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skeeleren. Daar is het al gezellig druk, ook
door de jeugdactie skeeleren om nieuwe
kinderen kennis te laten maken met
Ballangrud. Maar ook in het bos en in en
rondom Breda is Ballangrud aanwezig. De
mooiste maand om buiten te zijn.

1

bestuur en commissies
Bestuur en commissies
Dagelijks bestuur:
voorzitter a.i.: vacant
secretaris : Patrick Siliacus

website:

Harry Marrenga

statistiek:

Karel v. Loenhout

penningm.: Derk-Jan Verhaak

PR/
sponsoring,
kleding:

secretaris@ballangrudbreda.nl
penningmeesterballangrud@gmail.com

Overige correspondentie via secretariaat.
contributie:
junioren t/m 18 jaar
senioren 19 jaar en ouder

€ 6,50 p.mnd.
€ 12,00 p.mnd.

www.ballangrudbreda.nl
marrenga@gmail.com
mail: loenelek@ziggo.nl

Danielle Frijters

daniellefrijters@gmail.com

De Krabber verschijnt elke oneven maand,
totaal 6 keer per jaar.
De uitgaven van januari en mei verschijnen
alleen digitaal.

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
clubblad:

technischecommissie
@ballangrudbreda.nl

Pieter Elzinga

mail: p.elzinga@planet.nl

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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inleveren kopij voor volgend
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redactioneel

Ze zitten met zijn tweeën in de redactie. Pieter en Pieter. Reden voor sommigen om te spreken van
een verpieterde situatie. Om verwarring te voorkomen worden ze de Ene en de Andere genoemd.
De Ene is al langer lid en heeft het meest verstand van zaken. De Andere is veel later lid geworden
van de vereniging en wil net zo goed worden als de Ene.
Ze vinden dat leuk, dat redigeren. Ze hebben nog meer passies gemeen: schaatsen natuurlijk en …
honden. En nu wil die Andere de eerste passie ook wel eens op zijn Italiaans beoefenen. Maar
honden mee naar Collalbo? Nee dat gaat hem niet worden. Het brein van de Andere gaat ijverig
werken aan een oplossing en na een week of zes en een aarzeling of zeven, trekt de Andere de
stoute schaatsen dan toch maar aan en vraagt de Ene (en zijn Eega) om op zijn hondjes te passen.
Want ja, de Ene zijn hond is pas dood, dus dit moet wel een limuneus idee zijn.
De Ene stemt toe, want het zal toch wel zijn Eega zijn die die hondjes het meest moet uitlaten en
bezig houden. Eigenlijk moet hier gemeld worden dat het één grote hond en één klein hondje betreft.
We noemen ze voor het gemak maar even de Grote en de Kleine.
Zo geschiedt het. Een vrolijke boel wordt het in Oosterhout met maar liefst twee viervoeters in één
huis. Vooral voor de Ene. Want wees nou eerlijk, wie wordt er nou drie keer afgelikt als hij van zijn
werk weer thuis komt? Voor de Andere is dit natuurlijk heel gewoon.
Bovendien zijn er rondom het gedrag van honden opmerkelijke ontdekkingen te doen.
1. Het regent nooit in Rijsbergen, de normale residentie van de honden. Anders had de Kleine niet
naar buiten gesleept hoeven te worden.
2. Evenmin komt er ooit een mountainbiker door dat dorp. Anders hadden ze de Grote wel
afgeleerd daar achter aan te stormen.
3. Als de Kleine een Grote en een Kleine boodschap heeft gedaan, is het meteen rechtsomkeer
naar huis! Daarentegen zal de Grote nooit aangelijnd een Grote en Kleine boodschap doen.
Dan kun je gerust nog een keer.
4. Er bestaat wolallergie bij honden. Anders had zowel de Grote als de Kleine gewoon op het
vloertapijt, gemaakt van deze stof, kunnen liggen.
Het einde van de logeerpartij nadert als de Andere bij de Ene de Grote en de Kleine weer af komt
halen. Net geen tijd meer voor een laatste onderzoek: als je beide honden loslaat, geografisch
gezien precies tussen Rijsbergen en Oosterhout in, in welke richting zullen de Grote en de Kleine
dan gaan lopen. Naar de Ene of naar de Andere?
D’Ene

een nieuwe lente, een nieuw geluid ??
Vacatures Bestuur
Een tijdje terug heb je vacatures voor het
bestuur ontvangen via de mail. Wij zoeken
nog steeds een nieuwe
voorzitter, penningmeester en voorzitter
van de technische commissie.
Twijfel je of besturen bij je past?
Neem contact op met het bestuur: Wij
beantwoorden al je vragen over de functies.
Voorzitter Ballangrud Breda
Je bent het gezicht van de vereniging,
zowel op als naast de ijsbaan.
Wat doe je als voorzitter van een
schaatsvereniging?
● Je leidt circa 6 bestuursvergaderingen
per jaar. En je bent voorzitter van de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
● Je zit namens Ballangrud aan tafel met
partijen als de gemeente, de
schaatsbond KNSB, andere
schaatsverenigingen en Optisport
(exploitant van de ijsbaan).
Ben jij de man of vrouw die we zoeken?
● Je hebt interesse in de schaatssport. Het
is niet nodig om zelf ook regelmatig de
ijzers onder te binden.
● Je vertegenwoordigt Ballangrud Breda.
● Je bent bereid om samen te werken met
het team van bestuursleden, tal van
andere vrijwilligers en
vertegenwoordigers van andere
schaatsverenigingen. Samen zorgen we
ervoor dat Ballangrud en het schaatsen
in het algemeen op de kaart blijft staan.
● Je bent een teamplayer die kan
stimuleren, delegeren en verbinden.
Voorzitter Technische Commissie
Jij en de Technische commissie zorgen
ervoor dat de juiste trainers voor de juiste
groepen staan.
Wat doe je als voorzitter van de technische
commissie?
● Je leidt de vergaderingen van de
technische commissie. De commissie
bestaat uit drie leden. Ieder lid heeft zijn
eigen specialiteit.
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● Je woont circa 6 bestuursvergaderingen
per jaar bij en doet daar verslag van de
zaken die in de Technische Commissie
spelen.
● De technische commissie werft trainers
en zorgt ervoor dat onze leden het
aanbod krijgen dat ze nodig hebben.
● Je verzorgt de onderlinge afstemming,
ontwikkeling van trainingsbeleid en de
opleiding van onze trainers.
● Je werkt nauw samen met de andere
verenigingen uit de regio Breda om tot
een gezamenlijk trainingsaanbod te
komen.
Ben jij de man of vrouw die we zoeken?
● Je hebt interesse in de schaatssport. Het
is niet nodig om zelf ook regelmatig de
ijzers onder te binden.
● Je bent bereid om samen te werken met
het team van bestuursleden, tal van
andere vrijwilligers en
vertegenwoordigers van andere
schaatsverenigingen. Samen zorgen we
ervoor dat Ballangrud en het schaatsen
in het algemeen op de kaart blijft staan.
● Je bent een teamplayer die kan
organiseren, delegeren en verbinden.
Penningmeester Ballangrud Breda
Je beheert de kas en zorgt dat alles op
financiële rolletjes loopt.
Wat doe je als penningmeester van een
schaatsvereniging?
● Je woont circa 6 bestuursvergaderingen
per jaar bij en praat de rest van het
bestuur bij over de financiële situatie van
de vereniging.
● Je maakt, samen met de rest van het
bestuur, het financiële beleid van de
vereniging.
● Je maakt mensen blij: Je doet de
betalingen binnen de vereniging.
● Je hebt de cijfertjes op orde: Je maakt
onder andere de begroting en de
jaarrekening.

Ben jij de man of vrouw die we zoeken?
● Je hebt interesse in de schaatssport. Het

is niet nodig om zelf ook regelmatig de
ijzers onder te binden.
● Je bent bereid om samen te werken met
het team van bestuursleden en tal van
andere vrijwilligers. Samen zorgen we
ervoor dat Ballangrud en het schaatsen in
het algemeen op de kaart blijft staan.
● Je bent een teamplayer die kan
stimuleren, verbinden en die overzicht
behoudt.
● Je hoeft niet per se een boekhoudwonder te zijn. We hebben binnen
Ballangrud een enthousiaste
ondersteuner tot onze beschikking. Zij
heeft veel ervaring en helpt de
penningmeester graag.
Wat krijg je er voor terug?
Ja, het kost tijd, natuurlijk. Maar je krijgt er
veel voor terug:
● Je bent onderdeel van een team vol
enthousiastelingen die het beste voor
hebben met Ballangrud.
● Je hebt zelf invloed op de toekomst van
Ballangrud en je weet precies wat er
speelt.
● Het bestuur is zoals onze vereniging:
Ambitieus, maar tegelijkertijd ook
gezellig.

● Je leert de vereniging en haar mensen
steeds beter kennen.
● Er is ruimte om te leren van elkaar en als
je ondersteuning nodig hebt, vinden we
altijd een manier om die te bieden.
● Het is leuk: We zorgen er samen voor dat
bestuurslid zijn niet voelt als werken.
Heb jij interesse? Laat het ons weten. We
gaan in gesprek, op zoek naar een klik.
Matchen we? Dan kan de overdracht van
de taken beginnen.
Je kunt contact opnemen met:
Jules van der Horst (Oud Voorzitter),
Willard van Vugt (Voorzitter TC),
Derk-Jan Verhaak (Oud Penningmeester),
Patrick Siliacus (Secretaris),
Jeroen Sterk (Voorzitter Jeugdcommissie)
Danielle Frijters (Voorzitter PR Commissie)
contactgegevens voorin deze Krabber
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fietstijdritten
De vergunningen voor de fietstijdritten zijn binnen. De volgende data
kun je vrijhouden om even lekker te racen over het asfalt ten noorden
van Terheijden:
●
●
●

vrijdagavond 2 juni en
vrijdagavond 1 september

Beide data starten we om 19.00.
Het tijdritparcours is ongewijzigd:
Schuivenoordseweg Brede weg en Moerdijkse weg.
Na afloop nemen we onder het genot van een drankje de uitslag nog
even door bij cafe Ons Thuis in Terheijden.
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Tijd

9.00 – 12.00

18.00 – 19.00

19.30 – 20.30

19.00 – 21.00

18.30 – 19.30

20.00 – 21.30

18.30 – 20.00

09.30 – 10.30

Dag

Zondag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Volwassen wedstrijdrijders en
recreanten
Volwassen recreanten
Recreatieve jeugd
Volwassen wedstrijdrijders
Volwassen recreanten

Fietstraining
lange baan
Loop/bostraining

Loop/bostraining

Mountainbiken

Skeeleren

Atletiekvereniging
Sprint

Volwassen wedstrijdrijders en
recreanten

Fietstraining Interval

Cadettenkamp

Mastbos

Volwassenen
wedstrijdrijders en recreanten

Volwassen wedstrijdrijders

Skeelerbaan

Mastbos

IJshal

Atletiekvereniging
Sprint
Skeelerbaan

Waar

Wedstrijdrijders en recreanten

Recreatieve jeugd
Volwassen recreanten
Wedstrijdrijders vrij rijden

Volwassenen

Voor wie

Krachttraining

Skeeleren

Toerfietsen

Wat

13 mei

Recreanten
6 april wedstrijdrijders 11
mei
7 april

5 april

4 april

22 mei

Helm verplicht !

Gezamenlijk trainingsmoment
ouder-kind
Helm en polsbeschermers
verplicht!

Helm verplicht!

Helm en polsbeschermers
verplicht!
Gezamenlijk trainingsmoment
ouder-kind
Wedstrijdrijders vrij rijden,
geen training

Helm verplicht!

2 april

3 april

Opmerkingen

Start

de samenwerking
De Striene, SSVB en Ballangrud zoeken de samenwerking in het zomeraanbod 2017

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/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 Hertz(SSVB)
Cor Soons(Striene)
Willard van Vugt(Ballangrud)
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winters toetje
Het schaatsseizoen was in Breda 12 Maart
al afgelopen, maar van Ballangrud waren er
een aantal fanantiekelingen die er nog een
toernooi in het vernieuwde Thialf aan vast
plakten.Te weten: Wim Verbraeken, André
van Staalduinen en Koos Polak voor de
Kleine Meerkamp en Pieter Pennings en
Jan van Reede voor de Grote
Meerkamp.Tialda Gerritsma had zich ook
voor de Grote Meerkamp ingeschreven
maar moest afmelden omdat ze nog last
heeft van de naweeen van een vervelende
val tijdens De Nacht van Eindhoven.
Hopelijk is ze er volgend jaar weer bij als
een van de weinige vrouwen die het
aandurft om een Grote Meerkamp te rijden
met een 5 en een 10 KM!
Pieter Pennings had een vakantiehuisje
geregeld in het dorpje Terkaple vlakbij het
Sneekermeer, niet ver van Heerenveen.
15 Maart 's middags begon het toernooi met
een 500m. Koos(47.59) en André(47.03)
reden wat langzamer dan ze in Breda
gewend waren, maar Wim reed een mooi
PR(42.97) en kwam daarmee op de 3e

plaats te staan. Jan(47.30) en Pieter(45.77)
reden de 500m ongeveer zoals ze in Breda
gewend waren.
Toen kwam voor de Kleine Meerkamp de
1500m. Wim reed weer een dik PR(2.11.48)
en kwam na twee afstanden op de tweede
plaats te staan.
André reed de 1500m wat minder voor zijn
doen(2.23.00), en ik reed op de 1500m mijn
beste tijd van het seizoen.(2.21.67)
Pieter en Jan reden een 5km. Jan reed een
hele mooie vlakke race en eindigde in
8.02.40 en Pieter kreeg het in de tweede
helft van de race duidelijk wat zwaarder en
had nog last van een doorgemaakte
verkoudheid, hij finishte in 8.08.40.
Na met elkaar nog wat gedronken te
hebben gingen we weer terug naar het
vakantiehuisje.'s Avonds gingen we weer
terug naar Heerenveen want we waren met
zijn allen bij vrienden van Pieter
uitgenodigd, daar werden we getrakteerd op
een heerlijk verrassingsmenu. We maakten
daar tevens kennis met hun Duitse Dog:
een schoothondje van 70 kg.! Na daar een

Ontspanning en euforie na afloop van de wedstrijden in de kantine van Thialf
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Onze schaatsbelg Wim gaat met de zilveren plak lopen!

gezellige avond te hebben doorgebracht
gingen we weer terug naar het huisje in
Terkaple. Na nog wat onderuithangen en
wat kletsen weer vroeg naar bed, want er
volgde nog een tweede schaatsdag.
Na een goed verzorgd ontbijt weer naar
Thialf. De Kleine Meerkamp begon met een
1000m. Wim reed weer een dik PR(1.25.64)
en reed de 3e tijd van de dag. André
(1.33.76) en ik(1.33.40) reden onze beste
tijden van het seizoen. Jan was
waarschijnlijk overgeconcentreerd want hij
kwam te laat aan de start voor de 1500m,
maar kon toch via een achterdeur in een
later kwartet alsnog starten. Pieter reed
2.13.83 en Jan 2.16.09.
De Kleine Meerkamp sloot af met een
3000m. Voor Wim was het nog spannend,
want hij stond overall nog steeds 2e. Hij
reed de 3000m naar behoren (4.45.20) en
pakte daarmee zijn 4e PR en eindigde in het
eindklassement als 2e! André eindigde in
5.06.50 en ik reed nog een PR,voor de
eerste keer onder de 5min.: 4.59.75.
De Grote Meerkamp sloot af met de
10KM. Jan reed weer een heel mooie
vlakke race en kon zelfs de tweede helft nog

snellere rondes rijden dan in de eerste helft.
Hij eindigde in 16.27.19. Pieter reed een
beetje een piramide-schema, zijn eerste
rondes wat sneller het middengedeelte iets
langzamer en de laatste rondes weer
sneller. Hij finishte in 16.54.50.
Al met al was het heel gezellig en een mooi
toernooi met mooie prestaties in een echt
fantastisch Thialf wat na de renovatie echt
een hele mooie schaatshal is geworden.
Als Wim de komende vier seizoenen net
zoveel progressie blijft maken als dit
seizoen dan kan Wim voor Belgie naar de
Olympische Spelen van 2022 in Peking in
plaats van Bart Swings.
Bij deze wil ik de beide trainers, Erik en
Bastiaan, nog bedanken voor de fijne
trainingen van afgelopen seizoen.
Koos Polak
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clubkleding bestellen
Jullie kunnen je fiets- (en je schaats)
kleding bestellen via de website;
www.ballangrud.zaes.nl
Tip: vraag een clubgenoot van
(ongeveer) gelijke postuur, welke maat
hij/zij heeft.
Let op: de wielershirts vallen aan de
kleine kant uit, dus bestel voor de
zekerheid een maatje groter!
Veel succes met bestellen en
veel sportplezier in de kleding.

vertrouwenscontactpersoon
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bananenbrood

Het is geen primeur, een recept in de Krabber.
(Je hebt die snert van Mia toch wel geprobeerd?)
En als het vaker gewenst wordt, dan horen we het wel. hè?
Bananenbrood
Ingrediënten
●
●
●
●
●
●

(over)rijpe bananen;
je weet wel: van die lekker pruttige, schaatstassen zitten er vol mee,
zwart misschien wel
150 gram meel (dat zou ik wel duidelijk wit kiezen)
2 theelepels bakpoeder
3 eieren
suiker en kaneel naar eigen inzicht
(variaties: dadels, havermout, en/of ongebrande noten erin)

Bereiding:

Prak het prutje bananen nog verder tot een prutje.
Voeg daarna al het andere toe en meng goed.
Giet het in een vorm en stop het in de oven.
Laat het zo'n 40-50 minuten zitten op 175 graden.
Dit kan best een moeilijk baksel worden, aangezien het prutje er uit kan komen als
een ”platje”. In de oven lijkt het dan een groot bananenfeest te worden: een goed
gerezen substantie.
Echter wanneer we het uit de oven
halen kakt het helemaal in.
De smaak blijft gelukkig raak.
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De eerste bostrainingen zijn weer
begonnen. Met de oefeningen op de
spaarzame zonnige plekken.
Er zijn zoveel groepsapps actief binnen
Ballangrud, dat de eerste leden zich al
“ontappt” hebben.
Zoveel berichten met zoveel onzin, dat
wordt zelfs Rob Rensen te veel.
“Je kunt beter spreken van een
groepsklapp”.
Van de baanveger mogen ze: dat scheelt
weer een hoop geklep tijdens de training!
Pieter Pennings wil serieus allerlei
(on)kruiden gaan leren. Hondsdraf is de
laatste aanwinst. En dat mag ook wel, als
je regelmatig meedoet aan een canicross.
Want eigenlijk is canicross ook een soort
hondsdraf.
Fietsgroep 1 schijnt op dinsdag
regelmatig oponthoud te hebben. Òf de
oudere mannen moeten vaak plassen òf
er is een lekke band. Dubbel lek dus.
Rob Rensen kan heel goed het gekrijs van
een specht nadoen.
Niet het gehamer van diezelfde vogels.
“Want mijn hersens liggen niet in een
vloeistof”, is zijn excuus.
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De grondoefeningen zijn best gevaarlijk
trouwens als er een groep niet al te vaste
oudere nordic walkers passeert.
Er is vrees voor de extra aangescherpte
stokken en dus voor gaatjes in de oren.
En dan hebben we het nog niet eens over
de muggen die maar al te graag bij de
Ballangrutters komen snacken.
Het is overigens Lééuwarden. Klemtoon
eerste lettergreep.
Ljouwert mag ook, trouwens.

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

17

de jarigen in mei en juni

mei

juni

Hans Janssens

2-mei

Tialda Gerritsma

2-jun

Sarina van Dijk

3-mei

Vera van Gestel

3-jun

Brynn van Dun

3-mei

Yvonne van den Elshout

5-jun

Jan Oostenbrink

6-mei

Bauke van Heelsum

7-jun

Pim Loomans

6-mei

Arend van der Meer

7-jun

Peter Lion

9-mei

Anne van Heelsum

7-jun

Rob Kraneveld

9-mei

George Kester

7-jun

Marco van Winden

9-mei

Petra Andriessen

10-jun

Eric de Bruijn

16-mei

Anouk Spierenburg

11-jun

Xandra Schrama

17-mei

Marijn de Laat

11-jun

René Wijland

18-mei

Jan Abbring

13-jun

Christel van Strien

18-mei

Renate van Ham

14-jun

Gerita Smallegoor

19-mei

John van Gils

14-jun

Nol Havermans

20-mei

Ben Jongerius

15-jun

Mike de Laat

22-mei

Silke van Dongen

15-jun

Femke Rombouts

23-mei

Ilse Koelewijn

17-jun

Ronald Roosen

26-mei

Jan Kluytmans

19-jun

Ellen Hense

26-mei

Jort Kuipers

24-jun

Daniëlle Frijters

29-mei

Nienke Kuipers

24-jun

Willard van Vugt

30-mei

Frans Voesenek

25-jun

Derk-Jan Verhaak

26-jun
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krabbelbabbels
skeelertrainingen jeugd
Het jeugdskeeleren is sinds maandag 3 april
weer begonnen. Net als vorig jaar is er weer
een jeugdactie voor het skeeleren. Die is dit jaar
zo populair dat deze na 20 nieuwe kinderen
volgeboekt is!
Trainingsavond en tijden
De trainingsavond voor de jeugd is maandagavond.
Tijd: 18.00u-19.00u
Communicatie
Je vindt de laatste informatie op onze jeugdpagina op Facebook:
https://www.facebook.com/Ballangrudjeugd/
We maken ook een Whatsappgroep aan waar we snel en gemakkelijk
informatie kunnen delen.
Om je aan te melden voor de whatsappgroep is uiteraard een
telefoonnummer nodig. Stuur een
appje naar
Jeroen Sterk: 06-12223401
voor de appgroep skeeleren.
Slecht weer
De training gaat altijd door,
ook bij slecht weer, dan mag
er binnen getraind worden op
de
binnenbaan van de
schaatsbaan. Dit laten we in
de appgroep weten.
Veiligheid & kleding
Het is verplicht om met helm
en beschermers te
skeeleren. Skeeleren is een
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echte sport, net als
schaatsen: Graag sportkleding aan tijdens de training.
Verzekering
De leden van SV Ballangrud zijn verzekerd via de vereniging. De
kinderen met een introductieabonnement skeeleren op hun eigen
verzekering, zij zijn dus niet verzekerd via de vereniging.
Clubkampioenschap
Het clubkampioenschap is op maandagavond 26 juni, tijdens
trainingsuren. Dit is voor alle niveaus,
ook voor de beginners dus!
Er zijn mooie prijzen te verdienen en je kunt goed laten zien wat je
allemaal geleerd hebt!
Trainen in de vakantie
Ook in de schoolvakanties kan er getraind worden. De groepjes worden
dan vaak samengevoegd.
Een heel fijn skeelerseizoen gewenst!

Met sportieve groet, Herman en Jeroen

wedstrijden skeeleren?
De skeelertrainingen zijn weer van start gegaan. Maar, we hebben steeds meer kinderen die het leuk vinden om aan wedstrijden mee te doen. Dat is uiteraard geheel
vrijblijvend maar wel hartstikke leuk!
Vaak is het een hele zoektocht voor de ouders, daarom deze informatie voor wie
het leuk lijkt om ook eens een skeelerwedstrijd mee te doen. Hiermee heb ik in
hoofdlijn de belangrijkste informatie op een rijtje gezet. Check wel altijd zelf nog
even de info, datum en tijden via de website. Deze kunnen nog wel eens wijzigen.
Ook ons clubkampioenschap staat in het overzicht.
Veel skeelerplezier!
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Inschrijven
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
Inschrijven doe je met je relatietienummer. Betalen gaat via ideal.
Stehmancompetitie
De kinderen rijden op een wedstrijd dag 3 verschillende afstanden:
100m individuele tijdrit,
300/500 series en dan nog een
“marathon” afstand 1000/2000/3000m
de jongste jeugd rijd 100m slalom als afsluitende afstand.
Info op een rij
Alle info om mee te doen aan wedstrijden vind je hier:
https://knsb.nl/inline-skaten/
Belangrijk
●
Wedstrijdlicentie voor skeeleren kost niks, wel even aanklikken bij
‘Mijn KNSB’ https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
●
Aanvragen van been/rugnummer is verplicht, aanvragen via deze pagina:
https://knsb.nl/inline-skaten/rug-en-beennummers/
●
Wielgrootte geldt per leeftijdscategorie:
https://knsb.nl/kleding-en-materiaal-skaten/maximale-wieldiameter/
●
Leeftijdscategorieen vind je hier:
https://knsb.nl/wedstrijdcategorieen/wedstrijdcategorieen/
●
De kosten voor het meedoen met de competitie zijn €15,-.
Of €3,- per wedstrijd.
●
Bescherming: Helm, pols en kniebescherming is verplicht.
●
Kalender skeeleren (wijzigingen voorbehouden). Voor alle wedstrijden en
starttijden klik op: https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
(Kalender > volgende bladzijde)
Met vriendelijke groet,
Jeroen Sterk
Bestuurslid jeugd
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skeeleren in de lift !
Het skeelerseizoen is weer begonnen, en hoe! Met een recordaantal inschrijvingen
voor het skeeleren zit onze jeugd duidelijk in de lift. Het tweede jaar van het
introductieabonnement skeeleren (of te wel, de zomeractie) lijkt haar vruchten af te
werpen. Met bijna twintig nieuwe aanmeldingen zijn we dik tevreden. Net als vorig
jaar hopen we dat we hiermee kinderen aangemoedigd hebben om ook te gaan
schaatsen en uiteraard lid te worden van onze vereniging.

Naast de nieuwe aanmeldingen rijden er ruim 40 van onze vaste jeugdleden in de
skeelergroepen rond. Het is een gezellige drukte op de baan!
In de binnenste banen rijden onze jongste kanjers die met 6 en 7 jaar hun eerste
slagen op de skeelers maken. Letterlijk met vallen en opstaan maar vooral met veel
plezier. Remmen leren ze op speelse wijze met Annemaria Koekoek, wie kent het
niet van vroeger. En bij de slalom proberen ze het sturen en bochten maken in een
leuke wedstrijdvorm.
Naast deze Rookies hebben we ook veel kinderen die al heel goed kunnen
schaatsen en skeeleren. Die oefenen wat af, de houding, de bochten en gaan
steeds een beetje harder rijden.
Vanuit het KBT groepje zijn er dit seizoen ook wat meer kinderen die meedoen aan
de skeelerwedstrijden van de Stehman competitie. De skeelercompetitie voor onze
regio. Waar voorheen vooral Bo Mengerink de Ballangrud-eer hoog moest houden,
en dat met verve deed overigens, wordt zij nu bijgestaan door Ibe, Roos en Luka.
Hier sluiten binnenkort nog twee kinderen bij aan waardoor Ballangrud opeens
prima meedoet tijdens deze wedstrijden. Bij de dames zijn Femke en Sarina
namens Ballangrud op de baan te vinden.
Net als de meeste schaatswedstrijden zijn de wedstrijddagen best een lange zit, wel
warmer dan de gemiddelde schaatsbaan maar op de koude voorjaarsdagen best
een beproeving. Daar hebben we inmiddels wat op gevonden! We zetten een echt
Ballangrudhonk op met onze tent en zelfs aan de koffie voor de ouders is gedacht.
Dat maakt de wedstrijden nog gezelliger en een stuk aangenamer!
Lijkt het je leuk om ook eens een skeelerwedstrijd mee te doen? Alle
skeelerwedstrijden vind je hier: https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
Of stuur gerust een berichtje naar ondergetekende.
Tot zover,
Jeroen Sterk
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En soms is het een beetje
koud, hè Bo?

Bo, Roos, Luka en Ibe (Stehmancomp)

Bo eerste en Roos vierde.

Luka door Femke gedragen.
De eerste buit is binnen !
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skeeleren jeugd
'Mijn naam is Annelot. Ik ben 16 jaar. Ik ben begonnen met schaatsen
5 jaar geleden. Pas na 3 jaar ben ik echt gaan lessen bij Ballangrud.
Ik heb eerst altijd een beginnerscursus gedaan en een jaar ook voor
mezelf. Maar ik wilde toch echt beter worden en ervoor gaan trainen. Ik
vond dit erg leuk om er echt voor te trainen en ben vorig jaar dan ook
begonnen met het skeeleren. Ook dit vond ik dus erg leuk en hier wilde
ik ook graag mee door.
Eind het skeelerseizoen werd er aan mij gevraagd of ik het leuk zou
vinden om trainster te worden bij het skeeleren volgend seizoen. Ik had
al een paar keer geholpen en dit beviel mij erg goed dus ik besloot om
het te doen. Eerst even een half jaartje geschaatst, met alle plezier
natuurlijk.
En toen dit jaar begon het dus echt, ik ging training geven.
Ik had er erg veel zin en het is me echt niet tegengevallen. Ik vind het
hartstikke leuk om te doen. Ik heb samen met Hyon de beginnende
kinderen. je leert ze dus echt de basistechnieken en ben ook veel bezig

De groep van Annelot. en Hyon.
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met training geven op een spelende en plezierige manier. Dit vind ik
echt heel leuk om te zien en te leren. Ik wil graag in de toekomst
doorgaan met schaatsen en skeeleren. En ook wil ik graag zelf training
gaan geven met het schaatsen aan de beginners lijkt mij het leukste en
natuurlijk doorgaan met het training geven bij het skeeleren.'

Trainster Annelot in actie met de jongste skeeleraartjes.

Op 3 april was al weer volop actie op de skeelerbaan.
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Trainer Herman in zijn element.

Groepje van Marieke.

27

Boven:
groep Femke.
Rechts:
groep Maartje
Onder:
groep Sterre en
Mariet
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looptraining jeugd
Voor kinderen in de groei lijkt naast het schaatsen in de winter, het skeeleren in de
zomer de allerbeste voorbereiding op de volgende winter.
Lijkt, want wanneer uw kinderen geen andere sport(en) doen dan alleen schaatsen
(ook met wielen er onder) dan is de fysieke ontwikkeling wel erg eenzijdig.
Dus biedt onze club ook andere trainingen aan zoals lopen en fietsen (race en
MTB). Lopen lijkt dan weer het minst voor de hand te liggen, maar inderdaad
opnieuw “lijkt”.
Conditioneel is lopen natuurlijk veel effectiever voor met name de basisonditie. Als
trainers kunnen we ook nog heel veel techniek oefenen en veel makkelijker
feedback geven op de uitvoering van technische oefeningen, omdat we er een
meter vanaf staan en omdat de afdruk van de afzet nog zichtbaar is in het zand.
Ook de juiste houding aanleren is veel makkelijker en met name beter voor de rug.
Veel kinderen klagen na een training vaak over pijn in de rug. En daarom besteden
we ook aandacht aan de core-stability.
Uiteraard doen we dit in allerlei leuke spelvormen aangepast aan de leeftijd.
Zowel Maartje Mulder, Femke Leijten en Jan Doornbusch staan klaar om de
kinderen een leuke en afwisselende looptraining te geven op woensdagavond.
We doen daarom nog een oproep aan alle kinderen (en ook ouders) om u en/of uw
kind(eren) in te schrijven voor woensdag 18.30.
Maartje en Femke trainen de kinderen tot 12 jaar en
Jan Doornbusch traint de kinderen vanaf 12 jaar.
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update kledingplan
Passessie op maandag 3 juli 19.00u!
Zoals in de laatst verschenen nieuwsbrief beschreven zijn de voorbereidingen voor
het nieuwe leaseplan voor de jeugd afgerond. Het is nu mogelijk om een
vooruitbestelling te plaatsen.
Dat doe je via dit formulier: https://goo.gl/forms/rIfJ9oRpTlM6wdbs2
Het formulier en verdere informatie vind je ook op de website of lees de nieuwsbrief
er nog even op na.
Inmiddels zijn er al ongeveer 10 vooruitbestellingen geplaatst. Wil je een beeld
krijgen bij de kledingpakketten, dat kan via deze presentatie.
Passessie
Omdat de vereniging flink moet investeren bestellen we de kleding na opgave van
de leden. Dus, we nemen alleen af wat we ook daadwerkelijk gaan leasen. Hiervoor
organiseren we een passessie. Tijdens de passessie regelen we ook direct de
bestelling en de betaling (via machtiging). Datum: 3 juli 2017 Tijd: 19.00u-20.00u
Locatie: Kantine Wielervereniging, skeelerbaan (naast de schaatsbaan).
Lees hieronder nogmaals over de kledingpakketten en hoe je mee kunt doen.
De kledingpakketten
Pakket A: Trainingspakket
In dit pakket zit een salopette en een thermojack, beiden in sv Ballangrudstijl.
Hiermee kunnen de jeugdleden trainen en hun eerste KBT wedstrijden rijden. Een
instappakket dat tegen een bedrag van €35,- geleased kan worden.
Pakket B: Wedstrijdpakket
In dit pakket komen de wedstrijdrijders van de jeugd goed voor de dag. Zowel op de
trainingen als bij de wedstrijden. Met een thermojack, een ritsbroek en een (thermo)
marathonpak is je uitrusting in een klap compleet, volledig in sv Ballangrudstijl. Dit
kledingpakket lease je voor €60,- per schaatsseizoen.

Pakket C: Wedstrijdpakket plus
Dit totaalpakket voor de fanatieke wedstrijdrijders van de jeugd. Dit kledingpakket
lease je voor €80,- per schaatsseizoen. Je kunt een heel seizoen rondrijden in een
thermojack, ritsbroek, marathonpak (thermo) en een wedstrijdpak.
Maximum aan kledingpakketten
U begrijpt dat dit plan een forse voorinvestering voor de vereniging is. Hierom is
besloten om voor het eerste jaar een grens te trekken bij 40 kledingpakketten. U
kunt gebruik maken van de vooruitbestelling. Toekenning gaat op volgorde van
binnenkomst.
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Uitgifte
De kledingpakketten delen we uit op de Open dag van de schaatsbaan. Standaard
in oktober. Tijdens deze opening van het schaatsseizoen organiseren we de uitgifte
maar ook gelijk een trainingsactiviteit en een fotoshoot. Dus, neem op de open dag
je schaatsen mee!
Voor de senioren
Hoewel het leaseplan voor de jeugd is, denken we ook aan de senioren. Op de
Open dag organiseren we een kraam met mooie clubkleding die ter plekke gepast
en gekocht kan worden.
Cadeautje
Een SV Ballangrud-schaatstas. Voor het eerste seizoen doen we er een cadeau bij.
Je krijgt het kledingpakket in een echte Ballangrud-schaatstas. En de tas, die mag
je houden!
Innemen
Aan het einde van het schaatsseizoen nemen we de kledingpakketten weer in en
bergen we het netjes op voor het nieuwe schaatsseizoen.

Algemene voorwaarden
Uiteraard werken we met algemene voorwaarden. Hierin staan de spelregels
beschreven van het kledingplan. Lease je een pakket dan ben je akkoord met de
algemene voorwaarden: Lees de algemene voorwaarden op
www.ballangrudbreda.nl
Met vriendelijke groet,
De kledingcommissie Daniëlle Frijters, Margo Sterk, Jeroen Sterk
P.S. Wij zijn bereikbaar via clubkleding.ballangrud@gmail.com
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laatste KBT-eindklassementen
Zoals in de vorige Krabber toegezegd, de eindklassementen van het
KBT 2016-2017.
Luka
Yara
Isis
Lisa
Roos
Silke

1e DPF
9e DPE
10e DPE
11e DPE
6e DPC
9e DPC

Femke
Berend
Ibe
Raf
Jarmo
Laoise

16e DPC
5e HPC
10e HPC
13e HPC
4e HPB
2e DPA

Uiteraard zijn we buitengewoon trots op onze jongste wedstrijdschaatsers!
Een dankwoord aan trainers Jan Doornbusch en Maartje is ook zeker op zijn plaats.
Zij hebben alle kinderen op een bijzonder prettige en leuke manier beter gemaakt.
Dat was goed te merken aan de steeds hogere klasseringen gedurende het
schaatsseizoen.
Het KBT krijgt ook komend seizoen een vervolg. Opnieuw organiseren we een
trainingsuur speciaal voor de KBT-rijders en hopen we natuurlijk dat er nog meer
kinderen aansluiten!
Jeroen Sterk

KBT C en D pup
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KBT E en F pup

En op de laatste training gingen de
schaatsen uit !
Happry feet or cold feet ?
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agenda
14 mei

“Over de IJssel landgoed marathon”.
Je kunt meedoen als solo loper, als duo of als kwartet.
Informatie: www.overdeijssellandgoedmarathon.nl

28 mei

Grenslandklassieker

1 juni

Conditietest SSVB (aanmelden via onze TC)

2 juni

1e Fietstijdrit

26 juni

Clubkampioenschappen skeeleren jeugd

3 juli

Passessie leaseplan jeugdkleding; 19.00-20.00 uur; kantine skeelerbaan

Bezoek ook regelmatig onze website: www.ballangrudbreda.nl
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Tijd

9.00 – 12.00

18.00 – 19.00

19.30 – 20.30

19.00-21.00

18.30 – 19.30

20.00 – 21.30

18.30 – 20.00

09.30 – 10.30

Dag

Zondag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

IJshal
Atletiekvereniging
Sprint

Wedstrijdrijders en recreanten
Volwassen wedstrijdrijders en
recreanten

Volwassen wedstrijdrijders en
recreanten
Volwassen recreanten
Recreatieve jeugd
Volwassen wedstrijdrijders
Volwassen recreanten

Krachttraining

Fietstraining Interval

Fietstraining
lange baan
Loop/bostraining

Loop/bostraining

Mountainbiken

Skeeleren

Cadettenkamp

Mastbos

Volwassenen
wedstrijdrijders en recreanten

Volwassen wedstrijdrijders

Skeelerbaan

Mastbos

Skeelerbaan

Skeeleren

Recreatieve jeugd
Volwassen recreanten
Wedstrijdrijders vrij rijden

Waar
Atletiekvereniging
Sprint

Voor wie
Volwassenen

Toerfietsen

Wat

13 mei

Recreanten
6 april wedstrijdrijders 11
mei
7 april

5 april

4 april

22 mei

Helm verplicht !

Gezamenlijk trainingsmoment
ouder-kind
Helm en polsbeschermers
verplicht!

Helm verplicht!

Helm en polsbeschermers
verplicht!
Gezamenlijk trainingsmoment
ouder-kind
Wedstrijdrijders vrij rijden,
geen training

Helm verplicht!

2 april

3 april

Opmerkingen

Start

zomertrainingen 2017
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