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Ballangrud en privacy 

Op 25 mei gaat de nieuwe 
privacywetgeving in en is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van kracht.  
 
Wij als vereniging zijn daar ook aan 
gehouden met betrekking tot onze 
behandeling van persoonsgegegevens. 

KNSB helpt de verenigingen met een 
speciale AVG tool om de zaken conform de 
nieuwe wetgeving te regelen. Daarvoor is 
binnen Ballangrud momenteel een 
werkgroepje bezig om dit door te voeren. 
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bestuur en commissies 

Bestuur en commissies 
Dagelijks bestuur: 
voorzitter : vacant 
secretaris : Patrick Siliacus 

secretaris@ballangrudbreda.nl 
penningm.: Rian Buitendijk 

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 
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 29 juni a.s. 

Overzicht zomertrainingen 
achtterin deze Krabber. 
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Jaargang 52 nummer 3 
mei 2018 

redactioneel 

Het zoemt momenteel door de vereniging. Maar misschien heb je toch geen idee 
waar het over gaat. Misschien volg je nauwkeurig de ontwikkelingen op de voet en 
vraag jij je af hoe Ballangrud hiermee om zal gaan. Misschien ... 
 
Het gaat om de Algemene Verordening Gegevensverwerking.  Afgekort AVG. 
Een Europesse wetgeving waar organisaties zich aan dienen te houden en dus ook 
onze vereniging, met betrekking tot de verwerking van jullie gegevens. 
 
Ja, en de redactie dus ook. 
Het is niet meer vanzelfsprekend dat we foto’s van de leden kunnen plaatsen en af 
en toe (nou ja, af en toe) ook bewerken. Welke gegevens kunnen we nog vrij 
plaatsen in het clubblad en daarmee ook digitaal op de website van Ballangrud? 
We vinden het leuk om ludieke plaatjes juist in de Krabber te zetten, de Baanveger 
met allerlei geruchten te vullen, verjaardagen te memoreren en ga zo maar door. 
 
Wordt dat anders? Nee, dat hoeft niet. Maar we moeten wel zeker weten dat de 
leden die hun foto en andere informatei tegenkomen, daarmee ook akkoord zijn 
gegaan. Kunnen we dat als redactie allemaal bijhouden? Voor ons is het ook maar 
vrijwilligerswerk, waarbij mogelijk niet altijd alert geageerd en gereageerd kan 
worden.  Vragen, vragen, vragen …. 
 
Nou verwachten we  niet dat Ballangrud-leden hier erg kritisch op zullen zijn, gezien 
de graad van gezelligheid binnen onze vereniging en gezien de informatie die toch 
al over Twitter, Whatsapp en Facebook gaat. 
Maar toch. Er zal een privacy beleid geformuleerd moeten worden, en daar is een 
kleine werkgroep binnen Ballangrud momenteel ook mee bezig. 
 
Vinden we het als redactie allemaal nog wel leuk? Ja hoor!  
En over een paar maanden zul je wel vernemen of dat ook zo blijft ….. Als jullie 
maar - net als voorheen en nu - enthousiast je bijdragen en foto’s blijven insturen.  
Voor dit nummer alvast bedankt! 
 
Namens d’ Andere, 
d’ Ene Pieter 
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Op 25 mei gaat de nieuwe privacywetgeving in en is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  
Wij als vereniging zijn daar ook aan gehouden met betrekking tot onze behandeling van 
persoonsgegegevens. 
KNSB helpt de verenigingen met een speciale AVG tool om de zaken conform de nieuwe 
wetgeving te regelen. Daarvoor is binnen Ballangrud momenteel een werkgroepje bezig om 
dit door te voeren. 
 
Alvast enkele belangrijke punten die voortvloeien uit de AVG. 
 
Foto’s 
 
Als de verwerking van een foto niet strikt noodzakelijk is, moet de organisatie expliciet om 
toestemming vragen aan vrijwilligers, leden, betrokkenen etc. Het is raadzaam aan alle 
leden, vrijwilligers en betrokken van de organisatie (actief) toestemming te vragen op 
papier voor de plaatsing van foto’s. Daarbij is het van belang te omschrijven met welk doel 
en waarvoor de foto’s gebruikt zullen worden. Bij het verzoek om goedkeuring behoort de 
organisatie aan te geven dat de goedkeuring op elk moment kan worden ingetrokken.  
 
Aanmeld/inschrijfformulier 
 
Door de invoering van de nieuwe wet, zullen organisaties (opnieuw) moeten (her)zien of 
men voor bepaalde zaken toestemming heeft van/voor. Voor een aantal organisaties is het 
praktisch haast niet haalbaar om van iedereen met terugwerkende kracht toestemming op 

algemene verordening gegevensverwerking 
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papier te ontvangen.  
Wel wordt geadviseerd dat organisaties hiervoor inspanning leveren en te omschrijven 
welke acties de organisatie hiervoor heeft ondernomen. Bijvoorbeeld om alle leden en 
betrokken op de hoogte te brengen over de privacywetgeving en de ontwikkelingen die de 
organisatie hieromheen treft. Communiceer middels verschillende kanalen zoals 
bijvoorbeeld; nieuwsbrief, website, social media, app-groepen etc.  
 
Gevolgen voor het inschrijfformulier (nieuwe leden) zijn bijvoorbeeld de volgende 
toevoeiingen 

 Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor het 
doel dat op dit aanmeld/inschrijfformulier wordt omschreven. 

 Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven op 
www.ballangrudbreda.nl 

 Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten en 
wedstrijden van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale 
media, flyers, posters en clubblad. 

 
Let op 1: laat bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar de ouders/verzorgers/voogd/
wettelijke vertegenwoordiger hiervoor tekenen. 
Let op 2: vraag bij voorkeur bij elke activiteit toestemming voor het maken en 
publiceren van foto’s, maar voeg dit ook toe aan het aanmeld/inschrijfformulier voor een 
activiteit of lidmaatschap. 
Let op 3: als de organisatie een foto van een lid of bezoeker gebruikt voor 
promotionele doeleinden (met name flyer, poster, advertenties, als hoofdafbeelding op de 
website of sociale media), vraag deze dan vooraf uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik 
van zijn/haar beeltenis om ‘gedoe’ te voorkomen. 
 
Archief & historiek 
Organisaties mogen persoonsgegevens in een archief bewaren als dit bestemd is voor 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Tenzij de Archiefwet of een 
andere wet van toepassing is, geldt voor persoonsgegevens in een archief geen 
bewaartermijn. De organisatie moet de gegevens vernietigen als ze niet meer nodig zijn 
voor het doel van het archief.  
 
Jonger dan 16 jaar 
Verwerkt de organisatie gegevens van kinderen, bijvoorbeeld via een app, sociale media 
etc., an mag de organisatie dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen doen met (actieve) 
toestemming van de ouders (of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt). 
 
WhatsApp-groepen 
In de Messenger-app WhatsApp kan men groepchats opzetten, zodat men gemakkelijk kan 
overleggen. Een nadeel is echter dat iedereen elkaar kan toevoegen aan een groepschat, 
zonder dat personen daar toestemming voor hoeven te geven. Het is voor een organisatie 
niet verplicht toestemming te vragen aan vrijwilligers, leden, betrokkenen etc. voor het 
aanmaken van een gezamenlijke groepschat, zolang het maar ten behoeve is van een 



 6  

bepaald doel voor de organisatie. Het staat de desbetreffende personen vervolgens vrij om 
in de groep te blijven of om deze te verlaten.  
 
Schriftelijke vs. mondelinge overeenkomsten/ afspraken 
Voor alle overeenkomsten, wordt schriftelijke toestemming geadviseerd. Is er een verschil 
tussen mondelinge en schriftelijke toestemming? Hier zit geen verschil in, mondeling 
gegeven toestemming is ook rechtsgeldig. Maar mondelinge toestemming moet wel goed 
aangetekend worden in een dossier, met datum erbij vermeld. Bijvoorbeeld: “… op die en 
die datum heeft ouder/ lid X toestemming gegeven om …”. 
 
Verwerkingsovereenkomst 
Wanneer een organisatie als verwerkingsverantwoordelijke aan een andere organisatie 
(een verwerker) een opdracht verstrekt waarbij verwerking van persoonsgegevens aan de 
orde is, dient de organisatie een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Onder verwerkers 
moeten worden verstaan: ‘bedrijven (derden) die in opdracht andermans gegevens be- en/
of verwerken’.  
Dit kunnen externe partijen zijn als een koepelorganisatie  
(zoals de sportbond), verzender van het clubblad of de  
website hoster. Heeft de externe partij haar  
algemene voorwaarde zo aangepast dat men al  
voldoet aan de nieuwe privacywetgeving, dan is  
een gebruikers overeenkomst niet verplicht.  
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singelskate Breda 18 mei 

Op 18 mei is het zover! 
We gaan de derde Singelskate houden. Op onze skeelers 
rijden we in peloton door Breda, onder andere over de singels 
van onze stad. 

Wat? 
Ongeveer 12,5 km skeeleren in peloton. Het is een gezellige 
tocht met muziek. De tocht is geen wedstrijd!  
We gaan dan ook niet supersnel. Plezier staat voorop! 

Waar? 
We starten in het Valkenbergpark in Breda. 

Wanneer? 
Op vrijdagavond 18 mei, om 19:30 uur. 
 

Wie? 
Iedereen die kan skeeleren of skaten. Je hoeft dus geen lid te 
zijn van Ballangrud of de Striene. Neem ook vooral je buren, 
kennissen, vrienden en familie mee. 

Waarom? 
Omdat de vorige twee keer ook heel erg leuk waren. En omdat 
we als schaatsverenigingen iets terug willen doen voor de 
stad. 
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De Striene, SSVB en Ballangrud zoeken ook in de zomer van 2018 de samenwerking  
 
1. Iedere vereniging heeft in de zomer zijn eigen aanbod voor de eigen leden maar staat 

open voor leden van de Striene/SSVB/Ballangrud.  
 

2. Doel is om te profiteren van elkaars aanbod en de leden van deze clubs zo ver 
mogelijk tegemoet te komen op tijdstippen dat het hun uitkomt. 
 

3. Waar mogelijk kan bij te geringe deelname aan de eigen onderdelen de mix ervoor 
zorgen dat we de activiteit als collectief wel kunnen blijven aanbieden.| 
 

4. Zo nodig of zo mogelijk kunnen combi’s van trainers ontstaan om elkaar makkelijk te 
kunnen vervangen en continuïteit beter te waarborgen. 
 

5. Deelnemen aan onderdelen van de eigen vereniging verloopt via de 
inschrijfprocedure van de eigen vereniging. 
 

6. Inschrijven op de onderdelen bij een andere vereniging kun je kenbaar maken door 
een mailtje naar je eigen TC te sturen. 
 

7. De TC’s bekijken onderling of plaatsing bij de onderdelen/trainers gefiatteerd kan 
worden. Pas als de gast-deelnemer fiat heeft van de eigen TC kan pas werkelijk 
deelgenomen worden aan de training bij een andere club. Dit is belangrijk i.v.m. 
verzekering, groepsgrootte, afstemming met trainers over (on)mogelijkheden en om 
misverstanden te voorkomen. 
 

8. Bij deelname aan programmaonderdelen bij een andere vereniging sluit je aan bij de 
bestaande groep van die vereniging. 

 
Namens de TC’s,  
Ilan Herz(SSVB),  
Cor Soons(Striene) en  
Willard van Vugt(Ballangrud) 



Toerfietsen bij  
Ballangrud 

fietsen A en B 
bij Ballangrud 

(volw) 
 

MTB bij SSVB 
(volw / jeugd) 

skeeleren bij  
Ballangrud 

(volw / recr / jeugd) 

loopbostraining  
bij Ballangrud 

(volw / recr / jeugd) 

skeeleren bij IJSCO 
(volw / recr) 

 
MTB bij Ballangrud 

(volw / jeugd) 

skeeleren bij  
Ballangrud  

(volw / recr / wedstr) 
 

loopbostraining  
bij De Striene 

(jeugd) 

Skeeleren 
volw en jeugd 
bij De Striene 

 
loopbostraining 
bij Ballangrud 
(volw / wedstr) 

 
fietsen bij SSVB 

(volw) 
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In deze kalender zijn de activiteiten van de Striene, SSVB en 
Ballangrud samengevoegd. 
 
 
18 mei:  Friday-night-skate Ballangrud  

(reservedata  25 mei en 1 juni) 
(inschrijven via http://www.ballangrudbreda.nl) 

 
21 mei:   2e pinksterdag,  SSVB MTB rondje Etten-Leur 

 (inschrijven via mailto:jcmroovers@gmail.com) 
 
8 juni:  1e fietstijdrit Striene, SSVB, Ballangrud  

(reservedatum 15 juni) 
(Inschrijven via http://www.striene.nl) 

 
9 juni:  Inline-skate kampioenschap pupillen en junioren-C 

(Inschrijven via http://www.striene.nl) 
 
16 juni:  Koos Moerenhout Classic  

(inschrijven via http://www.koosmoerenhoutclassic.nl/html/
inschrijven.php) 

 
25 juni:  Inline-skate kampioenschap pupillen en junioren-C 

Tevens CK Ballangrud 
(Inschrijven via http://www.striene.nl) 

 

activiteitenkalender zomermix 2018 
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31 aug:  2e fietstijdrit Striene/SSVB/Ballangrud  
(geen reservedatum) 
(Inschrijven via http://www.striene.nl) 

 
29 sept:  Inline-skate kampioenschap pupillen en junioren-C 

(Inschrijven via http://www.striene.nl) 
 
7 okt:  Singelloop (inschrijven via http://www.bredasesingelloop.nl) 
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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 

fietstijdritten 
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blits met de fiets 

Gazelle en Batavus maken geen racefietsen 
meer. Hetgeen ik las in de NRC van 2 maart 
j.l. 
Dat wist ik eigenlijk nog niet. 
Ook merken als RIH, Van Herwerden en 
Locomotief zijn gestopt met de productie. 
In Dieren, de Gazelle-stad, worden 
(gewone) fietsen alleen nog maar in elkaar 
gezet. Taiwan en China zijn de landen waar 
nu de productie plaatsvindt. Onderdelen 
daar vandaan worden in Nederland in elkaar 
gezet. 
En zo zwakt het eens zo roemruchte fiets-
land-Nederland af, met alleen nog de kennis 
van het edele fietsenbouwen. Kennis die 
overigens ook wordt gebruikt voor de verre 
Aziatische landen. 
Tel daarbij de concurrentie van een aantal 
andere landen bij op (Giant, Ridley, Trek, 
Italiaanse merken) en dan is het niet zo ver-
wonderlijk dat er nog maar een paar middel-
grote Nederlandse fabrikanten over blijven. 
Zo kennen we Pon (Gazelle, Union, Cervé-
lo, Focus) en Accell (Batavus, Sparta, Ko-
ga). 
 
Dat geeft ondertussen wel weer ruimte voor 
de kleine racefietsenbouwers, aldus het 
NRC-artiekel. Onderaan de markt zeggen 
we dan, hetgeen niet hoeft te betekenen dat 
dit kwalitatief minderwaardig is. Er is zelfs 

weer vraag naar stalen frames. En waarom 
ook niet? We hoeven in onze fietsgroepen 
niet zo nodig het lichtste materiaal te heb-
ben? Dat hoeft toch niet beslist carbon of 
aluminium te zijn? 
Als je jezelf dan toch wil laten onderschei-
den, dan kan dat ook met vakmanschap 
“aan de onderkant van de markt”. Zoek 
maar eens op namen als: Zeal, Scope, Van 
Vugt, Fons. 
En ook het merk Jan Jansen blijkt terug te 
zijn. 
Ze zullen geen grote aantallen kunnen leve-
ren, maar noemen flexibiliteit als hun voor-
deel, vanwege de vele opties die ze kunnen 
bieden. Daarmee kun je ook de blits maken. 
Geen carbon of een gelikte aerodynamische 
versie, maar een speciaal voor jou gemaak-
te fiets van een (nu nog) onbekend merk. 
 
Mijn eerste racefiets moest een Gazelle 
worden (was het niet Champions Mondi-
al ?); en anders een Batavus. Het werd een 
Loverdi, een in de buurt van Breda bekend 
merk, door Louis van Dijk geleverd. Ze wor-
den niet meer gemaakt, maar er staan nog 
wel leuke verhalen op internet. Schakelen 
op het frame en toe clips. 
Na vele jaren heb ik deze racefiets ingeruild 
voor een Jan Jansen. Zelfs twee, want mijn 
vrouw kocht er ook zo één. Die hangt nog 
steeds nostalgisch in de garage. 
 
Tegenwoordig fietsen we op een Trek.  
Tja …. 
 
Pieter Elzinga 
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3 februari werden de jaarlijkse 
clubkampioenschappen van Ballangrud 
gehouden. Met zo’n 90 enthousiaste 
deelnemers, van jong tot oud, van 
wedstrijdrijder tot recreant, werd het een 
zeer geslaagde avond. In diverse 
leeftijdscategorieën werd op het scherpst 
van de snede om de hoogste eer gestreden. 
De categorie ‘heren masters’ was als 
vanouds goed vertegenwoordigd. Het werd 
dringen om de podiumplaatsen, niet in de 
laatste plaats omdat de zevenvoudig 
kampioen Pieter Pennings was geveld door 
de griep. Twee masters delen hun 
ervaringen. 
 
Hoi Johan, allereerst gefeliciteerd met je 
tweede plaats. Een geweldige rentree, 
nadat je een poos niet of weinig geschaatst 
hebt. Hoe heb je het clubkampioenschap 
ervaren, was het weer wennen? 
 
Ha Toine, voordat ik wat vertel, wil ik eerst 
jou van harte feliciteren; je hebt echt gepiekt 
op het moment dat het nodig was. Zeer 
verdiend! Ikzelf heb genoten van de 
clubkampioenschappen. Ik vond dat de 
wedstrijd toch een dimensie extra had, dan 
alleen maar een tijd neerzetten, zoals dat bij 
een normale wedstrijd voor mij het geval is. 
Wennen was het inderdaad; op de 500m 
kwam er bij de start een enorme 
krachtsexplosie uit die mijn lichaam niet 
meer gewend was.  Ik had overigens niet 
verwacht dat jij zo hard onder mijn 1500m 
tijd zou door gaan. Hoe heb je dat gedaan?  
 
Ha Johan, dat is een goeie vraag. Toen ik 
jouw tijd zag op de 1500 was ik ineens niet 
zo zeker meer van mezelf. Ik moest namelijk 
nog een seconde goed maken. Op dat 
moment heb ik mezelf twee opdrachten 
gegeven. Ten eerste, denk aan je techniek 
en niet aan de eindtijd. Ten tweede, laat je 
kop niet hangen als je benen zeer gaan 
doen (dat is me vorig jaar gebeurd). En 
verder… op hoop van zegen. Ik had geen 
idee waar ik op uit zou komen, maar de tijd 

bleek gelukkig goed te zijn. Zo zie je dat je 
mentale instelling ook van belang is. Hoe 
houd jij je focus op zo’n lange clubavond? 
 
Nou Toine, dat dacht ik ook gezien te 
hebben toen je over de baan gleed; dat had 
panache! Ik denk dat ik daar nog wel wat 
slagen kan maken. Ik vind het moeilijk om 
de focus vast te houden op een 
wedstrijdavond. Ik heb wel gemerkt dat het 
helpt wanneer ik voor de wedstrijd heel 
bewust concentreer op mijn 
aandachtspunten die ik wil verbeteren. Ik 
blijk wat last te hebben van rondslingerende 
armen in de bocht. Dit seizoen een keer 
tijdens een wedstrijd gevallen, zonder dat ik 
wist waardoor. Achteraf lijkt het dat ik mezelf 
met mijn armen de bocht uit heb geslingerd. 
Het lastigste vind ik het om wel fel en vol te 
gaan en tegelijkertijd technisch goed te 
rijden. Volgens mij heeft dat wat te maken 
met training. Tijdens het 
clubkampioenschap waren mijn ouders ook 
komen kijken en die heb ik na de 500m 
even naar mijn huis teruggebracht. Dus de 
focus was even op andere zaken gericht. Ik 
heb wel gemerkt dat de podiumplek naar 
meer smaakt. Wat ga jij de komende tijd 
doen, om je titel volgend jaar te kunnen 
prolongeren? 
 
Ha Johan, dat strijdplan blijft natuurlijk voor 
de buitenwereld in nevelen gehuld. Niet 
gemerkt hoe ook in de kleedkamer een 
psychologische strijd gaande was? 
Clubleden die voortdurend aan het 
calculeren zijn hoeveel punten ze nog goed 
moeten maken – en dat dat gemakkelijk 
kan. Anderen prijzen je de hemel in (of het 
graf, het is maar hoe je het bekijkt) en doen 
net of die hele wedstrijd hen niet aangaat – 
ik weet wel beter. En ondertussen heb je 
ook nog een enkele neo die als een 
stuiterbal door de kleedkamer heen raust. 
Beste is om in zo’n situatie je rust te 
bewaren en je niet te laten kennen. Dus ja 
mijn strategie… Ik ga van de zomer zeker 
weer gebruik maken van het 

terugblik op de clubkampioenschappen 
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trainingsaanbod van Ballangrud (bostraining, 
fietsen, krachttraining). En ik hoop komende 
winter weer bij onze trainer Johan Roovers 
terecht te kunnen. En: heb jij een plan om je 
prestatie verbeteren? En kom ik je van de 
zomer nog tegen bij Ballangrud? 
 
Nou Toine, ze zeggen wel eens in het leger: 
alleen rust kan ons redden…dat heeft jou 
dus het clubkampioenschap gebracht en 
brengt mij hopelijk door het zomerseizoen. Ik 
ben bezig met een studie en wil in 
september afstuderen als master. Dat vraagt 
veel van deze master op de schaats. Dus 
voor mij wordt het conditieonderhoud en niet 
veel meer. Echter,…afgelopen zomer heb ik 
niets met de vereniging gedaan, en dat vind 
ik achteraf toch jammer. Ik vind de omgang 
met elkaar bij Ballangrud fijn. Bovendien is 
het me wel duidelijk dat, als ik ook 
daadwerkelijk de uitstekende 
trainingsaanwijzingen van Johan Roovers 
om wil zetten in meer snelheid, ik wat 
schaatsspecifieker aan de slag moet. Dan is 
praktisch gezien de skeelertraining voor mij 
de beste optie. Daar kun je me vinden denk 
ik nu. Voor de komende tijd staat balans 
voorop. Het leven is net schaatsen: sociaal 
met elkaar, op tijd de concentratie 
vinden,  afwisseling in inspannen en 
ontspannen, timing, evenwicht bewaren, 
overkomen, laag blijven, maar niet te vaak 
en te diep doorzakken. Dus ik zit vol met 
goede voornemens en ben benieuwd wat 
alles gaat brengen. En ik heb begrepen dat 
als ik het vriendelijk vraag, ik misschien met 
Leo van der Geest zijn groepje mag 
meefietsen op de zondagochtend. Nu schijnt 
dat dan weer niet zonder gevaren te zijn. Als 
we het toch nog even hebben over de 
prestaties: er waren wat mensen met een off 
day tijdens de clubkampioenschappen en die 
willen natuurlijk revanche op de mannen van 
het tweede uur. Het zou mooi zijn als het 
bestuur de clubkampioenschappen 
aankomend jaar flink laat op de 
schaatskalender weet te krijgen. Dan ben ik 
er misschien weer klaar voor. Zullen we ze 
komend seizoen nog een keertje pakken? 
 
Ja Johan, die afspraak staat. Dat is een mooi 
doel om naartoe te werken. Het is dan ook 
een van de mooiste evenementen op de 
schaatskalender. Zoals elk jaar was het weer 

perfect georganiseerd. En met een 
onmiddellijke ‘evaluatie’ na afloop onder het 
genot van een drankje erg gezellig. 
Ballangrud op z’n best. Inmiddels ben ik wel 
klaar met de kou en het ijs. Graag weer 
sporten in de volle zon en opladen voor een 
nieuw winterseizoen. Ik wens je een mooie 
zomer toe en we zien elkaar weer op de 
schaats! 
 
Dank Toine, ik wens je hetzelfde. We zullen 
zien wat de paden door de zomer ons brengt 
en waartoe het leidt… 
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kleine vierkamp heerenveen 

Al jaren doen er leden van Ballangrud mee 
aan de vierkampen die aan het einde van 
het seizoen in Heerenveen worden georga-
niseerd door STW, de Schaats Trainings-
groep Wageningen. Hierbij is het voor nor-
male stervelingen mogelijk om een grote 
(500-5000-1500-10000) of kleine (500-1500
-1000-3000) vierkamp te rijden in twee da-
gen tijd. Ik deed er in 2011 voor het eerst 
aan mee omdat ik graag ook eens wilde er-
varen wat ik mijn allround helden Hilbert van 
der Duim, Hein Vergeer en Ids Postma op 
TV had zien doen. Toch verliepen mij eerste 
deelnames allesbehalve soepel. De eerste 
keer had ik griep. Het lukte mij nog wel om 
een klein pr te rijden op de 5000 meter, 
maar na een nacht vol met ijlkoortsdromen 
vond ik het op de tweede dag het onverant-
woord om te starten aan de 10000 meter. 
Het jaar erna was ook geen succes, omdat 
ik bij een skiongeluk mijn linker adductor 
had gescheurd, een spier die je nodig hebt 
om te kunnen schaatsen. Hierdoor was het 
derde jaar extra gemotiveerd. Dit keer lukte 
het wel om de vierkamp tot een goed einde 
te brengen, en hoe! Ik reed drie pr’s die nog 
steeds staan. Het gevolg was dat ik daarna 
moeite had om me te motiveren omdat ik 
vond dat ik mijn doelen had bereikt. Geluk-
kig hebben Pieter Pennings en Jasper Ras 
de brutaliteit gehad om in de jaren erna bij 
de vierkampen sneller te rijden dan sommi-
ge van mijn tijden. Maar ook Tialda Gerrits-
ma en Lian van Dongen hebben zich aan de 
grote vierkamp gewaagd, en indrukwekken-
de prestaties geleverd, met name op de lan-
ge afstanden.  
 
Dit jaar wilde ik liever een kleine vierkamp 
gaan rijden. Toen ik dit in het Wakske aan 
mijn beste vriend en aartsvijand Pieter Pen-
nings vertelde dat ik, reageerde hij opge-
lucht en instemmend. Hiermee sloten we 
ons aan bij vier andere leden van Ballang-
rud met hetzelfde plan, zijnde Toine 
Wentink, de kersverse masters-
clubkampioen, Koos Polak, die vorig jaar in 
Heerenveen een fantastisch pr op de 3000 
meter onder de vijf minuten had gereali-

seerd, Wim Verbraeken, de jonge vader die 
toen zelfs het podium van het eindklasse-
ment had gehaald en onze gevierde maar 
ook ambitieuze trainer André van Staaldui-
nen.  Dat er dit jaar geen vrouwen bij zaten 
was jammer, maar gelukkig maakten zij dit 
ruimschoots goed door ons via Whatsapp 
op de voet te volgen.  
 
Op zondag, de dag voor het toernooi, reis-
den we af naar Heerenveen en probeerden 
elkaar tijdens een publieksuur de loef af te 
steken met snelle transpondertijden. Schijn-
baar moeiteloos reed Pieter met Koos op 

zijn bagagedrager naar een rondje 32. Ver-
volgens dineerden we in het bungalowpark 
waar organisatiewonder Pieter een huisje 
had geboekt.  
 
De volgende dag begon de kleine vierkamp 
met de 500  en de 1500 meter. Mijn opening 
op de 500 was nogal matig, maar een rond-
je 33 maakte een hoop goed en op de 1500 
meter wist ik tot mijn verbazing en opluch-
ting met rondes van 33, 34 en 35 al mijn 
vrienden te verslaan. Hierdoor stond ik na 
de eerste dag tweede achter Wim in ons 
onderlinge klassement. Hier vlak achter wa-
ren Toine en Pieter verwikkeld in een span-
nende strijd en ook André en Koos ontlie-
pen elkaar niet veel. De tweede dag verliep 
voor mij mogelijk nog iets succesvoller, aan-

Weer een Whatsapp bericht van de Ballangrud-
vrouwen 
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gezien ik  op de 1000 meter 5 honderdste 
harder reed dan mijn beste tijd uit 2002. Mijn 
3000 meter was redelijk, maar helaas onvol-
doende om het gat met Wim te dichten. De 
strijd tussen Toine en Pieter werd op de 
3000 meter beslist in het voordeel van Pieter 
en Koos won nipt van André, al ging er iets 
mis met de tijdwaarneming, waardoor André 
in de boeken met de eer ging strijken. Andre 
nam het sportief op door te zeggen dat het 
een trainer siert om te worden verslagen 
door zijn pupillen. 
 
 
De vierkamp vormde zoals altijd een mooi 
einde aan een gezellig schaatsseizoen. Vol-
gend jaar toch maar weer een grote vier-
kamp? Wie doet er mee? 

Jan van Reede 

Ik dacht dat er een “1” stond 
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fietstraining in april resulteert in winst voor twee jonkies 

Vier donderdagavonden  was er wielrennen 
voor beginners en gevorderden, een groep 
van 10 deelnemers: de jongste 16 jaar en 
de oudste ??? (wij durven niet te gissen). 
Diverse aspecten kwamen aan de orde: 
netjes twee aan twee rijden, 
bochtentechniek en hoe werken de 
versnellingen. De laatste donderdagavond 
in april was voor ondergetekenden een 
verrassing. In plaats van een training stond 
een wedstrijdavond op het programma, en 
wij wisten van niets. Maar Jan van 
Evelingen had ons al gesignaleerd anders 
hadden we nog stiekem kunnen 
wegglippen.  
 
De onderdelen waren: 
-Individuele tijdrit : een heel parcours op de 
baan incl. het heuveltje 
-Afvalkoers: 5 deelnemers per serie, 5 
ronden waarbij na elke ronde de laatste  
persoon afviel 
-Dernykoers: 5x 2-tallen, 5 ronden,  1 m/v  
op kop en de nr.2 moest als eerste finishen 
-Band verwisselen: verwisselen van een 
binnenband (excl. plakken) 
 

Over de band vervangen moeten we echt 
iets kwijt. Sarina kreeg tips (die ze dankbaar 
in ontvangst nam) omdat ze nog nooit een 
band verwisseld had. Bas lachte haar uit 
maar toen moest hij nog… zonder tips … 
met een hoop stress. Toch wist hij Sarina in 
tijd te verslaan. 
Beiden waren een stuk langzamer dan de 
anderen, die hadden waarschijnlijk al vaker 
een lekke band gehad. Fijn dat we weer wat 
konden leren van jullie! 

 
Met dank aan de jury voor deze leuke 
avond. De uitslag is als volgt: 
1. Bas Collignon    
2. Sarina van Dijk 
3. Rob Rensen 
4. Pieter Pennings 
5. Herman van Heteren 
6. Wim Buitendijk 
7. Evelien Vissers Steneker 
8. Caspar Wijffels 
9. Thijs van Hooijdonk 
10. Ethel Pennings 
 
Dank u wel Wim Hofstede voor de goede 
trainingen en tips. Nu kunnen we met een 
gerust hart deelnemen aan de 
wielerwedstrijd van De Striene/Ballangrud in 
Terheijden op vrijdagavond 8 juni. De hele 
groep is hierbij uitgenodigd en andere 
gegadigden natuurlijk ook! 

 
Hartelijke groeten van  
Sarina van Dijk en Bas Collignon 
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Sarina aan de bandenwissel 

Caspar ging er op zijn gemak bij zitten 

Bas met tijdwaarneming 
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team Dimphy 

Seizoen 2017/2018 
 
Het is weer een bijzonder seizoen geworden met drie fijne trainingskampen, en mooie 
wedstrijden. 
 
Mike de Laat is uit ons Team gegaan omdat Mike vorig jaar op het ijs drie keer op dezelfde 
heup was gevallen en zijn linkerbeen begon daardoor vreemd te bewegen.  
Toch hebben we geprobeerd met fysio en al het te verbeteren maar…helaas zonder 
resultaat! 
 
Fijn was dat Richard van Schie dit seizoen weer terug in ons Team is gekomen.  
Hij is super belangrijk voor het duurwerk 20 rondjes of zo op een stevig tempo dat is op zijn 
lijf geschreven. 
 
Lars Mengerink, de jongste in ons Team, mocht de Residentie Cup in Den Haag rijden als 
junior B. 
Ook heeft hij selectie wedstrijden voor het N.K. Allround gereden maar….net niet gehaald! 
Hij trekt zich lekker op aan zijn iets oudere Team genoten.  
De laatste Marathon kwam hij op het podium. 
De laatste Wedstrijd nog een G.K. en werd mooi derde, weer op het podium.  
 
In Januari beginnen altijd de belangrijke wedstrijden voor de oudere boys:  
Gruno Bokaal met ook een 10 km en die hebben ze geweldig gereden. 1500 m. en de 5 km 
waren ook voor de Holland Cup. 
 
Ook Sprint 100 .300 .500 m H.C. mochten ze deelnemen.  
 
N.K. Korte baan in Biddinghuizen . 
 
N.K. Pure Sprint 100 .300 .500 m (ook weer voor de H.C). 
 
In Breda hebben ze de laatste 
H.C. gereden en dat was heel 
gaaf met toppers als Michel 
Mulder aan de start. 
 
En elk jaar verbeteren ze zich 
toch weer en daar ben ik trots 
op! 
 
Dimphy 
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wist u dat ... 

- In Geleen de vierde schaatsbaan van ons gewest ligt. 

- Geleen best een eindje rijden is. 

- Het nog een echte buitenbaan is.  

- Je er ook duidelijk wind mee of tegen kunt hebben. 

- Dit vooral in de bochten lastig is. 

- Dus met wind mee doodeng is. 

- De schaatsbaan naast het zwembad ligt. 

- Het verschil niet altijd even duidelijk is. 

- Er deze keer dan ook een aanzienlijke hoeveelheid water op het ijs lag.   

- Dit wellicht ook lag aan de afwezige ijsmeester. 

- En de afwezige Zamboni... 

- Ballangrud er op zaterdagavond 23 december met drie schaatsers aanwezig was. 

- Dit Richard, Ilse en Thomas waren. 
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- Beginnende schaatsers vaak met een stoel over het ijs gaan.  

- Richard Koelewijn nog steeds erg ambitieus is. 

- Hij gewoon met een hele bank over het ijs ging. 

- Het ijs zo dik was dat de start en finish lijn nog maar nauwelijks te zien waren. 

- Je aan de zijkanten door de afronding zo van het ijs afreed. 

- De bochten met touwtjes vanuit het midden uitgezet moesten worden. 

- En de lijnen er gemarkeerd werden met halve tennisballen. 

- Er desondanks toch PR’s en baanrecords gereden werden. 

- Thomas een vet PR gereden heeft ( sorry Richard, sorry Ilse ). 

- Er een hele bijzondere kantine was. 

- Dit eigenlijk meer een houten hut was. 

- Alles er bijzonder gemoedelijk aan toe ging. 

- We een reuze gezellige avond hebben gehad. 

 

Thomas Ros 
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jarig in mei en juni 

Hans  Janssens 2-mei 

Sarina van Dijk 3-mei 

Brynn van Dun 3-mei 

Lobke van Benthum 4-mei 

Jip  Jasperse 5-mei 

Suzie  Kamer 6-mei 

Pim  Loomans 6-mei 

Jan  Oostenbrink 6-mei 

Fenne  Sanderse 7-mei 

Marco van Winden 9-mei 

Peter  Lion 9-mei 

Gerita  Smallegoor 19-mei 

Nol  Havermans 20-mei 

Mike de Laat 22-mei 

Ellen  Hense 26-mei 

Daniëlle  Frijters 29-mei 

Willard van Vugt 30-mei 

Tialda  Gerritsma 2-jun 

Vera van Gestel 3-jun 

Guus  Lammers 4-jun 

Yvonne van den Elshout 5-jun 

Frank  Crucq 7-jun 

Bauke van Heelsum 7-jun 

Arend van der Meer 7-jun 

George  Kester 7-jun 

Anne van Heelsum 7-jun 

Petra  Andriessen 10-jun 

Marijn de Laat 11-jun 

Jan  Abbring 13-jun 

John van Gils 14-jun 

Ben  Jongerius 15-jun 

Irene  Roland 16-jun 

Ilse  Koelewijn 17-jun 

Jan  Kluytmans 19-jun 

Jort  Kuipers 24-jun 

Nienke  Kuipers 24-jun 

Derk-Jan  Verhaak 26-jun 

mei 

juni 
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agenda 

Voor de begindata van de zomertrainingen: zie volgende bladzijde. 

18 mei Friday night skate (1 juni is reservedatum) 

26 mei Stehmann inline skate competitie 

2 juni Stehmann inline skate competitie 

8 juni Eerste fietstijdrit 

9 juni Breda inline skaten skeelerkampioenschap jeugd (deel 1) 

23 juni Stehmann inline skate competitie 

25 juni 
Breda inline skaten skeelerkampioenschap jeugd (deel 2) 
Stehmann inline skate competitie 
Gelijktijdig onze Clubkampioenschappen 

31 aug Tweede fietstijdrit 

8 sep Stehmann inline skate competitie 

15 sep Stehmann inline skate competitie 

29 sep 
Breda inline skaten skeelerkampioenschap jeugd (deel 3) 
Stehmann inline skate competitie 

Bezoek ook regelmatig  onze website: www.ballangrudbreda.nl 
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Dag: Training: Waar: Opmerkingen: 

Zondag 

9.00 – 12.00 

Toerfietsen 

  
Volwassenen 

Atletiek-
vereniging 
Sprint 

Helm verplicht! 

Maandag 

18.00 – 19.00 
 

Skeeleren 

  
Recreatieve jeugd 

Volwassen recreanten 

Wedstrijdrijders vrij rijden 

Skeelerbaan Helm en polsbeschermers 
verplicht! 
Gezamenlijk trainingsmoment 
ouder-kind 

Wedstrijdrijders vrij rijden, 
geen training 

Dinsdag 

18.30 – 20.00 
 

Fietstraining Interval 
  
Volwassen wedstrijdrijders 
en recreanten 

Atletiek-
vereniging 
Sprint 

Helm verplicht! 

Fietstraining  
lange-baanrijders 

 Volwassen wedstrijdrijders 
en recreanten 

Woensdag 

18.30 – 19.30 
 

Loop/bostraining 

  
Volwassen recreanten 

Recreatieve jeugd 

Mastbos Gezamenlijk trainingsmoment  
ouder-kind 

Donderdag 

20.00 – 21.30 
  
 

Skeeleren 

  
Volwassen wedstrijdrijders 

Volwassen recreanten 

Skeelerbaan Helm en polsbeschermers 
verplicht! 
  
 

Vrijdag 

18.30 – 20.00 

Mountain-biken 

  
Volwassenen 

wedstrijdrijders en  
recreanten 

Cadetten-
kamp 

Helm verplicht ! 

Zaterdag 
Vanaf 19 mei 

Loop/bostraining 

  
Volwassen wedstrijdrijders 

Mastbos   

overzicht zomertrainingen 2018 
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