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BERICHT VAN DE VOORZITTER                                              MAART 2010  
 
Zo langzamerhand beginnen de voorjaarskriebels weer te komen. Vooral na deze winter met heel 
veel sneeuw en ijs, maar helaas weinig schaatsijs. Gelukkig dat wij in de ijshal wel onze rondjes 
kunnen blijven draaien, al is het ook in de ijshal merkbaar kouder als het buiten koud is. Nog even 
en dan sluit de 400meter baan. Wij kijken er ieder jaar weer naar uit, want dan schaatsen we 
weer heerlijk in het zonnetje met aangename temperaturen. Voor iedereen die nog nooit tot eind 
juni heeft doorgeschaatst…. DOEN ! Het is echt fantastisch om te schaatsen, wanneer de 
temperatuur aangenaam is en we geen overlast ondervinden van de buitenbaan. 
 
Voor het bestuur waren het weer drukke weken, waarin we in onderhandeling zijn gegaan met de 
ijsbaan manager en de andere verenigingen, die ook tot eind juni gebruik willen maken van de 
ijsbaan. Uiteindelijk is het weer gelukt om het rooster compleet te krijgen en kunnen we iedereen 
weer de mogelijkheid bieden om door te gaan schaatsen. 
 
Ook gaan we natuurlijk weer onze eigen KVH Lentebokaal organiseren en wel op 28 maart a.s. 
Vanuit onze vereniging doen alle wedstrijdrijders hieraan mee, alsmede andere wedstrijdrijders 
van andere verenigingen uit het hele land. Het betreft een officiële KNSB wedstrijd. Uiteraard 
kunnen de deelnemers alle aanmoediging gebruiken, dus kom vooral langs als je zelf niet 
meedoet om iedereen aan te moedigen en om alvast zelf inspiratie op te doen, want ALLE leden 
van KVH mogen meedoen aan de KVH Improvisatie Showwedstrijd, welke in juni wordt 
gehouden. Hierbij mag je solo meedoen of als duo of als groepje. Je mag zelf je muziek 
bedenken, de choreografie en je outfit. Het was vorig jaar fantastisch en een groot succes, dus 
waag de stap en doe gewoon gezellig mee. Het gaat met name om de show en in mindere mate 
om de techniek. Ook worden de beginners apart ingedeeld, dus voor iedereen is er kans ! 
 
Dat alvast over het zomerseizoen, schrijf je in als je dat nog niet hebt gedaan.  
 
Ook hebben we de eerste wedstrijd van het showrijden erop zitten en daarin heeft KVH een heel 
goede indruk achtergelaten ! Zo goed zelfs dat beide showteams en beide solisten zich hebben 
geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Showrijden, wat op 3 april door onze vereniging 
wordt georganiseerd en in Hoorn dus wordt verreden. Kom allemaal kijken vanaf 11.30 uur tot 
16.30 uur. Uiteraard een verslag van de kwalificatie wedstrijd verderop in het clubblad. 
 
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 op dinsdag 23 
maart gehouden, vanaf 19.00 uur in het bovenrestaurant 
“De Hoge Noor” in de ijsbaan van Hoorn. Voor de 
vacature van algemeen bestuurslid heeft Jan Frerichs 
zich beschikbaar gesteld. Tevens heeft Willem van 
Heerden aangegeven tot aan de algemene 
ledenvergadering aan te blijven. Derhalve zal er nog een 
vacature open komen te staan. Wilt u ons op bestuurlijk 
niveau ondersteunen, dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij het bestuur.  
 
Tenslotte allemaal nog veel schaatsplezier. 
  
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel,  
Astrid Gebe    
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WWW.KVHOORN.HYVES.NL  en WWW.KVHOORN.NL 
 
Wie wordt het 120ste lid op onze hyves www.kvhoorn.hyves.nl ? Het laatste nieuws van onze 
vereniging is erop te vinden en het wordt nog leuker als jij er zelf ook iets op zet. 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 En vergeet uiteraard onze website www.kvhoorn.nl niet, want 
daar vind je ook van alles, waaronder vele foto’s. 

 
In elk clubblad belichten we nog 
een andere website die 
interessant is voor onze leden. 
Een website speciaal voor de 
jeugdige rijders is 
www.aegonjuniorschaatsspelen.nl 
 
Op dit moment valt er een 
ontzettend leuk boek over 
kunstrijden de winnen. Het is een 
boek wat zich bovendien afspeelt 
in ons eigen Hoorn ! dat maakt het 
net nog even leuker.  
 
Kijk dus gauw op de website 
kijken en voor het winnen van het 
boek stuur je  een email naar 
aegonjuniorschaatsclub@knsb.nl 
en stuur er een foto bij van jou 
tijdens kunstschaatsen. 
 
 
 
 
  

http://www.kvhoorn.hyves.nl/�
http://www.kvhoorn.hyves.nl/�
http://www.kvhoorn.hyves.nl/�
http://www.kvhoorn.nl/�
http://www.aegonjuniorschaatsspelen.nl/�
mailto:aegonjuniorschaatsclub@knsb.nl�
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DEEN SPONSOR MUNTEN ACTIE 
 

Hoera ! Onze secretaris heeft onze vereniging aangemeld voor de 
Deen Jeugdsponsor Actie 2010 en we zijn hiervoor geselecteerd 
en we doen mee bij de Deen in de Kersenboogerd aan de Stan 
Kentofhof in Hoorn. Deze actie start op 14 maart a.s. Vandaar dat 

we een oproep doen aan alle leden en vrienden, kennissen, familieleden van de 
leden om de muntjes te verzamelen en af te geven bij de training aan trainers of 
bestuur. Wij zullen deze dan in de koker deponeren in de supermarkt Deen aan 
het Stan Kentonhof te Hoorn (Kersenboogerd). Uiteraard kan iedereen dat ook zelf doen, maar 
voor wie verder weg woont, dan zullen wij dat doen. Ook zullen we een zaterdag met jeugdleden 
bij de uitgang gaan staan om muntjes te verkrijgen. Wie van onze leden helpt hierbij?   
  
CLUBKLEDING en SPORTTASSEN 

 
Nog altijd is er veel belangstelling voor de clubkleding en 
sporttassen. De kleding en tassen zijn op voorraad. Een 
schaatstas is alleen met KVH opdruk te bestellen, samen 
met de eigen naam in een zelf te kiezen kleur. Een 
voorbeeld van de tas is te zien op 
www.menmoriginals.hyves.nl 
 
Iedereen die kleding wil aanschaffen, kan deze bestellen via 
astrid@kvhoorn.nl of spreek iemand van het bestuur aan op 

de ijsbaan. U krijgt 
dan een 
bestelformulier. De 
kleding is alleen te 
bestellen in 
zwart/turquoise met 
KVH als opdruk op 
het jasje. Een jasje 
kost € 40,00 en een 
broek kost € 30,00 
euro. Ook zijn er 
inmiddels shirts en 
topjes en skirts. De 
kleding is eveneens te 
bekijken via 
www.chloenoel.com  

http://www.menmoriginals.hyves.nl/�
mailto:astrid@kvhoorn.nl�
http://www.chloenoel.com/�
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GOOI HET MAAR IN DE GROEP BIJ…. de vrijdag groep van Ilja 
 
Een nieuwe rubriek in het clubblad, waarbij we 
steeds even een groep naar voren lichten om eens 
even te horen wat de rijders nu precies vinden. 
Als eerste maar even in gesprek met de vrijdag 
groep van Ilja, want het was meteen de laatste 
kans om met deze groep in gesprek te komen. 
Vanaf het zomerijs (volgende week) wordt deze 
groep namelijk opgeheven. 
 
Ilja is dus de trainster. Wie zitten er eigenlijk in 
deze groep? Nadine ten Hoope, Caroline Omlo, 
Marlies Bakker, Isabel Meijer, Gaytrie Jiawan, Lisa 
Jansen en Tessa van der Pal.  
 
Dan eerst maar even wat losse kreten: wat vinden 
jullie van deze groep? “leuk” “leuk” en “leuk”. Nou dat weten we dan in ieder geval.  Wat hebben 
jullie zoal geleerd? “pasjes” zegt Isabel en “pirouettes“ zegt Lisa. “speed-step” gaf Gaytrie nog 
aan. Er wordt dus genoeg geleerd. Wat vinden jullie van Ilja? (een gemene vraag, want Ilja staat 
erbij). Ze is lief en gezellig. Gaan jullie allemaal ook door in het zomerseizoen? Ja klonk het in 
koor, maar Marlies hield zich stil. Zij gaat stoppen, want ze wil meer tijd aan haar vriendinnen 
besteden. Ilja geeft aan dat ze maar een uurtje schaatst, maar Marlies heeft ook huiswerk. 
Caroline en Nadine gaan op dinsdag schaatsen. Tessa op zaterdag. Isabel en Gaytrie gaan de 
wedstrijdgroep versterken en waarschijnlijk ook Lisa. Dan nog een laatste vraag, wat willen jullie 
bereiken? Nadine wil graag een wedstrijd schaatsen. Ook de anderen beamen dat ze dat graag 
willen. 
 
Okay meiden, bedankt voor de tijd en ga maar weer gauw naar de les terug, want ze zijn nog lang 
niet uitgeleerd met schaatsen.  
 

STUKJE UIT HET BLAD SCHAATSSPORT 
 
In het laatste nummer van het blad Schaatssport, stond op de jeugdpagina een lezersvraag, die 
wij onze rijders niet willen onthouden. Ter lering en vermaak. 
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RAAD WAT HIER STAAT…. 
 
Soms word je zomaar verrast. Denk je te gaan schaatsen, wordt er getekend op het ijs! Nog wel 
door niemand minder dan onze (in cognito met bontmuts) hoofdtrainer Joel Mangs. Wat blijkt, er 
is weer iets nieuws onder de zon. Een speciale stift waarmee je op het ijs kan tekenen, waarmee 
hij nog beter kan uitleggen wat de bedoeling is. In dit geval ging het om rockers en counters. Wat 
zijn dat nu eigenlijk… 
 
We merken dat de meeste ouders op de tribune vaak totaal niet weten wat de rijders op het ijs 
aan het doen zijn. Wees nu eerlijk, wie weet precies het verschil tussen een flip en een lutz uit te 
leggen? Nu worden deze sprongen nog niet door iedereen gesprongen, dus de meesten hebben 
hier nog niet mee te maken. Waar de jeugd zich al wel mee bezig houdt zijn de ‘drietjes’. Deze 
zitten in de Learn-to-skate test 3. Met een drietje wordt letterlijk een letter ‘3’ in het ijs gekrast. 
Een drietje in de basis gaat van voorwaarts buitenwaarts naar achterwaarts en op twee benen. 
Vervolgens worden de drietjes op één been geleerd en zowel buitenwaarts als binnenwaarts en 
zowel van voorwaarts naar achterwaarts. Daarna volgen rockers en counters, waarbij van 
voorwaarts buitenwaarts naar achterwaarts buitenwaarts wordt gereden etc. Snapt u hem nog??? 
Dat deden de rijders ook niet helemaal en dan brengt een stift toch uitkomst, waarin dat goed kan 
worden weergegeven. Dus mocht u mooie tekeningen op het ijs zien, dan hoort dat bij het 
lesprogramma. 
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KNSB-CUP SELECTIE 17 januari (Enschede) en 13 februari (Den Bosch) 
 
Op 17 januari en 13 februari 2010 zouden respectievelijk de 2de en 3de selectiewedstrijd worden 
verreden voor de KNSB-cup. Echter toen bleek dat op 17 januari o.a. de categorie Proms niet 
mocht rijden en op 13 februari niet de Proms B, toen was duidelijk dat de KNSB een gigantische 
planningsfout had gemaakt en alle deelnemers slechts 2 selectiewedstrijden zouden gaan rijden. 
Dat was voor iedereen een flinke domper, te meer omdat de beste twee resultaten tellen. O.a. 
Simone vd Zande werd hierdoor zwaar  gedupeerd, want zij was bij de 1ste wedstrijd 
gediskwalificeerd en maakte dus nu op voorhand geen kans. Toch uiteraard heengegaan voor de 
ervaring en sportiviteit. 
Merel Gebe deed mee op 17 januari in Enschede bij de categorie Proms B en reed een prima kür 
en werd 12de. Simone vd Zande, Claudia vd Zande en Juliette Delcour deden mee op 13 februari 
in Den Bosch bij de categorie Proms. Gelukkig kon Simone nu wel haar kür uitrijden. Claudia had 
de pech dat haar veter was losgeschoten en zij niet goed wist wat te doen. Joel probeerde 
duidelijk te maken dat ze moest stoppen, zodat ze overnieuw mocht beginnen, maar dat begreep 
Claudia niet helemaal. Gelukkig zonder te vallen heeft ze haar kür uitgereden en hoewel ze door 
de consternatie wel wat puntjes had laten liggen was het toch prima gegaan. Ook Juliette Delcour 
reed een prima kür. Juliette stond na twee selectiewedstrijden 13de, waardoor ze net de finale 
miste, maar evengoed een fantastisch resultaat voor het eerste seizoen. 
 

FSA BOKAAL AMSTERDAM 23 januari 2010 
 
23 januari een extra drukke dag voor KVH, want er 
werden LTS testen bij het recreantenuur, de FSA 
bokaal werd verreden in Amsterdam en tegelijkertijd 
nog testen in Zoetermeer.  
 
In Zoetermeer gingen Juliette Delcour en Simone vd 
Zande op voor hun vrijrijtest Brons. Beiden zijn hiervoor 
geslaagd, gefeliciteerd meiden. 
 
In Amsterdam deden Jilou van Vliet, Tim Gebe, Kelly 
Jonckheere en Jolien Heddes mee.  
Jildou van Vliet kwam uit in de recreanten 3 en werd 1e. 
Het lijkt bijna gewoon bij Jildou, maar dat is het natuurlijk niet. Super gedaan Jildou. In de 
categorie van Jildou waren 8 deelnemers. Vervolgens was het de beurt aan Tim Gebe. Tim 
reed in de categorie mini's. Ook bij Tim ging het hartstikke goed en in een deelnemersveld 
van 13 deelnemers werd hij 7de. Voor Kelly en Jolien was het hun eerste wedstrijd dit 
seizoen met beiden een nieuwe kür die de afgelopen weken nog in elkaar gezet moest 
worden. Met inrijden was Kelly haar kür nog half vergeten, maar tijdens de wedstrijd ging het 
gelukkig goed. Totaal waren er 14 deelnemers in hun categorie. Jolien werd zeer 
verdienstelijk 6de en Kelly 8ste.  
 
Verder zijn de LTS testen verreden en ook daar zijn velen geslaagd voor hun test. Allen van 
harte gefeliciteerd en op naar de volgende. 
  

javascript:void(0);�
http://www.martinsharrott.com/images/figureskatinggallery/2010-01-23JaapEdenBokaal/2010-01-23-06Asp/2010_01_23--13_15_24-7d016691.html�
http://www.martinsharrott.com/images/figureskatinggallery/2010-01-23JaapEdenBokaal/2010-01-23-06Asp/2010_01_23--13_35_16-7d016963.html�
http://www.martinsharrott.com/images/figureskatinggallery/2010-01-23JaapEdenBokaal/2010-01-23-05Mini/2010_01_23--12_05_34-7d015896.html�
http://www.martinsharrott.com/images/figureskatinggallery/2010-01-23JaapEdenBokaal/2010-01-23-04Rec3B4/2010_01_23--11_08_02-7d015512.html�
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KWALIFICATIE WEDSTRIJD SHOWRIJDEN 6 FEBRUARI 2010 
 
Een nieuw onderdeel binnen het kunstrijden is het showrijden. Het staat nog in de 
kinderschoenen, maar de verwachting is dat dit snel zal uitgroeien tot een zeer populaire tak 
binnen het kunstrijden, want het is ontzettend leuk om te doen en om te kijken. KVH is er dit 
jaar ook mee begonnen. Met twee showteams; de “Royal Ice Stars” en de “Magic Ice Stars”, 
alsmede twee solorijders; Jildou van Vliet en Marco Frerichs gingen we strijden om een 
kwalificatie voor het NK Showrijden op 3 april a.s. 

 
Als eerste van KVH waren aan de beurt de 'Magic Ice Stars' (Simone, Claudia, 
Merel, Juliette). Op het nummer 'Thriller' van Michael Jackson zetten zij een 
sublieme performance neer en ze zagen er echt schrikbarend angstaanjagend uit 
in hun zombies outfit. Met dank hiervoor aan de ouders van Nina en de moeder 
van Megan, die de make-up van beide showteams hadden verzorgd, super ! Hun 
fantastische act leverde een EERSTE plaats op en kwalificatie in de categorie 
'quartet Klasse 1' voor het NK Showrijden op 3 april in Hoorn !  
 
Vervolgens was het showteam "Royal Ice 
Stars" (Cathy, Astrid, Anouk, Kelly, 

Priscillia, Cindy, Sharon, Megan, Laura, Mandy, 
Suzanna, Nina) van KVH aan de beurt. Op de muziek 
van de 'Moulin Rouge' werd er vijf minuten geswingd 
en gelift. Ondanks dat één cirkel niet goed ging en er 
een paar valpartijen waren, zag het er toch gaaf uit en 
helemaal super was het toen de show zelfs een 
EERSTE prijs bleek op te leveren in de categorie 
'kleine groep'en dus eveneens kwalificatie voor het NK ! Namens de groep nog een super 
DANKJEWEL voor Patricia, die de choreografie had bedacht en de show in een paar weken 
in elkaar had gezet !  
 
Na de groepnummers was het tijd voor de solo's. Ook daarin had iedereen 
echt zijn best gedaan om er een echte show van te maken. Namens KVH 
deden Jildou van Vliet en Marco Frerichs mee in de categorie mini's en 
tevens gastlid Romy van Schaik. Jildou stal de show met haar eigenbedachte 
kür, die ze snel even in elkaar had gezet, super knap gedaan. Marco zette 
een fantastische notenkraker neer en Romy knalde erover in haar knalgele 
outfit! Bij de Debs deed ons gastlid Janice Pullen mee met haar zelfbedachte 
kür op Shrek, fantastisch mooi om te zien. Bij de novice deed Jeffrey Dral 
mee op een pizzanummer die ook hij zelf had bedacht en waarmee hij het 
hele publiek én jury op zijn hand kreeg. Bij de senioren deden onze trainers 
Patricia de Cruz Martins en Pieter Hogewerf mee. Patries als verpleegster op 
dr Beat en Pieter als Rocky. Super genieten !  
 
Superresultaten ook voor ons solorijders:  
Mini's: Jildou van Vliet; 2de prijs + kwalificatie Marco Frerichs; 5de plaats 
+ kwalificatie , Romy van Schaik; 6de plaats  
Debs: Janice Pullen; 1e prijs + kwalificatie  
Novice: Jeffrey Dral; 1e prijs + kwalificatie  
Senioren: Patricia de Cruz Martins; 1e prijs + kwalificatie  
Pieter Hogewerf; 2e prijs + kwalificatie  
 
Net voor de prijsuitreiking ging het alleen even mis met Cindy, die kwam 
lelijk ten val en moest naar het ziekenhuis ter controle. Ze bleek haar 
enkel gekneusd te hebben. Gelukkig schaatst ze inmiddels weer.  

javascript:void(0);�
javascript:void(0);�
javascript:void(0);�
javascript:void(0);�
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KVM BOKAAL UTRECHT 21 FEBRUARI 2010 
 
Een spannende dag voor een aantal rijders van KVH, want het was tijd voor de KVM Bokaal in 
Utrecht en dat betekende voor Jaimie Tolhuijsen en Anna Hetteling en Joey van Heerden hun 
allereerste wedstrijd ! Tevens deden nog een aantal anderen rijders mee van KVH, zodat we 
bijna in alle categorieën vertegenwoordigd waren.  Hierbij volgt de uitslag: 
 
In de recreanten 3a mocht Jaimy Tolhuijsen bij haar allereerste wedstrijd direct het podium 
beklimmen en pakte een 2de plaats ! Joey van Heerden werd in die categorie 13de.  
 
In de recreanten 3b deden Anna Hetteling en Gaby Triest mee. Zij werden 16de en 17de.  
In de mini's A werd Didi Feijen 5de en Tim Gebe 7de. In de mini's B werd Marco Frerichs 5de.  
In de proms werd Simone vd Zande 7de, Claudia vd Zande 8ste, Juliette Delcour 9de en Merel 
Gebe 13de. In de adspiranten categorie deed Kelly Jonckheere mee. Kelly is 8ste geworden.  

Allemaal super gedaan en van harte gefeliciteerd !  
 
Daarna mochten Juliette en Merel snel door naar Leeuwarden voor een test. Juliette is daarbij 
geslaagd voor haar MIF interzilver. Merel is helaas gezakt voor de brons vrijrijtest, maar volgende 
keer beter. 
 

KNSB-CUP FINALE HEERENVEEN 27 FEBRUARI 2010 
 
Voor Merel Gebe was het een spannende dag. Na de 
selectierondes van de KNSB-cup had ze zich geplaatst voor de 
finale hiervan. Merel kwam uit in de categorie Proms B, waarbij ze 
na de selectierondes 11de stond. De eerste 12 mochten na de finale. 
Reuze spannend natuurlijk. Nadat eindelijk bekend was waar de 
finale definitief zou worden gereden, was het tijd om naar 
Heerenveen te gaan. Een prachtige ijsbaan met een VIP-restaurant 
met zelfs een lounge hoek. Aan de ene kant was de 60x30meter 
baan te zien en aan de andere kant de 400meter baan. Daar was 
een internationale wedstrijd aan de gang, dus genoeg te kijk. Merel 
moest als laatste rijden, dus eerst maar even de warming-up met 
Joel Mangs, haar trainer. Ondertussen was de wedstrijd begonnen, 
dus tussendoor even kijken naar de concurrenten. Na het inrijden 

moest ze toch wel lang wachten, dus nog even terug naar de tribune, 
maar daar werd ze wel even heel zenuwachtig. Voor haar zat de jury (wel 9 man sterk) met 
allemaal beeldschermen, waarin elke kür beeldje voor beeldje werd teruggekeken. Merel twijfelde 
of ze nog wel haar axel kon springen en die moeilijke zweefpirouette. Toen werd het tijd voor 
Merel haar kür. Joel had nog even op haar ingepraat en vervolgens reed ze een prima kür. Alles 
ging goed, ook de axels en zweefpirouette, alleen was de zweefstandenserie iets te kort, 
waardoor er wat punten vanaf gingen. Uiteindelijk een 9de plek. Een fantastische prestatie voor 
het eerste jaar. Gefeliciteerd Merel.  
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EVENEMENTENKALENDER 
 
7t/m13 maart ISU Wereldkampioenschap Kunstrijden junioren Den Haag 
27 maart Synchroonwedstrijd Den Bosch 
28 maart KVH Lentebokaal 2010 Hoorn 
2 april Testen MIF en vrijrijtesten Hoorn 
3 april Nederlands Kampioenschap Showrijden Hoorn 
2/3/4 april Tulip, internationale wedstrijd Amsterdam 
24 april Adultswedstrijd Den Bosch 
3t/m7 mei Schaatskamp (onder voorbehoud) Hoorn 
14 mei Testen MIF en vrijrijtesten Hoorn 
 
*****alvast noteren**** 
 
19 juni :  KVH Improvisatie Showwedstrijd; clubbokaal Hoorn 

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

VERJAARDAGEN 
 
Maart: 
02 Ayonna Karwofodi 
06 Roos van Buuren 
06 Orion Kooijman 
09 Melany v Overmeeren 
09 Quinty de Wolf 
11 Kelly de Groen 
11 Ranice Janssen 
13 Maaike Hiemstra 
13 Nicole Hoogewerf 
15 Cathy Baars 

15 Judith Gijsbertsen 
28 Selma Commandeur 
30 Ilse de Groot 
30 Kay Groen 
 
April: 
05 Morgan Soffner 
05 Indy Ursem 
14 Isabel Meijer 
21 Selina Bakker 
21 Irene Dekker 

21 Tamara Huiberts 
25 Anouk Jansen 
26 Romy vd Heijden 
29 Jacqueline v Griensven 
29 Karen Oversteegen 
 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd !

 
KLEDINGVOORSCHRIFTEN en KUNSTSCHAATSEN 
 
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 skikleding (anders kan je de les niet 
goed meedoen, liefst een trainingspak en het allermooist is 
natuurlijk onze eigen clubkleding). 
Wat schaatsen betreft: koop of lease goede stevige kunst- 
schaatsen. Verkeerde schaatsen is weggegooid lesgeld, 
want de schaatsen zijn ons allerbelangrijkst gereedschap ! Een goede schaats heeft kartels aan 
de voorzijde, is stevig (ook rond de enkel, mag niet zwikken) en is goed geslepen. 
Goede merken zijn: Risport Etoile, Risport RF4, Edea, Jackson, Graf (geen Zandstra) 
 

INLEVERDATUM COPY SERVICE:   23 april 2010 
 
Verschijningsdatum clubblad: -5- Koninginnenummer, 30 april 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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VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE GEZET 
 
We openen met een super bezige bij op het gebied van vrijwilligerswerk; onze 
 secretaris Margret Steenvoorden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even in gesprek met:…………… Sharon van Zeeland 
 
Woonplaats :Hoorn 
Leeftijd : 13 
Schaatsgroep : showschaatsteam “Royal Ice Stars” 
Schaatst sinds : januari 2009 
Trainer : Patricia en Ilja 
Dagelijkse bezigheden : school en computer 
Hobby's : Kunstschaatsen, zingen, dansen, en 
modellenwerk 
Bewondering voor : caroline zhang (een kunstschaatster) 
Hekel aan : mensen die liegen 
Favoriet eten/drinken : hutspot, hachee / bronwater 
Favoriete muziek : muziek waar je helemaal los op kan gaan 
Favoriete vakantie : Spanje lekker zonnen 
Favoriet moment van de dag : als je bijna in slaap valt 
Mooiste schaatsmoment : de 1ste plaats voor de selectie van 
het NK 
Wat wil je ooit nog meemaken : zelf meedoen aan de olympische spelen als kunstschaatster 
Wat is de lol aan het schaatsen voor jou : lekker lachen met je vrienden en het is leuk als je 
een nieuwe sprong leert 
Hoeveel tijd besteed jij aan trainen p.w. : 2 uur op woensdag 
Waarom ben jij gaan schaatsen : Ik wilde het al een tijdje gaan doen 
Senna stelde jou de volgende vraag:  

Hoe bevalt het bij het showschaatsen en wat doe je allemaal?: showschaatsen bevalt 
me goed. We leren sprongen en pirouettes met een groep en leren ook samenwerken. 

3 april hebben we het NK Showrijden met ons team de “Royal Ice Stars”. 
Van wie wil jij graag een interview : Priscilla , ze zit bij mij in het team 
Welke vraag wil je aan Priscilla stellen : Wat vind jij het leukste aan het showschaatsen? 
Tot slot een wijze spreuk : In elk iemand schuilt een talent als je, je best er maar voor doet. 
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Vul in onderstaande vakjes de 
eerste letter van overeenkomende 
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