
 

   



BERICHT VAN DE VOORZITTER                                               APRIL  2011  
 
Het is een razend druk winterseizoen geweest en het is dan ook echt omgevlogen. We zijn alweer 
van start gegaan met het zomerseizoen en stiekem kijken we daar steeds weer naar uit. Dan is 
de ijsbaan helemaal voor ons zelf, geen hinder of overlast van alle langebaan schaatsers en 
uiteraard een heerlijk temperatuurtje; lekker schaatsen in het zonnetje, in je hempje, dat is toch 
wel een stuk leuker dan in bittere kou, ook al schaats je jezelf uiteindelijk wel weer warm. Ook 
voor ouders en publiek is het een stuk aantrekkelijker om lekker in het zonnetje te genieten van 
alle schaatskunsten. 
 
De afgelopen winter zijn diverse wedstrijden verreden bij de recreanten, de KNSB-cup is 
verreden en door enkele rijders is meegedaan aan een internationale wedstrijd. Het seizoen is 
afgesloten met het Showgala, wat een fantastische afsluiting was van het winterseizoen. Het 
zomerseizoen is direct van start gegaan met het NK Showrijden en dat werd een mega succes 
met maar liefst vier eerste plaatsen en dus Nederlandse Kampioenen !! 
 
Vanaf januari zijn we reeds met het bestuur in de weer geweest om de zomeruren rond te krijgen. 
Dat had heel wat voeten in aarde, omdat men bij de ijsbaan een andere indelingsvorm wilde gaan 
invoeren, maar de consequenties niet geheel overdacht waren. Ook afgelopen week heeft dat 
nog tot veel verschuivingen geleid van groepen en individuele rijders. Dat is heel vervelend voor 
iedereen en heeft ons gigantisch veel extra werk opgeleverd. We hopen echter dat iedereen nu 
zijn plekje heeft gevonden en dat er weer met veel plezier geschaatst gaat worden tot juli aan toe. 
 
In het zomerseizoen wordt door onze vereniging nog twee testdagen georganiseerd en als 
uitsmijter de KVH Improvisatie wedstrijd, dus bedenk alvast wat je wilt doen, zaterdag 2 juli is het 
zover. In mei wordt verder door ons nog een vijfdaagse seminar georganiseerd, waarbij 
Olympisch topcoach Alexander Vedenin de lessen gaat verzorgen. Het betreft een nationaal 
seminar voor wedstrijdrijders en coaches, dus ook dat vergt nog veel inspanning om dat op de rit 
te krijgen. 
 
Bestuurlijk hebben we ook een roerige tijd achter de rug. Claudia van Doorn is inmiddels 
helemaal ingeburgerd als algemeen bestuurslid, maar vervolgens gaf Marcel Delcour aan dat hij 
zijn penningmeesterschap ging neerleggen door tijdgebrek. Gelukkig zijn er enthousiaste 
vrijwilligers binnen onze vereniging en Pedro Gomez Nunez heeft zich beschikbaar gesteld voor 
deze positie. In de afgelopen ledenvergadering is hij vervolgens gekozen tot penningmeester. 
 
Organisatorisch zijn we ook bepaalde zaken aan het reorganiseren, zodat de druk voor bepaalde 
mensen ontlast wordt, er meer eenheid komt en duidelijke afspraken. De vereniging is zo snel 
gegroeid, dat wij daar de administratie en bestuurlijke zaken op moeten afstemmen om mee te 
kunnen gaan met de groei en om ervoor te zorgen niet ondergesneeuwd te raken. 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op zondag 20 maart. Daarin is Marcel Delcour 
afgetreden als penningmeester en Pedro Gomez Nunez toegetreden. Marcel kon helaas door 
een flinke griep zelf niet bij de ledenvergadering aanwezig zijn, maar uiteraard willen we hem 
enorm bedanken voor zijn enorme inzet voor de vereniging. 
Tevens is in de ledenvergadering afgesproken een 
extra ledenvergadering te plannen aan het eind van 
het zomerseizoen om de financiën van het vorige 
seizoen af te kunnen ronden.  De volgende 
algemene ledenvergadering staat gepland voor 
donderdag 16 juni om 19.00 uur. 
 
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel,  
Astrid Gebe    



 

WWW.KVHOORN.HYVES.NL  en WWW.KVHOORN.NL 
 
Is iedereen inmiddels al lid geworden van onze hyves www.kvhoorn.hyves.nl ? Het laatste nieuws 
van onze vereniging is erop te vinden en het wordt nog leuker als jij er zelf ook iets op zet. Voor 
degene die nog wat huiverig zijn voor hyves (nergens voor nodig trouwens), je kunt de site ook 
bekijken, zonder jezelf aan te melden. De site is vrij toegankelijk en voor iedereen zichtbaar en is 
te bekijken op www.kvhoorn.hyves.nl En vergeet uiteraard onze website www.kvhoorn.nl niet, 
want daar vind je ook van alles, waaronder vele foto’s. 
 
In elk clubblad belichten we een website. Dit keer is dat de website  www.schaatsen.nl 
Deze website is afgelopen winter gelanceerd door de KNSB, met als bedoeling dat deze site zeer 
makkelijk toegankelijk is en dat iedereen die iets van schaatsen wil weten, daar van alles kan 
vinden. 
 
Bij het NK Showrijden was een reporter van Schaatsen.nl aanwezig, die de hele dag filmopnames 
heeft gemaakt en hiervan twee korte filmpjes heeft gemaakt die op schaatsen.nl te zien is. Hierbij 
de link naar de twee filmpjes: 
 
 

http://schaatsen.nl/videos/play/1122723-veel-lol-bij-funsport-showrijden 

 

en 

 

http://schaatsen.nl/videos/play/1122869-showrijden-sterk-in-opkomst 
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FSA BOKAAL AMSTERDAM 22 januari 2011 
 
Op 22 januari werd in Amsterdam door kunstschaatsvereniging FSA de FSA Bokaal 2011 
georganiseerd. Namens KVH deden mee: 
Lisa Jansen 6de plaats recreanten 3 
Lisa van Vliet 9de plaats recreanten 3 
Cyrilla Sikkens 4de plaats recreanten 4 
Isabel Meijer 6de plaats mini’s B 
Voor de meiden betekende deze wedstrijd hun eerste uitwedstrijd. Allemaal van harte 
gefeliciteerd met jullie behaalde plaats. 
 

Kempen Trophy Turnhout België 3-4-5 februari 2011 
 
Namens KVH deden aan de Kempen Trophy Daisy Vreenegoor en Juliette Delcour mee. 
Voor het eerste een buitenlandse wedstrijd, dus dat brengt de nodige spanning met zich 
mee. In België werken ze met een ander systeem dan in Nederland. Doordat ze plotseling in 
een andere categorie uitkwamen dan in Nederland moet je je ook houden aan de regels van 
de categorie. Zo kon het gebeuren dat de muziek van Juliette en dus ook haar kür te lang 
was. Helaas kreeg ze hierdoor puntenaftrek. Het resulteerde dan weliswaar niet in de 
hoogste punten, maar wel een hele ervaring rijker! 
 

KNSB-CUP 2e selectiewedstrijd 11-12-13 februari GELEEN 
 
Het was even slikken toen de plaats van de 2de selectiewedstrijd definitief bekend werd, want 
Geleen ligt niet echt om de hoek. De meesten hebben er maar een gezellig weekend 
Limburg van gemaakt en natuurlijk  werd er keihard gestreden in Geleen. Als je zo ver moet 
rijden, dan wil je daar ook wel graag goed presteren. Door de KVH rijders werd er keihard 
gestreden en bij bijna iedereen werd er betere punten behaald als bij de 1e KNSB-cup. De 
uitslag is alsvolgt:  
 
Marco Frerichs 1ste plaats categorie Proms 
Tim Gebe 2de plaats categorie Proms B 
Jeffrey Dral 4de plaats categorie Teens B 
Didi Feijen 6de plaats categorie Proms 
Jildou van Vliet 10de plaats categorie Proms 
Jamie Tolhuijsen 26ste plaats categorie Proms 
Miranda van Twisk 15de plaats categorie Proms B 
Jolien Heddes 17de plaats categorie Proms B 
Kelly Jockheere 27ste plaats categorie Proms B 
Lara de Koning 33ste plaats categorie Proms B 
Kirsten Dral 17de plaats Teens B 
Merel Gebe 14de plaats categorie Debs B  
 
De beste 12 van elke categorie gaan door naar de finale. Hiervoor hebben zich geplaatst: 
 Jeffrey Dral, teens B, Marco Frerichs, Proms , Tim Gebe, Proms B, Jildou van Vliet, Proms  
Didi Feijen, Proms  
 
Voor de andere rijders geldt dat iedereen super zijn best heeft gedaan en zoals Kelly het 
treffend verwoordde: "waarom maar twee wedstrijden, ik krijg nu pas de smaak te pakken". 
Het is inderdaad jammer dat er maar twee wedstrijden zijn, maar blijf trainen en er komen 
weer nieuwe kansen. 
 



 

MARTINI BOKAAL GRONINGEN 19 februari 2011 
 
Aan de Martini Bokaal werd namens KVH deelgenomen door Lisa van Vliet, 11e plaats 
recreanten 3a, Novali Jaski 4de plaats en Kay Groen 7de plaats recreanten 3b, Caroline Omlo 
6de plaats recreanten 4, Isabel Meijer 2de plaats mini’s B. Totaal deden 11 
kunstschaatsverenigingen mee, waarbij KVH als 5de is geeindigd ! 
 
Hierbij een –lekker lang lees- verslag van de Martini Bokaal 
door Novali Jaski (met wat hulp van haar moeder). Novali reed 
haar eerste uitwedstrijd: 
 
Hoi allemaal, 
Ik , Novali Jaski,moc ht voor mijn eerste uit wedstrijd naar 
Groningen toe voor de Martini Bokaal, en de Karen Venhuizen 
Bokaal. Het was natuurlijk een heel eind rijden, maar eenmaal 
daar waren we de reis alweer snel vergeten. Het was heel erg 
gezellig en een hele fijne "warme"baan. Je kon lekker je jas uit 
doen en genieten op de grote tribune.  Er deden heel 
veel deelnemers aan mee, maar dat was juist ook heel erg 
leuk. 
 
Samen met Kay Groen ,Shannen (zusje van Kay)en Lisa van Vliet hebben we heel veel 
plezier gehad de hele dag. Toen we aankwamen waren we gelukkig net op tijd om ook naar 
Lisa van Vliet te kijken, en ze deed het heel erg mooi. En na even goed met Priscilla de 
spiertjes te hebben warm gemaakt en onze Kur goed te hebben door genomen, mocht ik 
eindelijk de baan op. Ik had er super veel zin in , en kon niet wachten. Gelukkig ging het voor 
mijn gevoel best goed, alleen vond ik het zo kort... Na onze groep gingen we lekker even 
spelen en toen hoorden we van Priscilla  dat de uitslag er al hing, dus wij heel snel kijken, en 
joepie ik was 4e geworden van de 12. Er was een gedeelte 2e plaats en toen kwam ik, dus 
was heeeeeel erg blij. Mijn moeder was natuurlijk heel erg trots op me.  
  
Nu was er ook een Karen Venhuizen Bokaal en daarvoor werden de eerste 3 en een Wild 
kaart uitgenodigd om 5 minuten een improvisatie te mogen doen, en die Wild kaart kreeg 
Kay! Heel erg goed van hem, Karen vond hem ook heel erg goed. We hebben een 
handtekening van haar gekregen en een heleboel leuke en lieve tips. Ook ik mocht meedoen 
en dat had ik niet verwacht en Isabel mocht meedoen.  Het was heel spannend en Karen 
Venhuizen keek heel goed naar ons allemaal. Iedere keer vielen er kinderen af, maar Kay en 
ik bleven aldoor over en moesten iedere keer weer opnieuw improviseren, echt spannend. 
Totdat er nog maar 6 kinderen over waren, en daar mochten wij alsnog bij staan, we zaten 
gewoon bij de beste 6 van die dag, en dat waren er best veel. De winnaares was een chinees 
meisje die ook echt super mooi kon schaatsen. 
  
Dus deze eerste wedstrijd buiten Hoorn ging heel erg goed !  En 2 weken geleden mocht ik 
ook nog naar Utrecht en daar werd ik eerste! dat was natuurlijk onwijs gaaf om ineens op het 
hoogste blok te mogen staan en een heeele grote beker te krijgen. Ik heb er heeeel veel 
plezier van gehad, en hoop dat er nog heel veel wedstrijden komen, want ik wil dit wel altijd 
doen. Ik hoop dat ik nog heel lang mag en kan schaatsen , en dat ik nog heel veel kan leren. 
Dank je wel Priscilla voor je hulp,en ook Patries want die heeft ook heel veel geholpen. 
 
Nu is het zomer seizoen begonnen en zijn er jammer genoeg even geen wedstrijden 
natuurlijk, maar ik blijf heel hard doortrainen zodat ik volgend seizoen weer hopenlijk mee 
mag doen. Zo dit was best een lang verhaaltje dus ik stop nu.  
 
Groetjes Novali Jaski 
  



 
 

SELECTIEWEDSTRIJD SHOWRIJDEN 20 februari 2011 

 
Op 20 februari werd in Hoorn de selectiewedstrijd 
verreden voor het NK Showrijden. Er werd nog keihard 
getraind de afgelopen weken om de puntjes op de i te 
zetten. Uiteindelijk werd dat beloond in een aantal 
prima resultaten. Hieronder de uitslag van de KVH 
deelnemes: Marco Frerichs 1ste plaats (t/m 10 jaar) 
Didi Feijen 1ste plaats (11-12 jaar)  
Merel Gebe 4de plaats (13-14 jaar) 
Jeffrey Dral 1ste plaats (15-17 jaar) 
Magic Ice Stars KVH 1ste plaats (kwartetten tot 15 jaar) 
Sparkling Ice Stars KVH 2de plaats (kwartetten vanaf 
15 jaar) 
Royal Ice Stars KVH 3de plaats (kleine groep 8-12 deelnemers) 
Met deze uitslag plaatsten alle deelnemers van KVH zich voor het NK showrijden op 26 
maart. Verderop in het clubblad het verslag hiervan. 
 

JUNIORENDAG DEN HELDER 25 februari 2011 
 
Op vrijdag 25 februari werd op de ijsbaan Ice-World 
Willemsoord in Den Helder een juniorendag georganiseerd 
met een clinic door Barbara de Loor. Daarbij werd ter 
ondersteuning onze vereniging voor trainersassistentie 
gevraagd. Hierbij het verslag door Marco Frerichs: 
 
De voorzitter van ‘KVH’ was benaderd door ijsbaan Ice-
World Willemsoord of er kinderen waren die wilde helpen. 
Toen mijn moeder hiervan een mail had ontvangen, vroeg 
ze of ik dit wilde, heb meteen ‘Ja, gezegd’. Daar 
aangekomen op vrijdag 25 februari om 09.00 uur, hebben we kennis gemaakt met Barbara 
de Loor. Ze heeft ons uitgelegd wat de bedoeling was van deze clinic (5 sessies van 1 uur, 
tussen 10.00-16.00 uur). 
 
Om 10.00 uur kwam de 1ste groep met plus minus 25 kinderen in de leeftijd categorie 4 t/m 8 
jaar, op het ijs. We hadden meteen veel werk te doen, want er waren kinderen bij die nog 
nooit op de schaatst hadden gestaan. Na het einde van de 1ste sessie konden alle kinderen 
op de schaatst blijven staan. In de 2de t/m 4de sessie (leeftijds categorie 8 t/m 12 jaar) 
mochten Kelly en ik (Marco) ook oefeningen voordoen: zoals visje, ooievaar, zweefstand en 
pirouettes. De meisjes mochten Kelly nadoen en de jongens mochten mij (Marco) nadoen. 
De 5e en laatste sessie (leeftijds categorie 4 t/m 8 jaar). Toen kwamen er 35 kinderen het ijs 

op en daarbij zaten veel krabbelaars. Mijn moeder 
heeft in de 1ste en 5de sessie ook geholpen op het ijs, 
omdat wij het niet redde. Het was een vermoeide dag, 
maar wel leuk om te doen! 
 
Aan het einde van iedere sessie werden er 
groepsfoto’s gemaakt, waarop wij ook bij moesten. Er 
waren zelfs kinderen die ook met Kelly en mij (Marco) 
alleen op de foto wilde. 
Dus het was een geslaagde dag! 
  

http://www.hyves.nl/mediaLink.php?media_id=1242870104&media_secret=9oqJ


 

 

 

KNSB-CUP finale 26-27 februari AMSTERDAM 
 

Op zaterdag en zondag 26 en 27 februari is in Amsterdam de finale KNSB-cup gereden.  

De 5 leden van KVH hebben goed gepresteerd:  

- Marco Frerichs is 1ste geworden bij de Proms Heren.  

- Tim Gebe is 3de geworden bij de Proms B Heren.  

- Jeffrey Dral is 3de geworden bij de Teens B Heren.  

- Jildou van Vliet is 4de geworden bij de Proms Dames.  

- Didi Feijen is 12de geworden bij de Proms Dames.  

 

KVM BOKAAL UTRECHT 12 maart 2011 

 
Op 12 maart werd gestreden om de KVM Bokaal in Utrecht. Behalve de recreanten rijders, 
mochten ook een aantal rijders uit de KNSB cup meedoen, als extra wedstrijd. Namens KVH 
deden mee:  
Novali Jaski, recreanten 3 
Kay Groen, recreanten 3 
Lisa Jansen, recreanten 3 
Lisa van Vliet, recreanten 3 
Isabel Meijer, mini’s 
Caroline Omlo, aspiranten 
Kelly Jonckheere, proms 
Simone van de Zande, debs 
Juliette Delcour, debs 
Merel Gebe, debs 
 

SHOWGALA 19 maart ‘EUROVISIESHOWFESTIVAL’ 

D-Day !! Na weken van voorbereiding, stress en heel veel 

geregel was het eindelijk zover. Het Showgala door alle leden 

van KVH. Inmiddels staat het ledenaantal op ruim 200 en 

uiteindelijk deden 180 leden aan de show mee. En hoewel het 

thema al lang bekend was, moest er toch nog heel veel 

gebeuren de laatste weken. Ook aan de shows door de 

groepen en solo’s werd nog keihard getraind. Uiteindelijk was 

het dan zover. En wat werd het een festijn, wat een feest !  

Voor wie niet bij ons showgala is geweest, die heeft wat 

gemist. Maar niet getreurd, want er is voor iedereen die wil 

een dvd beschikbaar voor 5 euro. Geef je naam even door via voorzitter@kvhoorn.nl dan 

krijg je binnenkort de dvd toegestuurd. Het resultaat mag er zijn. Het was werkelijk een 

fantastische show. Iedereen die mee heeft gedaan of mee heeft geholpen ontzettend 

bedankt.  

DVD VAN HET SHOWGALA IS VOOR 5 EURO TE BESTELLEN VIA 
VOORZITTER@KVHOORN.NL  
 
Ook op de website staan inmiddels de foto’s van het showgala, dus geniet nog even na ! en 
uiteraard hier nog een paar mooie foto’s. 

mailto:voorzitter@kvhoorn.nl
mailto:VOORZITTER@KVHOORN.NL


 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING ZONDAG 20 MAART 
 
Op zondag 20 maart is de Algemene Leden Vergadering gehouden. De vergadering werd 
met name gehouden in verband met het financieel jaarverslag, welke in de ledenvergadering 
van 7 december nog niet gereed was. De penningmeester, Marcel Delcour, had inmiddels 
zijn functie beschikbaar gesteld, omdat hij door tijdgebrek niet voldoende tijd meer aan de 
vereniging kon besteden. In de ledenvergadering is Marcel Delcour afgetreden en is Pedro 
Gomez Nunez als nieuwe penningmeester gekozen. Verderop in het clubblad stelt hij zichzelf 
voor. Tevens zal in juni een extra algemene ledenvergadering worden gehouden om de 
jaarcijfers te kunnen presenteren.  
 

WIST U DAT……… 
 

- Wij maar liefst 18 Nederlandse Kampioenen binnen onze vereniging hebben ! 
- Zij allen eerste zijn geworden bij het NK Showrijden op 26 maart 
- Kunstrijden voor Anouk om de lol gaat 
- Maar zij daarbij wel graag eerste wil worden 
- De meeste leden in mei jarig zijn, waarvan maar liefst 5 leden op 28 mei jarig zijn ! 
- In de meivakantie er vanaf maandag t/m vrijdag GEEN lessen zijn 
- Wij dan een 5-daags seminar houden met Olympisch topcoach Alexander Vedenin 
- Dit wordt georganiseerd voor de landelijke KNSB en NK wedstrijdrijders  



NK SHOWRIJDEN 

 
Voor de 4de keer werd het NK Showrijden georganiseerd en namens de KNSB mochten wij het 
wederom organiseren. Op zaterdag 26 maart was het zover. Met maar liefst ruim 150 deelnemers 
in verschillende categorieën, werd de hele middag een waar spektakel opgevoerd. Vanuit KVH 
deden 4 solorijders mee, waarbij Marco Frerichs (t/m 10 jaar) en Jeffrey Dral (15-17 jaar) zich tot 
Nederlands Kampioen mochten kronen. Ook Didi Feijen 3e plaats (11-12 jaar) en Merel Gebe 4e 
plaats (13-14 jaar) deden het prima. Vervolgens waren de groepen aan de beurt. Het kwartet 
‘Magic Ice Stars’ met Claudia en Simone vd Zande, Juliette Delcour en Merel Gebe werden 
Nederlands Kampioen bij de kwartetten tot 15 jaar. Het kwartet ‘Sparkling Ice Stars’ met Megan 
van Doorn, Mandy Venema, Laura Mittelmeyer, Cheryl Pullen werd 4de bij de kwartetten vanaf 15 
jaar. In de categorie Kleine groep (8-12 deelnemers) werden de ‘Royal Ice Stars’ van KVH 
eveneens Nederlands Kampioen met Linda de Graaff, Chris Schep, Anouk Groot, Cathy Baars, 
Astrid Gebe, Cheryl Pullen, Zita Togni, Lino Togni, Stephanie Gerritsen, Megan van Doorn, 
Mandy Venema en Laura Mittelmeyer. Al met al een fantastisch resultaat en allemaal natuurlijk 
van harte gefeliciteerd. Filmpjes van het NK showrijden staan op schaatsen.nl 

  



 

  

EVENEMENTENKALENDER 
 
12 maart : Marikenwedstrijd Nijmegen 
02 april : KNSB Testdag Hoorn 
22 april : KNSB Testdag Hoorn 
23-29 april : LTS testdagen KVH Hoorn 
02-07 mei : 5-daags seminar met Alexander Vedenin Hoorn 
03 juni : KNSB Testdag Hoorn 
16 juni : Algemene Ledenvergadering KVH Hoorn 
25-26 juni : KNSB Testweekend Zoetermeer 
02 juli : Showimprovisatie clubwedstrijd KVH Hoorn 
 

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

VERJAARDAGEN 
 
April: 
05 Chris Schep 
13 Nicole Hoogewerf 
13 Nora Verbunt 
14 Isabel Meijer 
16 Linda Bekker 
21 Seline Bakker 
21 Irene Dekker 
25 Julia van Doorn 
25 Rosa van Doorn 
26 Romy vd Heijden 
29 Karen Overstegen 
 
Mei: 

04 Linda Duijfs 
05 Kirsten Dral 
05 Doranne Nods 
08 Tim Gebe 
12 Lara Snel 
14 Franka Wiggers 
16 Nadine Troost 
18 Tessa vd Pal 
19 Marco Frerichs 
20 Nadine ten Hoope 
20 Peggy Busman 
22 Sharon v Zeeland 
28 Marian Mak 
28 Annette Wijnjeterp 

28 Nathalie Vreede 
28 Maaike Ruiter 
28 Sezan Seh 
 
Juni: 
03 Alisha Wijnjeterp 
03 Ruby Bakker 
08 Raquel Gomez Nunez 
11 Edith Vreeker 
12 Nancy Roos 
16 Jildou van Vliet 
29 Ryanne Berghammer 
 
Allen van harte gefeliciteerd !

 

CLUBKLEDING en SPORTTASSEN 
 
Nog altijd is er veel belangstelling voor de clubkleding en 
sporttassen. De kleding is weer op voorraad. De 
schaatstassen zijn uitverkocht en helaas worden ze thans niet 
meer geleverd. We zijn hard op zoek naar een soortgelijke 
koffertas. Tot die tijd zijn er even geen tassen te bestellen.  
 
Iedereen die kleding wil aanschaffen, kan deze bestellen via 
astrid@kvhoorn.nl  De kleding is alleen te bestellen in 
zwart/turquoise met KVH als opdruk op het jasje. Een jasje 
kost € 40,00 en een broek kost € 30,00 euro. Ook zijn er 
inmiddels shirts en topjes. De kleding is eveneens te bekijken via www.chloenoel.com   
 

INLEVERDATUM COPY SERVICE:   15 juni 2011 
 
Verschijningsdatum clubblad:Jaargang 3,  -5- Zomernummer, 26 juni 2011 
Iets voor in het clubblad ?? Geef het door via info@kvhoorn.nl 

http://www.kvhoorn.nl/
mailto:info@kvhoorn.nl
mailto:astrid@kvhoorn.nl
http://www.chloenoel.com/
mailto:info@kvhoorn.nl


 

Huisje-boompje-beestje 

In het diagram worden zestien aan elkaar gekoppelde triootjes getekend. Een trio bestaat uit een 
huisje, een boompje en een beestje, waarbij de boom altijd in het midden staat. Eenzelfde 
symbool is nooit in een aangrenzend vakje te vinden, ook niet diagonaal. De drie symbolen 
kunnen horizontaal, verticaal of 'in een hoek' geplaatst zijn, maar nooit diagonaal. De cijfers 
rechts en beneden geven het aantal symbolen in de betreffende rij of kolom. 

 

  



 

 

Even in gesprek met…….. Pedro Gomez Nunez PENNINGMEESTER KVH 
 

Mijn naam is Pedro Gomez Nunez, ben 42 jaar en sinds kort de nieuwe 
penningmeester van KVH. Samen met mijn vrouw Maureen, 10 jarige 
dochter Raquel en 5 jarige hond Lady woon ik in Purmerend. Omdat ik in het 
winterseizoen elke zaterdag mijn dochter Raquel ar kunstschaatsen breng, 
en ik naast mijn dagelijkse werkzaamheden er iets bij zocht, hoefde ik er niet 
al te lang over na te denken om mijzelf kandidaat te stellen als penning= 
meester van deze mooie kunstschaatsvereniging. Voor mij een totaal nieuwe 
wereld en zie het dan ook als een leuke uitdaging mij deze eigen te maken.  

 In het dagelijks leven werk ik bij een Amsterdams reclameburo waar ik lid van het management 
team ben en de functie van Finance Manager bekleed. Met ruim twintig jaar administratieve en 
financiele ervaring bij verschillende commerciele bedrijven hoop ik een flinke bijdrage te kunnen 
leveren aan onze vereniging en deze, samen met alle leden en overige bestuursleden, naar een 
hoger plan te brengen. De vereniging is flink gegroeid de laatste jaren wat een zeer positief teken 
is. Deze groei moet echter wel in goede banen geleidt worden en zie daarom het neerzetten van 
een goed geoliede organisatie als belangrijkste uitdaging op het moment, uiteraard met 
het kunstschaatsen als middelpunt, want daar gaat het uiteindelijk om. Daar gaan we ongetwijfeld 
in slagen, want ik zie zeer gemotiveerde en gepassioneerde bestuursleden en vrijwilligers om mij 
heen. Rest mij nog de voormalige penningmeester, Marcel Delcour, te bedanken voor zijn inzet 
voor de vereniging de laatste jaren en ik hoop een waardige opvolger te kunnen zijn. 
   

INTERVIEW MET CHRIS SCHEP 
 
 

Woonplaats : Heerhugowaard; Leeftijd : bijna 15 !! (5 april) 
Schaatsgroep : Showteam en tieners/adults 
Schaatst sinds :  sinds ruim 1 jaar 
Trainer : Patricia en Esperanza en Julia 
Dagelijkse bezigheden : Dalton College Alkmaar, HAVO 3de klas 
In de eerste 2 jaar heb ik op school ook dans gehad in de muziek/theater 
klas, wat ik hierna ga doen dat weet ik nog, ook niet wat ik wil worden 
Wat is bijzonder aan jou wat mag iedereen weten: dat ik heel gezellig ben 
Hobby's : kunstschaatsen en theaters en musical 
Bewondering voor : Patricia, omdat ze me zoveel in korte tijd heeft geleerd 
Hekel aan : aan voetbal 
Favoriet eten/drinken : patat met cola; Favoriete vakantie : een warme bestemming 
Favoriet moment van de dag : als ik met mijn vrienden ben 
Wat zou jij doen met een miljoen: een zwembad in de achtertuin laten bouwen 
Mooiste schaatsmoment : dat we Nederlands Kampioen zijn geworden met het showrijden, 
met ons team de Royal Ice Stars 
Wat wil je ooit nog meemaken : dat ik in mijn eentje ook een wedstrijd kan gaan schaatsen 
Wat is de lol aan het schaatsen voor jou : de gezelligheid en dat ik steeds  weer meer leer 
Hoeveel tijd besteed jij aan trainen p.w. : 3,5 uur op het ijs en off-ice/show training 
Waarom ben jij gaan schaatsen : omdat ik naar Holiday on Ice was geweest en wat ze daar 
deden, dat wilde ik ook kunnen 
Juliette stelde jou de volgende vraag: hoe wordt er tegenaan gekeken dat jij als jongen 
schaatst? Jouw vrienden vinden het hartstikke leuk dat ik het doe en die hebben er ook 
bewondering voor, maar vreemden kijken er raar tegen aan. Mij maakt dat eigenlijk verder 
niet uit. Mijn vrienden hebben er geen moeite mee en daar gaat het mij om. 
Van wie wil jij graag een interview : Jeffrey Dral 
Welke vraag wil je aan Jeffrey stellen : hoe houd jij het schaatsen leuk, want bepaalde 
oefeningen zal je toch heel vaak moeten doen en je valt ook vaak hard? 
Wat wil je tenslotte nog even kwijt: ik vind het een super vereniging en ik heb tot nu toe heel 
veel geleerd 
Wat zou jij veranderen: dat de groepen soms iets te groot zijn 
  



 

 

 
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 vanaf 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/

