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BERICHT VAN DE VOORZITTER                                                JUNI 2010  
 
Jemig wat is het zomerseizoen toch hard gegaan. Inmiddels heeft de Westfries zijn deuren voor 
drie maanden gesloten. Het is natuurlijk heerlijk om te genieten van ons welverdiende 
zomervakantie, maar tegelijkertijd kijken we alweer erg uit naar 1 oktober wanneer we weer 
kunnen gaan schaatsen. In de zomervakantie zullen een aantal leden van KVH nog wel de ijzers 
gaan onderbinden om te gaan schaatsen in Zoetermeer, Den Helder, Heerenveen, Amsterdam 
en Montpellier in Frankrijk. Iedereen die dat ook wel zou willen kan dat aangeven bij het bestuur, 
zodat we naar de mogelijkheden voor volgend jaar kunnen gaan kijken. 
 
Het zomerseizoen zit er dus alweer  op. In het zomerseizoen zijn er verder geen wedstrijden meer 
verreden. Wel zijn er nog testdagen gehouden in Hoorn en Zoetermeer, waarbij onze club  dit jaar 
gigantisch goed heeft gepresteerd en KVH daarmee definitief op de landelijke kaart is gezet. 
Inmiddels hebben een aantal rijders van KVH diverse testen gehaald en hebben we voor het 
komend seizoen NK-rijders ! Een enorme prestatie voor onze club, die nog maar twee seizoenen 
erop heeft zitten. Daarnaast hebben we een aantal KNSB-cup rijders en ook met het Showrijden 
hebben we grootse successen behaald. 
  
Verder hebben we meegedaan aan de Deen sponsormuntactie. Dat is ontzettend goed verlopen. 
Inmiddels is de uitslag bekend en wij hebben hiermee maar liefst € 1143,07 euro gewonnen. 
Iedereen die mee heeft geholpen, ontzettend bedankt. Het geld is gebruikt voor de aanschaf van 
de balletspiegels en balletbarre, welke gerealiseerd is in kleedruimte 4. Loop gerust binnen en 
aanschouw het resultaat. 
 
Het bestuur is inmiddels alweer druk in onderhandeling geweest met het Gewest en andere 
betrokkenen voor het winterseizoen. De onderhandelingen hebben niet geheel tot het gewenste 
resultaat geleid, maar desondanks kunnen we onze rijders meer ijs aanbieden. Helaas zijn we op 
zaterdagmiddag de uren kwijtgeraakt ten behoeve van de ijshockey en hebben we meer late uren 
daarvoor teruggekregen. We hopen dat dat voor de adults niet op teveel bezwaren stuit en we 
hopen jullie het volgend winterseizoen weer allemaal te mogen begroeten. 
 
Inmiddels schaatsen nog meer leden van KVH in clubkleding, inmiddels 65 leden. We vinden het 
echt geweldig dat wij hiermee saamhorigheid uitstralen en wat natuurlijk nog belangrijker is, het 
betreft speciale kunstrijkleding, waarbij minder kans is op schaatsen die in kleding blijft haken. 
Dat bevordert weer de veiligheid. Dus wie nog geen kleding heeft, een broek kost 30 euro en een 
jasje 40 euro. Bestellen kan nog steeds. We hebben alle maten voorhanden. Stuur hiervoor een 
mailtje naar astrid@kvhoorn.nl  
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
De 4de Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 22 juni. Verderop in het clubblad zijn 
hiervan de notulen te lezen. Ons ad-interim algemeen bestuurslid Henk Wannet kon helaas niet 
aanwezig zijn, waardoor hij ad-interim mee zal blijven draaien. Ook is het rooster besproken en 
diverse wijzigingen voor het komend seizoen.  
 
Tenslotte wensen we jullie allemaal een hele fijne 
zomervakantie en we hopen jullie natuurlijk allemaal 
weer terug te zien op 1 oktober bij de start van het 
winterseizoen. 
  
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel,  
 
Astrid Gebe    

mailto:astrid@kvhoorn.nl
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WWW.KVHOORN.HYVES.NL  en WWW.KVHOORN.NL 
 
Is iedereen inmiddels al lid geworden van onze hyves www.kvhoorn.hyves.nl ? Het laatste nieuws 
van onze vereniging is erop te vinden en het wordt nog leuker als jij er zelf ook iets op zet. Voor 
degene die nog wat huiverig zijn voor hyves (nergens voor nodig trouwens), je kunt de site ook 
bekijken, zonder jezelf aan te melden. De site is vrij toegankelijk en voor iedereen zichtbaar en is 
te bekijken op www.kvhoorn.hyves.nl En vergeet uiteraard onze website www.kvhoorn.nl niet, 
want daar vind je ook van alles, waaronder vele foto’s. 
 
In dit clubblad een leuke informatieve site voor iedereen die van kunstrijden houdt: 
 
http://europees-kunstschaatsen.jouwpagina.nl/ 
 
De site bestaat uit allemaal links (waaronder die van onze eigen vereniging) met allemaal 
informatie. Dus is het van de zomer eens regenachtig, als je na deze site gaat, dan ben je 
voorlopig niet uitgekeken. Veel plezier alvast ! 
 
   

http://www.kvhoorn.hyves.nl/
http://www.kvhoorn.hyves.nl/
http://www.kvhoorn.hyves.nl/
http://www.kvhoorn.nl/
http://europees-kunstschaatsen.jouwpagina.nl/
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MEI CLINIC HOORN 
 
In de meivakantie wilde KVH graag een clinic organiseren. Helaas waren andere verenigingen 
ons al voor. Wel konden de wedstrijdrijders aanschuiven bij de mei clinic van kunstrijvereniging 
Ekijsa uit Amsterdam. Daar waren onder meer Merel, Tim, Juliette, Jildou, Jamie, Jill, Jolien, Kay, 
Novali en Isabel aanwezig. Tim schreef hierover: 
“ik vond het wel leuk, het leek wel van KVH, want er waren er maar een paar van Ekijsa. Ik had 
les van Joel en Es en daar heb ik altijd les van. Ik heb wel weer geleerd”. 
Volgend jaar zullen we zeker gaan proberen om in de meivakantie een eigen clinic te gaan 
organiseren. Jullie zullen daar meer over gaan horen. 
 

TESTDAGEN 
 
Op vrijdag 14 mei en op zondag 13 juni werden er in Hoorn 

testen verreden. Tevens werd er op zaterdag en zondag 26 

en 27 juni in Zoetermeer testen verreden. Van KVH deden 

hier een aantal rijders aan mee, met de hoop het komend 

seizoen met de KNSB of het NK mee te kunnen rijden. 

 

De laatste kans om nog geplaatst te worden is het eerste 

weekend van september, wat wel inhoudt dat de zomer 

doorgetraind zal moeten worden. Gelukkig hebben de meeste 

rijders van KVH echter hun test(en) gehaald en het resultaat 

van het afgelopen jaar is overweldigend ! 

 

Bijzondere hulde voor Simone van de Zande en Juliette 

Delcour. Zij hebben in één jaar tijd maar liefst 7 testen 

gehaald. Beiden zijn geplaatst voor de selectiewedstrijden 

van de Nederlandse Kampioenschappen, categorie Debs 

komend seizoen. Daarnaast is Juliette tevens geselecteerd 

voor het pre-NTC (nationale selectie). Een enorme prestatie 

waar KVH natuurlijk supertrots op is. 

 

Daarnaast zijn er vele testen gehaald met als resultaat dat de volgende rijders geplaatst zijn voor 

de KNSB-cup: 

 

 

 

Claudia van de Zande Teens 

Jeffrey Dral Teens B 

Kirsten Dral Teens B 

Merel Gebe Teens B 

Marco Frerichs Proms 

Jildou van Vliet Proms 

Jamie Tolhuijsen Proms 

Didi Feijen Proms 

Tim Gebe Proms B 

Kelly Jonckheere Proms B 

Jolien Heddes Proms B 

 

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd. Daarnaast blijft het nog even spannend voor een aantal rijders, 
die in september nog een laatste kans wagen om de test te halen voor een hogere categorie, 

allemaal alvast heel veel succes ! 
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UITSLAG DEEN SPONSOR MUNTEN ACTIE 
 

 
Vrijdagavond 4 juni 
werd in Hoorn in de 
tent van Circus 
Renz de uitslag van 
de Deen Sponsor 
munten-actie 
bekend gemaakt. 
De 10 verenigingen 
met de hoogste 
score van de 294 
clubs die deel 
hebben genomen 
werden in de piste 
geroepen. De 
hoogste score was 
een bedrag van 
meer als 1800 euro 
voor een club uit 
Purmerend.  
 

 
Jammer genoeg stond Margret niet in de piste namens KVH, maar toch hebben wij met zijn alleen 
een slordige 1143 euro voor de club bijeen gespaard en hebben wij in de vestiging aan de Stan 
Kentonhof in Hoorn de hoogste score weten te behalen . Een fantastisch bedrag en uiteraard zijn 
wij hier allemaal ontzettend blij mee.  
 
Iedereen die heeft meegeholpen met het sparen willen wij nog even bedanken. Zonder jullie was 
het niet gelukt. Ook de kinderen die in de winkel hebben gestaan zijn toppertjes en krijgen van 
ons  een dikke kus. Het geld wordt gebruikt zoals reeds aangegeven voor de balletruimte. 
 

DE ENIGE ECHTE KVH AUTO 
 
 Van wie is deze auto???? Daar zijn we toch 
wel heel benieuwd naar. Al enige tijd wordt 
deze auto tijdens de trainingen gespot op het 
parkeerterrein van de ijsbaan.  
 
In de KVH kleuren met een KVH kenteken. Dan 
ben je toch wel een echte KVH fan !  
 
We zijn nu reuze benieuwd of we in het 
volgende clubblad kunnen onthullen wie de 
trotse eigenaar is van deze auto. Dus meld 
jezelf bij astrid@kvhoorn.nl en we horen graag 
het verhaal ! 
 
 
 
 
 

mailto:astrid@kvhoorn.nl
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KVH Improvisatie Showwedstrijd 19 juni 
 
Zaterdag 19 juni 2010 was het zover. Tijdens de voetbalwedstrijd 
Nederland-Japan, maar iedereen die voetbal heeft gekeken heeft 
toch iets gemist, het was ronduit genieten, want er werd volop 

geshowd op de ijsvloer. We 
begonnen wel met wat problemen 
met de muziek, waardoor het show 
nummer van de Royal Ice Stars en 
de eerste paar nummers niet uit de 
verf kwamen. Dat was vooral 
natuurlijk heel vervelend voor de 
kleintjes, die als eersten gingen. 
Toch wisten ze evengoed nog een 

fantastische show neerzetten 
en wat hadden ze veel 
geleerd het afgelopen 
seizoen ! Myla heeft de 
pechprijs mogen ontvangen, 
doordat het bij haar op 
meerdere fronten mis is 
gegaan, maar ze heeft al 
gezegd volgend jaar weer 

mee te doen en dat verdient een 
dikke pluim.  
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Vervolgens waren de adults 
en wedstrijdrijders aan bod. 
Daarin kwamen ondermeer 
Doe Maar, Roodkapje, De 
Cock, Sister Act, de Moulin 
Rouge en de Titanic over 
het ijs gevlogen, alsmede 
Jolien die op een eigen 
ingespeeld pianostuk 
schaatste en Kelly die op 
een speciaal ingezongen 
nummer ter nagedachtenis 

van een vriend schaatste. 
Ontroering, show en pret wisselde 
elkaar sterk af, waardoor het best 
heel lastig was voor de jury om te 
beoordelen, maar uiteindelijk blijft 
natuurlijk meedoen belangrijker als 
winnen. Vervolgens deden Jeffrey 
en Kirsten een demonstratie en 
mochten daarna de jeugdige duo's 
en groepjes het ijs betreden. 

Hierbij kwamen onder meer High 
School Musical, het wuppies lied, de 
Chinchua's, car wash en Mega Mindy 
over het ijs gedenderd.  
Tenslotte reden Pieter en Leonie een 
demonstratie en bij de groepen 
onstond hilariteit alom bij shalalie, 
Lydia, Jeffrey en Kirsten, die inclusief 
draai-orgel en kaasmeisje het publiek 
enorm wisten te vermaken. 
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OPENING BALLETRUIMTE 
 
Na vele maanden van overleg om de 
spiegels en balletbarre geplaatst te 
mogen krijgen van de ijsbaan en 
vervolgens om te kijken waar we voor 
een redelijk bedrag de spiegelwand 
en balletbarre konden aanschaffen, is 
het gelukt mede dankzij al jullie DEEN 
muntjes om deze daadwerkelijk 
geplaatst te krijgen. 
De spiegel en balletbarre had onze 
inventieve google/marktplaats 
speurder, annex secretaris Margret 
Steenvoorden, gespot in België. Na 
een eerste onderhandeling door de 
voorzitter om deze voor een lager 
bedrag aan te kunnen schaffen, is 

vervolgens door de penningmeester en Willem Gebe (ja de hele familie van de voorzitter 
wordt ingezet), in België verder onderhandeld en er toch nog wat euro’s vanaf gekregen. 
Marcel en Willem togen op een zondagmorgen vroeg, met uiterst slecht weer, die kant op en 
hebben daar een aantal uren mogen zwoegen om de spiegelwand los te peuteren (zat met 
flink wat kit vast). Vervolgens de spiegels zeer voorzichtig in de bus geplaatst en naar Hoorn 
gereden. Voordat de spiegels echter geplaatst mochten worden, moesten eerst de banken 
verzaagd worden, zodat deze verschuifbaar werden en tevens voorzien van een 
beschermwand, zodat de spiegel niet stuk zou gaan als de banken terug worden geplaatst. 
We mogen dan weliswaar een spiegelwand plaatsen, maar de balletruimte moet tevens 
kunnen dienen als kleedruimte. Nadat de banken gereed waren (weer een zondag werk door 
o.a. Co Dral en Huib, de man van onze secretaris, ook die hele familie wordt ingeschakeld), 
werd op nog weer een andere zondag de spiegels daadwerkelijk geplaatst en kan nu 
iedereen de spiegels daadwerkelijk bewonderen, tijdens de balleturen. Wel zijn we nog in 
onderhandeling met het investeringsfonds van het Gewest, doordat de ijsbaan namelijk eist 
dat ook andere clubs er (gratis) gebruik van mogen maken en wij van mening zijn dat KVH 
niet voor andere clubs hoeft te betalen. Wees allen zeer zuinig op onze balletruimte, want het 
heeft zeer veel bloed, zweet en tranen gekost !  
 

AFSLUITING SEIZOEN 
 
De laatste paar dagen van het 
seizoen had de zomer zich al 
stevig ingezet. Water op het ijs 
en zweet op de voorhoofden.... 
maar toen kwam onze voorzitter 
een ijscoman tegen, die wel even 
een rondje ijsbaan wilde doen. 
Zowel op vrijdag 25 als op 
zaterdag 26 juni werden de KVH-
leden voorzien van een heerlijk 
ijsje. En tja, wat was op dat 
moment het beste ijs werd de 
ijsmeester gevraagd.... 
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ROOSTER VOLGEND SEIZOEN 
 
We hebben de ijsuren voor volgend seizoen eindelijk vanuit de ijsbaan en het gewest 
doorgekregen. We hebben een indeling gemaakt voor het komend seizoen. In principe staat 
de indeling vast, tenzij blijkt dat er op bepaalde uren niet of nauwelijks wordt ingeschreven. 
Omdat we helaas een aantal uren (op zaterdagmiddag) hebben moeten afstaan ten behoeve 
van de ijshockey zijn er wat wijzigingen. We hebben daarvoor in de plaats zaterdagochtend 
gekregen en zondagavond. Er zijn dus meer late uren gekomen. Dinsdag van 18.45 tot 19.45 
uur is derhalve een tieners uur geworden (tot +/- 18 jaar). Wij verzoeken de volwassenen 
zoveel mogelijk om op woensdag-, zaterdag- en zondagavond in te tekenen. Alleen wanneer 
het echt niet anders kan, of als de dinsdag als extra training wordt genomen, dan kunnen zij 
op dinsdagavond trainen. We hopen op jullie begrip hiervoor. Het inschrijfformulier komt 
spoedig jullie kant op en intekenen via de website is ook weer mogelijk. 
 

IJstrainingen 
Dinsdag 16.15-17.15 Jeugd learn-to-skate en jeugd brugklas 
 17.15-18.30 Jeugd wedstrijdrijders en jeugd aspiranten 
 18.45-19.45 Tieners learn-to-skate en tieners aspiranten 
 

Woensdag 20.30-21.30 Adults wedstrijdrijders en Adults learn-to-skate 
 
Donderdag 16.15-18.15 (½ baan) Jeugd wedstrijdrijders en jeugd brugklas 
 

Vrijdag 16.15-17.55 (½ baan)  Jeugd wedstrijdrijders 
 

Zaterdag 09.30-11.00 Jeugd learn-to-skate en brugklas 
 18.00-19.30 Jeugd wedstrijdrijders en brugklas en aspiranten 
 19.30-20.30 Tieners en Adults 
 

Zondag 19.30-20.30 Showrijden en Jeugd wedstrijdrijders 
 20.30-21.30 Tieners en Adults 
 

Off-ice/Ballet 
Dinsdag 16.25-17.05 Off-ice wedstrijdrijders 
 16.15-17.05 Ballet wedstrijdrijders 
 17.20-18.10 Ballet brugklas 
 

Woensdag 19.40-20.20 Off-ice adults wedstrijdrijders 
 

Zaterdag 08.50-09.20 Off-ice jeugd brugklas 
 17.00-17.50 Ballet jeugd wedstrijdrijders 
 17.10-17.50 Off-ice jeugd wedstrijdrijders 
 17.10-17.50 Off-ice jeugd brugklas 
 18.25-19.15 Ballet adults en aspiranten 
 

Zondag 18.30-19.20 Off-ice jeugd wedstrijdrijders 
 18.30-19.20 Off-ice adspiranten 
 

LTS TESTEN  
 
Het afgelopen jaar zijn we begonnen met de LTS (learn to skate) testen, zodat de trainers de 
vorderingen beter kunnen bij houden en het trainingsprogramma erop af kan worden gesteld. 
We zijn het afgelopen jaar vooral bezig geweest met een inhaalslag, waardoor nog wel een 
vertekend beeld ontstaat over het niveau. Het komend jaar hopen we daarmee gereed te zijn, 
waardoor de groepen goed op elkaar afgestemd kunnen gaan worden. De uitslagen hebben 
we helaas nog niet helemaal paraat en zal in het volgende clubblad worden doorgegeven.  
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VERSLAG 4de ALGEMENE LEDEN VERGADERING 22 JUNI 2010 
 
Op dinsdag 22 juni 2010 werd op de ijsbaan in Hoorn de 4de algemene leden vergadering 
gehouden. Hierbij een beknopt verslag van de vergadering: 

- Doordat Henk Wannet op het laatste moment niet op de vergadering aanwezig kon 
zijn, zal deze voorlopig ad-interim meedraaien als algemeen bestuurslid. 

- Het financieel verslag van het 1e seizoen is besproken en deze is positief afgesloten. 
De begroting voor het 2e seizoen is doorgenomen, waarbij opgemerkt kan worden dat 
deze positief zal worden afgesloten, maar dat er nog wel veel openstaande posten 
staan. Veel leden hebben nog niet of niet alles betaald. 

- Voor het komend seizoen zal er gewerkt gaan worden met automatische incasso 
middels een machtiging, die de leden verstrekt krijgen. Het is daarbij tevens mogelijk 
om in meerdere termijnen te gaan betalen. De datum van afschrijving kan op de 
machtiging worden aangegeven. 

- Het komend seizoen zal tevens een onverwacht uitgevallen les niet meer worden 
gecompenseerd, met een maximum van twee lessen.  

- De ijsuren voor het komend seizoen zijn besproken, waarbij een heikel punt de 
zaterdag is. Het bestuur heeft om input gevraagd vanuit de leden en heeft dat mee 
laten wegen in het rooster voor het komend seizoen. De prijzen voor het komend 
winterseizoen staan nog niet vast, maar uitgangspunt zijn de prijzen van vorig 
seizoen, met een mogelijke lichte prijsstijging, in verband met ijshuur en trainers die 
hun diploma’s hebben gehaald en derhalve een loonsverhoging krijgen. Wel zullen 
we proberen om deze zo laag mogelijk te houden en wederom de goedkoopste club 
van Nederland te blijven. 

- Bij de kascommissie heeft een wisseling plaatsgevonden, doordat Margot Knibbe te 
kennen heeft gegeven niet inzetbaar te zijn het komend seizoen. Haar plaats wordt 
ingenomen door mevrouw Schep. Hartelijk welkom en alvast bedankt voor uw inzet. 

- De KVH lentebokaal wordt dit jaar gehouden op dinsdag 21 december en dat wordt 
de KVH winterbokaal.  

- Het kerstgala zal worden verplaatst naar het eind van het winterseizoen. Afhankelijk 
of het zomerijs volgend jaar doorgaat, wordt deze gehouden op zaterdagavond 26 
maart en zal heten ‘KVH Showgala 2011’. 

 

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJES GEZET…..
 

In het zomers zonnetje mag Sandra Frerichs worden gezet. Zij heeft 
zich al vanaf de start van onze vereniging ingezet als supervrijwilliger ! 
Sandra is de moeder van Marco Frerichs en getrouwd met Jan Frerichs, 
ons algemeen bestuurslid. Naast haar werk heeft Sandra zelf  het 
eerste seizoen de technische commissie gedaan en tevens de 
afgelopen twee seizoenen de kascommissie. Doordat de boekhouding 
van de vereniging via twee penningmeesters en twee verschillende 
boekhoudingen is gelopen, waarbij tevens de nodige opstartproblemen 
waren, was het al met al een megapuzzel die ontward moest worden. 
Samen met Cathy Baars hebben ze er echt weken werk in gestoken om 
uiteindelijk decharge  te kunnen verlenen aan het bestuur. Ook heeft 
Sandra het eerste seizoen alles geregeld met betrekking tot de licenties 
en wedstrijden. Omdat de kascommissie een roulatieschema heeft, 

heeft Sandra het komend seizoen ‘rust’ en kan ze genieten op de tribune. Maar enthousiast 
als ze is, weten we dat ze voor de vereniging blijft klaar staan. Sandra super bedankt voor je 
inzet, namens de hele vereniging ! 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
31-07/07-08 : Zomerkamp Montpellier Frankrijk 
5-6 september: Testdagen Zoetermeer 
1 oktober : Start winterseizoen KVH Hoorn 

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

VERJAARDAGEN 
 
Juni: 
25 Doenja de Roo 
29 Tessa Tuinzaad 
 
Juli: 
03 Birthe vd Berg 
07 Roxy Janssen 
07 Anita Delcour 
08 Demi van Dijk 
09 Caroline Omlo 
13 Kaylee Sitek 
16 Elize Wannet 
18 Femke Lioen 
18 Kim Mollema 
21 Jacky Rood 
21 Zita Togni 
22 Patty Velthuys 
24 Jolien Heddes 
24 Janice Pullen 
30 Esmee Dekker 
31 Amber Lucas 

 
Augustus: 
04 Beau Oude Avenhuis 
05 Priscilla Pluim 
06 Jan Frerichs 
07 Noa Lucas 
07 Joel Mangs 
10 Cyrilla Sikkens 
11 Laurencia Ibouanga 
12 Sofie Berger 
13 Jill Jong Tjen Fa 
15 Miranda Hoogewerf 
21 Annemiek Daalhuisen 
22 Marijn Dhauw 
22 Tess Boorsma 
22 Annette Vos 
23 Alycia Simoes 
25 Bente Lioen 
26 Michelle Smit 
28 Yvette v Beusekom 
30 Senna de Greeuw 

31 Amber Boogaard 
 
September: 
02 Merel Gebe 
02 Lisa Jurriaans 
05 Joey v Heerden 
05 Elles Brouwers 
06 Anika Mulder 
07 Evy Commandeur 
10 Zoe Hoebe 
11 Astrid Gebe 
13 Angela v Breemen 
19 Jill Pannekeet 
20 Inge Heddes 
23 Naomi Lokkers 
23 Mandy Venema 
24 Brigitte v Vliet 
 
Allen van harte gefeliciteerd !

 

CLUBKLEDING en SPORTTASSEN 
 
Nog altijd is er veel belangstelling voor de clubkleding en 
sporttassen. De kleding en tassen zijn op voorraad. Een 
schaatstas is alleen met KVH opdruk te bestellen, samen met 
de eigen naam in een zelf te kiezen kleur. Een voorbeeld van 
de tas is te zien op www.menmoriginals.hyves.nl 
 
Iedereen die kleding wil aanschaffen, kan deze bestellen via 
astrid@kvhoorn.nl  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:   25 september 2010 
 
Verschijningsdatum clubblad:Jaargang 3,  -1- Openingsnummer, 2 oktober 2010 
Iets voor in het clubblad ?? Geef het door via info@kvhoorn.nl  

http://www.kvhoorn.nl/
mailto:info@kvhoorn.nl
http://www.menmoriginals.hyves.nl/
mailto:astrid@kvhoorn.nl
http://www.chloenoel.com/
mailto:info@kvhoorn.nl
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Even in gesprek met…….. MARIAN MAK 
 
 

Woonplaats : Hoorn; Leeftijd : 58 jaar 
Schaatsgroep : adultsgroep dinsdag 
en zaterdag en ballet;  
Trainer : Esperanza  
Schaatst sinds : Ik ben in Alkmaar 
begonnen met ijsdansen en heb daar 
ongeveer 2 of 3 jaar geschaatst, maar 
daar was niet echt tijd voor mij, en ik 
bleef een beetje steken qua niveau. 
Ook brak ik mijn duim bij een 
pirouette. Toen ben ik een tijdje 
gestopt. Daarna heb ik een half jaar 
geschaatst bij WKC in Hoorn, maar 
had het daar niet naar mijn zin. 
Gelukkig kon ik toen schaatsen bij 
KVH en daar schaats ik nu sinds het 
zomerijs 2009. Nu ben ik wel erg 
vooruit gegaan. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Esperanza, dat merk ik nu met de cross-
rolls achteruit, die lukken nu. Ook let ze op mijn houding.  
Dagelijkse bezigheden : bij Op-Maat ben ik snoepinpakster 
Hobby's : kunstschaatsen, dat heb ik altijd graag gewild, ook fotograferen en ik spaar 
ansichtkaarten. 
Bewondering voor : Astrid Gebe voor alle inzet en voor Esperanza omdat ze goed les geeft 
en altijd leuk is en mij neemt zoals ik ben. Ook heb ik Sjoukje Dijkstra altijd bewonderd, ik 
had graag willen zijn zoals zij toen schaatste. 
Hekel aan : liegen ! 
Favoriet eten/drinken : spaghetti, spinazie, bloemkool en witlof en ijsthee en dubbeldrank 
Favoriete muziek : Paolo Conte (beetje jazz achtig) 
Favoriete vakantie : ik ga naar Letland, Litouwen met een speciale reis mee. Ook ga ik wel 
alleen naar de Waddeneilanden, dan ga ik fietsen en musea bekijken en ik houd van de 
natuur, van bergen en de zee 
Favoriet moment van de dag : als ik kan fietsen of de stad in kan 
Mooiste schaatsmoment : ik vind het gewoon leuk om te doen. Ook heb ik meegedaan met 
de improvisatiewedstrijd vorig jaar, maar toen was ik wel heel zenuwachtig, dus heb ik dit 
jaar niet meegedaan. De kerstshow vind ik heel erg leuk om te doen. 
Wat wil je ooit nog meemaken : Ik wil heel erg graag mee gaan doen met de showgroep 
Wat is de lol aan het schaatsen voor jou : zolang ik schaats wil ik heel veel leren, alleen het 
springen zal ik denk ik nooit leren 
Hoeveel tijd besteed jij aan trainen p.w. : op dinsdag 1 uur en op zaterdag 1 uur en ballet 
Waarom ben jij gaan schaatsen : Ik wilde altijd al echt gaan kunstschaatsen. Ik schaatste al 
vanaf mijn vierde. Op mijn elfde kreeg ik kunstschaatsen. Ik heb toen veel van de tv 
afgekeken hoe het moest. Altijd heb ik zo willen schaatsen als Sjoukje Dijkstra, maar ik kon 
of mocht nooit op kunstschaatsen. Nu eindelijk kwam het ervan. 
Priscilla Pluim stelde jou de volgende vraag: Wat vind je het moeilijkst en makkelijkst aan 
kunstrijden?: het moeilijkst vind ik om nieuwe dingen te leren; de mohawks en de drietjes 
vond ik heel moeilijk om een beetje voor elkaar te krijgen. Het makkelijkst vind ik achteruit 
overstappen over rechts (één kant, de andere kant is wel moeilijk). 
Van wie wil jij graag een interview : van Cathy Baars, omdat ik wel benieuwd ben wat zij van 
het schaatsen vindt. 
Welke vraag wil je aan Cathy stellen : Hoe leer jij springen?  
Wat wil je nog tenslotte nog even kwijt: Een eindshow zou ik ook wel leuk vinden. Verder 
wens ik iedereen een prettige vakantie toe en tot ziens weer op de ijsbaan.  
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Schrijf de letters die je 

tegenkomt hieronder op: 

______________ 
_________________ 

_________________ 

  

Mickey Mouse  

wil naar de 

disco, maar hij 

is de weg kwijt… 

Kun jij hem 

helpen? 

Oplossingen: Zie 

pagina  
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Afhankelijk van de sponsoring 

kunnen wij u het volgende aanbieden: 
 

Advertentie clubblad; logo en link website; wedstrijd 
presentatiegids; logo op posters en flyers; wedstrijden met 

speciale ontvangst en uitleg voor onze relaties; 
demonstraties; kunstschaatsclinics en andere 

mogelijkheden in gezamenlijk overleg 
 

Wilt u ons sponsoren??? 
 

Hoofdsponsor 10% ijskosten 

Sub hoofdsponsor 5% ijskosten 

Sponsor 1% ijskosten 

Clubbladadvertentie voor 100 euro per jaar 

Andere mogelijkheden in overleg   
 

Hartelijk dank alvast namens alle leden van 

KVH 
Meer info via info@kvhoorn.nl 

Lima turn- en schaatspakjes 
 

Mooie betaalbare turn- en 
schaatspakjes in elke maat of naar 
eigen ontwerp. Bij elk schaatspakje 
een gratis haarwokkel. 
 

Info: www.limaturnpakjes.nl 
Tel: 0524-581614 

 

http://www.limaturnpakjes.nl/

