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BERICHT VAN DE VOORZITTER                                                APRIL 2010  
 
Heerlijk ! We hebben de ijsbaan weer voor ons ‘alleen’. Geen koude windvlagen meer of 
snerpende remgeluiden vanaf de 400meter baan. We kunnen weer genieten van het zonnetje, 
schaatsen in ons t-shirt en niet meer door die koude tunnel. Yes, het zomerseizoen is weer van 
start gegaan. Altijd een moment om naar uit te kijken. Nooit goed begrepen waarom het een 
‘wintersport’ wordt genoemd, oké we hebben ijs nodig, maar niet meer dan dat.  Misschien heb ik 
nu iets teveel last van de lentekriebels, ik zal verder niet doordraven. 
 
Het zomerseizoen is voor KVH fantastisch van start gegaan. Zowel de KVH lentebokaal was een 
groot succes en het NK Showrijden heeft zelfs 3 kampioenstitels voor KVH opgeleverd ! Ook de 
testdag op 2 april leverde een zeer goed resultaat op voor onze vereniging, dus we klagen niet. 
Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor de KVH Improvisatie Showwedstrijd en zijn 
we bezig voor de testdag van 14 mei. Helaas moesten we achter het net vissen wat de 
meivakantie betreft, maar dat gaat volgend jaar zeker anders. We willen dan een meikamp gaan 
organiseren. Dit jaar helaas dus nog even niet.  
 
Verder doen we mee met de Deen sponsormuntactie. Dat loopt ontzettend goed. Iedereen die 
meespaart, ontzettend bedankt. Het geld wat we hiermee binnenkrijgen wordt voor de 
balletruimte gebruikt. Deze kan zeer binnenkort iedereen gaan bewonderen en zal worden 
gerealiseerd in kleedruimte 4. 
 
Het bestuur is inmiddels alweer druk in onderhandeling met het Gewest en andere betrokkenen 
voor het winterseizoen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, krijgt iedereen bericht. 
 
Wat verder niet onopgemerkt is gebleven, vooral niet bij toeschouwers, is onze clubkleding. Het 
wordt enorm gewaardeerd en onze vereniging straalt hiermee saamhorigheid en professionaliteit 
uit. Inmiddels hebben maar liefst 56 leden clubkleding aangeschaft en dat straalt wel wat uit 
natuurlijk. Clubkleding bestellen kan nog steeds, stuur hiervoor een mailtje naar 
astrid@kvhoorn.nl  
 
Tenslotte weer dezelfde oproep die we reeds al diverse keren hebben geplaatst. Wees niet 
beschroomd, geef jezelf op via info@kvhoorn.nl We hebben echt VRIJWILLIGERS nodig, voor 
diverse evenementen, de wedstrijden, de testen, de show en absoluut ook voor de 
sponsorcommissie. Om het schaatsen betaalbaar te houden zijn wij dringend op zoek naar 
sponsoren.  
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
De Algemene Ledenvergadering is inmiddels gehouden en Jan Frerichs is toegetreden tot het 
bestuur als algemeen bestuurslid. Henk Wannet is vooralsnog ad-interim bestuurslid. Beiden 
stellen zich verderop in het clubblad voor. Willem van Heerden heeft zijn functie als algemeen 
bestuurslid neergelegd. Verderop in het clubblad is het verslag van de vergadering te lezen.  
 
Tenslotte allemaal nog veel schaatsplezier en veel plezier met 
Koninginnedag, die dag schaatsen we niet, maar vieren we natuurlijk 
allemaal Koninginnedag. 
  
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel,  
 
Astrid Gebe    

mailto:astrid@kvhoorn.nl�
mailto:info@kvhoorn.nl�
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WWW.KVHOORN.HYVES.NL  en WWW.KVHOORN.NL 
 
Is iedereen inmiddels al lid geworden van 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. Ditmaal 
is dat de website van pers- en sportfotograaf Martin Sharrott. Hij heeft tijdens de KVH 
Lentebokaal van alle deelnemers professionele foto’s gemaakt. Deze zijn te bewonderen op 
www.martinsharrott.com Kijk eens op zijn site, zeer mooie foto’s zijn daarop te zien. 
 
Martin Sharrott maakt van vele kunstschaatswedstrijden foto’s van hoogstaande kwaliteit en deze 
zijn voor een redelijke prijs te bestellen. Wij waren dan ook blij verrast dat hij bij de KVH 
Lentebokaal langs wilde komen om foto’s te maken. Hieronder een kleine impressie van de KVH 
Lentebokaal. 
 

   
 

   

http://www.kvhoorn.hyves.nl/�
http://www.kvhoorn.hyves.nl/�
http://www.kvhoorn.hyves.nl/�
http://www.kvhoorn.nl/�
http://www.martinsharrott.com/�
http://www.martinsharrott.com/images/figureskatinggallery/2010-03-28HoornLentebokaal/2010-03-28-05Asp/2010_03_28--17_55_50-7d022171.html�
http://www.martinsharrott.com/images/figureskatinggallery/2010-03-28HoornLentebokaal/2010-03-28-06Demo/2010_03_28--16_32_34-7d021724.html�
http://www.martinsharrott.com/images/figureskatinggallery/2010-03-28HoornLentebokaal/2010-03-28-04Proms/2010_03_28--17_18_56-1d191742.html�
http://www.martinsharrott.com/images/figureskatinggallery/2010-03-28HoornLentebokaal/2010-03-28-04Proms/2010_03_28--17_15_48-1d191673.html�
http://www.martinsharrott.com/images/figureskatinggallery/2010-03-28HoornLentebokaal/2010-03-28-06Demo/2010_03_28--16_33_36-7d021760.html�
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DEEN SPONSOR MUNTEN ACTIE 
 

Het gaat erom spannen. Deze week is de laatste 
week, dat de munten ingeleverd kunnen gaan 
worden. We stonden de afgelopen weken steeds 
bovenaan, maar de afgelopen week kwamen we 

gelijk te staan met twee andere verenigingen. Het is nog even 
afwachten wat de uitslag wordt. In ieder geval zal het geld van de 
actie worden besteed aan onze balletruimte. Komende week zal 
deze worden verbouwd tot balletruimte, dus kom allen kijken tijdens 
de ballet in kleedruimte 4. Daar valt de spiegelwand en balletbarre te bewonderen. Iedereen die 
mee heeft geholpen aan de actie, ontzettend bedankt !  
  
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. De kleding is 
eveneens te bekijken 
via 
www.chloenoel.com  

javascript:void(0);�
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 wedstrijdgroep 4 
 
Sinds het zomerseizoen zijn we van twee naar vier wedstrijdgroepen 
gegaan. De eerste wedstrijdgroep zijn kinderen die komend seizoen NK 
gaan rijden of KNSB teens. De tweede wedstrijdgroep zijn kinderen die 
komend seizoen KNSB-cup gaan rijden. De derde wedstrijdgroep zijn 
kinderen die net begonnen zijn met recreantenwedstrijden en de vierde 
zijn de aankomende wedstrijdrijders. Eens even praten met onze 
kleintjes hoe ze het nu vinden om ‘echt ‘ aan de bak te gaan. Dus even 
inbreken in de les van Esperanza, met de nieuwe talentjes van KVH, 
van links naar rechts; Inge Heddes, Zoe Elmond, Noa Lucas en in 
spaghaat Novali Jaski. Allen zijn nog niet zo lang lid, maar doen het wel 
al erg goed. Dus maar eens even horen hoe ze het nu vinden. Hoe 
vinden jullie het? Leuk (4 stemmig). Hoe is Esperanza? Lief en we 
kunnen nu ook achteruit overstappen. Wat willen jullie graag leren? Zoe 
wil graag zitje op 1 been. Novali en Inge kunnen dat al en willen alles leren, dat willen Novali en 
Zoe eigenlijk ook wel graag. Wat willen jullie bereiken? De Olympische Spelen zegt Novali. Inge 
weet het nog niet zo goed. Noa wil graag wedstrijden rijden, het volgend seizoen al, dan wil Zoe 
dat ook gaan doen. Voor de foto gaat Novali even in spaghaat, maar de foto duurt wat lang, maar 
we hebben gezien dat haar spaghaat prima was. Inge kan een split. Novali wil het liefst elke dag 
trainen, maar traint nu 3x per week. Trouwens wisten jullie al dat Zoe een van de jongsten is 
binnen onze vereniging en nog maar 4 jaar. Maar ze geniet van elke les. Dan hop weer verder, 
want tijd om te praten is er eigenlijk niet, de meiden willen weer gaan schaatsen. 
 

EVEN VOORSTELLEN…. ONZE NIEUWE BESTUURSLEDEN 
 

Ik ben Jan Frerichs en na de laatste algemene ledenraad vergadering gekozen als 
algemeen bestuurslid. Ik ben de vader van Marco die vanaf het begin bij KVH 
schaatst. Tijdens de oprichting van KVH heb ik ook al in het oprichtingsbestuur 
gezeten. Begin 2009 ben ik ruim een half jaar in het buitenland geweest, wat voor mij 
de hoofdreden was om mijn toenmalige functie als bestuurslid neer te leggen. Haast 
45 jaar geleden ben ik geboren te ’s Gravenhage waar ik in 1985 Sandra heb leren 

kennen. In 1990 zijn we verhuisd naar Anna Paulowna omdat dit dichter bij mijn werk was. Sinds 
1982 ben ik bij de Koninklijke Marine werkzaam in de elektronica. Op dit moment heb ik een 
nieuwe functie gekregen waarbij ik medeverantwoordelijk ben voor het beleid op informatie-
techniek. Deze functie houd ieder geval in, dat ik sowieso de eerste drie jaar niet voor mijn werk 
naar het buitenland ga en mij volledig voor de vereniging in kan zetten. 
 

Beste Medeleden, door het bestuur ben ik voorgedragen om de gelederen te 
versterken. Daarom vind ik het gepast om kort wat over mij te vertellen. Mijn naam is 
Henk Wannet en ik ben vader van twee dochters, waarvan de oudste (Elize) nu een 
jaar lid is van de vereniging. Na mijn schooltijd ben ik het leger ingegaan. In mijn 
parate periode heb ik voornamelijk met tanks rondgescheurd in Duitsland en heb mijn 
legertijd afgesloten met een half jaar VN-missie in Bosnië. Toen heb ik ontslag 

genomen en mijn eigen vliegopleiding betaald. Sinds 1997 werk ik als verkeersvlieger bij KLM. 
Als sport heb ik voornamelijk geroeid, en was daar ook voorzitter van het jeugdbestuur. De 
tweede sport die ik veel heb beoefend is schieten. Bij de schietclub was ik wedstrijd commissaris 
en penningmeester. Die laatste functie viel in het niet bij wat collega Marcel Delcour daar 
tegenwoordig voor moet doen. Daarnaast heb ik gehockeyd, een blauwe maandag aan lange 
baan schaatsen gedaan, geskateboard en geskied. Dat laatste is mijn grote passie. Van 
kunstschaatsen weet ik niks, dat is een nadeel maar tegelijkertijd ook een voordeel. Ik hoop dat ik 
met een frisse blik tegen een aantal zaken kan aankijken en daar een gefundeerde mening over 
kan geven. Ik zal een aantal van u wel ontmoeten op de ijsbaan. Tot dan! Henk Wannet 
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KVH Improvisatie Showwedstrijd 19 juni 
 
Zaterdag 19 juni 2010 is het zover, dan houden wij van 14.35 tot 18.00 uur de 
‘KVH Improvisatie Showwedstrijd 2010’  
 
De KVH Improvisatie Showwedstrijd is bedoeld voor met name de leden van KVH, 
die nog niet aan wedstrijden meedoen. Hiermee krijgen juist de beginners, 

recreanten en adults de kans om even in de schijnwerpers te staan. Dus pak je kans en geef je 
op ! Er wordt ingedeeld op leeftijd, dus jong en oud, iedereen wordt van harte uitgenodigd om 
mee te doen, ook als je nog maar net bent begonnen. Daarnaast is er een aparte categorie voor 
de wedstrijdrijders van KVH en wanneer er plaatsen over zijn, mogen ook de gastleden van KVH 
meedingen om de prijzen in de wedstrijdcategorie. 
 
Kies een leuk muziekje uit (dat mag met zang). Je kan je 
muziekje inkorten tot maximaal 2 minuten of laten wegdraaien. 
Je schaatst vervolgens maximaal twee minuten op jouw muziek. 
Je mag je kür thuis bedenken of op het ijs lekker gaan schaatsen 
op jouw muziekje en op het ijs iets bedenken. Kom in leuke 
kleren die bij je muziek passen, je mag daarbij schmink 
gebruiken. De wedstrijd is voor solorijders, duo’s en groepjes.  
 
De nadruk ligt op improviseren. Dat houdt in dat het niet de 
bedoeling is dat er tijdens de lessen wordt geoefend. Een keertje in 
overleg met de trainer kan als de trainer het goed vindt, maar verder moet je je show thuis 
bedenken en op het ‘droge’ oefenen of juist niet oefenen en ter plekke improviseren. 
 
Schroom niet en geef jezelf op voor 31 mei. Na 1 juni ontvang je dan meer informatie. 
 
Het is GRATIS voor leden van KVH, gastleden betalen €  7,50 per persoon. 
 
Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar info@kvhoorn.nl of spreek iemand aan van het 
bestuur of technische commissie bij de ijsbaan. 
 
                              
 
Ja, ik doe mee: Naam :  ______________________________________________________ 
 
Ik doe mee: �    Solo 

� Duo, samen met _______________________________________ 

� Groepje, samen met ____________________________________ 

 
Dit strookje graag inleveren bij de technische commissie of bestuur of geef via de e-mail info@kvhoorn.nl 
bovenstaande gegevens door. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 
Regelmatig worden er spullen gevonden, die na de lessen zijn achtergebleven. Het bestuur heeft 
vooralsnog deze schone taak op zich genomen om de spullen te verzamelen. Echter het is wel de 
bedoeling dat deze weer een keer naar de rechtmatige eigenaar gaan. De spullen worden door 
ons gemeld op www.kvhoorn.hyves.nl Dus mis je iets, kijk op de hyves of geef het via een mailtje 
door aan info@kvhoorn.nl Mogelijk hebben we je sjaal/beschermers/wanten of wat dan ook 
gevonden.   

mailto:info@kvhoorn.nl�
mailto:info@kvhoorn.nl�
http://www.kvhoorn.hyves.nl/�
mailto:info@kvhoorn.nl�
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KVH Lentebokaal  
 
Op zondag 28 maart 2010 was het weer zover; de KVH 
Lentebokaal 2010. De wedstrijd was in alle opzichten 
prima verlopen. Om 15.00 uur gingen we van start met 
de recreanten 1. De prijzen gingen naar KVM en FSA, 
maar evengoed een fantastisch debuut voor Kay Groen, 
Romy van de Heijden en Jill Jong Tjen Fa, die allen voor 
de allereerste keer een kür reden. Binnen twee weken 
hadden zij hun kür aangeleerd gekregen en ze deden 
het prima ! Patricia begeleidde hen tijdens de wedstrijd, 
omdat Nastas niet aanwezig kon zijn. Hier op de foto te 
zien Jill, Kay, Romy, Patricia en ons gastlid Tessa. 

Vervolgens tijd voor de recreanten 
3 maar liefst 14 deelnemers.Jamie 
Jolhuijsen wist de 2e plaats op te 
eisen. Verder debuteerden in 
deze categorie Gaytrie Jiawan en 
Isabel Meijer, die een hele 
ervaring rijker zijn.  
 

Vervolgens was het de 
beurt aan de mini's met 
en zonder test. In een 
groep van 11 
deelnemers wist Didi 
Feijen de eerste plek op 
te eisen en Tim Gebe 
de tweede plek. Ook 
kwamen in deze 
categorie Jildou van 
Vliet en Marco Frerichs 
uit.  
 
In de pauze mocht het showteam van KVH, de 'Royal Ice Stars' hun act opvoeren, alsmede 
Jildou van Vliet, wat enorm gewaardeerd werd bij het publiek.  
 
Na de pauze werd het serieus met de proms en proms b. Hele hele podium werd hier 
bestreken door KVH ! Juliette Delcour 1e, Merel Gebe 2e, Claudia van de Zande 3e. Helaas 
waren toen de prijzen op, maar ook Simone van de Zande en Suzanne van Ingen hadden het 
super gedaan. In deze categorie deden 7 rijders mee.  
 
Vervolgens mochten de aspiranten t/m 17 jaar aan de slag. Van de 8 deelnemers werd Jolien 
Heddes tweede. Ook Kelly Jonckheere kwam in deze categorie uit.  
 
Als laatsten waren de aspiranten vanaf 18 jaar aan bod. Helaas maar 4 deelnemers, waarbij 
Astrid Gebe de 2de plaats pakte, Nathalie Vreede  de 3de en Julia Bourlak vierde werd.  
 
Voor de prijsuitreiking werd er nog een show opgevoerd door het showteam van KVH, de 
'Magic Ice Stars', Marco Frerichs en Jeffrey Dral. Het publiek werd hierbij enorm opgezweept.  
 
Bij de prijsuitreiking bleek dat de Lentebokaal door KVH in ontvangst mocht worden 



9 
 

genomen. Een enorme verrassing en 
superprestatie van alle deelnemers van 
KVH !De tweede plaats was voor Ekijsa. 
De derde plaats voor KCH.  
 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie 
prijzen en degenen die niet in de prijzen 
zijn gevallen, plezier blijft natuurlijk het 
belangrijkst.  
 
Een extra pluim voor de jury en muziek. 
Een strakke tijdsplanning zorgde ervoor 
dat de hele wedstrijd stipt op tijd verliep. 
Samen met de goede catering en een 
voorzichtig lentezonnetje zorgde het 
voor een top-dag, waarbij er door 
deelnemers en toeschouwers enorm is genoten. Heeft iedereen al gekeken op de site van 
Martin Sharott ? Hij is pers- en sportfotograaf en heeft van alle deelnemers heel veel foto’s 
genomen. Die kunnen bijbesteld worden via www.martinsharrott.com  
 
Verslag algemene ledenvergadering 
  
Op dinsdag 23 maart heeft KVH zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in de 
bovenkantine van De Westfries. De notulen van deze vergadering zullen aan de leden 
worden uitgereikt voor de volgende te houden Algemene Leden Vergadering, welke in juni 
2010 zal worden gehouden. 
 
Tijdens de vergadering is aandacht besteed aan het aftreden van Willem van Heerden, die 
vanaf de oprichting betrokken is geweest bij KVH, eerst als penningmeester en later als 
algemeen bestuurslid. Ook Ellen Kok is officieel uit het bestuur getreden, zij heeft 
voor onze nog de Grote Clubactie gecoördineerd, maar houdt het nu bij alleen schaatsen.  
 
Jan Frerichs maakte tijdens de vergadering zijn rentree binnen het bestuur. Hij werd met een 
meerderheid van stemmen gekozen tot algemeen bestuurslid van KVH. Tevens heeft  Henk 
Wannet aangegeven algemeen bestuurslid te willen worden. Besloten werd, omdat hij niet bij 
de vergadering aanwezig kon zijn, dat hij tot de volgende algemene ledenvergadering ad-
interim mee zal draaien en hij zich verkiesbaar zal stellen voor een functie binnen het 
bestuur.  
 
Verder heeft onze secretaris Margret Steenvoorden een jaarverslag gegeven van het 1e 
seizoen van KVH over 2008/2009 en heeft onze penningmeester Marcel Delcour een kort 
financieel jaarverslag gegeven. Vervolgens heeft de kascommissie, bestaande uit Cathy 
Baars en Sandra Frerichs decharge gegeven na een uitvoerige kascontrole. In verband met 
de verplichte roulatie is tevens Sandra Frerichs uit de kascommissie gestapt en is  Margot 
Knibbe toegetreden.  
 
Verder is een showcommissie in het leven geroepen voor de jaarlijkse show. Daar zijn 
Margot Knibbe en Claudia van Doorn de voortrekkers in. Tevens zal worden bekeken of de 
show het volgend seizoen aan het eind zal plaatsvinden in verband met drukte en kou. 
 
  

http://www.martinsharrott.com/�
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TESTDAG 2 april HOORN 
 
Een spannende dag, want maar liefst 14 rijders van KVH gingen op voor testen. We hadden 
wel een goede dag uitgekozen, want het was ‘goede vrijdag’ voor Pasen. Dat zou toch goed 
moeten uitpakken. Dat deed het ook, want maar liefst 10 testen zijn gehaald ! Uiteraard balen 
voor de 4 testers die zijn gezakt, maar de volgende testdag die KVH gepland heeft staan is 
14 mei. 
 
De namen van degenen die zijn geslaagd: 
 
Jamie Tolhuijsen :  MIF interbrons  
Merel Gebe :  MIF brons en Vrijrijden brons  
Marco Frerichs :  MIF brons en Vrijrijden interbrons  
Karen Overstegen :  MIF brons  
Juliette Delcour :  MIF zilver  
Didi Feijen :  Vrijrijden interbrons 
Jolien Heddes :  Vrijrijden interbrons  
Claudia vd Zande :  Vrijrijden brons  
 
Even ter informatie aan iedereen die niet precies weet hoe het zit met testen. Deze testen 
heb je nodig om KNSB wedstrijden te kunnen rijden. Voor recreantenwedstrijden zijn de 
testen niet nodig. Voor de overige wedstrijden zijn nodig: 
 
KNSB-cup: categorieën Proms, Proms B, Teens, Teens B, Debs B, Novice B, Junioren B 
 
NK: categorieën Debs, Novice, Junioren, Senioren 
 
Wanneer ben je nu Proms/Teens/Debs/Novice/Junior/Senior ? 
 
Als je de volgende testen hebt gehaald: 
 
Proms : interbrons MIF (moves in the field) en FS (vrijrijden) 
Proms B : hetzelfde vanaf 12 jaar 
Teens : brons MIF en FS 
Teens B : hetzelfde vanaf 13 jaar 
Debs : interzilver MIF en FS 
Debs B : hetzelfde vanaf 13 jaar 
Novice : zilver MIF en FS 
Novice B : hetzelfde vanaf 15 jaar 
Junior : intergoud MIF en FS 
Junior B : hetzelfde vanaf 19 jaar 
Senior : goud MIF en FS 
 
De trainer zal je zeggen wanneer je aan testen toe bent. Wil je wedstrijden gaan rijden, geef 
het aan bij de trainer of bestuur !  
 
Tevens houden wij de LTS (Learn To Skate) testen, welke een voorloper zijn van de ‘testen’. 
De volgende LTS testen staan gepland in de tweede helft van mei !  
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NK SHOWRIJDEN 3 APRIL HOORN 
 
Nog maar net dit jaar begonnen met showrijden, waren we al direct 
gekwalificeerd voor het Nederlands Kampioenschap! Een beetje 
mazzel natuurlijk, want het is een nieuw onderdeel binnen de KNSB 
en het NK wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Het NK zou 
in Enschede worden gehouden, maar het gaf problemen aldaar met 
de ijsbaan. Wij kregen vervolgens het verzoek van de KNSB om het 
NK in Hoorn te organiseren. Dat was natuurlijk wel een eer, vooral 
omdat onze vereniging ook nog niet zo lang bestaat en een NK is 
toch iets anders als een wedstrijd van de vereniging zelf. Er was dan 
ook het nodig overleg vooraf. Er moest een protocol worden 
aangehouden. Vlaggen moesten geregeld worden, het Wilhelmus 
moest op cd worden geregeld, tesamen met openingsmuziek en 
sluitingsmuziek, want er zou een heuse ceremonie gaan 
plaatsvinden. Ook moest alles goed lopen wat 
jury/kleedruimtes/inschrijving/ prijzen etc. betreft. Er zouden meer 
dan 140 deelnemers komen. Gelukkig wilde de ijsbaan meewerken, 
door de catering open te gooien, dat scheelde weer veel werk. 
 
Alles moest stipt volgens planning lopen. De opening werd verricht 
door de voor de voorzitter van de Unit Kunstrijden van de KNSB, de 
heer Dirk Wijma. We hadden een speciale KVH vlag aangeschaft. 
Vervolgens gingen we op en alle andere verenigingen achter ons 
aan en na het officiële opening met het Wilhelmus werd het tijd voor 
het echte werk. Eerst alle solorijders en vervolgens de groepen. 
Voor KVH werd het een groot succes toen bleek dat KVH bij de 
uitslag zich maar liefst 3x Nederlands Kampioen mocht noemen !  
 
De Magic Ice Stars in de categorie quartet klasse I  
de Royal Ice Stars in de categorie Kleine Groep  
Jeffrey Dral in de categorie solo novice  
 
Ook ons gastlid Janice Pullen werd Nederlands Kampioen in de 
categorie solo debs en onze trainster Patricia da Cruz Martins werd 
Nederlands kampioen in de categorie solo senioren.  
 
Allemaal super gefeliciteerd.  
 
Helaas geen prijzen voor Jildou van Vliet en Marco Frerichs, maar 
jullie hebben je wel fantastisch ingezet. 
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EVENEMENTENKALENDER/uitval dagen 
 
3-7 mei : mei clinic Ekijsa wedstrijdrijders Hoorn  
13 mei : donderdag 13 mei geen les ivm Hemelvaart Hoorn 
14 mei : Testen MIF en vrijrijtesten Hoorn 
18 juni : vrijdag 18 juni geen les ivm beurs op de ijsbaan Hoorn 
19 juni : KVH Improvisatie Showwedstrijd; clubbokaal Hoorn 
 

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

VERJAARDAGEN 
 
Mei: 
 
05 Kirsten Dral 
08 Tim Gebe 
11 Nina Broeke 
12 Lara Snel 
13 Nina Voigt 
14 Franka Wiggers 
18 Tessa van der Pal 
19 Marco Frerichs 
20 Nadine ten Hoope 
20 Demi Kelder 
20 Peggy Busman 

21 Rianne Broekman 
21 Frances Schilder 
22 Sharon van Zeeland 
26 Daphne Meertens 
28 Marian Mak 
28 Nathalie Vreede 
28 Sezan Seh 
28 Maaike Ruiter 
29 Amber Lakerveld 
30 Cindy Klockenbrink 
 
Juni: 
08 Raquel Gomez 

11 Suzanna v Ingen 
11 Melisa Tasdemir 
11 Edith Vreeker 
12 Nancy Roos 
16 Jildou van Vliet 
16 Jenny Buijs 
20 Anja Haker 
20 Hanna Tiel 
21 Brecht van den Berg 
 
 
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:   12 juni 2010 
 
Verschijningsdatum clubblad: -6- Zomernummer, 19 juni 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…..Astrid Gebe 
 

Het bestuur van KVH zijn allemaal vrijwilligers, die het allemaal 
voor nop doen. Ik vond mezelf geen vrijwilliger-type. Ik had het 
altijd al heel druk. Toch werd ik het van de een op andere dag, 
toen we wilden blijven schaatsen en daarom een vereniging op 
moesten zetten. Dat betekende direct niet een klein beetje 
vrijwilliger, maar een heleboel vrijwilliger. Het is zelfs zo erg, dat 
mijn leven thans om het vrijwilliger heen zijn is gevoegd. Ik heb 
voor mezelf gezegd dat ik dit een paar jaar ga doen en me daarbij 
ook voor 100% inzet, want half werk dat past niet bij me, dus als 
er een vereniging moet komen, dan ook eentje waarop iedereen 
trots kan zijn. Inmiddels ben ik hartstikke trots op onze vereniging 
met 180 leden, waarbij iedereen met plezier schaatst. Het werk is 

nog lang niet af, dus voorlopig ga ik nog even door. Gelukkig dat mijn beide kids, Merel en 
Tim ook schaatsen, dus zie en spreek ik ze nog wel. Alleen manlief heeft wat uurtjes alleen te 
besteden, maar dat doet hij graag op de tennisbaan en daarnaast steunt hij me volledig, 
anders zou het niet vol te houden zijn.   
 
In het zonnetje hoef ik niet zo nodig worden gezet, maar wat me erg goed doet is als tegen 
mij (en tegen andere bestuursleden/vrijwilligers) wordt gezegd, dat ze genieten en dat ze blij 
zijn dat ze kunnen schaatsen. Soms zijn er leden die om het een of ander niet tevreden zijn 
en die zouden zich beter moeten beseffen dat wij, als bestuur, ons uiterste best doen om het 
iedereen naar het zin te maken. Maar met 180 leden lukt het soms niet 100%. Met de 
generale repetitie voor de kerstshow is onze penningmeester grof uitgescholden. Dat is wel 
heel vervelend, te meer als je bedenkt dat wij voor de kerstshow echt dagen en nachten zijn 
beziggeweest om alles op orde te krijgen. Daarom zou ik graag willen zeggen, complimenten 
horen we graag, kan het beter, help ons dan ! groetjes Astrid Gebe, voorzitter KVH 
  

Even in gesprek met:…………… Priscilla Pluim 
 
Woonplaats : Oosterblokker; Leeftijd : 15 jaar 
Schaatsgroep : showgroep; Schaatst sinds : 2,5 (met onderbreking) 
Trainer : Patricia; Dagelijkse bezigheden : school (Dampte) 
Hobby's : kunstschaatsen, shoppen, vriendinnen afspreken 
Bewondering voor : niet echt iemand; Hekel aan : boter op mijn brood 
Favoriet eten/drinken : lasagne en cassis 
Favoriete muziek : pop, hits op de radio 
Favoriete vakantie : Amerika, Florida 
Favoriet moment van de dag : de avond, lekker naar buiten 
Mooiste schaatsmoment : dat we kampioen NK Showrijden werden 
Wat wil je ooit nog meemaken : heel oud worden 
Wat is de lol aan het schaatsen voor jou : de gezelligheid 
Hoeveel tijd besteed jij aan trainen p.w. : 2 uur en off-ice 
Waarom ben jij gaan schaatsen : leek me heel leuk 
Sharon stelde jou de volgende vraag:  

Wat vind je het leukste aan showrijden: dat je meer aan het dansen 
bent dan aan kunstjes 
Van wie wil jij graag een interview : van het oudste lid, want ik ken eigenlijk 
alleen maar leden van de showgroep (dat is Marian Mak, zij is 58 jaar) 
Welke vraag wil je aan ? stellen : wat zij het moeilijkst en makkelijkst vindt aan 
kunstschaatsen 
Wat wil je nog tenslotte nog even kwijt: Ik hoop dat het een gezellige groep blijft.  
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