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De Krabberredactie wenst alle leden en hun
gezin een sportief en gezond 2018.
Dat doen we met behulp van een digitaal nummer.
En alleen maar digitaal deze keer. Maar dan kunnen
we ons wel helemaal uitleven in kleur. We hebben er
meteen maar een thema aangekoppeld met dank
aan de ijsvogel.
Dit is de eerste en enige ijsvogelkrabber.
Om fris spetterend het nieuwe jaar
in te duiken !!!

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

website:

Harry Marrenga
Danielle Frijters

penningm.: Rian Buitendijk

PR/
sponsoring,
kleding:

Overige correspondentie via secretariaat.

De Krabber verschijnt elke oneven maand,
totaal 6 keer per jaar.

secretaris@ballangrudbreda.nl
penningmeesterballangrud@gmail.com

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
daniellefrijters@gmail.com

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

inleveren kopij voor volgend
nummer uiterlijk 24 februari a.s.

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

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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Overzicht wintertrainingen
achtterin deze Krabber.
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januari 2018

redactioneel

Alcedo atthis
Kerstvakantie, alle tijd om ons even helemaal uit te leven met de nieuwe Krabber.
Deze keer alleen maar digitaal. Want ja, we hebben ook weer een Algemene
Ledenvergadering achter de rug met keiharde cijfers over inkomsten en uitgaven.
Zes keer per jaar een papieren Krabber uitbrengen, zit er niet meer in.
Vindt de redactie niet zo heel erg, want digitaal kun je lekker gekleurd creatief bezig zijn.
Nou dat hebben we maar gedaan.
Je begrijpt het al: wij zijn fris spetterend het nieuwe jaar begonnen. Wij hebben er nog wel
even zin in. Maar niet om het een of ander hoor, maar de Ene en de Andere maken zich
ook zel zorgen. Tijdens die Algemene Ledenvergadering wordt eens en te meer duidelijk
dat het nog niet zo meevalt met die vrijwilligers. En dat terwijl de vereniging af en toe kolkt
van activiteit - wat zeg ik? - van opwinding.
Kijk alleen maar naar het Oliebollentoernooi. Deze keer populairder dan ooit, als we ook
andere verengingen hebben mogen verwelkomen. Lees het verslag in deze Krabber.
Wordt dat de nieuwe lijn? Samenwerking met andere verenigingen. Wordt kruisbestuiving
ons woord van 2018? Er zijn inmiddels al vele voorbeelden te noemen en we willen daar
graag mee doorgaan. Simpelweg omdat we met zijn allen die mooie schaatssport in onze
regio aan de mens (genderneutraal, ja) willen brengen!
En daar hoort een clubblad bij. We hebben hem weer met veel plezier gemaakt. Rondom
een thema, deze keer: de ijsvogel.

De naam van de ijsvogel in het Latijn is Alcedo atthis. Waarvan de verklaring moeilijk te
achterhalen is. Maar het zou afkomstig zijn van “halkuon”, een vogel uit de Griekse
mythologie. “De halkuon maakt zijn nest op zee, in de winter ... op door de goden
afgedwongen windstille dagen, alkuonides emerai geheten: zeven dagen voor en na de
winterzonnewende”. Niet zo’n toeval dus dat juist in deze periode dit ijskrabbernummer tot
stand is gekomen.
Maar we draven door. Want de ijsvogel houdt eigenlijk niet zo van ijs. Want in bevroren
water is het niet zo handig naar visjes te duiken. Maar kleurrijk is hij wel, net als deze
Krabber. En flitsend snel bovendien, een wens van menig schaatser.
Een flitsend nieuwjaar toegewenst!

D’Ene
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de algemene ledenvergadering 2017
Een impressie
Traditioneel komen er zo’n 30 leden naar
de ALV. Neem je het afnemend
ledenaantal de laatste jaren in
ogenschouw, dan is de belangstelling
procentueel gezien in elk geval
toenemend.
Omdat er een vacature is voor een
voorzitter wordt de vergadering deze keer
voorgezeten door de secretaris.

tijdens de afgelopen twee zomers. Het
zorgde voor een toename van het aantal
jeugdleden. Ook is er een toenemende
aandacht voor het Kleine Banen Toernooi.
Tevens mag het kledingplan voor de jeugd
als een succes worden beschouwd.
En toch … Het is moeilijk de jeugd ook
vast te houden. Juist in de leeftijdsklasse
11-15 jaar zijn de opzeggingen ook weer
relatief talrijk.

Toekomstplan
Het toekomstplan van Ballangrud wordt
voortgezet. Een duurzame beslissing ook.
Er hoeft immers geen nieuwe placemat
gemaakt te worden. We plakken gewoon
de nieuwe jaartallen 2017-2020 over de
oude (2012-2016).
Het plan kan nog steeds mee omdat het
compact is. Er staat niet veel in waar
mensen het mee oneens kunnen zijn.
Zeven doelen en zeven manieren om dat
te bereiken.

Vrijwilligers
Bestuur raakt een beetje uitgedund. Zo
moeten er een voorzitter, TC-voorzitter en
penningmeester worden vervangen.
Gelukkig is Rian Buitendijk bereid
gevonden de penningen wederom waar te
nemen. Wederom, omdat ze de afgelopen
jaren de vorige penningmeester hielp in de
verwerking van de financiële cijfers.

“Ruim baan voor de jeugd” staat er o.a. op.
En er zijn ook mooie stappen ondernomen
door bijvoorbeeld de skeeleracties jeugd

Bloemen worden er uitgedeeld aan
vrijwilligers. Gelukkig is er waardering voor
vrijwilligers. Het zijn juist de vrijwilligers
waar Ballangrud naar op zoek is. Waarom
lukt het ons niet om duidelijk te maken dat
dit vrijwilligerswerk best leuk en gezellig is?

Derk-Jan “verduurzaamt” de placemat en daarmee het.toekomstplan.
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Er werd in het voorjaar zelfs een speciale
avond voor georganiseerd: “Op glad ijs”.
Ook hier moet – net als bij de financiële
cijfers – de vereniging meer balans tonen.
Glad ijs is riskant en de onderbezetting van
de Technische Commissie wordt als zeer
riskant ervaren. Een spook doemt zich op
als er door gebrek aan TC-leden geen
activiteiten en geen trainingen meer
georganiseerd kunnen worden!
Maar ook het voorzitterschap. Ondanks alle
inspanningen, waaronder persoonlijke
benadering, heeft het zittende bestuur
onder de Ballangrud-leden geen opvolger
voor hem gevonden. Het bestuur heeft
daarom geconcludeerd dat we buiten de
vereniging op zoek moeten naar een
nieuwe voorzitter.

regelmatig terugkomt, ook tijdens de ALV.
Er wordt zelfs gedacht aan mogelijke
fusies. Terwijl samenwerking wel als een
oplossing wordt gezien, concludeert geen
enkele vereniging nog dat er fusies
mogelijk zijn. Dat is simpelweg nog een
brug te ver.

Kunnen we het tekort aan vrijwilligers niet
opvangen door meer samen te werken met
andere verenigingen? Een vraag die

De complete notulen lezen? Deze zijn je
toegezonden per mail op 3 december j.l.

Onderlinge band
Er wordt opgemerkt dat er een groot
verschil is tussen wedstrijdrijders, jeugd en
recreanten. Ze komen elkaar bijna niet
tegen. Oplossingen worden er ook
genoemd: het instellen van buddies voor
nieuwe/jonge wedstrijdrijders; scouten bij
recreanten om doorstroom naar
licentiehouders te realiseren.
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clubkampioenschappen 3 februari 2018
Van 18.30 uur–plm. 22.00 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 wedstrijd-rijders blijft de kans om jezelf te meten met je clubgenoten. Kortom, gewoon meedoen met de clubkampioenschappen!
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 de jongste pupillen direct na afloop van hun 2 gereden afstanden plaats in een dweil. De prijsuitreiking van de oudste pupillen vindt in dezelfde dweil plaats of in de volgende dweil.
De wedstrijden beginnen om 18.30 uur. Er wordt er ge(st)reden in de volgende categorieën:
geboren in de periode:

Categorie:

afstanden:

na 30-06-2007

D/H

Pupillen D,E en F

100 / 300 meter

01-07-2004 t/m 30-06-2007

D/H

Pupillen A,B en C

300 / 500 meter

van 01-07-2000 t/m 30-06-2004
van 01-07-1998 t/m 30-06-2000
van 01-07-2000 t/m 30-06-1978
van 01-07-2000 t/m 30-06-1978
voor 01-07-1978

D/H
D/H
D/H
D/H
D/H

Junioren C+B
Junior A
Senioren A en Neo’s A
Senioren B en Neo’s B
Masters A

500 / 1000 meter
500 / 1500 meter

voor 01-07-1978

D/H

Masters B

500 / 500 meter

500 / 1500 meter
500 / 500 meter
500 / 1500 meter

De starttijden per afstand worden een week voor de clubkampioenschappen
op de website vermeld.
●
Als het totaal aantal inschrijvingen de verwachting overtreft, kunnen de afstanden
aangepast worden vanwege de beschikbare tijd.
●
Bij te weinig deelnemers in een categorie kunnen er categorieën worden samengevoegd.
●
De categorieën voor de pupillen is aangepast, pupillen kunnen geen 1000 m meer rijden
op het CK.
●
Senioren A en Masters A heren hebben een persoonlijk record op de 500 m
onder de 60 seconden.
●
Senioren A en Masters A dames hebben een persoonlijk record op de 500 m
onder de 65 seconden.
●
Anders is men SeniorB/ Master B.
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Kosten:
Geen.
Aanmelden: Inschrijven kan op de website van Ballangrud tot 28 januari 2018!
Afmelden:

Afmelden kan op de volgende manieren:
Tot vrijdag 2 februari 2017, per e-mail ckballangrud@gmail.com
Op zaterdag 3 februari tot 12 uur, bellen naar Tinus Rispens 06- 29502106
Licentiehouders kunnen zich tot zaterdag 3 februari ook op de gebruikelijke
manier via de KNSB-kalender afmelden

Informatie Clubkampioenschap (CK) Ballangrud 2018
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 aan de achterkant van de
kassa, bij het café en in de kleedkamers. Hierop kan iedereen zien wanneer hij of zij aan de
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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.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking voor de jongste pupillen vindt plaats aansluitend aan de door hun gereden
afstanden plaats tijdens de dweilpauze in het Wakske. In dezelfde of een volgende dweilpauze is de oudste categorieën pupillen aan de beurt en rijken we de Ed Huijsman-trofee
uit aan de schaatser met de meeste persoonlijke records dit seizoen.
De prijsuitreiking van de overige schaatsers vindt plaats na afloop van de wedstrijden in het
Wakske.
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 2018
Tinus Rispens, John van Gils en Lysbeth Slotegraaf
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vrijwilligersacademie breda
De Vrijwilligersacademie Breda is een
samenwerkingsverband tussen meer dan
30 Bredase organisaties die gezamenlijk
scholing aanbieden aan vrijwilligers in
Breda. Het scholingsaanbod staat open voor
alle vrijwilligers in de gemeente Breda en is
grotendeels gratis toegankelijk.

Het doel van de Vrijwilligersacademie Breda
is om vrijwilligers en organisaties één loket
te geven waar zij terecht kunnen voor
scholing en scholingsvraagstukken. Dat kan
een cursus zijn (gericht op kennis/inhoud,
meerdaags), training (gericht op
vaardigheden, meerdaags), workshop
(gericht op kennis of vaardigheden, één
dagdeel) of themabijeenkomst (gericht op
kennis, één dagdeel).
Ook faciliteren we ontmoetingen tussen
vrijwilligers. Natuurlijk tijdens de cursussen
en trainingen, maar ook door de organisatie
van activiteiten en evenementen zoals het
seminar, de Summer School Breda,
kennissessies en de aftrap van het nieuwe
cursusjaar.








De kracht van een goed gesprek
Grenzen stellen
Netwerk versterken
Omgaan met emoties
Vrijwilligers begeleiden
Hoe ga ik om met stress en
bevlogenheid

Nieuwsgierig geworden?
Aanmelden doe je op de site https://
www.vrijwilligersacademiebreda.nl/
cursusaanbod
Op het aanmeldformulier vul je bij
organisatie in: Schaatsvereniging
Ballangrud Breda
Onze contactpersoon is Patrick Siliacus met
e-mailadres: secretaris@ballangrudbreda.nl

Veel plezier en succes met je gratis cursus.
Maar let op, als je niet aanwezig bent
worden wel kosten in rekening gebracht, het
zogenaamde no show tarief.

Een kleine greep uit het cursusaanbod:
22 januari: Succesvolle interactie: haal meer
uit je gesprekken.
23 januari: Introductie crowdfunding
29 januari: Belastingzaken voor
verenigingen en stichtingen 2018
05 februari: NLP Herkaderen: niets heeft
betekenis, behalve de betekenis die je er
zelf aan geeft
19 februari: Financieel budgetteren +
individueel advies voor jouw vereniging
22 februari: Workshop Dialoog als
gespreksvorm: Doe mee!
12 maart: Omgaan met lastige jongeren/
pubers
E-learning:
 Vrijwilligers vinden en binden
 Ontdek je kracht!
 Sportsponsors vinden
 Empowerment
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midwinterevenement
Voorspelling:
Begin januari 2018 ELFSTEDENTOCHT? Jazeker en wel op zaterdag 6 januari a.s.
Wederom een evenement wat vanuit samenwerking met de andere verenigingen is
ontstaan. Het midwinterevenement in een samenwerking met De Striene, De IJsvrienden,
YA en Ballangrud.
Belangrijkste doel is om zoveel mogelijk schaatsers een leuke middag te bezorgen.

Het midwinterevenement bestaat uit twee onderdelen.
De jongste jeugd, tot 13 jaar, kan meedoen aan een mini Elfstedentocht.
De overige schaatsers kunnen meedoen aan een prestatietocht waarbij ze zelf het aantal
rondjes kunnen bepalen.
Alle jeugdige deelnemers met een volle stempelkaart ontvangen een medaille in de vorm
van het Elfstedenkruisje. Ook is er een poffertjeskraam met voor iedereen gratis een portie
poffertjes.
De deelname is gratis.
We zoeken nog enkele vrijwilligers die dit evenement willen adopteren. Tijdinvestering
maximaal 6 uur per jaar inclusief voorbespreking.
Met groet,
Willard van Vugt
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clinics voor recreanten
De tweede clinic (over de bocht) op 16 december was een groot succes. Er was een grote
opkomst en daarom is er in verschillende groepen geoefend met zowel bochten linksom als
rechtsom. Een mooie oefening voor het Oliebollentoernooi dat een dag later plaatsvond.
Nu is het tijd voor de derde clinic. Deze vindt plaats op zaterdag 13 januari en heeft als
onderwerp basistechniek en het rechte eind. Wil je graag meer weten over de basistechniek
of wil je meer snelheid maken op het rechte eind, meld je dan nu aan voor deze clinic.

De clinic worden gegeven op de binnenbaan. Deze hebben we geheel tot onze beschikking
en daardoor is er alle ruimte om verschillende oefeningen te doen die bij het thema
basistechniek en het rechte eind passen.
Vanaf 16.15 uur ben je welkom op de ijsbaan, zodat je kunt warmlopen en je schaatsen aan
kunt doen. Als het nodig is, kan je gevraagd worden of je even meehelpt met de kussens op
het ijs te zetten in verband met de veiligheid. Van 16.45 uur tot 17.45 uur staan we op het
ijs en gaan we met de basistechniek en het rechte eind aan de slag.
Deze en de laatste clinic van dit seizoen vinden plaats op de volgende datums:
13 januari 2018:
basistechniek en rechte eind
3 maart 2018:
behendigheid
Je moet je wel even aanmelden voor iedere clinic, zodat we weten hoeveel mensen we
kunnen verwachten. Deelname is voor recreanten van 13 jaar en ouder. (Jongere
Ballangrudleden zijn welkom om mee te doen met het Kleine Banen Toernooi (KBT) en op
de trainingen daarvoor die op alle andere zaterdagen gehouden worden. Voor meer
informatie hierover kun je terecht bij Maartje Mulders.)
Je kunt je nu aanmelden voor de clinic van 13 januari. Aanmelden kan via
mja.mulders@hotmail.com onder vermelding van je naam, trainingstijdstip en trainer.
Uiterste aanmelddatum is 9 januari.
Ook licentiehouders van 13 jaar en ouder zijn welkom en mogen zich dus aanmelden.
Groetjes,
Maartje Mulders en Ethel Pennings
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oliebollentoernooi 2017
Beetje raar om op je verjaardag mee te
doen met een schaatstoernooitje. Op de
zondagmiddag was ik nog maar niet aan de
borrel gegaan, dat moest maar wachten tot
na het schaatsen. 17 December zou mijn
eerste oliebollentoernooi worden. Was nog
helemaal niet met mijn gedachten bij de
naderende kerst, laat staan bij oliebollen.
Aangekomen in ‘’t Wakske’ bleek dat ik
veel te vroeg was voor mijn onderdeel, dus
maar even rondhangen daar. De
organisatie had al opgemerkt dat het mijn
verjaardag was en ik mocht meteen de
felicitaties in ontvangst nemen samen met
het startnummer en wedstrijdreglement. De
eerste tactiekbesprekingen vonden al
plaats voor de ploegenachtervolging en
leuk om te merken dat veel recreanten toch
best fanatiek zijn hierin! De
sprintonderdelen zijn niet aan mij besteed,
maar wel mooi om naar te kijken. Jammer
dat er wat weinig deelnemers waren van de
andere regionale clubs om zo een
onderlinge strijd te kunnen voeren.
De enige wedstrijdervaring die ik had was
een regiomarathon die ik zonder licentie
mee mocht doen. Een van de dingen die
zijn bijgebleven was dat het me toen zo
tegenviel om koud te starten. Ik had mijn
schaatsen dus al in de aanslag om even in
te rijden, maar aangezien inrijden op de
drukke binnenbaan ook niet meevalt sloot
ik me aan om maar op de spinfiets naast
de baan in te trappen. Even gezellig
kletsen met mijn trainer Jan.
Wedstrijdjes rijden is volgens mij vooral
veel wachten tot je aan de beurt bent, maar
onder het wachten konden we mooi de
wedstrijd ‘rondje clockwise in 60 seconden’
volgen. Er werd zelfs achteruit geschaatst.
De ploegenachtervolging zou ik doen met
leden van de andere trainingsgroep op de
woensdagavond: met Sjors, Guus en Just
onder de naam ‘the boys are back’.
Aangezien deze mannen sneller rijden dan
ik, had ik niet de illusie nog kopwerk te
kunnen doen en was mijn grote doel om bij
te blijven en hopen dat het niet te hard zou
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gaan.
Dit ging goed want we gingen niet al te gek
van start en konden een mooi tempo
vasthouden zodat we aan het einde de
tegenstanders nog konden inhalen! Met z’n
4en over de finish en uiteindelijk bleek dat
we van de recreanten als eerste waren
aangekomen en zelfs het ‘russian olympic
team’ verslagen hadden. Deze hadden
waarschijnlijk de bocht niet kunnen
houden.. Mannen, dank voor het kopwerk;
dit was erg leuk om als team te doen en om
naar te kijken!
De vlaggenestafette leverde ook
spectaculaire beelden op vooral bij de
wissel en fijn om dit van een veilig
afstandje te kunnen bekijken.. ;)
Dan de marathon! Er trad best een groot
deelnemersveld aan met voor iedere
categorie deelnemers een gekleurde
bandana om het onderscheid te kunnen
maken voor de toeschouwers. Natuurlijk
droegen we ook microchips voor de
registratie. Leuk dat er voor de start voor
me gezongen werd door de hele groep
onder leiding van Pieter en dat ik de eer
had om als jarige de loze ronde voor de
start op kop te rijden! Doordat ik dus mooi
voorin het deelnemersveld begon kon ik
meerijden in een groepje dat de
achtervolging inzette op de wedstrijdrijders.
Mijn aantal rondjes kon ik dus mooi
profiteren van een treintje. Uiteindelijk heb
ik maar een rondje extra gereden want bij
mijn vorige marathon bleek ik een rondje te
weinig gereden te hebben voor het
klassement; je weet maar nooit!
De wedstrijdrijders streden om de
overwinning en konden er een eindsprint uit
persen. Marathonschaatsen is wat mij
betreft een van de mooiste onderdelen van
het schaatsen waar ook de ploegentactiek
een rol kan spelen net als bij het
wielrennen om over de heroïsche
omstandigheden bij natuurijswedstrijden
maar niet te spreken, maar daarover in het
komende natuurijsseizoen hopelijk meer!

Bij de prijsuitreiking was het zeer gezellig
en waren er oliebollen, chocomel en bier.
Weer werd er voor me gezongen toen ik
m’n medaille voor de marathon in
ontvangst mocht nemen. Ook kregen we
nog cadeaus met het
ploegenachtervolgingsteam. Enkele
teamleden konden niet geloven dat we bij
de recreanten gewonnen bleken te hebben.
Dank aan de organisatie voor dit toernooi
dat voor iedereen op zijn/haar niveau wel
iets biedt en ook gewoon heel gezellig is!

de groep had uitgenodigd om thuis naar
zijn kaasplank te komen kijken…! Dan zou
dat kaasmessensetje dat ik van de
organisatie van het toernooi kreeg toch nog
van pas komen!
Tot op het ijs & groeten, Marinette

Op de training een dag na het
oliebollentoernooi had trainer Sjors het over
een schaatsplank, maar op een of andere
manier verstond iedereen toch echt dat hij

Foto’s van het Oliebollentoernooi zijn gemaakt door Leon ‘t Hooft en
Pieter van der Peet.
De lekkere oliebollen kwamen van bakkerij Pol van den Bogaert.
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100 meter Heren A
1.
Jasper Ras
2.
Rob Kraneveld
3.
Thomas Ros
4.
Johan Sweep
5.
Richard Koelewijn
6.
Jan van Reede
7.
Rob Rensen
8.
Jan Oostenbrink
9.
Mark van der Haar
10. Herman van Heteren
11. Willem Wagenaars
12. Wim Buitendijk
100 meter Heren B
1.
Harry Marrenga
2.
Derk Jan Verhaak
3.
Jarno de Laat
4.
Eric Gerrits
5.
Martin Papjes
6.
Willard van Vugt
7.
John van Gils
8.
Simon Zwijgers
9.
Philip Behr
10. Arie Prins
11. Karel van Waveren
12. Jules van der Horst
13. Cornelis Terpstra
14. Johan Bosma
100 meter Dames A
1.
Carmen va der Peet

11.89
12.23
12.40
12.65
12.89
13.05
13.08
13.30
13.72
13.78
14.42
15.02

Ilse Koelewijn
Sarina van Dijk
Rian Buitendijk
Evelien Vissers
Maartje Mulders
Ilse Vanlaerhoven
Daniëlle Frijters
Suzan Timmermans
Ethel Pennings

100 meter Dames B
1.
Annelot Schouwenaars
2.
Christel Philipsen
3.
Karin Geutjes

12.39
12.45
13.62
13.72
13.95
14.03
14.53
14.84
16.25
16.08
16.97
18.93

13.19
13.21
13.47
13.67
14.06
14.23
14.59
14.74
14.99
15.16
15.44
15.76
15.90
17.30
11.89

Carmen van der Peet wint bij de dames A

14

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sarina in gevecht met Harry,
winnaar bij de heren B

Podium bij de dames B: van links naar rechts
Christel, Annelot en Karin

300 meter clockwise in 60 seconden
1.
Rob Rensen
60.15 (0.15)
2.
Evelien Vissers
58.87 (1.13)
3.
Christel Philipsen
58.70 (1.30)
4.
Ilse Vanlaerhoven
61.37 (1.37)
5.
Karel van Waveren
57.91 (2.09)
6.
Maartje Mulders
62.88 (2.88)
7.
Richard Koelewijn
62.92 (2.92)
8.
John van Gils
63.33 (3.33)
9.
Rian Buitendijk
63.95 (3.95)
10. Daniëlle Frijters
64.59 (4.59)
11. Rob Kraneveld
65.01 (5.01)
12. Willem Wagenaars
65.50 (5.50)
13. Johan Sweep
66.05 (6.05)
14. Ilse Koelewijn
67.11 (7.11)
15. Patty van Hoorn
67.46 (7.46)
16. Philip Behr
68.67 (8.67)
17. Johan Bosma
68.84 (8.84)
18. Arie Prins
69.87 (9.87)
19. Harry Marrenga
72.97 (12.97)
20. Karin Geutjes
73.43 (13.43)
21. Jules van der Horst
76.84 (16.84)
22. Martin Papjes
77.98 (17.98)
23. Willard van Vugt
80.93 (20.93)
24. Herman van Heteren
81.71 (21.71)
25. Wim Buitendijk
82.26 (22.26)
26. Mark van der Haar
83.23 (23.23)
27. Carmen van der Peet
84.03 (24.03)
28. Thomas Ros
89.22 (29.22)
29. Sarina van Dijk
91.63 (31.63)
30. Ethel Pennings
101.21 (41.21)
31. Jarno de Laat
101.28 (41.28)
32. Jan van Reede
133.11 (73.11)

Evelien rijdt het mooist uitgedost de 300 meter
clockwise in 60 seconden

Mooie prijzen bij de 300 meter clockwise in 60 seconden
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Ploegenachtervolging Wedstrijdrijders
1.
Team B+Z
2.18.84
(Carmen van der Peet, Chiara Adams,
Nikki van der Zee)
2.
Ja Ja Joh
2.28.78
(Jasper Ras, Jan van Reede, Johan
Sweep)
3.
Schaatsende Oliebollen
2.30.32
(Sarina van Dijk, Ilse Koelewijn, Thomas
Ros)
4.
Dames van Staal
2.40.93
(Noor van der Ster, Lian van Dongen, Rian
Buitendijk, Maura Swinkels
5.
VoorRob en AchterRob
2.44.78
(Rob Rensen, Ilse Vanlaerhoven, Jan
Oostenbrink, Tinus Rispens)
6.
Jong Koel Buiten
2.50.78
(Ben Jongerius, Richard Koelewijn, Wim
Buitendijk)
7.
TC Tabee
2.52.83
(John van Gils, Harry Marrenga, Willard
van Vugt, Herman van Heteren)
8.
De Volhouders
3.03.30
(Philip Behr, Patty van Hoorn, Gerita
Smallegoor, Jules van der Horst)
9.
Blue Tornado’s
3.04.79
(Maartje Mulders, Evelien Vissers, Daniëlle
Frijters, Ethel Pennings)
10. Raggende Mannen
3.10.27
(Willem Wagenaars, Derk Jan Verhaak,
Mark van der Haar, Arie Prins)

Vlaggenestafette
1.
Tof Tiggelaar (Derk Jan Verhaak, Cornelis
Terpstra, Herman van Heteren, Mark van
der Haar, Patty van Hoorn)
2.
Lachend Lent (Gerita Smallegoor, Jules
van der Horst, Martin Papjes, Sarina van
Dijk)
3.
Razend Rijsbergen (Ethel Pennings,
Annelot Schouwenaars, Ilse Koelewijn,
Johan Sweep, Thomas Ros)
4.
Vliegende Veldstraat (Lian van Dongen,
Tinus Rispens, Just Hamming, Simon
Zwijgers)
5.
Malle Molenstraat (Arie Prins, Evelien
Vissers, Philip Behr, Rob Kraneveld,
Willem Wagenaars)
6.
Krachtig Kapelleke (Jan Oostenbrink,
Jarno de Laat, Maartje Mulders, Willard
van Vugt, Wim Buitendijk)
7.
Machtig Moeren (Ben Jongerius, Daniëlle
Frijters, Johan Bosma, John van Gils, Rob
Rensen)
8.
Knallend Klein-Zundert (Christel Philipsen,
Ilse Vanlaerhoven, Karin Geutjes, Richard
Koelewijn)

Ploegenachtervolging Recreanten
1.
The boys are back again
3.00.00
(George Kester, Guus Maris, Just
Hamming Marinette Oomen)
2.
Russian Olympic Team
3.03.57
(Jan Doornbusch, Martin Papjes, Eric
Gerrits, Simon Zwijgers)
3.
Lady en de Vagebonden
4.11.54
(Karin Geutjes, Johan Bosma, Jarno de
Laat, Karel van Waveren)
Start van de vlaggenestafette

Flitsende start van team B+Z
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Marathon Heren A
1.
Jan van Reede
2.
Johan Sweep
3.
Wim Buitendijk
4.
André van Staalduinen
5.
Mark van der Haar
6.
Ben Jongerius
7.
Willem Wagenaars
Marathon Dames A
1.
Carmen van der Peet
2.
Nikki van der Zee
3.
Rian Buitendijk
4.
Patty van Hoorn
5.
Gerita Smallegoor
6.
Daniëlle Frijters
7.
Maartje Mulders

Podium heren A, vlnr: Johan, Jan en Wim

Jarige Marinette opent de marathon met de eerste loze ronde

Marathon Heren B
1.
Derk-Jan Verhaak
2.
Just Hamming
3.
Willard van Vugt
4.
Eric Gerrits
5.
Tinus Rispens
6.
Jules van der Horst
7.
Guus Maris
8.
Simon Zwijgers
9.
Harry Marrenga
10. Karel van Waveren
11. Arie Prins
12. John van Gils
13. Geaorge Kester
BM Cees Terpstra
Marathon Dames B
1.
Marinette Oomen
2.
Christel Philipsen
3.
Karin Geutjes
4.
Annelot Schouwenaars

Prijsuitreiker Derk Jan wint zelf voor Just en Willard
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schaatsclinic: de start
Op zaterdag 18 november jl. was de eerste
in een reeks van schaatsclinics, deze keer
over de start.
Om 17:00 uur precies stonden de
schaatstrainers klaar om ons de fijne
kneepjes van de start bij te brengen.
Klaar stonden Jarno, Daniëlle, Patty, Wim,
Giel, Rob, Tialda, Herman, Jan Doornbusch,
Annelot, Jan Oostenbrink, Leon, John,
Maartje, Ethel en ondergetekende op het
schaatsbaan in het midden.
Nadat iedereen zijn eigen start voordeed
begonnen we met “Go to the Start’ de
houding bij de start, Schaatsen goed
neerzetten, even wachten en dan
doorzakken en iets draaien zodat je recht op
de baan kijkt. En dan weg bij het startschot.

De eerste passen van de pinguïn loop of
charley chaplin passen en iets naar voren.
Zelfs bij de start worden de elastieken erbij
gehaald.
Al met al zeer leerzaam en ook leuk om
weer kennis te maken met meer leden van
de vereniging.
Trainers en organisator bedankt voor deze
clinic.
Er komen nog een aantal clinics aan. Ik raad
iedereen aan om zich aan te
melden voor aankomende clinics.

Sportieve groeten,
Johan Bosma
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trainers trainen trainers
Een goed nieuw initiatief deze winter is de
workshop voor trainers gekoppeld aan een
clinic voor recreanten. Maartje Mulders en
Ethel Pennings hebben het op zich
genomen om de binnenbaan (ijshockey) op
zaterdagmiddag toch uit te nutten door deze
combinatie te leggen op de dagen dat er
een KBT is.
Dit keer ging de workshop over de
bochttechniek en Maartje en Ethel hadden
mij al vroegtijdig gevraagd of ik hieraan mee
wilde werken. Als het over de bocht gaat
Maartje legt tijdens de workshop de bocht uit in
vind ik dat altijd leuk!
haar groepje.

De voorbereiding zag er ongeveer zo uit:
Tijdens de workshop van de trainers werden

Uitleg van de oefeningen op het ijs.

de trainers in 3 groepjes ingedeeld naar
beginners, gevorderden en wedstrijdrijders.
Er werd gevraagd aandachtspunten voor de
bocht op papier te zetten en de reden
waarom dit een aandachtspunt was.
Vervolgens konden de trainers de
oefeningen erbij bedenken, zodat aan de
hand hiervan de clinic op het ijs gegeven
kon worden.
Met een opkomst van 10 trainers en 20
recreanten was het een zeer geslaagde
opkomst. Zowel de recreanten als de
trainers hebben veel van elkaar geleerd,
waarbij ik speciaal wil vermelden dat ook
Stilstaand overstappen oefenen
trainers en recreanten van andere
verenigingen goede input hadden voor deze
geslaagde middag.
Ter impressie enkele foto’s:
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Groepsfoto van alle aanwezigen

Afsluitende relay

We kijken uit naar de volgende workshop/
clinic op 13 Januari 2018!!
Tialda Gerritsma
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ook op keihard ijs schaats je over een laagje koud water
Natuurkunde
(bron: NRC Next, Dorine Schenk , Amsterdam)

Een schaatser glijdt zelfs over koud en
keihard ijs. Dat komt doordat ook dat ijs aan
de buitenkant een vlies van vloeibaar water
heeft.
Schaatsen doe je niet op ijs maar op water.
Als het bovenste laagje ook vast zou
vriezen, gleed je er met je ijzers lang niet zo
fijn overheen. Wetenschappers van het
onderzoeksinstituut Amolf in Amsterdam,
hebben nu aangetoond dat zelfs bij
-30 graden Celsius het oppervlak van ijs
zich als vloeibaar water gedraagt. Hun
resultaten verschenen in “Angewandte
Chemie”.
Als water bevriest tot ijs heeft het een glad
oppervlak. Dat is bijzonder. Andere vaste
stoffen, zoals beton, hout en metaal zijn niet
zo glad dat je er makkelijk overheen kunt
glijden met schaatsen. Die gladheid van ijs
ontstaat doordat het bovenste laagje
bestaat uit vloeibaar water dat als glijmiddel
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dient. Denk maar aan een keukenvloer,
daar glijd je ook makkelijker over uit als
iemand net een emmer water heeft
omgekeerd.
De Amsterdamse onderzoekers lieten zien
dat zelfs een blok ijs van -30 graden Celsius
aan de buitenkant een vliesje van vloeibaar
water heeft. Dat vloeibare laagje is ook de
reden dat ijsklontjes in de vriezer aan elkaar
vast kunnen vriezen. Dat gebeurt niet bij
twee blokjes hout. Opvallend is dat dit
laagje water niet een temperatuur boven het
vriespunt heeft, maar dat het net zo koud is
als de rest van het ijs.
Is het ijsblok -20 graden Celsius, dan is het
water dat ook.
Een veelgehoorde reden voor het vloeibare
laagje water op ijs is de druk die de schaats
op het ijs uitoefent. Dat zou ervoor zorgen
dat het ijs smelt. Maar de druk die de
gemiddelde schaatser op het ijs uitoefent, is
niet genoeg om het te laten smelten.
Bovendien kan deze uitleg niet verklaren
waarom een lichte ijshockeypuck met
gemak over het ijs vliegt.

Een andere verklaring zou de
wrijvingswarmte zijn die ontstaat als een
schaats of puck over het ijs schuift. Maar ook
zonder wrijving blijkt op het oppervlak van ijs
een vliesje van water te staan. IJs is immers
meteen glad als je erop stapt: je kunt meteen
onderuit glijden, daarvoor hoef je het niet
eerst glad te wrijven.
Er werd daarom al langer gedacht dat het
bovenste laagje van ijs superkoud water is”,
vertelt hoogleraar Huib Bakker van Amolf.
„Maar het was nog nooit aangetoond dat het
echt een laagje moleculen is dat zich
gedraagt als vloeistof, maar wel net zo koud
is als de rest van het ijs.” Bakker heeft
samen met medeonderzoeker en fanatiek
schaatser Wilbert Smit aangetoond dat dit
laagje bestaat door met twee lasers op het
ijs te schijnen. De ene laser zendt zichtbaar
licht uit en de andere infrarood.
Watermoleculen die vastzitten in de vorm
van ijskristallen reageren anders op dit licht
dan de watermoleculen die zich als vloeistof
gedragen. „In het teruggekaatste licht zagen
we de vingerafdruk van zowel ijskristallen als
van watermoleculen”, vertelt Bakker.
Met deze techniek kon voor het eerst naar
de buitenste moleculaire lagen van het
oppervlak van ijs gekeken worden. Eerdere
metingen konden slechts het onderscheid
zien tussen deze lagen en de rest van het
ijs.
Hoe kouder het is, hoe dunner het vliesje
van moleculen dat zich gedraagt als
vloeistof. Vlak onder het vriespunt gedragen
vier moleculaire laagjes zich als vloeibaar
water. Die zijn samen ongeveer een
miljoenste millimeter dik. Bij -30 graden
Celsius zijn dat nog maar twee laagjes. Koel
je het ijs nog verder af, dan vriezen zelfs die
laagjes vast. Doordat er steeds minder
vloeibare laagjes zijn, voelt ijs stroever om
over te schaatsen als het kouder is.

vloeibaar laagje heeft”, zegt Bakker. „Dat zie
je bij andere materialen niet.” Dankzij deze
bijzondere eigenschap kunnen wij ’s winters
soepel over het ijs glijden; in elk geval op de
schaatsbaan en met een beetje geluk op
natuurijs.

„Het is bijzonder dat water tot tientallen
graden onder het vriespunt nog steeds een
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de ijsmeester
Door de weeks begint de dag van de
ijsmeester om 8:00 uur en als de ijsbaan
sluit om 22:00 uur dan eindigen de
werkzaamheden tussen 24:00 en 01:00 uur.
In het weekend op zaterdag begint het om
6:30 uur en als er wedstrijden zijn die
eindigen om 22:00 of 23:00 uur dan eindigd
het tussen 1:00 en 2:00 uur.
Zondag begint de werkdag al om 6:30 uur
en als er wedstrijden zijn tot 21:00 uur dan
eindigt het 2 uur later om 23:00 uur.

In de grote ijsmachine Zamboni heeft
1500/1600 liter water bij zichm, de kleine
voor de 30 x 60 baan 1300 liter.
De messen van de grote dweilmachine
worden elke week gewisseld. De messen
van de kleine machine elke 2 weken.
De messen worden een keer per twee
weken opgehaald om te laten slijpen.
Condensvorming

Er zijn 5 ijsmeesters, waarvan Robert 5
dagen en Johan 4 dagen werken.
Nestor Kees en Bas werken 2 dagen en
tenslotte is er nog Scot die 1 dag werkt.

Door condensvorming ontstaan bobbels op
het ijs. Dit kan alleen verwijderd worden
door handmatig te frezen.
Dit gebeurt ‘s ochtend. Condens valt
‘s nachts op het ijs.
Mist zorgt ervoor dat condens zich afzet
tegen het plafond.

Hoe wordt je ijsmeester?

Wat maakt de IJsbaan in Breda uniek?

De belangrijkste eis is passie voor ijs!
Hiervoor zijn geen opleidingen voor zoals bij
natuurijs.
En de passie om mooi ijs te maken om de
sporters goed te kunnen laten schaatsers.
En natuurlijk de strijd met de andere
schaatsbanen om hier het beste schaatsijs
van de regio te hebben. En van de
schaatsers te horen dat het goed en fijn ijs
is! De ijsmeester horen graag feedback
terug van de schaatsers over de kwaliteit
van het ijs.

Ten eerste is het een mooie baan zeker ook
om vriendelijke mensen die komen
schaatsen en de leuke collega’s.

Het maken van mooi en goed ijs.
De machine schaaft (een grote kaasschaaf)
een laagje ijs eraf. Dit wordt opgevangen en
daarna laat het warm water (25/30 C) over
het ijs vloeien. Waar na de “dweil” voor een
gelijk matige verspreiding zorgt.
Warm water vloeit beter uit dan koud water.
Anders krijg je die natuurijs ribbels.
Aan het einde van dag, als de schaatsers
van het ijs af zijn wordt er alleen met het
mes geschaafd.
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Soms wordt er met 2 dweilmachines
gereden. Dit als het druk is bijv. de
kerstvakantie dat er veel schraapsel ligt.
Dit komt o.a. de de ijshockey en
kunstschaatsen maar zeker ook de
schaatsers met noren die met de voorste
punt afzetten!!
De dweilmachines rijden soms in
tegengestelde richting om andere slijp
patronen te maken.
De dikte van het ijs is 3 cm en in de bochten
3,5 cm is technisch gezien het meest ideale.
Als er een marathon gereden wordt moet de
ijsdikte 4 cm zijn, anders wordt er in de
laatste ronden op beton gereden.
De buitentemperatuur.
De baan ligt van oost naar west. In het voor
en na seizoen is er veel zon en dan smelt
het ijs zeker met een zuiden- en westenwind
ontstaan er natte plekken.

Regen.
De baan heeft weinig last van
als het regent. Regen
veroorzaakt wel weer condens
- en rijpvorming.
Het beste ijs.
De beste omstandigheden
voor onze bredase baan zijn
van + 5 C tot net iets onder het
vriespunt. En een klein briesje
die ervoor zorgt dat het vocht
verdwijnt.
Hoelang duurt het om
schaatsijs te maken?
Bij de start van het seizoen heb je minimall
14 dagen nodig om ijs te maken.
Dit gebeurt door laagje voor laagje water
om het ijs aan te brengen.
Als het ijs 4 tot 5 mm dik is dan wordt er een
soort talkpoeder aan het water toegevoegd
en weer als laagje aangebracht. Hierdoor
ontstaat de witte kleur van het ijs.
Hierna volgt de belijning.
De baancommissie komen dan in het begin
van het seizoen de belijning neerleggen.
Dit is naast de rode en blauwe lijnen ook de
blokjes en start finish lijn(en).
De lijnen worden elk jaar opnieuw met de
hand gelegd evenals het logo van Optisport.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
landmeter om de afstanden in te meten.
Het materiaal van de lijnen is een soort
crepe papier. Bij beschadiging is dit ook
makkelijk te herstellen.

eendenpootjes)
Wil je goed ijs hebben dan moet de
ijsmeester het onderstaande doen:
Eerste schaven.
Daarna water lagen vloeien.
Hoe rustiger je met de Zamboni rijdt hoe
beter het ijs!
Voor ons als schaatser lijkt een kwartiertje
lang. Maar we willen graag goed ijs. En dat
heeft tijd nodig. Liefst een brabants
kwartiertje. :-)
De buitenkanten van de baan zijn wat
ruwer, dit is beter voor de beginnende
schaatser omdat er veel meer houvast is.
Johan Bosma

Wat vindt een ijsmeester het minst leuk?
Een grote hekel aan het maken van halve
maantjes door ijshockeyschaatsen omdat dit
moeilijk te herstellen is. En ook omdat noren
erin blijven hangen waardoor er
eendenpootjes in het ijs blijven ontstaan.
En schaatsers die weinig controle hebben,
met de neus van de noren afzetten.
Hierdoor ontstaan er gaten die moeilijk dicht
te maken zijn. Andere schaatsers komen
hierin en het gat wordt steeds groter (de
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inzell team Dimphy
Donderdag 14-12-2017, 05:45
Stein en Elmar reden al over de Duitse
snelwegen. Zij waren immers al om 02:00
uur vertrokken om zo ‘s middags nog te
kunnen schaatsen. De rest van het team
was inmiddels bijeengekomen en hadden
alle spullen ingeladen in de auto om ook
richting Inzell te vertrekken.
Na een voorspoedige heenreis kwamen we
aan bij het appartement waar wij de andere
jongens ook weer zagen. Vervolgens zijn we
met zijn allen gezellig uit eten gegaan!
Lekker en goed om even te ontspannen na
een flinke autorit. Vervolgens vroeg naar
bed, om vrijdag weer fit te zijn, helemaal
voor de jongens die al zo vroeg waren
vertrokken.
Vrijdag ochtend begon de wedstrijdspanning
al wat op te laaien en hebben we met het
team een goede training op snelheid
gedraaid om goed te wennen aan het mooie
ijs en de krappe bochten. In Inzell ga je
immers al snel net iets rapper dan je
gewend bent. Om nog een goede bodem op
de maag te leggen zijn we nogmaals heerlijk
uit eten gegaan. En daarna de focus,
schaatsen slijpen en in bed de race’s
visualiseren. Iedereen heeft zijn race
mischien al wel 40 keer gereden in zijn
hoofd voordat de wedstrijd uberhäupt is
begonnen.
En zaterdag was het dan zo ver. Met
militaire precizie (zoals altijd in Duitsland)
werd het eerste startschot klokslag 13:00
gegeven. Het is aan! Go to the start,
Readyyy........ Go! Casper reed als sprinter
van de ploeg een 500 – 1000 en kwam net
twee honderste te kort voor een PR, maar
zette wel de snelste 500 van het team neer.
Roel en Lars schaatste allebei een 500 –
3000. Roel schaatste net als Lars, een PR
op zowel de 500 en de 3000! Tenslotte
reden Richard, Stein en Elmar een 500 –
5000. Richard viel in de tweede bocht op de
500, maar wist ondanks de val toch nog een
PR op de 5000m te schaatsen. Stein kwam
net als Casper exact 2 honderdsten te kort

26

voor een nieuwe toptijd op de 500, maar
wist op de 5 km eveneens een persoonlijk
record te schaatsen. Elmar had de 500
meter afgerond in een nieuwe beste tijd, en
reed een sterke 5km maar geen PR. Het
totaal van dag 1 was dus een totaal van 6
nieuwe persoonlijke toptijden.

De strijd om persoonlijke records ging
zondag weer verder, met voor iedereen een
500 – 1500 op het programma. Casper reed
twee sterke races een mooie seizoensbeste
tijd op de 1500m. Ook Roel wist zijn
seizoenstijd op de 1500m te verbeteren.
Lars schaatste zelfs weer twee persoonlijke
records. Richard wist een PR op de 500 en
een seizoensbeste tijd op de 1500 weg te
zetten en ook Stein had een seizoensbeste
tijd gereden op de 1500m. Bij Elmar liep het
helaas wat minder, dat hoort er ook bij. Zo
werden er toch weer 3 PR’s gereden.
Met de wedstrijden ten einde moesten Roel
en Stein terug richting Nederland om
maandag weer te gaan werken of leren. De
rest stond nog een pittige paar dagen te
wachten.
Diezelfde dag is er nog 2 keer getraind en
ook de rest van de week werd er volop
getrained, zowel op de schaats als
looptrainingen, elastiek trainingen,
zwemmen en yoga. En natuurlijk altijd te
voet naar de ijsbaan. Tenslotte hebben we
woensdagavond het mooie trainingskamp
afgesloten door nog maar eens lekker uit
eten te gaan.
Donderdag ochtend zijn we terug richting
Nederland vertrokken en ook deze keer
verliep de reis voorspoedig. En vrijdag stond
team Dimphy alweer netjes op het ijs voor
de volgende training.
Namens het hele team danken wij de
sponsor statistisch onderzoeksbureau
Statisticor! Bedankt.

Redactie: Balans is altijd belangrijk voor
een schaatser, ook tijdens de ALV.
Derk-Jan: Ik heb nu geen balans.
Rian: Ik maak hem wel altijd, maar jij
draait hem nooit uit.

Rob Rensen:
”je wordt een betere
schaatser als je (je)
druk maakt.”

Wie moet de begroting toelichten?
Rian (als nieuwe penningmeester) of
Derk-Jan (als scheidend penningmeester). Derk-Jan neemt dit voor
zijn rekening.
Over samenwerking gesproken:
Je ziet blauwe ouders met groene
kinderen. En groene ouders met
blauwe kinderen.

Gele voorouders dus ?
Gehoord in t Wakske:
Ik lust wel een kwakje
van jou....

Door het kledingplan van
Ballangrud ziet de baan
er tegenwoordig
significant blauwer uit.

Na de training worden tegenwoordig
de tekorten aan proteïnen meteen
weer aangevuld door Pieter Pennings
en Jan van Reede.
Op de voorgrond het dieet van Jan.

27

De redactie wordt soms erg in verleiding gebracht ...

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
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jarig in januari en februari

februari

januari
Tinus Rispens
Kasper Janse
Joris Volker
Maarten Verhoeven
Marianne van Heerde
Karin Geutjes-Ghijsen
Jan Verwiel
Just Hamming
Lysbeth Slotegraaf
Janneke Elzinga
Richard Koelewijn
Manon Baks-Seegers
Maria van den Haspel
Lisa Gommers
Meike Wagemakers
Ron Jalving
Edu Braskamp
Marry Elzinga van Benthem
Taro Sterk
Ton van der Zanden
Ibe Hoedeman
Marian Maes
Lesley Gouw
Luna Sneek

4-jan
6-jan
7-jan
9-jan
9-jan
10-jan
10-jan
10-jan
10-jan
11-jan
12-jan
12-jan
13-jan
13-jan
13-jan
17-jan
18-jan
18-jan
18-jan
19-jan
21-jan
25-jan
25-jan
27-jan

Carmen van der Peet
Tosca van Kaam
Bas Collignon
Dias de Jong
Johan Sweep
Eise van Schijndel
Theo Hutten
Harry Marrenga
Ethel Pennings-Graat
Karel Varossieau
Wim Hofstede
Jeroen Stroom
Henk Reijnders
Sjoerd van Adrichem
Cornelis Terpstra
Arno Korbijn
Rein van der Klaauw
Peter Pruijssers
Paul de Waal
Marja van Heelsum
Philip Behr

1-feb
2-feb
3-feb
4-feb
8-feb
11-feb
15-feb
17-feb
17-feb
20-feb
20-feb
22-feb
22-feb
22-feb
25-feb
26-feb
26-feb
26-feb
28-feb
28-feb
29-feb
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agenda
6 jan

Midwinterevenement

12 jan

Buffelen: 80 rondes op de ijsbaan

13 jan

Clinic voor recreanten (basistechniek en rechte eind)

3 feb

Clubkampioenschappen

10 feb

Ballangrud naar Thialf > zie de website

23 feb

Buffelen: 100 rondes op de ijsbaan

3 mrt

Clinic voor recreanten (behendigheid)

Bezoek ook regelmatig onze website: www.ballangrudbreda.nl

wintertrainingen 2017-2018
Dag

Tijdstip

Doelgroep

Trainer

16.30

Jeugd tot 12 jaar

Karin Geutjes
Annelot Schouwenaars

18.30

Jeugd
vanaf 12 jr. Inclusief SOM

Jan Doornbusch
Femke leijten
Maartje Mulders

18.15

Volwassenen

Ron Jalving
Georg Kester
Jan de Rooij

dinsdag

17.15

18.30

selectie masters volwassenen

Andre van Staalduinen

selectie jeugd

Dimphy Romme

Volwassenen

Pieter Pennings
Andre van Staalduinen(sprint)
Johan Roovers

Jeugd vanaf 12 jr.
Woensdag

16.30

18.15

Timo Eussen/Annamarie Thomas

Jeugd
tot 12 jr.

Hyon Eggink.

Proeftraining voor nieuwe jeugdleden

Jan Doornbusch

Volwassenen

Tialda Gerritsma
Jan Doornbusch
Jules van der Horst

Donderdag

17.15

18.30

Selectie masters volwassenen

Andre van Staalduinen

selectie jeugd

Dimphy Romme

Volwassenen

Rob Rensen
Johan Roovers
__________________________________
_________________________________ Timo Eussen/Annamarie Thomas
Jeugd vanaf 12 jr.
Ron Jalving

vrijdag

Zaterdag

zondag

Herman van Heteren

18.15

Volwassenen

8.30

Volwassenen

zelf organiserend

16.45-17.45

KBT selectie binnenbaan

Jan Doornbusch, Maartje Mulder

8.30

Volwassenen

Jules van der Horst
Corne Theunisse/Jan van Evelingen
Lucien Spiessens
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