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zomers Ballangrud 

De zomer is losgebarsten met al veel 
mooi weer achter de rug. Ook tijdens de 
Bredase skeelerkampioenschappen 
voor de jeugd. 
 
Scherpe schaduwen op schoon asfalt 
vormden de ondergrond voor een vrolijk 

spektakel op 26 juni toen de tweede 
wedstrijd van de Bredase skeeler-
kampioenschappen werden gehouden. De 
baan was gezellig vol. Een mierennest van 
ijverige skeeleraartjes. Een feest voor het 
oog. Lees meer in de jeugdhoek. 
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bestuur en commissies 

Bestuur en commissies 
Dagelijks bestuur: 
voorzitter a.i.: Jules van der Horst  
secretaris : Patrick Siliacus 

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

penningmeesterballangrud@gmail.com  

 
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: Harry Marrenga 
www.ballangrudbreda.nl 

 marrenga@gmail.com 
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. 

 
inleveren kopij voor volgend 

nummer uiterlijk 25 augustus a.s. 

overzicht 
zomertrainingen 

achterin  
deze Krabber 
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Jaargang 51- nummer 4 
juli 2017 

In de vorige Krabber is al duidelijk uiteengezet hoe het zit met de redactie-Pieters, die ook wel de 

Ene en de Andere genoemd worden. Om de beurt schrijven ze het Redactioneel, dus nu is de 

Andere aan de beurt, die van die honden met wolallergie. Dat de Andere net zo goed wil worden als 

de Ene geldt niet alleen op het gebied van redigeren. Ook op het gebied van determineren kan de 

Andere het nodige leren van de Ene. 

Waar het bij de Ene een uit de hand gelopen vakdeformatie is, is het voor de Andere een nieuwe 

hobby of zo je wilt een snuffelstage. Tijdens de zaterdagochtend trainingen treffen de Andere en de 

Ene elkaar nogal eens in het Mastbos. Als je maar diep genoeg zit tijdens de diverse schaats-

oefeningen, raak je vanzelf in gesprek met de vegetatie. Het begon met hondsdraf, wat weer dicht 

tegen de andere passie van de Andere zit: Canicross met de Kleine. Op hondsdraf, een kruipende, 

geurende plant met paars-blauwe bloemetjes, vliegt een solitaire bij, de zogenaamde andoornbij. 

Dat brengt ons gelijk bij één van de drie plantjes van laatst, de bosandoorn, die ook bezocht wordt 

door dezelfde bij. De Andere dacht dit plantje te herkennen als salie, maar dat is duidelijk een 

beginnersfout. Net als hondsdraf is bosandoorn een plantje uit de lipbloemenfamilie. Het tweede 

plantje van laatst was zevenblad met zijn kleine witte bloempjes in boeketjes, dat smaakt als selderij 

en bekend is om zijn medicinale werking bij jicht en reuma. Dat zevenblad trouwens heet zo omdat 

het zeven bladen per stengel heeft, al geldt dat niet altijd voor de hogere stengels, die er dan maar 5 

of 3 hebben. Goed diepzitten is de enige manier voor een juiste determinatie. Geneeskrachtig is ook 

het vingerhoedskruid, waarvan de bladeren gebruikt worden bij hartklachten, waarbij digoxine de 

werkzame stof is. Het is ook een ingrediënt voor heksenzalf. Dat doet me denken aan Noor, die een 

goede secundant is voor de Ene en die vooral veel ondersteuning biedt op het gebied van (potjes)

latijn. Voor de Andere voert dit veel te ver, die is al blij als ie 3 plantjes per zaterdagtraining kan 

onthouden, laat staan ook nog eens de latijnse benamingen erbij. Maar pas op: vingerhoedskruid is 

wel giftig, net als jacobskruiskruid dat veel in paardenweitjes groeit. Vers wordt het goed herkend 

door paarden en dus gemeden, gevaarlijker is het in de vorm van hooi, omdat het nog even giftig is, 

maar niet meer te determineren is door onze gehoefde vrienden. 

Kortom, wie denkt dat schaatstraining alleen maar goed is voor de ontwikkeling van de beenspieren, 
zit er goed naast. Nog een paar zomerseizoenen en de Andere is een erudiet botanist of botanicus, 
zoals Noor zou zeggen. 
 
Sportieve groet,  
 
d’Andere. 
 

redactioneel 
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op glad ijs? zijn wij uniek?  

Een speciale ‘van de voorzitter’ 
 
Op de dag (29 juni) dat alle leden van 
Ballangrud uitgenodigd waren voor een 
speciale avond onder de titel ‘Ballangrud op 
glad ijs?’, kreeg ik een mail van Michelle 
Vaessen. Michelle studeert aan de Utrechtse 
School voor Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (USBO) van de 
universiteit Utrecht. Zij volgt daar de 
opleiding Master Sportbeleid en 
sportmanagement. Zij heeft een 
masterscriptie geschreven en die stuurde zij 
mij toe. De titel was: Begeven traditionele 
schaatsverenigingen zich op glad ijs? Was 
dit toeval? Ja en nee. 
  
Eerder dit jaar heb ik een lang interview 
gehad met Michelle over de 
levensvatbaarheid en vitaliteit van onze 
vereniging. Ik heb haar verteld over ons 
Toekomstplan, over onze samenwerking met 
andere schaatsverenigingen en over de vele 
vrijwilligers die onze vereniging kent. Ik heb 
haar ook verteld over onze zorg over de 
opvolging en aanvulling van deze 
vrijwilligers. Haar onderzoek voor haar 
masterscriptie ging over de vitaliteit van 
sportverenigingen. In haar woorden: Een 
kwalitatief onderzoek naar de betekenissen 
die bestuurders van schaatsverenigingen 
geven aan de vitale schaatsvereniging en 
het bestaansrecht van schaatsverenigingen 
in zijn algemeenheid. 
 
Ik geef een korte samenvatting van haar 
masterscriptie. 
Dit kwalitatieve onderzoek is vanuit een 
interpretatieve benadering verricht. Om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er 
vijftien semigestructureerde interviews 
gehouden met bestuurders van 
schaatsverenigingen die aangesloten zijn bij 
de Koninklijke Nederlandsche Schaatsrijders 
Bond.  
 
Resultaten 
Concluderend kan er gesteld worden dat er 
een aantal belangrijke bevindingen 
geconstateerd zijn. Schaatsverenigingen 

hebben veelal last van dalende 
ledenaantallen. Daarnaast vinden ze het 
lastig om nieuwe jeugd aan te trekken en 
jeugd ook te behouden voor de club. Dit 
wijten ze vaak aan het missen van een 
‘honk’ voor de leden. Schaatsverenigingen 
hebben geen eigen accommodatie en 
clubhuis, waardoor de binding met de 
vereniging mist. Als laatste vinden ze het 
lastig om nieuwe vrijwilligers te krijgen.  
Uit het gedane onderzoek komt naar voren 
dat plezier voorop staat bij de 
schaatsvereniging. Binnen de vereniging 
moet voor iedereen ruimte zijn waarbij taken 
gezamenlijk worden opgepakt. Tevens wil 
een aantal verenigingen wedstrijdsport 
aanbieden, maar dit mag niet ten koste gaan 
van het plezier van de leden.  
De vitale sportvereniging kenmerkt zich door 
levendigheid, constant in beweging en het 
organiseren van veel activiteiten aldus de 
schaatsverenigingen. Verenigingen vinden 
zichzelf vitaal, maar wel gebaseerd op hun 
eigen definitie. Ze zien het maatschappelijke 
karakter van de vereniging voornamelijk 
terug in het geld ophalen voor goede doelen. 
Samenwerking met andere externe partijen 
is er zelden. Er wordt alleen samengewerkt 
met andere schaatsverenigingen op het 
gebied van trainingen en activiteiten.  
… 
 Verenigingen zijn wel bezig met de 
toekomst en zien in dat de vraag van de 
leden aan het veranderen is. De rol van 
NOC*NSF en de gemeente is miniem. 
Schaatsverenigingen ervaren geen contact 
met deze partijen en merken dat gemeenten 
weinig meer doen aan sportstimulering. 
Contact over het vitaliseren van verenigingen 
is er vrijwel nooit. Als er contact is, dan gaat 
dit over (tijdelijke) accommodaties.  
 
Analyse 
De vitale vereniging is voor de 
schaatsverenigingen een vereniging die veel 
activiteiten ontplooit voor leden, actief en 
levendig is. De criteria die in de literatuur 
gesteld zijn aan de vitale vereniging zijn 
maar beperkt terug te vinden bij de betekenis 
die de schaatsverenigingen geven aan dit 
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begrip.  
… 
 Verenigingen zijn miniem gericht op de 
maatschappelijke rol die ze volgens de 
overheid en NOC*NSF moeten hebben. 
Hierdoor baseren maar enkele 
verenigingen hun beleid op de 
vitaliteitslogica.  
… 
Conclusie  
Verenigingen zien de verandering naar de 
vitale vereniging wel, maar wel naar de 
eigen interpretatie van de vitale vereniging. 
Ze vinden de vitale vereniging een 
gezonde vereniging die levendig is en 
voldoende activiteiten organiseert. 
Verenigingen voelen geen druk om te 
veranderen en zien het bestaansrecht 

gewaarborgd.  
 
Waar staat Ballangrud in dit plaatje? 
Ballangrud neemt deel aan overleg en 
activiteiten van Breda Actief. Breda Actief 
stimuleert, inspireert, faciliteert en 
adviseert alle inwoners en organisaties om 
deel te nemen aan sport en 
vrijwilligerswerk in Breda. Ballangrud werkt 
samen met de andere schaatsverenigingen 
om het schaatsen te bevorderen. Met Vier 
Seizoenen Actief en met Schaatsen op 
Maat zijn wij voor iedereen toegankelijk en 
bieden wij een doorlopend sportaanbod 
aan Breda en omstreken. 

Een Vitale Sportvereniging is een actieve vereniging met een hart voor de buurt. 
Ze zet haar kernkwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport)leden, maar ook voor de 
samenleving. De Vitale Sportvereniging biedt een doorlopend sport- en activiteiten-
aanbod aan dat bijdraagt aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van 
burgers in haar directe omgeving 
 
Een sportvereniging heeft een bijzondere maatschappelijke functie. Sporten ver-
bindt immers mensen en bevordert een gezonde leefstijl. Zo heeft iedere sportver-
eniging in meer of mindere mate een positieve invloed op de leefbaarheid van een 
wijk, dorp of stad. Die invloed moet bij een ondernemende vereniging met hart voor 
haar omgeving niet onderschat worden. Zo’n actieve vereniging staat midden in de 
samenleving en biedt een grote meerwaarde. Bron: www.vitalesportvereniging.nl 
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ballangrud op glas ijs 

Op 7 juni werd mijn nieuwsgierigheid 
gewekt door een e-mail van de 
ledenadministratie. 
De brief die volgde op de aankondiging in 
die e-mail, gaf meer duidelijkheid omtrent 
de reden waarom we de avond van 29 juni 
moesten markeren in onze agenda. Het 
signaal dat eruit sprak, was voor mij 
voldoende aanleiding om op deze avond 
richting Ontmoetingscentrum de Vlieren te 
rijden. 
 
Na ontvangst met koffie en thee, gaven de 
bestuursleden enthousiast een inkijk in hun 
werk voor onze vereniging aan de 
(overigens beperkt) aanwezige leden. 
Daarna verdeelden we ons over 
verschillende groepen om verder te praten 
over de invulling van de diverse functies. 
 
Zoals voor mij al snel bleek, begeven we 
ons eigenlijk niet op glad ijs, maar is het ijs 
aan het smelten en staat het water ons 
bijkans aan de lippen als het gaat om de 
invulling van taken binnen de vereniging.  
Gelukkig is Ballangrud een vitale 
vereniging, die bruist van verfrissende 
ideeën, maar wel een vereniging die drijft 
op een (te) beperkt aantal vrijwilligers. 
 
Onze vereniging kan alleen vitaal blijven, 
wanneer meer mensen meehelpen om de 
schouders eronder te zetten. En: ja, er zijn 
1001 excuses om geen gehoor te geven 
aan zo’n oproep, maar er is ook 
altijd minimaal 1 goede reden om 
er wèl op in te gaan!  
En – als er iets duidelijk is 
geworden deze avond – niemand 
hoeft het alleen te doen. De 
huidige groep van vrijwilligers 
staat klaar voor de ondersteuning 
van nieuwe vrijwilligers. 
Bovendien kunnen taken – indien 
gewenst – worden gesplitst in 
deeltaken. 
 
Het heeft mij in ieder geval aan 
het denken gezet. Hopelijk ben ik 
niet de enige.  

Dus laat ik besluiten met een vrije 
interpretatie van een bekende uitspraak 
van John F. Kennedy (35e president van de 
VS): “Vraag niet (alleen) wat Ballangrud 
voor jou kan doen, maar (ook) wat jij kan 
doen voor Ballangrud”. 
 
Simon Zwijgers. 

De gespreksrondes worden voorbereid. 

Oudste lid en mede-oprichter van de 
verenging Pim Loomans was ook aanwezig. 
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Te midden van al je zomertrainingen en – bezigheden  zul je toch al weer aan de komende 
winter moeten denken en je aanmelding regelen. 
  
BELANGRIJK: 
  
►  Opgeven is gemakkelijk: je hoeft je gegevens alleen maar te mailen of op de web-

site in te vullen of door te bellen. Wij zorgen dan voor de formulieren en de verde-
re afhandeling. 

►  Wens je ook nog op een licentie-uur te schaatsen, lees dan ook de toelichting op 
bladzijde 15. 

►  Je aanmelding moeten op 2 september bij ons binnen zijn!  
En dat geldt dan voor iedereen, ook als je vorig jaar al bij ons geschaatst hebt. 

  
Hoe werkt het? Hier vind je de leidraad. 
  
Je dient de volgende stappen te doorlopen. Het is echt nodig, aangezien we met verschil-
lende partijen te maken hebben. En alleen op deze manier kunnen we een passende groep 
maken en zorgen voor voldoende trainers. 
  
1.  In het trainingsmenu vind je alle mogelijkheden. Het is voor ons van belang dat je 

goed aangeeft welk niveau je hebt, lees het menu dus even goed door. 
Kosten staan in het trainingsmenu en gelden voor één keer trainen per week op het-
zelfde tijdstip.  
 

2.  Vul je gegevens in op de website en klik aldaar op “verzenden”. 
Mailen mag ook: Marry Elzinga - van Benthem marryvanbenthem@planet.nl 
Bellen mag ook:  tel. 0162 - 434954 
 
Welke gegevens hebben we nodig? 
- Je naam. 
- Je geboortedatum. 
- Je niveau = het nummer van je trainingsgroep. 
- Het door jou gekozen tijdstip (of meerdere gekozen tijdstippen). 
- Je telefoonnummer, als dit het laatste jaar is gewijzigd, 
- Of je wel of niet beschikt over een BHV- of EHBO-diploma. 

(Vervolg op pagina 8) 
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3.  Op basis van je toegestuurde gegevens maakt de ledenadministratie een Plaatsings-

bewijs 2017-2018 aan. Dit wordt je vervolgens toegestuurd. 
 
Zonder geldig Plaatsingsbewijs kun je komende winter niet gaan schaatsen op 
onze verenigingsuren! 
 

4.  Op basis van de aangegeven niveau’s en trainingstijdstippen zal door de Technische 
Commissie evenwichtige trainingsgroepen worden samengesteld en daarbij de juiste 
trainer gekozen 

5.  Met je Plaatsingsbewijs kun je begin oktober je toegangspas (chippas) gaan  
regelen. De voorverkoop van de toegangspassen vindt plaats bij de receptie van de 
ijsbaan vanaf donderdag 5 oktober 2017 (voorverkoop in de avonduren).  
  

 Je chippas van voorgaande jaren kun je dan opwaarderen. Bezit je nog geen chippas, 
dan kun je deze aanschaffen voor éénmalig het bedrag van € 8,30. 
 
Dus meenemen: 
-  het originele PLAATSINGSBEWIJS van de club; 
-  een legitimatiebewijs als het lid jonger is dan 13 jaar; 
-  een 65+pas als het lid 65 jaar of ouder is; 
-  pinpas of contant geld (bedrag staat op het Plaatsingsbewijs); 
-  (indien van toepassing) zijn/haar pas van het vorig seizoen. 

6.  Met je pas kun je nu de ijsbaan op. De trainingen worden uit je contributie betaald en 
daar zijn geen verdere kosten aan verbonden.  

  
Begeleiders 
Wanneer je op één van de verenigingsuren een groep gaat trainen, dan ben je begeleider 
en heb je dus een begeleiderspas nodig. Bij je aanmelding via de mail kun je dit aangeven. 
Een begeleiderspas kost  € 75,15 en dit bedrag dien je straks eerst zelf af te rekenen aan de 
kassa. Vervolgens kun je dit bedrag declareren bij de penningmeester van Ballangrud. 
  
Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met   
De ledenadministratie, Marry Elzinga - van Benthem, 0162 – 434954 
   
Licentiehouders 
  
Licentiehouders lezen de toelichting op bladzijde 15. 
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Hieronder wordt een overzicht geboden van de schaatslessen voor de jeugd.  
Opgeven voor deze trainingen is mogelijk via een mailbericht aan  
 
Marry Elzinga - van Benthem,   
tel. 0162 - 434954,   
marryvanbenthem@planet.nl 
  
www.ballangrudbreda.nl 
  
a schaatsles jeugd van 6 tot ongeveer 11 jaar inclusief SOM(basis) 
  

Een gevarieerde jeugdtraining waarin alle basis schaatstechnieken en vaardigheden 
aan bod komen. De verhouding oefeningen en spelvormen is ongeveer 60% - 40%. 
De spelvormen zijn gekoppeld aan de technische doelstelling en het verbeteren van 
de behendigheid en coördinatie van de kinderen. De technische aanwijzingen worden 
hierbij verpakt in een speels jasje. Op maandag en vrijdag zijn er meerdere groepen 
waarbij kinderen worden ingedeeld naar leeftijd en schaatsvaardigheid. 
Ingrediënten: een speelse aanpak voor kinderen, veel plezier in het oefenen van 
vaardigheden op schaatsen, met elkaar samenspelen en van elkaar leren. Het spelen 
met allerlei materialen om beter te leren schaatsen. 

  
Maandagmiddag 16.30 uur  Kosten: 
Woensdagmiddag 16.30 uur  schoolschaatspas, zie blz. 11 

        
Aanmelden 

  mailbericht met gegevens naar marryvanbenthem@planet.nl of via website 

  optioneel: aanmeldingsformulier KNSB licentie kleine banentoernooi  
(zie elders deze Krabber voor de aanvraag van een licentie) 

   
b schaatsles voor alle jeugd vanaf 12 jaar en  

voor gevorderde jeugd vanaf ca. 9 jaar inclusief SOM 
  

Een gevarieerde jeugdtraining waarin alle basis schaatstechnieken en vaardigheden 
aan bod komen. De verhouding oefeningen en spelvormen is ongeveer 80%- 20%. 
De nadruk ligt op het langer bezig zijn met een technische oefening. De les vraagt 
van het jeugdlid wat meer concentratievermogen. De trainingsvormen zijn bedoeld 
om behendigheid en coördinatie te oefenen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is het 
eerder schaatsles hebben gehad een vereiste. 

(Vervolg op pagina 10) 
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Ingrediënten: Een kindgerichte training van alle schaatsvaardigheden met veel 
aandacht voor het goed aanleren van de basistechnieken. Daarnaast de mogelijkheid 
om samen met anderen te spelen met evenwicht, behendigheid en snelheid. 
  
Maandagavond 18.15 uur Kosten: 
     Ledenpas jeugd t/m 12 jaar € 75,15 
     ledenpas jeugd vanaf 13 jaar € 98,95 

      eventuele chippas € 8,30 
 
Dit geldt voor één keer trainen per week op hetzelfde tijdstip. 
 
Aanmelden 
● mailbericht met gegevens naar marryvanbenthem@planet.nl of via 

website 
● optioneel: aanmeldingsformulier KNSB licentie kleine banentoernooi  

(zie elders deze Krabber voor de aanvraag van een licentie)  
  
c Schaatsen op Maat SOM 

Deze schaatsles speciaal voor kinderen met een (motorische) beperking is volledig 
geïntegreerd in de reguliere schaatslessen voor de jeugd zoals hierboven 
beschreven. 
Ingrediënten: een individueel aangepaste begeleiding, veel aandacht voor de eigen 
mogelijkheden, het samen leren schaatsen op jouw eigen manier. Daarnaast 
natuurlijk een heleboel spelletjes om angst te overwinnen en te ontdekken wat je 
allemaal kan op schaatsen. 
  
Maandagavond 18.15 uur Kosten: 
     ledenpas jeugd t/m 12 jaar € 75,15 
     ledenpas jeugd vanaf 13 jaar € 98,95 
     eventuele chippas € 8,30 
 
Dit geldt voor één keer trainen per week op hetzelfde tijdstip.  
 
Aanmelden 

  mailbericht met gegevens naar marryvanbenthem@planet.n  of via website 
  
  
 
 

Kleine-banentoernooi 
  
Jeugd die (opnieuw) het wedstrijdschaatsen willen “proeven”, kunnen 
deelnemen aan het Kleine-banentoernooi. 
De kinderen schaatsen hun wedstrijden op de ijshockeybanen die 
iedere wedstrijd omgetoverd worden tot echte wedstrijdbanen. 
  
Lees daartoe het artikel over het Kleine-Banentoernooi onder 
Krabbelbabbels. 
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Ook dit seizoen kan de recreatief rijdende jeugd in 

de schoolleeftijd een zgn. schoolschaatspas 

aanschaffen.  

De aanvraag van deze schoolschaatspas verloopt 

geheel buiten het reguliere systeem om.  

Daarbij is het van belang dat de aanvrager zelf 

beschikt over een computer en een webcam en zijn/haar pas persoonlijk aanvraagt 

van thuis uit via internet. Dit is dus een andere toegangspas dan de reguliere 

verenigingspas! 

De pas is uitsluitend bestemd voor gebruik op publieksuren en jeugdleden van 

Ballangrud die op maandag- en/of op vrijdagmiddag training hebben, kunnen 

hiervan dus mee profiteren. Zij kunnen dus niet alleen op die uren trainen tegen een 

sterk gereduceerd tarief, maar ook vrij schaatsen op andere publieksuren. 

Zie voor meer informatie onze website svp: www.optisport.nl/schaatsbaanbreda  

  

 

Belangrijk:  

● Deze schoolschaatspas geldt uitsluitend voor schaatsen tijdens publieksuren. 

● Is niet verkrijgbaar bij de receptie van de ijsbaan. 

● Geldt voor jeugd in de leeftijd van 6 jaar tot en met 18 jaar. 

● Is alleen geldig gedurende één schaatsseizoen.  

● Schaatshuur NIET inbegrepen. 

● Seizoenstarief bedraagt plm. € 52,50 per persoon. 

● Bij verlies moet een nieuw exemplaar aangemaakt worden tegen extra kosten. 

● Pasbezitters hebben geen toegang via de poortjes, maar alleen op vertoon 

van hun pas aan de receptioniste èn vanaf 12 jaar ook met een 

legitimatiebewijs. 

● Pas vergeten = los entree betalen. 
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Trainingsmenu recreanten volwassenen 2017-2018  
 

 
2 Technische schaatstraining basis (inclusief Starters (= 1.) 

  
De trainingen zijn gericht op het verbeteren van uw basistechniek. In de trainingen zal 
de nadruk niet alleen liggen op het beter leren schaatsen van het rechte stuk maar 
vooral op het aanleren en verbeteren van de bochtentechniek. In deze trainingen 
wordt binnen de technische mogelijkheden een basisconditie opgebouwd. 
Ingrediënten: Een uitbreiding in uw kennis en vaardigheden op het gebied van de 
schaatstechniek, veel aandacht voor het schaatsen van een bocht waarbij u stap voor 
stap de techniek oefent. In de trainingen wordt daarnaast uiteraard aandacht besteed 
aan uw schaatsconditie. 
  
Maandagavond 18.15 uur  Kosten: 
Woensdagavond 18.15 uur  ledenpas volwassene (vanaf 13 jaar): € 98,95 
Zondagochtend 08.30 uur  eventuele chippas € 8,30 
  
Dit geldt voor één keer trainen per week op hetzelfde tijdstip. 
  
Aanmelden 

  mailbericht met gegevens naar marryvanbenthem@planet.nl of via website 
  
  
3 Technische schaatstraining vervolg 
  

U hebt de basis van het schaatsen onder de knie, maar bent er achter gekomen dat 
uw schaatstechniek nooit helemaal af is. U kunt het rechte stuk schaatsen en de 
bocht lopen, maar wil graag in de trainingen veel aandacht voor technische aanwijzin-
gen zodat u uw techniek nog verder kunt verbeteren. 
Ingrediënten: Een verdieping van uw kennis en vaardigheden op het gebied van de 
schaatstechniek, stap voor stap worden de basistechnieken moeilijker in coördinatie 
en uitvoering, veel aandacht voor individuele verbeterpunten en uw basisconditie 
wordt uiteraard niet vergeten. 
  
Maandagavond 18.15 uur  Kosten: 
Woensdagavond 18.15 uur  ledenpas volwassene (vanaf 13 jaar): € 98,95 
Vrijdagavond 18.15 uur   eventuele chippas € 8,30 
Zondagochtend 08.30 uur 

(Vervolg op pagina 14) 
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Dit geldt voor één keer trainen per week op hetzelfde tijdstip. 
  
Aanmelden 

  mailbericht met gegevens naar marryvanbenthem@planet.nl of via website 
  
  
4 Conditionele schaatstraining 
  

U beheerst de basistechniek en kunt een bocht lopen. In de training wilt u graag uw 
schaatsconditie verbeteren. Deze training is geschikt voor het verbeteren van uw uit-
houdingsvermogen zowel op kortere als langere afstanden. De training is daarnaast 
goed bruikbaar als voorbereiding op een langere tocht of een recreatieve marathon. 
Ingrediënten: De trainingen zijn een gevarieerde mix van allerlei vormen van schaats-
conditie, gedurende het seizoen wordt de intensiteit en duur opgebouwd, De training 
heeft zowel langebaan als marathon kenmerken, iedere training heeft daarnaast ook 
een technisch aandachtspunt. 
  
Maandagavond 18.15 uur  Kosten: 
Woensdagavond 18.15 uur  ledenpas volwassene (vanaf 13 jaar): € 98,95 
Vrijdagavond 18.15 uur   eventuele chippas € 8,30 
Zondagochtend 08.30 uur 
  
Dit geldt voor één keer trainen per week op hetzelfde tijdstip. 
  
Aanmelden 

  mailbericht met gegevens naar marryvanbenthem@planet.nl of via website 
  



     15 

De inschrijvingen voor komend winterseizoen verlopen voor de licentiehouders anders dan 
voor de recreatieve schaatsers. Alle licentiehouders zullen worden uitgenodigd voor de  
verschillende selectiegroepen die Ballangrud inmiddels rijk is.  
  
Deze uitnodiging zal per email worden verstuurd.   
Is je mailadres veranderd? Laat dit de ledenadministratie dan weten !!! 
  
Daarbij zullen tevens de benodigde inschrijfformulieren worden meegezonden. 
  
We vermelden hier (volgende bladzijde) alvast de tijdstippen van de verschillende groepen. 
Je vindt er ook alvast de .prijzen van de licenties en abonnementen. 
  
We willen op deze manier de procedure vergemakkelijken en kunnen zo meer grip houden 
op de omvang en samenstelling van de trainingsgroepen.  
  
Opmerkingen 
►  Naast de gewestelijke trainingsuren op dinsdag en donderdag is er ook een KNSB-uur 

op zaterdagochtend van 8.30 – 9.45 uur. Het trainingsjaarplan is echter geschreven op 
de dinsdag- en donderdagtrainingen. Licentiehouders worden geacht die zoveel mogelijk 
te volgen. Op zaterdagochtend is de training onderling. Inschrijving voor de zaterdagoch-
tend is een open procedure (gaat dus niet op uitnodiging). 

►  Mocht je naast de gewestelijke uren gebruik willen maken van trainingen op verenigings-
uren, dan kun je daarvoor de gebruikelijke inschrijvingsprocedure volgen (zie bladzijde 7 
deze Krabber). 

►  Rijders met marathon-intentie kunnen terecht bij de maandagavond-conditiegroep en 
eventueel de conditionele trainingsgroepen op vrijdagavond of woensdagavond tijdens 
verenigingsuren. De inschrijvingen hiervoor gaan via de gebruikelijke procedure (zie 
bladzijde 7 in deze Krabber). 

►  Tenslotte is er voor de onervaren jeugd de mogelijkheid om aan het Kleine-
Banentournooi  (KBT) deel te nemen. Dit is een prachtige manier om aan wedstrijd-
schaatsen te proeven of je volledig uit te leven als je nog niet groot en sterk genoeg bent 
voor de lange baan.  Je hebt dan wel een KNSB-licentie nodig. Tegen beperkte kosten is 
een licentie aan te vragen via de KNSB. 

►  Licentiehouders worden allemaal door de KNSB benaderd om hun licentie te verlengen.  
Dit wordt dus door de rijder zelf geregeld en gaat dus niet meer via de ledenadministra-
tie. 

►  Deelname aan jury: alle wedstrijdrijders zijn verplicht deel te nemen aan juryactiviteiten. 
Je wordt hiervoor ingedeeld door de jurycoordinatie. Als je verhinderd bent, dien je zelf 
voor vervanging te zorgen. De indeling wordt in oktober per e-mail verspreid. 
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licentiegroepen Ballangrud 

  

Groep Dag en tijd 

1e selectiegroep volwassenen Dinsdag en donderdag 17.15 – 18.15 uur* 

overige wedstrijdrijders Dinsdag en donderdag 18.30 – 19.45 uur 

1e selectie jeugd Dinsdag en donderdag 17.15 – 18.15 uur* 

*Deze selecties trainen alleen tijdens het vervroegde selectie-uur. Zij komen na de dweil-
pauze tijdens het reguliere KNSB-uur niet meer op het ijs onder leiding van een trainer (je 
mag wel voor jezelf een extra abonnement nemen). 
 
De KNSB eist wel een extra wedstrijdabonnement als je alleen  
van 17.15-18.15 uur traint !!! 

tarieven KNSB-licenties 2017-2018 

  

Wedstrijdrijders: licentiekosten 2017-2018 (vanaf 1 juli 2017) 

Categorie Leeftijd (op 1 juli) € 

Pupil tot en met 12 jaar 10,00 

Junioren 13 tot en met 18 jaar 22,50 

Senioren en Masters 18 jaar en ouder 37,50 

tarieven KNSB-trainingsabonnementen 2017-2018 

  

Categorie Basisabonn. 
(1 training) 

Duo-abonn. 
(2 trainingen) 

Trio-abonn. 
(3 trainingen) 

Short-track 

donderdag *) 

Pupillen € 118,50 € 160,00 € 203,00 € 103,00 

Junioren C € 136,50 € 183,00 € 231,00 € 113,50 

Junioren B € 167,00 € 224,50 € 285,00 € 122,50 

Junioren A € 183,00 € 247,50 € 314,50 € 131,00 

Veteranen  
en (Neo)
Senioren 

€ 196,00 € 265,00 € 337,00 € 135,50 

*) nog niet exact bekend, vermelde prijzen zijn van vorig seizoen 
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vertrouwenscontactpersoon 

clubkleding bestellen 

Jullie kunnen je fiets- (en je schaats) 
kleding 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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ploegentijdrit gilze 

Twee maanden geleden kwam Wim al eens 
polsen of ik niet mee wilde rijden met de 
ploegentijdrit in Gilze. Nou ja, ik fiets 
natuurlijk maar 1x in de week, maar als er 
twee ploegen zijn, dan wil ik wel als vulling 
mee in de tweede ploeg. Drie weken terug 
hoorde ik dat de inschrijving vol was en dat 
Ballangrud niet meer mee kon doen. Toch is 
het Ramon gelukt nog iets te regelen, want 
toen ik me af meldde deze week voor de 
training, zei Wim, dat er nog een plek over 
was voor de ploegentijdrit. Nou leuk, als er 
zich geen andere turbo-dijen meer 
aanmelden, dan rij ik wel mee. Nog geen 
half uur later ben ik toegevoegd aan de app-
groep “Tijdrit dudes!”, zo gaat dat 
tegenwoordig. Ik tel 10 namen in de app-
groep, dus ik denk twee ploegen van 5, 
leuk! Redelijk snel blijkt het toch maar om 
één ploeg te gaan, dus ik mag met de grote 
jongens mee. Afgelopen donderdag was het 
plan om nog wat puntjes op de i te zetten 
voor de ploegentijdrit, maar onweer en 
regenval zetten een streep door die 
plannen. Voordeel is, dat ik superfris aan de 
start zal staan, want ik heb deze week dus 
helemaal niet gesport. Dat gebeurt me niet 
vaak.  
Op de grote dag verzamelen we in Gilze en 
bewonderen het materiaal van de 
concurrentie. Ramon, Jeroen, Ilse en haar 
man Martijn, Wim en ik blijken de ploeg te 
zijn met de meeste beenbeharing. Ilse zag 
er bij ons veruit het best gesoigneerd uit. 
Startnummers halen en een toertje 
warmfietsen. De volgorde wordt bepaald en 
Wim bedenkt dat er niemand groot genoeg 
is om hem uit de wind te zetten. Hoge 
bomen vangen nu eenmaal veel wind en 
Wim heeft dat ook helemaal niet nodig om 
uit de wind gehouden te worden. Om 17.36 
mogen we het schavot betreden en om 
17.38 worden we losgelaten voor onze 3 
ronden van ruim 7 kilometer. Het is net echt 
met aftellen voor de start en een heuse 
motor die voor ons uitrijdt. Er wordt een-
drachtig samen gewerkt en al snel zitten we 
op een kruissnelheid van rond de 40 km/u. 
De aflossingen gaan soepel, het eerste 
rondje is het nog wat voelen hoe de bochten 
precies liggen en waar de wind vandaan 

komt. De noordenwind kracht 3 is toch pittig, 
behalve als ie in de rug is, dan klagen we 
niet. In de tweede ronde bereik ik hartslagen 
die ik lange tijd niet meer gezien heb, en 
aan het begin van ronde 3 slagen we er 
zelfs in een ploeg in te halen. Even later zijn 
we zelf aan de beurt om ingehaald te 
worden, maar gezien de eindtijd was dat 
geen schande. Anderhalve kilometer voor 
het eind gaat mijn kaarsje hard uit, maar 
mijn ploeg pikt me weer op en saamhorig 
kunnen we de finishlijn passeren. Eem 
mooie teameffort is geleverd met de 
gedachte samen uit samen thuis. Met 1 
seconde blijven we gelukkig net voor het 
damesteam Het Stadion. Met een 
gemiddelde van 39.5 km/u eindigen we 
uiteindelijk op de 42e plaats van de 48 
recreanten teams. We drinken nog wat op 
het gezellige Bisschop de Vetplein en 
kunnen nog net de elite-renners zien 
vertrekken. Rest me niets anders dan de 
fans langs het parkoers te bedanken, zoals 
onze voorzitter Jules, al was die wel voor 
ons vertrek vertrokken, want je wilt toch ook 
nog iets van de Tour zien. En Patricia, die 
volop beeldmateriaal heeft verzameld van 
ons, Renata, die ook langs de kant stond te 
roepen en te filmen en Marco, die ons over 
de finishlijn heeft geblazen. 
 
Op naar de Eneco Tour ploegentijdrit ! 
 
Pieter Pennings 
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insecten eten 

Vaderdag. Voor kinderen altijd weer moeilijk 
om een cadeautje te verzinnen. 
Maar niet voor die van mij. Elk jaar word ik 
weer verrast door een origineel idee. 
Klompen, kaartjes voor Bert Visscher, en dit 
jaar: INSECTEN ! 
Een zakje met meelwormen, een potje met 
krekels en een blok noga met nog meer van 
die kriebelbeestjes. Slik. 
Maar toch geprobeerd en het viel best mee. 
Steeds meer gepromoot vanwege de 
proteïnen, maar vooral als de vervangers 
van vlees. 
 
Reden voor mij om me daar maar eens in te 
verdiepen …. 
 
Pieter Elzinga 
 
 
Veel keuze 
Wereldwijd worden er veel insecten 
gegeten, een kleine 2000 soorten. Daarbij 
kom je de meeste kriebelbeestjes wel tegen: 
sprinkhanen, krekels, rupsen, kevers, 
kakkerlakken, mieren, bijen, wespen, 
termieten, vlinders en motten. We hebben 
het dan over volwassen insecten, maar ook 
larven of de poppen zijn eetbaar. 
De insecten die in Nederland verkrijgbaar 
zijn,  zijn meestal sprinkhanen, meelwormen 
en kevers. Die zijn veilig om te eten maar je 
moet wel de poten en vleugels verwijderen 
en eet ze niet rauw. 
Geheel vreemd is het toch niet, want een 
aantal hulpstoffen (E-nummers) eten we al. 
Je hebt misschien wel eens gehoord van 
een rode kleurstof gewonnen uit een 
schildluis.  
 
Bereiden 
Je kunt insecten gekookt, gebakken, gewokt 
of gefrituurd eten. De smaak lijkt een beetje 
op noten. Het moet wel altijd goed worden 
verhit. 
 
Gezondheidseffecten 
Insecten zijn rijk aan eiwitten. Qua 
voedingswaarde is het gelijkwaardig aan vis, 
kip, rund of varkensvlees. De samenstelling 
van de eiwitten is vergelijkbaar met vlees. 

De hoeveelheid varieert sterk: van 7 tot 48 
gram eiwit per 100 gram. Verder bevatten 
ze vitamines, mineralen en vet (tussen de 8 
en 65 gram per 100 gram droog gewicht).  
Insecten kun je dus eten als vlees. Insecten 
bevatten bovendien belangrijke 
hoeveelheden essentiële vetzuren zoals 
linolzuur en belangrijke micronutriënten 
zoals ijzer (8 tot 77 mg/100g) en vitamine A, 
B2 en D. 
 
Zijn er risico’s? 
● Bij schaal- of schelpdierenallergie, aller-

gie voor huismijt, bestaat de kans op 
allergie voor  insecten.  

● Door intensieve kweek kunnen dezelfde 
problemen ontstaan als bij intensieve 
veehouderij: zoals ziekten en 
mestoverschot. Mogelijk kunnen ze 
nieuwe onbekende ziekten met zich mee 
brengen.  

● Een risico van het telen van insecten is 
wel dat soorten die hier niet thuis horen 
inheemse soorten  kunnen verdringen.  

● Insecten moeten altijd goed worden 
verhit, voordat ze gegeten worden. 

● Gevriesdroogde insecten moet je ook 
eerst verhitten. De poten en vleugels van 
sprinkhanen, krekels, kevers en cicades 
moeten worden verwijderd; deze kunnen 
de darmen doorboren, vast komen te 
zitten en zo voor verstopping zorgen.  

● De EU heeft uit voorzorg een regel 
vastgesteld, dat je beter niet meer dan 45 
gram per keer kunt  eten. In insecten zit 
namelijk de stof chitine, die een beetje 
giftig is. Het zit in het skelet en de 
schilden van insecten en zorgt voor de 
stevigheid van het insect. Consumptie 
van 45 gram per dag gevriesdroogde 
insecten is geen reden tot bezorgdheid, 
maar een hogere inname is gewoonweg 
nog niet onderzocht. 

 
Duurzaamheidsaspecten 
De kweek van insecten is efficiënter dan het 
houden van dieren zoals kip, varken en rund 
voor de vleesproductie. Voeding wordt door 
insecten 2 tot 3 keer efficiënter omgezet in 
vlees dan door varkens of kippen. Vergelijk 
je het met runderen, dan is het zelfs 5 keer 
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zo efficiënt. Slechts 10 procent van het 
voeder dat in een vleeskoe wordt gestopt, 
wordt omgezet in vlees, terwijl dat bij 
insecten kan oplopen tot meer dan 40 
procent. Eén van de redenen daarvoor is 
dat insecten koudbloedig zijn: ze verbruiken 
dus in tegenstelling tot zoogdieren geen 
energie om hun lichaam op temperatuur te 
houden, maar in een koud klimaat moeten 
ze wel op temperatuur gehouden worden. 
Daarnaast kan ook een groter deel van het 
dier als vlees worden gebruikt: ongeveer 
90% bij een insect tegenover 50% bij een 
koe of een varken. Daarbij planten insecten 
zich ook veel sneller voort dan zoogdieren, 
zodat het uiteindelijke verschil in efficiëntie 
nog groter wordt. Ook is er minder water en 
ruimte nodig en kunnen insecten plantaardig 
voedsel eten dat niet door ander vee kan 
worden gebruikt.  
Ook de uitstoot van 
broeikasgassen lijkt een 
stuk lager te liggen bij 
insecten. Een onderzoek 
uit 2010 laat zien dat de 
uitstoot van 
broeikasgassen in een 
insectenkwekerij een 
factor van 100 kleiner zou 
zijn dan in een 
vleesrunderen. Dankzij 
insecten zouden we 
evenveel vlees kunnen 
blijven eten terwijl de 
milieubelasting met een 
factor 20 naar beneden 
gaat. 
 
bron: 
www.voedingscentrum.nl 
 
Sporten en  
insecten eten 
Insecten zijn echte 
eiwitbommetjes en dus 
perfect als sportvoeding 
te gebruiken voor, tijdens 
of na het (duur)sporten zoals bijvoorbeeld 
hardlopen of fitness. Er zijn al vele recepten 
op internet te vinden, zodat je het in je 
sportmenu kan opnemen. Maar er zijn ook 
al insectenrepen in de handel, bijvoorbeeld 
Chapul Bugbars. 
Dat zijn natuurlijke energierepen met eiwit 

uit krekels. Geen soja, geen 
zuivel, gewoon meel die volledig van krekels 
gemaakt is!  
 
bron: http://duurzaaminsecteneten.nl  

Ons recept. 
Zie je ze liggen, de krekels? 
Tussen de groentes op een 
wrap met guacamole (heel 
vééééél guacamole …) 

http://www.voedingscentrum.nl
http://duurzaaminsecteneten.nl
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ballangrud zomerijs 2017 weer in thialf, heerenveen! 

Thialf in 
Heerenveen werd 
de afgelopen 2 
jaar grondig 
verbouwd. Dit 
betekende dat we 
de afgelopen 
jaren voor ons 
jaarlijkse 
Ballangrud 
zomerijs uitje uit 
moesten wijken 
naar Leeuwarden 
(2016) en 
Enschede (2015). 
Alhoewel het ijs 
daar ook goed 
was, waren we 
toch weer blij om naar ons vertrouwde Thialf 
te mogen terugkeren. En dat al voor de 15e 
keer volgens de overlevering.  
 
Het “trainings”kamp zou voor de meesten 
van ons van donderdag 29 juni tot zondag 2 
juli duren. 
Gelukkig mochten we op ons vertrouwde 
stekje, Minicamping ’t Woutersbergje in 
Oudeschoot vlakbij Thialf, terugkeren. De 
eerste opdracht was om te controleren of de 
Ballangrud beer van Arina nog op de 
vertrouwde plek onder het afdak aanwezig 
was. Arina kan gerust zijn. Beer was er nog. 

Na een hoopvol weekend met mooi weer 
voorafgaand aan het zomerijs weekend, 
was de voorspelling van het weer helaas 
(weer) niet zo goed. Ook de afgelopen 3 
jaren was het helaas geen geweldig 
camping weer. Vorig jaar moest Koos zelfs 
met kaplaarzen uit zijn caravan stappen om 
het droog te houden. Dit jaar hadden we 
voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. 
Dat dit niet onverstandig was bleek bij 
aankomst. Op woensdag had het zelfs zo 
hard geregend, dat er 50 mm water naar 
beneden was gekomen. Genoeg om de 
voortenten van de stacaravans onder water 
te zetten. Herman mocht de nieuwe 
Ballangrud Partytent meenemen. Ik (André) 
had mijn Tarp meegenomen. Met deze 
hulpmiddelen konden we het afdak 2x zo 
groot maken. Ook werd een windscherm 
opgehangen zodat we er warmpjes bij 
konden zitten. Dit was wel nodig aangezien 
we een grote opkomst en de nodige regen 
verwachtten. Wel was hulp van de BAM, in 
de persoon van Rob Rensen, nodig om een 
ingenieus gootje te maken tussen de 
partytent en de overkapping.  

 

Noor had een elektrische terrasverwarming 
meegenomen voor een warme, gezellige De Ballangrud mascotte  

Herman, de medekwartiermaker 
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“after skate” borrel na de laatste training van 
de dag. En dat geeft hartverwarmende 
plaatjes: ook de honden van Pieter en Ethel 
konden dit erg waarderen, vooral die kleine 
Jessie;) 

Rob en ik waren in staat om ons tentje droog 
op te zetten. Langzaam “druppelden” de een 
na de andere Ballangrudter binnen. Het weer 
werd langzaam slechter. Maar het kamp 
kreeg steeds meer vorm. Wel waren we 
gewaarschuwd voor een vrachtwagen die 
elke avond naast ons kamp zou staan en ’s 
morgens vroeg (5:40 am) zou vertrekken. 
Wat niet was verteld, was dat deze meneer 
eerst koffie moest zetten voor zijn ontbijt. De 
koffiebonen werden ouderwets vers gemalen 
met een elektrische bonenmaler. Aangezien 
wij er pal naast stonden, waren wij ook op 
tijd wakker!  

 

Donderdagavond was het tijd om voor de 
eerste keer te gaan schaatsen op het heilige 

ijs van Thialf. Maar eerst heerlijk gegeten 
van de super pastasaus van Lian en Maartje.  
Ik had een poging gedaan om een aantal 
trainingen te verzinnen. De eerste training 
was uiteraard “ijsgewenning”! Heel rustig 
reden we onze eerste rondjes op het mooie 
ijs van Thialf. Gelukkig was het nog niet zo 
druk op het ijs. Het zou echter gedurende het 
weekend toch wel wat drukker worden. 
 
Vrijdag werd de meest intensieve 
trainingsdag met een middag training, weer 
“ijsgewenning”, en een stevige avond 
training. Vrijwel iedereen was nu gearriveerd, 
ook Pieter en Ethel Pennings met hun lieve 
hondjes, Bella en Jessie (respectievelijk die 
grote en die kleine). Voorafgaand aan de 
tweede training werd een stevig avondmaal 
geserveerd door onze fantastische 
campingkoks Noor en Jan. Net als vorig jaar 
waren Everhard en Marianne de Neeling ook 
dit jaar weer van de partij. We werden 
vereerd met een bezoek van hun dochter, 
Sanneke de Neeling van de Lotto Jumbo 

De vertrouwde evaluatie met terrasverwarmer, chips en een Tripeltje. 
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ploeg, die met ons mee kwam eten. We 
hebben haar uitgebreid kunnen ondervragen 
over de geheime training methoden van Jac 
Orie. Maar uiteraard was het ook erg 
gezellig.   

Omdat de vrijdag training door mij behoorlijk 
werd gevoeld, ben ik zaterdag wat langer op 
bed blijven liggen en ben ik wat later naar 

de ijsbaan gegaan. Deze keer heb ik een 
rustige training afgewerkt. De groep dames 
(Rian, Noor, Lian) en Koos, onder leiding 
van Marianne de Neeling, werkten nog een 
stevige training af van hun personale extra 
coach Monique Vergeer. Na de training was 
het weer ondertussen toch wat beter 
geworden. We konden na de training zelfs in 

 Rob en Pieter nemen het er even goed van. 

Sanneke de Neeling 
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de het zonnetje zitten met een verfrissend 
biertje. 

Na een gezellige laatste avond, met een 
keuze menu uit maar liefst drie gerechten 
door de geweldige kookkunsten van de 
Chefs Herman en Rob en chef de cuisine 
Ethel konden we ons gaan opmaken voor 
een laatste training op zondag. Onze 
buurman was zelfs op zondag op tijd 
opgestaan om ons te wekken met “verse” 
koffie. Alhoewel het bijna de hele nacht 
droog was gebleven, kregen we na het 
ontbijt nog een laatste douche van de 
weergoden. Dus helaas moesten de tenten 
nat worden ingepakt. Vol optimisme gingen 
we nog een keer naar Thialf om onze laatste 
rondjes te rijden. Ondertussen waren Pieter, 
Marry en Janneke Elzinga ook gearriveerd 
om hun eerste rondjes te komen rijden. 
Alhoewel er al na een uur gedweild werd, 
was Rob streng edoch rechtvaardig en 
onverbiddelijk;). Op tijd naar huis, dus geen 
laatste rondjes op gedweild ijs. Na twee uur 

rijden weer veilig thuis.  
  
Allemaal bedankt voor weer een fantastisch 
schaatsweekend in Heerenveen. Volgend 
jaar komen we zeker weer terug.  
 
André en Rob. 
 

PS. Voor de schaatsliefhebbers; de ijsbaan 
is nog tot en met 15 juli geopend. Wie later 
in het seizoen nog wil genieten van 
zomerijs, hier een tip van een lokale Fries. 
Leeuwarden is vanaf zaterdag 19 augustus 
geopend tot en met 30 september. Kijk voor 
zomerijs op de website van Thialf in 
Heerenveen en de Elfstedenhal in 
Leeuwarden . 

 

 

Het Ballangrud kamp 
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Aan het eind van de skeelertraining zit 
Jan van Reede nog voor zijn helm af is 
of zijn skeelers uit al op de bank aan 
een bakje kwark. Verbaasd kijkt hij om 
zich heen: “Wat zijn jullie laat met je 
proteïne-inname!” 

Eric de Bruijn geeft een adreswijziging èn 
een wijziging van zijn bank en dus een 
wijziging van zijn rekeningnummer èn 

een wijziging van zijn mailadres door. 
Zijn commentaar daarbij: “Gelukkig is mijn 
naam nog wel hetzelfde gebleven anders 
was ik nu echt de weg kwijt.” 

Insecten nog maar even niet op het 
campingmenu van de zomerschaatsers in 
Heerenveen. Daar kotsen ze al van de 
gewone menu’s …. 

Arthur leent zijn wielershirt aan Pieter 
voor de ploegentijdrit, maar wil hem 
wel terug met een parfummetje.  
D’r zit nu zeker een luchtje aan! 

Over proteïnen gesproken. De 
redactie gaat een tweede 
uitdaging aan (na het koud 
douchen gedurende de lange 
zomermaanden): het eten van 
insecten. 

Misschien ook iets voor diegenen die het 
gevoel hebben over het ijs te kruipen? 

We hebben het dan over meelwormen en 
krekels. En (nog) niet over de Gerris 
lacustris (schaatsenrijder). 

Als Koos een rit gefietst heeft en zijn 
gemiddelde snelheid valt tegen, dan 
verandert ie in STRAVA de training 
gewoon naar een looptraining! 

“Papa, waarom heeft die 
meneer een pistool?” 
“Dat is omdat hij vroeger  
bandiet is geweest.” 
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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 



de jarigen in juli en augustus 

Bo  Mengerink 2-jul 

Guus  Klitsie 2-jul 

Odin  Hoedeman 3-jul 

Femke  Leijten 3-jul 

Frank van Heelsum 4-jul 

Nick  Franken 6-jul 

Guus  Maris 6-jul 

Hans  Vlemmings 7-jul 

Heidi  Heijne 8-jul 

Walter  Volkers 12-jul 

Marinus  Looije 15-jul 

Roel  Hamers 19-jul 

Edward  Spiessens 20-jul 

Annelot  Schouwenaars 20-jul 

Johan  Kranenburg 22-jul 

Bram  Franken 22-jul 

Harrie  Vollering 23-jul 

Elena  Tiesing 23-jul 

Leo van der Geest 23-jul 

Bertus  Verschoor 25-jul 

Lenneke  Tichelaar 25-jul 

Anne de Jonge 27-jul 

juli 

augustus 

Rian  Buitendijk-Michielsen 1-aug 

Corrine van Beek 2-aug 

Joep  Baks 4-aug 

Roos  Meijer 9-aug 

Arnold  Verbakel 11-aug 

Eva de Jonge 12-aug 

Nelly van Kampen 12-aug 

Maartje  Mulders 12-aug 

Michelle  Pernot 13-aug 

Femke  Haarman 16-aug 

Corné  Theunisse 19-aug 

Arthur  Haerkens 19-aug 

Lucas  Demaret 19-aug 

Peter  Wijnings 20-aug 

Karel van Waveren 21-aug 

Wies van der Klaauw 26-aug 

Marten  Smorenburg 31-aug 
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krabbelbabbels 

inschrijven nieuwe seizoen 

Misschien heb je het al gezien voor in deze Krabber, op bladzijde 7.  
Je moet je weer inschrijven voor het nieuwe seizoen.  
Nu al ? Ja nu al ! 
 
Je geniet nog volop van de zomer(trainingen), maar toch wil de 
technische commissie al weten hoeveel kinderen verwacht  kunnen 
worden op de trainingen. Dus je moet nu al denken aan de komende 
winter. 
 
Opgeven kan gemakkelijk via onze website www.ballangrudbreda.nl 
Je mag ook een mailtje sturen naar de ledenadministratie: 
marryvanbenthem@planet.nl 
 
Wat moet je doorgeven? 
Je naam natuurlijk en wanneer je wilt gaat trainen. 
Zie daarvoor het trainingsmenu voor de jeugd op bladzijde 9. 
 
Train je op maandag– of woensdagmiddag? Dan kun je weer gebruik 
maken van de schoolschaatspas. Zie bladzijde 11. 
 
Graag opgeven voor 2 september 2017 
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Bredase Skeelerkampioenschappen deel 2 

Maandagavond 26 juni, de zon scheen, het asfalt was schoon en er stonden bijna 
70 Bredase skeeleraars klaar om deel 2 van het Bredase kampioenschap te 
skeeleren. Ongeveer de helft was van Ballangrud, de andere helft waren leden van 
onze vrienden van de Striene. De Bredase kampioenschappen worden samen met 
de Striene georganiseerd. 
 
De avond werd gestart met 2 individuele sprints op het lange rechte stuk van de 
buitenste baan op het Cor Vlemmix circuit. Vol spanning en enthousiasme wachtte 
iedere deelnemer geconcentreerd op het startschot om vervolgens zo snel mogelijk 
naar de eindstreep te skeeleren. 
  
Na de sprints was het tijd voor een massastart. Afhankelijk van de categorie werd er 
gestart voor 1, 2 of 3 rondes in de binnenbaan (maar zonder beklimming). Hier en 
daar kwam het zelfs aan op een fotofinish. 
  
Bij de massastart waren, Lobke van Benthum, Pepijn Koens, Luka Sterk, Bram 
Lammers, Silke van Dongen, Ibe Hoedeman, Bo Mengerink, Bram Franken, Vera 
van Gestel, Idse van Bentum, Sarina van Dijk en Lars Mengerink, de snelste 
namens Ballangrud in hun klasse. 
 
De mooie avond, vol lachende gezichten en af een toe een traan na een valpartijtje, 
werd afgesloten met de prijsuitreiking. Beretrots nam iedereen een medaille in 
ontvangst, en voor de beste drie van iedere categorie was zelfs een beker 
beschikbaar. 
Het Bredase Kampioenschap is een klassement over 3 wedstrijden. Er zijn nu 2 
wedstrijden gereden. De finale is op zaterdag 30 september. Zien we je dan?! 
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Pupillen 4 dames  
1e Yinte Sanderse 
2e Lobke van Benthum 
3e Marieke Kuipers 
4e Wies van der Klaauw 
 
Pupillen 4 heren 
1e Pepijn Koens 
2e Guus Lammers 
3e Neil van Dun 
4e Jens Jasperse 
5e Taro Sterk 
6e Rein van der Klaauw 
 
Pupillen 3 dames 
1e  Luka Sterk 
2e Lisa Gommers 
3e Ymke van Poppel 
4e Yara Peters 
5e Nynke Mooiweer 
6e Nove Sanderse 
 
Pupillen 3 heren 
1e Bram Lammers 
2e Odin Hoedeman 
 
Pupillen 2 dames  
1e Silke van Dongen 
2e Nienke Kuipers 
3e Brynn van Dun 
4e Yara van Klaveren 
5e Mare Tiesing 
6e Fenne Sanderse 

7e Julia Baars 
8e Annelinde Hoedeman 
9e Karlijn Marrenga 
 
Pupillen 2 heren 
1e Ibe Hoedeman 
2e Eise van Schijndel 
3e Jort Kuipers 
4e Nils Prenger 
 
Pupillen 1 dames 
1e Bo Mengerink 
2e Roos Meijer 
3e Femke Haarman 
4e Bryndis van Schijndel 
 
Pupillen 1 heren 
1e Bram Franken 
 
Kadetten dames 
1e  Vera van Schijndel 
 
Heren kadetten 
1e Michiel Horchner 
2e Idse van Bethum 
 
Dames Junioren 
1e Sarina van Dijk 
 
Heren Junioren 
1e Lars Mengerink 
2e Thomas Ros 

Uitslagen CK inlineskate Ballangrud jeugd 26-06-2017 

foto’s: Jeroen Sterk 
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foto’s: Wim van Benthum 
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Hoi, ik ben Bryndis en ik ben 12 jaar.  

 

Dit jaar deed ik mee aan de Alpe ’d HuZes. We hadden van tevoren al 

vaak getraind in Luxemburg, Limburg en ook nog heel vaak gewoon in 

de buurt van Breda. Toen we uiteindelijk bij de start stonden was ik best 

zenuwachtig . De start was om 4.30 maar er deden zoveel mensen mee 

dat we uiteindelijk rond 5 uur gingen fietsen.  Het begin van de berg was 

best zwaar maar toen ik mijn tempo had gevonden ging het een stuk 

beter.  Toen we rond bocht 3 waren (de berg heeft 21 bochten, de 

bochten gaan van 21 naar 1) werd het steeds zwaarder, maar gelukkig 

wist je dat je bijna aan het einde was. Toen we uiteindelijk bij de finish 

waren was ik behoorlijk moe, maar ik was heel blij dat we mee gedaan 

hadden en dat we geld hadden opgehaald voor het goede doel. 

 

Bedankt voor het steunen!!!!!  

 

Klim 1  (voltooid!) 

Gestart om : 05:01:37 
Bocht 16: 05:28:17 
Bocht 9: 05:55:53 
Bocht 7: 06:03:51 
Bocht 3: 06:24:06 
Top bereikt om : 06:44:08 
Totale duur klim: 01:42:31 
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Klim 1  (voltooid!) 

Gestart om : 05:01:37 
Bocht 16: 05:28:18 
Bocht 9: 05:55:52 
Bocht 7: 06:03:49 
Bocht 3: 06:24:03 
Top bereikt om : 06:44:08 
Totale duur klim: 01:42:31 

Ik ben Eise van Schijndel  en ik heb op 1 juni  Alpe d’HuZes  gefietst. Ik 

moest om  2:45 opstaan, dat was dus niet zo fijn. Toen zijn we met de 

auto naar Bourg d’Oisans gereden want daar was de start. Om 4:30 

was de officiële start maar wij stonden zo ver achteraan dat we pas om 

5:00 vertrokken.  

 

Ik vond het heel spannend toen ik de eerste bocht aan zag komen, 

maar toen we daar voorbij waren vond ik het helemaal niet meer zo 

spannend. Ik vond de laatste 3 bochten het zwaarste stuk van het par-

cours want daar ging het nog even heel steil omhoog. Toen we in het 

dorpje Alpe d’ Huez aankwamen werd het een stuk makkelijker en er 

stonden veel meer mensen te klappen. In dat dorpje was ook de finish. 

Bij de finish was het heel druk. Ik ben tegelijk met mijn zus Bryndis (die 

ook meefietste) over de finish gegaan.  

We hebben er 1 uur en 43 minuten over gedaan.  
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Daarna gingen we met de skilift terug naar het dorpje Huez omdat 

kinderen niet fietsend naar beneden mogen. Daar hebben we nog 

mensen aangemoedigd. In de middag heb ik hem nog een keer voor de 

helft  gelopen  in plaats van gefietst. Omdat het toen lichter was stonden 

er veel meer toeschouwers om je aan te moedigen, daardoor ging het 

een stuk makkelijker. Lopend gaat wel een stuk langzamer dan met de 

fiets, daardoor heb ik over de helft van de berg ongeveer de zelfde tijd 

nodig gehad als de hele berg met de fiets. Na afloop zijn we weer met 

de skilift terug  gegaan naar Huez.     

 

Ik wil iedereen bedanken voor alle donaties! 
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agenda 

2 sep Uiterste inschrijfdatum wintertrainingen, zie bladzijde 7 

1 en 2 sep 24kika.nl , zie bladzijde 18 

30 sep Finale Bredase kampioenschappen skeeleren 

5 okt Start voorverkoop wintertrainingen 

  

  

  

  

  

  

Bezoek ook regelmatig  onze website: www.ballangrudbreda.nl 
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