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het is winter ... 

We zijn halverwege de winter.  
Af en toe een klein laagje ijs in de 
sloten. Nog geen dwarrelende 
sneeuwvlokken. 
 
Desalniettemin zijn we volop bezig met 
schaatsen. Recreatief of wedstrijden. De 

eerste kampioenschappen zijn zelfs al 
achter de rug.  
Ook het kleine-banentoernooi is in volle 
gang. Op verschillende banen. 
 
Ons rest nog een half seizoen 
winterplezier! 

Yara van Klaveren 
op het KBT 
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bestuur en commissies 

Bestuur en commissies 
Dagelijks bestuur: 
voorzitter a.i.: 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. 
 
De uitgaven van januari en mei verschijnen 
alleen digitaal. 

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. 

overzicht 
wintertrainingen 

achterin  
deze Krabber 

mailto:voorzitterballangrud@gmail.com
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redactioneel 

inleveren kopij voor volgend nummer uiterlijk 24 februari  a.s. 

Zijn er nog wel doorgewinterde schaatsers?  

Vraag ik me af, als ik vanuit enkele graden 

vrieskou de kunstijsbaan betreed. Opvallend 

is namelijk dat er steeds meer geklaagd lijkt 

te worden: “wat is het toch koud!”. Door 

schaatsers, nota bene. Ik wil dan weten hoe 

dat komt. 

Doorwinteren lijkt inderdaad klimatologisch 

steeds minder mogelijk. Dus kunnen wij 

(schaatsers) ook niet meer wennen aan kou. 

Dat is alvast een eerste oorzaak. 

Of is het de verleiding om toch maar die 

goedkope thermo-underwear te kopen? Die 

uiteindelijk niet zo goed blijkt te werken. 

Of is het ons eetpatroon, allerlei recepten 

volgend met alternatieven, steeds meer 

vegetarisch, minder vlees, minder vet (!) ?

Drie oorzaken die ik bij mezelf kan vinden, 

bedenk ik, als ik in de voorbereiding op de 

wedstrijd toch maar buiten ga inlopen omdat 

het daar een paar graden minder koud is. 

Hoe dan ook, we brengen nu wel een echt 

winternummer uit. Geniet ervan. 

Pieter Elzinga 

JONGE HONDEN 
 
Een vriend van ons had een nest puppies. In 
het begin leek het wel een stapel hamsters. Als 
je goed keek telde je er zes. Ze hadden de 
tussenkamer ter beschikking en lagen in een 
grote houten kist waar de moeder vrij in en uit 
kon. Als ze wakker waren, kropen ze hongerig 
rond op zoek naar een tepel. 
Toen ik later nog eens ging kijken probeerden 
ze al uit de kist te klimmen en hielp ik mee die 
heerlijk zachte, mollige beestjes terug te zetten. 
Nog een week later, toen de deur van de 
kraamkamer open mocht, waggelden ze de 
keuken in. Over elkaar heen vallend, in oren en 
poten bijtend, keffend en grommend. 
Onmogelijk voor de moederhond om orde te 
houden. Al gauw sprongen ze blij naar buiten 
en kregen ze in de tuin les van moeder in ballen 
en takken apporteren. Hoe te verdwijnen in een 
berg bladeren konden ze al. 
Zware weken voor de kat des huizes hoor. Vol 
afkeer keek ze vanaf veilige hoogte, het 
aanrecht, toe hoe de moegespeelde roedel een 
voor een door haar kattenluik weer binnen 
klepperde. Ik werd er helemaal blij van dus ging 
ik geregeld kijken om even onze zorgen te 
vergeten. Een van onze katten had een tumor 
op haar staart. Staart en bult werden geampu-
teerd. Ze was er erg blij om en vrolijk sprong ze 
weer de boom in. De tumor kwam terug. Een 
kat tobt niet. Wij wel. Dus zocht ik afleiding.  
Ik had vaker moeten gaan want hondenbaby's 
zijn erg snel pubers en dan ineens het huis uit.  
Maar,... hoe link ik dit nou aan sport?  
Nou,...vol verwachting ben ik nu al, ja nu al! 
voor de winterspelen in 2018 in Zuid Korea. 
Kramer en Sablikova zijn natuurlijk geweldig, ze 
hoeven ook niet te stoppen van mij, maar om 
eerlijk te zijn,.... ik ben ze een beetje beu. 
Hopelijk zitten er wat jonge honden bij in 
Pyeongchang. 
 
MIA 
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de laatste van deze voorzitter 

In maart 2013 schreef ik mijn eerste stukje 
voor de Krabber. Nu is het januari 2017 en 
dit is echt mijn laatste stukje als voorzitter. 
Toen ik voorzitter werd kreeg ik van mijn 
voorganger Peter de Graaf de slijpsteen van 
Ed Huijsman met daarop plaatjes waarop de 
namen van alle voorzitters waren 
gegraveerd. Ik hoop dat er gauw een plaatje 
met een nieuwe naam op komt te staan. 

De clubkampioenschappen zijn nabij en wat 
is er leuker dan een medaille te ontvangen 
uit de handen van de nieuwe voorzitter? 
In juli 2013 telde de ledenadministratie 302 
leden. In januari 2016 stonden er 269 
namen op de ledenlijst. In oktober 2016 was 
het ledenaantal gedaald naar 234 leden. 
Het is jammer dat we kleiner geworden zijn. 
Gelukkig heeft dat nog niet geleid tot een 
situatie waarin de club minder kan bieden 
aan de leden of tot een verzwaring van de 
lasten voor de individuele leden. Wat wel 
lastig wordt is dat wij onze vrijwilligers uit 
een steeds kleiner arsenaal moeten putten. 

Dat probleem delen wij met de andere 
verenigingen. Zo is er in december een 
marathonwedstrijd niet door kunnen gaan, 
omdat er onvoldoende juryleden 
beschikbaar waren. Ik doe daarom een 
oproep aan alle leden om de handen uit de 
mouwen te steken om iedereen fijn te 
kunnen laten schaatsen. 
 

 
Aan de andere kant ben ik er trots op dat wij 
relatief veel en heel goede vrijwilligers 
hebben in onze club. Bestuursleden, 
commissieleden, werkgroep leden, trainers, 
juryleden, redactieleden en leden die 
spontaan allerlei klussen opknappen om 
events als KBT, oliebollentoernooi, 
jeugdkamp, clubkampioenschappen en 
Friday Night Skate mogelijk te maken. Er is 
veel werk en het wordt allemaal spontaan en 
vrijwillig gedaan. Mooi toch? 
 
We onderscheiden ons van andere 
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verenigingen binnen de KNSB en ook in 
vergelijking met andere sportverenigingen 
op twee belangrijke zaken. Wij werken op 
basis van een breed gedragen 
Toekomstplan 2016-2020 en wij maken ons 
sterk voor een veilig sportklimaat in onze 
club en op de ijsbaan. Wij hebben onze 
gedragsregels afgesproken en die brengen 
wij ieder jaar weer onder de aandacht van 
onze trainers en begeleiders. Wij hebben 
twee vertrouwenscontactpersonen die voor 
iedereen te benaderen zijn wanneer je het 
idee hebt dat er een onveilige situatie 
speelt, voor jou of voor een ander. We 
hebben coach-to-coachtrainers die trainers 
op hun verzoek volgen en feedback kunnen 
geven in het kader van sportief coachen. Dit 
jaar vragen wij aan alle jeugdtrainers om 
een Verklaring Omtrent het Gedrag. We zijn 
alert op veiligheid en integriteit en we willen 
elkaar erop aanspreken. 
 
Wij zijn een sportvereniging gericht op het 
langebaanschaatsen. 38% van onze leden 
heeft een wedstrijdlicentie. We doen veel 

meer dan dat langebaanschaatsen in onze 
vier seizoenen-actief-modus, maar er is wel 
altijd een gerichtheid op 
langebaanschaatsen. Dat zorgt voor richting 
in wat wij doen én geeft ruimte om naast het 
presteren veel plezier te maken. De balans 
tussen presteren en plezier, tussen een 
1500 meter voor een persoonlijk record en 
een toertocht op de racefiets op zondag met 
koffie en appeltaart, dat is wat ons trekt in 
Ballangrud.  
 
Het was een eer en het was plezierig om 
voorzitter te zijn van deze club. Dank voor 
alle steun die ik heb ervaren.  
 
Jules van der Horst, voorzitter ad interim 
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geboren in de periode:   Categorie: afstanden: 

  D/H SOM 100 / 300 meter 

Geboren na 30-06-2003 D/H Pupillen Overige 100 / 300 meter 

D/H Pupillen met licentie 300 / 500 meter 

D/H Pupillen A+B 
met PR < 56s. 

500/1000 

van 01-07-1999 t/m 30-06-2003 D/H Junioren C+B 500 / 1000 meter 

van 01-07-1993 t/m 30-06-1999 D/H Junior A+neo’s 500 / 1500 meter 

Alle geboorte jaren D/H Senioren B/ masters B 500 / 500 meter 

van 01-07-1977 t/m 30-06-1993 D/H Senioren A 500 / 1500 meter 

Voor 01-07-1977 D/H Masters A 500 / 1500 meter 

De starttijden per afstand worden een week voor de clubkampioenschappen op de website 
vermeld. 

  

● Als het totaal aantal inschrijvingen de verwachting overtreft, kunnen de af-standen aangepast 
worden vanwege de beschikbare tijd. 

● Pupillen met een KTB- of lange-baanlicentie rijden 300 en 500m. 

● Pupillen A+B met een PR op de 500m. onder de 56 seconden, rijden een 500 en 1000m. 

● Senioren/Masters A heren hebben een persoonlijk record op de 500 m onder de 60 seconden. 

● Senioren/Masters A dames hebben een persoonlijk record op de 500 m onder de 65 seconden. 

● Anders is men senior/Master B. 
  

Voor al onze leden een kans om een gezellige wedstrijd te rijden. Voor onze recreanten de 
kans om te ervaren wat het is de baan helemaal voor jezelf te hebben en een persoonlijk 
record te rijden. Voor onze wedstrijd-rijders blijft de kans om jezelf te meten met je 
clubgenoten. Kortom, gewoon meedoen met de clubkampioenschappen! 
 
Deelname aan de clubkampioenschappen is gratis en er zijn weer mooie bekers en 
medailles te verdienen. Als de wedstrijd-uitslag beschikbaar is, vindt de prijsuitreiking van 
pupillen in de categorie ‘overig’ direct na afloop van hun 2 gereden afstanden plaats in de 
dweil.  
 
Let op, pupillen met licentie of met een PR op de 500 meter onder de 56 sec. kunnen een 
1000m rijden. Geef dus op of je een licentie hebt of genoemd PR. Behoor je als pupil niet 
tot een van deze twee categorieën, dan rijdt je de 100 en 300 meter. 

clubkampioenschappen Ballangrud 11 februari 
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Kosten: Geen. 
Aanmelden: Je kunt je tot 1 februari 2017 inschrijven via de website. Denk er aan dat je al 

je gegevens invult, dus ook eventueel wedstrijdnummer en persoonlijk record 
op de 500 meter. Alleen zo kunnen we je koppelen aan gelijkwaardige 
tegenstanders. Wie niet in staat is om zich via de website in te schrijven, kan 
contact op nemen met de organisatie.   

Afmelden: Afmelden kan op de volgende manieren: 
● Tot vrijdag 10 februari 2017, per e-mail ckballangrud@gmail.com  
● Op zaterdag 11 februari tot 12 uur,  bellen naar  

Tinus Rispens 06- 29502106 of John van Gils 06-37353633 
● Licentiehouders kunnen zich tot zaterdag 11 februari ook op de 

gebruikelijke manier via de KNSB-kalender afmelden 
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Informatie Clubkampioenschap (CK)  Ballangrud 2017 
 
Aanvang: 
De wedstrijden beginnen om 19.30 uur op de kunstijsbaan te Breda. Elke deelnemer 
MOET ruim een half uur voor aanvang van zijn/haar onderdeel aanwezig zijn. Te 
laat verschijnen aan de start voor je rit betekent diskwalificatie. 
 
We starten met de pupillen. Als de ijsmachine van het ijs is, mag je het ijs op gaan om in 
te rijden. Rond 19.20 uur wordt begonnen met het in volgorde zetten van de eerste  
pupillen op de bankjes zodat we stipt om 19.30 uur van start kunnen gaan beginnen. 
Hieronder zie je waar de start en finish is van de diverse afstanden. 
 
Startlijsten: 
Een half uur voor aanvang van de wedstrijd hangen de startlijsten aan de achterkant van 
de kassa, bij het café en in de kleedkamers. Hierop kan iedereen zien wanneer hij of zij 
aan de beurt is.  
Er wordt gereden in dubbele paren (kwartetten). We beginnen met de ritten 1 en 2. De 
rijders in het eerste paar dragen een witte (binnenbaan) of rode (buitenbaan) armband 
op de rechter bovenarm en die van het tweede paar een gele (binnenbaan) of blauwe 
(buitenbaan). Op het scorebord kun je zien welke rit aan de beurt is. Is jouw rit snel aan 
de beurt, blijf dan in de buurt van de start. Houd dit zelf goed in de gaten. Ga vooral niet 
in de weg staan. Voor niet-wedstrijdrijders zijn er extra bandjes. Lever deze bandjes na 
afloop van elke rit direct in, omdat andere schaatsers na jou deze weer moeten 
gebruiken.  
 
Prijsuitreiking: 
De prijsuitreiking voor de pupillen die de 100 en 300 meter hebben gereden vindt plaats 
tijdens de eerste of tweede dweilpauze in het Wakske. In volgende dweilpauzen, zijn de 
andere categorieën pupillen aan de beurt en reiken we de Ed Huijsman-trofee uit aan de 
schaatser met de meeste persoonlijke records dit seizoen.   
De prijsuitreiking van de overige schaatsers vindt plaats na afloop van de wedstrijden in 
het Wakske.  
 
Uitslagen: 
De uitslagen vind je na afloop op de site van het gewest Noord Brabant-Limburg; 
www.knsbzuid.nl bij kopje “Breda” en op de site van Ballangrud www.ballangrudbreda.nl 
 
Veel succes en vooral veel plezier! 
Organisatie Clubkampioenschap 2017 
Tinus Rispens, John van Gils en Lysbeth Slotegraaf 

Dit schaatsseizoen worden ook weer de marathons voor recreanten georganiseerd. De 

resterende wedstrijden zullen plaats vinden op:  

7 januari 2017 in Breda  

4 maart 2017 in Tilburg.  

Ook voor de recreanten geldt dat zij moeten voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen van 

de KNSB. Dus een goedgekeurde helm, snijvaste handschoenen, snijvaste 

enkelbescherming en snijvaste scheenbescherming. Wij adviseren het dragen van snijvaste 

nekbescherming, maar dit is niet verplicht.  

recreantenmarathons 

http://www.knsbzuid.nl
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trainers op reanimatiecursus 

Vorig jaar december heeft de BIJF (Bredase IJsfederatie) een reanimatiecursus 
georganiseerd. De aanleiding was dat er binnen een jaar tijd op de skeelerbaan en 
de ijsbaan 3 mensen een hartstilstand hadden gekregen. 
 
De cursus was kort en bondig waardoor de belasting per deelnemer slechts 2 
avonden in beslag nam. De belangstelling van alle aangesloten verenigingen van 
de BIJF was groot. Omdat per cursusavond de groep niet groter mocht zijn dan 10 
personen is deze uiteindelijk 2 keer aangeboden. 
 
De cursus werd gegeven door de mensen van St. Reanimatie/ AED-onderwijs 
Breda. Dit zijn mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor het redden van 
slachtoffers van een hartstilstand. Deze organisatie valt weer onder de Hartstichting 
en de Nederlandse Reanimatie Raad. Hierdoor is gewaarborgd dat de opleiding 
kwalitatief op een hoog niveau blijft.  Dit klinkt of de opleiding erg moeilijk is maar 
dat valt mee.  
 
Het ging er in deze cursus om dat nieuwe inzichten in het reanimeren van 
slachtoffers snel toegepast kunnen gaan worden. Wanneer je het diploma hebt 
gehaald wordt er jaarlijks een herhaling aangeboden zodat je de benodigde 
vaardigheden  blijft behouden en tegelijkertijd alle nieuwe inzichten leert. 
De cursus die de deelnemers hebben gevolgd is praktijkgericht in combinatie met 
theorie. Iedereen heeft flink kunnen oefenen in het reanimeren, het werken met een 
AED en natuurlijk hoe je het slachtoffer moet benaderen, 112 belt hoe je dan het 
beste kunt communiceren. 
 
Op de 2e cursusavond werd getoetst of de kennis van de 1e avond nog tussen de 
oren zat. Wat bleek, er was goed opgelet. Een score van 99.99%! 
Aan het eind van de 2e avond, waarbij de AED nog eens goed aan bod kwam, werd 
iedereen getest. De uitslag: Iedereen geslaagd!!  
 
Volgend jaar volgt een herhaling. Op deze manier wordt de schaatstraining op de 
ijsbaan steeds weer een beetje veiliger. 
Vanuit de TC bedanken wij de deelnemende trainers van onze vereniging:  
Jan Doornbusch, Hyon Eggink, Jules van der Horst, Lian van Dongen, Rob Rensen 
en Herman van Heteren. Gefeliciteerd met hun diploma. 
 
Een pluim ook voor de BIJF die het initiatief nam voor dit aanbod en de vrijwilligers 
van St. Reanimatie/ AED-onderwijs Breda. 
Zou je over het leren van reanimatie meer informatie willen ontvangen, ga dan naar: 
St. Reanimatie/AED-onderwijs Breda 
Loopakker 23 
4824 SB Breda 
Tel: 0650888324;  www.reanimatieleren.nl 
 
Herman van Heteren 
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Eens per jaar doen we (collectief) rare, of op 
z’n minst, opmerkelijke dingen op de ijsbaan. 
We houden een toernooi begin December, 
eten daar oliebollen bij en deze keer 
schaatsten we de verkeerde kant op. 
 

Zo vanaf 18.30 druppelen de eerste 
deelnemers en de gehele organisatie binnen. 
Het voorprogramma is nog bezig op de 
ijsbaan, waar een aantal Ballangrudters als 
opwarming een PR rijden, waarom ook niet!  

Iedereen haalt zijn envelop, met of zonder 
transponder, op. De administratie is daarmee 
voor de deelnemers afgewerkt. Op naar de 
kleedkamer. Het is helaas niet heel druk. 
Dan kun je je hele tas op 3 meter bank 
uitpakken! Heerlijke chaos. 
Het is misschien niet druk in de kleedkamer: 
Wel gezellig. Time flies when you’re having 
fun en opeens moet ik snel met mijn 
schaatsen naar het middenterrein.  
 

Traditioneel beginnen we met de 100m 
sprint. Even wat feiten: Usain Bolt loopt dat 
stukje in 9,58. Fanny Blankers Koen liep het 
in 11,5 seconden. Pieter van den 
Hoogenband liet de klok stoppen op 47,84 
op de 100m vrij. De snelste opener op het ijs 
was Masaaki Kobayashi in 9,37. 

 
Ook bij het bankje voor de start is het een 
heerlijke chaos. Iedereen wordt vriendelijk, 
doch zeer dringend verzocht zich op tijd te 
melden met het juiste wedstrijdbandje om de 
linkerarm. 
Uiteindelijk verschijnt iedereen op tijd aan de 
start.  
Onze winnaars: Martin Papjes was slechts 
3,96 langzamer dan Bolt. Xandra Schrama 
was 2,32 langzamer dan FBK. Rian 
Buitendijk was 34,33 seconden sneller dan 
van den Hoogenband. Rob Kraneveld was 
2,58 langzamer dan de Japanner Kobayashi. 
Tijd voor het volgende onderdeel. Nog meer 

oliebollentoernooi zondag 11 december 2016 

Aan de inschrijftafel 

Henk en Maartje in gevecht om de ritwinst 

Daniëlle verslaat Patty op de 300 clockwise 
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heerlijke chaos: We gaan met de klok mee 
rijden. We starten bij de 500m start en 
finishen op de 500m finish. Ik zet voor de 
zekerheid mijn helm op, ik vertrouw het niet 
helemaal. De eerste bocht kun je nog mooi 
door krabbelen: je bent nog gewoon aan het 
starten. Na de bocht meteen wisselen. Goed 
gang maken op het rechte eind. En voor je 
het weet komt de volgende bocht. “Oh NEE, 
die bocht gaat de verkeerde kant op”. 
Slechts weinigen weten de andere kant over 
te stappen. Ik ook niet. Terwijl ik uit zit te 
puffen op het bankje zie ik Jasper Ras en 
Michiel Horchner sprinten tot op de meet. 
Michiel weet te winnen. Bij de dames wint 
Rian Buitendijk. 
 

De dweilmachine gaat de baan op en 
ondertussen zoeken de teams voor de 
ploegenachtervolging elkaar op. Later blijkt 
dat er serieuze gesprekken zijn gevoerd.  
Je kunt tijdens de ploegenachtervolging op 
twee manieren indruk maken: Met je 
teamnaam of met een goedlopende trein. 
Iedereen wist dit op de ene of andere manier 
te leveren! Alle teams bleven netjes bij 
elkaar, de tactische besprekingen waren 
duidelijke vruchtbaar geweest. Ik hoorde de 
speaker van dienst af en toe ook struikelen 
over de teamnamen. De Snelle Vellen weten 
te winnen. Het team bestaande uit Noor van 
der Ster, Tialda Gerritsma en -ja daar is ze 
weer- Rian Buitendijk, heeft niet eens de 
toegestane vierde of zelfs vijfde schaatser 
nodig. 

 

Volgende onderdeel: De estafette. Dit keer 
met rozen. Willekeurig samengestelde 
teams, allen met rozen-namen) moeten de 
roos vijf rondjes rond rijden en vervolgens 
netjes in de emmer zetten. Als je dat bij 
elkaar optelt krijgt je chaos. Een leuke! 
Iedereen zorgt dat de bandana zichtbaar is 
en tactieken worden besproken. Het is altijd 
afwachten wanneer jouw teammaat uit de 
bocht komt. En vooral hoe diegene uit de 
bocht komt. Sommige kiezen ervoor om 
vanuit de bocht niet door te schaatsen. 
Andere blijven tempo maken, waardoor je als 
roos-aannemer iemand met een rotgang op 
je af ziet komen. Dat laatste overkomt ons 
team, waardoor we de wissel niet netjes in 
het wisselvak kunnen doen. DQ door een 
foute wissel, dat overkomt de beste. De twee 
snelste teams leverden beide een geknakte 
roos, daar profiteerde de Klaproosjes (Derk-
Jan, Ethel, Gerita, Willard) van. De 
Kerstroosjes (Cees, Jeroen, Maartje, Patty) 
werden tweede. De Heideroosjes (Johan 
Bosma, Martin, Wim, Jasper) completeerden 
het podium. 
 

Tijd voor de afsluiter: De marathon. Gelukkig 

geen dikke 42 km! Het rondebord gaat op 25 

voor de mannelijke licentiehouders. Voor de  

TC en Tinus tijdens de ploegenachtervolging 

Chaos bij rozenwissel 
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 andere categorieën zal de bel iets eerder 
klinken. Voor de start kijkt iedereen even 
goed naar elkaar: Wie is mijn gelijke, met 
wie moet ik oprijden? 

Zelf heb ik die truc niet goed door en ik rijd 
het grootste gedeelte van de marathon 
alleen. Gelukkig staan er aan de kant 
genoeg mensen mijn naam te roepen om 
het leed te verzachten. Bedankt. Tegen het 
einde aan krijg ik Maartje in zicht, ik rijd er 
naar toe en probeer haar er tevergeefs af te 
sprinten.  
Xandra rijdt als enige Dame B, de winst is 
dus sowieso voor haar. Ze rijdt de marathon 

heel netjes uit. Voor ik zelf de bel hoorde 
zag ik Derk-Jan soeverein naar de Heren B 
winst rijden. Tinus en Willard volgden hem 
naar het podium. 
Bij de dames A rijdt Rian naar de winst, zij 
wint daarmee ieder onderdeel waar ze aan 
meedoet op het OBT. Tialda wordt tweede 
en Patty pakt het brons. 
Jan van Reede wint bij de heren A. Jasper 
kwam als tweede over de finish, gevolgd 
door Herman. 
 

Daarmee kwam een eind aan opnieuw een 
geslaagd Oliebollentoernooi. Ik wil iedereen 
oproepen om volgend jaar mee te doen! Het 
is een laagdrempelige gezellige wedstrijd 
waarbij iedere deelnemer met een lach op 
zijn of haar gezicht weer naar huis gaat.  
Tot volgend jaar?! 

 

Daniëlle Frijters 

Strijd om de koppositie in de marathon 
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Tialda start tegen Willard op de 300 meter clockwise 

Snelle vellen snellen de bocht door 
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100 meter Heren A 
1. Rob Kraneveld   11.95 
2. Jasper Ras   12.06 
3. Toine Wentink  12.21 
4. Michiel Horchner  12.27 
5. Marco van Winden  13.27 
6. Henk Reijnders  13.49 
 Mark van der Haar  13.49 
8. Herman van Heteren 13.86 
9. Wim Buitendijk  15.01 
10. Corné Theunisse  15.11 
 
100 meter Heren B 
1. Martin Papjes  13.54 
2. Ewoud van der Spek 13.65 
3. Willard van Vugt  14.28 
4. Willem Wagenaars  14.31 
5. Philip Behr   14.88 
6. Cornelis Terpstra  15.11 
7. Johan Bosma  16.77 
 
100 meter Dames A 
1. Rian Buitendijk  13.51 
2. Maartje Mulders  14.05 
3. Tialda Gerritsma  14.10 
4. Daniëlle Frijters  14.81 
5. Ethel Pennings  15.27 
 
100 meter Dames B 
1. Xandra Schrama  13.82 
2. Evelien Stekener  14.08 

3. Geertje van der Wal 16.79 
 
 
300 meter clockwise Heren A 
1. Michiel Horchner  33.76 
2. Jasper Ras   34.75 
3. Rob Kraneveld  34.78 
4. Herman van Heteren 39.14 
5. Mark van der Haar  41.47 
6. Wim Buitendijk  42.11 
 
300 meter clockwise Heren B 
1. Willard van Vugt  40.44 
2. Martin Papjes  41.15 
3. Philip Behr   42.42 
4. Willem Wagenaars  43.21 
5. Jules van der Horst 44.14 
6. Johan Bosma  48.31 
 
300 meter clockwise Dames A 
1. Rian Buitendijk  34.50 
2. Tialda Gerritsma  38.27 
3. Gerita Smallegoor  40.14 
4. Maartje Mulders  40.56 
5. Daniëlle Frijters  41.37 
6. Patty van Hoorn  41.88 
7. Ethel Pennings  43.25 
8. Geertje van der Wal 46.13 
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Ploegenachtervolging 
1. Snelle Vellen    2.36.49 
 (Tialda Gerritsma, Noor van der Ster,  
 Rian Buitendijk) 
2. Witte gijet    2.45.12

(Marco van Winden, Jeroen Stroom, Wim 
Buitendijk, Jasper Ras) 

3. TC en Tinus    2.48.84 
 (Herman van Heteren, Tinus Rispens, 
 Willard van Vugt, Michiel Horchner) 
4. DJ MJJJ    3.00.84 
 (Derk-Jan, Mark van der Haar, Jules van 
 der Horst, Jasper Ras) 
5. IJsheiligen    3.02.65 
 (Ewoud van der Spek, Cees Terpstra, 
 Willem Wagenaars, Xandra Schrama) 
6. Martins Mutsen   3.09.78 
 (Martin Papjes, Patty van Hoorn, Gerita 
 Smallegoor, Ethel Pennings, Philip Behr) 
 
Roosestafette 
1. Klaproosjes (Derk-Jan Verhaak, Ethel 

Pennings, Gerita Smallegoor, Willard van 
Vugt)  

2. Kerstroosjes (Cees Terpstra, Jeroen 
Stroom, Maartje Mulders, Patty van Hoorn) 

3. Heideroosjes (Johan Bosma, Martin 
Papjes, Wim Buitendijk, Jasper Ras) 

DQ Doornroosjes (Herman van Heteren, Mark 
 van der Haar, Michiel Horchner, Willem 
 Wagenaars). Geknakte roos, anders 1e. 
DQ Matroosjes (Jules van der Horst, Rob 
 Kraneveld, Xandra Schrama) Geknakte 
 roos, anders 2e. 
DQ Pioenroosjes (Daniëlle Frijters, Marco van 
 Winden, Philip Behr, Tialda Gerritsma) 

 Foutieve wissel, anders 4e. 
 
Marathon Heren A 
1. Jan van Reede 
2. Jasper ras 
3. Herman van Heteren 
4. Wim Buitendijk 
5. André van Staalduinen 
6. Marco van Winden 
 
Marathon Heren B 
1. Derk-Jan Verhaak 
2. Tinus Rispens 
3. Willard van Vugt 
4. Jules van der Horst 
5. Ewoud van der Spek 
6. Willem Wagenaars 
BM Cees Terpstra 
 
Marathon Dames A 
1. Rian Buitendijk 
2. Tialda Gerritsma 
3. Patty van Hoorn 
4. Gerita Smallegoor 
5. Maartje Mulders 
6. Daniëlle Frijters 
7. Ethel Pennings 
8. Noor van der Ster 
 
Marathon Dames B 
1. Xandra Schrama 
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foto’s in dit artikel gemaakt door: Frans Vledder 
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het laatste weekend van november 

Laatste weekend van november. De 
strooiwagens worden alvast gevuld als ook 
de kalender de winter aanduidt. Evenals het 
eerste serieuze kampioenschap op het (nu 
nog) kunstijs van Breda. Vooral de zaterdag 
is koud geweest. Althans de getuigen op 
zondag als de tweede dag van het GK 
Sprint wordt afgewerkt. 
Onder nul of niet, Jan van Reede heeft 
vandaag gewoon gegolfd en noemt dat een 
goede voorbereiding op een hoopvolle 
afronding. De stayers beschouwen de 
hooguit 2,5 ronde als nuttige training … 
mochten ze ooit nog andere genen 
ontwikkelen. 
 
Masters 
De alhaast gebruikelijke 
kleedkamertaferelen. Starende blikken, 
waaronder toch gevreesde confrontaties 
worden uitgesproken. Pieter P. voor Aart 
van B., Vincent van W. – in de spaarzame 
tussenzinnen dat hij het niet over zichzelf 
heeft -  voor Erik de R.  Maar welke 
botsingen ook gevreesd worden, de 

spinfietsen staan gereed voor de laatste 
voorbereiding en Femke Leijten kleurt geel 
als EHBO-ster, mocht het toch nog fout 
lopen. 
 
De pliometrieladder heeft zelfs 
krachttrainster Wendie op de Beek 
geholpen, gezien het hoge ritme wat zij nog 
wel weet te halen bij de start. Haar 
masterpupillen heb ik dat nog niet na zien 
doen. 

 
Nostalgisch bijna om Erik de 
Ruijter weer wedstrijden te 
zien schaatsen. Jarenlang om 
gezeurd. Het beeld wat de 
Krabber jarenlang toonde op 
de voorpagina doemt op. 
Maar dan een onverwachte 
beweging en meneer is 
uitgeschakeld door de in al die 
jaren enigszins verzwakte 
liesspieren. Even de 
hoopvolle blikken bij de 
andere masters, die wel de 
spieren en botten heel weten 
te houden, maar verder toch 
geen potten weten te breken. 
De enige 65-plusser scoort 
zowat de beste 47-minner. 
Komt dat door de van alle 
kanten afgeschermde bril? Of 
door de welhaast op zeilen 
lijkende stijl? Maar zo blijft 
Pieter den Dunnen wel een 

Ben Jongerius legt alvast de blokjes. 

Bankperikelen. 
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voorbeeld voor al die andere masters. Zo 
lang wil ik ook nog wedstrijden blijven 
schaatsen! 
Maar in het verder bijna open-Ballangrud-
kampioenschap weet geen enkel bejaard 
verenigingslid het podium te halen. 
 
Zelfde beeld zowat bij de dames, hoewel ik 
daar niet in de kleedkamers kan kijken 
natuurlijk. Maar ook hier een ongeveer half 
Ballangrud-deelnemersveld … zonder 
podiumbezetting. 
 
Senioren of neo 
Heeft Ballangrud ook nog wat senioren in te 
zetten? Ja zeker. Rob Kraneveld is 
wederom van de partij. Met antibiotica deze 
keer, zodat hier een podiumplaats aan zijn 

neus voorbij gaat. Gelukkig hebben we nog 
Yordi Martens; hij wordt keurig tweede, 
maar dan wel met de beste 500-meter-
tijden. 
Neo’s, die zijn wat jonger. En daar worden 
plaats 1 en 2 weg gekaapt door Dimphy-
schaatsers. Casper Martens knalt met twee 
38-ers zo naar de eerste plaats, nu met 
goede buizen en ter been blijvend. Hij is 
inderdaad de vorige zondag snel vergeten. 
Elmar Visser wordt hier tweede. 
 
Junioren 
Twee nieuwe Dimpy-schaatsers vinden we 
bij de junioren B, waar Lars Mengerink en 
Mike de Laat rustig verder kunnen groeien. 

Hun tijd komt nog wel. Lars weet dat nu al te 
onderstrepen door dit weekend met PR’s te 
strooien. 
Ruben Demaret is de beste in deze 
categorie met een vierde plaats. 
 
Bij de junioren B meisjes stapt Carmen van 
der Peet op het hoogste podium, met maar 
liefts meer dan 2 punten verschil op de rest. 
En daar waar menig jeugdlid nog moeite 
heeft met het “overkomen”, laat Carmen 
zien hoe het moet. 
 
Twee punten verschil? Dat kan Jarle Gerrits 
ook, bij de junioren C. Zijn lage 39-ers zijn 
indrukwekkend. 
 
Melden we  nog even dat Ju-Lin de Visser 
derde wordt op de GAK 500 meter dames 
en we kunnen al met al concluderen dat het 
best goed gaat met Ballangrud’s jeugd. Dat 
belooft wat voor de toekomst. Met dank 

Spinning wheels. 

Speaking of Renée. 

Just a nerving place. 
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natuurlijk aan Dimpy Romme en Annemarie 
Thomas. 
 
Vrijwilligers 
Ballangrud heeft “dienst” vanavond. Geen 
wedstrijd zonder vrijwilligers. Geen 
vrijwilligers zonder Corrie Mulders. Alle 
plekken zijn weer bezet. 
Zoals white-flag Wim Buitendijk, ijverig 
zwaaiend naar de jurytoren, aangevend dat 
de jury klaar staat om het 1000-meter 
startschot aan de overkant van de baan te 
kunnen zien.  
Of de zoetgevooisde stem van René 
Jongerius als speakster. 
En kan Jasper Ras als commissaris van 
aankomst, na afloop bevestigen dat 
iedereen netjes tussen de juiste fotocellen is 

gefinisht.  
Zelfs de starters zijn tevreden en hebben 
het verder ook best naar de zin. 
Al die anderen nog langs en op de baan. 
Waarmee het  nog gezellig is ook! 
 
En als ik namen ben vergeten te noemen 
….. het aandeel Ballangrud is vanavond 
gewoon heel erg groot(s). 
 
Ik sluit een puik en koud weekend af. 
 
Pieter Elzinga 

Casper Martens 
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Starters. 
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Afgelopen vrijdagavond 25 november vierden we de afsluiting van het hardloopseizoen. 
 
Deze zomer hebben we elke woensdagavond hardgelopen onder leiding van trainer  
Cees Terpstra. 
De senioren groep begon met 10 hardlopers. 
Gedurende het seizoen hebben een aantal lopers meegedaan met de Bavoloop in 
Rijsbergen en met als afsluiting de Singelloop in Breda. 
En de maand augustus/september hebben we veel aandacht besteed aan de 
schaatshouding en natuurlijk het starten. 
 
Voor aankomende zomer willen we graag meer hardlopers van Ballangrud in het Mastbos 
begroeten. 
 
Helaas was Cees verhinderd. Maar volgend jaar is erweer een kans. 

afsluiting hardloopseizoen 
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Ik schrok er van. Tien jaar heb ik columns geschreven voor De Krabber, elke keer stonden 
ze prominent voorin. Wie kent ze niet? Een makkie, zes stukjes schrijven per jaar, zullen 
jullie denken. Toch viel het vaak niet mee. Soms deed ik wel een hele week over een co-
lumn en soms maar een avond. Als ik geen idee had waarover ik het wilde hebben, vroeg ik 
'uitstel van inzenden' aan de redacteur. Dan kreeg ik wel enkele dagen extra. Het is me ge-
lukkig altijd gelukt, de ene keer wat beter dan de andere keer natuurlijk. Puzzelen met woor-
den vind ik leuk. Schrijven is schrappen, heb ik ooit geleerd. Dat moest ook wel want het 
mochten maar vierenveertig regels zijn, en die zijn ook nog erg smal. 
In het begin kreeg ik eens de opmerking van een lezer: "Wat geef jij je bloot." Daar heb ik 
erg lang over na moeten denken. Ik wist ook niet of het een compliment of afkeuring was. 
Wat maakte het trouwens uit. Natuurlijk schreef ik alleen over mijn wereld, ik kan helemaal 
niet over iemand anders z'n wereld schrijven. Gaf ik mezelf bloot? Ik was zo bloot als ik zelf 
wilde, en dat viel best mee.  
Schaatsen doe ik al lang niet meer, ik kom wel af en toe kijken bij een wedstrijd, dus kom ik 
ook Krabberlezers tegen. Regelmatig had er iemand wel iets te zeggen over iets wat ik ge-
schreven had, en dat is heerlijk. Dat gaat nu veranderen.  
Gelukkig is het bij ons thuis een zoete inval van schaatsers omdat Hans, mijn partner, 
schaatsen slijpt, rondt en buigt voor oude en jonge wedstrijdrijders. Dus contact met de 
sport houdt ik wel. 
Het boekje 'IJSTIJDEN' is nog te koop. Nu voor €5,-. Je kunt het via de website bestellen of 
gewoon bij mij thuis in Breda. Mail even: mi@trompenaars.nl 
Als je je schaatsen laat slijpen of ronden bij Hans, krijg je het gratis. 
De column in deze Krabber: JONGE HONDEN is mijn laatste. Ik ga een nieuwe uitdaging 
zoeken en Ballangrud zal vast wel iemand vinden voor die open plek.  
Grijp je kans, zou ik zeggen.  
Ballangrud en alle leden: Het gaat jullie goed. 
 
Groetjes van Mia Trompenaars 

tien jaar notizia mia 
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trainingskamp inzell 

Ik ben Lars Mengerink en 
sinds het einde van het 
zomerseizoen rijd ik bij team 
Dimphy. Het gaat super goed 
en ik ga met sprongen vooruit. 
Ik ben al 2 keer met het team 
op trainingskamp geweest. En 
één van die kampen was het 
kamp in Inzell. 
 
Woensdag 14 december 
vertrokken wij naar Inzell voor 
een trainingskamp. De reis 
verliep erg voorspoedig en we 
konden overal lekker 
doorrijden. De volgende dag 
gingen we meteen naar de 
ijsbaan om te gaan trainen.  
 
De eerste rondes waren wel heel erg 
wennen vergeleken met Breda, want in 
Inzell glij je veel beter. ’s Middags hebben 
we nog een elastiektraining gedaan. En de 
avond bestond uit yoga om even te kunnen 
ontspannen.  
 
De vrijdag zou een rustig dagje worden, 
omdat iedereen in het weekend wedstrijden 
gaat rijden. ’s Ochtens hebben we nog wel 
even flink geknald op het ijs. Maar ’s 
middags hebben we met z’n allen gezellig 
getafeltennist. Dit was erg leuk, al verloor ik 
ieder potje. ’s Avonds zijn we met z’n allen 
uit eten geweest, omdat Stein jarig was. 
 
Op zaterdag 17 december en zondag 18 
december was de wedstrijd in Inzell. We 
hebben allemaal ons best gedaan en hele 
snelle tijden gereden. Als je alle PR’s bij 
elkaar optelt van dat weekend kom je uit op 
een totaal van 11 PR’s. Een hele mooie 
prestatie. 
 
Zondag middag na de wedstrijden was het 
klaar met het rustige trainen en moest er 
nog een paar dagen flink getraind worden. 
Na de wedstrijd hebben we een sprongen 
training gedaan. En de avond bestond uit 
baantjes zwemmen in het zwembad (en 
natuurlijk ook een keer van de glijbaan). 
Zondag avond terwijl wij in het zwembad 

lagen heeft het nog flink gesneeuwd en 
veranderde Inzell in een winterwonderland.  
 
De maandag ochtend bestond uit 3 kwartier 
hardlopen voor je zelf. Dit was door de verse 
sneeuw dus super mooi. ’s Middags hebben 
we een leuke, maar zware duurtraining 
gehad op het ijs. ’s Avonds gingen we weer 
uit eten, omdat Casper jarig was, en omdat 
we zo veel PR’s gereden hadden besloten 
we Dimphy te trakteren op dit etentje.  
 
De dag erna was de laatste dag in Inzell. 
We begonnen met een techniek training op 
het ijs. ’s Middags hebben we nog een 
droogtraining gedaan en ’s avonds hebben 
we nog baantjes getrokken in het zwembad.  
De dag daarna stond de wekker om kwart 
voor 6 en was het weer tijd om naar 
Nederland te rijden. Ik vond het een super 
leuk en gezellig trainingskamp en heb super 
veel geleerd. 
 
Lars Mengerink 
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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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Koop een helm met korting bij Azurri. 
 
Het is een positieve ontwikkeling: steeds 
meer schaatsers rijden met een 
(gecertificeerde) helm op de baan. Zowel 
bij trainingen als bij wedstrijden.  
 
Jij nog niet? Leden van SV Ballangrud 
krijgen op vertoon van hun clubpas bij schaatswinkel Azurri (op de 
schaatsbaan) 11% korting op onderstaande helmen. Hiermee willen we 
de aanschaf van gecertificeerde helmen nog meer stimuleren.    
 
De korting geldt voor onderstaande helmen  
(hier de prijzen zonder korting)  
Evo Pro: leverbaar in diverse kleuren, in 2 maten: € 90,00  
Evo standaard: leverbaar in diverse kleuren en in 2 maten: € 70,00  
Evo Kids: leverbaar in zwart carbon, in 1 maat: € 49,00  
Cado Motus helm: leverbaar in 1 maat: € 99,50, als optie zijn 
verschillende kleuren kapjes leverbaar voor € 19,50. 
 
PS: ALS er een Elfstedentocht komt: Een helm is verplicht.  
Wees dus goed voorbereid! 

een helm ... 
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Of Rob Kraneveld ook vrij heeft aan het 
einde van het jaar? “Alleen tussen oud 
en nieuw”, is zijn antwoord. 

André van Staalduinen is zo onderhand 
een kledingverhuurbedrijf aan het 
worden. Dus als je je trainingsbroek,  
-jack of muts bent vergeten ... 

Steeds meer Ballangrud-leden gaan 
bandeloos door het leven. Mocht Jan van 
Reede vorige keer niet starten vanwege 
het ontbreken van een geel bandje, nu 
was Rian Buitendijk aan de beurt. 

Jeroen Sterk tijdens de ALV: Gaan we 
voor elke oplossing een nieuw probleem 
bedenken? 

Geertje tijdens de ALV: 25 graden is te 
warm voor lekker ijs! 

Duurzaam Ballangrud: om de placemat 
met weer 5 jaar te verlengen zal deze 
worden opgestickerd. 

Patricia fietst liever niet in de herfst: “Zodra de 
blaadjes vallen stagneer ik net als de NS.” 

Willard schrijft zich in 
voor het 
oliebollentoernooi: 
Geboortedatum: 
 30 mei 2016 

Pieter den Dunnen struikelt over een bultje 
bij het opstapijs. Noor begint daarop direkt 
over de gevaren van opgevroren water! 

En dan  krijg je rood van de starter … of je 
loopt een blauwtje .. 

Belangrijkste punt op de ALV was het 
kledingplan voor de jeugd. 
Zou voor sommige oudere recreanten ook 
een goed idee zijn…. 
 
Fietsers met name. 

Willard wil volgend jaar in november weer 
vier weken op reis. Hoeft hij geen 
jaarverslag te maken. 
 
Moet hij wel nog iets tegen de jetlag 
verzinnen. 

De gemeente wil volgend 
jaar wel weer een friday 
night skate. Mooie 
promotie voor Breda èn 
Ballangrud. 

Karel tijdens de ALV: een geleased jasje 
mag je aantrekken en je mag er aan 
trekken. Dat trekken we ons aan! 

De penningmeester zou trainers moeten 
coachen meer te coachen. Anders houdt 
hij over op de post “coaching”. 

Het blauw van Bas Scholten  
is niet zo blauw als hèt blauw. 
 
Flauw. 
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Guus MARIS 
 

Arts Muskuloskeletale Geneeskunde 
 
Preventie en behandeling van sportblessures en  
Preventie en behandeling van klachten van het  
bewegingsapparaat. 

 
 Titulaerlaan 39 
 4841 GS PRINSENBEEK 
 T:  076 – 541 77 18 
 W: www.doktermaris.nl 
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de jarigen in januari en februari 

Sterre  Simons 4-jan 

Tinus  Rispens 4-jan 

Kasper  Janse 6-jan 

Joris  Volker 7-jan 

Maarten  Verhoeven 9-jan 

Karin  Geutjes-Ghijsen 10-jan 

Just  Hamming 10-jan 

Jan  Verwiel 10-jan 

Lysbeth  Slotegraaf 10-jan 

Janneke  Elzinga 11-jan 

Richard  Koelewijn 12-jan 

Manon  Baks-Seegers 12-jan 

Lisa  Gommers 13-jan 

Meike  Wagemakers 13-jan 

Maria van den Haspel 13-jan 

Ron  Jalving 17-jan 

Marry  Elzinga van Benthem 18-jan 

Edu  Braskamp 18-jan 

Ton van der Zanden 19-jan 

Ibe  Hoedeman 21-jan 

Yara de Ruijter 25-jan 

Arnout van Dijk 25-jan 

Marian  Maes 25-jan 

Lesley  Gouw 25-jan 

Luna  Sneek 27-jan 

Carmen van der Peet 1-feb 

Tosca van Kaam 2-feb 

Dias de Jong 4-feb 

Douwe van Hoof 4-feb 

Gert van Elburg 8-feb 

Johan  Sweep 8-feb 

Eise van Schijndel 11-feb 

Theo  Hutten 15-feb 

Harry  Marrenga 17-feb 

Ethel  Pennings-Graat 17-feb 

Wim  Hofstede 20-feb 

Karel  Varossieau 20-feb 

Jeroen  Stroom 22-feb 

Sjoerd van Adrichem 22-feb 

Henk  Reijnders 22-feb 

Joris  Samola 24-feb 

Cornelis  Terpstra 25-feb 

Arno  Korbijn 26-feb 

Peter  Pruijssers 26-feb 

Rein van der Klaauw 26-feb 

Paul de Waal 28-feb 

Marja van Heelsum 28-feb 

Philip  Behr 29-feb 
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krabbelbabbels 

nieuwjaarswens 

De maandagmiddag jeugdgroep is de afgelopen maanden flink gegroeid. 
Vanuit de jeugdactie skeeleren en proeflessen zijn er weer aardig wat 
jeugdige leden bijgekomen. 
 
Met onderstaande foto wil de maandagmiddaggroep Ballangrud een Gelukkig 
Nieuwjaar wensen ! 
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het kleine-banentoernooi 

 
Met inmiddels twee wedstrijddagen van het 
KBT achter de rug is het goed om wat over 
het KBT van dit jaar te vertellen. Vanaf het 
begin van het seizoen traint de KBT op 
zaterdagmiddag. Onder fanatieke leiding 
van trainers Maartje Mulders en Jan 
Doornbusch worden de kinderen iedere 
week beter. Sterker nog, ze gaan met veel 
schaatsplezier met sprongen vooruit en dat 
is als ouders erg leuk om te zien. 
 
De kinderen hebben het onderling ook erg 
gezellig en ook dit draagt zeker bij. 
Met de eerste wedstrijd in Eindhoven werd 
het seizoen in november geopend. De 
tweede ronde was in het Belgische 
Lommel. Overduidelijk was dat de kinderen 
geprofiteerd hebben van de trainingen. Met 
veel enthousiasme ging ieder voor zijn 
beste prestatie. Veel ritjes werden 
gewonnen en de Ballangrudrijders zijn 
goed in de verschillende klassementen 
terug te vinden. 
Leuk is dat we zowel jonge rijders als wat 
oudere pupillen in het KBT ploegje hebben. Een mooie mix.  
 
Het KBT is bedoeld als opstapje naar het langebaanschaatsen. Eerst oefenen in het 
klein. We merken dat de KBT rijders ook steeds meer belangstelling voor 
wedstrijden op de buitenbaan krijgen. Veel debutanten op de trainingswedstrijd 
onlangs op de langebaan.  
 
Als ouder heb ik veel bewondering voor de trainers die met oeverloos geduld onze 
kinderen steeds beter leren schaatsen maar ook op de wedstrijddagen uren als 
coach op het ijs staan. Een arm als troost na een valpartijtje, de laatste tips voor bij 
de wissel en op het juiste moment een duimpje bij een mooie prestatie.  
 
Het is goed om te zien dat onze jongste jeugd steeds meer aan wedstrijden 
meedoet. Ik ben blij met de enthousiaste reacties van kinderen en ouders die zo 
ervaren dat schaatsen een ontzettend leuke en stoere sport is en je het met 
wedstrijdjes rijden nog leuker maakt.  
 
Ons volgende toernooi rijden we in Den Bosch op 14 januari. 
Volgt u ook vooral onze Facebookpagina: https://m.facebook.com/Ballangrudjeugd/ 
om op de hoogte te blijven van onze KBT rijders en uiteraard de andere 
jeugdactiviteiten.  

Yara in actie. 
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De KBT finale is op 4 maart in Breda, een thuiswedstrijd. Komt u dan onze jeugd 
aanmoedigen? Het KBT is erg leuk om te kijken, de jongsten laten zich vooruit 
juichen door het publiek en de ouderen vliegen door de korte bochten.  
 
Tot op de schaatsbaan! 
Jeroen Sterk  
 
P.S. 
Aanmelden van jeugd voor het KBT kan nog steeds. Meer info via de website: http://
www.ballangrudbreda.nl/jeugd/ 

Onze jongste KBT-rijders: Luka, Lisa, Isis en Yara. 
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mijn eerste schaatswedstrijd 

Ik ben Silke en sinds januari schaats ik bij Ballangrud.  
In december had ik mijn eerste schaatswedstrijd.  
Die was in Lommel. Ik ging daar een dag eerder al naar toe en 
sliep met mijn familie in Centerparcs.  
Zaterdag stond ik vroeg op en reden we in een kwartier naar 
de ijsbaan. Daar was nog niemand, maar snel zag ik de 
andere kinderen van Balangrud.  
Eerst gingen we inrijden. Ik was met Roos, Ibe, Berend en 
trainer Jan. Het was koud en het was een rare baan, omdat hij 
vierkant was en geen boarding had, alleen in het midden.  
 
De eerste wedstrijd was een 
rondje en een recht stuk. Het ging 
heel goed. Ik had gewonnen. Toen 
gingen we weer gewoon 
schaatsen op de binnenbaan, want 
er waren andere kinderen aan de 
beurt. Daarna gingen we nog een 
wedstrijd doen van twee rondjes 
en een recht stuk. Die had ik ook 
gewonnen.  
Ik was heel trots.  
 
Op het laatst hadden we een 
marathon en die vond ik niet zo 
leuk, omdat ik de tel kwijt raakte 
met de rondjes, omdat het er veel 
waren en omdat het druk was. Ik 
ben elfde geworden in de 
eindstand en heb zin de volgende 
wedstrijd. We hadden heel veel lol. 
Het was superleuk. 
 
Silke van Dongen, 10 jaar    
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Meisjes F 

  “500 m” “500 m” 

1 Luka Sterk 22.2 22.3 

Meisjes E 

  “500 m” “1000 m” 

9 Lisa Gommers 29.7 1.07.9 

12 Yara v Klaveren 31.2 1.13.5 

13 Isis Aarts 33.6 1.12.5 

Jongens B 

  “500 m” “1500 m” 

4 Jarno Leenheer 21.4 1.05.4 

Meisjes A 

  “500 m” “1500 m” 

3 Laoise vd Bend 20.9 1.01.1 

Uitslagen mini-marathon 

Categorie Naam Plaats: 

meisjes F Luka Sterk 1 

jongens B Jarno Leenheer 4 

meisjes A Laoise vd Bend 3 

uitslagen KBT Eindhoven 

uitslagen KBT Lommel 

Meisjes C 

  “500 m” “1500 m” 

6 Roos Meijer 31.1 55.3 

12 Silke v Dongen 35.5 1.04.7 

Jongens C 

  “500 m” “1500 m” 

7 Berend Geurts 31.5 55.5 

9 Ibe Hoedeman 32.1 59.8 

Jongens B 

  “500 m” “1500 m” 

5 Jarno Leenheer 33.6 59.1 

Meisjes A 

  “500 m” “1500 m” 

1 Laoise vd Bend 29.0 51.8 

    

Uitslagen mini-marathon 

Categorie Naam Plaats: 

meisjes C Silke v Dongen 11 

jongens B Jarno Leenheer 6 

meisjes A Laoise vd Bend 2 
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Doel  
We zetten in op een kledinglijn voor 
de jeugd die geleased wordt in 2 
pakketten, we werken hiermee aan de 
uitstraling en clubgevoel. Schaatsen 
doe je immers in goede 
schaatskleding.  
 
Het plan 
Op het moment van schrijven zijn er 
ongeveer 65 jeugdleden actief binnen 
onze vereniging. We willen middels 
een leaseplan twee kledingpakketten aanbieden die jeugdleden af kunnen nemen. 
Hiermee mogen ze een schaatsseizoen schaatsen in deze kleding. Aan het einde 
van het seizoen leveren ze de kleding weer in. 
 
Pakket 1:  

Jeugd/KBT kledingpakket 
In dit pakket zit een salopette en een thermojack, beiden in sv Ballangrudstijl. 
Hiermee kunnen de jeugdleden trainen en hun eerste (KBT/langebaan) 
wedstrijden rijden. 

Pakket 2:  
Wedstrijdpakket 
In dit pakket komen de wedstrijdrijders van de jeugd goed voor de dag. Zowel 
op de trainingen als bij de wedstrijden. 
Met een salopette, een thermojack, een ritsbroek en een wedstrijdpak is je 
uitrusting in een klap compleet, volledig in sv Ballangrudstijl. 

 
Uitstraling  
Door te investeren in de uitstraling zal dit een versterkend effect hebben op de 
jeugd, qua gevoel en uitstraling. Hiermee stralen we ook uit wat we zijn:  
Schaatsers schaatsen in schaatskleding! 
 
Kosten 
De precieze kosten kunnen we vaststellen na overleg met de kledingleverancier 
maar om een denkrichting te geven: 
Pakket 1 zal rond de €30,- a €35,- per seizoen kosten. 
Pakket 2 zal rond de €70,- a €75,- per seizoen kosten. 
 
Omdat de vereniging flink moet  investeren bestellen we de kleding na opgave van 
de leden. Dus, we nemen alleen af wat we ook daadwerkelijke gaan leasen. Details 
volgen later in het seizoen.  
 
Helmdeal Ballangrud & Azurri 
Het is een positieve ontwikkeling, steeds meer jeugd rijdt met (gecertificeerde) 
helmen op de baan. Zowel bij trainingen als bij wedstrijden.  

kledingplan voor de jeugd 



 39 

 

Leden van SV Ballangrud krijgen op vertoon 
van hun clubpas bij schaatswinkel Azurri (op 
de schaatsbaan) 11% korting op 
onderstaande helmen. Hiermee willen we de 
aanschaf van gecertificeerde helmen nog 
meer stimuleren.  
 
De korting geldt voor onderstaande helmen 
(hier de prijzen zonder korting). 
Evo Pro: leverbaar in diverse kleuren en in 2 
maten: € 90,00 
Evo standaard: leverbaar in diverse kleuren en 
in 2 maten: € 70,00 
Evo Kids: leverbaar in 1 kleur ( zwart carbon) 
en in 1 maat: € 49,00 
Cado Motus helm: leverbaar in 1 maat: € 
99,50, als optie zijn verschillende kleuren kapjes leverbaar voor € 19,50. 

Schaatshelm Evo Kids 

Taken verdelen, samenwerken en er wat moois van maken voor onze jeugd.  
Hierbij een oproep aan de leden en ouders van jeugdleden. Beiden hebben we nodig.  
 
Aanspreekpunt Skeeleren 
Rol: Je ondersteunt de trainers en werkt samen met Herman van Heteren in de vorm van 
communicatie naar ouders en jeugdleden rondom het skeeleren. Nieuwe leden (via de 
skeeleractie) ontvang je en leg je uit wat de bedoeling is rondom het skeeleren. Samen met 
Herman organiseer je het CK skeeleren.  
Wat levert het op? Het skeeleren groeit als zomeronderdeel en wordt meer en meer een 
voedingsbron voor het schaatsen. De communicatie en ontvangst van nieuwe leden is dik 
in orde! 
 
Huisfotograaf jeugd 
Rol: Je bezoekt regelmatig jeugdwedstrijden als huisfotograaf van de vereniging en bent 
een leuke hobbyfotograaf. 
Wat levert het op? De foto’s/filmpjes gebruiken we intern om onze mooie prestaties vast te 
leggen en extern als exposure om te laten zien wat voor mooie sport schaatsen is.  
 
Overige taken en rollen 
Denk aan:  
Begeleiding jeugdkamp, hulp bij het opzetten van het kledingplan, schrijven van stukjes 
voor de jeugd in de Krabber.  
 
In afwachting van positieve reacties, 
Jeroen Sterk, bestuurslid jeugd, j.sterk77@gmail.com  

oproep vacatures jeugd 
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agenda 

7 jan recreantenmarathon Breda 

13 jan Nieuwjaarsreceptie, Racketcentrum (Arena) vanaf 20.00 uur) 

21 jan GK pupillen 

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

11 feb KBT Tilburg 

11 feb Clubkampioenschappen Ballangrud 

12 feb GAK 1500 m (Eindhoven) 

4 mrt KBT Breda 

4 mrt recreantenmarathon Tilburg 

5 mrt GAK 5 / 10 k (Tilburg) 

12 mrt laatste training Ballangrud 

12 mrt Slotwedstrijd 

  

Overige wedstrijden: zie  http://www.bcbreda.nl/ 
Bezoek ook regelmatig  onze website: www.ballangrudbreda.nl 
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trainingen winterseizoen 2016-2017 

Dag Tijdstip Doelgroep Trainer 

maandag 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

16.30 
  

jeugd tot 12 jr. 
  

Jan van Evelingen 

Karin Geutjes 

Mariet Luijken 

18.15 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

jeugd vanaf 12 inclusief SOM  Maartje Mulders 

Esther Arts 

Jan Doornbusch 

Femke leijten 

volwassenen 
  

Frans Voesenek/ Ron Jalving 

Georg Kester 

Jan de Rooij 

dinsdag 
  
  
  

17.15 
  

selectie masters volwassenen 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 

woensdag   16.30 Jeugd tot 12 jr. Hyon Eggink 

18.15 volwassenen Tialda Gerritsma 

Jan Doornbusch 

Jules van der Horst 

donderdag 17.15 
  

selectie masters volwassenen Bastiaan Geurts 

selectie jeugd Dimphy Romme 

volwassenen Pieter Pennings 
Andre van Staalduinen(sprint) 
Johan Roovers 

18.30  

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 Mulders 
en Femke Leijten 

zondag 
  

8.30 
  
  

volwassenen  
  
  

Jules van der Horst 

Mirjam Rottier 

Jan van Evelingen 

Lucien Spiessens 




