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BERICHT VAN DE VOORZITTER                                     DECEMBER 2008 

 
 
We beginnen inmiddels aardig de vaart er in te krijgen. Zowel qua ledenopbouw, als met de 
on-ice en off-ice trainingen. We zien blije en tevreden gezichten, dat doet ons al goed, maar 
vooral zien we spectaculaire vorderingen bij de meesten. Dat inmiddels ook de balletlessen 
zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit de kür van Simone van de Zande, die op een bijzondere 
wijze haar kür afsluit. Wat..dat ga ik niet verklappen, iedereen mag het zelf gaan zien tijdens 
ons Kerst Gala. 
 
KERST GALA 
Het Kerst Gala is bijna zover! De afgelopen weken is er hard geoefend en is iedereen al goed 
in kerststemming geraakt. Dinsdag 23 december is het zover. We hebben er zin in en er 
wordt hard gewerkt door het bestuur en de evenementencommissie om er iets moois van te 
maken, aan de kleding wordt door veel mensen heel hard gewerkt. Dus zorg dat je veel 
publiek meeneemt, des te gezelliger gaat het worden. 
 
BRANDALARM 
Op dinsdag 18 november werden we met zijn allen 
even enorm opgeschrikt door een gigantische 
luchthoorn en de stem dat we de hal onmiddellijk 
moesten verlaten. Nadat iedereen naar buiten was 
gegaan, bleek het vals alarm. Maar ojee, het was 
gebeurd  doordat een broertje van een 
kunstrijdstertje per ongeluk het glaasje van het 
brandalarm had ingeslagen. We hebben er twee 
dingen van geleerd. Ouders let op, de glaasjes van 
de brandalarmknoppen hangen op kindarm hoogte en zijn zeer makkelijk in te slaan, dus 
wees gewaarschuwd. Verder ontstond er lichte paniek bij ouders en kinderen, het was dan 
ook een hels kabaal. Mocht in de toekomst nogmaals het alarm afgaan, met de trainers van 
KVH is afgesproken dat zij zorg dragen voor de kinderen en deze mee naar buiten nemen. Zij 
kunnen dan de kinderen tellen, zodat we zeker weten dat  we compleet zijn. Ouders mogen 
meelopen, maar niet hun kind apart mee naar buiten nemen. Buiten gaan we dan nogmaals 
tellen of echt iedereen er is. 
 
SPONSORBELEID 
Onze eerste sponsors hebben zich aangemeld en die zijn we zeer dankbaar. Ook wil de BAM 
dit jaar onze hoofdsponsor zijn. Zonder onze sponsors moet het lesgeld drastisch omhoog in 
verband met de hoge ijsprijs en zijn bepaalde evenementen en activiteiten niet mogelijk. We 
kunnen daarom ook zeker nog sponsors gebruiken. Dus ken je iemand die ons mogelijk wil 
gaan sponsoren, hetzij in de vorm van een advertentie in ons clubblad, hetzij via een 
financiële bijdrage of als supplier (sportkleding/kopiëren/enveloppen/prijzen etc). We kunnen 
alle steun goed gebruiken en alleen met sponsors kunnen we het kunstrijden betaalbaar 
houden. Zet je in en meld de sponsor aan bij het bestuur ! 
 
OPROEP VRIJWILLIGERS 
Helaas, nog niemand heeft zich aangemeld voor de sponsor commissie. Wie wil zich 
hiervoor inzetten ??? Ook voor de evenementen en wedstrijdcommissie hebben we nog hulp 
nodig. Het bestuur (allen vrijwilligers en onbetaald !!) neemt thans vele taken op zich, maar 
het is geen vereniging van het bestuur, we zijn een vereniging voor en door elkaar, dus draag 
je steentje bij en meld jezelf (of iemand anders – degene hoeft geen lid te zijn-) aan bij het 
bestuur of via info@kvhoorn.nl   
 
Tot slot wensen we iedereen alvast heel fijne kerstdagen en een gelukkig, 
gezond en sportief 2009 toe.  
 
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel, Astrid Gebe

mailto:info@kvhoorn.nl
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INFORMATIE VANAF HET WEB 

 
 
Onze website blijft zich uitbreiden, dus blijf regelmatig kijken. Het laatste nieuws en diverse 
tips zijn er op te vinden. Onze website is www.kvhoorn.nl Inmiddels hebben ook al vele leden 
onze hyves site bezocht. Voor wie nog geen kijkje heeft genomen, direct doen, hartstikke 
leuk en deel je ervaringen met anderen. Te vinden op www.kvhoorn.hyves.nl En thans een 
zekere aanrader sinds er een zeker Elfen fimpje op te vinden is ! 
 
In dit stukje web informatie gaan we het hebben over de niveaus. Waarschijnlijk heeft 
iedereen wel eens gehoord van niveaus, levels, deb’s, teens, recreanten, mini’s, junioren en 
nog vele andere benamingen. Wat houden die nu eigenlijk in en waar behoor je zelf nu 
eigenlijk bij? 
 

 
 
Het kunstrijden kent een systeem door de ISU (International Skating Union) vastgelegd, van 
testen waarmee de voortgang van de vaardigheden van kunstrijders wordt vastgelegd. Het 
testniveau en de leeftijd bepaalt de wedstrijdcategorie waarin een rijder mag deelnemen. 
 

NIVEAUS LEEFTIJD  WAT BEHAALD 
 
Recreanten 1 meisjes t/m 11 jaar geen sprongen, max. diploma E 
Recreanten 1 jongens t/m 12 jaar idem 
Recreanten 2 meisjes vanaf 12 jaar idem 
Recreanten 2 jongens vanaf 13 jaar idem 
Recreanten 3 meisjes t/m 11 jaar kadet/salchow/spot/spreidrietberger, max. diploma F 
Recreanten 3 jongens t/m 12 jaar idem 
Recreanten 4 meisjes vanaf 12 jaar idem 
Recreanten 4 jongens vanaf 13 jaar idem 
Mini’s meisjes t/m 11 jaar alle sprongen, max. interbrons ‘moves in the field’ 
Mini’s Jongens t/m 12 jaar idem 
Aspiranten dames vanaf 12 jaar idem 
Aspiranten Heren vanaf 13 jaar idem 
 
Proms t/m 11 jaar interbrons 
Proms B vanaf 12 jaar interbrons  
Teens t/m 12 jaar brons 
Teens B vanaf 12 jaar brons 
Debs t/m 13 jaar interzilver 
Debs B vanaf 13 jaar interzilver 
Novice ISU-reglement zilver 
Novice B vanaf 14 jaar zilver 
Junioren ISU-reglement intergoud 
Junioren B vanaf 19 jaar intergoud 
Senioren ISU-reglement goud, platina 
 
Vanaf interbrons tot platina geldt, dat zowel de schaatsvaardigheidstest (Moves in the Field) 
moet zijn gehaald als de kür met sprongen (Free Skating) 
 
Peildatum leeftijd is 1 juli van voorafgaande zomer 

http://www.kvhoorn.nl/
http://www.kvhoorn.hyves.nl/
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ACTIVITEITEN – 1 -  
 

 
Het is gelukt ! Zondag 9 november zijn Sonja Lam, Margret Steenvoorden, 
Jan Frerichs en Astrid Gebe van het bestuur van KVH alsmede Huib van 
de Zande naar Amsterdam gereden om daar in het call-center van de 
Sponsor Bingo Loterij loten te 
verkopen. Samen met twee andere 

verenigingen gingen we strijden om de cheque van € 
2.000,00 euro. Die was bestemd voor de vereniging die 
de meeste loten had verkocht in twee uur tijd. Dankzij 
de gigantische inspanningen van onze bellers bleken 
we na afloop de koploper te zijn en mochten we de 
cheque mee naar huis nemen. Tevens gaat van elk 
verkocht lot nog eens de helft naar onze vereniging, 
elke maand weer. We zijn daar enorm blij mee en 
kunnen het geld goed gebruiken voor de hoge 
ijskosten. Iedereen die een lot heeft gekocht, enorm 
bedankt. Ken je iemand die al lid is, vraag of ze hun lot 
willen omzetten naar onze vereniging. Het kost ze dan 
verder niets, maar wij krijgen als vereniging elke maand  
geld daarvan binnen.  
 

 
Dinsdag 11 november was het Sint-

Maarten. De lessen gingen die dag 
gewoon door, maar de kinderen 
mochten aan het eind van de les met 
hun lampion het ijs op en na het 

vertonen van een mooie pirouette, sprong of 
zweefstand, mocht ieder kind bij de boarding 
langsgaan met de lampion en daar snoepjes ophalen 
bij de ouders, die speciaal voor de gelegenheid 
allemaal een snoeptrommeltje van huis hadden 
meegenomen.  Hoewel het minder druk was als 
normaal, was het toch erg gezellig en de snoepjes 
werden natuurlijk zeer op prijs gesteld. 
 
 

 
Zondag 16 november heeft Marco 
Frerichs namens KVH zijn eerste 
wedstrijd gereden bij de 
‘Hofstadbokaal’ in Den Haag. Hij 
kwam uit in de categorie Recreanten 3 
en moest het daarbij opnemen tegen 
Wiebren van der Vaart en Christiaan 
Bauer (inderdaad, de zoon van). 
Marco reed een geweldige kür en na 

afloop bleek hij de hoogste punten te hebben binnen- 
gehaald en hij mocht dan ook de eerste prijs in 
ontvangst nemen. Marco, een geweldige prestatie en 
gefeliciteerd namens iedereen van KVH ! 
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ACTIVITEITEN – 2 – 
 
 

 
Wat een verrassing en een feest was het zaterdag 29 
november en dinsdag 2 december. Iedereen had een 
brief en een kleurplaat gekregen en iedereen dacht dat 
Zwarte Piet alleen stilletjes langs zou komen om wat in de 
schoenen te doen. Dat werd wel even wat anders. 
Sinterklaas en vooral een aantal Zwarte Pieten wilden 
graag langskomen bij de lessen en vooral (de Zwarte 

Pieten dan) meeschaatsen. Bij alle jeugduren kwam Sint en zijn pieten even kijken. Nadat 
iedereen zijn mooiste kunstje aan Sinterklaas had laten zien en met de Pieten even wat 
gekke kunstjes werden geoefend gingen de lessen 
weer verder. Na afloop bleken de schoenen gevuld 
te zijn. Er waren ook vele kleurplaten ingeleverd. 
Sinterklaas heeft de mooiste in de categorie t/m 9 
jaar oud gekozen, Jamie Tolhuijsen (7 jaar) en de 
mooiste vanaf 10 jaar, Cyrilla Sikkens (11 jaar). 
Gefeliciteerd meiden. Hier zijn jullie kleurplaten.  

 
 

 

Voorbereidingen Kerst Gala 
 
Om een spetterende show neer te zetten, heeft het bestuur besloten mede door de 
opbrengst van de sponsorloterij, om stof voor kostuums aan te schaffen. Gelukkig hebben we 
een aantal (moeders van) leden bereid gevonden om mee te helpen met het naaien hiervan. 
Er moesten namelijk meer dan 60 rokjes genaaid worden, alsmede een 16 tal bolero’s en 
een Kerstmannen kostuum en een kerstboom kostuum. Allemaal hartstikke bedankt voor het 
meehelpen.
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PUZZEL PAGINA 
 

 
 
 

Os 
Bal 
Den 
Kou 
Eten 
Ezel 
Kerk 
Klok 
Menu 
Piek 
Slee 
Stal 
Stol 
Diner 
Hulst 
Jezus 
Maria 
Toast 
Advent 
Bidden 
Cadeau 
Kribbe 
Pakjes 
Sneeuw 
Concert 

Sneeuw 
Concert 
Engelen 
Familie 
Gabriel 
Herders 
Herodes 
Kransje 
Rudolph 
Schapen 
Sterren 
Arreslee 
Kerstdag 
Kerstmis 
Koningen 
Nachtmis 
Poolster 
Kerstlied 
Kerststal 
Kerstster 
Dennenboom 
Kerstavond 
Kerstkaart 
Kerstmarkt 
kerstmusical 

1. Het begin van het einde, 
Het eind van de ruimte, 
Het begin van de eeuwigheid, 
Wat ben ik ? 

2. Ik heb wel poten, maar loop niet, 
Een stevige rug, maar werk niet, 
Twee flinke armen, maar til niet, 
Ik besta om te zitten, maar meer niet, 
Wat ben ik ? 

3. Wie mij ziet, 
Dat ben ik. 
Wat ben ik? 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
 
19 december : O.N.K. (Open Nederlands Kampioenschap) Heerenveen 
20 december : O.N.K. Heerenveen 
21 december : O.N.K. Heerenveen 
23 december : Kerst Gala Kunstschaatsvereniging Hoorn Hoorn 
27 december : Proefles van 17.45 tot 18.45 uur Hoorn 
30 december : Friesland Wissel Bokaal Heerenveen 
03 januari : Work-shop ‘Dancing on ice’ Hoorn 
04 januari : Nieuwjaarsbokaal Amsterdam  

10 januari : Deventer Open Air Deventer  

18 januari : Selectiewedstrijd KNSB-cup 2009 3A  Tilburg  

24 januari : FSA Jaap Eden Bokaal, Recreanten/Mini’s Amsterdam  

25 januari : Wedstrijd NK circuit  

31 januari : Diplomaschaatsen Den Haag  

31 januari : Show Deventer  

01 februari : Testen M.I.F. + vrijrijden t/m brons Amsterdam  

01 februari : Testen M.I.F. + vrijrijden t/m brons Alkmaar  

01 februari : Testen M.I.F. + vrijrijden t/m brons Heerenveen  
 

Voor meer informatie of wie wil gaan kijken, kijk op de site van de KNSB of stuur een 
mail naar info@kvhoorn.nl  

 
Speciale aandacht voor de Nieuwjaarsbokaal. Daar gaan Marco Frerichs, Simone en Claudia 
van de Zande en Merel Gebe namens KVH aan meedoen. Ze kunnen aanmoediging 
gebruiken, vooral Simone en Claudia, want het is hun allereerste wedstrijd. 
 
Daarnaast alvast aandacht voor 1 februari. Dan gaan de eerste rijders van KVH op voor de 
test interbrons van ‘Moves in the Field’. Daar zullen aan meedoen: Marco Frerichs, Simone 
en Claudia van de Zande, Merel Gebe, Lara en Flore de Koning, Karen Overstegen en Astrid 
Gebe. 
 

 

VERJAARDAGEN 
 
21 december: Rebecca Broeke 
25 december: Didi Feijen 
27 december: Simone vd Zande 
03 januari: Melissa Kramer 
12 januari: Jamie Tolhuijsen 
15 januari: Vernanda Appelman 
18 januari: Marian Agema 
18 januari: Judith Kroonenberg 

19 januari: Carolyne Kampen 
20 januari: Lara de Koning 
23 januari: Lisa van Vliet 
02 februari: Anneke vd Meulen 
03 februari: Claudia vd Zande 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd 

 

 

BETERSCHAP. . . . .  
 
In het vorige nummer hadden we Anneke al beterschap gewenst. Het gaat 
gelukkig weer beter, maar schaatsen zit er nog niet in. Helaas is ook haar zus 
Geertruid gevallen en die heeft haar pols gebroken. Tevens is Monique van 
Heerden gevallen op haar hoofd en heeft een hersenschudding opgelopen. 
Meiden allemaal van harte beterschap en hopelijk zijn jullie weer gauw 
opgeknapt en bij de adults-uren weer van de partij.

mailto:info@kvhoorn.nl
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EVEN VOORSTELLEN . . . . .  
 
 
 

Interview met de ijsmeester, Michel Petersen 
 
Hoi Michel, hoe wordt je ijsmeester? 
Nou je moet er gewoon in rollen en interesse voor techniek hebben. 
En hoe lang doe je je werk als ijsmeester al en waar ben je begonnen? 
In totaal doe ik dit werk al 6 jaar en ik ben begonnen in Amsterdam. 
Wat zijn de werkzaamheden die je zoal doet? 
Alle werkzaamheden die er op dat moment verricht moeten worden. 
Wat vindt je het leukste om te doen? 
Omgaan met de mensen en de daaruit voorkomende werkzaamheden 
verrichten. 
En natuurlijk het naar de zin maken van de schaatsers en iedereen daar omheen. 
 

 

Even in gesprek met:…………… Gaby Triest 
 
Woonplaats : Hoogwoud 
Leeftijd : 8 jaar 
Schaatsgroep : dinsdag en zaterdag jeugd gevorderd 
Schaatst sinds : januari 2007   
Trainster : Esperanza 
 
Dagelijkse bezigheid : school 
Hobby's : schaatsen, computeren, fietsen en lopen 
Bewondering voor : Es, ik wil net zo goed kunnen schaatsen 
Hekel aan : pesten 
Favoriete eten voor het schaatsen : een broodje 
Favoriete drinken na het schaatsen : limonade 
Favoriete T.V.programma : huis Anubis 

 
Mooiste schaatsmoment: dat ik nu mijn eigen kür krijg 
Wat wil je ooit nog meemaken: schaatskampioen worden 
Wat is de lol aan het schaatsen voor jou: gezellig met elkaar 
schaatsen  
 
Tip voor KVH: Gewoon zo door blijven gaan, zoals het nu gaat. 
Van wie wil je graag een interview in het volgende 
clubblad?:Claudia van de Zande 
Welke vraag wil je Claudia stellen: Heb jij huisdieren? 
 
Tot slot een wijze spreuk van Gaby om het nieuwe jaar 2009 mee 
te beginnen: Laten we zo doorgaan, dan komt het allemaal goed. 

 
Okido, lieve mensen voor wie Gaby nog onbekend was is er nu een duidelijk beeld van haar 
 

 
INLEVERDATUM COPY SERVICE:  31 JANUARI 2009 
Verschijningsdatum 4e clubblad: winternummer  31 januari 2009/week 5 
Iets voor in het clubblad ?? Geef het door via info@kvhoorn.nl 

 
Oplossingen van de puzzelpagina: 
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