
 

 



BERICHT VAN DE VOORZITTER                                           JANUARI 2011  
 
Allereerst wensen we iedereen de allerbeste wensen toe en natuurlijk een fantastisch schaatsjaar 
in goede gezondheid ! 
 
Het  is buiten winter en in de ijshal ook, aangezien onze baan grotendeels open is. Dat zorgt 
soms voor grappige situaties, zoals de sneeuwhopen op het ijs en op de tribune. Ook was koning 
winter duidelijk aanwezig bij onze KVH Winterbokaal. Op de eerste dag van de winter, 21 
december werd gestreden door maar liefst 25 rijders van KVH en nog eens 25 rijders van andere 
verenigingen om de eerste plaats in diverse categorieën. Hierover is meer te lezen verder op in 
het clubblad. Wel kan ik zeggen dat de jury vond dat door de rijders erg „luchtig‟ werd gedaan 
over de wedstrijd en dan letterlijk bedoeld. Een aantal rijders waren dusdanig koud gekleed dat 
dit de prestaties niet bevorderden. Dit geldt met wedstrijden maar ook met trainingen, een mooi 
schaatsjurkje is prachtig om te zien, maar we hebben geschikte clubkleding, die met thermo 
ondergoed (goedkoop te verkrijgen bij de Action) prima is voor deze winterse omstandigheden. 
Kleed je niet te koud (ook niet te warm), zodat er optimaal getraind en gepresteerd kan worden. 
Voor de ouders en begeleiders raden we de warme kantine aan. Mocht er wat zijn met uw kind, 
dan wordt u zonodig gehaald. 
 
Inmiddels is ook het Nederlands Kampioenschap verreden. Hiervoor had Daisy Vreenegoor zich 
geplaatst bij de categorie Novice. Zij behaalde hierin een prima 9de plaats. Namens de hele 
vereniging van harte gefeliciteerd !  
 
Op dit moment wordt er volop gestreden in de KNSB-cup waaraan maar liefst 11 rijders van KVH 
meedoen. De eerste wedstrijd werd afgelopen week in Dordrecht gereden en de volgende staat 
gepland voor het weekend van 11, 12, 13 februari in Geleen. Het kan niet verder. Mochten de 
rijders zich plaatsen voor de finale dan is die gelukkig een stuk dichter bij huis, namelijk in 
Amsterdam. De finale vindt plaats in het weekend van 5 en 6 maart. Houd de website en hyves in 
de gaten over de voortgang hiervan. 
 
Ook staan de LTS testen nu echt voor de deur. Iedereen heeft hier hard voor kunnen oefenen de 
afgelopen maanden. De trainers bepalen wie gaat testen, voor iedereen die gaat testen, heel veel 
succes. Wie nog niet kan gaan testen, de volgende test hopen we nog aan het eind van het 
winterseizoen te plannen. 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 7 december. Omdat het bestuur het 
heel erg druk heeft gehad, waren bepaalde zaken nog niet afgerond. Derhalve komt er een extra 
Algemene Ledenvergadering, die zondag 13 maart om 16.30 uur zal worden gehouden, dus 
schrijf die datum alvast op de kalender. Wel hebben we Claudia van Doorn als nieuw algemeen 
bestuurslid mogen verwelkomen en heeft Henk Wannet zich teruggetrokken als algemeen 
bestuurslid. Henk heeft wel aangegeven ons te willen blijven helpen en daar zijn we uiteraard 
heel blij mee. Henk had alleen niet voldoende tijd om zich te kunnen blijven inzetten als algemeen 
bestuurslid. Claudia zal zich voornamelijk bezig houden met het aansturen 
van de commissies. Verderop in het clubblad stelt zij zichzelf voor. We 
zouden het wel heel fijn vinden als er 
schaatsers/ouders/begeleiders etc bereid zijn om 
onze vereniging af en toe te willen helpen met het 
een en ander. Geef het aan bij het bestuur en we 
zijn daarmee enorm geholpen. Alvast bedankt 
hiervoor.  
 
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel,  
Astrid Gebe    



 

Het EduCare project: 

Studentsponsoring 
voor Oeganda 

Voor minder dan 3 euro per 
dag kunt u het mogelijk 
maken voor een 
getalenteerde zeer 
gemotiveerde kansarme 
jongere in Oeganda om deel 
te nemen aan het hoger of 
universitair onderwijs. 

Daarmee geeft u niet alleen 
hen een toekomst, maar 
ook hun land Oeganda! 

Dankzij uw hulp worden 
kennis en kunde in het 
(ontwikkelings)gebied 
opgebouwd en wordt 
voorkomen dat talentvolle 
jongeren hun geluk buiten 
hun eigen land of regio 
zoeken. 

Deze site is te bereiken via de 
volgende adressen: 

www.sponsorsvooroeganda.nl 

www.sponsoreenstudent.nl 

www.sponsoreentoekomst.nl 

www.steuneenstudent.nl 

www.geefheneenkans.nl. 

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 wij een andere website. Dit keer is dat van Stichting Educare 
www.stichtingeducare.nl . Niet direct een link wat je verwacht bij het kunstschaatsen, maar wel 
als er natuurlijk een Westfriese Winterkermis wordt gehouden, waarbij onze vereniging is 
gevraagd een demo te verzorgen. Dus kom allen kijken en meedoen en steun het goede doel ! 
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Finale Nederlands Kampioenschap 18 en 19 december Groningen 
 

Door Daisy Vreenegoor: 

Het Nederlands Kampioenschap was dit jaar in Groningen. Eerst 

dacht ik dat ik geen eens mee mocht doen, want mijn selectie 

wedstrijden waren niet heel goed en mijn moeder had 

uitgerekend dat ik uiteindelijk 13e was, en de eerste 12 gaan 

door naar de finale. Toen later bleek het dat ik toch 12e was en 

dat ik wel door was! Ik was echt super blij!  Ik deed mee in de 

categorie Novice. De categoriën die mee doen aan het 

Nederlands Kampioenschap zijn Debs, dan Novice, dan Junioren 

en dan de Senioren. In Groningen was eerst de loting voor de 

startvolgorde, ik had de 5e plek getrokken voor mijn korte kür, die 

dus de volgende dag 

gereden moest worden. Het 

ging best wel goed! Ik was 

8e geworden. Na die wedstrijd hadden we de loting voor 

de lange kür, en ik had de 1e plek getrokken. Ik dacht 

dat het vreselijk zou zijn maar het ging toch wel goed! Ik 

was 9e geworden en totaal ook 9e. Ik ben er heel erg blij 

mee en ik hoop dat ik volgend jaar weer mee mag doen 

aan het ONK (Open Nederlands Kampioenschap). 

Kunstschaatsen bij  ZAPPSPORT 

Door Bente Lioen:  

Op vrijdag 26 november zijn er opnames van mij gemaakt voor 

een uitzending van Zappsport over kunstschaatsen. We kwamen 

om 10.15 uur aan in „Silverdome‟ in Zoetermeer. Daar stond 

Manouk Gijsman (een supergoede kunstschaatster) ons al op te 

wachten samen met haar vader. Om ongeveer 10.30 uur kwamen 

de cam eraman, geluidsman, regisseur en natuurlijk Ron 

Boszhard.  

De regisseur vertelde aan mij wat de bedoeling van 

deze dag was. Ik moest mijn schaatsen aan 

trekken en naar de ijsbaan gaan. Terwijl ik aan het 

rondjes schaatsen was werden de eerste opnames 

al gemaakt. Daarna ging Manouk Gijsman mij 

vertellen hoe ik een pirouette met snelheid moest 

maken. Zij deed het voor en vertelde hoe ik het 

stap voor stap moest doen. Ook Ron probeerde het 

te doen maar het lukte niet want hij had geen 

schaatsen aan . Toen moest ik het proberen 

natuurlijk lukte het niet. Daarna moest ik steeds 



 

opnieuw proberen de pirouette te maken. Toen ging  

Manouk  mij vast houden. Samen  ging het veel beter. 

Ik ging even met haar alleen oefenen , alle anderen 

gingen van het ijs af. Zij gaf mij half les want ik vond het 

allemaal maar eng. Maar toen was ik niet meer bang en 

de pirouette ging veel beter. Toen de pirouette lukte  

gingen ze het filmen en toen ging het goed.  

Ron Boszhard  vroeg : ben je klaar voor de finale?  

Toen ging ik met een heel mooi  rood schaatspakje 

de finale doen! Er werden speciale lampen op het ijs 

gezet en alle andere verlichting in de ijshal ging uit.  

Ik had met Manouk een kuur  bedacht heel leuk. 

Daarin zat een sleepje, ooievaartje, een zweefstand 

en natuurlijk de net geleerde pirouette. Het was een 

geweldige dag!  

 

Bente Lioen 

 

Holiday On Ice 10 december  

Door Myla Snabilie: 

ik ben Myla op 10 december ben ik met mijn mama 

en oma naar Holiday on Ice geweest. Dit was voor 

mij de derde keer, na de eerste keer was ik helemaal 

weg van schaatsen. Mijn moeder is toen gaan 

zoeken naar een schaatsvereniging en zo ben ik bij 

jullie terecht gekomen. 

Dit optreden van Holiday on Ice heette Energia, ik 

had een goede plaats en heb de hele voorstelling 

genoten. Heel veel oefeningen die ik zelf doe/leer 

zag ik terug in de voorstelling zelfs het vallen. Mijn 

mama zei toen „zie je zelfs de toppers van het 

schaatsen vallen wel eens maar staa n gewoon op 

en gaan weer verder met hun kur.‟  

Volgend jaar ga ik weer met mama en oma naar 

de nieuwe voorstelling, en tot die tijd kan ik zelf 

lekker oefenen met schaatsen op het ijs en 

lekker naar de dvd kijken van de voorstelling 

Energia.  

Groetjes Myla Snabilie 

  



 

KVH Winterbokaal 21 december 2010 Hoorn 
 

Op dinsdag 21 december werd de KVH Winterbokaal gehouden. Maar liefst 23 rijders van KVH 
deden mee, waarbij de 9 afmeldingen van KVH niet eens zijn meegerekend ! Verder deden 
rijders mee van KVM, Ekijsa, WKC, Alkmaar en Amaranth. Totaal 47 rijders stonden 
ingeschreven. Door ziekte hebben er uiteindelijk 43 daadwerkelijk gereden. Er waren ook 7 rijders 
van KVH die hun allereerste wedstrijd reden en omdat dat toch altijd weer heel bijzonder is, zijn 
die namen even gearceerd. De uitslag luidde als volgt: 
 
Categorie Recreanten 7-9 jaar 

1 Tessa Tuinzaad  Ekijsa (gastlid KVH) 

2 Adinda Geerets KVM   

3 Novali Jaski KVH   

4 Kay Groen KVH   

5 Lisa Jansen KVH   

6 Isabel Dubbeld WKC   

 
Categorie Recreanten 10-11 jaar 

1 Vienna Marsman EKIJSA   

2 Luc Otedoom KVM   

3 Isabel van Wingerden Amar  

4  Lisanne van Laar KVM   

5 Lisa van Vliet KVH   

6 Senna de Greeuw KVH 

 
Categorie Mini’s met en zonder test 

1 Anna Blankenzee EKIJSA  

2 Adinda Engels EKIJSA   

3 Isabel Meijer KVH   

4 Laura Scheper Aijc 

 
Categorie Aspiranten met en zonder test 

1 Celine Floris KVM   

2 Lilia Krukziener  Aijc 

3 Britt van Waveren EKIJSA   

4 Jennifer van der Kraak KVM   

5 Laura Mittelmeijer EKIJSA   

6 Caroline Omlo KVH   

7 Cyrilla Sikkens KVH   

8 Daimy de Vries Aijc   

9 Nadine ten Hoope KVH 

 
Categorie Proms 

1 Jildou van Vliet KVH   

2 Marco Frerichs KVH   

3 Didi Feijen KVH     

4 Jamie Tolhuijsen KVH   

5  Chantal Floris KVM     

6 Tim Gebe KVH   

7 Jolien Heddes KVH   

8 Kelly Jonckheere KVH 



 

 
Categorie Adults met en zonder test 

1 Overstegen Karen KVH   

2 Astrid Gebe KVH   

3 Nathalie Vreede KVH   

4 Lotta Breed Amar  

5 Sandra van Wingerden Amar   

6 Baars Cathy KVH 

 

 
Categorie Teens en Debs 

1 Jeffrey Dral KVH   

2 Oxanna Cnossen KVM   

3 Tatjana Rijnsburger KVM   

4 Merel Gebe KVH  

5 Kirsten Dral KVH 
 
  



 

GOOI HET MAAR IN DE GROEP….. 
 
Dit maal de woensdag adults van Julia en 
Madina. Het interview vond plaats na de 
les, want er wordt keihard en serieus 
getraind, dus natuurlijk zonde om dat 
tijdens de les te doen. Julia heeft een vrij 
grote groep bestaande uit Nancy Roos, 
Marian Agema, Annette Vos, Nadina 
Troost, Samantha Hendrix, Miranda van 
der Kruijs, Marian Mak, Linda de Graaf, 
Chris Schep, Renee Hilgersom en Els 
Braak. De groep van Madina bestaat uit 
Doranne Nods, Monique Zonneveld, 
Angela van Breemen, Linda Bekker, Marina 
van der Loo en Sylvia Janssen.  

 
Waarom zijn jullie gaan schaatsen? 
Sylvia wilde al van kids af aan op 
kunstschaatsen en Marina ook. Nadine kreeg 
na Sterren dansen op het ijs de smaak te 
pakken. Samantha deed aan wedstrijddansen 
en zag de Ice-Princess en was op slag om. 
Monique wilde wat aparts gaan doen. Annette 
komt uit een hardrijfamilie en schaatste eerst op 
noren, maar eigenlijk wilde ze altijd al liever 
kunstschaatsen. Linda de Graaf vond het leuk 
om te zien en Chris ging naar Holiday on Ice en 
wilde dat ook dolgraag kunnen.   
 
Wat vinden jullie het leukst om te doen? 
Chris vindt het showteam het leukst en als oefening de mohawks. Monique vindt alles leuk. 
Marina vindt de oefeningen leuk n Sylvia vindt het leukst als ze weer wat meer kan. 
Samantha, Linda en Nadine springen het liefst. Annette houdt van variatie en Linda de Graaf 
de sprongen en zweefstanden. 
 
Wat vinden jullie juist niet zo leuk? 
Sylvia vindt het zo jammer dat kunstschaatsen zo moeilijk is, waardoor je zo langzaam 
vooruit gaat. Samantha heeft het niet zo op pirouettes. Monique als ze iets moet doen wat ze 
nog niet kan. Linda de Graaf vindt het jammer als de groep te groot is. Chris houdt niet van 
ooievaars achteruit. 
 
Wat willen jullie bereiken? 
Nancy; “de top” en Marian: “de Olympische Spelen”. (nou vooruit dan – ha ha-  dat moest er 
nog wel bij). Annet wil alleen een plezierig schaatsuurtje en heeft verder geen doel. Linda de 
Graaf wil graag de eerste plaats bij het NK showrijden behalen en zelf uiteindelijk alle 
sprongen enkel leren springen. Chris hoopt alle LTS-testen te behalen. 
 
Wat voor sporten hebben jullie nog meer gedaan? 
Linda  de Graaf heeft op turnen, ballet, zwemmen en dansen gezeten. Marina zeilt nog 
steeds en deed aan paardrijden. Sylvia doet heel verrassend aan PAALDANSEN ! en aan 
streetdance. Samantha deed aan wedstrijd stijldansen. Nadine heeft op hoog niveau geturnd. 



 

 
Wat vinden jullie van KVH? En hoe zijn jullie bij KVH terechtgekomen? 
Linda de Graaf vindt het een leuke en gezellige club en kwam bij KVH via de google 
machine. Hetzelfde geldt voor Chris. Die wilde eigenlijk eerst naar Alkmaar omdat daar een 
vriend schaatst, maar kwam in Hoorn terecht en 
heeft het reuze naar zijn zin en is blij dat hij hier 
schaatst. Samantha vindt het gezellig. Nancy en 
Marian schaatsen met plezier en hebben het 
gezellig. 
 
Wat zouden jullie willen veranderen? 
Samantha vindt het jammer dat het clubblad per 
mail gaat. Ook vinden de meiden dat de groep 
op woensdag bij Julia wel wat groot is. 
 
Wat willen jullie nog kwijt? 
Monique: “keep the spirit”. Samantha: “vooral 
doorgaan”. 
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING DINSDAG 7 DECEMBER 
 
Op 7 december is de algemene ledenvergadering gehouden. Daarin is Henk Wannet 
afgetreden als algemeen bestuurslid en Claudia van Doorn toegetreden als algemeen 
bestuurslid. Wij zijn erg blij met Claudia als algemeen bestuurslid. Claudia zal zich 
voornamelijk bezig houden met het aansturen van de commissies. Verderop stelt zij zichzelf 
voor. Omdat de penningmeester het erg druk heeft gehad en derhalve het financieel 
jaarverslag nog niet had gecompleteerd en de kascommissie de boeken nog niet kon 
controleren wordt er een extra algemene leden vergadering gehouden en wel op zondag 13 
maart om 16.30 uur in het bovenrestaurant „de hoge noor‟ in de ijshal in Hoorn. 
 

1e KNSB-cup selectiewedstrijd Dordrecht 
 
Op 8 en 9 januari was het zover. Onze KNSB-cup (st)rijders mochten op voor de 1e KNSB-
cup wedstrijd. Een weekend vol spanning en zenuwen, gejuich en tranen. Het ging bij 
sommigen heel goed en bij sommigen juist totaal niet. Kortom alle ingrediënten waren tijdens 
de KNSB-cup aanwezig. Eén ding was echter bij iedereen hetzelfde; de inzet. Iedereen die 
gigantisch zijn best en daarom zijn we trots op iedereen, ongeacht de plaats waar je bent 
geëindigd. Uiteraard verdienen onze podiumplaatsen even extra aandacht; Jeffrey Dral is 
eerste geworden in de categorie heren Teens B en Jildou van Vliet is tweede geworden in de 
categorie Proms en uiteraard ook Marco Frerichs met de eerste plaats, heren Proms. Van 
harte gefeliciteerd met jullie behaalde plaats !   
 
We hadden behoorlijk veel debutanten bij de KNSB-wedstrijd en de zenuwen willen dan ook 
wel tijdens zo'n eerste wedstrijd in de keel gieren, dat er daarom ook wat mindere plaatsen 
waren is geen schande, maar geeft juist een aanmoediging om de volgende keer tot hogere 
punten te komen.  
 
Hierbij de uitslag van de KVH rijders:  
 
 
 
 
 
 

Marco Frerichs; 1e plaats heren Proms  
Tim Gebe; 4e plaats heren Proms B  
Jolien Heddes; 31e plaats Proms B  
Kelly Jonckheere; 32e plaats Proms B  
Miranda van Twisk; 34e plaats Proms B 

Jeffrey Dral; 1e plaats heren Teens B  
Merel Gebe; 13e plaats Debs B  
Kirsten Dral; 24e plaats Teens B  
Jildou van Vliet; 2e plaats Proms  
Didi Feijen; 8e plaats Proms  
Jaimy Tolhuijsen; 23e plaats Proms  



 

SPONSOR BINGO LOTERIJ 
 

Het zit er dit jaar niet in dat we mee gaan doen aan de belactie. Wel hopen we 
dat iedereen die mee speelt aan de Sponsor Bingo Loterij dat ook doet voor 
KVH. Speel je mee, check dan of je voor KVH speelt. Dat willen wij eventueel 
voor jullie verzorgen. Alvast bedankt. 

 

TESTDAG 16 januari Alkmaar 
 
Op zondag 16 januari zijn er van KVH weer een aantal rijders opgegaan voor testen en voor het 
eerst sinds ons bestaan zijn alle rijders van KVH geslaagd ! Dat gaf natuurlijk een super blij 
gevoel: Jeffrey Dral; inzilver vrijrijden; Merel Gebe; zilver moves ; Jildou van Vliet; interzilver 
moves en brons vrijrijden; Marco Frerichs; interzilver moves ; Astrid Gebe; brons moves  
 

WIST U DAT……… 
 

- wij hopen dat er vele wist u datjes (via de mail –astrid@kvhoorn.nl-) komen binnen rollen 
- Patricia (trainster showteam) haar arm had gebroken tijdens een schaatstraining  
- Zij een paar weken niet mocht schaatsen, maar zeer eigenwijs is en dat toch deed 
- We nog meer leden hebben met diverse blessures en we daar tegen willen zeggen dat ze 

vooral erg voorzichtig moeten doen. Een tijdje schaatsen is niet het einde van de wereld 
(al lijkt het natuurlijk wel bijna zo) 

- Er trainersjasssen zijn aangeschaft met KVH logo 
- Hier door trainers, rijders en publiek erg enthousiast op wordt gereageerd 
- Deze jas zelfs is gespot op SBS6 bij „Sterren dansen op het ijs‟ 
- Dat komt doordat Nicky Davison bij ons training geeft, maar ook de bekende 

Nederlanders van Sterren dansen op het ijs begeleidt 
- Wij natuurlijk gaan kijken naar „Sterren dansen op het ijs‟ vanaf vrijdag 27 januari 

 

KVH ICE STARS Nieuws 
 
De showteams hebben de afgelopen weken hard gewerkt 
Aan een kerstshow, want we zouden zowel in Den Helder, in 
Hoorn en in Den Haag een show gaan geven. Maar niets is 
Zeker in het leven en zowel Den Haag als Den Helder gingen 
Niet door. Dat was wel jammer, maar gelukkig ging de show 
Tijdens de KVH Winterbokaal wel door. Alleen erg jammer was 
Dat door ziekte de show van de Magic Ice Stars niet door konden 
Gaan en door (geplande afwezigheid) de show van de Sparkling 
Ice Stars eveneens niet.  De show van de Royal Ice Stars kon 
Wel doorgang vinden en ondanks wat afwezigheid ging dat prima en konden we een wel 
verdiend applaus in ontvangst nemen.  

Inmiddels zijn alle teams en ook de solorijders al keihard aan het trainen 
voor het Nederlands Kampioenschap en de selectiewedstrijd daarvoor. 
Deze staat gepland op 20 februari in Hoorn. We konden alvast even 
„opwarmen‟ en de show doornemen tijdens de demonstratie avond die 
we gaven in Den Helder op 14 januari. Gedurende twee uur gaven wij 
daar demonstraties weg. Gelukkig kregen we wat hulp van rijders van de 
club, want twee uur is niet zomaar gevuld. De nieuwe show van de 
Royal Ice Stars werd uitgeprobeerd en ondanks dat deze nog maar net 
in elkaar was gezet, zijn de eerste verwachtingen hoopvol.   

mailto:–astrid@kvhoorn.nl-


 

  

EVENEMENTENKALENDER 
 
17 jan-01 feb : LTS testen Hoorn 
22 januari : FSA Jaap Edenbokaal Amsterdam 
24-30 januari : Europese Kampioenschappen Bern (Zwitserland) 
5-6 februari : Kempen Trophy Turnhout (België) 
11-13 februari : 2e KNSB-cup wedstrijd Geleen 
19 februari : Martini Bokaal Groningen 
20 februari : Selectiewedstrijd Showrijden Hoorn 
28-6 maart : WK junioren Gangung (Korea)  
5-6 maart : Finale KNSB-cup Amsterdam 
9-13 maart : Challenge Cup Den Haag 
12-13 maart : Eindshow AIJC Alkmaar 
12 maart : Marikenwedstrijd Nijmegen 
 
Alvast noteren: 
19 maart : KVH Showgala Hoorn 
26 maart : NK Showrijden Hoorn 
02 juli : Showimprovisatie clubwedstrijd KVH Hoorn 
 

VERJAARDAGEN 
 
Januari: 
04 Tjitske Schenk 
05 Juliette Delcour 
06 Lisa Jansen 
07 Indy Groen 
10 Ellen Kok 
12 Jamie Tolhuijsen 
14 Cheryl Pullen 
18 Marian Agema 
19 Carolyne Kampen 
20 Lara de Koning 
23 Dominique Moerland 
23 Lisa van Vliet 
25 Myla Snabilie 

26 Joke Snellen 
26 Sanne van Noordt 
28 Amber Wouters 
 
Februari: 
01 Miranda vd Kruijs 
03 Megan van Doorn 
03 Claudia vd Zande 
04 Selina Hu 
06 Khai Dhonners 
15 Sylvia Janssen 
16 Keyshandra Antic 
17 Anouk Groot 
21 Puk Plooij 

26 Lydia Dral 
26 Linda de Graaf 
27 Samantha Hendrix 
28 Saar Houter 
28 Janna Verdonk 
 
Maart: 
02 Ayonna Karwofodi 
05 Michelle Blokstra 
05 Noortje Schravemade 
09 Melany van Overmeeren 
11 Ranice Janssen 
 
Allen van harte gefeliciteerd !

 

CLUBKLEDING  
 
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   
 
De tassen zijn vooralsnog uitverkocht en nieuwe zijn nog niet beschikbaar. 
 

INLEVERDATUM COPY SERVICE:   8 maart 2011 
 
Verschijningsdatum clubblad:Jaargang 3,  -4- Voorjaarsnummer, 15 maart 2011 
Iets voor in het clubblad ?? Geef het door via info@kvhoorn.nl  
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Even in gesprek met…….. Claudia van Doorn, algemeen bestuurslid 
 

Ondanks wat schroom stelt ze zich hierbij voor. mijn naam is Claudia van Doorn, bijna  
40 jaar,  getrouwd met Ruud en moeder van Megan en Lars. Ik werk bij de gemeente  
Amsterdam voor hét Ingenieursbureau als opleidingskundige. Naast alle activiteiten van  
ons gezin ben ik graag bezig met muziek, organiseren, gezellig eten & drinken en een goed boek 
lezen is ook wel erg fijn (hoewel ik de laatste titel al niet meer kan herinneren). De laatste tijd 
kwam ik tot de ontdekking dat ik zoveel tijd over heb (niet dus) dat ik bij de zoveelste oproep voor 
bestuursleden van KVH dacht… kom op, jouw beurt.  
 
Wat heb ik met KVH? Onze dochter Megan (15 jaar) schaatst nu voor het derde seizoen bij KVH 
en is onderdeel van het showteam The Royal Ice Stars. De NK titel van vorig jaar was heel erg 
leuk en onverwachts en wekt verwachtingen voor het komende jaar. Onze zoon Lars (5 jaar) is 
net begonnen met het kunstschaatsen op de zaterdagochtend. Zijn doel is uiteindelijk ijshockey. 
Ach ja, smaken verschillen. KVH is een leuke, jonge vereniging die volop in ontwikkeling is. Het 
valt niet mee om het iedereen naar de zin te maken (en als we eerlijk tegen elkaar zijn is dit ook 
niet altijd mogelijk). Met elkaar moeten we waakzaam blijven dat het inderdaad een vereniging 
voor en door alle leden blijft. Je ziet dat KVH groeit en bloeit. Dit vraagt om meer zakelijkheid en 
duidelijkheid op diverse fronten (een gouden regel in het bedrijfsleven en ook binnen 
verenigingen). Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren in het bestuur met daarbij een blijvend 
oog op de lol van het schaatsen voor allemaal én dat KVH een vereniging blijft voor en door alle 
leden, op alle niveaus. Iedereen is even belangrijk (immers zonder elkaar bestaat er geen KVH)! 
Als jullie vragen hebben, iets willen delen dan hoor ik het graag. Jullie kunnen me regelmatig op 
en rondom de baan vinden of stuur me een mailtje via claudia@kvhoorn.nl 
 

INTERVIEW MET JULIETTE DELCOUR 
 

Woonplaats: Hoorn; Leeftijd: 11 jaar 
Schaatsgroep: wedstrijdgroep W1 en showrijden kwartet; Schaatsniveau: Debs 
Trainer: Joel en Es, Madina (ballet), Nicky (choreografie) en Patricia (showteam) 
Schaatst sinds: Mijn zesde ,heb eerst bij de recreanten 2 keer in de week getraind, train nu 7 keer 
in de week. Train ook 1 keer in de week op het pre-NTC (nationale selectie) ijs in Zoetermeer. 
Dagelijkse bezigheden: op school, ik zit in groep 7 
Hobby‟s: schaatsen, dansen, lezen, met mijn vriendinnen spelen. 
Favoriete eten/drinken: patat met cola, Mac Donalds 
Favoriete muziek: Katy Perry  
Wat vind jij de moeilijkste schaatsoefening: geen 
Wat vind je het leukst om te doen: dubbel salchow 
Wat is je doel dit jaar: dubbel axel springen 
Wat heb je al bereikt in het schaatsen: vorig jaar ben ik met ons kwartet 
van het showteam Nederlands Kampioen geworden en dit jaar heb ik 
meegedaan aan de selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap bij de Debs 
Welke testen heb je al gehaald: t/m interzilver vrijrijden en moves testen ook zilver en intergoud 
Welke sporten heb je hiervoor gedaan: streetdance,zat in het demoteam 
Waarom ben je gaan schaatsen: door een vriendinnetje 
Wat zou jij doen met een miljoen: een eigen ijsbaan kopen 
Mooiste schaatsmoment: op de KVH lentebokaal van 2010 (werd ik eerste ) 
Wat wil je ooit nog meemaken: meedoen met de Olympische Spelen 
Wat vind je leuk aan het schaatsen: ik heb altijd lol met Claudia en de anderen, je leert altijd wat. 
Maaike Ruiter wil van je weten hoe je een dubbel springt: je moet heel snel kunnen draaien en 
hoog kunnen springen. 
Van wie wil jij graag een interview: een jongen die bij KVH schaatst 
Welke vraag wil je haar stellen? Hoe wordt er tegen jou aangekeken als jongen die schaatst? 
Wat wil je tenslotte nog even kwijt: dat ik KVH een leuke vereniging vind en dat ik daar graag wil 
blijven schaatsen. 
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Einsteins raadsel 

Het volgende raadsel is bedacht door Einstein. Hij beweerde dat 98% 
van de mensen het niet kan oplossen. Hoor jij bij die overige 2%? 
 
Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In ieder huis woont 
iemand met een verschillende nationaliteit. De vijf personen drinken 
ieder iets verschillend, roken allemaal een ander type sigaar en 
hebben ieder een verschillend huisdier.  
Een iemand heeft een vis. De vraag is: wie?  
 
Aanwijzingen: 

 De Brit woont in het rode huis. 

 De Zweed heeft honden als huisdier. 

 De Deen drinkt thee. 

 Het groene huis staat naast en links van het witte huis. 

 De eigenaar van het groene huis drinkt koffie. 

 De man die Pall Mall rookt houdt vogels. 

 De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill. 

 De man die in het middelste huis woont drinkt melk. 

 De Noor woont in het eerste huis. 

 De man die Blends rookt woont naast degene die katten 
heeft. 

 De man die een paard heeft woont naast degene die Dunhill 
rookt. 

 De persoon die Blue Master rookt, drinkt bier. 

 De Duitser rookt Prince. 

 De Noor woont naast het blauwe huis. 

 De man die Blends rookt heeft een buurman die water 
drinkt. 

 

   

Op de afbeelding staan verschillende 

fruitstukken met ieder een eigen prijs (dit 

hoeft niet realistisch te zijn, dus een aardbei 

kan best meer kosten dan een appel). De 

fruitstukken links van het gelijk-teken 

zijn samen steeds even duur als die 

rechts van het gelijk-teken. 

 

De prijzen die per fruitstuk gebruikt kunnen 

worden zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 euro. 

Iedere prijs mag maar een enkele keer 

gebruikt worden. Door goed te rekenen kun je 

uitvinden hoe duur ieder fruitstuk is. 

 

Hoeveel kosten alle fruitstukken apart? 

 


