de baan. Reden voor de groep om 
als (één van de) eersten het nieuwe ijs te 
betreden. Bedankt Wendie ! 
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ardennen 11 september 2016 

Het begon deze dag voor 10 gemotiveerde 
racefietsers met het verzamelen bij sporthal 
de scharen om 7:45 uur. Na wat 
kennismakingen en de verdeling over de 
auto’s vertrokken we met 2 auto’s en een 
Camper naar Remouchamps in de 
Belgische Ardennen.  
 
Daar aangekomen sloten er zich nog 3 
personen bij de groep. De geplande 
fietsroute was wederom samengesteld door 
Jan van Evelingen en Wim Hofstede. Jan 
kon er deze keer niet bijzijn vanwege 
vakantie. De fietsdag was een week 
doorgeschoven vanwege slechtweer-
voorspellingen op 4 september.  
 
Toen iedereen klaar was om de rit te starten 
presenteerde Wim zich als kopman van de 
snelle ploeg en vroeg wie met hem de 
heuvels over wilden. De uitkomst was dat 
Wim alleen zou moeten gaan en hij sloot 
zich met veel plezier aan bij de “recreanten” 

club van Peter de Graaf. Men vond het leuk 
dat we als één team de route gingen 
afleggen. Om 11 uur vertrokken we met een 
gangetje van 30 km/h op weg naar de eerst 
heuvel. Nou dat begon gelijk goed. De 
kuitenbijters klim van 11% werd ingezet op 
de Côte de Chambralle. Er werd zelfs op 
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een stuk 14% gemeten. Iedereen heeft deze 
beproeving fietsend afgelegd en werd door 
Peter en Patricia aan te top op de foto 
gezet.  
 
De 2e heuvel de Côte de Kin was lang en 
verraderlijk. De nieuwkomers werden 
gewaarschuwd, ik dus. Best pittig zo’n 
duurtest. Eerste steile afdaling van 
betekenis deed zich voor naar het riviertje 
de Albleve. Deze leiden ons vervolgens over 
een relatief vlak stuk langs de La Lienne 
naar de 3e  heuvel met 3 kleine topjes 
Op weg naar de eerste top, de Col des 
Villettes, begonnen er al geluiden te komen 
dat men wel zin had om iets te eten. Het 
was inmiddels 1:45 uur. Om de moed er in 
te houden gaf Peter zoals gewoonlijk aan 
dat we vooral ook om ons heen moesten 
kijken om te genieten van de omgeving. 
Waarop iedereen de  oooh’s en aaah’s ten 
gehore brachten. 
 
Aangekomen in de beoogde lunchplaats 
Grand Halleux werden we verrast door 
gesloten deuren. Na een kleine vergadering 
werd er besloten om door te fietsen naar 
Trois Ponts. Daar aangekomen hebben we 
onze fietsen tegen het terras van Brasserie 
du Vieux Pont geparkeerd. Daar kon 
iedereen op zijn beste Frans o.a. uitsmijters, 
pasta’s en pannenkoeken bestellen. Deze 
vonden dan ook gretig aftrek samen met de 

welverdiende dranken. 
 
Na de lunch werd na de 
vertrouwde 
geldinzamelingsactie en 
bezoek aan toilet voor o.a. 
het vullen van de bidons de 
tocht hervat. Er stond nog 
een verassing op het 
programma. Dit was het 
beklimmen van de Côte du 
Rosier en de La Vesquee. 
Dit waren heuvels met de 
langste klimafstand van elk 
rond de 3.5 km van 
gemiddeld 7% met een top 
net boven de 500 meter. 
Hier kon iedereen op zijn 
manier met bijpassend 
vocabulaire van genieten.  
 
Onderweg werden er nog een paar 
groepsfoto’s gemaakt waarbij de omgeving 
van de Ardennen zich op zijn mooist 
vertoonde. 
De afdalingen gingen over het algemeen 
best rap. Iedereen op zijn eigen tempo naar 
beneden, genietend van de verkoelende 
wind. Het was die dag redelijk bewolkt maar 
met een maximum van 27 graden was het 
een prima fietsdag. Om 18 uur was iedereen 
weer terug op de parkeerplaats in 
Remouchamps. 
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Na het omkleedschouwspel tussen en om 
de auto’s werden de fietsen voor zover dat 
kon opgeladen en maakte iedereen zich op 
om te vertrekken naar een eetgelegenheid 
in de buurt. Dit werd uiteindelijk Au 1912 
Brasserie waar we als groep ons naar de 
eerste verdieping konden begeven. Boven 
moesten we eerst de tafels groeperen 
voordat we konden aanschuiven. Jules de 
voorzitter werd door de groep enthousiast 
aan de kop van de tafel gezet. De 
menukaart van dit culinaire establisment 
werd door iedereen grondig doorgenomen. 
Het merendeel koos uiteindelijk voor de 
specialiteit van de kok. Dit was een friet-
hamburger met wat verloren bitterballen en 

een op maat geconstrueerde salade. We 
hadden zoveel alcoholvrij bier besteld dat de 
hele voorraad er door ging. 5 N.A. Jupiler 
flesjes, over de smaak werd stevig 
gediscussieerd.  
 
Uiteindelijk hebben we de brasserie rond 20 
uur verlaten. Bij de auto’s heeft iedereen 
elkaar gedag gezegd en werd de terugreis 
naar Nederland ingezet. Al met al was het 
voor iedereen een zeer geslaagde dag waar 
108 km in de Ardennen is afgelegd met een 
gemiddelde snelheid van 20 km/h.  
 
Walter Volkers 
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moraalridder op een stalen ros 

Een oudere man – begin zestig misschien - stopt naast me voor het verkeerslicht. 

We hebben net onopzettelijk een wedstrijdje gehouden vanaf de brug naar 

beneden. Dat gebeurt soms, als twee wielrenners zich op dezelfde route begeven. 

Eerst haalde hij mij in, waarschijnlijk door de extra kilo’s die hij te danken heeft aan 

zijn leeftijd. Op mijn beurt zette ik onderaan de brug wat meer kracht op de pedalen, 

waardoor ik uiteindelijk als winnaar het verkeerslicht bereikte. Die gebood ons dus 

te stoppen, wat de onderlinge strijd in feite nog onbenulliger maakte. 

De man bekijkt mij en mijn racefiets van top tot teen en vraagt daarna beleefd: ‘Mag 

ik je iets zeggen?’. Toestemmend knik ik ja, wellicht stiekem in de hoop dat hij me 

zal complimenteren met mijn carbon racefiets die ik vorig jaar voordelig op de kop 

heb getikt. ‘Ik fiets nu al veertig jaar,’ gaat hij belerend verder, ‘en ik zie dat je zadel 

veel te laag staat. Het is ergonomisch gewoon een puinhoop.’ Even sta ik met mijn 

mond vol tanden, deels onder de indruk van zijn overweldigende woordkeuze. ‘Moet 

je kijken hoe je erbij zit?’ Ondanks zijn brutale benadering voel ik me niet beledigd, 

want ik weet dat de man gelijk heeft. Ik besluit daarom ook niet tegen hem in te 

gaan, maar zijn verdere geraas geduldig aan te horen. ‘Bovendien trap je veel te 

zwaar: Je moet juist zorgen dat je een hoge beenfrequentie handhaaft’, vervolgt hij. 

Ook hier heeft hij gelijk in, maar ondanks dat ik wel een reden heb voor mijn lagere 

cadans – op deze ochtend en op dit segment – ga ik niet tegen de man in. Braaf 

knik ik ja en mompel zo nu en dan instemmend, om niet helemaal ongeïnteresseerd 

over te komen. De man sluit zijn preek af met de troostende woorden die 

samenvatten dat er verder niets mis is met mijn fiets. Inmiddels is het stoplicht al op 

groen, oranje en terug naar rood gesprongen. Omdat ik daardoor niet direct kan 

vluchten, wat overigens laf zou zijn, en omdat ik niet onbeleefd wil wegrijden, grijp ik 

de kans het woord over te nemen. ‘Dank u wel,’ antwoord ik netjes, ‘Zet u dan de 

volgende keer een helm op?'. 

 
Janneke E 
 
 
 
Meer columns lezen van Janneke E (“Jantje Debutantje”) als nieuweling in het marathonpeloton? 
Zie: http://www.schaatspeloton.nl/columns/ 

http://www.schaatspeloton.nl/columns/
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vertrouwenscontactpersoon 

clubkleding bestellen 

 Jullie kunnen je fiets- en je schaatskleding bestellen via de website; 
www.ballangrud.zaes.nl 
 
Tip: vraag een clubgenoot van (ongeveer) gelijke postuur, welke maat hij/zij heeft. 
 
Let op: de wielershirts vallen aan de kleine kant uit, dus bestel voor de zekerheid 
een maatje groter! 
Veel succes met bestellen en  
veel sportplezier in de kleding. 
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communicatie 
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Rob Rensen heeft 
tijdens de trainingen 
moeite de vele 
valkuilen te 
voorkomen in het 
Mastbos. 

Heel Holland schaatst. En dat 
zul je merken ook aan de 
trainingen, want ook hier is 
sprake van echte “toppings” 
op de training. 

May the Vorst be with you  

"Winter, mijn neus geeft 
code rood aan"  
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Guus MARIS, arts OrthoManuele Geneeskunde 
 
 NEK en RUGKLACHTEN 
 SPORTBLESSURES,  
 voet-, enkel-, knie-, heup-, bekken-,  

pols-, elleboog-, schouderklachten 

 
 Titulaerlaan 39 
 4841 GS PRINSENBEEK 
 T:  076 – 541 77 18 
 W: www.doktermaris.nl 



 22  

de jarigen in november en december 

Tom van Kuik 3-nov 

Jelger de Haas 4-nov 

Eric  Gerrits 6-nov 

Yara van Klaveren 6-nov 

Eelco  Rodenburg 9-nov 

Jordy  Bergmans 11-nov 

Noor van der Ster 11-nov 

Pieter  Elzinga 12-nov 

Maaike  Daamen 12-nov 

Pernille  Kreeft 12-nov 

Lucas  Wiegers 13-nov 

Dennis de Poorter 16-nov 

Thomas  Ros 16-nov 

Koos  Polak 18-nov 

Antoon van Exsel 18-nov 

Christel  Philipsen 24-nov 

Thijs van Hooijdonk 27-nov 

Wim  Verbraeken 28-nov 

Mariet  Luijken 29-nov 

Sytze  Kampen 1-dec 

Mirjam  Rottier 4-dec 

Arnoud  Buizer 4-dec 

Bas  Scholten 4-dec 

Monique van Wolven 9-dec 

Hans  Kok 14-dec 

Stein van Kuik 16-dec 

Marinette  Oomen 17-dec 

Wendie  Op de Beek 18-dec 

Casper  Martens 19-dec 

Mark  Damen 20-dec 

Marcel  Jacobs 21-dec 

Idse van Benthum 25-dec 

Ruben  Demaret 28-dec 

Raf van der Veeken 30-dec 

Ronald  Rombouts 31-dec 
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krabbelbabbels 

skeelerkamp Zegge 

16 September was het zo ver.. het jaarlijkse 
jeugdkamp van Ballangrud kon weer van start 
gaan. Nadat alle kinderen gearriveerd en de 
papa’s en mama’s weggebonjourd waren kon het kamp pas echt beginnen.  
 
De zussen van de bekende wereldreiziger Indiana Jones kwamen ons 
vertellen dat hun broer op zoek was naar een belangrijke schat. In het 
dagboek dat hun opa achter had gelaten konden de kinderen aanwijzingen 
vinden over de locatie waar deze schat te vinden was.  
 
Naast het zoeken naar de schat hebben we heeeeel veel spelletjes gedaan. 
Waterslagbal, levend zeeslag, vlaggenverovertje en highlandgames kwamen 
allemaal voorbij. En weerwolven. Heel veel weerwolven!  
 
Dankjewel allemaal voor het fantastische kamp met als kers op de taart een 
bonte avond met geweldige acts.  
We hebben nu alweer zin in volgend jaar!  
 
Gelukkig hebben we de foto’s nog 
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(door Lisa Gommers) 
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het kleine banentoernooi 

Het Kleine Banen Toernooi is een serie “langebaanwedstrijden” voor Pupillen  

(6 tot 12 jaar), die worden georganiseerd op de ijshockeybanen in dit gewest. 

Op deze kleine banen wordt een echte wedstrijdbaan uitgezet met een binnen- en 

buitenbaan en met een wisselstrook. Alles is dus gelijkwaardig aan een grote  

400-meterbaan, maar dan kleiner. 

De afstanden zijn gelijk aan het aantal ronden op een 400-meterbaan, met dien 

verstande dat ze dus in verhouding korter zijn, net zoals een ijshockeybaan dat is 

ten opzichte van een 400-meterbaan. 

  

Competitie 

Er vinden per seizoen 5 wedstrijden plaats op verschillende ijsbanen.  

Vier van deze vijf wedstrijden vormen de competitie en leveren per categorie 

winnaars op. Eén van de vijf wedstrijden is het gewestelijk minikampioenschap voor 

pupillen. De winnaars mogen zich dan Minikampioen van Zuid-Nederland 

noemen. Deze wedstrijd levert dus direct een titel op, maar telt niet mee in het 

klassement. 

Per wedstrijd rijden de deelnemers 2 afstanden plus 

een marathon.  

De Pupillen F rijden tweemaal een 500 meter. 

De Pupillen E rijden een 500 en een 1000 meter. 

De Pupillen D, C, B en A rijden een 500 en een 1500 

meter. 

 

Wedstrijden seizoen 2016 / 2017 

19 november: Eindhoven 

17 december: Lommel 

14 januari: Den Bosch 

11 februari: Tilburg 

4 maart: Breda 
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kleurplaat herfst 
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agenda 

19 nov GK supersprint (Geleen) 

26+ 27 nov GK sprint + GAK 500/1000 m (Breda) 

3 dec GK marathon alle categorieën (Breda) 

10 + 11 dec GK junioren (dag 1 in Breda en dag 2 in Tilburg) 

11 dec Oliebollentoernooi 

17 dec Verenigingsdag KNSB 

17 dec KPN marathon 

21 jan GK pupillen 

21 + 22 jan GK neo-sen-mas + GAK 3 / 5 km (Eindhoven en Breda) 

11 feb Clubkampioenschappen Ballangrud 

12 feb GAK 1500 m (Eindhoven) 

5 mrt GAK 5 / 10 k (Tilburg) 

12 mrt Slotwedstrijd 

Overige wedstrijden: zie  http://www.bcbreda.nl/ 
Bezoek ook regelmatig  onze website: www.ballangrudbreda.nl 



trainingen winterseizoen 2016-2017 

Dag Tijdstip Doelgroep Trainer 

maandag 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

16.30 
  

jeugd tot 12 jr. 
  

Jan van Evelingen 

Karin Geutjes 

18.15 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

jeugd vanaf 12 inclusief SOM Maartje Mulders 

Esther Arts 

jeugd 
vanaf 12 jr. inclusief SOM 

Jan Doornbusch 

Femke leijten 

Timo Eussen 

volwassenen 
  
  
  

Frans Voesenek/ Ron Jalving 

Georg Kester 

Jan de Rooij 

dinsdag 
  
  
  

17.15 
  

selectie masters volwassenen Eric de Ruiter en zelforganiserend 

selectie jeugd Dimphy Romme 

18.30 
  
  

volwassenen 
  
  
  
jeugd vanaf 12 jr. 

Lian van Dongen 
Andre van staalduinen(sprint) 
Johan Roovers 

Klaas Renes/Annamarie Thomas 

16.30 Jeugd tot 12 jr. Hyon Eggink. 
  
Sterre Simons 

woensdag   

18.15 volwassenen Tialda Gerritsma 

Jan Doornbusch 

Jules van der Horst 

donderdag 17.15 
  

selectie masters volwassenen Bastiaan Geurts 

selectie jeugd Dimphy Romme 

18.30 volwassenen Pieter Pennings 
Andre van Staalduinen(sprint) 
Johan Roovers 

 jeugd vanaf 12 jr. Klaas Renes/Annamarie Thomas 

 vrijdag 
 

18.15 
 

volwassenen  Herman van Heteren 

Ron Jalving 

zaterdag 
  

8.30 
  
16.45-17.45 

volwassenen 
  
KBT selectie binnenbaan 

zelf organiserend 
  
Jan Doornbusch, Maartje Mulder 
en Femke Leijten 

zondag 
  

8.30 
  
  

volwassenen  
  
  

Jules van der Horst 

Mirjam Rottier 

Jan van Evelingen 

Lucien Spiessens 




