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Doet u mee ? 
Sponsor ook het clubblad, voor 
deze advertentie betaalt u ! 
65,00 euro per jaar en daarmee 
staat u prominent minimaal 5x 
hier met uw kleuren advertentie 
in het clubblad en krijgt u van 
ons tevens de ruimte om uw 
bedrijf via een redactioneel stuk 
te promoten. 
Meer informatie via 
info@kvhoorn.nl 
!
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Met trots presenteren wij hier HET NIEUWE CLUBBLAD !! 32
pagina’s liggen hier voor jullie klaar…. vandaar 'Het magazine'

Tweeëndertig pagina's… dat moest hem gaan worden. Na 3
weken, 2 vergaderingen en 68 mailtjes hadden we 16 pagina’s in
elkaar geknutseld… we waren op de helft! Mogen wij ons even
voorstellen;hetnieuweredactieteamvanKVH; JeffreyDral; Jolien
Heddes enKelly Jonckheere.Wijwaren gevraagdomhet clubblad
voortaan inelkaar tegaanzetten.Tevenszoudezevanafhedenop
ouderwets papier gedrukt gaan worden en toen kregen we het
verpletterende nieuws dat het clubblad tevensmetmaar liefst 16
pagina’s uitgebreid zou gaan worden!

Opsturen, afdrukken, doorstrepen op ons lange ‘todo’ lijst, het
viel niet mee om het clubblad te vullen en op tijd klaar te krijgen.
Tegelijkertijd kregen wij wel onze vraagtekens, want moest het
clubblad nog wel worden afgedrukt? In dit clubblad vindt u
namelijk ook informatie over de prachtig vernieuwde website
www.kvhoorn.nl. Hier is al zoveel informatie te vinden en
bovendien, daar kunnen we het clubblad toch op publiceren!
Daarnaast is KVH actief op hyves, facebook en twitter. Is zo’n
clubblad op papier dan niet ietwat ouderwets?

Wij kregen toen het idee om voor de huisstijl van het clubblad te
kiezen voor een nostalgische look. En uiteindelijk is het toch fijn
om te voelen wat je leest. Letters op papier blijven een magisch
fenomeen. Digitale stukken tekst worden vaakmaar half gelezen
en ja, het clubblad kan overal naar toe worden genomen om er
eens lekker voor te gaan zitten om deze te lezen.

Derhalvenanog20mailtjes ligthier vooruheteersteclubbladvan
jaargang 4 met maar liefst 32 pagina’s.

Veel leesplezier,
De redactiecommissie; Jeffrey, Jolien en Kelly
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Het seizoen is alweer even van start gegaan en met het nieuwe seizoen is er ook veel nieuws te vertellen vanaf de
bestuurstafel. Allereerst zijn we weer heel erg blij om te zien dat zoveel rijders weer zoveel plezier beleven elke week op
het ijs, want daar doen we het voor.

Wel is de vereniging inmiddels zo groot geworden, dat het bestuur dringend een aantal zaken op orde moest krijgen, om
de vereniging ook in de toekomst gezond te houden, waarbij vooral het plezier van de sport voorop moet staan. Er
hebben zich verder enkele bestuurswisselingen voorgedaan, waarbij we ook wat meer kennis in huis hebben gekregen
over beleid, structuur en financiële zaken. Dit komt de vereniging alleen maar ten goede en we zijn daar ook heel blij
mee.

We werken inmiddels met een internet boekhouding, waarbij de nodige opstartproblemen voor vertraging heeft gezorgd
voor het financieel verkeer van KVH. Dit begint zo langzamerhand op orde te komen, dus wees gerust alle facturen
komen eraan!

Ook zijn we begonnen met een opleidingsplan voor KVH rijders, om in de toekomst onze eigen opgeleide trainers te
hebben. Trainers op het gebied van kunstrijden zijn schaars in Nederland en dat bezorgt ons elke week weer
hoofdbrekens bij afwezigheid van een trainer.

Tenslotte zijn we met een proef gestart om tijdens de wedstrijduren geen ouders/begeleiders meer rond de baan en op
de baantribune toe te laten. Dit op verzoek van trainers en rijders. Deze proef is op 19 november geëvalueerd, waarbij
rijders, trainers én ouders positief reageerden. Derhalve wordt de proef omgezet in een definitieve regeling.

BESTUURSMEDEDELINGEN
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op woensdag 23 november j.l. De opkomst hiervoor was helaas bedroevend
laag. Wel waren er (net aan) genoeg stemgerechtigden om de vergadering naar behoren door te laten gaan, waarbij de
voorzitter opnieuw is herkozen als voorzitter voor de periode van 3 jaar.

Tevens heeft onze penningmeester Pedro Gomez Nunez aangegeven door zijn drukke werkzaamheden geen tijd meer
vrij te kunnen maken om zijn taak als penningmeester bij KVH naar behoren te kunnen verrichten. Wij zijn Pedro zeer
dankbaar voor het werk wat hij voor KVH heeft verricht en we zijn naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester,
maar ook naar nieuwe bestuursleden, want we willen het bestuur gaan uitbreiden naar 7 personen, zodat al het werk
niet op een paar schouders rusten. Derhalve deze oproep voor:

VACATURES KVH:

PENNINGMEESTER
Portefeuille: financieel beleid; financiële zaken; kascommissie; facturatie

SECRETARIS
Portefeuille: secretariaat; planning; aansturing redactie commissie en media

ALGEMEEN BESTUURSLID
Portefeuille: sponsorcommissie, kledingzaken, promotie

Met zijn allen willen we de schouders eronder zetten om KVH gezond en bloeiend te houden. We zijn een vereniging,
geen bedrijf en we hopen dat alle leden hun steentje bijdragen. Dus heeft u een paar uurtjes tijd per week over om ons
te helpen met KVH, dan zijn wij u zeer dankbaar. Neem contact met ons op via 06-‐46391859 of voorzitter@kvhoorn.nl en
eeuwige roem valt u ten deel !!

Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel,
De voorzitter Astrid Gebe

BERICHT VANAF DE BESTUURSTAFEL
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ALGEMENE REGELINGEN/MEDEDELINGEN

Voor de algemene regels wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement, welke is afgeleid van de statuten (KvK
Hoorn, nr. 37142251). Het huishoudelijk reglement staat op de website www.kvhoorn.nl

CONTRIBUTIEREGELING en OVERIGE KOSTEN
De contributie en licentie termijn loopt van 01-‐07-‐11 t/m 30-‐06-‐12. De contributie omhelst inschrijving, KNSB-‐
jeugdlicentie, gewestelijke afdracht, administratiekosten en het clubblad van KVH, alsmede deelname aan diverse
evenementen en aan het showgala.

Contributie : 25,00 euro p/j

AW-‐licentie voor test-‐ en wedstrijdrijders : 22,85 euro p/j
Schaatsblad KNSB (verplicht voor AW-‐licentiehouders vanaf 17 jaar) : 22,30 euro p/j

LESGELD
Het winterseizoen loopt van eind september tot half maart. Het zomerseizoen start na afloop van het winterseizoen en
loopt tot eind juni. Het lesgeld is afhankelijk van de training. De bedragen hiervoor staan op de website vermeld.

REGELING TUSSENTIJDS LID WORDEN
Nieuwe leden betalen de contributie volledig (zie contributie regeling). Het lesgeld wordt verrekend aan de hand van de
weken dat men later instroomt.

AANMELDEN NIEUWE LEDEN
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website www.kvhoorn.nl of via inschrijfformulieren, welke bij de secretaris
zijn te verkrijgen.

BEEÏNDIGEN LIDMAATSCHAP
Uitsluitend schriftelijk* vóór 1 juni. Opzeggingen die na 1 juni worden ontvangen, worden pas per het daaropvolgende
boekjaar verwerkt.

WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wijzigingen i.v.m. verhuizing etc. dient u schriftelijk* te melden aan de secretaris. Het NIET tijdig melden van deze
informatie ontslaat u niet van uw verplichtingen jegens KVH.

AFWEZIGHEIDS REGELING
-‐ Inhalen van niet gevolgde on-‐ en/of off-‐ice trainingen is alleen mogelijk indien dit het gevolg is van deelname
aan wedstrijden of testen.
-‐ Trainingen die door ziekte, vakantie of andere omstandigheden, die niets met de vereniging te maken hebben,
mogen niet worden ingehaald. Onderling ruilen is voor deze reden ook niet toegestaan.
-‐ Indien op structurele basis, door school of werk, gedurende een periode van minimaal 14 dagen geen gebruik
kan worden gemaakt van trainingen en/of lessen en op voorwaarde dat dit tijdig en schriftelijk* is gemeld, kan door het
bestuur in overleg met de Technische Staf worden besloten om tijdelijk vervangende trainingen en/of lessen aan te
bieden .
-‐ Bij langdurige blessure of ander lichamelijk letsel of langdurige ziekte, kan schriftelijk* een verzoek tot restitutie
van een deel van het lesgeld worden ingediend. Restitutie zal plaatsvinden wanneer men weer gaat rijden, dan wel aan
het einde van het winter-‐ cq zomerseizoen. Restitutie zal plaatsvinden over de weken, mits 4 of meer aaneengesloten
weken, dat men tijdens het winter-‐ cq zomerseizoen niet heeft kunnen rijden t.g.v. blessures, letsel of ziekte, met aftrek
van de eerste vier weken (eigen risico). Restitutie bedraagt max. 50% van het lesgeld. Over de contributie wordt geen
restitutie verleend.
-‐ In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van bovengenoemde regeling.

* schriftelijk of per mail met leesbevestiging
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Op herhaling: Doelstellingen en haalbaarheid

Omdat niet iedereen op de hoogte is van het trainingsprogramma van KVH hebben we voor dit eerste nummer
een stukje van een eerder clubbladnummer erbij gehaald: Zonder doel geen motivatie. Wat heb jij als doel en
wat is haalbaar?

De meesten van ons schaatsen recreatief en voor de meesten is de doelstelling weer net iets meer kunnen als
vorig jaar. Het doel wordt gevolgd door het lesprogramma ’Learn to Skate’. We gaan ook dit jaar weer LTS-‐
testen afnemen. Ieder lid krijgt een eigen testboekje en we verzoeken je die bij je schaatsen op te bergen,
zodat je die altijd bij de hand hebt. Op onze website staat informatie over learn to skate en heb je nog vragen
dan kan je altijd het bestuur benaderen. De wedstrijdrijders, die hun volledig interbrons hebben behaald,
trainen niet meer volgens de LTS-‐methode, maar werken met een lijst ‘doelstellingen’, deze moeten ze zelf
invullen en wordt aangevuld door de trainer met extra doelen. Op die manier proberen ze met elkaar de
doelstellingen te behalen.

Een ander doel is het Showgala wat we natuurlijk weer gaan organiseren. Het winterseizoen zal hiervoor iets
worden aangepast en langer worden voor de leden, want hij zal worden gehouden op zaterdagavond 24
maart. Alle groepen en alle leden zullen gaan trainen op een spetterende show neer te kunnen gaan zetten.
Noteer dan ook alvast de datum op je kalender en informeer alvast al je familie, vrienden en kennissen.

Ben je net begonnen met schaatsen of schaats je recreatief en heb jij als doel om in de toekomst wedstrijden
te gaan rijden, laat het dan vooral weten bij de trainers en bestuur. We kunnen dan met jou de mogelijkheden
bekijken om jouw doel te verwezenlijken. Spreek iemand aan of laat het eventueel weten via een mail naar
info@kvhoorn.nl Vergeet tenslotte niet dat het belangrijkste doel altijd het plezier moet zijn ! Als je je doel
hebt bepaald, dan rijst vervolgens de vraag hoe je je doel kunt bereiken en waar sta je nu eigenlijk? Daarvoor
hebben we onderstaand schema:

Beginners: (tot ongeveer 2 jaar schaatsles)
De beginner krijgt les via de lesmethode ‘Learn to Skate’. Tot ongeveer level 4 vallen rijders in
de categorie beginners.
Wat is jouw doel?:
-‐ Recreatief schaatsen en meedoen aan het jaarlijkse showgala en eventueel de show
improvisatiewedstrijd: 1x per week schaatsen.
-‐ Richting wedstrijdsport:: 2x per week schaatsen en off-‐ ice training volgen. Geef aan bij
trainer en bestuur dat de wens voor wedstrijdsport er is.
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Recreanten: (vanaf ongeveer 2 jaar schaatsles)
De recreanten krijgen eveneens via de lesmethode ‘Learn to Skate’ les en krijgen daarnaast les in
‘moves in the field’ (passen op het ijs) en sprongen en pirouettes.
Wat is jouw doel?:
-‐ Recreatief schaatsen en meedoen aan het jaarlijkse showgala en eventueel de show
improvisatiewedstrijd: 1x per week schaatsen.
-‐ Wedstrijden in recreatief verband: 2x per week schaatsen en off-‐ ice/ballet volgen. Geef
aan bij trainer en bestuur dat de wens voor recreantenwedstrijden er is.
-‐ Showrijden (zie onder het kopje showrijden)

Aspiranten/Adults wedstrijdrijders:

De aspiranten/adults die hebben aangegeven aan recreantenwedstrijden mee te willen doen. De
trainers bepalen wanneer een rijder aan wedstrijden mee kan gaan doen. Zij krijgen les via de
lesmethode LTS en krijgen daarnaast les in ‘moves in the field’ en sprongen en pirouettes.
-‐ De aspiranten/adults wedstrijdrijders trainen minimaal 2x per week en volgen zo mogelijk balletles
en/of off-‐ ice training
-‐ Zij volgen choreografieles voor hun kürprogramma
-‐ Zij nemen deel aan recreanten wedstrijden
-‐ Zij trainen voor KNSB testen en gaan daar eventueel voor op

Brugklas: (voor de jonge jeugd richting wedstrijdsport)
De brugklas bestaat uit kinderen, die door de trainers zijn gescout. Zij zullen versneld door het ‘Learn
to Skate’ programma gaan en starten direct ook met sprongen en pirouettes en ‘moves in the field’.
Afhankelijk van hun vorderingen en mogelijkheden worden zij na verloop van tijd in de wedstrijdgroep
geplaatst of in de recreantengroep.
-‐ De jonge brugklas traint 2x per week een uur en volgt balletles en off-‐ ice training
-‐ De oudere brugklas traint minimaal 2x per week en volgt balletles en off-‐ ice training en
deelname aan de recreantenwedstrijden wordt bekeken. Bij deelname aan recreantenwedstrijden
volgen zij tevens choreografieles voor hun kürprogramma.

Wedstrijdgroep:
De wedstrijdgroepen bestaan uit rijders die trainen voor deelname aan KNSB-‐ cup wedstrijden en NK-‐
selectie wedstrijden en internationale wedstrijden. Zij gaan op voor KNSB testen (vrijrijtesten en
‘moves in the field’ testen). Wanneer ze slagen voor de test kunnen ze een categorie hoger gaan
rijden. Afhankelijk van hun niveau en categorie is deelname aan de KNSB-‐ cup en NK-‐ wedstrijden
mogelijk.
-‐ De wedstrijdgroepen trainen minimaal 3x per week en volgen balletles en off-‐ ice training
-‐ De wedstrijdgroepen volgen choreografieles voor hun kürprogramma’s
-‐ Zij nemen deel aan wedstrijden
-‐ Zij gaan op voor testen

Showrijden: (voor recreanten en wedstrijdrijders)
Showrijden is een nieuw onderdeel binnen de KNSB en is met name bedoeld voor de recreatieve
rijder. Er mogen bijvoorbeeld alleen enkele sprongen worden uitgevoerd. Showrijden kan solo, als
kwartet, als kleine groep (8-‐ 12 personen) en als grote groep (16 of meer).
Bij het showrijden wordt een show in elkaar gezet en voor wedstrijden getraind.
-‐ Minimaal recreanten niveau tot level 8 (Learn to Skate) of 1 deel interbrons minimaal 1 extra
training per week volgen
-‐ showgroep traint 1 uur per week plus een speciale off-‐ ice training
-‐ Deelname aan showoptredens en showwedstrijden



8

Nieuws van het ijs
IkbenNathalieVreede,39 jaar,woonachtig inZwaagen
ben lid van de KVH sinds 2008. Ik schaats nu alweer vier
jaar met heel veel plezier en toewijding bij de groep
adults, en ben dan ook enthousiast dat het
schaatsseizoen weer is begonnen en we weer met een
hele leuke groep op het ijs staan, dan heb ik het niet
alleen over de adults, maar alle groepen, zoals het
showteam, de wedstrijdrijders, de kinderen en de hele
entouragediehet kunstschaatsenmet zichmeebrengt,
zoals degezellige sfeer, de gesprekken indekantine, de
warme chocomelk, en de saamhorigheid van het
schaatsen in groepsverband.

Op dit moment zijn enkele leden van onze groep hard
aan het oefenen voor de testen die gaan plaatsvinden
op 3december a.s. op KunstijsbaanDeWestfries. Ikzelf
ga voor de testMoves In The Field categorie Interbrons
en 14 januari 2012 schaats ik mee voor de
Winterbokaal, daar train ik momenteel voor.

Het fijne van het les krijgen op ieder niveau is dat de
begeleiding je voorbereidop jepersoonlijkeuitvoering,
in mijn geval het testen en de wedstrijd voor de
Winterbokaal 14 januari a.s.

Om even terug te komen op de persoonlijke
begeleiding en het lesgeven, ik wil bij deze alle trainers
persoonlijk een hart onder de riem steken voor hun
inzet, toewijding en tijd die zij alle in ons, de KVH
leerlingen stoppen, zowel de volwassenenals de jeugd.

Als adult schaatsster kijk ik altijd mijn ogen uit naar die
kleintjes die zonder angst en onbevangen een dubbele
rietberger springen, een axel, of moeiteloos een
zitpirouette uitvoeren, dan denk ik soms was ik maar
jong gestart met kunstschaatsen......maar toch,
schaatsen op mijn leeftijd nu geeft zoveel plezier dat
het kind in mij elke keer als ik mijn schaatsen aantrek
direct weer naar boven komt, het nieuwe
schaatsseizoen heeft voor mij persoonlijk als doel de
zitpirouette, flip en rietberger alsnog onder de knie te
krijgen.

Iedereen heel veel plezier toegewenst dit

schaatsseizoen!

Ad
ul
ts
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Ik benBritt van Riesen. Ik ben 7
jaar en nu bijna 2 jaar lid van
kvh. Ik schaats op
dinsdagmiddag en zaterdag. Ik
krijg les van Julia en Esperanza.

Ik vind schaatsen ontzettend
leuk, omdat we hele leuke
oefeningen doen en ik zo leer
dansen op het ijs!! Vooral “de
zweefstand” en het “sleepje”
vind ik leuk om te doen.

“De ooievaar achteruit” vind ik
nog best moeilijk, maar met
veeloefenen leer ikdit vastook
snel.

Groetjes Britt

Rec
rea

nte
n

De wedstrijdgroep is al weer
volop aan bezig. De eerste 2
selectiewedstrijden van het
ONK zijn al geweest. (zie
verder in dit clubblad)Onlangs
ook nog meegedaan aan de
Peerd van ome Loeks (zie ook
verder in dit clubblad)

Verder zijn we hard aan het
trainen voor de testen van 3
december en de KNSB-‐
wedstrijden.

De wedstrijdgroep is niet heel
erg groot, maar daardoor juist
heel fijn om in te trainen.

Wed
str

ijd

The Royal ice stars die kvh vertegenwoordigen op het nk showrijden zijn nu al hard aan het
trainen. De groep die uit 12 personen bestaat gaat 22 januari 2012 tijdens de selectiewedstrijd
proberen zich te kwalificeren voor het nk showrijden waar wij wederom onze titel willen
verdedigen. We trainen op zondag avond van 18:30 tot 20:30
Daarbij hebben we veel lol met z'n alle maar er wordt ook hard gewerkt.

Als u het resultaat wilt zien dan bent u altijd van harte welkom om ons aan te moedigen

op 22 januari 2012 in Hoorn.
Sho

wte
am

Mijnnaam is LindadeGraaf. Ik schaats nu1.5 jaar bij KVH inde
aspirantengroep. De trainsters van de aspiranten zijn Ilja en
Priscilla, maar ik krijg ook les van Esperanza, Joel en Patricia.
Dit komt omdat ik ook bij de adults en het showteam schaats.

Als jebij deaspirantenschaatstenminimaaldrieuurperweek
traint, mag je ook wedstrijden gaan schaatsen. Voor mij is dit
het eerste jaar dat ik solo wedstrijden mag schaatsen. Vorig
seizioen zijn we eerste op het NK showrijden geworden in de
categorie kleine groep(8-‐12 personen).

Tijdensdetrainingenbeginnenwealtijdmettechniektraining.
Na de techniektraining gaan we verder met sprongen en
pirouetten. De sprongen vind ik zelf het leukste, maar zonder
techniek kan je niet springen. Eigenlijk is alles belangrijk!

Ik wens iedereen veel schaatsplezier!

Asp
iran

ten

Nieuws van het ijs
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Nationaal Nieuws!

Selectie ONK: groei in de breedte

GRONINGEN -‐ Internationaal zijn de rijders al een tijdje bezig, maar zondag 23 oktober
startte in Groningen de kwalificatiereeks voor de Open Nederlandse Kampioenschappen. De
komendeweken volgen nog tweewedstrijden,waarna de beste rijders van iedere categorie op 17 en
18 december in Tilburg zullen strijden om de nationale titels.

Bij het paarrijden categorie Junioren waren Rachel en Dmitry Epstein de enige deelnemers. Ze hadden
zichzelf ten doel gesteld een nieuwe ingang voor de lift te doen en dit keer wel de drievoudige salchow
naast elkaar te doen,waar ze bij de laatstewedstrijd nog voor dubbel kozen.Dat ging allemaal goed, dus
ze konden tevreden zijn. Toch waren ze dat niet helemaal door de val van Rachel bij de dubbele flip en
de solo spin.

De senioren heren kunnen dit jaar rekenen op een volledig podium, met drie deelnemers. Voor de
geboren en getogen Groninger Boyito Mulder was de eerste selectiewedstrijd een thuiswedstrijd,
hoewel hij sinds een aantal jaren in Zoetermeer woont en traint. Deze wedstrijd had hij voor het eerst
twee keer de drievoudige lutz op het programma staan, maar deze kwamen helaas in zijn kür nog niet
uit de verf. Daarna deed hij nogwel een aantal drievoudige sprongen, waardoor hij eenvoudig zijn twee
concurrenten achter zich liet. Florian Gostelie reed een aantal weken geleden nog internationaal bij de
juniorenmee,maar start in Nederland als senior. Net zoals bij de anderemannen liet ook hij zien dat hij
hard inontwikkeling is endatdedrievoudige sprongeneraankomen.Meteen leukekürwist hij zichnaar
de tweede plaats te rijden. De derde plaats was voor Christian Gijtenbeek.

Dedames senioren kendeeen verrassendewinnares, Eva Lim. Verrassend, omdat zij terugkomt vaneen
zware blessure aan haar rug. Hoewel ze hierdoor een beperkt technisch pakket had van dubbel axels en
dubbele sprongen,wist zij regerendNederlandskampioene JoycedenHollanderachter zich te laten.Dat
was vooral te danken aan de prachtige kür, die van begin tot eind tot in de puntjes verzorgd was en
iedereen op de tribunes van Kardinge bleef boeien. Joyce denHollander liet technisch het één en ander
liggen, maar reed toch voldoende punten bij elkaar voor de tweede plaats.

Eurosport gaat meer kunstschaatsen uitzenden!

Amsterdam -‐ Het kunstrijden krijgt minimaal tot aan de Olympische Spelen in Sotsji in 2014 meer
aandacht op televisie. Eurosport gaat vanaf dit seizoen alle wedstrijden in de Senioren Grand Prix
uitzenden. Tot opheden zondde zender alleende EK's enWK's uit in januari enmaar,maar de komende
drie jaar kan de liefhebber al vanaf oktober genieten van kunstrijden.
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Internationaal

ISU Grand Prix Skate America

Het kunstrijden krijgt minimaal tot aan de Olympische Spelen in Sotsji in 2014 meer aandacht op
televisie. Eurosport gaat vanaf dit seizoen alle wedstrijden in de Senioren Grand Prix uitzenden. Tot op
heden zond de zender alleen de EK's enWK's uit in januari en maar, maar de komende drie jaar kan de
liefhebber al vanaf oktober genieten van kunstrijden. Een aantal weken terug werd, de Skate America
Grand Prix verreden, één van de belangrijkste kunstschaats-‐evenementen van het jaar. Eurosport deed
op televisie verslag, laat op de zaterdag-‐ en zondagavond. De Skate America Grand Prix is de eerste van
zes internationale wedstrijden waarin de top van de wereldranglijst meedoet. Eén van de deelnemers
was de belgische Kevin van der Perren, hij heeft de 6e plaats weten te bemachtigen. Maar ook
bijvoorbeeld Caroline Kostner uit Italië deed mee, zij was goed genoeg voor de 2e plek.

Nederlandse debutanten op JGP kunstrijden

INNSBRUCK -‐ Deze week debuteerden opnieuw een aantal Nederlandse rijders op een Junior Grand
Prix. Kim Bell reed bij de dames voor het eerst in dit sterke internationale veld en Rachel en Dmitri
Epstein deden dat bij het paarrijden.

EengoedeontwikkelingvoorhetNederlandsekunstrijden,datmethetgroteaantaldebutanten laat zien
dat het niveau in de breedte stijgt. Het gebrek aan ervaring en routine zorgde er helaas voor dat Bell en
de tweeling Epstein in Innsbruck nog niet lieten zien wat ze in huis hebben. Bell eindigde met 84.11
puntenopeen22eplaats in een veld vandertig deelnemers. Rachel enDmitri Epstein scoorden in totaal
86.33 punten en behaalden daarmee een achttiende plaats.

Kim Bell, die als een van de weinige Nederlandse rijdsters de moeilijke drievoudige sprongen
flipen lutzbeheerst, lietdeze indekortekür zien,hoewelniethelemaal zuiver.Meteenook ietsmindere
dubbel axel reed ze zich toch verdienstelijk naar de zeventiende plaats in het tussenklassement. Bij de
lange kür slopen er helaas meer foutjes in, waardoor ze haar positie
niet kon vasthouden.

De tweeling Epstein verscheen na hun debuut vorig jaar op het WK Junioren, nu voor het eerst aan de
start in een Junior Grand Prix. “Rachel en Dmitri hadden echt pech dat in de korte kür hun pairspin niet

gecalled werd. In de lange kür gebeurde
eigenlijk hetzelfde, maar nu met de
dodenspiraal. Ze hebben echt niet slecht
gereden,maardan laat jeweleenaantalpunten
liggen,” vertelt VanVeenover het optreden van
het Nederlandse paar.

Sinds twee weken heeft het enige Nederlandse
juniorenpaar een nieuwe coach en de
samenwerking lijkt goede perspectieven te
bieden. “Ze zijn pas twee weken met hem aan
hetwerk,maar ze zijn al enorm vooruit gegaan.
Vanuit Moskou komt hij nu drie maanden naar
Nederland en daarna zal hij heen en weer naar
Moskou gaan, maar daar vinden ze vast een
goede weg in,” vertelt Van Veen enthousiast.
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Sint Maarten
Op 11 november 2011 was het weer, hoe kan het ook
anders, sint Maarten! Kinderen gaan op 11 november
(al zingend) langs de deuren om snoepjes op te halen.
Net als Halloween in America, maar dan zonder enge
elementen.

Ook bij KVHwas het weer feest. Kinderenmochten, na
het doen van een moeilijke sprong of pirouette,
snoepjes ophalen bij de ouders die langs de boarding
stonden. Geloof ons, de opdrachten die Joel en
Esperanza opgaven waren echte uitdagingen! Hoewel
het bij de meeste kinderen in een keer raak was, lukte
het een paar kinderen niet om, na een kleine tien
minuten proberen, de sprong of pirouette goed te
doen.

Geen zorgen, iedereen is met een volle zak snoep naar
huis gegaan; als Kunstschaats Vereniging Hoorn iets
viert doet ze het goed!
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interklaas
Een spannende ochtend voor alle jeugdleden van
KVH, want zou hij wel of niet komen….

Maar reeds aan het begin van de les, kwamen er al
drie Pietenophet ijs, dus depret zat er al snel in. De
Pieten hadden spelletjes met cadeautjes bedacht
en ook deden ze mee met een dansje.

Om10.15uur kwamtochecht Sinterklaasophet ijs,
op een heuze arrenslee. Alle kinderen mochten
Sinterklaas met een ereronde over het ijs trekken.

Vervolgens leek het alsof er een ‘blik’ Pieten was
opengetrokken, want plotseling kwamen er nog veel
meerPietenophet ijs.Met zijnallenwerdSinterklaas
toegezongen en lieten alle kinderen hun mooiste
pirouette zien. Sinterklaasmoest daarna tochalweer
snel weg, maar de Pieten bleven nog gezellig
meedoen met een spel, waarbij de groep in tweeën
werd gedeeld en beide groepen moesten proberen
omzoveelmogelijkpakjesvandePietenaf tepakken.

Vervolgens werd het spel omgekeerd, waarbij de
cadeautjes weer zo snel mogelijk bij de Pieten
moesten zijn. Die waren weer heel blij met hun

cadeaus. Als dank deed hoofdpiet een prachtige pirouette, maar hij
verloor daarbij zijn zakmet ‘pepernoten’. Alleen kwamen
er in plaats van pepernoten allemaal rode blokjes uit, die
overdehele ijsbaanverspreidde.Allekinderendedenhun
best om Piet weer zo snel mogelijk van zijn zak met
pepernoten te voorzien. Daarna nog evenmet zijn allen in
een grote kring om de pieten heen zingen en na afloop
ontving ieder nog wat leuks en lekkers.

Een zeer geslaagde ochtend in een heerlijk
winters zonnetje!
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BABYGELUK VOOR JULIA!

Het is inmiddels al een kleine 4

maanden geleden, maar we moeten

dit gewoon even kwijt: we hebben

van Julia, één van onze zeer
gewaardeerde train(st)ers, een

geboortekaartje ontvangen.
Sofie is geboren op haar
uitgerekende datum van 1 juli.Iedereen die haar nog geluk toe wil

wensen, kan dat doen door een

mailtje te versturen naar

‘voorzitter@kvhoorn.nl’. Onze

voorzitter zal ervoor zorgen dat

de mail wordt doorgestuurd naar

Julia. Een kaartje kan worden

verzonden naar Postbus 93, 1620 AB

Hoorn. Dat zal eveneens worden

doorgestuurd.

EEN NIEUWE WEBSITE!

Misschien
heb je het al gezien: Kvhoorn.n

l

is vernieuwd
! Met het vertrek van Margret,

de

ex-secret
aris van KVH is ook onze webmaster

vertrokke
n.Gelukki

g wil Willem vanaf heden

de website bijhouden
, die volgens Astrid

niets anders meer doet dan overdag op zolder

achter de computer
zitten..

om er voor te

zorgen dat alles goed werkt. Willem, respect

en hartstikk
e bedankt!

De nieuwe website is nog blauwer dan de

vorige en er is veel informati
e op te

vinden. Zoals de aankomend
e testdagen

,

foto's en oude clubblade
n.

NIEUWS
OP DE CLUB

SELECTIEWEDSTRIJDen ONK

Op zondag 23 oktober werd in Groningen

de eerste selectiewedstrijd gereden

voor het ONK. Namens KVH heeft Didi

Feijen meegedaan in de categorie Debs.

Voor Didi was het haar debuut bij het

NK. Daarbij heeft ze zich flink en

moedig geweerd en wist een 13de plek te

bemachtigen van de 19 deelnemers. 5

November was de 2e wedstrijd in Den

Bosch, hier is ze 11e geworden. 26

November is Didi als 16e geëindigd en

staat daarmee als 3e reserve voor de

finale van de Open Nederlandse

Kampioenschappen.
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Nog even een mooie katern over de showimprovisatie wedstrijd,
deze vond plaats aan het einde van afgelopen schaatsseizoen.
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Meikamp Vedenin
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Ballet bij KVH
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Wat heb je nodig voor ballet
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Hoe is ballet eigenlijk ontstaan?
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Maar liefst 13 toppers van KVH zijn zaterdag 12 november naar Groningen

afgereisd om bij KCG hun wedstrijdkür te rijden. Bij de mini's A hebben

Isabel Dubbeld, Roxy Janssen en Novali Jaski hun kür prima gereden.

Isabel is 3e geworden met 8,25 punten, Roxy 5e met en Novali eindigde op

de 8e plaats met 7,25 punt.

Romy van der Heijden, Kay Groen en Lisa Jansen kwamen uit in de mini's B.

Romy en Lisa eindigden op een gedeelde 7e plaats met 7,50 punten en Kay

op een 10e plaats met ook 7,50 punten
Jildou van Vliet had bij de Teens maar liefst 14 tegenstanders om in

punten te verslaan. Jildou reedt haar country-kür dan ook

voortreffelijk met alle sprongen dubbel uitgevoerd. Jildou vond de

moeilijkste sprong in haar kür de dubbele dubbele rietberger, maar ook

die sprong voerde ze probleemloos uit. Ze eindigde op de 2e plaats en

daar was ze hardstikke blij mee.

Bij de gecombineerde wedstrijd van de heren Teens en Teen B kwamen Tim

Gebe en Marco Frerichs voor KVH uit. Tim eindigde als laatste van de 5

deelnemers. Marco reed zijn kür perfect, maar het niveau met de andere

deelnemers bleek toch te groot. Marco eindigde op de 4e plaats.Kelly Jonkheere, Miranda van Twisk en Lara de Koning reden hun kür in de

Teens B. Miranda was die dag niet lekker maar had toch het karakter van

een topsporter om naar Groningen af te reizen om haar kür te rijden.

Desondanks eindigde Miranda als laatste op de 16e plaats. Kelly reed

haar kür ook prima en eindigde op de 13e plaats. Lara voerde alle

sprongen in haar kür dubbel uit (als één van de weinigen), maar dat

resultaat leverde "maar" een 8e plaats op.
Uiteindelijk reed Merel Gebe haar kür in de Debs B. Merel voerde haar kür

vlekkeloos uit op de dubbele Salschow na. Merel eindigde, ondanks de

overige dubbele uitgevoerde sprongen, op een teleurstellende 4e plaats.

Al met al zagen de deelnemers en hun trainers deze wedstrijd als een

goede oefening voor de volgende aankomende wedstrijden.

PEERD VAN OME LOEKS
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Ik moest om 6 uur op staan toen deed mijn zus
Michelle mijn haar. Ik moest al om half 7 in de auto
naar Groningen. Onderweg deedMichellemijnmake-‐
up. Toen we er waren moest ik inlopen met Nikki. Ik
moest daarnamijn pakje aan doen.Michelle deed van
alle meiden hun haar. Ik moest als 1e van de mini’s
schaatsen, het ging heel goed. Novali en Roxy
moestennamij schaatsen.Wegingen lisa, romyenkay
aanmoedigen daarna gingen we nagels lakken. Toen
wasdeprijsuitreiking. Er kwamenookpieten. Ikwas3e

daar ben ik blij mee . Roxy was 5e, Novali was 8e. En bij
deanderegroepwarenLisaenRomy7eenKaywas10e.
daarna gingenwemet ze alle eten in het restaurant. Ik
vond super leuke dag.

Geschreven door: Isabel Dubbeld! (Brugklas)

Verslagje Peerd van ome

Loeks in Groningen

Herfstbokaal in Amsterdam
Halloallemaal, IkbenMarcoFrerichs11 jaar
enkomuitAnnaPaulowna.Opwoensdag26
oktober heb ik meegedaan met de
Herfstbokaal en kwam uit in de categorie
Teens Heren en ben 1e geworden (was ook
de enige in de groep). De punten die ik heb
behaald zijn: 7,25

Geschreven door: Marco frerichs

Ik heb meegedaan aan de Herfstbokaal
2011. Deze wedstrijd werd georganiseerd
door Ekijsa en vond daarom plaats in
Amsterdam.
Ikkonnietwachtenominmijnnieuwepak te
mogenschaatsen, datdoor Frozenstagemet
veel (enmet veel bedoel ik heel veel) geduld
is gemaakt. Mijn nieuwe pak is namelijk
helemaal zwart,maar bevat ontzettend veel
steentjes!
Wat ik wel jammer vond was dat ik de enige
deelnemer was in mijn categorie. Dat
betekende dus dat het eenwedstrijd zonder
spannende uitslag zou zijn. Ik heb de eerste
prijs ‘gewonnen’ met een punten totaal van
7.5. Hoera!

Geschreven door: Jeffrey Dral

Verder deden ook
Lisa Jansen en Jildou
vanVlietmeemetde
Herfstbokaal. Lisa is
als 5e geëindigd en
Jildou als 4e.



22

LTS testen bij KVH
Bij KVH werken we met de LTS-‐ trainingsmethode. Omdat we de voortgang van onze rijders
willen blijven volgen en de rijders training op het juiste niveau te kunnen geven is het
noodzakelijk dat de trainingsmethode op een paarmomentenwordt getoetst. Ook is het voor
de rijder een stimulans om het maximale uit de kunstrijsport te halen.

De LTS-‐testen worden door KVH tijdens de lessen georganiseerd. Er zijn dan ook geen extra
kosten aan verbonden. De trainer bepaalt op grond van technische vorderingenwanneer een
rijder een bepaalde test kan af leggen. Jouw trainer geeft jou op voor de test en tijdens de
testdagen wordt de LTS-‐test afgenomen door onze trainster Julia Kotok.

Hoe verloopt zo’n test?

Zoals aangegeven worden de testen tijdens de les afgenomen. Het is niet nodig om speciale
kleding te dragen voor de testen. De normale trainingskleding volstaat prima.

Degenendiegaan testenwordenbij elkaargeroepenvoordebetreffendeaf te leggen test.Dan
worden eerst de oefeningen vande test nog evenmet je doorgenomen. Vervolgens gaan jullie
om de beurt een oefening van de test afleggen. Nadat alle oefeningen zijn uitgevoerd krijg je
direct te horen of je wel of niet geslaagd zijn voor de test.

Tijdens een LTS-‐testdag mag je maximaal op
voor twee testen.Mocht je onverhoopt zakken,
danmag jebij de volgende LTS-‐testdagopnieuw
op voor dezelfde test. Hoewel we graag de
garantie zouden willen geven, dat je slaagt, is
dat helaas nooit zeker. In principe kan je slagen,
daaromgeeft de trainer jou ook op. Tijdens zo’n
test spelen echter zenuwen ook altijd een rol.

De basishouding:

Belangrijk voor het kunstrijden en dus ook voor de LTS-‐testen is de basishouding. Bij elke
test voor elk level wordt hiernaar gekeken. De basishouding voor het kunstrijden is:

Het bovenlichaam vanaf heup tot en met de schouder moet stil gehouden
worden 'strong in the body’, alle spieren in het bovenlichaam goed
aanspannen, rechte rug. Zacht in de knieën. De knieën buigen tijdens het
schaatsen en het vrije been moet strekken. Armen recht opzij houden, licht
naar voren iets naar beneden en sterk(geen slappe armen)
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Level 1: PAARS

Vallen voorwaarts
Voorwaarts visjes
Slalom voorwaarts
Ooievaar voorwaarts
Zitje op twee benen voorwaarts
Remmen

Level 2 ROZE

Achterwaarts visjes
Voorwaarts rijden
Achterwaarts slalom
Opsprong op twee benen
Vallen achterwaarts
Schuifrem op links en rechts

Level 3 BLAUW

Achterwaarts rijden
Voorwaartse basispositie
Drietje voorwaarts linksom en rechtsom
Ooievaar achterwaarts, zowel links als rechts
Sleepje voorwaarts, zowel links als rechts
Opsprong op twee benen achterwaarts (2x)
Remmen, v-‐stop

Level 4 GROEN

Chassé voorwaarts
Bogen voorwaarts buitenwaarts
Achterwaarts staan
Zitje op twee benen achterwaarts
Zweefstand voorwaarts
Bunny hop (3x achter elkaar)
Running

Level 5 ROOD

Chassé achterwaarts
Bogen voorwaarts binnenwaarts
Mohawk voorwaarts binnenwaarts
Drietje voorwaarts buitenwaarts
Zitje op één been voorwaarts
Zweefstand achterwaarts
Open venster voorwaarts
Remmen achterwaarts

Level 6 BRONS

Overstappen voorwaarts
Bogen achterwaarts buitenwaarts
Haasje + voorwaarts buitenwaarts drietje
Drietje voorwaarts binnenwaarts
Sleepje achterwaarts
Op 1 been zitje en op in een zweefstand
Voorwaarts zweefstand
Pirouette op twee benen

Level 7 ZILVER

Overstappen achterwaarts
Bogen achterwaarts binnenwaarts
Mohawk voorwaarts binnenwaarts Berliner
Drietje achterwaarts buitenwaarts
Zweefstand op bogen voorwaarts buitenwaarts
Open venster gekruist voorwaarts
Zitje op één been achterwaarts
Sprong met een halve draai
Remmen op één been voorwaarts binnenwaarts
Remmen T-‐stop
Hockey stop

Level 8 GOUD

Speed step
Barell roll
Mohawk in rechte lijn
Drietje achterwaarts binnenwaarts
Drietje in achtvorm voorwaarts buitenwaarts
Zweefstand bogen voorwaarts binnenwaarts
Open venster gekruist achterwaarts
Achterwaarts sprong landing op 1 been
Remmen op 1 been, voorwaarts buitenwaarts
Remmen ,Tango stop

Level 9 SUPERSTER

Voorwaarts binnenwaarts bogen (short)
Voorwaarts+achterwaart overstappen
Crossrolls
Waltz 8
Power 3-‐turn
Ina Bauer
Zweefstand serie
Pirouette op 1 been
Kadett
Spot
Salchow
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‘‘Waarom mag ik niet?’’
EEN DAG VOOR DE PROEFLES KEEK IK MAMA AAN:
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Sinds wanneer schaats je eigenlijk?

Ik schaats sindsdeopeningvan ijsbaanDeWestfries.
Dat isnubijna6 jaargeleden.Mijnmoederwoualtijd
al kunstschaatsen. Haar gezin had er het geld alleen
niet voor. Toenmijnmamahoorde dat hier inHoorn
een ijsbaan opende had ze voor ik het wist een
proefles aangevraagd bij de kunstschaatsclub die
hier toen begon. Een dag voor de proefles keek ik
mama aan en zei ik: ‘waarom mag ik niet?’.

Hoe ben je bij KVH gekomen?

Ik heb eerst bij Ekijsa gereden. Dat is een club uit
Amsterdam. Het was een heel gedoe om telkens
vanuit Hoorn naar Amsterdam te rijden – en weer
terug. Uiteindelijk ben ik overgestapt naar Joel, die
toevallig les gaf bij KVH! (…gelukkig maar…)

Hoe ziet jouw dag er uit?

Simpel! Ik sta op, poets mijn tanden en breng mijn
haar ineen leukmodel.Daarnamaak ikeenshakeen
laat de honden uit. Vervolgens ga ik naar school, en
als ik klaar benmet school ga ik of naar huis, of naar
de ijsbaan. Als ik niet naar de ijsbaan hoef breng ik
meestal een bezoekje aan de sportschool.

Wat zijn jouw hobby's?

Ik vind het leuk om te tekenen, om te schaatsen, om
te zingenenomte schrijven.Ookhou ikmewel eens
bezig met het maken van website’s.

Wat vind je het moeilijkst op het ijs?

Oei. Dat is een lastige. Er zijn heel veel moeilijke,
ingewikkelde pasjes en elementen die je op het ijs
kunt doen. Ik denk dat ik het doen van een
zitpirouette het moeilijkst vind!

Wat vind je het leukst op het ijs?

Het rijden van een (show)kur voor publiek!

Wat is jouw doel dit jaar?

Ik heb dit hele seizoenmaar een doel: het halen van
een test zodat ik volgend seizoen kanmeedoen aan

hetNK!Ookhoop ikdit seizoeneen trippel te landen
die ik aanhet eindevanhet afgelopen zomerseizoen
bijna heb geland.

Wat is je mooiste schaatsmoment?

Ik heb er twee! Ik vond de eerste keer dat ik
Nederlands Kampioen showrijden werd s-‐u-‐p-‐e-‐r.
De tweede keer was fantastisch!

Wat wil je ooit nog meemaken?

Ikhoopooiteentrippel te landen.Helemaalgaaf lijkt
het me om dit in een wedstrijd te springen!

Wat is de lol aan het schaatsen voor jou?

Zelf-‐expressie. Ik kan door te schaatsen, en dan doel
ik nu op het rijden van mijn kur, mezelf even
helemaal los laten gaan en alle gevoelens de vrije
loop laten geven. Alles om je heen even vergeten en
in je eigen wereld zitten. Heerlijk!

Hoeveel tijd besteed jij aan trainen per week?

Ik ben ongeveer 7 uur per week op de ijsbaan dit
winterseizoenen train thuisnog1 tot3uurperweek
in de sportschool.

Chris stelde jou de volgende vraag: Hoe houd jij
het schaatsen leuk?Want bepaalde oefeningen zal
je toch erg vaak moeten doen en je valt ook vaak
heel hard.
Tja, hoe hou je het schaatsen leuk.. Eigenlijk is dat
niet mogelijk! Je kunt er zelf niks aan doen. Iets leuk
vinden is een gevoel, en een gevoel heb je of heb je
niet. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik schaatsen
leuk vind, ik heb gewoon een passie voor
kunstschaatsen!

Van wie zou jij graag een interview willen zien?

Ik wil heel graag een interview met Britt Koot zien!

Wat voor vraag heb je voor diegene?

Wat vind jij het leukste om te doen tijdens de lessen
en waarom?

Al ruim 3 jaar is Jeffrey Dral (16) lid van KVH. Inmiddels tweevoudig

Nederlands Kampioen showrijden, heeft een prachtige website waarop al

zijn schaatsavonturen na te lezen zijn. Kortom genoeg stof voor een

interessant interview!
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Algemeen
Kleding

Voor het kunstschaatsen is een strakke (sport)broek met stretch het meest geschikt. Hierin
heb je de meeste beweginsvrijheid en de punten van je ijzer zullen ook niet in je pijpen
blijven hangen. Een schaatspakje met de bijbehorende maillot kan natuurlijk ook. Voor je
eigen veiligheid is het bij Kunstschaatsvereniging Hoorn verplicht om je lange haren in een
staart te binden en handschoenen te dragen. De handschoenen beschermen je handen niet
alleen tegen de kou maar beschermen ze ook tijdens valpartijen.

KVH CLUBKLEDING
KVH heeft haar eigen clubkleding van het
merk “ChloeNoel“. De KVH-‐
trainingspakken zijn door clubleden te
bestellen via een mailtje naar:
voorzitter@kvhoorn.nl in de
kleurstelling zwart/turquoise en met het
clublogo op de achterzijde van de
trainingsjas.

Het jasje kost 40 euro en de broek kost
30 Euro

Schaatsen
Goede, stevige kunstschaatsen zijn zeer belangrijk omdat dat essentieel is om de techniek
(kantrijden) onder de knie te krijgen. Slechte schaatsen geeft hetzelfde effect als tennissen
met een badminton racket. Een goede kunstschaats biedt rondom de voet en enkel
voldoende stevigheid maar is toch soepel genoeg om goed te kunnen bewegen. Verder is
het ijzer hol geslepen, heeft het ijzer een lichte bolling en heeft het puntjes aan de
voorzijde. Goede schaatsen zijn eventueel te leasen via KVH bij De Grim Sport.

Wij hebben hier goede ervaringen mee en de lease is zeer betaalbaar, te weten € 75,– voor
een heel winterseizoen (t/m maart) of € 125,– voor een heel kalenderjaar.

Parkeren bij ijsbaan de Westfries
Wij attenderen u erop dat het parkeren bij IJsbaan De Westfries, betaald parkeren is. U kunt
tegen betaling van € 1,– een parkeerkaartje in de automaat kopen (geld of chipknip). Vergeet
u dit dan loopt u het risico op een bekeuring van de parkeerwacht Hoorn. Daarnaast is het
mogelijk om een parkeervergunning aan te schaffen voor €26,08 voor een half jaar of €52,15
voor een jaar.
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Finlandia Cup

Sinterklaas ochtend

17:00 uur: Bijeenkomst wedstrijdrijders/

ouders met trainers/bestuur

Hofstadbokaal

Selectie NK Show west 2

20:00 uur - Algemene ledenvergadering

LTS Testen

3e selectiewedstrijd ONK

bij DDD in Dordrecht

GEEN LES! ('s ochtends)

Waagbokaal

bij AIJC in Alkmaar

Testdag KVH / KNSB

1ste selectiewedstrijd KNSB-Cup

bij YVZ in Zoetermeer

Open Nederlandse Kampioenschappen

bij TKV in Tilburg

18.00-21.00 uur:

KVH Showgala

Activiteiten

Kalender

19 november:

20 november:

23 november:

26 november:

3 december:

10 december:

16 t/m 18 december:

24 maart
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Weegschaal 24
sept 23 okt

Goed zo! Dez
e maand

krop je de

frusta
tie niet meer op maar probee

r

je de proble
men die je op het ijs

onderv
ind op een goede

manier
op te

lossen
. Het succes

laat niet lang op

zich wachte
n: het gaat je lukken

! In

het midden
van de maand

kun je echter

maar beter
niet voor superm

an spelen

op het ijs. Het helpt
niet,

behalv
e

dat u het risico
loopt

op blessu
res.

Schorpioen 24 okt 22 nov
Vertrouw op je trainer. Het is echt
waar... dat helpt je hogerop te
komen. Let goed op tijdens de les en
neem een zo actief mogelijke houding
aan, dan zal het deze maand zeker eenTOPmaand worden!

Steenbok 22 dec 20 jan

De ene les gaat het TOPPIE en de

volgende les lukt niets meer. Het

kenmerk van deze maand voor een

Steenbok. Laat je niet ontmoedigen

maar probeer door te zetten! Neem

thuis alvast wat sprongen door zodat

je goed beslagen ten ijs komt!

Waterman 21 jan 19 feb

Deze maand
is de maand

van de

piroue
ttes voor jouw.

De sprong
en

lukken
niet zo erg maar die

piroue
ttes des te meer.

Focus
je

daarom
op de piroue

ttes,
omdat

deze

erg goed lukken
geeft

dit positi
eve

energi
e. Dit is veel beter

dan de

sprong
en die niet zo grandi

oos zijn

deze maand.
Volgen

de maand
zou het

anders
om kunnen

zijn.
Maar laat je

niet van de wijs brenge
n.

Boogschutter 23 nov 21 decDeze maand begon wellicht met enige
opstart problemen maar de laatste
week wordt gegarandeerdfantastisch. Soms moet je eerst
even voelen hoe het was als het niet
lukt om er daarna weer volop voor te
gaan. Wellicht is het verstandig om
volgende maand direct goed tebeginnen. Dit geeft positieveenergie waardoor schaatsen nogleuker wordt en waardoor je metsprongen vooruit zult gaan.

Vissen 20 feb 20 maart
Hoeioeioei, goed oppassen deze week
want voor je het weet vergeet je je
beschermers af te doen voordat je
het ijs opstapt. Let daarom extra
goed op dat je geen domme dingen doet
en controleer alles wat je doet. Als
je het goed in de gate houdt dan zal
er vast niets gebeuren, dus pas op!

Horoscoo
p
Clubblad

Benieu
wd naar wat de sterre

n deze maand voor jou in petto

hebben
?

Tweelingen 21 mei � 21 juni
Je stelt hoge doelen, je doet veel in je
vrije tijd en je wilt uitstekendesportprestaties leveren. Te veel? Voor
jou geen probleem. Je bent intopconditie en bereikt ook deze maand
al je doelen.

Kreeft 22
juni � 22 juli

Gun jezelf
wat rust.

Geniet
eens

van een massag
e of slaap

in het

weeken
d wat langer

uit. Je lichaa
m

heeft
rust nodig

deze maand.
Het

word steeds
kouder

op de ijsbaa
n en

dat heeft
zo zijn uitwer

kingen
op

jouw lichaa
m. Hou rekeni

ng met

mogeli
jke blessu

res! Vo
orkome

n is

beter
dan geneze

n!

Stier 21 april �
20 mei

Met volle
vaart

voorui
t – dat is jouw

motto
deze maand.

Je bent topfit
en in

opperb
este stemmi

ng. Heb je aan je

condit
ie gewerk

t? Nu je je condit
ie

onder
contro

le hebt kun je missch
ien

gaan werken
aan kracht

. Een kleine
tip:

neem wat minder
vaart

als je je timing

kwijt
bent.

Minder
is meer!

Ram 21 maart � 20 aprilHet lijkt wel of er deze maand niets is

dat jou kan stoppen. Je bent helemaal

in topvorm. Je concentratie- en
uithoudingsvermogen zijn grenzeloos.

Probeer niet te provoceren, maar ga

vooral zo door, het is de moeite waard!

Probeer deze maand geen training te

missen, want het kan zomaar zijn dat je

een heel belangrijke tip mist…

Leeuw 23 juli � 23 augIn de eerste helft van de maand voel

je je super lekker. Het ijs voelt

goed aan en je valt amper tot niet.

Probeer de energie ook in de tweede

helft van de maand op peil te
houden. Je schema is zeer
succesvol, ga daar zeker mee door.

Wanneer je geen zin hebt in de
uitputtende conditietraining van

Esperanza doet een halfuurtje
stretchen eveneens haar werk.

Maagd 24 aug � 23 sept

Je bent in topvor
m. Dat gaat nog de

hele maand
zo door.

Zet je zin op

avontu
ur op scherp

, vraag
aan je

traine
r om een nieuw

pasje
of trek

een valbro
ek aan en spring

een

sprong
die je nog nooit

hebt

gespro
ngen.

Je sponta
niteit

zal

worden
beloon

d door een

opwind
ende,

spanne
nde maand,

boorde
vol met goede

gezond
heid en

vreugd
e. Veel schaat

splezi
er!
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Kleurplaat
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m
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Top
secret

5-12-11

20.11

Beste [1]

Gisteren kwam ik met de [2] naar de

ijsbaan. Ik had schaatsles van

[3]. Ik zat in een groep met [4].

Deze keer gingen we de [5] en de

leren. Het ging erg goed totdat [6]

hetijsopstapte.De[4]maaktehet

niets uit maar ik vroeg me af of

mijn [7] [8] nog wel goed zat. Dus

ging ik naar de [9] om daar daar te

checken of mijn [8] nog wel goed

zat. Dat was niet zo dus belde ik

[10] die binnen [11] seconden met

zijn/haar [12] voor mijn neus

verscheen. Gelukkig Kwam alles

goed omdat [10] een nieuw [8]

meegenomen. Toen ik terug kwam op

de schaatsbaan vroeg [3] wat ik aan

het doen was en toen zei ik dat ik

aan het [13] was.

Groetjes [14]

Piet heeft

allemaal

pepernoten

gestrooid...

Welke ster

hoort er

onder de

pepernoot?

Oplossing

nummer2

Beste vriendin [1]

Vervoersmiddel [2]
Iemand uit de politiek [3]

Diersoort [4]
Sprong/Pirouette [5]
Nerd van de klas [6]

Kleur [7]

Kledingstuk [8]
Ruimte in de ijsbaan [9]

Oud persoon [10]
Getal onder de 10 [11]

Traag vervoersmiddel [12]

Saaiste sport [13]

Je eigen naam [14]
01

2011
H
o
o
r
n

Kvh __
_

zz
els

I
J
s
b
a
a
n

NR
t
e
r
k
l
a
a
s

Hoeveel
pepernot

en tel je totaal?


