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BERICHT VAN DE VOORZITTER                                           JANUARI 2010  
 
Wat een feest was het kerstgala ! Wat heeft iedereen ongelooflijk zijn best gedaan en wat zag het 
er goed uit. Er is de afgelopen weken werkelijk waar keihard gewerkt door iedereen en dat heeft 
zijn vruchten afgeworpen. Complimenten voor iedereen die er op één of andere manier betrokken 
bij is geweest. Het was een groot succes en gelet op de vele positieve reacties heeft iedereen 
genoten. Natuurlijk staat dit clubblad vol met foto‟s en verslagen van het kerstgala, dus alvast 
allemaal veel leesplezier. 
 
Verder zitten we midden in het seizoen en zijn de wedstrijdrijders volop bezig met de wedstrijden. 
De KNSB-rijders hebben inmiddels hun eerste wedstrijd in Nijmegen gereden met goede 
resultaten en de rijders uitkomend in de mini‟s en recreanten vergaren volop prijzen bij de diverse 
wedstrijden. Dat is een groot compliment voor de trainers en voor onze vereniging, daar we pas 
aan ons tweede seizoen zijn begonnen. 
 
Het bestuur is inmiddels alweer aan de besprekingen begonnen voor het komend zomerseizoen, 
alsmede een inventarisatie voor het komend winterseizoen. We gaan er natuurlijk vanuit dat 
iedereen door blijft schaatsen, maar mocht je om één of andere reden willen stoppen aan het eind 
van het seizoen, geef dat dan nu alvast door aan de secretaris, zodat wij daar alvast rekening 
mee kunnen houden. 
 
Ook zijn we druk bezig om het showrijden goed op orde te krijgen. Helaas wil het nog altijd niet 
lukken om met een vaste trainer te werken, maar daar wordt keihard aangewerkt. Ook staat de 
kwalificatiewedstrijd van het showrijden bijna voor de deur en wordt er enorm hard gewerkt om de 
kuren op orde te krijgen. We krijgen steeds meer berichten dat leden willen gaan showrijden. We 
willen jullie hiervoor de kans geven. Geef het bijtijds op, zodat we daar met het zomerseizoen 
alvast rekening mee kunnen houden. Showrijden kan solo, als kwartet (met 4 personen) en als 
kleine groep (8-12 personen) of grote groep (meer dan 16 personen). Als je je opgeeft voor 
showrijden dan word je ingedeeld in een groep of kwartet. Het solo showrijden wordt niet apart 
getraind. Wel is het nodig om een bepaald level te hebben en is het beter als je daarnaast een 
keer extra traint voor de techniek. 
 
Nogmaals wijzen wij iedereen erop dat off-ice trainingen en ballettrainingen op elk niveau 
mogelijk is. Juist ook voor beginners wordt het aangeraden. Door „droog‟ te oefenen voorkom je 
blessures op het ijs en leer je de oefeningen sneller, waardoor je op het ijs ook beter wordt. Er is 
nog plek en we houden de kosten juist zeer laag, zodat de drempel om mee te doen weg wordt 
genomen wat kosten betreft. 
 
Tenslotte nog een oproep: wij zouden het zeer op prijs stellen als er actieve personen zijn, die 
zich willen gaan inzetten voor onze vereniging, middels een plek in de sponsorcommissie. Om 
het schaatsen betaalbaar te houden zijn wij dringend op zoek naar sponsoren.  
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
De Algemene Ledenvergadering wordt binnenkort 
gehouden, maar hangt nog even af van de 
financiële begroting. Zodra we een datum hebben 
wordt die direct doorgegeven.  
 
Tenslotte willen wij iedereen natuurlijk nog het 
allerbeste wensen voor 2010 en dat het een 
sportief en gezond 2010 mag gaan worden ! 
  
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel,  
Astrid Gebe    
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WWW.KVHOORN.HYVES.NL 
 
Inmiddels alweer 116 leden op onze website hyves. Alleen wordt er nog niet veel door de leden 
op geplaatst. Het is de site voor en door de leden, dus zet alles wat je meemaakt  erop, des te 
leuker wordt de site om te bekijken. Word je gefilmd door je ouders? Zet je filmpje op hyves ! Ook 
foto‟s, berichtjes en krabbels zijn te plaatsen. Voor degene die nog wat huiverig zijn voor hyves 
(nergens voor nodig trouwens), je kunt de site ook bekijken, zonder jezelf aan te melden. De site 
is vrij toegankelijk en voor iedereen zichtbaar en is te bekijken op www.kvhoorn.hyves.nl  
 Ook worden er regelmatig nieuwe foto‟s op de website geplaatst, alsmede vele nieuwtjes, dus 
blijf regelmatig op de website. De website is www.kvhoorn.nl De eerste filmpjes van het kerstgala 
staan op de hyves site en alle foto‟s van het kerstgala zijn te bekijken op de website. 
  

http://www.kvhoorn.hyves.nl/
http://www.kvhoorn.nl/
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WAAGBOKAAL 28 NOVEMBER 
 
 
 
 

 
Op zaterdag 28 
november werd 
in Alkmaar door  
onze 
wedstrijdrijders 
gestreden om de 
Waagbokaal. 
Namens KVH 
deden Jildou van 
Vliet, Didi Feijen, Marco Frerichs en Tim Gebe 
mee. Didi kwam uit in de recreanten 3 en  
behaalde een 1e plaats, Jildou kwam uit in de 
recreanten 1 en mocht ook de hoogste plek op 
het erepodium beklimmen. Marco  deed mee in 

de mini‟s met test en behaalde een 2e plek en Tim werd in de categorie mini‟s zonder test 12e. 
Naderhand werd Tim nog geïnterviewd door het Noord-Hollands Dagblad.  
  

SINTERKLAAS MIDDAG 5 DECEMBER 
 

 Zaterdag 5 december kon het bijna 
niet missen of me moesten wel 
bezoek krijgen van de Zwarte Pieten. 
En jawel hoor, na wat oefenen met 
elkaar kwamen ze het ijs op. Een paar 
Pieten konden heel goed schaatsen 
en een paar bakten er niets van. Eerst 
werd er gestreden in diverse groepen 
in een estafette en vervolgens werd 
een grote cirkel gemaakt en deed een 
Piet iets voor wat de rest na deed. 
Tenslotte werd er nog een wedstrijd 
gedaan, waarbij de Pieten bepaalden 

hoe iedereen naar de andere kant van de baan moest komen. 

Tot slot hadden alle rijders 
nog iets lekkers in hun 
schoen gevonden. De 
Pieten mochten daarbij 
tevens optreden als jurylid 
voor de kleurwedstrijd en er 
zijn maar liefst twee 
tekeningen uitgezocht die 
een ereplaats in het clubblad 
hebben verdiend. Een zeer 
geslaagde middag, met een 
zeer hoge opkomst !  
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UITSLAG KLEURWEDSTRIJD SINTERKLAAS 
 
  
De Pietenjury had er een harde dobber aan, omdat er 
zoveel tekeningen waren ingeleverd. Ze wilden een 
speciale vermelding voor Jolien Heddes, want dat was 
een waar kunstwerkje. Tenslotte voor het plaatsen van 
de kleurplaat in het clubblad zijn er maar liefst twee 
uitgekozen, die van Frances Schilder en van Alycia 
Simoes. Van harte gefeliciteerd allebei dames.  
 

 

1e SELECTIEWEDSTRIJD KNSB-CUP NIJMEGEN 12 DECEMBER 
 
Op zaterdag 12 december was het zover voor de KNSB-rijders van KVH. Op naar Nijmegen voor 
de eerste selectiewedstrijd. Merel Gebe kwam uit in de Proms B door haar leeftijd en Simone en 
Claudia van de Zande en Juliette Delcour kwamen uit in de Proms. Merel mocht als eerste het 
spits afbijten en viel kneiterhard tijdens het inrijden. De vraag was of ze nog wel kon rijden. Nog 
met de tranen in de ogen reed ze naar het startpunt en reed vervolgens super ! Ook Juliette reed 
prima, daarna was Simone aan de beurt, die helaas tijdens haar kür plotseling een black-out 
kreeg en het gewoon niet meer wist. Een enorme afknapper voor haarzelf, maar er zijn gelukkig 
nog meer selectiewedstrijden. Claudia reed vervolgens weer super. De uitslag voor de PROMS: 
Juliette 15e, Simone withdrawn, Claudia 21e. In de categorie PROMS B is Merel 11e geworden. 
Een prima resultaat voor de eerste wedstrijd ! 
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KERST GALA “KVH in DE NOTENKRAKER” 
 

Dinsdag 22 december was het dan eindelijk zover. 
Er was keihard geoefend en even zoveel 
voorbereidingen waren er getroffen door alle 
vrijwilligers. Het weer dreigde nog bijna roet in het 
eten te gooien, maar we besloten er voor te gaan. 
De generale repetitie was zoals een generale 
behoort te gaan…. Een drama. Even dachten wij als 
organiserend 
comité om de 

hele show af te blazen, want het ging nog helemaal niet en 
het weer…. Joel Mangs had de leiding over het artistieke 
gedeelte van de show en hij had het perfect in zijn hoofd 
zitten, maar nu moest het nog door iedereen „perfect‟ worden 
uitgevoerd. Dat gaf vele hoofdbrekens en door de vele 
wedstrijden in december kon Joel er zelf lang niet altijd bij 
aanwezig zijn. Op de maandag voor de show is nog een 
„droogtraining‟ gehouden voor alle „acteurs‟, want het was niet 

alleen maar schaatsen, nee er werd een compleet 
stuk opgevoerd. Uiteindelijk met heel veel stress 
werd het dinsdag middag 16.00 uur. Iedereen 
druppelde langzaam binnen en na de dweil kon er 
serieus met de opbouw worden gestart. Op het 
laatste moment werd de „grand finale‟ nog in elkaar 
gezet en langzamerhand begon iedereen in de 
stemming te raken. Het publiek begon binnen te 
druppelen en in de kleedkamer werd iedereen 
omgetoverd in een prachtige creatie. Om 17.30 uur 
was het dan zover. Het startsein kon worden 
gegeven. Een wervelende show voor het oog van 
zeer veel toegestroomd publiek werd opgevoerd en 
het liep als een klok ! Letterlijk en figuurlijk. 

Klokslag middernacht (in het stuk dan) begon de kerstboom te groeien en al het „speelgoed‟ 
kwam tot leven. De kerstbomen, de soldaten, de muizen, de poppen…. Het zag er allemaal 
fantastisch uit. De Notenkraker en Clara dansten samen echt over het ijs. Iedereen genoot en het 
was veel te snel voorbij. We wilden allemaal nog een keer….. Allemaal super bedankt, het was 
geweldig ! Tenslotte willen we de sponsors Co Dral en Marco van Schaik bedanken voor hun 
bijdrage in de loterij. De eerste prijs betrof een schaatskoffer, die gesponsord is door Co Dral en 
de airbrush opdruk is gesponsord door Marco van Schaik. Enorm bedankt ! 
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Ook de verslaggever van het Noord-Hollands Dagblad was aanwezig. Hieronder het stuk uit de 
krant van woensdag 23 december 2009. 

 
 

VERSLAGEN VAN HET KERST GALA 
 

hallo allemaal, 
  
Ik zelf heb er echt geen woorden ervoor....ten 
eerste is schaatsen zo mooi om te kijken! 
En met de kerstgala genoot ik van elk moment hoe 
bijzonder het is hoe de schaatsers de show 
uitvoerden. Ze waren geweldig,maar dat komt ook 
doordat ze met de lessen die ze krijgen heel goed 
hun best doen om het te leren. Ik hoop 
zolang,het schaatsen er nog is dat we nog meerdere 
shows krijgen in de 
toekomst..... 

  
Ik ben tevreden met de lessen die worden gegeven aan de 
schaatsers.....de kleine van mij heeft veel geleerd...en ik hoop 
dat ze in de toekomst nog meer gaat leren en dat geldt voor 
iedere schaatser die daar les heeft van hun eigen schaatsjuf! 
Iedereen doet hun uiterste best...maar er zijn toch sommige 
die doen het gewoon....laat ik zeggen HEEL goed!!! 
   
Gr.Yildiz Tasdemir...moeder van Melisa  
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VERVOLG VERSLAGEN VAN HET KERST GALA 
 
Lieve leden en bestuur, moeders, vaders, familie etc. 
  
Wat vonden wij het een feest om aan het kerstgala mee te mogen doen!  
Wij schaatsen met de hele familie (5x) bij KVH, waarvan er 3 mee konden doen. Twee waren er 
op vakantie. Wat was het leuk om naar iedereen te kijken, van groot naar klein, jong naar oud, 
allemaal super. We hebben in een korte tijd een enorm gala in elkaar gedraaid, waarvoor ik 
iedereen een reuze compliment wil geven!!! Wat een energie is hier ingegaan. O.a. moesten alle 
kostuums in elkaar gezet worden, waar ook ouders erg hun best voor hebben gedaan. Onze 
voorzitster Astrid heeft zich helemaal suf gewerkt, tot vaak na middernacht zat ze nog achter 
de naaimachine, wat een enorme energie heb je Astrid. Ook de andere bestuursleden hebben 
bergen verzet om dit zeer succesvolle gala te realiseren! (in een te korte tijd...) De trainers 
hebben alle stukken in elkaar moeten zetten qua pasjes draaitjes sprongen, alles moest natuurlijk 
synchroon. Ook voor hen een grote pluim. 
  
Schaatsers, trainers, bestuur, ouders enz, we hebben met z'n allen een enorme prestatie 
geleverd!! Gefeliciteerd! Het zag er geweldig uit. Ik verheug me op de DVD, om nog even na te 
genieten. Misschien kunnen we deze show nog een keer opvoeren, we hebben hier zo hard voor 
gewerkt, het zou jammer zijn als het maar eenmalig was. 
   
Met vriendelijke groeten, Karen Overstegen.(moeder van Lara, Flore, Jan en Doris) 
 

 
Hier een stukje door de oma van Kay Groen 
Na enig voorbereidend werk (de soldaten jurkjes maken) samen met mijn dochter Judy zijn we op 
22 december wezen kijken naar de uitvoering. Dit was erg leuk ondanks dat ik zat te bibberen van 
de kou. Ik was best wel trots op mijn kleinzoon dat hij al zo goed kon schaatsen. Het geheel was 
erg goed en heb er echt van genoten.  
 
Hier een stukje door de moeder van Kay Groen 
Zoals jullie al hebben kunnen lezen was ik samen met mijn moeder aan het naaien geweest 
voor de kerstshow. De jurkjes voor de soldaten en voor Kay een zwarte en een witte broek. 
Hij moest binnen een paar minuten van broek gewisseld zijn, wat goed te doen was. Voor het 
oefenen moest ik Kay heel wat keren naar de ijsbaan en ook nog een keer naar een 
balletzaal brengen over de witte wegen. Ik ben niet zo‟n held dus ik was niet zo blij met dit 
weer. Menig keer zei ik tegen Kay “wat ik ook allemaal voor je over heb hé schat”. Op de dag 
van de Kerstshow is mij gevraagd of ik achter de schermen mee wilde helpen. De kleding 
helpen uitdelen en zorgen dat de schaatsers op tijd naar het ijs 
kwamen, zodat ze vlot achter elkaar hun kür konden schaatsen. 
Tuurlijk wilde ik dat ik ben liever bezig dat zit toch wel in mijn aard. 
Diegene die mij kennen weten dat ook. Ik heb af en toe nog een 
glimp op het ijs geworpen, geweldig om te zien. Ik ben zo benieuwd 
naar de film, dan kan ik de hele show ook bekijken.  
 
En hier een stukje door Kay zelf, 
Hoi, ik ben Kay Groen en ik heb meegedaan aan de kerstshow. Ik 
was Tommy Staalboom het vervelende broertje van Clara. Ik vond 
het leuk om te oefenen maar het allerleukste was het om mee te 
schaatsen met de kerstshow. Ik heb ook nog gekeken en dat was 
ook heel leuk. 
 
Groetjes Kay en zijn moeder en oma. 
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NIEUWS VANAF HET WEB – WK JUNIOREN - 
 
Dit jaar wordt het grootste 
evenement op kunstrijgebied voor de 
junioren gehouden in Nederland ! De 
wereldkampioenschappen zullen 
worden gehouden in De Uithof in 
Den Haag en begint op dinsdag 9 
maart tot en met zaterdag 13 maart 
2010. 
 
Voor het evenement zijn veel 
vrijwilligers nodig om alles in goede 
banen te leiden. Dus wil je meer dan 
alleen kijken, pak je kans en schrijf je 
in op via de website. Voor het 
meeste vrijwilligerswerk is de 
minimum leeftijd 18 jaar. Voor de 
leeftijd 9 tot 18 jaar zijn er 
aangepaste mogelijkheden. 
Hieronder de mogelijkheden op een 
rijtje. Voor meer informatie kijk op 
www.wcjunior.com.  
 
De Vacatures: 
Opbouw Afbouw 
Informatievoorzieningen accreditatie 
Administratieve ondersteuning 
Baanbegeleiding 
Controle/Steward 
Time Keeper (planning) Omroep bij 
trainingen en wedstrijden 
Muziek bij trainingen en wedstrijden 
Catering ijsbaan / Kijkduinpark; 
Doping controle medewerker 
Chauffeur  
Ontvangst deelnemers Schiphol  
Medaille/ bloemen jongen/meisje  
Opbouw podium en vlaggenceremonie  
Begeleiding sweepers  
Sweeper (knuffelrapers);Min. leeftijd 9 jaar, schaatsniveau Proms  
Tapen wedstrijden  
Technische ondersteuning ST sportservice  
  

http://www.wcjunior.com/
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EKIJSA KERSTBOKAAL 23 DECEMBER 2009 
 
Didi Feijen, Marco Frerichs en Jildou van Vliet hebben namens KVH 
meegedaan aan de Ekijsa bokaal in Amsterdam. Didi behaalde wederom 
een 1e plaats, Jildou werd 2e. Beiden reden ze mee in de categorie 
recreanten 3. Marco Frerichs reed mee in de Mini's en wist een 2e plaats 
in de wacht te slepen. Alleen maar podiumplaatsen dus, knap hoor. 
Vooral omdat de laatste paar weken alleen maar is geoefend voor het 
kerstgala en deze wedstrijd slechts één dag na de kerstshow was. 
 
 

TESTDAG ALKMAAR 10 JANUARI 2010 
 
Zondag 10 januari werd er door Alkmaar een testdag georganiseerd. Testplaatsen bij andere 
verenigingen is altijd weer een vraag of er überhaupt één plekje overblijft voor andere 
verenigingen. Nu waren er 9 plekken over, maar voor alle kunstschaatsverenigingen van 
Nederland. Inschrijven kon vanaf 30 september om 00.00 uur. Anita Delcour was speciaal 
opgebleven, zodat ze precies om 00.00 uur Jildou van Vliet, Simone vd Zande en Merel Gebe 
kon inschrijven voor de test. Alledrie mochten ze dan ook op. Door het winterse weer was echter 
niet iedereen op komen draven en Claudia vd Zande was daardoor super mazzel en mocht 
alsnog meedoen. Jildou ging op voor haar MIF interbrons en was geslaagd. Merel was helaas 
niet geslaagd voor de MIF brons. Simone en Claudia vd Zande waren beiden wel geslaagd voor 
hun MIF brons. Allemaal gefeliciteerd en Merel, volgende keer beter. 
 

OPROEP AAN DE WINNENDE OPA….. 
 
Op dinsdag 22 december heeft het kerstgala plaatsgevonden en daarbij is een loterij 
gehouden. Een opa heeft toen een kledingjasje van de vereniging gewonnen. Dat was 
echter een voorbeeld. Wil de opa zich melden bij het bestuur (of het kleinkind). Als het 
jasje terug wordt gebracht, dan mag u een (nieuw) jasje in de goede maat bestellen. Een 
belletje kan ook naar de voorzitter Astrid Gebe 06-30017896 of voorzitter@kvhoorn.nl   
 

DVD VAN KVH IN DE NOTENKRAKER 
 
Wie hem nog niet heeft besteld en hem alsnog wil bestellen, dat kan.. De dvd van KVH in De 
Notenkraker oftewel onze kerstshow is voor € 7,50 te bestellen. Stuur een mail naar 
penningmeester@kvhoorn.nl en het komt in orde. Het is een prachtige dvd geworden, dus voor 
iedereen die nog eens rustig wil kijken, een echte aanrader. 
 

CLUBKLEDING 
 
Heeft iedereen al onze mooie clubkleding 
aanschouwd? We hebben inmiddels kleding op 
voorraad. Iedereen die kleding wil aanschaffen, 
kan deze bestellen via astrid@kvhoorn.nl of 
spreek iemand van het bestuur aan op de 
ijsbaan. De kleding is alleen te bestellen in 
zwart/turquoise met KVH als opdruk op het 
jasje. Het jasje kost € 40,00 en de broek kost € 

30,00 euro. De kleding is eveneens te bekijken www.chloenoel.com  
  

mailto:voorzitter@kvhoorn.nl
mailto:penningmeester@kvhoorn.nl
mailto:astrid@kvhoorn.nl
http://www.chloenoel.com/
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EVENEMENTENKALENDER 
 
10 januari :  Testdag Alkmaar 
16 januari :  Mariken wedstrijd Nijmegen 
16 januari :  2e selectiewedstrijd KNSB-cup Enschede 
23 januari :  Jaap Eden Bokaal Amsterdam 
23 januari :  Testen Zoetermeer 
30 januari :  Willem II Bokaal Tilburg 
06 februari :  Kwalificatie wedstrijd Showrijden Noord en West Hoorn (WKC) 
07 februari :  Mata Hari Trofee Leeuwarden 
07 februari :  Testdag Amsterdam 
13 februari :  3e selectiewedstrijd KNSB-cup Den Bosch 
13 februari :  Matinibokaal Groningen 
15 februari :  Testdag Dordrecht 
20 februari :  Testdag Breda 
21 februari :  KVH Bokaal Utrecht 
27 februari :  Finale KNSB-cup 09.00-17.00 uur Den Bosch 
28 februari :  Finale KNSB-cup 08.30-17.30 uur Den Bosch 
 
*****alvast noteren**** 
 
14 maart :  Testdag MIF en Vrijrijtesten Hoorn 
28 maart :  KVH Lentebokaal Hoorn 
14 mei :  Testdag MIF en Vrijrijtesten Hoorn 
19 juni :  KVH Improvisatie Showwedstrijd; clubbokaal Hoorn 

 
Meer informatie www.kvhoorn.nl (nieuws) of stuur een mail naar info@kvhoorn.nl  
 

VERJAARDAGEN 
 
Januari: 
01 Lisa Jansen 
03 Melissa Kramer 
03 Dilek Tasdemir 
05 Juliette Delcour 
10 Ellen Kok 
12 Jamie Tolhuijsen 
18 Marian Agema 
19 Carolyne Kampen 

20 Lara de Koning 
23 Lisa van Vliet 
24 Lauren Nieuwland 
25 Myla Snabilie 
26 Joke Snellen 
 
Februari: 
03 Claudia vd Zande 
03 Megan van Doorn 

04 Demi v Halderen 
07 Gaby Triest 
16 Keyshandra Antic 
16 Shannon Bakker 
26 Lydia Dral 
27 Samantha Hendrix 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd !

 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN 
 
Attentie voor alle rijders: In verband met de veiligheid is het verplicht voor beginners 
(en aanbevolen voor gevorderden) om handschoenen te dragen. Ook (half)lang haar 
dient te zijn vastgebonden in een staart. Draag tevens sportkleding (geen dikke ski- 
kleding, liefst een trainingspak), anders kan je met de les niet goed meedoen 
 

INLEVERDATUM COPY SERVICE:   20 februari 2010 
 
Verschijningsdatum clubblad: voorjaarsnummer 23 februari 2010 
Iets voor in het clubblad ?? Geef het door via info@kvhoorn.nl  

http://www.kvhoorn.nl/
mailto:info@kvhoorn.nl
mailto:info@kvhoorn.nl
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INTERVIEW met AIRBRUSH MARCO / MENMORIGINALS 
 

Hoi allemaal, wij zijn Marco en Marina, de ouders van Romy van 
Schaik. Vanaf het begin verbonden aan de vereniging als gastlid. 
Wij hebben het goed naar onze zin bij de vereniging. En hebben 
dan ook aan de vraag om een tas en kledinghoes te voorzien van 
logo en schaatsen met bling als sponsoring voor de loterij van het 
kerstgala gehoor gegeven, net als aan het schrijven van dit stukje 
voor het clubblad. Marco heeft namelijk als grote hobby, 
airbrushen. Samen met Marina, hebben we verschillende tassen 

voorzien van namen, schaatsen en bling steentjes. U zult ze beslist hebben gezien, 
verschillende leden hebben ondertussen een gepimpte tas. Met behulp van de airbrush 
worden naam en tekeningen gespoten op koffers, kleding, canvas, fietsen, gereedschaps-
kisten eigenlijk op alles wat mogelijk is. Om daarna mits mogelijk door Marina te worden 
gepimpt met glimmende steentjes.  Enkele jaren geleden begon marco met airbrushen. Eerst 
met het brushen van dieren op papier,later op canvas. Marina is begonnen met blingen van 
schaatspakjes en kleding van Romy. Door de hobby‟s te combineren zijn 
de tassen en kledinghoezen tot stand gekomen. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar wat wij allemaal hebben gemaakt? 
Kijkt u dan eens op onze hyves site: www.menmoriginals.hyves.nl 
Als u enthousiast bent geworden, neem dan gerust contact met ons op.  
 
Tot ziens op de baan, Marco en Marina van Schaik airbrushmarco@kpnplanet.nl 
 

Even in gesprek met:…………… Senna de Greeuw 

 
Woonplaats: Avenhorn 
Leeftijd: 11 jaar                           
Schaatsgroep: 2e jaars 
Schaatst sinds:januari 2009 
Trainer: Ilja en Nastas 
Dagelijkse bezigheden:naar school groep 8 
Hobby‟s: buitenspelen,computeren,schaatsen en tv kijken 
Hekel aan: afspraken niet na komen,jokken 
Favoriete eten/drinken: bloemkool met een schnitzel en drinken 
thee,warme chocolademelk en een lekker sapje 
Favoriete muziek: waar je lekker op kunt dansen 
Favoriete vakantie: naar Turkije met veel zwembaden  
Favoriete moment van de dag: voordat de wekker gaat zodat ik me 
droom nog even lekker kan afmaken 
Mooiste schaatsmoment: mijn schaatsdiploma eind 2009  van het 
schaats seizoen 
Wat wil je nog mee maken: de loterij winnen zodat ik met dolfijnen  kan zwemmen 
Wat is je lol aan het schaatsen: een rare glijdende val maken, maar net geen pijn doen 
Hoeveel train je per week: ongeveer 3uur verdeeld over 2 dagen 
Waarom ben je gaan schaatsen: ik zocht een nieuwe sport, omdat ik net van turnen af ging 
Lisa stelde je de volgende vraag, wat is je favoriete band/zangeres: Lady-Gaga en Madonna  
Van wie wil je een interview? Van sharon,daar ben ik mee begonnen in januari en zij schaatst 
bij het showschaatsen op de woensdag. 
Wat wil je aan haar vragen: hoe het haar bevalt en wat ze doet allemaal, met showrijden, 
Tot slot: blijf je best doen ook als het eens niet lukt,zodat je er plezier in houdt              
groeten Senna  
 

http://www.menmoriginals.hyves.nl/
mailto:airbrushmarco@kpnplanet.nl
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