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BERICHT VAN DE VOORZITTER                                       NOVEMBER 2010  
 
Het seizoen is volop aan de gang en de vaart zit er goed in. Er wordt keihard getraind door alle 
groepen en we hebben vele nieuwe gezichten binnen onze vereniging mogen verwelkomen. We 
hopen dat iedereen een fantastisch schaatsjaar mag hebben en weer veel mag leren.  
Inmiddels zijn de eerste NK-selectiewedstrijden geweest. Namens KVH doen daar Claudia vd 
Zande, Juliette Delcour en Daisy Vreenegoor aan mee (Simone vd Zande is helaas geblesseerd). 
De selectiewedstrijden zijn nog aan de gang en het zal erom spannen of we finaleplaatsen gaan 
halen en daarmee plaatsing voor het NK afdwingen. Dus allemaal duimen, de laatste 
selectiewedstrijd is op zaterdag 27 november in Tilburg. 
 
Ook vele andere wedstrijdrijders zijn druk bezig met de voorbereidingen van hun wedstrijd. Als 
eerste komt de KVH Winterbokaal er aan, deze wordt gehouden op dinsdag 21 december in 
Hoorn, dus kom allemaal kijken. Het is een wedstrijd voor recreanten, aspiranten, adults en onze 
eigen proms. Daarnaast zullen er nog showdemonstraties worden gegeven door onze 
showgroepen van de KVH Ice Stars. Vervolgens staan de KNSB-selectiewedstrijden voor de 
deur.  
 
Naast de wedstrijdrijders zijn ook alle recreanten, beginners en adults keihard aan het trainen, 
immers de LTS-testen staan voor de deur. We zijn op dit moment bezig om diverse datums 
hiervoor te plannen. Tenslotte zijn ook de teams van de KVH Ice Stars druk aan het trainen voor 
een showdemonstratie rondom de kerstdagen in Den Helder, Den Haag en in Hoorn zelf. Tevens 
hebben zij onlangs ook een demonstratie rond Halloween verzorgd in Den Helder en Hoorn. 
 
Al met al volop bedrijvigheid binnen onze club. Hetzelfde geldt voor het bestuur. Onze ijsbaan ligt 
niet ideaal met de 400m baan erom heen. Dat zorgt nogal eens voor wrijving, waardoor er vele 
overleggen zijn. Hetzelfde geldt voor de balletruimte, die we het afgelopen seizoen hebben 
mogen creëren. Wij zijn daar heel blij mee, maar de langebaanrijders zijn dat minder, omdat het 
wel eens schipperen is met de kleedkamers. Daarnaast wordt er door KVH off-ice training 
gegeven op het middenterrein en ook dat wordt als storend ervaren door de langebaan rijders. 
Het is duidelijk dat de langebaanrijders het kunstrijden nog niet in de armen heeft gesloten. Het 
vergt behoorlijk wat overleg en creativiteit om alles weer in goede banen te leiden en soms is het 
letterlijk ‘lijden’.  
 
Diverse leden hebben aangegeven in verband met de kou om te willen kleden en de schaatsen 
aan te willen trekken in de kleedkamers. Wij hebben daarom een verzoek aan alle rijders gedaan 
om allemaal gebruik te maken van de kleedkamers, alleen dan krijgen wij voor onze vereniging 
een kleedkamer toegewezen. Maak er dus gebruik van, zo is iedereen blij. 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
De Algemene Ledenvergadering staat ook weer voor de deur. Hoewel onze penningmeester en 
kascommissie nog druk bezig zijn met de afronding van het afgelopen seizoen, willen we alle 
leden toch weer even de stand van zaken laten weten en hopen we op veel input vanuit de leden. 
Ook hebben we nog een vacature van algemeen bestuurslid open staan. Wij zouden heel blij zijn 
met een rijder cq ouder die deze taak op zich wil nemen. Omdat de overige bestuursleden allen 
kinderen hebben die wedstrijden rijden, zouden wij voor de juiste balans heel graag iemand erbij 
willen hebben, die recreatief rijdt of beginner is. Schroom niet en meld jezelf aan bij het bestuur. 
 
Tevens een dringende oproep voor hulp bij de sponsorcommissie. Iedereen 
Die verder iets wil doen voor onze vereniging is van harte welkom, we zijn 
blij met alle hulp !  
 
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel,  
Astrid Gebe    
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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 een 
website. Omdat er 
vele nieuwe leden 
zijn en er veel 
vragen zijn over 
schaatsen en het 
slijpen van 
schaatsen 
belichten we de 
website van 
www.grimsport.nl  
 
Kunstschaatsen en 
het slijpen 
daarvan, dat is 
toch wel een vak 
apart. Verkeerde 
kunstschaatsen of 
verkeerd slijpen 
leidt tot niet goed 
kunnen rijden. Het 
gevolg is dat de 
plezier van de 
sport weg raakt. 
Wij hameren er 
daarom ook op dat iedereen goede kunstschaatsen draagt. Op onze website www.kvhoorn.nl 
onder het kopje INFO staat bij DE KUNSTSCHAATS alle informatie die nodig is voor de aanschaf 
van goede kunstschaatsen. Beginners kunnen ook nog goed uit de voeten met schaatsen met 
een harde geplastificeerde schoen. Zodra wordt begonnen met sprongetjes en moeilijkere passen 
zijn goede stevige leren schoenen met goede ijzers onontbeerlijk.  
 
KVH heeft met Henk Grimbergen van Grimsport inmiddels dagen afgesproken waarop hij 
speciaal naar Hoorn komt om te slijpen en schaatsen aflevert. Ook leasecontracten zijn mogelijk, 
waardoor je het hele jaar op goed passende en geslepen schaatsen rijdt. Het leasecontract 
omhelst een paar Risport RF4 met MK21 ijzers en je least de schaatsen voor € 75,00 euro per 
jaar (tot augustus). Naarmate het seizoen vordert wordt het leasen goedkoper. 
 
Het leasen loopt rechtstreeks via Grimsport. Meer informatie via www.grimsport.nl of stuur een 
email naar info@grimsport.nl of bel met Grimsport 071-4020069 en vraag naar Henk. 
 
Binnenkort komt Henk weer naar Hoorn. Als je nog geen leasecontract of slijpcontract met hem 
hebt afgesloten en je wilt wel graag je schaatsen laten slijpen, stuur even een mail naar 
info@grimsport.nl Je krijgt dan een mail wanneer hij weer komt. 
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http://www.kvhoorn.hyves.nl/
http://www.kvhoorn.nl/
http://www.grimsport.nl/
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mailto:info@grimsport.nl
mailto:info@grimsport.nl


 
 

 2e selectiewedstrijd ONK Amsterdam 7 november 
 

Op zondag 7 november zijn in Amsterdam de 2e 

selectiewedstrijden voor de Nederlandse 

kampioenschappen verreden. Juliette Delcour en 

Claudia van de Zande moesten resp. als 4e en 9e 

van start in de categorie Debs en Daisy 

Vreenegoor ging als 10e van start in de categorie 

Novice.  

 

Bij Claudia bleef helaas haar kürmuziek hangen in de cd speler en hierdoor 

heeft ze gedeeltes van haar kur zonder muziek moeten rijden. Dit was heel 

erg jammer, maar Claudia reed desondanks een prima wedstrijd.  

 

Juliette reed erg mooi maar liet helaas tijdens een zweefstandserie even haar 

been naar beneden zakken. Als het been van een rijder onder heupniveau 

zakt, dan worden er geen punten voor gegeven. Claudia en Juliette 

behaalden een 13e en 15e plaats. Daisy heeft ook goed gereden en 

behaalde in een sterk deelnemersveld een 10e plaats.  

 

Zaterdag 27 november wordt in Tilburg de derde en laatste 

kwalificatiewedstrijd gereden. De eerste 12 rijders van elke categorie mogen 

door naar de finale en de 2 beste resultaten van de voorselectie zijn hierin 

bepalend. Het wordt dus erg spannend voor alledrie de dames en zij zullen 

wederom zeer vroeg hun bedjes uit moeten.  

11 november Sint Maarten 

Donderdag 11 november was het Sint Maarten. 

Desondanks ging de training voor de wedstrijdrijders 

gewoon door. Daarom werd besloten door de ouders 

dat de kinderen na de les even mochten ‘Sint 

Maarten’ langs alle ouders en in plaats van liedjes 

zingen, 

moesten 

ze 

allemaal 

een mooi 

‘kunstje’ 

laten zien. Dat werd vervolgens gul beloond ! En 

buiten mocht het stormen en gieren, maar binnen 

bleef iedereen toch maar mooi droog. Tenslotte 

werd door iedereen nog even massaal een liedje 

gezongen en zelfs de ijsmeester mocht nog even 

langs de ‘deuren’.  

 

http://www.hyves.nl/mediaLink.php?media_id=1156324506&media_secret=mFCJ
http://www.hyves.nl/mediaLink.php?media_id=1156324506&media_secret=mFCJ
http://www.hyves.nl/mediaLink.php?media_id=1156324506&media_secret=mFCJ
http://www.hyves.nl/mediaLink.php?media_id=1156324506&media_secret=mFCJ
http://www.hyves.nl/mediaLink.php?media_id=1156324506&media_secret=mFCJ
http://www.hyves.nl/mediaLink.php?media_id=1156324506&media_secret=mFCJ
http://kvhoorn.hyves.nl/blog/39159458/2_selectiewedstrijd_ONK_Amsterdam/BBB2/
http://www.hyves.nl/mediaLink.php?media_id=1156324506&media_secret=mFCJ
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KNSB testdag HOORN 13 november 2010 

 Zaterdag 13 november was het zover, de eerste testdag van het nieuwe seizoen. Een 

heleboel spanning en stress, want het is niet makkelijk om voor een kritische jury te laten 

zien wat je in huis hebt. Van KVH deden een aantal meiden voor de eerste keer hun test en 

dan blijkt dat de zenuwen soms toch de overhand krijgen. Hoewel het in de trainingen dan 

goed gaat, wil het toch net niet lukken op de test. Een aantal anderen mochten wel 

gefeliciteerd worden.  

Hier de uitslag van de KVH leden:  

 

interbrons moves in the field: Isabel Meijer en Nadine ten Hoope geslaagd  

Caroline Omlo, Ranice Jansen en Cyrilla Sikkens helaas afgewezen  

 

brons vrijrijden:  Didi Feijen geslaagd  

 

interzilver moves in the field: Didi Feijen geslaagd  

Marco Frerichs afgewezen  

 

zilver moves in the field: Merel Gebe afgewezen  

 

Voor iedereen die geslaagd is van harte gefeliciteerd. Degenen die helaas zijn afgewezen, 

heel veel succes de volgende keer !  

 

Noord-Hollands Schaatsweekend 20-21 november 
 

De provincie Noord-Holland organiseerde wederom het NH schaatsweekend. Voor de 

zaterdag waren wij gevraagd om een schaatsclinic Showrijden te organiseren en de opening 

van de NK Marathon s’avonds met daarbij de prijsuitreiking. Uiteraard hebben we daar 

gehoor aan gegeven.  

Door Astrid Gebe en Kelly Jonckheere werd de clinic showrijden verzorgd. Deze vond al 

vroeg plaats, waardoor er helaas nog niet heel veel mensen op de been waren. Toch hadden 

we een groepje van 10 enthousiaste rijders, die allemaal leuk meededen met de clinic. Aan 

het eind van de clinic werd het showtje opgevoerd en waren er een paar inmiddels zo 

enthousiast, dat we ze mogelijk mogen verwelkomen binnen onze vereniging. 

S’avonds was het de beurt aan Klaske en Baukje Baars, Jildou van Vliet en Jill Jong Tjien Fa 

om hun kunsten te vertonen bij de opening van het NK Marathon. Voor de start uit mochten 

ze over het prominente stuk tot de finish schaatsen, wat uiteraard erg werd gewaardeerd. 

Tenslotte mochten ze helpen met de prijsuitreiking. Al met al een geweldige avond voor de 

meisjes.   

 

 

  



 

GOOI HET MAAR IN DE GROEP…… 
 

Even een gesprek met  een paar brugklassers van KVH. De 
brugklas bestaat uit een groepje jonge rijders, die meerdere 
keren per week trainen met als doel wedstrijden in de 
toekomst. Op dinsdag traint deze groep onder leiding van 
Esperanza. Op donderdag en zaterdag van Priscilla en Julia. 
Op de foto een aantal rijders van de dinsdaggroep. 
 
De brugklas bestaat uit totaal 12 rijders: 
Romy van der Heijden, Andrea de la Torre Diaz, Alicia Simoes 
en Femke Jansen, zij zijn allen 10 jaar. Birthe van den Berg, 
Kay Groen en Lisa Jansen zijn 9 jaar, Novali Jaski is 8 jaar, 
Myla Snabilie, Anouk Jansen en Britt van Riesen zijn 7 jaar en  
Zoe Elmont is de jongste telg en is 5 jaar oud. 
 
Even in gesprek met Romy, Novali, Alicia, Anouk en Femke. 
 
Wie heeft er al wedstrijden gereden? Hoe vonden jullie dat? 
Kay en Romy hebben vorig jaar meegedaan met de KVH Lentebokaal, dat was hun allereerste 
wedstrijd. Ik vond dat wel leuk, vooral dat ik helemaal alleen mocht schaatsen en de hele ijsbaan 
voor me alleen had.  
 
Wie gaat er meedoen met de KVH Winterbokaal op 21 december? Hebben jullie daar zin in? 
Novali, Andrea, Kay en Lisa gaan meedoen met de KVH Winterbokaal. Voor Andrea en Lisa zal 
het hun allereerste wedstrijd gaan worden. Romy kan helaas niet meedoen, want dan is ze op 
vakantie, dat vindt ze wel heel jammer. Novali heeft er heel veel zin in en wil heel veel oefenen.  
 
Wie kent zijn kür al uit het hoofd? 
Novali kent bijna de kür helemaal uit haar hoofd, alleen het laatste stukje wil ze nog even goed 
oefenen. 
 
Wie heeft er al een mooi schaatspakje? Wat voor pakje heb je? 
Romy heeft 2 pakjes, een groene en een blauw/witte/roze. De laatste vindt ze het mooist omdat 
er allemaal glitters op zitten. Novali heeft een KVH-kleur pakje, de blauwe kleur van de vereniging 
met glitters en nog een donkerblauwe. Alicia heeft nog geen pakje. 
 
Wat is het moeilijkste om te doen?   
Springen vindt Romy nog wel heel moeilijk, Novali vindt de pirouette nog het moeilijkst. Alicia 
vindt ook de pirouettes heel moeilijk. Anouk vindt de cadet het moeilijkst. Femke de pirouette. 
 
Wat kunnen jullie al goed? 
Romy kan de zweefstand wel heel goed en de basisdingen. Novali  kent de mohawk al goed en 
de zweefstand/zitje. Alicia vindt de ooievaar heel makkelijk. Anouk kan het sleepje al heel goed 
en Femke kan de cadet al goed. 
 
Wat vinden jullie het leukst om te doen? 
Romy en Alicia vindt springen en pirouetten het leukst om te doen. Novali vindt de mohawk het 
leukst. Anouk vindt de pirouette het leukst en Femke de cadet. 
 
Wat is juist niet zo leuk om te doen? 
Romy heeft het wel gehad met de visjes en ooievaar, Novali vindt alles leuk. Alicia vindt de 
pirouettes niet zo leuk omdat het zo moeilijk is. Zitje op één been vinden Anouk en Femke minder 
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Wat willen jullie bereiken? 
Romy en Alicia zou wel heel graag vaak wedstrijden willen gaan doen. Novali wil een beroemde 
kunstschaatster worden. Anouk en Femke vinden het gewoon heel leuk om te doen en willen de 
pirouettes kunnen. 
 
Wat voor sporten hebben jullie nog meer gedaan? 
Romy heeft streetdance gedaan. Novali heeft paardrijden en ballet gedaan. Alicia heeft veel 
sporten gedaan. Femke heeft op turnen gezeten en Anouk op gym. 
 
Waarom zijn jullie gaan kunstschaatsen? 
Een vriendinnetje van school zat erop en dat leek Romy wel heel leuk en toen is ze een proefles 
gaan doen. Het vriendinnetje schaatst niet meer, maar Romy wel. Novali weet het eigenlijk niet, 
maar ze vond het zomaar leuk. Alicia is gaan schaatsen omdat een meisje heel goed kon 
kunstschaatsen en dat wilde zij ook leren. Anouk en Femke gingen schaatsen doordat ze buiten 
ook al hadden geschaatst en dat zo leuk vonden. 
 
Wat vinden jullie van KVH? 
Romy vindt het heel leuk, vooral ook de off-ice en ballet. Alicia vindt de trainers heel leuk. Anouk 
en Femke vinden het leuk dat er zoveel aandacht voor ze is en het is gezellig en Esperanza 
vinden ze wel erg leuk. Novali vindt KVH heel gezellig en ze voelt zich er helemaal thuis. 
 
Wat wil je nog zeggen? 
Novali komt bij Zapsport op tv en gaat vrijdag daarvoor opnames maken. Ze mag moves laten 
zien. Daar heeft ze echt heel veel zin in. 
 

KVH ICE STARS Nieuws 
 

 
De eerste shows voor het showteam zitten erop. Op 
zondag 24 oktober mochten we een demonstratie 
geven in Den Helder. Dat was wel heel kort dag, dus 
het was even keihard oefenen, maar Patries is een 
kei, dus we kregen het toch voor elkaar om een show 
in elkaar te zetten. We hadden een uur de tijd voor 
meerdere shows, dus ook onze solorijders mochten 
hun improvisatiekür laten zien. Eerst was het de beurt 
aan het team de Royal Ice Stars. Zij deden hun 
halloween act. De show ging goed, alleen waren de 
heksenhoedjes geen succes. Die waaiden allemaal af 
en het oprapen was geen succes, maar daar leren we 

weer van. Vervolgens deden Kai, Merel, Janice, Jildou, Marco, Jill, Novali hun solo-acts en Merel 
en Claudia traden op als de Magic Ice Stars. Ook Megan, Amber, Laura en Mandy voerden hun 
act op met hun team de Sparkling Ice Stars. Tenslotte werd de Moulin Rouge door de Royal Ice 
Stars opgevoerd. Na de demonstratie werd door Patricia nog een clinic showrijden gegeven, waar 
zeer veel animo voor was. Al met al een zeer geslaagde dag.  
 
Op vrijdag 29 oktober mochten de Royal Ice Stars wederom aantreden voor de Halloween-On-Ice 
in Hoorn. Helaas was de organisatie niet helemaal op orde voor onze demonstratie en moesten 
we reeds de demonstratie opvoeren, terwijl al het publiek nog buiten stond, hierdoor was dit een 
minder geslaagd optreden, maar ook daar leer je weer van.  
 
De volgende optredens staan gepland voor 21 december tijdens de KVH Winterbokaal. Dus kom 
alle rijders en de showteams aanmoedigen ! 
  



 

WIST U DAT……… 
 

- wij hopen op veel input van alle leden voor deze rubriek 
- wij uiteraard zelf wel het nodige weten, maar toch benieuwd zijn naar wat anderen weten 
- de clubkleding bijna binnen is, zodat we eventueel ook de Sint nog kunnen voorzien 
- wij helaas de nodige leden hebben zien vallen 
- daarbij Jaimy Tolhuijsen een gebroken arm heeft opgelopen 
- en Femke Lioen een gebroken pols 
- en Kai Donners zijn kin geplakt moest worden 
- en nog meerdere leden wat kneuzingen e.d. hebben opgelopen 
- wij wel weten dat vallen inmiddels erg veel pijn kan doen 
- wij ook weten dat ijs nu eenmaal erg hard is 
- wij daarom ook iedereen aanraden erg voorzichtig te doen 
- Bente Lioen binnenkort op tv te bewonderen is 
- Zij vrijdag met een beroemde kunstschaatser uit Nederland in Zoetermeer gaat trainen 
- Ook Novali Jaski met hetzelfde programma mee mag gaan doen 
- Zij daar moves mag gaan laten zien 
- Wij natuurlijk vol spanning wachten hoe de uitzending wordt 
- Wij mogelijk nog meer B.N.’ers gaan krijgen 
- Wij gevraagd waren om medewerking voor een spotje van de KPN 
- Karen Overstegen, Doris Overstegen en Jildou van Vliet daarvoor naar Haarlem zijn 

gegaan en daar de casting hebben gedaan op schaatsen 
- Jildou daarbij meteen als een beroemdheid werd gezien 
- Zij daar meteen gevraagd werd voor handtekeningen ! 
- Jildou dat natuurlijk graag deed met haar 9 lentes jong. 
- Wij ook gevraagd waren voor de opening van het NK Marathon 
- Daar Jildou van Vliet, Jill Jong Tjien Fa, Baukje en Klaske Baars daar de show stalen 
- Wij wel erg trots zijn op al deze beroemdheden 
- Wij bijna ons 200ste lid mogen verwelkomen 
- Wij in dat geval daar natuurlijk even extra aandacht aan zullen besteden 
- Wij jullie allemaal hopen te zien bij de Algemene Leden Vergadering op 7 december 
- Wij jullie sowieso allemaal hopen te zien na 5 december 
- Dat we trouwens niet anders verwachten, want wij hebben alleen maar zoete kindertjes 

(grote en klein) bij onze vereniging 
- We nooit weten of er zomaar weer eens pieten tevoorschijn komen tijdens de lessen 
- Je vooral daarom nu extra goed je best moet doen 
- Dat de LTStesten trouwens ook bijna beginnen, dus dat je daarvoor ook je best moet doen 
- We de volgende keer jouw wist-u-datjes hier willen zien ! 

 

GROTE CLUB ACTIE 
 
De grote club actie zit erop. Door vele leden is er weer hard gewerkt en langs vele 
deuren gelopen om loten te verkopen. Ook de familie en vrienden zijn ruim voorzien 
van loten. Allen ontzettend bedankt voor jullie inzet. De opbrengst van de loten 

maken we bekend tijdens de algemene ledenvergadering op 7 december a.s. Degene die een 
boekje vol wisten te verkopen mogen daarbij een bon in ontvangst nemen. 
 

SPONSOR BINGO LOTERIJ 
 

In februari gaan we weer aan de bak om wederom proberen de cheque van € 
2000,00 binnen te slepen. Voor iedereen die reeds al in het bezit is van een lot 
en niet weet voor welk goed doel je speelt, kijk het even na. Het omzetten 
hiervan is namelijk gratis.  
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UITNODIGING 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 5de Algemene Ledenvergadering van KVH 

(Kunstschaatsvereniging Hoorn). De vergadering vindt plaats in het restaurant boven in de ijshal 

op dinsdag 7 december 2010 van 18.30 uur tot 20.00 uur. De koffie, thee en limonade staat 

klaar en voor de jeugd liggen er kleurplaten. Ook worden aan de deelnemers van de Grote Club 

Actie die een vol boekje hebben verkocht de bonnen uitgedeeld en de uitslag bekend gemaakt. 

Tevens zijn wij nog immer op zoek naar een algemeen bestuurslid (bij voorkeur uit de 

recreanten/beginners/adults groep). Bij interesse hiervoor graag contact opnemen met het 

bestuur. Dus kom allemaal, we zijn een vereniging voor en door de leden en meedenken wordt 

zeer op prijs gesteld ! 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 22 juni 2010  

3. Jaarverslag 2e seizoen KVH 2009/2010 

4. Financieel jaarverslag 2009/2010 

5. Verslag kascommissie 

6. Uitslag en uitreiking Grote Club Actie 

7. Visie en beleid 

8. Begroting 3e seizoen 2010/2011 

9. Bestuursverkiezing: Henk Wannet is op dit moment interim bestuurslid, omdat hij te weinig tijd heeft 

om daadwerkelijk een bestuursfunctie op zich te nemen. Wij zouden het bestuur graag willen uitbreiden 

met een algemeen bestuurslid vanuit de recreanten/beginners- of adults groep. Deze functie is 

beschikbaar en geïnteresseerden kunnen zich tot zeven dagen voor aanvang van de algemene 

vergadering kandidaat stellen door zich bij het bestuur aan te melden 

10. Wijziging Huishoudelijk Reglement en aanpassing commissies 

11. Rondvraag 

12. Afsluiting 

 Ouders van kinderen onder de 18 jaar zijn gerechtigd namens hun kind de vergadering bij te wonen en hun 

stem uit te brengen. 

 

Het bestuur van KVH 

 
  



 

  

EVENEMENTENKALENDER 
 
27 november : 3e selectiewedstrijd NK Tilburg 
11-18 december : LTS testen Hoorn 
18-19 december : NK kunstrijden Groningen 
20 december : Friesland Wisselbokaal Heerenveen 
21 december : KVH Winterbokaal Hoorn 
07 januari : Ekijsa Nieuwjaarsbokaal Amsterdam 
8-9 januari : 1e selectiewedstrijd KNSB-cup Dordrecht 
15 januari : Willem II Bokaal Tilburg 
22 januari : FSA Jaap Eden Bokaal Amsterdam 
 
Alvast even noteren: 
19 maart : KVH Showgala Hoorn 
26 maart : NK Showrijden Hoorn 
02 juli : Showimprovisatie clubwedstrijd KVH Hoorn 

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

VERJAARDAGEN 
 
November: 
30 Michelle Katers 
30 Maaike Kroon  
 
December: 
05 Els Braak 
05 Flore de Koning 
05 Monique v Heerden 
09 Jo-Ann Veerman 

14 Celine Kramer 
15 Jeffrey Dral 
18 Lino Togni 
20 Femke Jansen 
20 Naomi man 
20 Daisy Vreenegoor 
25 Didi Feijen 
27 Simone vd Zande 
29 Leonie Schutte 

 
Januari 
05 Juliette Delcour 
06 Lisa Jansen 
10 Ellen Kok 
12 Jamie Tolhuijsen 
14 Cheryl Pullen 
 
Allen van harte gefeliciteerd !

 

CLUBKLEDING en SPORTTASSEN 
 
Nog altijd is er veel belangstelling voor de clubkleding en 
sporttassen. De kleding is weer op voorraad. De 
schaatstassen zijn uitverkocht en helaas worden ze thans niet 
meer geleverd. We zijn hard op zoek naar een soortgelijke 
koffertas. Tot die tijd zijn er even geen tassen te bestellen.  
 
Iedereen die kleding wil aanschaffen, kan deze bestellen via 
astrid@kvhoorn.nl  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   
 

INLEVERDATUM COPY SERVICE:   8 januari 2011 
 
Verschijningsdatum clubblad:Jaargang 3,  -3- Winternummer, 15 januari 2011 
Iets voor in het clubblad ?? Geef het door via info@kvhoorn.nl  

http://www.kvhoorn.nl/
mailto:info@kvhoorn.nl
mailto:astrid@kvhoorn.nl
http://www.chloenoel.com/
mailto:info@kvhoorn.nl
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Even in gesprek met…….. Henk Grimbergen 
 

Henk Grimbergen van Grimsport. De zaak bestaat 65 jaar en er worden daar sinds zo ongeveer 
40 jaar schaatsen geleverd. De opa van Henk is met de zaak begonnen met bakfietsen en 
smederij. De vader begon met bromfietsen en uiteindelijk overgestapt op schaatsen, aanvankelijk 
alleen op noren en later kwamen daar de kunstschaatsen bij. Henk kwam in contact met de 
kunstschaatsverenigingen die aangaven dat de schaatsen niet goed waren en Henk is zich daar 
toen in gaan specialiseren door veel contact met trainers, verenigingen en vooral door veel 
luisteren. Henk zegt dat een goede schaats vooral goed moet zitten, daarna ga je kijken wat je 
met de schaats gaat doen en wat voor voet heb je. Afhankelijk van de voet wordt de schoen 
bekeken. Risport en Wifa en Grafs zijn hele goede merken, maar als hij voor jou niet lekker zit, 
dan is het voor jou geen goed merk. De mensen geven dat zelf al vrij snel aan en door te kijken 
naar de voeten en door de ervaring is gebleken dat Risport voor veel mensen goed is en daarom 
is Henk met name in Risport gaan verdiepen. Er zijn meer goede merken, maar Henk heeft liever 
één merk met verschillende soorten en lengte en breedtematen als van alles een beetje, want dat 
werkt niet. Een goed ijzer moet recht en hard zijn. 90% van het soort ijzer bepaalt de trainer voor 
de rijder, het hangt af van het niveau, houding, soort persoon. Henk kan wel goede ijzers 
adviseren, maar vaak weet de rijder wat voor soort ijzer er nodig is. Henk levert voor onze club 
leasecontracten en slijpt vakkundig. Kunstschaatsen slijpen is een vak apart en je moet het in je 
vingers hebben en het gevoel hebben, daarom alleen al heeft Henk zelf een jaar aan 
kunstschaatsen gedaan. Ook heeft hij in het begin wel bewust ijzers uitgeprobeerd. Inmiddels 
slijpt hij zo vakkundig dat het merendeel van onze schaatsen door hem geslepen worden. 
 

INTERVIEW MET MAAIKE RUITER 
 
 

Woonplaats : Nibbixwoud, leeftijd: 18 jaar 
Schaatsgroep : adults woensdag en zaterdag 
Schaatst sinds : drie jaar ongeveer bij Joel en Nicky en ballet van Madina 
Dagelijkse bezigheden : school, Oscar Romero in 6 VWO 
Hobby's : piano spelen doe ik nu 8 jaar, kunstschaatsen en hardlopen en uitgaan 
Wat vind jij de moeilijkste schaatsoefening: alle sprongen vooral de Lutz en de spot 
Wat vind jij het leukst: de zitpirouette en de rittberger 
Wat is jouw doel dit jaar: de zitpirouette en de rittberger en de kruispirouette 
Welke sporten heb je hiervoor gedaan: handbal en jarenlang geturnd 
Waarom ben jij gaan schaatsen: door dancing-on-ice op tv en sterren dansen op 
het ijs. Ik wilde dat toen ook wel kunnen. 
Wat zou jij doen met een miljoen: eerst naar Oostenrijk gaan wintersporten voor 
een maand of zo en dan daar gaan lesgeven als skileraar, daarna studeren aan de 
universiteit, maar eigenlijk ga ik dat ook wel doen zonder een miljoen. 
Mooiste schaatsmoment : het lesgeven vond ik erg leuk, vooral de uitvoering na de 6 lessen 
die ik gaf, toen was ik best wel trots op mijn groepje 
Wat wil je ooit nog meemaken : ik ga op kamers bijna en dan kan ik nog maar één keer 
schaatsen, maar het lijkt me wel supergaaf als ik ooit nog één sprong dubbel zou kunnen. 
Wat is de lol aan het schaatsen voor jou : de variatie, alle sporten zijn bijna hetzelfde, maar 
bij kunstschaatsen ben je nooit uitgeleerd en er zit zoveel variatie in, je zou ook nog zelf een 
nieuwe pas kunnen verzinnen. 
Hoeveel tijd besteed jij aan trainen p.w. : 3 uur in de week en één uur lesgeven. 
Cathy Baars stelde jou de volgende vraag: hoe vind jij het lesgeven? Gewoon heel erg leuk, 
dat jij dan mag voordoen in plaats van dat ik zelf leer en dat er dan naar mij wordt geluisterd. 
Ik vind het gewoon ook heel leuk om voor een groep te staan. 
Van wie wil jij graag een interview : van Juliette, als die schaatst, dan denk ik wauw 
Welke vraag wil je aan Juliette stellen : hoe spring je een dubbel? 
Wat wil je tenslotte nog even kwijt: Ik vind het in ieder geval een hele leuke vereniging en 
iedereen moet komen schaatsen, want kunstschaatsen is gewoon je van het. 
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