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de allerlaatste Krabber 

Het is echt waar. De Krabber stopt. Het 
uitwuiven van één van de laatste 
clubbladen is begonnen. 
 
De club zal voortaan communiceren met 
haar leden via website, Nieuwsbrieven, 
facebook of gewoon op de baan. 

We rekenen deze Krabber voor het gemak 
nog maar even tot de 52-e jaargang (!). 
 
De redactie doet nog één keer zijn best. Zie 
hier het resultaat. 
“Tot je dienst”, zeggen we dan: “met veel 
plezier gedaan.” 
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bestuur en commissies 

Bestuur en commissies 
Dagelijks bestuur: 
voorzitter : [ 1 juli 2019: zie ALV ] 
secretaris : Giel Eussen 

secretaris@ballangrudbreda.nl 
penningm.: Rian Buitendijk 

penningmeesterballangrud@gmail.com  

 
 
    
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.: Johan Bosma 

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:  
 

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. 
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Jaargang 52 nummer laatst 
januari 2019 

redactioneel 

Tja, de laatste Krabber, het is een feit. Na democratisch beraad is besloten dat de Krabber niet meer 
van deze tijd is en dat de stekker er uit gaat.  
We hebben hem altijd graag en met veel plezier gemaakt. 
 
d’Andere:  “Het leukste waren de interviews, zoals dat jaar dat we al onze adverteerders af gegaan 
zijn om ze eens extra in het zonnetje te zetten”. 
d’Ene: “Dat waren ook de enige keren dat we samen op stap gingen als redactie. En toen was Ilse 
Vanlaerhoven daar ook nog bij. Een mooie samenwerking inderdaad.” 
d’Andere: “Die schitterend gephotoshopte foto’s van jou, waar als je goed keek een dubbele laag in 
zat, waar dan weer een bekende Ballangrudter in verstopt zat.  
d’Ene: “Het waren niet alleen de foto’s met dubbele lagen. Die dubbele lagen zaten ook in de 
Baanvegers, ook al had menigeen dat niet zo door. Anders hadden we wel veel meer reacties 
gekregen!”. 
d’Andere: “Die Baanvegers ontstonden vaak in het Wakske na het nuttigen van een lekker biertje…. 
De tongen komen dan wat losser en voordat je het besefte, was het al gezegd.” 
d’Ene: “Maar soms hoefde je ook alleen maar onopvallend, op een afstandje de Ballangrud-leden te 
aanschouwen. Genoeg kolderieks waar te nemen.” 
 
d’Ene: “Wat ga jij nu het meeste missen aan die Krabber?” 
d’Andere: “Ik denk toch de mooie verslagen van bijvoorbeeld fietstoertochten en schaats-
evenementen en zo. Altijd leuk om te lezen hoe mensen zoiets beleefd en ervaren hebben. Die 
verslaglegging verdwijnt samen met de Krabber, neem ik aan, want ik heb nog geen idee of daar in 
de nieuwe media ook ruimte voor is.” 
 
d’Ene: “Met dat photoshoppen kon je een hoop creativiteit kwijt. Ik denk dat ik dàt het meeste ga 
missen. Ik heb daar ook veel van geleerd. Wat ik dan ook weer in mijn werk kan toepassen.” 
 
d’Ene: “Er komt nu een hoop uren vrije tijd vrij. Al een idee wat je daarmee gaat doen? Binnen of 
buiten de vereniging?” 
d’Andere: “Nou, hobbies genoeg natuurlijk, dus die extra tijd zal wel weer snel verdampt zijn. Dit 
seizoen heb ik het marathonschaatsen herontdekt en dat gaat zo lekker, dat ik daar komend seizoen 
op wil gaan voortbouwen. Verder doe ik al het een en ander binnen de club: Oliebollentoernooi, 
training geven en zo. Ik wil anderen ook de kans geven iets binnen Ballangrud te doen. Door die club 
krijg je zoveel lieve, leuke vrienden. Dan is het mooi als je iets terug kan geven.” 
d’Andere: “Als kersverse Ballangrud-opa zijn die extra vrije uren natuurlijk ook al snel ingevuld. Ben 

je benieuwd of je schaatsgenen goed doorgegeven zijn. Zie 
je al typische kenmerken bij je kleinkind?” 
d’Ene: “Er breekt voor mij inderdaad een nieuwe levensfase 
aan. Daar gaan we van genieten! Schaatsen? Dat mag ze 
helemaal zelf kiezen. Ze kijkt in elk geval wel heel nuchter de 
wereld in.” 
 
“We moeten natuurlijk ook nog onze dank uitspreken aan 
Kees Kanters, die zorg droeg voor de lay-out van de Krabber
-omslag en andere herkenbaarheid van Ballangrud”. 
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clubkampioenschappen Ballangrud 

Het clubkampioenschap 2019 zaterdag 19 februari van 18.30 uur–plm. 22.30 uur. 
 
Voor al onze leden een kans om een gezellige wedstrijd te rijden. Voor onze recreanten de 
kans om te ervaren wat het is de baan helemaal voor jezelf te hebben en een persoonlijk 
record te rijden. Voor onze wedstrijdrijders blijft de kans om jezelf te meten met je 
clubgenoten. Kortom, gewoon meedoen met de clubkampioenschappen! 
 
Dit jaar wordt een bijzonder clubkampioenschap omdat we dit samen houden met SSVB. 
Dit jaar zijn de clubkampioenen dus niet alleen clubkampioen van Ballangrud maar van: 
 
    Ballangrud – SSVB ! 
 
Deelname aan de clubkampioenschappen is gratis en er zijn weer mooie bekers en 
medailles te verdienen. Als de wedstrijd-uitslag beschikbaar is, vindt de prijsuitreiking van 
pupillen na afloop van hun gereden afstanden plaats in de eerstvolgende of 
daaropvolgende dweil. 
 
De wedstrijden beginnen om 18.30 uur.  

Er wordt er ge(st)reden in de volgende categorieën: 

geboren tussen:   Categorie: afstanden: 

1-07-2009 en later D/H Pupillen E en F 100 / 300 meter 

1-07-2007 en 30-06-2009 D/H Pupillen C en D 100 / 300 meter 

1-07-2005 en 30-06-2007 D/H Pupillen A en B 300 / 500 meter 

        

01-07-2003 t/m 30-06-2005 D/H Junioren C 500 / 1000 meter 

01-07-2001 t/m 30-06-2003 D/H Junior B 500 / 1500 meter 

01-07-1999 t/m 30-06-2001 D/H Junior A 500 / 1500 meter 

        

01-07-1979 t/m 30-06-1999 D/H Senioren en Neo’s 500 / 1500 meter 

Voor 01-07-1979 D/H Masters 500 / 1500 meter 

Kosten: Geen 
 
Aanmelden: Je kunt je tot 15 februari 2019 inschrijven via de website:  

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden schaatsen.nl  
 

 Zoek de datum 16 februari, CK Ballangrud en vervolgens ga je naar 
inschrijven. Je kunt je dan met je licentienummer/relatienummer van de 
KNSB inschrijven. Wanneer je geen wedstrijdrijder bent en geen licentie hebt 
schrijf je in via daglicentie met je inschrijfnummer van de KNSB. 

 Wie zijn inschrijfnummer bij de KNSB niet weet of het lukt niet om via de 
website in te schrijven kan contact op nemen met de organisatie/ John van 
Gils: 06- 37353633 of mail: johnvangils54@gmail.com 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden schaatsen.nl
mailto:johnvangils54@gmail.com


     5 

 
Afmelden: Afmelden kan via dezelfde website tot zaterdag 16 februari 16.00u 
 
Informatie Clubkampioenschap (CK)  Ballangrud 2019 
 
Aanvang: 
De wedstrijden beginnen om 18.30 uur op de kunstijsbaan te Breda. Elke deelnemer MOET 
ruim een half uur voor aanvang van zijn/haar onderdeel aanwezig zijn. Te laat verschijnen 
aan de start voor je rit betekent diskwalificatie. 
 
We starten met de pupillen. Als de ijsmachine van het ijs is, mag je het ijs op gaan om in te 
rijden. Rond 18.20 uur wordt begonnen met het in volgorde zetten van de eerste  pupillen 
op de bankjes zodat we stipt om 18.30 uur van start kunnen gaan beginnen. Hieronder zie 
je waar de start en finish is van de diverse afstanden.  

Startlijsten: 
Een half uur voor aanvang van de wedstrijd hangen de startlijsten  bij het café en in de 
kleedkamers. Hierop kan iedereen zien wanneer hij of zij aan de beurt is.  
Er wordt gereden in dubbele paren (kwartetten). We beginnen met de ritten 1 en 2. De 
rijders in het eerste paar dragen een witte (binnenbaan) of rode (buitenbaan) armband op 
de rechter bovenarm en die van het tweede paar een gele (binnenbaan) of blauwe 
(buitenbaan). Op het scorebord kun je zien welke rit aan de beurt is. Is jouw rit snel aan de 
beurt, blijf dan in de buurt van de start. Houd dit zelf goed in de gaten. Ga vooral niet in de 
weg staan. Voor niet-wedstrijdrijders zijn er extra bandjes. Lever deze bandjes na afloop 
van elke rit direct in, omdat andere schaatsers na jou deze weer moeten gebruiken.  
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Prijsuitreiking: 
De prijsuitreiking voor de pupillen vindt plaats tijdens de eerste of tweede dweilpauze in het 
Wakske. In volgende dweilpauzen of aan het einde van de wedstrijden en reiken we de Ed 
Huijsman-trofee uit aan de schaatser met de meeste persoonlijke records dit seizoen.   
 
Uitslagen: 
De uitslagen vind je na afloop op de site van het gewest Noord Brabant-Limburg; 
www.knsbzuid.nl bij kopje “Breda” en op de site van Ballangrud www.ballangrudbreda.nl 
 
Veel succes en vooral veel plezier! 
 
Organisatie Clubkampioenschap 2019 
Tinus Rispens, John van Gils,  
Walter Volkers en Lysbeth Slotegraaf 

http://www.knsbzuid.nl
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In de Nieuwsbrief van december 2018 heb je het verslag al kunnen lezen van onze laatste 
Algemene Ledenvergadering. In deze laatste Krabber de samenvatting. 
Datum: vrijdag 23 november 2018. Locatie: jurykamer ijsbaan Breda  

 
Financiële verslaglegging en planning  
 
a. Jaarverslag 2017-2018  
 
Rian geeft toelichting.  
● Het verenigingsvermogen van ongeveer € 20.000,-.  

Claus Meijer en Johan Bosma zijn n.a.v. de vergadering van vorig jaar bij Rian langs 
geweest om er naar te kijken. Zij hebben vastgesteld dat de grens van € 20.000,- 
gegrond is. Dat is onder andere gebaseerd op: reserveringen voor vervanging kleding 
trainers, kinderen, huur voor banen/bijdrages, twee vrijwilligers met overeenkomst, 
kosten jeugdkamp.  

● Winst en verliesrekening:  
positief resultaat. Einde boekjaar € 22.000. Bijzondere posten: jeugdplan nu voor het 
eerst te zien. KNSB kosten zijn toegenomen, contributieverhoging. Voor volgend jaar 
ook ingeschat.  

 
b. Verslag kascommissie 
Johan draagt verslag voor. KC adviseert decharge te verlenen.  
 

samenvatting algemene ledenvergadering 
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c. Decharge kascommissie 
Vergadering neemt advies over. Het bestuur krijgt 
decharge over 2017-2018.  
 
d. Benoeming nieuwe kascommissie 
Eric Gerrits treedt af. Karel van Waveren stelt zich 
beschikbaar en zal Johan Bosma volgend jaar 
vergezellen in de kascommissie.  
 
e. Begroting 2018 – 2019  
● Sponsoring ontvangen we alleen nog via de 

Rabo clubkascampagne.  
● Trainersvergoedingen is gedaald op de 

begroting, omdat sommige trainers niet 
declareren, ondanks dat zij daar wel recht op 
hebben.  

● De huur van de skeelerbaan is gelijk gebleven. 
We verwachten in de toekomst wel dat de kosten 
hiervan zullen toenemen, omdat het nu al jaren 
stabiel is.  

● Bijdrage Ballangrud-kleding. Dit is een nieuwe post in de begroting. Onze 
kledingleverancier Zaes is overgenomen door AGU. De post betreft mogelijke kosten 
die we moeten bijleggen als we te weinig clubkleding bestellen (te lage oplage, dus 
hogere prijs per stuk), zodat leden toch kleding kunnen kopen. We hebben ook bij 
Zaes de oude voorraad opgekocht voor € 1000,-. We kunnen daar mogelijk nog wat 
terugverdienen, maar het zijn veel incourante maten.  

● Clubevenementen zijn uitgesplitst, en de organisatoren van de evenementen worden 
beter geïnformeerd over budget. KBT kosten, voorschot licentie. FNS is begroot voor 
€ 250,-. Ook het midwinterevenement is begroot. De kosten van andere evenementen 
zijn niet afgenomen ondanks dat meerdere verenigingen uitgenodigd zijn.  

● Johan Bosma trekt de conclusie dat contributie niet omhoog gaat. Rian: “Is nu niet 
nodig, maar het is wel goed om contributie te gaan indexeren. Omdat we met de 
Krabber gaan stoppen, dat bespaart kosten, hoeven we dit jaar nog niks te doen. 
Contributieverhoging wordt dus een jaar uitgesteld. Waarschijnlijk later naar 
structurele jaarlijkse verhoging.”  

 
3. Verslag ALV 13 november 2017 (zie bijlage 1 op www.ballangrudbreda.nl/) 

● Vaststellen verslag en ondertekenen door voorzitter en secretaris. Patrick Siliacus 
tekent twee keer waarvan eenmaal als plaatsvervangend voorzitter. Er zijn geen  
op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. Patrick ondertekent het verslag.  

 
● Terugkoppeling suggesties vorige vergadering (zie bijlage 2 op www.ballangrud.nl/). 

Dit jaar hebben we geen jaarverslagen van alle bestuursleden, maar blikken we terug 
aan de hand van de terugkoppeling van de punten die zijn aangedragen in de vorige 
vergadering. Karel van Waveren geeft compliment voor deze aanpak.  
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● Willard geeft een toelichting op de samenwerkingsgesprekken die hij samen met 
Toine Wentink voert namens Ballangrud. Zij hebben gesprekken gehad met de 
Striene en met de SSVB. We richten ons op de clubs die hun roots in Breda hebben 
liggen. We zijn op zoek naar kansen mogelijkheden, zonder meteen aan te dringen op 
een fusie.  
Toine en Willard hebben met Johan Roovers en Ilan Herz, van de SSVB, gesproken 
over waar we elkaar kunnen vinden. De gesprekken worden gevoerd zonder belasting 
van het verleden tussen de twee clubs. In eerste instantie is hoog ingezet: fuseren. 
Dat komt nu te vroeg en laten we rusten.  
Een stapje teruggaan en bekijken of we mogelijk de TC’s kunnen samenvoegen? 
Trainers en leden mixen, zoals dat op het 1e KNSB uur al gebeurt. Het zou 
bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je clubkampioenschappen gaat combineren. We 
willen beginnen met éénTechnische Commissie, één beleid, misschien dat fusie dan 
straks vanzelfsprekend wordt. Willard en Toine willen in de vergadering peilen of er 
draagvlak is voor die koers. De Algemene Leden Vergadering stemt in. Willard en 
Toine gaan verder met hun gesprekken met de SSVB.  
Willem Wagenaars: “Waarom is het nog niet haalbaar om één club te worden?”  
In de ALV van SSVB is gebleken dat de geesten nog niet rijp zijn voor een fusie. Zij 
hebben een eventuele fusie naar een lange termijn verwezen.  
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4. Samenstelling bestuur 
 
Nieuwe voorzitter, secretaris, gesprekken met kandidaat voor voorzitter TC en voorstel 
voor bestuursleden zonder portefeuille. Dit laatste om soort proeftuin, zodat je 
laagdrempelig in kunt stappen.  

 
a. Voorzitter: Jan van Reede, per 1 juli 2019  

Jan van Reede: Hij is inmiddels 12 jaar lid en hij rijdt wedstrijden. Hij woont 
momenteel in Eindhoven. Hij heeft een nieuwe baan gevonden in Rotterdam en 
heeft een huis in de buurt van de ijsbaan gekocht, vanaf 1 april. Als de verhuizing 
achter de rug is, heeft hij tijd om in te stappen als voorzitter. Hij schaatst in Breda 
omdat hij het plezier in schaatsen was verloren in Eindhoven. Hij heeft Ballangrud 
ervaren als een warm bad, er zijn nooit ruzies en dat wil hij als voorzitter graag zo 
houden.  
 

b. Secretaris: Voorstel: Giel Eussen, per direct.  
Giel komt vanuit de SSVB, hij is daar 16 jaar lid geweest. Hij vond bij SSVB niet 
meer wat hij zocht, vond dat wel bij Ballangrud. Dus heeft hij de overstap naar 
Ballangrud gemaakt. Giel zag een uitdaging en denkt een positieve bijdrage te gaan 
leveren aan het bestuur.  
 

c. Penningmeester: Rian Buitendijk, geen wijziging.  
 

d. Voorzitter Technische Commissie 
Momenteel zijn er gesprekken gaande met een kandidaat. Het bestuur vraagt 
daarom een mandaat om de voorzitter Technische Commissie toe te voegen aan het 
bestuur zonder een nieuwe ALV te houden. De naam van de kandidaat wordt 
bewust nog niet gedeeld gelet op de beginfase van de gesprekken.  
 

e. Voorzitter Jeugd Commissie: Jeroen Sterk, afgetreden en herkozen.  
 

f. Voorzitter PR en Communicatie: Daniëlle Frijters, afgetreden en herkozen.  
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g. Bestuurslid zonder portefeuille.  
Een nieuw voorstel: 2 bestuursleden zonder portefeuille toevoegen aan het bestuur. 
Ze kunnen dienen als opstap- en kennismakingsplek om zich te oriënteren op 
bestuurswerk. Karel van Waveren vraagt of die bestuursleden van ook volledige 
bevoegdheid/mandaat/stemrecht hebben? Karel stelt ook voor die mensen wel een 
taak te geven, dat zorgt voor een betere interactie tussen bestuur en leden.  
Patrick: Idee is wel dat deze bestuursleden vanzelf specifieke klussen zullen gaan 
oppakken . Deze bestuursleden zullen volledig bevoegdheid/mandaat/stemrecht 
krijgen.  
We hebben nog geen concrete kandidaten, maar leden kunnen op tussentijds 
instappen en gaan meedraaien en ook weer stoppen als het niet past.  
Patrick vraagt of de vergadering instemt met bovenstaande voorstellen. De 
voorstellen worden enthousiast onthaald en dus aangenomen.  
 

h. Willard neemt het woord om Patrick te bedanken voor zijn tijd als secretaris. Hij wist 
altijd terug te pakken naar de kern. Ook als trainer MTB. Patrick fungeerde vaak als 
sparringpartner voor het hele bestuur. Als bedankje krijgt Patrick een bos bloemen. 
Daniëlle overhandigt Willard ook een bos bloemen, want ondanks dat hij al een jaar 
gelden is afgetreden, heeft hij afgelopen jaar nog hard gewerkt om ervoor te zorgen 
dat achter de schermen alles bleef lopen, daarvoor willen we hem bedanken.  
 

5. De Krabber 
 
Het bestuur heeft besloten te gaan stoppen met Krabber zoals hij nu is. De toelichting op 
bestuursbesluit om te stoppen, gebaseerd op overwegingen en raadpleging van de leden 
heeft iedereen kunnen lezen op de website en in de uitnodiging. De vergadering toont 
begrip voor het besluit.  
Pieter en Pieter worden in woord en gebaar bedankt voor hun werk aan de Krabber, die 
door veel leden altijd met plezier is gelezen.  
 



6. Rondvraag en sluiting  

Jan van Evelingen heeft een algemene vraag: “Waar kun je aanmelden met een 
daglicentie? Waar moeten de senioren naartoe als ze zonder vaste licentie een wedstrijd 
moeten rijden?”  
 
Willard: “Dit jaar ligt het lastig, steeds minder ijs gehuurd. Mensen met vaste licentie gaan 
voor. Zal moeilijk zijn om daglicenties nog in te passen, maar vooral gewoon kijken of het 
wel kan. Volgens mij op bcbreda.nl inschrijven. Inschrijven met je relatienummer van de 
KNSB.” Willard neemt mee om het te communiceren als je als recreant mee wil rijden. 
Jeroen geeft aan dat als dezelfde vraag speelt onder de jeugd, ze naar hem toe kunnen 
komen voor toelichting.  
 
Ethel Pennings heeft clinics georganiseerd voor de scholing van trainers. Opkomst van 
deelnemers (dus geen trainers) valt tegen. Is het nog de moeite waard? Het lijkt te weinig 
bekendheid te genieten. Enthousiasme in de vergadering wel degelijk aanwezig. Rijders 
van andere clubs niet aanwezig, er moet meer bekendheid komen bij de andere 
verenigingen.  
Jan Oostenbrink is heel blij als trainer. Hij geeft een tip: “Organiseren vanuit meerdere 
verenigingen”. Ethel geeft aan dat ze vorig jaar geen respons kreeg op de vraag of andere 
verenigingen wilden helpen met organiseren.”  
Derk-Jan Verhaak: “Past het aanbod wel bij de vraag van de leden? Iedereen heeft het druk 
en verkiest misschien daarom iets anders boven een extra keer schaatsen.”  
Willard geeft aan dat hij andere verenigingen heeft geïnformeerd, maar het sijpelt niet goed 
naar de leden toe, lijkt het. Communicatie binnen andere verenigingen, daar kunnen we 
misschien helpen. Jeroen vraagt voor wie de clinics bedoeld zijn? Ethel antwoordt dat het 
voor kinderen vanaf 13 jaar is. Patrick zegt toe dat vanuit het bestuur op korte termijn 
ondersteuning wordt geboden vooral op de extra communicatie richting de leden van de 
andere deelnemende verenigingen.  

 

Koos Polak: “Hoeveel leden hebben we momenteel?”. Pieter Elzinga maakt altijd een mooi 
verslag over de ledenaantallen. Dat zal bij het verslag meegestuurd worden. Pieter Elzinga 
geeft aan dat we nu 250 leden hebben. Koos wil weten of het een stijging is.  

 
[ het antwoord zie volgende bladzijdes ]  

 



Per 1 oktober 2018 telt Ballangrud 245 leden. 
Na vele jaren daling (tien jaar geleden nog  
416 leden), kunnen we in 2017 een stagnatie zien 
in de terugloop. In 2018 zien we weer enige groei 
in het ledenaantal. 
 
De skeeleracties van 2016 en 2017 hebben daarin 
een belangrijke bijdrage geleverd. Bij de pupillen 
is de groei dan ook relatief het grootst. 
 
In 2018 is er overigens geen skeeleractie jeugd 
geweest. 

verloop ledenaantal 



man/vrouw verhouding 

De verhouding man:vrouw binnen de 
vereniging is al jaren rond de 2:1. 
 
In 2018 hebben de vrouwen 1 % “terug 
gewonnen” op de mannen. 



leeftijdsopbouw bij Ballangrud 

De leeftijdsopbouw vertoont al vele jaren 
hetzelfde beeld. 
Bij Ballangrud schaatst vooral de jongste 
jeugd en de 40-plussers. 
 
Opvallend in 2018 is de sterke toename 
van de leeftijdscategorie 6-10 jaar. 
Procentueel is dit vorig jaar nog 10%. Dit 
jaar stijgt dit aandeel naar 18%. 
 
Daarbij moet wel opgemerkt worden dat bij 
jongste leeftijdsklassen het verloop het 
grootst is. 



licentiehouders 

Ballangrud telt 85 licentiehouders  
(per 1 oktober 2018). 
Dit is in vier jaar tijd wel een absolute 
daling (in 2014 nog 94 licentiehouders), 
maar procentueel blijft dit wel redelijk gelijk 
op telkens 1/3 deel  van het aantal leden. 
 
In de categorie masters neemt het aantal 
juist toe. 



de grootste oliebol schrijft in de laatste Krabber 

Domme oliebol, te laat ingeschreven en dus 
zwetend om iets te schrijven over het 
oliebollentoernooi wat nog niet eerder 
gezegd is. En dat voor de allerlaatste 
Krabber. Reden voor mijn late inschrijving 
was dat mijn team voor de 
ploegenachtervolging genaamd Voorrob 
Achterrob pas laat tot stand kwam. 
Coulance van de wedstrijdleiding maakte 
dat we toch nog mee konden doen.  
Jammer dan wel dat luttele dagen voor het 
OBT de middelste rijder alsnog afhaakt.  
Voorrob Achterrob Zonderrob is het 
jammerlijke resultaat. 
 
De 100m is als altijd de vertrouwde teaser 
van het OBT en de toon wordt gelijk gezet. 
De jeugd neemt het heft in handen met 
goud voor zowel Sarina, Jarno als Thomas. 
Senioren en masters kijken slechts in 
bewondering toe. 
 
Voor het eerst maken we kennis met de 
ooievaarsrace. Het is nog niet bekend of ze 
nieuwe schaatsers hebben meegebracht, 
maar in ieder geval wel een mooie 
innovatie. Rechtuit glijden blijkt voor velen 
moeilijker dan gedacht. Hilariteit alom en 
dus zeker voor herhaling vatbaar. Met zo’n 
technisch nummer denk je dat dit toch echt 
een prooi zal zijn voor de ervaring. Niets is 
minder waar. Dus ook hier het talent dat 
wint van de ervaring: Sarina en Ilse gaan 
met brons en goud naar huis. Wim 
Verbraeken doet met zilver goed mee. Allen 
meer dan een volle ronde op 1 been. 
 
Dan gelukkig als vanouds de 
ploegenachtervolging. Toch gewoon het 
leukste onderdeel. Tomas Ilse en Sarina 
blijven als Schaatsende oliebollen goed bij 
elkaar en blijven het aloude team Dender de 
Dender van onze kersverse voorzitter 
uiteindelijk toch nog gemakkelijk voor. Mijn 
team, inmiddels verworden tot  ‘Voorrob 
Achterrob Zonderrob Gelukkig met Ilse en 
Andre, maar waar blijft Leo’, wordt met 
gepaste trots derde. 
 
De vlaggenrace brengt iets meer spektakel 
dan wenselijk. Terwijl de strijd in woord al 

voor aanvang van de race wordt 
uitgevochten (“De bandana moet om je 
hoofd, Daniëlle” – “Roze is voor Jeanette, 
Derk-Jan”)  zijn de vlaggen dit jaar groot 
uitgevallen. Te groot, en de teams van het 
Iberisch Schiereiland gaan hard onderuit. 
Spanje glijdt daarop toch nog naar een 
tweede plaats. Portugese Richard zeurt 
nergens over, maar met een kleine 
hersenschudding blijkt de vlaggenrace al net 
zo risicovol als een zomer mountainbiken. 
Volgend jaar, toch maar een 
vlaggetjesrace? 
 
De marathon is gelukkig weer als vanouds. 
Richard van Schie geniet 25 ronden 
ongekende populariteit door bij elke 
inhaalactie voor iedereen de lijdensweg 
opnieuw met een ronde te verkorten. Na 
Richard, volop strijd. Wim Verbraeken 
probeert hem met een waar leeuwenhart 
nog even te volgen. Kansloos natuurlijk, 
maar prachtig om te zien. Ook hier de 
junioren die aan de weg timmeren. Thomas 
en Sarina houden stand in het eerste 
peloton, goed voor een 4e plaats en 
opnieuw goud. 
 
Als laatste 
onderdeel de 
naborrel in het 
Wakske. Ook 
altijd een goed 
onderdeel en 
gelukkig weer 
met een 
voorzitter die 
de prijzen 
uitreikt. 
Waarom Rob 
zonder te 
schaatsen 
vervolgens 
met 
champagne 
eindigt terwijl ik aan de kassa het bier voor 
mij en mijn teamgenoten afreken blijft 
overigens wel het grootste raadsel van dit 
OBT. 
 
Jan Oostenbrink 
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Oliebollen, want daar draait het tenslotte om! 

Wedstrijdanalyse in ‘t Wakske 
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uitslagen oliebollentoernooi 

100 meter Heren A 
1. Thomas Ros   11.64 
2. Wim Verbraeken  11.84 
3. Felix Schussler  11.97 
4. Koos Polak   12.36 
5. Richard Koelewijn  12.56 
6. Johan Sweep  12.67 
7. André van Staalduinen 12.75 
8. Harry Marrenga  13.36 
9. Bram van den Belt  13.42 
10. Jan Oostenbrink  13.46 
11. Marco van Winden  14.03 
12. Mark van der Haar  14.31 
13. Wim Buitendijk  15.24 
14. Thierry Huberland  16.56 
 
100 meter Heren B 
1. Jarno de Laat  12.83 
2. Derk Jan Verhaak  13.33 
3. Klaas Schussler  13.89 
4. Willard van Vugt  13.96 
5. Camal Handor  14.20 
6. Arie Prins   14.24 
7. Anthon Bom   14.93 
8. Karel van Waveren 15.03 

9. Cornelis Terpstra  15.52 
10. John van Gils  15.74 
11. Marijn de Laat  15.90 
12. Johan Bosma  16.75 
13. Rick van der Mede  17.09 
14. Ronald Tichelaar  19.16 
 
 
100 meter Dames A 
1. Sarina van Dijk  12.02 
2. Ilse Koelewijn  12.19 
3. Maartje Mulders  13.84 
4. Ilse Vanlaerhoven  13.99 
5. Evelien Stekener  14.07 
6. Rian Buitendijk  14.20 
7. Daniëlle Frijters  14.48 
8. Ethel Pennings  16.30 
 
100 meter Dames B 
1. Geertje van der Wal 17.16 
2. Rubertine Clevering 17.69 
 

Winnaressen dames B: Geertje met rood en Rubertine met wit. 



 20  

Elegantie siert Evelien bij de Ooievaarsrun 

Ooievaarsrun 
1. Ilse Koelewijn  440 meter 
2. Wim Verbraeken  435 meter 
3. Sarina van Dijk  420 meter 
4. Ilse Vanlaerhoven  415 meter 
5. John van Gils   410 meter 
6. André van Staalduinen 290 meter 
7. Arie Prins   290 meter 
8. Ehel Pennings  280 meter 
9. Maartje Mulders  280 meter 
10. Klaas Schussler  260 meter 
11. Wim Buitendijk  250 meter 
12. Thomas Ros 
13. Thierry Huberland 
14. Mark van der Haar 
15. Koos Polak 
16. Johan Sweep 
17. Harry Marrenga 
18. Felix Schussler 
19. Evelien Steneker 
20. Marja van Heelsum 
21. Daniëlle Frijters 
22. Bram van den Belt 
23. Ben Jongerius 
24. Willard van Vugt 
25. Ronald Tichelaar 
26. Rick van der Mede 
27. Johan Bosma 
28. Marijn de Laat 
29. Karel van Waveren 
30. Jules van der Horst 
31. Jarno de Laat 
32. Geertje van der Wal 
33. Derk-Jan Verhaak 
34. Camal Handor 
35. Anthon Bom 
 

Wim net voordat de verzuring hem breekt 



     21 

Ploegenachtervolging Wedstrijdrijders 
1. Schaatsende Oliebollen  2.28.1 
 (Sarina van Dijk, Ilse Koelewijn, Thomas 
 Ros) 
2. Dender de Dender   2.29.3

(Koos Polak, Jan van Reede, Johan 
Sweep) 

3. Voorob Achterob Zonderob 2.39.8 
 (Ilse Vanlaerhoven, Jan  Oostenbrink, 
 André van Staalduinen, Leo van der 
 Geest) 
4. André’s Angels   2.41.2 
 (Noor van der Ster, Rian  Buitendijk,  
 Maura Swinkels) 
5. De Vuurpijlen   2.44.5 
 (Felix en Klaas Schussler, Bram van den 
 Belt , Richard Koelewijn) 
6. Mannen met sterke ruggen 2.49.2 
 (Ben Jongerius, Marco van Winden, Wim 
 Buitendijk, Frank van Heelsum) 
7. De Aanstormende Talenten 2.50.0 
 (Patty van Hoorn, Gerita  Smallegoor, 
 Caspar Wijffels, Mark van der Haar) 
8. TC Tabé 2    2.54.6 
 (Harry Marrenga, Tinus Rispens, Willard 
 van Vugt, John van Gils) 
9. De andere Angels   3.04.3 
 (Ethel Pennings, Daniëlle Frijters, Evelien 
 Stekener, Marja van Heelsum, Maartje 
 Mulders) 
10. Vier x Fier    3.04.4 
 (Arie Prins, Richard Tichelaar, Anthon 
 Bom, Thierry Huberland) 
 
Ploegenachtervolging Recreanten 
1. De Volharders   3.01.7 
 (Camal Handor, Jules van der Horst, Derk-
 Jan Verhaak) 
2. Lady en de Vagebonden  3.59.8 
 (Johan Bosma, Jarno de  Laat, Karel van 
 Waveren, Marijn de Laat, Rubertine 
 Clevering) 

Vlaggenestafette 
1. Irritante Ieren    4.44.3 
 (Pieter Pennings, Johan Sweep, John van 
 Gils, Evelien Stekener, Johan Bosma) 
2. Spannende Spanjaarden  4.50.7

(Rian Buitendijk, Jules van der Horst, Arie 
Prins, Daniëlle Frijters) 

3. Gretige Grieken    4.56.9
(Anthon Bom, Ben Jongerius, Camal 
Handor, Jarno de Laat, Sarina van Dijk) 

4. Vinnige Finnen    5.18.7 
 (Ethel Pennings, Ilse Vanlaerhoven, Mark 
 van der Haar, Ronald Tichelaar, Thomas 
 Ros) 
5. Denderende Denen   5.22.4 
 (Derk-Jan Verhaak, Geertje van der Wal, 
 Marco van Winden, Thierry Huberland, 
 Willard van Vugt) 
6. Zwevende Zwitsers   5.32.0 
 (Cees Terpstra, Frank en Marja van 
 Heelsum, Ilse Koelewijn, Rick van der 
 Mede) 
7. Potige Portugezen   5.57.0 
 (Jan Oostenbrink, Koos Polak, Maartje 
 Mulders, Richard Koelewijn, Rubertine 
 Clevering) 
 

De andere Angels met mooie aureooltjes door de bocht 

Vinnige Fin Ben gaat vol over zwetende  
Zwitser Frank 
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Marathon Heren A 
1. Richard van Schie 
2. Wim Verbraeken 
3. Pieter Pennings 
4. Thomas Ros 
5. Jan van Reede 
6. Johan Sweep 
7. Frank van Heelsum 
8. Wim Buitendijk 
9. Thierry Huberland 
10. Marco van Winden 
11. Koos Polak 
12. Harry Marrenga 
 
Marathon Dames A 
1. Sarina van Dijk 
2. Patty van Hoorn 
3. Gerita Smallegoor 
4. Marja van Heelsum 
5. Maartje Mulders 
6. Ethel Pennings 
 
 

Marathon Heren B 
1. Derk-Jan Verhaak 
2. Tinus Rispens 
3. Willard van Vugt 
4. Jules van der Horst 
5. Camal Handor 
6. Arie Prins 
7. Karel van Waveren 
8. Anthon Bom 
9. John van Gils 
10. Ronald Tichelaar 
11. Rick van der Mede 
BM Cees Terpstra 
BM Johan Bosma 
 
Marathon Dames B 
1. Geertje van der Wal 
2. Rubertine Clevering 
 

 
 
alle foto’s in dit artikel: 
Frans Vledder Achterhoede gevecht tussen Ronald en Johan 

Jan trekt de eerste scheuren in het peleton 
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tijdrit laatste wielertraining 

Laatste voorbereidingen 

Als afsluiter van het wielrenseizoen 
organiseerden onze trainers Wim en Patricia 
een tijdrit over 7.1 km. Het parkoers volgde 
de Slingerdreef om te eindigen bij de 
finishstreep op de Huisdreef. 
Na het inrijden en bepalen van de 
startvolgorde konden we los om de 20 
seconden. Resultaten vind je in de uitslag 
hieronder. Kleine kanttekening van Patricia: 
Het is om en nabij hè…. 

Na afloop werden de prijzen verdeeld onder 
het genot van een hapje en een drankje bij 
de Heeren van Oranje. En de trainers 
werden natuurlijk hartelijk bedankt. Wim 
werd nog wat extra in het zonnetje gezet, 
omdat ie na vele jaren fietstrainer te zijn 
geweest besloten heeft er mee te stoppen. 
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Inrijden op Royaaldreef Nagenieten van de geleverde prestaties 

Top koppel trainers hadden we weer dit jaar! 

Patricia maakt een foto van het podium met de 
prijswinnaars Jan O., Frank C. en Rian B. 

Rian wordt gefeliciteerd als snelste dame 

Wim’s afscheidsspeech, beetje kort gehouden 
door het zware kado 

Foto’s Rob Rensen en Patricia van Dun 
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clinic 12 januari 

Zoals jullie weten organiseert Ballangrud ook dit jaar weer clinics voor schaatsers in 
combinatie met bijscholingen voor de trainers. De tweede en laatste wordt dit 
seizoen gehouden op zaterdag 12 januari 2019. In deze clinic/bijscholing zal 
aandacht besteedt worden aan de bocht. Zowel de clinic als de bijscholing staat 
open voor rijders en trainers van alle Bredase verenigingen. We hopen op een grote 
opkomst, dus het zou fijn zijn als jullie flink reclame willen maken onder je rijders! 
 
 
Clinics 
De clinics worden gegeven op de binnenbaan (30x60 m baan). Deze hebben we 
geheel tot onze beschikking en daardoor is er alle ruimte om verschillende 
oefeningen te doen. Vanaf 16.00 uur ben je welkom op de ijsbaan, zodat je kunt 
warmlopen, je schaatsen aan kunt doen en - in verband met de veiligheid - mee 
kunt helpen met het klaarzetten van de kussens op het ijs. Van 16.45 uur tot 17.45 
uur staan we op het ijs en gaan we aan de slag. De clinics staan open voor alle 
recreanten en wedstrijdrijders van 13 jaar en ouder. 
 

Hoe leuk het vorig jaar was vertelt Marinette Oomen: 
 
De clinics zijn echt een aanrader als je vooruit wil komen met je 
schaatstechniek! Vorig jaar heb ik een keer deelgenomen. De aandacht 
ging naar glijden op het rechte end. Door de enorme hoeveelheid trainers 
kreeg ik veel bruikbare tips in korte tijd. Dit had een zodanige uitwerking 
dat mijn trainer de les daarop meteen zag dat er iets verbeterd was! 
Meedoen dus!  

 
 
Bijscholingen 
De bijscholingen voor de trainers worden gehouden onder de noemer ‘Trainers 
Trainen Trainers’ en bestaan uit twee onderdelen: een ‘droog’ en een ‘ijs’ gedeelte. 
Met iedere bijscholing zijn 3 licentiepunten te verdienen voor trainers met een 
technisch kader licentie van de KNSB. 
 
Het ‘droge’ gedeelte vindt plaats in de jurytoren. In dit gedeelte gaan de trainers met 
elkaar in gesprek, wisselen ideeën uit en bedenken aan de hand daarvan (nieuwe) 
trainingsoefeningen. Dit gedeelte is niet alleen theoretisch, het is juist de bedoeling 
dat er zoveel mogelijk oefeningen ‘droog’ uitgeprobeerd worden. In het ‘ijs’ gedeelte 
ga je samen met je collega trainers het ijs op om de oefeningen uit het ‘droog’ 
gedeelte uit te proberen.  
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De bijscholingen zijn van 15:00 – 18:00 (inloop vanaf 14:45 u). Het ‘droge’ gedeelte 
duurt tot 16:30, waarna we van 16:45 – 17:45 het ijs op gaan. Na afloop daarvan 
houden we nog even een korte evaluatie. 
 
 
Aanmelden 
Alle deelnemers - zowel rijders als trainers - moeten zich wel even aanmelden voor 
iedere clinic/bijscholing zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Je 
kunt je nu al voor de tweede clinic/bijscholing aanmelden bij Maartje via 
mja.mulders@hotmail.com onder vermelding van je naam, trainingstijdstip en 
trainer/vereniging. Uiterste aanmelddatum is de donderdag voor de clinic/
bijscholing. 
 
 
Groetjes, 
Maartje Mulders en Ethel Pennings 

mailto:mja.mulders@hotmail.com
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Baanvegers … het werd wel een beetje lastig met die nieuwe AVG-verordening. De Baanveger kon 
niet zomaar even namen blijven noemen in deze unieke rubriek.  
Met het einde van De Krabber komen we nu sowieso bij het einde van De Baanveger. 

Duiken wij nog even in de oude doos …. 

Achterin de auto, één van de laatste ritjes naar 
Eindhoven (de baan in Breda was nog niet open); drie 
jeugdleden uit groep 7 en 8, vertellen een mop.” 
“Wat krijg je als je een vuurvliegje Viagra geeft?” 
Antwoord: “Een TL-buis”. 
Even stil … en dan: 
“Wat is een TL-buis?” 

Termen uit het verleden: 

● de Noormannen 

● de Lianderthalers 

● de Krabberbaan 

● stopwatchvaardigheid 

● de dweilpunaise 

● de pasavond 

● de Svenclub 

● de voortwitter 

● overzomeren 

Ooit verzonnen door een trainer-stagiaire: een buikspieroefening. Op je rug liggen 
en dan met je benen de  naam van je vereniging in de lucht schrijven … èn terug. 

Ook zo’n last van snot tijdens het rijden? 
Eén van onze dames had een tip. Je snuit 
gewoon in je hand, schaatst vervolgens een 
teamgenoot achterop, prijst hem/haar uitvoerig 
over zijn/haar snelheid, ondertussen ijverig 
schouderklopjes gevend ... 

Het dikste nummer ooit? 
Zesenzeventig bladzijden! 
(En dat twee keer gehaald). 

Opmerkelijke trainingsvormen: 

● duurglijstart 

● intensieve rust 

● als een balletje door de bocht 

● puntknieïg naar voren 

Het dunste nummer ooit? 
De volgende Krabber. 

Lange artikelen in De Krabber? 
Niet zo’n probleem blijkt, als de leukdichtheid maar 
hoog is. 

Hoe confronterend is het als de starter uitspreekt: 
“Binnenbaan valse start, je reageert te traag.” 

D’andere: Komt er deze winter een 
Elfstedentocht? 
D’ene: Nee, dan had het in november al 
moeten vriezen. 
D’andere: Maar ik heb in november al flink 
wat keren moeten krabben. 
D’ene: Maar een Elfstedentocht wordt niet 
gereden op autoruiten. 

Het is ten zeerste aan te bevelen niet sneller te schaatsen dan dat je 
beschermengel kan vliegen. 
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Onze penningmeester heeft de declaraties 
het liefst per mail. “Dan zijn ze het 
gemakkelijkst te verwijderen.” 

“Ik had mijn schaatsen weggebracht om de 
ronding er weer in te laten zetten. En dan 
blijkt dat er een paar rondingen zijn 
verwijderd!” 

Verzuchting na een intensieve 
intervaltraining: “Mijn hartslag is nu weer 
gezakt, maar mijn eten nog niet”. 

“We gaan vandaag bloktraining doen. Dat 
klinkt heel leuk; het voelt iets anders.” 

De laatste Baanveger is voor: 
Noor, Tialda, Herman, Jan O., Jan van R., Pieter P., Rob R., Wendie, Dick 
Hun namen kwamen het vaakst voor in deze rubriek.  
Onder hen trouwens frequente inzenders van roddels! 

Meest gestelde twijfelachtige vraag vlak voor 
een wedstrijd in Breda: “Moet jij binnen of 
buiten starten?” 

Menig schaatser had een ijzertekort. Het 
kwam een behoorlijk aantal keren voor dat 
iemand één of twee schaatsen was vergeten 
mee te nemen ... 

De samenwerking tussen de Ene en de Andere 
is zo’n beetje in deze rubriek begonnen. 

En zal zich nu (voorlopig) beperken tot het 
gezamenlijk schoontrekken van de 

herendouche. Elk de helft. 

Al doet de ijsmeester nog zo zijn best, er blijft 
altijd één wakske over. 

Bleekjes werd de ijsbaan dan weer verlaten. 

Schijnbare tegenstelling: droogtraining in de 

regen. (Als de skeelertraining weer eens niet 
door kon gaan). 

Een trainer: 
“De bocht is het moeilijkste dat er is. Ik heb er 
zelf jaren over gedaan, maar ja, ik had ook 
niet zo’goeie trainer als jullie.” 

“Als je alleen een hamer hebt, gaan alle 
problemen op een spijker lijken.” 

Daar waar je tijdens het rekken de meeste 

pijn voelt, is het rekken het hardst nodig. 

Schaatsers zijn een stelletje afzetters. 

Nieuw: trainen op biobrandstof. 
(Gemaakt van druiven). Een trainer verzucht: “Al is een aanwijzing nog 

zo goed, een ander weet het altijd beter.” 

Slechts op één plaats komt succes vóór het 
trainen: in het woordenboek. 

Ik schaats, dus ik besta. 

Eskimo-spreekwoord: 
Je weet pas of iemand je vriend of je vijand is, 
als het ijs breekt. 

Over fake-nieuws gesproken. Ook wat je niet 
zei, kwam in de Baanveger. 

Als je zonder helm meefietst of meeskeelert, 
wordt je beschouwd als een dakloze. 

We hadden ooit een fietscommissie, maar die 
liep niet zo ... 

Je kiest niet voor het schaatsen; het overkomt 
je gewoon! 

“Bij het in gesprek komen met het ijs, heb ik 

vaak het gevoel dat ik tegen een muur praat.” 

Schaatsers die van afzien houden, kunnen 
maar beter minder gaan trainen. 
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agenda 

5 jan Mini-Elfstedentocht 

12 jan Clinic: bochten / bijscholing voor trainers 

15 jan Vanaf deze datum inschrijven Clubkampioenschappen Ballangrud 

25 jan Buffelavond; zie duosport.nl/buffelavonden/ 

16 feb Clubkampioenschappen Ballangrud 

22 feb Buffelavond; zie duosport.nl/buffelavonden/ 

23 feb Save the date: nieuwe wedstrijd 

13 april Miniroparun; Etten-Leur; www.miniroparun.nl 

  

  

Bezoek ook regelmatig  onze website: www.ballangrudbreda.nl 



wintertrainingen 2018-2019 

Dag Tijdstip Doelgroep Trainer 

 

16.30 
  
  
18.30 
  
  
  
  
  
18.15 

Jeugd tot 12 jaar Karin Geutjes 

Jeugd 
vanaf 12 jr. Inclusief SOM 

Jan Doornbusch 

Femke leijten 

Maartje Mulders 

Volwassenen Ron Jalving 

Jan de Rooij 

dinsdag 
  
  
  

17.15 
  

selectie masters volwassenen Andre van Staalduinen 

selectie jeugd BZ 

18.30 
  
  

Volwassenen 
  
  
  
Jeugd vanaf 12 jr. 

Pieter Pennings 
Andre van Staalduinen(sprint) 
Johan Roovers 

Timo Eussen 

16.30 Jeugd 
tot 12 jr. 

Theo van der Schaaf 
Karin Geutjes  

Woensdag   

18.15 Volwassenen Jan Doornbusch 

Jules van der Horst 

Donderdag 
  
  
  
  

17.15 
  

Selectie masters volwassenen Andre van Staalduinen 

selectie jeugd BZ 

18.30 
  
  
  

Volwassenen 
  
_________________________________ 
Jeugd vanaf 12 jr. 

Tialda Gerritsma 
Johan Roovers 
__________________________________ 
Rob Rensen 

  
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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