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BERICHT VAN DE VOORZITTER                                         MAART  2009 

 
 
OPENING ZOMERSEIZOEN 
Het is alweer tijd voor het zomerseizoen en het bestuur is hard aan het werk geweest om 
jullie van alles aan te kunnen bieden. We kunnen jullie nu drie trainingen per week 
aanbieden. Ook gaan we door met de off-ice training en ballettraining. Wie zich daar nog niet 
voor heeft ingeschreven kan ik zeker aanraden om dat alsnog te doen. De training is voor 
alle niveaus en leeftijden geschikt en werpt zeker zijn vruchten af bij de oefeningen op het ijs. 
Als je wilt leren springen op het ijs, is off-ice zeker een ‘must’. Als je de sprong op het droge 
onder de knie hebt, is het veel makkelijker om deze op het ijs te leren. In het zomerseizoen 
wordt ook een start gemaakt met synchroonrijden en ijsdansen bij de adults, in de lessen zal 
daar meer aandacht aan besteed gaan worden en de bedoeling is dat het volgend 
winterseizoen er een apart extra uur voor beschikbaar komt. 
 
ZOMERACTIVITEITEN 
We zijn druk bezig met het organiseren van diverse activiteiten in het zomerseizoen. Op 
zaterdag 4 april organiseren we KNSB diplomaschaatsen en KVH certificaatschaatsen. Alle 
leden kunnen zich daarvoor inschrijven. Voor een jury worden er oefeningen gereden, die 
beoordeeld worden, waarna je je diploma of certificaat in ontvangst kan nemen. De 
verschillende niveaus staan verderop in het clubblad beschreven. Voor jezelf weet je na het 
behalen van het diploma/certificaat op welk niveau je zit en het is de eerste opstap naar 
wedstrijden. 
 
Eén dag later slechts, op zondag 5 april van 15.00 tot 19.15 uur vindt de KVH Lentebokaal 
plaats, een KNSB wedstrijd, waaraan de wedstrijdrijders van KVH en van andere 
verenigingen meedoen. Heel veel leden van KVH rijden dan hun allereerste wedstrijd, dus 
kom kijken om ze aan te moedigen en alvast zelf inspiratie op te doen. 
 
Vervolgens organiseren we op zondag 26 april een testdag ‘Moves in the Field’ en ‘vrijrijden’ 
interbrons en brons, waaraan diverse wedstrijdrijders van KVH mee gaan doen. De testen 
zijn nodig om mee te kunnen doen met landelijke wedstrijden. 
 
Tenslotte werken we naar de ‘finale’ toe op 20 juni, want die dag mogen alle rijders van het 
zomerseizoen mee gaan doen aan de KVH Improvisatie Clubbokaal. Iedereen mag op eigen 
muziek een eigen kür gaan solorijden, duorijden of als groepje ! Zoek alvast je muziek uit en 
je pakje en bedenk alvast je eigen kür ! Het gaat die dag vooral om de gezelligheid en om de 
ervaring van een wedstrijd om te doen en uiteraard om je kunsten aan iedereen te kunnen 
vertonen. 
 
OPROEP SPONSORS 
We zijn nog naarstig op zoek voor sponsors, met name voor het komend winterseizoen. 
Spoor je kennissen, vrienden, bekenden, familie aan om onze vereniging te steunen. 
Daarmee help je de vereniging en ook jezelf, want we willen graag de prijs zo laag mogelijk 
houden. Zet je in en meld de sponsor aan bij het bestuur ! 
 
BESTUURS MEDEDELINGEN 
Sandra Frerichs heeft enige tijd geleden te kennen gegeven te stoppen met haar functie als 
technische staf bij het afsluiten van het winterseizoen. Sandra enorm bedankt voor je inzet 
en alles wat je voor de vereniging hebt gedaan.  
 
Jasmijn van Kuilenberg is het bestuur komen versterken. Verderop stelt ze 
zichzelf voor. Jasmijn welkom ! Verder heeft onze penningmeester 
aangegeven zijn functie over te willen dragen. Wij zijn enorm blij als zich 
hier iemand voor wil inzetten. Wees niet beschroomd en meld je bij ons ! 
 
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel, Astrid Gebe  
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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  
 

Deze keer wat uitleg over  PIROUETTEN (www.ijstheater.nl) 

Handig om vooraf te weten: 

 Standbeen: been waarop je roteert. Een pirouette kan zowel op het linkerbeen als op 
het rechterbeen worden uitgevoerd, zowel binnenwaarts als buitenwaarts. 
   

 Snelheid en aantal rotaties: deze gaan samen, omdat snellere pirouetten meer 
rotaties hebben gedurende eenzelfde tijdspanner. Zo veel mogelijk draaien doen, is 
belangrijk voor de ‘korte kur’, waarin eisen worden gesteld waaraan je moet voldoen 
en punten worden afgetrokken als dat niet het geval is. Snelle en vele rotaties geeft 
ook blijk van beheersing en vaardigheid.  
   

 Het centreren van een pirouette: is het in staat zijn te roteren op eenzelfde plaats op 
het ijs. Als een pirouette niet gecentreerd is, zeggen we dat een pirouette ‘loopt’ 
(zoals een tol die begint te wiebelen naarmate het uitgetold is). Het goed kunnen 
centreren van je pirouette is teken dat je een beheerste schaatser bent.  

Er bestaan zo veel pirouetten en elke dag worden er weer nieuwe uitgevonden. De 
belangrijkste punten waarop je moet letten bij elke pirouette zijn: snelheid, aantal rotaties, 
centreren en controle. 
 
Net zo belangrijk als de snelheid van je rotatie is de hoeveelheid controle die je hebt (hoe je 
eruit ziet wanneer je het doet en hoe je eruit komt). Bijvoorbeeld rondzwaaiende of slappe 
armen zijn absoluut af te raden, omdat de jury dan kan zien dat je niet in balans bent. Een 
mooie pirouette laat ook geen goede indruk achter met een wiebelig einde, dus is het 
belangrijk om controle te houden over de pirouette zelf en het uitrijden ervan. 

Stand pirouette 
Een van de populairste pirouetten is de ‘stand pirouette’ (ook 
bekend als ‘scratch spin’ in het Engels). De schaatser roteert 
rechtop met zijn benen gekruist en de armen ofwel gekruist 
voor de borstkast ofwel gestrekt boven het hoofd, de handen 
in elkaar. Deze pirouette is het meest geliefd door het 
publiek en wordt meestal gebruikt om een nummer te 
eindigen. 

Wagen pirouette 
(Ook bekend als de ‘Camel Spin’ in het Engels en als ‘Balance’ of ‘pirouette allongée’in het 
Frans) Is een veel voorkomende pirouette, waarbij de schaatser als het ware in een T-vorm 
roteert. Een been staat gestrekt op het ijs terwijl zijn bovenlichaam en andere been een 
rechte lijn vormt, horizontaal en parallel met het ijs. Er zijn verschillende variaties op de 

wagen pirouette inclusief de ‘overgesprongen wagen 
pirouette’(waarbij de schaatser van het ene been naar het 
andere been overspringt, vooraleer hij begint te draaien) 
en de ‘donut pirouette’(de schaatser pakt het ijzer van zijn 
vrije schaats en vormt zo een donut). 

http://www.kvhoorn.nl/
http://www.kvhoorn.hyves.nl/
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INFORMATIE VANAF HET WEB  – vervolg-  

 
 
 

Zit pirouette 
( bekend als ‘sit spin’ in het Engels en ‘pirouette assise’ in het Frans) 
Gedurende een zit pirouette, draait de schaatser in een gehurkte positie op 
een schaats en met het andere been naar voren gestrekt. Hoe meer zijn 
standbeen gebogen is, hoe dieper en beter zijn zit pirouette is. 

Hemel pirouette 
(Ook bekend als ‘layback spin’ in het Engels en ‘Pirouette Cambrée’ in het 
Frans) Deze pirouette is typisch voor vrouwen. Zij buigen met hun 
bovenlichaam zijwaarts of naar achteren met het vrije been opgetild naar 
achteren om een mooie hemel pirouette te laten zien. Tijdens het roteren, 
kijkt de schaatster naar boven, zogenaamd naar de hemel, vandaar de 
naam ‘hemel pirouette)  

Bielmann pirouette 
(Vernoemd naar de Zwitserse Wereld Kampioene Denise Biellmann). 
Ook deze pirouette wordt typisch gedaan door vrouwen (waarop Evgeni 
Plushenko een uitzondering is). Het vrije been wordt aan het ijzer 
gepakt en langs achter naar boven gebracht, zodat de schaatster als het 
ware een verticale spagaat doet. (een heel comfortabele positie…niet 
dus). 

<- Bielmann pirouette 

Zoals we al eerder vermeldden: 
elke dag worden er steeds nieuwe 
pirouetten uitgevonden. In de 
laatste jaren hebben we de 
‘Pancake spin’ en de ‘Martini spin’ 
en de ‘donut-on-a-stick spin’voorbij 
zien komen.   

                   donut-on-a-stick spin -> 

 
Combinatie pirouette 
Een combinatiepirouette bestaat uit max. 1 voetwissel 
en tenminste 1 positiewissel. Men kan bijvoorbeeld 
vanuit zweefpositie naar zitpositie veranderen.  

  
Ingesprongen pirouette 
(in het Engels ‘Flying spin’)  Bij een ingesprongen pirouette kom je in 
de draaicirkel middels een sprong of tijdens de voetwissel (flying 
spin combination). De meest voorkomende is daarbij de flying 
camel. Hij begint met een sprong, waarna direct de camel pirouette 
wordt ingezet.  
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ACTIVITEITEN – 1 -  
 

 

Show gala Alkmaar 
 
Op zondag 1 maart 2009 hield de kunstschaatsvereniging van 
Alkmaar zijn jaarlijkse show gala. Alle leden deden aan die 
show mee. Wij waren uitgenodigd om te komen kijken en 
inspiratie op te doen voor onze vereniging, wat we natuurlijk 
graag wilden, vooral nu we wat beter ingeschoten zijn in het 
kunstrijden. 
 
Het thema was ‘musical’. Direct zat de gang er al in, door een 
medley van diverse musicals en diverse groepen rijders. Het 
was duidelijk dat er veel tijd en energie in was gestoken en met 
een prachtige belichting en vele kostuums was het enorm 

genieten. Ook de allerkleinsten 
deden mee op een nummer van 
‘Nijntje de Musical’. Allemaal met een prachtig nijntje jurk en 
oortjes was het enorm schattig om te zien.  
 
Bij de wedstrijdrijders was duidelijk te zien dat er al veel 
ervaring was. Waar wij vooral bewondering voor hadden was 
de jongensgroep die een nummer uit de ‘West Side Story’ 
deden. We gaan streven om ook een jongensgroep bij onze 
vereniging te krijgen, want het is duidelijk dat het absoluut 
geen sport is voor doetjes of watjes, het nummer wat ze deden 
zag er cool en superstoer uit. Dus kom op meiden, charter je 
broer, neef, buurjongen of klasgenoot en we gaan het volgend 
seizoen beginnen met een jongensgroep ! 
 

 

 

KVM bokaal Utrecht  
 
Op zondag 8 maart 2009 vond de KVM 
Bokaal in Utrecht plaats. Doordat de 
wedstrijd in de voorjaarsvakantie plaatsvond 
gingen Jildou en Juliette niet mee, die 
genoten beiden van het winterse weer in 
Zweden. Wel deden de andere 
wedstrijdrijders Simone en Claudia van de 
Zande, Gaby Triest, Merel Gebe en Marco 
Frerichs mee. Voor de eerste drie was het 
wederom erg vroeg opstaan. Waarschijnlijk 
iets te vroeg, want de kür kwam niet 
helemaal uit de verf. Merel gaf zelf aan dat 
de muziek beduidend beter te horen was als 
normaal in Hoorn, waardoor ze bij het begin 
wat in de war raakte, maar verder ging de 
kür goed. Helaas geen prijzen bij de meiden dit keer, maar wel weer een goede leerzame 
ervaring. Marco kwam bij deze wedstrijd voor het eerst uit in de categorie ‘mini’s zonder test’. 
Weliswaar zijn er bij de jongens niet heel veel deelnemers, maar toch mocht hij een tweede 
prijs mee naar huis nemen, en daar was hij zeer tevreden mee en wij natuurlijk ook !  
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ACTIVITEITEN – 2 – 
 

 

AEGON Challenge Cup Den Haag  
 
We zijn zondag 8 maart met een groep enthousiaste kinderen en begeleiders naar Den Haag 
geweest om de finale van de AEGON Challenge Cup bij te wonen. De reden dat we er heen 
gingen was, dat Merel en Tim Gebe mee hadden gedaan met een prijsvraag om een naam te 
bedenken voor de nieuwe mascotte van de AEGON Junior Schaatsclub.  Ze hadden 
daarmee gewonnen en als prijs mocht de hele vereniging gratis naar de Aegon Challenge 
Cup met de bus! Jammer alleen dat op het laatste moment hun naam uiteindelijk niet is 
gekozen, maar we hebben het erg naar ons zin gehad. 
 

We stapten om 11:30 in de bus bij de schaatsbaan “De 
Westfries” en waren na een hele gezellige busreis om 
13:00 uur in Den Haag. Bij binnenkomst kregen alle 
kinderen een leuk t-shirt en een rugzak met wat leuke 
hebbe-dingen er in. We hadden onze eigen tribune en 
konden alles heel goed zien. We kregen geweldige 
demonstraties te zien van de kampioenen. De 
groepswinnaar was Japan, ze waren dan ook wel heel 
erg goed.  

 
Na afloop van het gala werd de naam van de mascotte 
onthuld “KIMO” en kwam Annemarie Thomas. Alle kinderen 
mochten hun schaatsen aantrekken om op het ijs te komen 
om mee te doen met de AEGON Junior Schaats Challenge. 
De bedoeling was om met zo veel mogelijk kinderen op het 
ijs te dansen/schaatsen, jawel een heuse disco op 
schaatsen! Er stonden uiteindelijk wel meer dan 300 
kinderen op het ijs vertelde Rick Mensen (begeleider van de 
KNSB). Of het record verbroken is, hebben we niet gehoord. We kregen ook nog een 
optreden van Djumbo!  
 
Na afloop gingen we met z’n allen weer 
met de bus naar huis toe. We hadden in de 
bus lekker drinken gekregen en een koek 
van KVH en voordat we het wisten waren 
we alweer thuis. Om 18:00 uur waren we 
weer terug bij de schaatsbaan “De 
Westfries”.  
 
We willen Merel en Tim via deze weg mede 
bedanken voor deze te gekke dag, zonder 
hun deelname aan de wedstrijd hadden wij 

deze dag 
niet 

meegemaakt! 
 



 

 

 8 

 Joey van Heerden 
“De mascotte Kimo of toch maar Skitty zoals wij toch wel leuker vinden klinken“

Stukje uit Noord-Hollands Dagblad, dinsdag 10 maart 
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DIPLOMA/CERTIFICAAT SCHAATSEN 
 

 
Op zaterdag 4 april vindt het KNSB diploma cq KVH certificaat schaatsen plaats. Er zijn 
diverse niveaus te behalen. De trainer zal bepalen voor welke diploma of certificaat je in 
aanmerking komt. Degene die reeds voor 1 januari 2009 lid waren bij KVH kunnen op voor 
hun KNSB diploma. Degene die na 1 januari 2009 lid zijn geworden kunnen op voor het KVH 
certificaat. Het verschil heeft te maken met de KNSB licentie en degene die op gaan voor het 
diploma zullen worden beoordeeld door een KNSB jury en degene die op gaan voor het KVH 
certificaat zullen worden beoordeeld door de trainers. Tevens heeft het KVH certificaat nog 
een instapniveau wat het KNSB diploma verder niet heeft.  
 
Op de dag zelf werken we met een tijdschema. Het is niet verplicht om in een pakje te 
verschijnen, het is wel aan te raden om soepele om het lichaam vallende kleding aan te 
trekken, zodat goed te zien is of de knieën gestrekt zijn. De kosten voor het 
diploma/certificaat schaatsen zijn nodig voor de ijshuur, trainers en jury. Heb je je nog niet 
ingeschreven, doe dat dan via info@kvhoorn.nl De kosten bedragen € 10,00 en je ontvangt 
na afloop je diploma of certificaat. 
 
 

Basis (alleen bij KVH certificaat) 
Stappen en glijden 
Visjes voorwaarts 
Visjes achterwaarts 
Eerste sprong naar hurkje 
Hurkje glijden 
Skieën 
Piekjes 
 
Diploma A: 
Voorwaarts rijden 
Stoppen 
Slalom om pionnen 
Ooievaar voorwaarts 
Zitje op twee benen 
Achterwaarts rijden op twee benen 
Kleine opsprong met twee voeten 
 
Diploma B: 
Achterwaarts rijden 
Opsprong 
Zweefstand voorwaarts 
Sleepje 
Draai van voorwaarts naar achterwaarts 
Ooievaar achterwaarts 
Chassé voorwaarts links en rechts 
 
Diploma C: 
Met snelheid schaatsen tussen de lijnen 
Visjesparcours 
Losse drieën buitenwaarts links en rechts 
Chassees plus zweefstand 
Chassees  plus slalom op twee benen 
Draain op de cirkel 
Ooevaarsparcours 
 
 
 

Diploma D: 
Mohawks links of rechts 
Voorwaarts overstappen links en rechts 
Achterwaarts overstappen links en rechts 
Pirouette op twee benen 
Zweefstand achterwaarts 
Zitje op één been 
Drietje met een haasje links of rechts 
 
Diploma E: 
Drieën parcours in achtvorm 
Mohawks parcours in achtvorm 
Passenserie op hockey cirkel 
Halve sprong op de cirkel 
Landingshouding 
Voorwaarts in halve bogen 
Voorwaarts halve binnenbogen 
 
Diploma F: 
Voorwaarts crossroll 
Voorwaarts slangenboog links en rechts 
Spreid rittberger 
Kadett 
Spot 
Salchow 
Standpirouette op 1 been, minimaal 3 
rotaties 
 
Diploma G: 
Wisselpirouette 
Passenserie op hockeycirkel, min. 5 
elementen 
Salchow 
Rittberger 
Combinatiesprong 
 
 

mailto:info@kvhoorn.nl
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KVH IMPROVISATIE CLUBBOKAAL 

 
 
Alvast even wat informatie voor de KVH Improvisatie Clubbokaal welke 
op de laatste dag van het zomerseizoen wordt gehouden, te weten 
zaterdag 4 juni. 
 
De bedoeling is dat alle leden, die in het zomerseizoen gaan 
doorschaatsen, ook mee gaan doen. Vind je het nog te eng om in je 
eentje te gaan rijden, dan mag je ook als duo of als trio of als groepje.  
 
Zelf zoek je muziek uit, dat mag ook met zang zijn. De duur van de muziek moet tussen de 
1.20 en 1.40 minuut liggen. Het betreft een wedstrijd, dus er wordt wel van je verwacht dat je 
in een mooi pakje komt. Zelf maak je de kür op muziek. In de weken daarvoor wordt 
gelegenheid gegeven om te oefenen. Ook wordt door Joel ook nog een speciale avond 
georganiseerd hoe je een kür in elkaar moet zetten. Voor degene die al wedstrijden rijden en 
al een kür hebben geldt dat die kür niet mag worden opgevoerd. Ook de wedstrijdrijders 
moeten zelf hun muziek en kür uitzoeken en zelf maken. Tijdens de wedstrijd zul je worden 
beoordeeld op je kür en je uitstraling. Er zal in verschillende categorieën worden beoordeeld. 
 
Dus zoek alvast je favoriete muziek uit, zoek daarbij een mooie outfit en ga alvast bedenken 
hoe je kür eruit gaat zien ! Maar bedenk vooral dat het die dag om de gezelligheid gaat en 
om de ervaring van een wedstrijd op te doen en je kunsten aan iedereen te vertonen. 

 
 

WWW.KVHOORN.HYVES.NL 
 
Even wat extra 
aandacht voor onze 
hyves site. 
 
Ondanks dat we 
reeds 73 leden 
hebben, merken we 
dat vele leden nog 
niet (vaak) op onze 
site hebben 
gekeken. Je hoeft 
geen lid te zijn van 
hyves om op onze 
hyves site te kijken. 
Het is wel aan te 
raden om 
regelmatig te kijken.  
 
Het laatste nieuws, 
wijzigingen en 
informatie is er op 
te vinden. Ook 
worden er 
regelmatig foto’s en 
filmpjes opgezet, 
ook van de lessen. 
Waarschijnlijk zie je 
jezelf vast wel 
ergens terug! 
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Klok Sudoku 

 

PUZZEL PAGINA 
 

 

Vul de ringen met de nummers  1 t/m 12 zodat de nummers niet 

dubbel voorkomen in één van de 6 ringen, in één van de 6 gekleurde 

dubbele vakken of in de tegenover elkaar gelegen enkele vakken. 
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EVENEMENTENKALENDER 
 

 

14/15 maart : Finale KNSB-cup Den Bosch 

14/15 maart : IJsshow Alkmaar 

14 maart : Improvisatiewedstrijd Leiden 

15 maart : IJsshow Alkmaar 

16 maart : Testen MIF en vrijrijden t/m brons Dordrecht 

21 maart : Diplomaschaatsen Heerenveen 

21 maart : Clubwedstrijd Leiden 

27 maart : Diplomaschaatsen/testen en clubwedstrijd Tilburg 

28 maart : Hertogstad Synchronized Skating Den Bosch 

04 april : Testen MIF en vrijrijden t/m brons Amsterdam 

04 april : Diploma en Certificaat schaatsen Hoorn 

05 april : Clubkampioenschappen Amsterdam 

05 april : KVH Lentebokaal, KNSB wedstrijd Hoorn 

05 april : Adultswedstrijd Den Bosch 

19 april : Testen MIF en vrijrijden t/m brons Den Bosch 

26 april : Testen MIF en vrijrijden t/m brons Hoorn 

 

En deze kun je alvast noteren !!  

 
20 juni :  KVH Improvisatie Clubbokaal Hoorn 

08-15 augustus:  Zomerkamp (wie gaan er allemaal mee ??!!!) Frankrijk 

 

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

 

 

VERJAARDAGEN 
 
Maart: 
01: Michelle Bouman 
02: Sonja Lam 
04: Flora vd Moosdijk 
06: Latisha Sambo 
07: Nadine vd Water 
09: Melanie v Overmeeren 
10: Willem van Heerden 
10: Myrna Klijne 
10: Priscilla Kuyp 
11: Ranice Janssen 
13: Maaike Hiemstra 
15: Cathy Baars 
 

 
20: Jorieke van Wiggen 
22: Eva Mels 
27: Cindy Terisse 
27: Anne van den Dongen 
28: Selma Commandeur 
29: Carlijn Weening 
30: Kay Groen 
 
April: 
01: Susanna Bakker 
07: Marije van Haarlem 
09: Sterre Groot 
 

 
 
09: Quinty de Wolf 
14: Isabel Meijer 
17: Esmee Geerling 
21: Annet Hiemstra 
21: Tamara Huiberts 
22: Eline Willemsen 
26: Romey vd Heiden 
29: Karen Overstegen 
30: Amanda Luimee 
 
Allen van harte gefeliciteerd !

 

 

BETERSCHAP. . . . .  
 

Wederom een aantal leden die wegens blessures niet kunnen schaatsen; 
Michelle, Melissa, Jamillia allemaal van harte beterschap en hopelijk kunnen 
jullie gauw de schaatsen weer aantrekken en de rondjes weer meedraaien. 
 

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

Interview met ons nieuwe bestuurslid JASMIJN VAN KUILENBURG 
 
Sinds korte tijd ben ik lid geworden van KVH. In het verleden heb ik al even geschaatst bij 
Trias in Leeuwarden en nu zocht ik een club, die zowel kwaliteit als gezelligheid biedt. Dat 
heb ik gevonden bij KVH. Het is wel even rijden voor mij, want ik woon in Hilversum, maar ik 
heb het er graag voor over. Het bevalt me heel goed en toen mij bekend werd dat er een 
nieuw bestuurslid werd gezocht heb ik besloten me ook op bestuurlijk vlak in te gaan zetten 
voor de vereniging. Ik zal me binnen het bestuur vooral gaan bezig houden met het 
coördineren van de trainers, alsmede voor de promotie en werving van de vereniging. Binnen 
mijn werk bij de KLM geef ik trainingen op het gebied van coaching en ook binnen KVH ga ik 
me inzetten om trainers en de leden zo goed mogelijk bij elkaar te brengen, gr. Jasmijn. 
 

 

Even in gesprek met:…………… Loïs Baltus 
  
Woonplaats : Zwaag (Hoorn) 
Leeftijd : 15 
Schaatsgroep :  adults en oudere jeugd. 
Schaatst sinds :  oktober 2007 
Trainer : Joël 
Dagelijkse bezigheid : school, huiswerk 
Hobby's : schaatsen natuurlijk, lezen, konijntjes verzorgen. 
Bewondering voor : Plushenko 
Hekel aan : kamer opruimen 
Favoriete eten voor het schaatsen : van die koekjes met chocola. 
Favoriete drinken na het schaatsen : water 
Favoriete T.V.programma : house 
Mooiste schaatsmoment : Dat ik eindelijk op les mocht 

 
Wat wil je ooit nog meemaken: een keer een wedstrijd winnen 
Wat is de lol aan het schaatsen voor jou: je leert heel veel nieuwe 
dingen, en het is superleuk om te doen. 
Tip voor KVH: gewoon zo doorgaan, het gaat super! 
Claudia stelde jou de volgende vraag: zou jij ook wel eens een 
wedstrijd willen doen? Ja, dat lijkt me echt superleuk (op naar de 
lentebokaal!) 
Van wie wil je graag een interview in het volgende clubblad?: Kelly 
Jonckheere 
Welke vraag wil je Kelly stellen:  Ben jij fan van iemand? 
  

Tot slot een wijze spreuk van Loïs: Goed oefenen, je word vanzelf beter! 
  

 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Op de baan blijft geregeld het een en ander achter. Het bestuur ontfermt zich over deze 
zaken. Benader het bestuur als je iets kwijt bent! In de aanbieding hebben we nog kleine 
paarse handschoenen en roze/gouden schaatsbeschermers. Op te halen bij Astrid Gebe 

 
INLEVERDATUM COPY SERVICE:  21 april  2009 
Verschijningsdatum 6e clubblad: Koninginnenummer  28 april 2009/week 18 
Iets voor in het clubblad ?? Geef het door via info@kvhoorn.nl 

 
Oplossingen van de puzzelpagina: lentebloem 

mailto:info@kvhoorn.nl


 

Deze kleurplaat is gemaakt door Joey en Monique van Heerden, Heel erg bedankt ! 
Wie maakt de volgende kleurplaat? De kleurplaat mag je bij de trainer inleveren. 

 


