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en na afloop is er taart ! 

Taart na afloop van het skeeler-
kampioenschap voor de jeugd. Een 
hoogtepunt voor Ballangrud en  
De Striene. 
 
Het Bredase inline skate kampioenschap 
werd op zaterdag 30 september afgesloten. 
Op een baan vol gezellige drukte. Een feest 

om mee te doen, een feest om er bij te zijn. 
Zoveel kinderen met plezier op de wieltjes, 
strijdend om de prijzen in de verschillende 
categorieën. Bij zo’n gebeurtenis voel je het 
verenigingsleven en weet je weer waar je 
het als vrijwilligers allemaal voor doet. 
En dat smaakt - net als de taart - naar 
meer! 
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bestuur en commissies 

Bestuur en commissies 
Dagelijks bestuur: 
voorzitter : vacant 
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  

jeugdcomm. : Jeroen Sterk 
j.sterk77@gmail.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 23 december a.s. 

Overzicht wintertrainingen 
achtterin deze Krabber. 
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Jaargang 51- nummer 6 
november 2017 

redactioneel 

 

 

De eerste streken zijn weer gezet op het ijs, de hoeken beginnen al weer kleiner te worden, 
de snelheid al weer wat hoger, de bochten al weer wat scherper, de temperaturen al weer 
wat lager, de schaatsen al weer wat botter. Allee, dat laatste hoort niet echt in het rijtje 
waaruit blijkt dat we weer lekker bezig zijn op de schaats, dan is het gewoon tijd om ze te 
slijpen, hè!  
Deze Krabber is er toch weer eentje die de wisseling van de seizoenen aangeeft. Enerzijds 
nog zonnige verslagen van skeelerkampioenschappen en het wielerseizoen en anderzijds 
een verslag over Inzell en de aankondiging van het Oliebollentoernooi. Toch een beetje 
mijn kindje, die laatste. We hebben weer leuke plannen. Zo gaan we weer een 
vlaggenestafette rijden, wat altijd een spectaculair zicht geeft en nieuw dit jaar is dat onze 
schaatsvrienden van de Striene en SSVB zich ook in het strijdgewoel gaan wagen. Mooi 
dat we op steeds meer vlakken de samenwerking weten te vinden. 
Verder staan er trainers-workshops en recreanten-clinics op stapel en komt de 
ledenvergadering er weer aan. Daar zul je wel te horen krijgen dat er is genoeg te doen 
binnen ons mooie cluppie, dus kom gerust in aktie, want samen moeten we er iets moois 
van blijven maken! 
 
Wat mij betreft mag de vlag weer uit voor Ballangrud! 
 
Sportieve groeten, 
 
D’Andere 
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Op donderdag 28 september werd er – in 
verband met de voorbereiding op het 
nieuwe schaatsseizoen – een 
trainersbijeenkomst gehouden. 
De belangrijkste punten ter informatie voor 
de vereniging volgen  hieronder. 
 
Trainersindeling 
Deze is vermeld op de laatste bladzijde 
van deze Krabber. 
 
Scholing trainers  
Op zaterdagen dat er KBT wedstrijden 
worden gehouden, zijn er clinics voor eigen 
trainers. 
Nadere info volgt t.z.t.   
Het gaat vooralsnog om de volgende data: 
18 november 2017           
16 december 2017           
13 januari 2018  
10 februari 2018 (deze datum proberen we 
nog te verzetten ivm Carnaval) 
3 maart 2018 
 
Ballangrud probeert met de andere 
verenigingen van de BIJF (Bredase 
ijsfederatie) KNSB-scholing naar het 
zuiden te krijgen. Liefst in Breda. 
Het gaat om SL2 en ST3. De TC wil zo 
snel mogelijk weten of je belangstelling 
hebt of iemand weet die dit wil. We kunnen 
dan de financiele consequenties voor 
Ballangrud helder krijgen i.v.m. de 
begroting 17-18.   
 
In november is er in ieder geval in Tilburg 
een basis jurycursus. Ook daarvoor graag 
laten weten of je belangstelling hebt. Dit is 
een opstapcursus die later ook 
mogelijkheden geeft om verder te gaan 
voor scheidsrechter/starter etc. 
 
Veiligheid 
Bij uitrijden graag aandacht voor het goede 
voorbeeld. Maximaal met 2 rijders naast 
elkaar. Graag deelnemers van je groep 
erop aanspreken. Ook bij dit uitrijden zo 
rechts mogelijk op de buitenbaan rijden. 
Verder willen we dit jaar vragen om mee te 
werken een het speerpunt helm dragen. 

Iedereen die een helm heeft deze ook 
consequent dragen en liefst als trainer het 
goede voorbeeld geven. Weet dat we bij 
Azzuri de 11 % kortingsactie hebben. 
 
Het idee wordt geopperd voor mogelijk 
extra schaatskleding voor trainer met logo 
trainer Ballangrud. 
 
Mutaties/reorganisatie TC 
Herman van Heteren, John van Gils en 
Harry Marrenga hebben afscheid genomen 
als TC lid. Jan Doorbusch is de TC komen 
versterken voor het aandachtsgebied 
jeugd. Willard is als voorzitter TC nog 
actief tot de ALV op Maandag 13 
november 20.00 uur in het racketcentrum 
 
Verder zijn we bezig om de TC verder om 
te vormen. Idee is dat er voor 
deelgebieden één verantwoordelijke komt 
en dat de voorzitter van de TC minder in 
de uitvoering komt te zitten maar meer op 
hoofdlijnen kan sturen.  
Dus bijv. zoeken we iemand die als 
aandachtgebied licentie rijders/
licentietrainers onder zijn hoede wil nemen. 
Gelijk aan wat Jan Doornbusch nu doet 
voor de jeugd.  Daarnaast willen 
we  iemand die de belangen van de 
recreanten binnen de TC gaat behartigen 
inclusief de trainers daarvoor. Op die 
manier hopen we dat afgebakende klussen 
meer mensen over de streep trekt om iets 
te doen. Veel handen maken licht werk is 
het idee. Het voorzitterschap TC 
wordt  daarmee ook een behapbare 
onderneming. 
 
Zo hebben we voor het KBT, waarbij 
Maartje en Jan Doornbusch de trainers 
zijn, Suzanne van Klaveren bereid 
gevonden de zaken er omheen te 
coördineren. 
 
Samenwerking andere clubs 
We hebben het dan over SSVB, de 
Striene, Yeti’s en IJsco. 
De verdergaande samenwerking werpt zijn 
vruchten af. Het oliebollentoernooi van 

van de TC 
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Ballangrud en het midwinterevenement van 
de Striene staat open voor elkaars leden. 
Met de Yeti’s (ijshockey) proberen we voor 
de binnenbaan op maandag in de maand 
oktober uit om 15 minuten later te 
beginnen. We willen bekijken wat de 
consequenties hiervan zijn. 
                 
Proeftrainingen 
Vanaf komend seizoen willen we proberen, 
met name voor de jeugd alle 
proeftrainingen zoveel als mogelijk op de 
woensdagmiddag 16.15 te zetten. Jan 
Doornbusch zal dan alle proeflessen 
verzorgen de eerst keer en bekijken waar 
ze hun 2e en 3e proefles het best op hun 
plek zijn. Dat kan de ene keer op maandag 
zijn maar wellicht ook aansluiten bij een 
KBT training op zaterdag. 
 
Mededelingen/data diversen 

Ballangrud doet mee aan de AH-zegelactie 
die inmiddels gesloten is m.b.t. zegels 
plakken. We willen in de maand  november 
bepaalde momenten aanbieden. De 
trainingen zullen door Jan Doornbusch, 
Jules van der Horst, Ethel Pennings en Jan 
van Evelingen worden verzorgd afhankelijk 
van de belangstelling.  
 
Nog een paar belangrijjke data 
● Zondag 17 december  

Oliebollentoernooi 
● Zaterdag 6 januari   

Midwinterevenement  
● Zaterdag 3 februari  

Clubkampioenschappen 
                
Willard van Vugt 
 
 

de TC van Ballangrud 

Na 3 (of is het 4 jaar) neem ik afscheid als lid 
van de Technische Commissie. De TC. 
Onder leiding van Willard van Vugt, 
voorzitter van de TC, hebben we in de 
afgelopen periode met z’n 4 onze taken 
uitgevoerd. Juist doordat we met 4 waren 
konden de taken goed verdeeld worden, 
Jeugd, wielrennen/mtb, skeeleren, 
schaatsen.  
 
Als ik de revue laat passeren en dan bedenk 
wat we uitgespookt hebben moet ik er even 
voor gaan zitten. Een van de dingen die 
belangrijk zijn, is de timing van de informatie 
bij het wisselen van de seizoenen. Het 
regelen van de trainers, het indelen van de 
groepen.  
 
Een de speerpunten was om de “jeugd” op 
de kaart zetten. Normaal ligt het zwaartepunt 
bij een schaatsvereniging bij de winter. En in 
de zomer worden er trainingen 
georganiseerd om in het volgend 
schaatsseizoen weer goed voor de dag te 
komen. Je bent dan ook lid van een 
schaatsvereniging en niet van een wieler of 

inlineskate club. Maar bij de jeugd hebben 
we het een klein beetje omgedraaid. Vooral 
om de jeugd warm te maken voor het 
schaatsen.  
 
Dit naar het idee van Jeroen Sterk. I.p.v. de 
winter naar de zomer te gaan, zijn we bij de 
jeugd van de zomer naar de winter gegaan. 
En dan specifiek het skeeleren, inline skate, 
zoals het tegenwoordig heet en dat pas 
schaatsen. Jeroen heeft bedacht dat als we 
een zomerprogramma aanbieden aan de 
jeugd, zonder dat ze eerst lid worden van 
Ballangrud, met als toetje 3 gratis 
schaatslessen. Pas daarna hoeven de 
kinderen te beslissen of ze lid willen worden 
van Ballangrud. Samen met de TC en 
bestuur hebben we het kader beschreven 
waarbinnen het programma moet werken. 
Het succes is zo groot dat we tegen een 
limiet aanlopen, omdat we bijna een tekort 
aan jeugdtrainers hebben bij het skeeleren. 
Op maandagavond zijn er ongeveer 50 
kinderen op de baan van 5 tot 16 jaar, die 
het skeeleren onder de knie proberen te 
krijgen. Natuurlijk zijn er veel kinderen die al 
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lid zijn van Ballangrud, maar een behoorlijk 
deel van de jeugd is de hele zomer aan het 
trainen op de skeelers, die pas in de winter 
gaan beslissen of ze lid worden.  
 
Dit is een van activiteiten van de TC waar ik 
bij betrokken ben geweest. De meest tijd 
gaat op aan het regelen van de trainers, 
zeker voor het regelen van de trainers bij het 
skeeleren voor de jeugd. Ja en omdat het 
skeeleren een beetje mijn afdeling is 
geworden ben ik betrokken bij het indelen 
van de groepen, of het herverdelen indien er 
een trainer niet kan komen door welke 
oorzaak dan ook. Ik moet erbij vertellen dat 
Jeroen Sterk hele handige WhatsApp 
groepen heeft opgezet, zodat de 
communicatie sneller gaat dan het licht.  
 
In de omgeving van Breda zitten nog meer 
schaatsvereniging, die ongeveer dezelfde 
activiteiten hebben in de winter en de zomer. 
De vorige TC was al bezig om de onderlinge 
samenwerking te vergroten. Dat heeft als 
positief resultaat opgeleverd dat de 
schaatstrainingen op het licentie uur al veel 
samen wordt geregeld samen met SSVB. 
Met name de trainers en indeling van de 
groepen. 

 
Op de skeelerbaan is de samenwerking nog 
groter. We hebben in 2017 zelfs een Bredaas 
inline skate kampioenschap samen 
georganiseerd met de Striene voor de jeugd 
welke trainen op de baan van Breda. Helaas 
zijn er nog geen andere verenigingen die 
meedoen, maar wellicht zal dat in de 
toekomst wel gaan lukken.  
 
In de TC wordt niet zo heel veel vergaderd, 
alleen wanneer het nodig is “kruipen” we bij 
elkaar. Heel vaak communiceren we via alle 
andere kanalen welke we tot onze 
beschikking hebben. Dat werkt best prettig. 
Het is goed dat een TC om de paar jaar 
wordt voorzien van “vers bloed” nieuwe 
ideeën, andere inzichten, dit met als doel om 
Ballangrud een leuke verfrissende vereniging 
te houden. 
 
Herman van Heteren 
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op glad ijs? zijn wij uniek? een speciale ‘van de’ interim’ 

Op 29 juni deed het bestuur een laatste 
poging om leden te bewegen mee te helpen 
om onze vereniging te ‘runnen’. Dat heeft 
wel een aantal vrijwilligers opgeleverd die 
van harte een kleine overzichtelijke en 
meest tijdelijke taak op zich willen nemen, 
maar onze zoektocht naar een nieuwe 
voorzitter en een TC-bestuurslid is vergeefs 
geweest.  
 
Frappant vind ik wel dat heel veel leden al 
lange tijd aan mij vragen of ik al een 
opvolger heb gevonden, maar geen enkel lid 
zocht mij op om te bespreken of het iets 
voor haar of voor hem was. Er is dus wel 
zorg bij veel leden over het besturen van 
onze mooie club, maar niemand wil, kan of 
durft het stokje overnemen. 
 
Geloof mij, het is niet moeilijk als je van 
mensen houdt en van samenwerken om de 
inzet van de talenten van alle vrijwilligers te 
verbinden aan het toekomstplan van 
Ballangrud. Het kost ook wat, vooral tijd en 

aandacht, maar je krijgt er ook veel voor 
terug: een warme en bloeiende 
schaatsvereniging. 
 
Op de laatste bestuursvergadering hebben 
wij afgesproken dat het mijn laatste als 
interim-voorzitter was. Ik wil niemand meer 
in de weg lopen. Wij willen niet de indruk 
wekken dat het zo wel door kan gaan. Het 
toeval in mijn privésituatie zorgt er ook nog 
voor dat ik niet aanwezig zal zijn op de 
Algemene Leden Vergadering. Duidelijker 
kan het niet zijn. 
 
Ik dank iedereen voor de support en warmte 
die ik heb ervaren en hoop dat ik snel een 
nieuwe voorzitter mag ontmoeten. 
 
Jules van der Horst 
Lid van SV Ballangrud 
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Het Oliebollentoernooi vindt plaats op zondagavond 17 december 2017 van  
19.45 tot 23.00 uur op de ijsbaan. 
Inschrijving is open voor iedereen vanaf 13 jaar, die lid is van Ballangrud, SSVB of de 
Striene. Dus dit jaar ook open voor schaatsers van enige bevriende verenigingen!  
 
Voorgaande edities waren enorm gezellig, en zeker ook dit jaar is het weer de moeite. Een 
leuk nieuw onderdeel is 300 meter clockwise in 60 seconden en weer terug op het 
programma is de altijd spectaculaire vlaggenestafette! 
 
Schrijf je in en DOE MEE ! Deelname is GRATIS!  
En er zijn weer vele prijzen te verdienen ook, die na afloop worden uitgereikt in ‘t Wakske. 
 
Wat staat er op het programma ? 
● 100 m schaatsen met elektronische tijdwaarneming! Scherp je persoonlijk record aan of 

zet een mooie nieuwe tijd op de klokken. 
● 300 meter clockwise in 60 seconden. Een race over 300 meter, tegen de rijrichting in: 

beginnend bij de 100 meter start ga je direkt de verkeerde kant op de bocht in, dan 
wisselen van baan op het rechte eind om vervolgens na nog eens een verkeerde bocht 
te finishen. Winnaar is diegene die een eindtijd heeft zo dicht mogelijk bij 60 seconden. 

● Ploegenachtervolging. Stel je eigen dream team samen van 4 personen. De ploeg mag 
van gemengde samenstelling zijn (m/v). Elke ploeg rijdt 4 ronden. De tijd van de derde 
finisher telt. Heb je geen ploeg, dan delen we je in in een ploeg van gelijke sterkte. 

● Vlaggenestafette is een onderdeel waarbij de organisatie teams maakt met een mix van 
vijf recreanten en licentierijders. Ieder persoon van een team rijdt een ronde met de 
vlag, waarna een volgend teamlid de vlag overneemt en de volgende ronde rijdt. Het 
team, dat het snelste zijn 5 ronden rijdt, wint! 

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

 
Wat moet je doen voor deelname? 
● Het inschrijfformulier vóór 3 december invullen. Het electronische formulier vind je op de 

website www.ballangrudbreda.nl  
● Op tijd instructies ophalen in ’t Wakske tussen 19.00 uur en 19.30 uur.  
● Als je onverhoopt toch niet kunt: op tijd afmelden bij Pieter Pennings, via e-mail  
  pieter.pennings@ziggo.nl, of telefonisch 06-83548021, uiterlijk maandag 11 december. 
● Meebrengen: schaatsen en een goed humeur! 
 
Het toernooi kan alleen maar slagen met de hulp van voldoende vrijwilligers. Voor een goed 
verloop hebben we er circa 15 nodig. Ook bij de jury was het vorig jaar erg gezellig. De 
koffie staat dan voor je klaar. Wil je helpen of weet je iemand anders die zou willen helpen? 
Geef dat dan svp aan bij het inschrijven.  
 
De organisatie is - namens de technische commissies – in handen van Pieter Pennings, 
Ben Jongerius, Gerita Smallegoor, Patty van Hoorn, Ilan Herz en Cor Soons. 

oliebollentoernooi zondag 17 december 2017 
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Snelle vellen in de bocht 
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Voorspelling:   
Begin januari 2018 ELFSTEDENTOCHT? Jazeker en wel op zaterdag 6 januari a.s. 
 
Wederom een evenement wat vanuit samenwerking met de andere verenigingen is 
ontstaan. Het midwinterevenement in een samenwerking met De Striene, De IJsvrienden, 
YA en Ballangrud. 
Belangrijkste doel is om zoveel mogelijk schaatsers een leuke middag te bezorgen.  
 
Het midwinterevenement bestaat uit twee onderdelen. 
De jongste jeugd, tot 13 jaar, kan meedoen aan een mini Elfstedentocht. 
De overige schaatsers kunnen meedoen aan een prestatietocht waarbij ze zelf het aantal 
rondjes kunnen bepalen.  
 
Alle jeugdige deelnemers met een volle stempelkaart ontvangen een medaille in de vorm 
van het Elfstedenkruisje. Ook is er een poffertjeskraam met voor iedereen gratis een portie 
poffertjes.  
 
De deelname is gratis. 
 
We zoeken nog enkele vrijwilligers die dit evenement willen adopteren. Tijdinvestering 
maximaal 6 uur per jaar inclusief voorbespreking. 
 
 
Met groet, 
Willard van Vugt 

midwinterevenement 
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clinics voor recreanten 

Dit jaar worden er speciaal voor onze recreanten vier clinics door Ballangrud 
georganiseerd. Iedere clinic wordt door een ervaren trainer van Ballangrud gegeven en er 
staat steeds een ander thema centraal. 
 
De clinics worden gegeven op de binnenbaan. Deze hebben we geheel tot onze 
beschikking en daardoor is er alle ruimte om verschillende oefeningen te doen die bij het 
thema passen. 
 
Vanaf 16.15 uur ben je welkom op de ijsbaan, zodat je kunt warmlopen en je schaatsen aan 
kunt doen. En als het nodig is, kan je gevraagd worden of je even meehelpt met de kussens 
op het ijs te zetten in verband met de veiligheid. Van 16.45 uur tot 17.45 uur staan we op 
het ijs en gaan we met het thema aan de slag. 
 
De clinics vinden plaats op de volgende datums: 
 
18 november 2017: start 
16 december 2017: bocht 
13 januari 2018: basistechniek en rechte eind 
3 maart 2018: behendigheid 
 
Je moet je wel even aanmelden voor iedere clinic, zodat we weten hoeveel mensen we 
kunnen verwachten. Je kunt je nu al aanmelden voor de clinic van 18 november. 
Aanmelden kan via mja.mulders@hotmail.com onder vermelding van je naam, 
trainingstijdstip en trainer.  
Uiterste aanmelddatum is 16 november. 
 
Tot ziens op het ijs! 
 
Groetjes, 
Maartje Mulders en Ethel Pennings 

mailto:mja.mulders@hotmail.com
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wielerseizoen ballangrud 

Van uitstel komt afstel, dus nu toch maar 
even gaan zitten om een stukje te schrijven 
over het afgelopen wielerseizoen bij 
Ballangrud.  
Dit was mijn eerste seizoen als lid van 
Ballangrud. Na het schaatsseizoen 
2016/2017 en schaatsles van Jan van 
Evelingen via Duosport had ik besloten om 
lid te worden en de zomertraining te gaan 
volgen. Ik ben eigenlijk niet zo'n verenigings 
mens en heb veel alleen gesport, maar ik 
kan zeggen dat ik van dit wielerseizoen 
genoten heb.  
Iedere keer keek ik weer uit naar 
dinsdagavond. Verzamelen bij Sprint en met 
2 groepen de toptrainingen van Wim 
Hofstede en Patricia van Dun volgen. Leuk 
om te zien hoe iedereen door de goede 
begeleiding en variatie in training gedurende 
het seizoen sterker en sneller werd. Er zijn 
zelfs de welbekende KOM's op Strava 

gereden!  
De competitie onderling was fantastisch. 
Carrousel draaien met een snelheid van 35 
km/u werd al snel (eigenlijk altijd) een 
carrousel van boven de 40, een extensieve 
training werd toch altijd net ietsje intensiever, 
maar het mooiste vond ik de laatste 
carrousel richting de Fazanterie met de 
eindsprint op de Huisdreef. Iedereen er volle 
bak tegenaan, elkaar overnemen, tempo 
opschroeven en hoe dichter we bij de 
Huisdreef kwamen merken hoe iedereen 
zich aan het positioneren was en dan er 
vandoor gaan als het moment daar was.  
Naast de trainingen op dinsdag kon er 
zondag natuurlijk ook nog gefietst worden 
onder begeleiding van de wegkapiteins Jan 
van Evelingen en Peter de Graaf. Iedere 
zondag een mooie tourtocht met een  
 

Karakteristieke fietshouding van Ramon: Even wachten op de rest…. (red.) 
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koffiepauze bij een van de leuke cafés. Een 
mooi moment om even bij te praten, maar 
vooral ook om te genieten van het Brabantse 
land.  
Voor de mensen die wat competatiever 
wilden fietsen kon er aangesloten worden bij 
de combigroep van Ballangrud en Sprint. 
Bikkelen gegarandeerd!  

Al met al was het een mooi seizoen met 
onder andere de grenslandklassieker (de dag 
dat Dumoulin de Giro won), het dagje 
Ardennen en de ploegentijdrit van Gilze. 
Kijken of we aankomend jaar met meerdere 
teams deel kunnen nemen, want de tijdrit 
was een erg leuke ervaring, laagdrempelig 
en goed georganiseerd.  

Ik wil ook maar meteen van de 
gelegenheid gebruik maken om aandacht 
te vragen voor de Giro Di Kika waar ik in 
juni 2018 aan deel neem. 6 dagen 
fietsen, ca. 1.000 km en 15.000 
hoogtemeters in Toscane en Umbrië. 
Sponseren kan via www.girodikika.nl/
ramon-klaus en alles komt ten goede van 
Kika!!! Alles is meegenomen!  
 
Ik wil iedereen bedanken voor het plezier 
en de sportiviteit en wens iedereen een 
goed schaatsseizoen!  
 
Ramon Klaus 

 

Ramon tijdens de Grenslandklassieker 

file:///C:/Users/522206/AppData/Local/Temp/notes5D3EFE/www.girodikika.nl/ramon-klaus
file:///C:/Users/522206/AppData/Local/Temp/notes5D3EFE/www.girodikika.nl/ramon-klaus
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inzell 2017 

Ook dit jaar hadden weer een aantal 
Ballangrudters de stoute schaatsen 
aangetrokken om een week te gaan trainen 
bij Monique Vergeer (Schaatstraining, advies 
en begeleiding) in Inzell. Basishouding, K5, 
bocht, zijwaartse afzet, armbeweging, etc., 
etc.! Dit zouden voor ons toch vertrouwd 
schaatsidioom moeten zijn. Met goede moed 
ging iedereen onderweg naar Inzell. Wat 
zouden we de komende week weer allemaal 
bij gaan leren? De video beelden gemaakt 
door Monique zullen het ons laten zien. 
 
 Lian en René gingen al een paar dagen 
eerder en namen mijn (André) koffer met 
schaatsen mee. Tialda en Herman namen 
twee extra MTB’s mee. Koos en Rian reden 
mee met Jan. Zo hoopte iedereen 
ontspannen en relaxed aan te komen in het 
prachtige Inzell, waar we 2 keer per dag op 
het beroemde ijs van de Max Eicher Arena 
onze schaatskunsten ten toon zouden 
spreiden.  
 

Ikzelf had besloten om deze keer niet een 
hele dag in de auto te gaan  zitten maar 
“relaxed” te gaan vliegen. Je kunt al 
goedkoop vliegen vanaf Düsseldorf naar 
Salzburg. Ticket geregeld, Chauffeur naar 
Düsseldorf geregeld. Maar!! De 
maatschappij waar ik mee zou vliegen was 
een paar weken voor vertrek failliet 
verklaard. Gelukkig zouden ze nog een 
aantal weken vliegen met behulp van de 
Duitse overheid. Dus toch maar naar het 
vliegveld gereden op de dag van vertrek.  
 
Alles zag er goed uit, vlucht stond op de 

borden. Dus inchecken maar. Helaas, een 
half uur voor vertrek was de vlucht 
geannuleerd. Gelukkig een hotel gekregen 
en een nieuwe vlucht de volgende ochtend 
om half 7!!! Na wat strubbelingen doodmoe 
in Salzburg aangekomen en opgehaald door 
Lian. 
  
Gelukkig was verder iedereen goed 
aangekomen, al hadden sommigen wel een 
Lotto Jumbo auto voorbij zien flitsen met 200 
km per uur. In de avond een eerste 
kennismaking met de overige deelnemers, 
waaronder de moeder van Sanneke de 
Neeling die we ook al mochten verwelkomen 
op het zomerijs van Heerenveen. De tweede 
trainer die ons zou begeleiden was Tristan 
Loy! Wie? Tristan Loy. Een goede Franse 
inline skater die een aantal jaren heeft 
meegereden in het Nederlandse 
schaatsmarathon peloton. En hoe! Meerdere 
1ste plaatsen met als een van de 
hoogtepunten winnaar van het open 
Nederlands kampioenschap natuurijs op de 
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Weissensee! Die Tristan Loy. Gedurende de 
week zouden we erachter komen dat hij ook 
nog eens verstand had van Starten!! 
 
We kregen ons programma voor de week. 
Elke training werd een schaatsonderwerp 
behandelt. Dit betekende twee keer per dag 

schaatsen  waarbij vooral de ochtend training 
toch wel pittig was. Om 8 uur op het ijs staan. 
Als de techniek maar goed gaat?!? Maar ja, 
je komt om wat te leren dus fouten mogen 
worden gemaakt. Omdat de herfst reeds was 
begonnen maakte de vroege tocht naar de 
ijsbaan heel veel goed. Een mooie 
zonsopkomst met wolken en mistflarden 
tussen de bergen waar de bomen al mooi 
begonnen te verkleuren.  
 
 
Na de training een gezellig, relaxt ontbijt in 
het Sporthotel (waar ook de hele Afterpay 
ploeg zat en ook Ireen Wüst bleek er te 
slapen). Na het ontbijt al wel de eerste 
video’s gekeken om onze eerste 
verrichtingen op het ijs te bekijken en op 
onze “foutjes” te worden gewezen. Omdat 
het mooi weer was, kon dit heerlijk buiten in 
het zonnetje. Daarbij liet Monique nog een 

keer in slow motion zien hoe de K5 nu echt 
moest.  
 
Na deze eerste ochtendsessie wilde ik wat 
aan mijn schaatsen doen. Helaas maakte ik 
een rare beweging met mijn (“oude”) rug en 
ik kon niets meer. Gelukkig was er een 
chiropractor en een fysiotherapeut (de vrouw 
van Tristan Loy) gevonden om me weer een 
beetje op te lappen. Na een ochtendje 
uitslapen (heel vervelend) was ik weer in 
staat om te gaan schaatsen. 
 
  
Gedurende de week werden er allerlei 
onderdelen van het schaatsen geoefend en 
verbeterd. Basishouding, K5, bocht, 
zijwaartse afzet, armbeweging, starthouding. 
Deze verrichtingen werden weer uitgebreid 
beoordeeld en van aanwijzingen voorzien, 
waarna alles weer geoefend kon worden op 
het ijs. Na de middagtraining werd alles weer 
uitgebreid besproken en van het nodige 
commentaar voorzien, onder het genot van 
een lekker biertje.  
Tialda was het schaatsen even zat en is met 
Lian en René een middag uitgebreid gaan 
fietsen op de mountainbike, met natuurlijk 
een stop voor een uitgebreide lunch bij een 
van de berghutten die de mooie omgeving 
rijk is.  
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 Als we tussen de middag een broodje 
gingen eten dan deden we dit bij een hipste 
bakkerij in het centrum van Inzell, Bäckerei 
Schuhbeck. Hier werden meerdere 
beroemde schaatsers in het wild gespot. U 
ziet hier S. K. uit Heerenveen. Ook na onze 
eigen training konden niet alleen alle 
schaatsgrootheden uit Nederland, maar ook 
uit Tsjechië, Oostenrijk en Rusland (met 
import-Rus Koen Verweij) bij het 
trainingswerk worden aanschouwd. Speciaal 
voor de aanwezige vrouwelijke schaatsfans, 
poseerde S. K. uit Heerenveen nogmaals.  
Toen we aan het eind van de trainingsweek 
gingen ontbijten bij de bakker ging hij (S.K.) 
direct naast Lian op de bank zitten, samen 
met Kjeld Nuis e.a. werd uitgebreid over 
techniek gesproken. Daar konden wij ook 
nog wat van opsteken. 
Na een afsluitend diner en een laatste 
vrijdagochtend training ging iedereen weer 
huiswaarts want helaas was de week weer 
afgelopen. Ik zou de zaterdag pas weer 

naar huis gaan met het vliegtuig, maar 
omdat de heenreis niet soepel verliep, toch 
ook nog maar een extra boeking bij een 
andere luchtvaartmaatschappij 
gereserveerd. De eerste poging werd met 
de failliete maatschappij geprobeerd. Vlak 
voor boarding werd de vlucht weer een uur 

uitgesteld. Niet al het personeel was komen 
opdagen. Maar de vlucht ging uiteindelijk 
gewoon door en ik werd veilig naar 
Düsseldorf gevlogen. Thuis konden we 
terugkijken op een mooie week in Inzell. Nu 
maar hopen dat de technische aanwijzingen 
en oefeningen zijn vruchten zal afwerpen in 
Breda.   
 
Inzell tot volgend jaar!! 
André van Staalduinen 
 
 



     17 

 



 18  



     19 

de woensdagavondgroep 

Hardlooptraining zomerseizoen.   

Ook dit jaar was er een zomertraining op woensdagavond in het Mastbos o.l.v. Cees 

Terpstra.  Vanaf augustus geheel gericht op het schaatsen, elastieken, kabouterloopjes, 

schaatssprongen en héél, héél diep zitten.  

En elk jaar komen er weer nieuwe lopers erbij. Deze keer géén foto van het afsluitende 

etentje, maar een zoekplaatje van de laatste training.    

 

Zoek in het plaatje naar de bijbehorende naam. Gerita, Ilse, Willemijn, Xandra, Cees, 

Martin, Walter, Bart, Sofie en ondertekende. 
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analyse van het ledenbestand Ballangrud 

De volledige analyse vind je op onze website www.ballangrudbreda.nl 
onder de stukken van de Algemene Ledenvergadering. 
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Joep en Daan Baks in team IKO 

Sinds dit schaatsseizoen is er een nieuwe commerciële ploeg te zien op het ijs; Team IKO.                   

Dit team heeft Marije Joling aan boord als kopvrouw en 6 jonge talenten die allen getraind 

worden door de broers Erwin en Martin ten Hoven. 

Ook de broertjes Baks maken deel uit van deze ploeg en ieder in hun eigen rol! 

Daan is de benjamin van het team en is met zijn 19 jaar de enige junior. Hij zit in zijn laatste 

junioren jaar en bereidt zich voor op de junioren World Cups, waarvoor hij zich inmiddels 

geplaatst heeft.     De eerste World Cup wordt verreden in  Inzell, de tweede in Innsbruck 

en de derde in Salt Lake City! 

Daan’s doel dit jaar is dan ook om alle World Cup wedstrijden te rijden en om aansluitend 

het WK junioren te rijden in Salt Lake City in maart 2018. Daan is het seizoen goed 

begonnen (na een moeizaam jaar vorig jaar) en heeft in het weekend van 27 en 28 oktober  

zijn debuut mogen maken op het NK Afstanden tussen de grote mannen. Hij wist zich als 

enig junior te kwalificeren voor die wedstrijd waar hij aan de start mocht verschijnen op de 

1500 en 500m.                          

Hij eindigde als 19e op de 1500m en als 22e op de 500m.  

Daan heeft het erg naar zijn zin in de nieuwe ploeg en kan veel leren van de oudere 

schaatsers!  

Naast het schaatsen studeert hij Bewegingswetenschappen aan de universiteit in 

Groningen. 

Team IKO met Daan Baks (2e van rechts). 
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Zoals gezegd maakt Joep ook deel uit van Team  IKO, maar is hij sinds dit seizoen gestopt 

met wedstrijd schaatsen. Deze beslissing heeft hij om 2 redenen genomen,  hij heeft vorig 

seizoen een rugblessure opgelopen waardoor er een scheurtje zit in zijn 4e lendewervel. 

Dit is een hardnekkige blessure die wel vaker voorkomt bij schaatsers.  

De tweede reden is dat Joep een studie Bedrijfskunde doet aan de Universiteit in 

Groningen. Hij vindt zijn studie geweldig en heeft er voor gekozen om zijn tijd te stoppen in 

zijn maatschappelijke carrière. Hij had niet meer de ambitie om een topschaatser te worden 

en kon de hoeveelheid trainingsuren niet meer opbrengen.  

Toch is hij verbonden aan Team IKO en heeft hij  inmiddels zijn waarde bewezen achter de 

schermen. Hij regelt de pr en communicatie voor de ploeg, maakt de filmpjes voor de vlogs 

van IKO en runt o.a. de business club in Thialf.  

Joep vindt dat erg leuk om te doen en leert er veel van om mee te helpen een nieuw jong 

team op poten te zetten. 

Team IKO heeft de zekerheid dat de sponsor zich verbindt aan de ploeg tot en met de 

Olympische Spelen in 2022. IKO streeft er naar om een olmpier voort te brengen die in 

2022 kan knallen namens Team IKO.  

We gaan nog veel van dit jonge team horen!  



     23 

ijsgeschiedenis (niet voor schaatsliefhebbers) 

bron: Kunstfort Asperen 
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Yeti’s veroveren de ijsbaan van Breda. 
Niet alleen grote voetafdrukken, maar 
ook héééél grote tassen. 

Herman van Heteren wil nog wel eens 
vallen. In allerlei variaties. Deze keer 
met de mountainbike en dan dóór het 
frame gevallen. 

Traditioneel eindigt het wielersei-
zoen met een ploegenachtervolging 
tussen de ploeg van Wim en de 
ploeg van Patricia. Daniëlle herin-
nert zich de ploegentijdrit van vorig 
jaar: “Die wonnen we met de ploeg 
van Patricia, onderweg hadden we 
zelfs nog tijd om te poepen.” 

Tijdens de matjestraining op 
zaterdagmorgen kreunt Rob 
Rensen altijd het hele bos 
wakker. 

En dan is er nog die dame van Buitendijk, 
die van verlangen bijna bezwijkt, 
als zij na de zomer weer schaatsen mag gaan 
en alvast popelend wacht voor Nijmegen´s baan. 
Maar die is pas open over vier uren, zo blijkt. 

Probeert daarna met gekke armbe-
wegingen de kabouters op te roe-
pen. 

Als de herfst verkleurt van 
groen naar rood, verkleurt 
van menigeen in ‘t Wakske 
ook het bier, maar dan van 
blond naar bok. 

Contactlenzen en wild kamperen? 
Beware of the wind! 

Dit jaar slaat Rian van de ploeg van Patricia 
per ongeluk af naar rechts, waardoor ze de 
rest van het parkoers meerijdt met de ploeg 
van Wim. Op het viadukt over de A27 wordt 
ze op die manier Queen of de Mountain met 
een gemiddelde van 40.7 km/h! Mooie 
seizoensafsluiting dus! 

Na de training hoor je Jan van Reede 
tegenwoordig niet meer. Dan is hij druk 
bezig met het leegslobberen van een 
bakje proteïnen. 

Een zestig-plusser. uit het plaatsje Dongen 
is al vaak om zijn hulpvaardigheid bezongen. 
Heeft zo ook bij Wendy asbest opgeruimd, 
het dragen van een masker echter verzuimd. 
We hopen dan ook het beste voor zijn longen. Kan goed werken hoor, zo´n 

groepsapp. Jammer dat na elk 
bericht er een diarree van 
reacties op volgt.  
Als André van S. nu eens alleen 
zou appen wanneer hij wél naar 
de training komt, dan zou dat al 
een stuk schelen. 

Ook na een wedstrijd met 
tegenvallende resultaten trakteert 
menigeen in ‘t Wakske zichzelf op 
zo’n bier. “Gewoon als beloning 
omdat we gekomen zijn!” 



 28  

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 november en december 

november 

december 

Berend  Geurts 2-nov 

Bram  Lammers 3-nov 

Jelger de Haas 4-nov 

Eric  Gerrits 6-nov 

Yara van Klaveren 6-nov 

Eelco  Rodenburg 9-nov 

Ynte  Sanderse 10-nov 

Jordy  Bergmans 11-nov 

Noor van der Ster 11-nov 

Pernille  Kreeft 12-nov 

Maaike  Daamen 12-nov 

Sophie  Cooijman 12-nov 

Pieter  Elzinga 12-nov 

Lucas  Wiegers 13-nov 

Neil van Dun 15-nov 

Dennis de Poorter 16-nov 

Thomas  Ros 16-nov 

Antoon van Exsel 18-nov 

Koos  Polak 18-nov 

Christel  Philipsen 24-nov 

Thijs van Hooijdonk 27-nov 

Wim  Verbraeken 28-nov 

Myrthe  Mooiweer 28-nov 

Sytze  Kampen 1-dec 

Arnoud  Buizer 4-dec 

Bas  Scholten 4-dec 

Mirjam  Rottier 4-dec 

Ziggy  Schröder 7-dec 

Monique van Wolven 9-dec 

Carlijn  Smedes 13-dec 

Hans  Kok 14-dec 

Stein van Kuik 16-dec 

Marinette  Oomen 17-dec 

Wendie  Op de Beek 18-dec 

Casper  Martens 19-dec 

Mark  Damen 20-dec 

Marcel  Jacobs 21-dec 

Idse van Benthum 25-dec 

Ruben  Demaret 28-dec 

Raf van der Veeken 30-dec 

Ronald  Rombouts 31-dec 
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krabbelbabbels 

pieten-training 

Beste Ballangrud-kids,  
 
Graag nodigen wij jullie uit om op zaterdag 25 november te komen  
schaatsen. Sinterklaas heeft aan ons namelijk gevraagd om op zoek te 
gaan naar hulppietjes die kunnen schaatsen.  
Van 16.45 tot 17.45 uur zal er een echte pieten-training plaats vinden 
op de binnenbaan. Wij hebben er al heel veel zin in.  
Hopelijk tot 25 november!!  
 
groetjes Pietelientje en Glitterpiet  
 

Ps. voor vragen kunt u contact opnemen 
met Maartje Mulders  
mja.mulders(at)lhotmail(dotl)com 
 
Zij verzorgd samen met ons  
de pieten-training. 
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jeugdkamp 2017 

Op vrijdagmiddag gingen we naar Biezenmortel. Daar kregen we te 

horen bij wie we in het team zaten; ik zat bij team groen. Het was een 

leuke plek op een boerencamping. Er waren koeien, paarden, geiten en 

kippen. En een veldje om te voetballen. Ook was er heel vlakbij een 

bos. Toen het donker was gingen we daar heen. Het was best eng 

maar je mocht je zaklamp mee. We gingen vlag-verovertje spelen. Bij 

het tweede potje was het heel spannend: we moesten op de grond 

liggen met de zaklampen uit, zodat de andere teams ons echt niet 

konden zien. Uiteindelijk heb ik de vlag kunnen pakken. Toen we terug 

waren hebben we nog ‘geweerwolfd’. 

ZATERDAG 

Lars gaf een warming-up in het bos. Daarna lekker ontbijten en toen 

gingen we allemaal testen doen waarmee je kaartjes kon verdienen. Op 

die kaartjes stond een voorwerp dat had je nodig voor het eindspel. In 

de middag gingen we skeeleren naar een gymzaal. Het was heel 

grappig want Femke had een rugzak die muziek kon draaien. Bij de 

gymzaal hebben we geapenkooid. Toen het donker was gingen we 

weer naar het bos. Daar gingen we een spooktocht doen; het was heel 

eng. Daarna kregen we warme chocomel en was er een kampvuur en 

daar gingen we marshmallows boven rosteren. 

ZONDAG 

We hadden weer lekker ontbeten en vandaag kwamen de kaartjes met 

de voorwerpen van pas. We moesten een parcours bedenken. Die van 

ons was best moeilijk. Helaas niet moeilijk genoeg, want we werden 

laatste. Maar dat maakte niet uit, want het was een super leuk . 

Echt een super tof kamp. 

 

Silke van Dongen       
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Dit is al mijn derde jaar dat ik op skeelerkamp ben geweest. En het was 

weer superleuk!  

We kwamen aan en we kregen wat te drinken en wat lekkers. Onder het 

bekertje stond een kleur, ik had blauw, en daarom zat ik dus in team 

blauw. Er waren vier teams: team geel, team groen, team rood en dus 

team blauw waar ik in zat. Elk team ging een spandoek maken met zijn 

eigen kleur. En iedereen kreeg een kokosnoot, die moest je ook verven. 

De kokosnoot moest je van het andere team proberen aftepakken. En je 

moest dus je eigen kokosnoot beschermen, maar als je hem vasthield 

dan mochten de andere teams hem niet afpakken. We deden allemaal 

spelletjes ook in de avond als het donker was. En het team dat had 

gewonnen kon een briefje krijgen, daar stonden allemaal voorwerpen op 

zoals een stoel, een hoepel, een touw en bijvoorbeeld een picknicktafel. 

En die spullen kon je dan gebruiken voor het eindspel. We gingen ook 

touwtrekken en we gingen tegen de muur zitten en het dan proberen 

zolang mogelijk volhouden, en ook een stoel boven ons hoofd houden 

en dat dan zo lang mogelijk volhouden. We gingen ook nog een puzzel 

oplossen, daar stond een kruis op. En op de pek van dat kruis was dan 

een kist met een cijferslot, de cijfers moest je verdienen en als je ze 

allemaal had kon je de kist openen. Er zat chocolade in en een hele 

mooie schelp.  

We zijn ook naar een gymzaal geskeelerd, daar gingen we apenkooien 

dat was superleuk! En in de avond was ook een kampvuur daar konden 

we dan omheen gaan staan. Een avond was er ook een spooktocht, 

maar ik durfde niet mee dus ben ik teruggegaan naar het kamphuis met 

nog een paar anderen kinderen. Bij het kamphuis hoorde we nog 

kinderen gillen vanuit het bos. De laatste dag bij het eindspel moest je 

met al de spullen een parcour uitzetten. En die moesten dan de andere 

teams doen daar kwam uiteindelijk uit welk team had gewonnen: 

 

1e plek 2e plek 3e plek 4e plek  

rood  blauw geel  groen 

 

Lisa Gommers 
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stehmann-competitie finale 

Ballangrudjeugd succesvol in Zuid-Nederlandse Stehmanncompetitie. 
 
Zaterdag 16 september 2017 is de laatste wedstrijd van de jeugd 
Stehmanncompetitie in Venlo gereden. Skatevereniging Venlo was deze keer de 
gastheer. De Vereniging beschikt over een prachtige 200 meter ovale skeelerbaan, 
waar hard op gereden kan worden. Er werden deze dag diverse nieuwe 
baanrecords gebroken.  
 
Luka en Sarina reden beide een nieuw baanrecord! De beloning was een broodje 
knakworst. 
Er werd ook fel om de dagclassering gereden want er waren nog podiumplaatsen 
voor de competitieuitslag te verdienen.   
 
De 5 jeugdleden van Ballangrud waren succesvolle deelnemers in deze competitie. 
De jongste deelnemer was Luka Sterk en zij eindigde bij de damespupillen 3 op de 
1e plaats.  
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Bij de herenpupillen 2 eindigde Ibe Hoedeman op de 2e plaats, bij de 
damespupillen 1 waren Bo Mengerink en Roos Meijer geëindigd op de 1e 
respectievelijk 2e plaats.  
 
Bij de dames junioren B eindige Sarina van Dijk op de 1e plaats.  
 
Voor Luka, Ibe en Roos was het hun 1e wedstrijdseizoen.  
Zoals in de vorige Krabber al is geschreven is de Stehmanncomptitie een 
competitie van 8 wedstrijden op verschillende banen in Brabant, Limburg en 
Zeeland. Het uitdagende voor de skeeleraars is dat zij telkens op een andere soort 
baan moesten rijden: een 400 meter baan, een 650 meter baan, een 200 meter 
baan met verschillende bochten, type asfalt enzovoort. Een enkele keer werd in de 
regen gereden waardoor het asfalt erg glad wordt. Speciale regenwielen boden dan 
uitkomst. 
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skeelerkampioenschap jeugd 

1e Bredase Skeelerkampioenschappen succesvol verlopen 
 
Dit jaar was het voor de eerste keer dat het Breda kampioenschap Skeeleren voor 
de jeugd tot en met 15 jaar werd verreden.  
Het kampioenschap werd georganiseerd door de Bredase schaatsverenigingen 
Ballangrud en de Striene – Klaverblad. De kampioenscompetitie stond open voor de 
jeugdleden van alle schaatsverenigingen uit Breda.  
 
De competitie bestond uit totaal 3 wedstrijden welke zijn verreden op het Cor 
Vlemmix circuit van  WV Breda. Elke wedstrijd had 3 afstanden. Een 50 en 100 
meter individuele sprint en een groepsrace over 650 meter voor de allerkleinsten. 
De oudere jeugd reed 2 keer een 100 meter individuele sprint en een groepsrace 
over 650 meter. 
 
Zaterdag 30 september was de afsluiting van de competitie.  
De Bredase Wethouder van Sport, Paul de Beer, deelde de eerste prijzen uit, 

Annamarie Thomas en wethouder de Beer snijden de taart aan. 
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Annamarie Thomas de tweede prijzen 
en Cor Soons de derde prijzen.  
Ook de kinderen die geen 
podiumplaatsje wisten te bemachtigen 
kregen een prijs voor hun deelname. 
Na afloop was er voor iedereen ook 
een stuk ‘skeelertaart’. 
In totaal deden 76 kinderen in de 
verschillende leeftijdscategorieën 
mee.   
 
volledige uitslagenlijst op:  
 
http://www.striene.nl/files/
Eindklassement_Inline-
skate_kampioenschap_Breda.pdf 
 

Ook Lisa Gommers geniet van de skeelertaart. 

Mark Damen (rechts) heeft een heleboel foto’s gemaakt en ter beschikking gesteld voor De Krabber. 
Kijk maar gauw op de volgende bladzijdes. 
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Sophie Cooijman Yara van Klaveren 

Lisa Gommers Nils Prenger 
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Eise van Schijndel Bo Mengerinkg 

Idse van Benthum Lobke van Benthum en Annemarie Thomas 
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skeelerkampioenschap jeugd de uitslagen 

no naam club cat 17-jun 26-jun 30-sep Finale Tot 

1 Lobke van Benthum Ballangrud DP4 3 5 5 0 8 

2 Yinte Sanderse Ballangrud DP4 99 4 4 0 8 

3 Wies van der Klaauw Ballangrud DP4 6 12 9 0 15 

4 Sophie Cooijman Ballangrud DP4 99 99 12 0 111 

5 Marieke Kuipers Ballangrud DP4 99 9 99 99 207 

                  

no naam club cat 17-jun 26-jun 30-sep Finale Tot 

1 Rens van Horen Striene HP4 9 13 3 0 12 

2 Rein van der Klaauw Ballangrud HP4 15 20 5 0 20 

3 Jens Jasperse Ballangrud HP4 12 12 9 0 21 

4 Taro Sterk Ballangrud HP4 18 17 12 0 29 

5 Pepijn Koens Ballangrud HP4 3 3 99 99 105 

6 Guus Lammers Ballangrud HP4 6 6 99 99 111 

7 Neil van Dun Ballangrud HP4 99 13 99 99 211 

                  

no naam club cat 17-jun 26-jun 30-sep Finale Tot 

1 Luka Sterk Ballangrud DP3 3 3 3 0 6 

2 Famke Bogers Striene DP3 99 6 8 0 14 

3 Lisa Gommers Ballangrud DP3 6 9 10 0 15 

4 Jade van de Rest Striene DP3 9 12 10 0 19 

5 Bregje Bogers Striene DP3 12 15 16 0 27 

6 Tijne Kouwenberg Striene DP3 15 19 16 0 31 

7 Jip Jasperse Ballangrud DP3 18 32 21 0 39 

8 Ymke van Poppel Ballangrud DP3 99 24 99 99 222 

9 Nynke Mooiweer Ballangrud DP3 99 24 99 99 222 

10 Yara Peters Ballangrud DP3 99 27 99 99 225 

                  

no naam club cat 17-jun 26-jun 30-sep Finale Tot 

1 Boris Pieneman Striene HP3 4 3 4 0 7 

2 Senne van de Rest Striene HP3 5 7 5 0 10 

3 Odin Hoedeman Ballangrud HP3 13 12 9 0 21 

4 Simon Huijben Striene HP3 14 99 12 0 26 

5 Bram Lammers Ballangrud HP3 9 8 99 99 116 
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no naam club cat 17-jun 26-jun 30-sep Finale Tot 

1 Marit Damen Striene DP2 4 4 3 0 7 

4 Silke van Dongen Ballangrud DP2 12 10 10 0 20 

7 Yara van Klaveren Ballangrud DP2 21 26 21 0 42 

8 Annelinde Hoedeman Ballangrud DP2 24 35 30 0 54 

9 Nove Sanderse Ballangrud DP2 99 27 27 0 54 

10 Julia Baars Ballangrud DP2 99 32 24 0 56 

11 Cynthia Sussek Ballangrud DP2 99 38 99 0 137 

12 Karlijn Marrenga Ballangrud DP2 27 40 99 99 166 

13 Nienke Kuipers Ballangrud DP2 99 15 99 99 213 

14 Brynn van Dun Ballangrud DP2 99 22 99 99 220 

15 Mare Tiesing Ballangrud DP2 99 22 99 99 220 

16 Fenne Sanderse Ballangrud DP2 99 35 99 99 233 

                  

no naam club cat 17-jun 26-jun 30-sep Finale Tot 

1 Ibe Hoedeman Ballangrud HP2 4 4 5 0 8 

3 Eise van Schijndel Ballangrud HP2 9 9 8 0 17 

5 Nils Prenger Ballangrud HP2 15 16 12 0 27 

7 Jort Kuipers Ballangrud HP2 99 12 99 99 210 

                  

no naam club cat 17-jun 26-jun 30-sep Finale Tot 

1 Bo Mengerink Ballangrud DP1 3 3 3 0 6 

2 Roos Meijer Ballangrud DP1 6 6 6 0 12 

3 Femke Haarman Ballangrud DP1 11 10 9 0 19 

5 Bryndis van Schijndel Ballangrud DP1 99 15 99 99 213 

                  

no naam club cat 17-jun 26-jun 30-sep Finale Tot 

5 Bram Franken Ballangrud HP1 99 9 99 99 207 

6                 

no naam club cat 17-jun 26-jun 30-sep Finale Tot 

1 Lara Tramper Striene DKA 3 99 3 0 6 

2 Vera van Gestel Ballangrud DKA 99 3 99 99 201 

                  

no naam club cat 17-jun 26-jun 30-sep Finale Tot 

1 Idse van Benthum Ballangrud HKA 5 5 3 0 8 

3 Michiel Horchner Ballangrud HKA 99 4 99 99 202 
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Ynte, Julia, Lobke, Nove 

Roos, Silke, Ibe, Jens 

Herman en Jan 



agenda 

18 nov Clinic voor recreanten (de start) 

16 dec Clinic voor recreanten (de bocht) 

17 dec Oliebollentoernooi 

6 jan Midwinterevenement 

13 jan Clinic voor recreanten (basistechniek en rechte eind) 

3 feb Clubkampioenschappen 

3 mrt Clinic voor recreanten (behendigheid) 

  

Bezoek ook regelmatig  onze website: www.ballangrudbreda.nl 

November 

Er hangen nog twee blaren 

aan mijn esdoorn. Duizend andere zijn 

rood geworden, alvorens dood. 

Vergeten te kijken. 

Vergeten gelukkig te zijn. 

Nochtans had ik een tuin 

waarin een stoel, en die stoel 

had mij, en ik had een hand 

en die hand had een glas 

en mijn mond had meningen 

Alles had. 

Alles had ons. 

Herman de Coninck 



wintertrainingen 2017-2018 

Dag Tijdstip Doelgroep Trainer 

 

16.30 
  
  
18.30 
  
  
  
  
  
18.15 
  
  
  

Jeugd tot 12 jaar Karin Geutjes 
Annelot Schouwenaars 

Jeugd 
vanaf 12 jr. Inclusief SOM 

Jan Doornbusch 

Femke leijten 

Maartje Mulders 

Volwassenen 
  
  
  

Ron Jalving 

Georg Kester 

Jan de Rooij 

dinsdag 
  
  
  

17.15 
  

selectie masters volwassenen Andre van Staalduinen 

selectie jeugd Dimphy Romme 

18.30 
  
  

Volwassenen 
  
  
  
Jeugd vanaf 12 jr. 

Pieter Pennings 
Andre van Staalduinen(sprint) 
Johan Roovers 

Timo Eussen/Annamarie Thomas 

Woensdag 16.30 Jeugd 
tot 12 jr. 
  
Proeftraining voor nieuwe jeugdleden 

Hyon Eggink. 
  
  
Jan Doornbusch 
  

  
  
  
  

18.15 
  
  
  

Volwassenen 
  
  
  
  

Tialda Gerritsma 

Jan Doornbusch 

Jules van der Horst 

Donderdag 
  
  
  
  

17.15 
  

Selectie masters volwassenen Andre van Staalduinen 

selectie jeugd Dimphy Romme 

18.30 
  
  
  

Volwassenen 
  
  
_________________________________ 
Jeugd vanaf 12 jr. 

Rob Rensen 
Johan Roovers 
__________________________________ 
Timo Eussen/Annamarie Thomas 

  
vrijdag 
  
  
  
  

  
18.15 

  
Volwassenen  

Ron Jalving 

Herman van Heteren 

Zaterdag 
  

8.30 
  
16.45-17.45 

Volwassenen 
  
KBT selectie binnenbaan 

zelf organiserend 
  
Jan Doornbusch, Maartje Mulder 

zondag 
  

8.30 
  
  

Volwassenen  
  
  

Jules van der Horst 

Corne Theunisse/Jan van Evelingen 

Lucien Spiessens 
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