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Voorzitter 

25-27 
Groepsinterview met 
de familie Kleindieck 

Na een lange zomerstop, voor de meeste, ging de ijsbaan 27 
september dan eindelijk weer open. Ik hoop dat iedereen er 
weer zin in heeft.  
Een aantal kinderen zijn in de vakantie naar een trainingskamp 
geweest en andere hebben doorgetraind in Zoetermeer en/of 
Amsterdam maar de meeste van ons hebben drie lange maan-
den niet geschaatst. Vanaf nu kan iedereen eindelijk weer trai-
nen. We starten dit seizoen met een nieuwe hoofdtrainster, 
Rita Koen. Verderop in het clubblad stelt zij zich voor. Wij ho-
pen op een lange fijne samenwerking. Nog niet iedereen heeft 
zich ingeschreven en nog niet alle ouders hebben zich aange-
meld voor een vrijwilligers activiteit. Zonder vrijwilligers komen 
we nergens, dus meldt u alsnog aan.  Ook wil ik even de aan-
dacht vragen voor de Winter Challange. Dit is een actie voor 
spieren voor spieren om geld op te halen. De lange baan doet 
hier ook aan mee en wij willen niet achter blijven. In de nacht 
van 26 op 27 oktober gaan wij schaatsen. Meer informatie 
volgt nog. Positief denken, ook al is het nacht, allemaal ko-
men!!! De NK wedstrijden beginnen al 19 oktober voor 
Anna en Didi en de KNSB A  wedstrijden volgen daarna 
al snel.Allemaal veel succes met jullie wedstrijden ko-
mend seizoen. Verder nog 1 ding: als jullie of U als ou-
der zijnde nog vragen heeft, spreek iemand uit het be-
stuur aan of stuur een mail.  
Ik hoop dat we een fantastisch ,gezellig Olympisch 
schaatsjaar krijgen.  Allemaal weer lekker schaatsen! 
 

 

 Deborah 

12.  
Improvisatie  

Showwedstrijd 

21. 
Wist je dat?... Lees 
hier de leukste en 

verrassendste 
weetjes! 

EEN NIEUWE START!  



 

 

 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 LESGELD 
De contributie en licentie termijn loopt van 01-07 t/m30-06.De 
contributie bedraagt € 25 per jaar plus licentie kosten: 
JR: recreantenwedstrijdrijders jeugd t/m 16 jaar € 7,20 p/j 
AW: test/wedstrijdrijders KNSB-cup en NK €23,55 euro p/j 
SR: Rrecreantenwedstrijdrijders vanaf 17 jaar € 12,60 euro p/j 
Schaatsblad KNSB (verplicht vanaf 17 jaar voor rijders met SR- 
licentie) € 35,55 euro p/j 
Het lesgeld is afhankelijk van de training. De bedragen hiervoor 
staan op dewebsite vermeld. Hetwinterseizoen loopt van eind 
september tot halfmaart.Het zomerseizoen start na afloop van 
het winterseizoen en loopt tot eind juni. 
 
AANMELDEN NIEUWE LEDEN en TUSSENTIJDS LIDWORDEN 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website 
www.kvhoorn.nl of via inschrijfformulieren, welke bij de 
ledenadministratie zijn te verkrijgen. Nieuwe leden betalen de 
contributie volledig. Het lesgeld wordt verrekend aan de hand 
van de weken dat men later instroomt. 
 
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* temelden 
aan de secretaris. Het NIET tijdig melden van deze informatie 
ontslaat u niet van uw verplichtingen jegens KVH. 
 
AFWEZIGHEIDS REGELING 
- Inhalen van niet gevolgde onG en/of offGice trainingen is alleen 
mogelijk indien dit het gevolg is van deelname aan wedstrijden 
of testen. 
- Trainingen die door ziekte, vakantie of andere 
omstandigheden,dienietsmetde vereniging temakenhebben, 
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 
winterG cq zomerseizoen. Restitutie zal plaatsvinden over de 
weken,mits 4 ofmeer aaneengesloten weken, datmen 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 

Leuke Anekdote?    Mail: Redactie@KVHOORN.NL Twitter: @KVHOORN 

 
Figure Skating Probz 
(@figureskatingprobs) 
Do you ever just think how weird skat-
ing is? Like let's strap metal to our feet 
and throw ourselves around in the air 
#whocameupwiththis? 

 

Kunstschaats Vereniging Hoorn - KVH 
We zijn van start gegaan en direct flink 
aan de bak want de eerste wedstrijden 
staan al bijna voor de deur waaronder 
de KVH herfstbokaal op 26 oktober 
met daarna een spetterende nacht. 
Houd je mail in de gaten!!! 

quote 

fact 

Kalender: 
september 2013: 
26: start nieuw seizoen 

oktober 2013: 
19: ONK 1e selectie 
26: KVH Herfstbokaal 

november 2013: 
02: KNSB-A 1e selectie 
Dordrecht 
16: ONK 2e selectie Eindho-
ven 
30: KNSB-B 1e selectie 

december 2013: 
07: testdag KVH 
10: Ledenvergadering 
14: ONK 3e selectie 

Het is alweer bijna oktober, tijd om de ijzers 
weer onder onze voeten te  binden. Iedereen is 
(hopelijk) helemaal uitgerust en fit om te gaan 
knallen in het nieuwe seizoen! 

Een nieuwe start! 

b 

m 
p 

https://twitter.com/search?q=%23whocameupwiththis&src=hash


 

 

 

Twitter: @KVHOORN 

 

mail/schrijf/twitter ons! 

@ 

Meisjes...  

Zijn nog niet klaar voor de winter... 

Stem mee op www.kvhoorn.nl 

Leuke Anekdote?    Mail: Redactie@KVHOORN.NL Twitter: @KVHOORN 

    Websitepoll 
Wat is jouw doel komend seizoen? 

 

 

Nou de zomer is 
nog niet voor ieder-
een voorbij... 

Volgens mij moet iedereen nog een 
beetje inkomen in het winter 
seizoen!  

Gemaakt door: Laura Laan 

m 
p Ik ga voor 

goud!  
 

53 % 

Lekker trainen 29 % 

Mijn eerste 

wedstrijd 
 

18 % 

Eindelijk is de 
zomer weer 
voorbij! Weer 
lekker schaat-
sen!  



KNSB Testen  Improvisatie Showwedstrijd en BBQ  
Het is inmiddels alweer een tijdje geleden, 3 maan-
den om precies te zijn, dat afgelopen schaatssei-
zoen werd afgesloten met een leuke improvisatie 
showwedstrijd en een gezellige barbecue. De dag 
begon al vroeg, de wedstrijd startte met het impro-
visatie gedeelte. In verschillende categorieën ver-
deeld in leeftijd en niveau gingen omstebeurt in 
groepen het ijs op, ieder met een nummer op zijn/
haar rug. Ze kregen even een paar minuten om een 
liedje te horen te krijgen en er wat op te bedenken, 
daarna ging het echt van start. De meest verlegen 
meisjes veranderden zomaar in supersterren. Daar-
na kwamen de show solo’s en daarna de groepen. 
Wat hebben we weer leuke acts gezien! Groene 
mensen, een heleboel paraplu’s op het ijs en zelfs 
een paar cowboys met hier en daar een indiaan! 
Toen iedereen aan de beurt geweest was om te 
laten zien waar ze de laatste paar weken zo hard 
voor geoefend hadden was het eindelijk tijd voor 
de prijsuitreiking. Voor iedereen was er een mooie 
medaille en voor de allerbesten zelfs een prachtige 
beker! Nog even een groepsfoto... Klik! En toen kon 
iedereen aanvallen bij de barbecue. Een lange tafel 
vol met lekker eten en gezellige tafeltjes bij elkaar, 
wat was het leuk! Ondertussen was er ook nog een 
kleurwedstrijd aan de gang en alle kindertjes waren 
druk bezig met het inkleuren van een mooie kleur-
plaat. Wil je weten wie er gewonnen heeft? Kijk 
dan op pagina 18. En niet te vergeten zijn natuurlijk 
de foto’s die die dag gemaakt zijn! Die vind je op 
pagina 15, 16 en 17. Het was een fantastische dag 
en we kijken alweer uit naar volgend jaar!  

Clubblad 

nieuwtjes 

Om het clubblad 
goed gevuld te hou-
den hebben we jullie hulp nodig! De redactie is 
niet altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes 
daarom willen wij jullie vragen om als er leuk 
schaatsnieuws is wat je graag wilt melden in het 
clubblad mail ons dan (redactie@kvhoorn.nl) dan 
is de kans groot dat jouw stukje de volgende keer 
in het clubblad staat! Het kan van alles zijn, iets 
grappigs dat je hebt meegemaakt, een wedstrijd of 
show waar je heen bent geweest of gewoon natio-
naal of internationaal nieuws waarvan jij vind dat 
iedereen op de club dat weten moet. Zo blijven we 
allemaal op de hoogte! Als je gevraagd word om 
een stukje te schrijven probeer dit dan zo snel mo-
gelijk in te leveren, dat scheelt ons een hoop stress 
en geregel. Als iedereen meehelpt komen er weer 
fantastische clubbladen dit jaar!  

Interbrons Elementen 
Femke Aloserij 
Astrid Gebe 
Cyrilla Sikkens 
Elize Wannet 
Chris Schep 
Birgitte van Vliet 
 
Brons Kür 
Roxy Janssen 
Alicia Simoes 
Lisa Jansen  

Interbrons MIF 
Maaike Aloserij 
Rosalie van Kuler 
Alisha Wijnjeterp 
Esmee Dekker 
 
Brons MIF 
Alicia Simoes 
 
Interzilver MIF 
Isabel Dubbeld 
Michelle Dubbeld 

Zondag 23 Juni zijn er weer KNSB Testen afgeno-
men in Hoorn. KVH was natuurlijk weer van de 
partij! Er waren een paar tranen en wat vreugde-
kreten, al met al was het een geslaagde dag. Niet 
voor iedereen begon de vakantie hier, de echte 
doorzetters die toch nog een poging wilden wa-
gen om voor het nieuwe seizoen nog een test te 
halen moeten de hele vakantie door trainen om 
zich op 31 augustus toch nog te kunnen bewijzen. 
Zie hier de uitslagen:  

KUNSTSCHAATSNIEUWS 



e 

LTS Testen  

Level 1 
Tess van Iersel 
Elise Nieuwold 
 

Level 2 
Kathy Heuvel 
Linda KnapCarolien Kra-
sLisanne Muhren 
Marissa Bond 
Sharon Kes 
Megan Veerman 
Mandy Blankenzee 
Alisha du Prie 
 
Level 3 
Sara Wesseling 
Stella Jansen  
 
Level 4 
Lara Snel 

Sasha Nieuwehuis 
Quinty Zinkstok 

 
Level 5 
Milan Kleindieck 
Alisha Wijnjeterp 
 
Level 6 
Lars van Doorn 
Dainey Hellendoorn 
Ruby Bakker 
Lisanne Dorrepaal 
Milan Kleindieck  
Amber Frikkee 
Alisha Wijnjeterp 
 

Level 7 
Jan Jaap Hardeveld 
Ryanne Berghammer-
Shannen Groen 
Inge Heddes 
Nicole Hoogewerf 
Melany van Over-
meeren 

 

Level 8 
Laura Laan 
 
Level 9 
Nathalie Vreede 
Renee Hilgersom 
Amber Boogaard 

KVH verkoopt loten voor de Grote Club Actie! 

sinds 7 september is de ijsbaan in Amsterdam weer open. In de weekenden trainden een aantal KVH 
schaatsers onder leiding van Rita. Helaas mochten de aller jongste die zich opgegeven hadden niet trai-
nen op het ijs, omdat het niveau verschil op het ijs net even te groot was.  Voor de andere leden die 
zich hadden opgegeven waren het goede trainingen gecombineerd met off-ice.  

Niet alleen de KNSB test-
ers hebben hard getraind 
en testen gedaan, ook de 
recreanten hebben kei-
hard hun best gedaan en 
tot de laatste training 
heel hard getraind, en 
met succes er zijn weer 
veel tesen behaald 

Het begint weer! De grote club actie is weer aan de gang en ook KVH 
doet mee. Alisha en Ilse hebben samen loten verkocht voor de Grote 
clubactie. Omdat het regende zijn ze naar het winkelcentrum gegaan 
waar ze lekker droog stonden. Dat was een 
hele slimme actie, want binnen een uur 
hadden ze samen 22 mensen gevonden die 
een lot wilde kopen. Tussendoor natuurlijk 
even wat drinken en wat lekkers want het 
is toch wel hard werken. Ze vonden het erg 
gezellig!!! 

Septembertrainingen Amsterdam 

i
 



Nieuw! De vertimax bij KVH!  
Dit seizoen hebben we wat nieuws bij KVH! Tijdens de 
off-ice gaan we trainen met een vertimax! Het Vertimax 
trainingsapparaat is geschikt voor het verbeteren van de 
sprongkracht, snelheid en explosieve kracht, verhoogt 
de stabiliteit en levert het tot 6 keer meer spierver-
mogen op dan andere krachttrainingsvormen. Vertimax 
is eenvoudig uitvoerbaar voor zowel ervaren als oner-
varen gebruikers. De weerstand is eenvoudig instelbaar 
en er kan zelfs met meerdere mensen tegelijk geoefend 
worden. Een kwartier op vertimax staat ongeveer gelijk 
aan 1 uur conditie. Rita gaat er bij onze club les mee 
geven tijdens de off-ice trainingen.  

Winterchallenge 26-27 oktober KNSB Selectiedag  
In de nacht van 26 op 27 oktober gaat de 
wintertijd in. Hierdoor winnen we ieder jaar 
een uur. Gebruik dat ene extra uurtje om 
tijd te winnen voor kinderen met een 
spierziekte. Schaats deze nacht mee met de 
spectaculaire Wintertijd Challenge op onze 
ijsbaan! In het extra uur tijdens het terug 
draaien van de klok gaan we op zoveel 
mogelijk plaatsen in Nederland 1 uur en 1 
seconde sporten om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor een nieuw expertise cen-
trum. Ook KVH steunt deze actie, wat jullie 
precies gaan doen horen jullie binnekort.  

De ijsbaan in Dordrecht is de bestemming vandaag voor 
veel jonge kuntrijd(st)ers. Zij zijn aangemeld door train-
ers, met toestemming van de ouders, voor de KNSB 
jeugdselectiedag. Vanuit KVH zijn Brigitte van Vliet en 
Lars van Doorn aanwezig. In een vrolijke, afwachtende, 
licht gespannen sfeer verzamelen de kinderen, in de 
leeftijd van 7 t/m 9, zich samen met ouders in de centrale 
hal voor de ijshal.  Klokslag 15.30 spreekt Willy van Veen, 
van de KNSB, de kinderen toe en vertelt wat en hoe ze 
met elkaar aan de slag gaan. De kinderen worden op-
gedeeld in 3 groepen en krijgen op het hart gedrukt dat 
ze de hele tijd alles in de genoemde volgorde moeten 
doen. Zo weet de selectiecommissie wie, wie is. De kin-
deren vertrekken, zonder ouders, samen met de selectie-
commissie, t.w. Willy van Veen, Hannah Naaktgeboren en 
Karen Venhuizen, naar de office ruimte. Na twee uur 
keren de kinderen allemaal terug voor een korte pauze 
om even wat te eten, drinken en de schaatsen aan te 
gaan trekken. Iedereen gaat het ijs op en de ouders mo-
gen dit keer op de tribune de verrichtingen van de kin-
deren volgen. In dezelfde groepen en volgorde laat ieder-
een het beste van hun kunnen zien. Passen, zweefstan-
den, enkele en dubbele sprongen, alles komt aan bod. 
Iedereen doet zijn/haar uiterste best. En dan na 1,5 uur is 
het klaar, nog even een groepsfoto op het ijs, een applaus 
voor alle deelnemers (natuurlijk 
van de ouders) en de schaatsen 
mogen weer uit. Iedereen keert 
moe huiswaarts en nu is het 
wachten op de uitslag.... 
Voor Roxy Janssen is deze er al, 
zij gaat namelijk voor haar 2e 
jaar bij de jeugdselectie. Brigitte 
en Lars moeten nog even 
wachten.  

Ik vond de improvisatie wedstrijd heel 
leuk! Ik ben vierde geworden met mijn ei-
gen nummer Cruella de Vil. Ook ben ik 
vierde geworden samen met mijn zus 
Femke en Esmee op de Single Ladies. En 
ook vierde met het improviseren dat was 
allemaal heel leuk! Met mijn eigen kür zag 
ik er echt heel grappig uit! Een jurkje, een 
grote lange cape, een bloem in mijn haar, 
rode handschoentjes en een nep sigaret. Ik 
vond het allemaal hartstikke goed gaan! 
En de barbecue was ook heel leuk en heel 
lekker.  En we hebben met z’n allen nog 
veel lol gehad! Het was weer een leuke 
afsluiting van het jaar! 
Maaike Aloserij 
 
Wil jij weten of de anderen het net zo leuk 
vonden? Blader dan snel door naar pogina 
12.  

Show Improvisatiewedstrijd! 



 

puzzelpagina 
 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

16.  

15.  

14.  

1. Wat draag je als je naast het ijs 
op je schaatsen loopt? Een ... 
2. Wat draag je aan je voeten ti-
jdens het schaatsen? 
3. Wat draag je aan je handen ti-
jdens het schaatsen? 
4. In de .... Was de ijsbaan dicht.  
5. Wat is de kleur van de ijs-
machine? 
6. Dunne draad wat je gebruikt 
tijdens de off ice. 
7. Wie won de eerste olympische 
gouden medaille voor nederland?  

8. Als je hard traint ga je .... 
9. Dit is het begin van een heel 
nieuw ..... 
10. Wij gaan voor .....! 
11. Dit draag je tijdens de off ice 
aan je voeten.  
12. Dit draag je in je haar tijdens 
een training.  
13. Kunstschaats element waar-
bij je een stukje van het ijs af 
komt.  
14. Kunstschaats element waar-
bij je heel hard rondjes draait.  

15. Hier schaats je op.  
16. Hoe heet een sprong waarbij 
je twee draaien in de lucht doet?  

Als je deze puzzel helemaal invult komt er een woord uit! Ben jij ook zo benieuwd wat dat woord is? Ga 
dan maar snel aan de slag! Veel puzzel plezier!  

Het woord is:  
Schaatswedstrijd 

1. Beschermer 
2. Schaats 
3. Handschoen 
4. Vakantie 
5. Blauw 
6. Springtouw 
7. Sjoukje 
8. Zweten 

9. Seizoen 
10. Goud 
11. Sportschoenen 
12. Elastiekje 
13. Sprong 
14. Pirouette 
15. IJs 
16. Dubbel  



How to  
Benodigheden: 
- Elastiekjes 
- Kam 
- Haardonut 
- Schuifspeldjes 
- Waterspuit 
- Haarlak 

Ook deze keer hebben we weer een 
heel mooi kapsel voor je klaarliggen. 
Deze keer is het een mooie klasieke 
ballerina knot maar dan iets anders 
dan normaal. Ben jij er weer helemaal 
klaar voor om te schitteren op het ijs? 
Volg dan nu onderstaande stappen en 
ga het ijs op met deze prachtige knot 
in je haar. Veel plezier!  

 

 

Stap 1 
Zorg ervoor dat je het 
haar netjes geborsteld 
is, en alle benodigdhe-
den binnen handbereik 
zijn.  

Stap 2 
Maak een hoge staart. 
Hoe hoger de staart hoe 
beter en mooier de knot 
uitkomt.  

Stap 3 
Pak van de onderkant van de staart een klein 
plukje en houd deze apart. Doe om de rest van 
de staart een haardonut en laat het haar er nu 
losjes overheen vallen.  

Stap 4 
Laat het haar losjes over de haardonut heen vallen 
en zorg ervoor dat al het haar de hele donut be-
dekt. Er komt nu één los plukje onder de donut 
vandaan, pak die vast en verdeel deze in drieën.  

Stap 5 
Begin nu met het vlechten van een “Dutch braid” 
in plaats van de buitenste over de middelste doe 
je de buitenste onder de middelste. Je pakt er 
alleen haar van de bovenkant bij. Zo vlecht je om 
de donut heen. Pas op dat je niet te strak vlecht.  

 

hairdo 



 

 

Stap 6 
Vlecht om de hele donut heen. Als je al het haar bij de vlecht hebt ingevoegd maak je de vlecht hele-
maal af. Onderaan doe je een elastiekje en je draait het vlechtje om de knot heen onder de ingevloch-
ten vlecht zodat deze  goed verborgen is. Zie de foto’s hierboven. Als de vlecht goed verstopt is kan je 
heel voorzichtig met een dun kammetje de knot nog een beetje netjes kammen zodat het een mooie 
gladde knot wordt.  

Stap 7 
Als de knot netjes glad is, de 
vlecht verborgen is en alles mooi 
op zijn plek zit zoals je het hebben 
wilt kan je de knot een beetje vast 
gaan spelden. Als je dat gedaan 
hebt kan je nog een beetje aan de 
zijkanten van de vlecht “trekken” 
om de vlecht groter en dikker te 
laten lijken. Even goed inspuiten 
met haarlak en een mooi kapsel 
voor de hele dag is gegarandeerd!  
Je kan er om het helemaal af te 
maken nog mooie glitter speldjes 
in je haar doen of een mooie 
bloem maar ik vind dit kapsel al 
mooi genoeg van zichzelf.  

i e 
b 



WINTERCHALLENGE 

26 oktober hebben wij de herfst bokaal bij KVH op de ijsbaan in hoorn, doen jullie allemaal mee? of ko-
men jullie allemaal onze schaatsers aanmoedigen? Na deze dag volgt de winterchallenge. In de nacht 
van 26 op 27 oktober wordt er op 100 plaatsen in Nederland gesport tijdens het teruggaan van de klok 
van zomertijd naar wintertijd. En ijsbaan de Westfries in Hoorn is één van die 100 locaties. Wij gaan die 
nacht ook sporten, en natuurlijk gaan wij niet zomaar sporten...  

De Wintertijd Challenge in de nacht van 26 op 27 oktober 2013 is een jaarlijks fondsenwervend sport-
evenement van Stichting Spieren voor Spieren. In de nacht dat de wintertijd ingaat wordt er op zoveel 
mogelijk plaatsen in Nederland 1 uur en 1 seconde gesport om geld in te zamelen voor kinderen met 
een spierziekte. Het geld zal worden ingezet om eind 2013 een nieuw spierziekte expertisecentrum te 
openen. Het unieke van de Wintertijd Challenge is dat het sportevenement plaatsvindt in het uur dat de 
wintertijd ingaat (2 uur ‘s nachts) en de klok teruggaat. Dit is het enige moment in het jaar dat je tijd 
kan winnen. Tijd winnen om behandeling en genezing van spierziekte bij kinderen te realiseren. En om 
het nog leuker te maken...  

Na afloop van de Herfstbokaal kan iedereen blijven logeren op de ijsbaan. KVH heeft voor jullie De Hoge 
Noor op de bovenste verdieping van de ijsbaan kunnen regelen om daar te slapen. Het is de bedoeling 
dat iedereen lekker gaat slapen (of gewoon lekker liggen) en dan staat er voordat jullie het ijs op moe-
ten een lekker ontbijtje klaar. Daarna gaan we een uur lang sporten voor spieren voor spieren!  

 

Wat moeten jullie mee?  
 Je schaatsen natuurlijk!  
 Je slaapzak, kussen en een luchtbed 
 Schaatskleding en een warme trui 
 Wat lekkers om te eten en drinken 
 Energie en een goed humeur!  
 

 

26-27 OKTOBER 

Wij blijven die nacht SLAPEN op de ijsbaan!!!  

 



Uitslagen   

Improvisatiewedstrijd wedstrijdrijders 

 met test 
1. Birthe van den Berg 
2. Roxy Janssen 
3. Birgitte van Vliet 

Improvisatiewedstrijd wedstrijd rijders 

zonder test 
1. Esmee Dekker 
2. Femke Nieuwenhuis 
3. Anouk Jansen 

Improvisatiewedstrijd Jeugd vanaf 9 jaar 
1. Milan Kleindieck 
2. Lisanne Dorrepaal 
3. Gizela Gregor 

Solo Showrijden jeugd recreanten 
1. Ruby Bakker  
2. Lisanne Dorrepaal 
3. Zara Broersen 

Solo Showrijden adults 
1. Marcin Zamojski 
2. Astrid Gebe 
3. Linda de Graaf 

Solo Showrijden wedstrijdrijders zonder test 
1. Esmee Dekker 
2. Alisha Wijnjeterp 
3. Femke Nieuwenhuis 

Solo Showrijden wedstrijdrijders met test 
1. Roxy Janssen 
2. Femke Aloserij 
3. Lisa Jansen 

Solo Showrijden NK-rijders 
1. Marco Frerichs  
2. Didi Feijen  

Duo/Groepjes Showrijden jeugd 9-12 jaar 
1. Elize Wannet, Birthe van den Berg 
2. Isabel Dubbeld, Roxy Janssen  
3. Esmee Dekker, Didi Feijen 

Duo/Groepjes Showrijden jeugd 5-9 jaar 
1. Alisha Wijnjeterp, Ilse de Groot 
2. Sasha Nieuwenhuis, Femke Nieuwenhuis 
3. Stella Jansen, Femke Jansen 

Duo/Groepjes Showrijden vanaf 12 jaar 
1. Miranda van Twisk, Rimke Pool, Michelle Dub-

beld, Merel Gebe, Jolien Heddes 
2. Chris Schep, Megan van Doorn 
3. Lisa Jansen, Romy van der Heijden  
 

Improvisatie Showwedstrijd 

Improvisatiewedstrijd Tieners/Adults 
1. Linda de Graaf  
2. Astrid gebe 
3. Marcin Zamojski 

Improvisatiewedstrijd Jeugd t/m 8 jaar 
1. Ruby Bakker 
2. Quinty Zinkstok 
3. Sasha Nieuwenhuis 



Deze improvisatie/showwedstrijd was heel leuk. Ik heb 3 keer meege-
daan aan de show en 1 keer improvisatie. Ik heb 1 keer solo geschaatst 
op een nummer van Adele (rolling in the deep), deze hoorde ik een keer 
op de radio en toen vond ik dat een mooi liedje. Ik had een leuke jurk 
aan met een hele wijde petticoat eronder. Dit ging heel goed. Ook heb 
ik een nummer geschaatst met Didi, dat was heel erg leuk. Dat was op 
One Direction. Toen hadden we een kort broekje in felle kleur aan met 
een witte top met glitters, en leuke armbanden. Met Maaike en Femke 

Aloserij heb ik ook een hele leuke kur gedaan. Op Beyonce (Single ladies). We hadden hele mooie zwarte 
glitterjurkjes aan. Alles samen bedacht en leuk geoefend. Bij de prijsuitreiking kreeg ik 2 x 1e prijs, voor solo 
en improvisatie, met Didi werd ik 3e en met Maaike en Femke 4e. Dat was zo leuk!!!! Toen de uitreiking 
klaar was gingen we barbecue en , lekker! Nog wat kletsen en spelen en toen ging iedereen zo'n beetje naar 
huis. Wij zijn naar de stad gegaan, naar mijn moeders werk, om haar te verassen. Ze heeft wel alle optre-
dens kunnen zien maar niet de uitslag hihi! 
Esmee Dekker 

Hier een krabbel van Brigitte, 
Ik vond ten eerste de improvisatie super leuk iedereen deed het super. 
Ik ging alleen op Beyoncé, op het nummer singel ladies. Het ging super, 
terwijl ik de kür nog niet af had, maar iedereen schrok want ik had een 
pruik op en een heel leuk pakje aan. Ze herkende mij totaal niet. Ook 
ging het super met Noa, Anouk en Femke  op de Toppers. We gingen 
precies te gelijk de oefeningen  doen en ook de pirouettes  gingen goed 
en daarmee werden we 5e. Dat hadden we niet verwacht, ik dacht dat 
we lager zouden eindigen en eigenlijk was iedereen super! Ik vind de 
improvisatie echt elk jaar succesvol .En de BBQ was heerlijk, Noa vond 
het volgens mij ook heerlijk, die kon er geen genoeg van krijgen. Toen was het schaatsseizoen al weer af-
gelopen. Toen had ik vakantie en ik miste het schaatsen wel, maar gelukkig ging ik na 7 weken weer schaat-
sen voor de KNSB test. Ik vond het een leuk schaatsseizoen. 
Birgitte van Vliet 

Improvisatie Showwedstrijd 
Wederom was de improvisatie showwedstrijd een groot succes. Kleedkamers vol met vrolijk verklede kinderen 
die de meest gekke, mooie of leuke acts opvoerden in groepjes of soms zelfs als solo.  Alles ging goed en de ju-
ry vond het prachtig. Nu willen we toch wel even weten hoe de KVH leden deze dag ervaren hebben.  

De muziek galmde door de ijshal en vrolijk verklede deelnemers vierden 
feest, terwijl het klokje verder tikte... De roze Harry's (Rimke, Michelle, Mi-
randa, Merel en Jolien) stonden nog in knalroze onderkleding te wachten 
op de kostuums. Tik.. Tik.. Tik.. de solo's waren geweest, Tik... Tik.. TIk... De 
duo's waren geweest, Tik... Tik... Tik... de eerste groepjes lieten een prach-
tige kür op het ijs zien. Maar de Roze Harry's stonden nog zenuwachtig 
rond te springen in de kleedkamer. Tik.. tak... bijna waren we aan de beurt 
en toen kwamen nét op tijd de indianenjurkjes. Omkleden in razendsnel 
recordtempo zorgde ervoor dat we op de seconde nauwkeurig aan de 
start verschenen waren toen de eerste indianenkreten over het ijs ten gehore werden gebracht.  Een -op het 
nippertje- spetterende show werd beloond met een 1e prijs! Het was wederom weer fantastisch om mee te 
doen met de wervelende eindshow!  Jolien Heddes 









 

 

KLEURWEDSTRIJD! 
Tijdens de seizoensafsluitende barbe-
cue na de improvisatie showwedstrijd 
die afgelopen Juni werd gehouden 
hielden wij een kleurwedstrijd. De 
hele middag hebben er kinderen 
heerlijk kunnen knippen, plakken en 
tekenen om die heerlijke taart te win-
nen. Het was een erg lastige keuze 
maar aan het einde van de dag werd 
dan toch echt een winnaar gekozen. 
Omdat alle kleurplaten zo mooi 
waren willen we er toch een paar la-
ten zien, zit die van jou er ook tus-
sen?  
De winnaar van de kleurwedstrijd is 
geworden.... 

Zij heeft haar kleurplaat prachtig 
ingekleurd en helemaal versierd met 
glitterende pailletten en veertjes. 
Mooi gedaan hoor!  

Rimke Pool 



 

Rita komt training geven bij KVH, velen van jullie zullen haar vast wel al kennen maar sommigen ook 
niet. Daarom stelt Rita zichzelf even aan jullie voor.  





Wist je dat?... 
Er in Amerika ieder jaar een ijsbaan knal ro-
ze wordt geverfd om geld in te zamelen voor 
onderzoek naar borstkanker door middel 
van een “paint the rink pink” hockey wed-
strijd.  

Wist je dat?... 
De gouden medaille op de Olympi-
sche spelen niet helemaal van echt 
goud is maar bijna helemaal van 
zilver, er is wel een beetje goud in 
verwerkt.  

WIST JE DAT? 
Wist je dat?... 
De eerste gouden medaille voor Ne-
derland tijdens de Olympische win-
terspelen behaald is door kunstrijd-
ster Sjoukje Dijkstra.  

Wist je dat?... 
De jongste olympische deelneemster 
ooit was de Noorse kunstschaatsster 
Sonia Henie Op 11-jarige leeftijd deed zij 
mee aan de Olympische Winterspelen 
van 1924. 

 
 

Wist je dat?... 
Kunstschaatsen de oudste Olym-
pische wintersport is?  
Het stond al op het programma 
bij de Olympische zomerspelen in 

Londen 1908.  
Wist je dat?... 
De jongste gouden medaille winnares 
op de Olympische winterspelen ooit de 
Amerikaanse kunstschaatsster Tara 
Lipinski was, ze was pas 15 jaar oud.  

Wist je dat?... 
De Olympische vlag symbool staat voor de 
verbondenheid van alle landen op de wereld? 
Elk land heeft een eigen vlag en de kleuren 
van de vijf ringen zijn gekozen omdat elke vlag 
tenminste één van deze kleuren bevat. De 
kleuren van de ringen staan ook voor de 
werelddelen: blauw is Amerika, zwart is Af-
rika, rood is Europa, geel is Azië, groen is Oce-
anië, Australië en de andere eilanden in de 
Grote Oceaan.  



Summertime! 
Na een hele zomer relaxen aan het strand begint het echte leven dan nu toch echt weer. School is weer be-
gonnen en iedereen is alweer hard aan het werk. Maar.. Wacht eens even.. Heeft iedereen wel de hele 
zomer alleen maar gerelaxt? Of is er ook hard getraind om fit te blijven? We vroegen het ons af... 

Het was best goed weer in de zomervakantie. Gelukkig maar, ik ging niet op vakantie. Natuurlijk ging ik wel 
dagjes weg, maar mijn favoriete dag bestond toch echt uit lekker in de zon liggen met een spannend boek. 
Ondanks het warme weer was ik wel sportief bezig in de vakantie. Ik ging drie keer in de week hardlopen en 
daarnaast deed ik nog krachtoefeningen die ik van Esperanza had ontvangen.  
De laatste drie weken van de zomervakantie ging ik weer trainen op de schaatsbaan in Zoetermeer. Samen 
met andere KVH’ers trainden we bij Patricia. We wilden namelijk allemaal onze schaatstest behalen. Helaas 
verliep de testdag voor mij minder goed en ben ik niet geslaagd voor de kürtest. 
Ik wens jullie allen een leuk en gezellig schaatsseizoen.  
Linda de Graaf 

Groetjes uit Zoetermeer! 

Hier een verhaaltje van Brigitte. Na een jaar van veel op de ijsbaan 
zijn en de geweldige afsluiting met de improvisatiewedstrijd en lek-
kere bbq…kreeg ik steeds meer zin in zon en lekker niks…….Ik had 
zes weken vakantie. Ik ging eerst drie weken naar Gelderland met 
opa en oma. En wat troffen we het ik heb alleen maar gezwom-
men, geluierd met vriendinnen gechilled zalig. De weken gingen 
snel voorbij en toen ging ik met papa en mama naar Spanje. Een 
lange rit met de vouwwagen, maar ik sliep veel dus viel het wel 
mee.  
Het was niet de 1e keer dat we hier kwamen, het voelde al snel 
weer vertrouwd en Tygo en ik maakte snel vriendjes. Ook hier 
weer veel zwemmen in het zwembad of de zee. Zalig vind ik dat en de zee fantastisch hoe hoger de golven 
hoe beter. Een keer raakte ik me snorkel kwijt toen er een hele grote golf over me heen ging… 
In de 2e week kwamen we terug van het strand en toen hoorde ik in ene me naam en toen bleek Lars voor 
me tent te staan…Ik was erg verbaasd. Ik dacht huh wat doet hij hier nu? En toen zei hij ook nog dat hij hier 
op de camping kwam staan….Ik snapte er weinig van, maar Lars ze moeder werd gek van de muggen en 
vliegen op de andere camping en die wilde graag naar een andere camping. 
Nou de volgende dag bleken ze dus echt gekomen en stonden ze ook nog achter ons. Dat was wel gezellig. 
Z’n vader kan heel goed koken dus mochten we mee eten, nou ik vond het jmmmmmm. Ook gingen Lars en 
ik een boottocht maken met onze ouders. Wel ieder een andere boot en tocht. Mijn vader had geen pilletje 
genomen en die dag was de zee heel wild…..hij werd dus zeeziek en zag gewoon groen…….wat is mijn vader 
toch EIGENWIJS!! 
We hebben nog een poging gedaan om hard te lopen en conditie oefeningen te doen maar tja we hadden 
ook vakantie he, dus snorkelen is dan ook trainen toch…?De vakantie is heerlijk geweest, maar ik was ook 
wel weer toe aan school en schaatsen. Je gaat het toch weer missen. Na 7 weken mocht ik dan weer, ik ging 
naar Zoetermeer trainen met Patricia, omdat ik heel graag nog wilde testen…..en yes ik heb hem…….. 
Ik hoop dat jullie ook allemaal een leuke vakantie gehad hebben, ik kijk er naar uit om iedereen weer te zien 
en ik wens iedereen een mooi, gezellig en sportief schaatsseizoen toe. 
Brigitte van vliet 

Groetjes uit Spanje! 
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Hey ik ben Birthe, ik ben 4 weken op vakantie gegaan naar Vlieland en daar heb ik een vriendin en Isabel 
ontmoet! Die bleven ongeveer een week daar! We hebben veel gezwommen en gebodyboard dat is op 
zo'n klein plankje waar je met je buik op kan leunen, als er een goeie golf aan komt(als hij breekt)  moet 
je 1 sec. voor dat hij bij jou is op het plankje gaan liggen en afzetten! Als het goed is ga je nu met de golf 
mee helemaal naar het einde van het water!!!!!!! Ik heb ook gegolfsurft! Dat is hetzelfde idee als body-
borden maar dan moet je op een grote plank staan! Ik heb daar ook een weekje paardgereden en dat 
vond ik super leuk!!!!! Ik ben een erge paarden gek!:) ik ben ook wel eens een hele dag op de manege 
geweest van 11:00 tot 18:00 (als het sluit) ik vind ze hele leuke dieren!! Ik heb 5 beginners lessen ge-
daan en 2 half-gevorderde lessen! Dat is met galop!!! Dat vond ik eerst wel spannend om te doen maar 
later niet meer. Ik heb ook een nachtje bij Isabel op hun boor daar geslapen! Dat was erg gezellig! De 
grootste blunder was wel dat Isabel het rubber bootje wilde pakken omdat hij weg dreef, dus ze wilt zit 
ergens aan vast houden pakt ze het trappetje dat los zat!!! Ze viel zo met een plons in het water:) !!!!!!! 
Hahaha we hebben ons rot gelachen:) ik heb voor de 4 weken Vlieland ook nog gelogeerd bij Elize en dat 
was echt super gezellig!!:) m'n nichtjes kwamen ook nog op Vlieland en dat was ook heel gezellig!! We 
hebben met hun lekker gebarbecued!!!!! We hadden echt 4 weken SUPPER mooi weer en het was een 
TOP vakantie:) !!!! 
Birthe van den Berg 

Groetjes van Vlieland! m 

p Lars is deze zomer naar het MZS Schaatskamp in Frankrijk ge-
weest.  
Je bent naar het mzs schaatskamp geweest in Frankrijk.  Hoe 
vond je het daar?  
Lars: “Ik vond het erg leuk!” 
Het was natuurlijk hard werken wat hebben jullie allemaal ti-
jdens de training gedaan?  
Lars: “Office training, springen, rennen, strekken en video ki-
jken over techniek en natuurlijk heel veel op het ijs.” 
Heb je veel nieuwe dingen geleerd?  
Lars: “Ik kan nu de Lutz, kadet, salchov, rietberger, Flip, zweef-
stand, pirouettes de zit-, zweef en de kruispirouette  en ik heb 
een hele gave nieuwe kür.” 
Heb je weer zin in het nieuwe schaatsseizoen?  
 Lars: “Ja daar heb ik heel veel zin in.” 
Lars van Doorn 

Groetjes uit Frankrijk! 
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In mijn zomervakantie ben ik bij mijn oma 
wezen logeren en daar hebben we heel 
veel gefietst om allemaal leuke dingen te 
doen zoals naar het zwembad, alleen ze 
kan niet autorijden dus fietsen we alles. 
Ik moest me voorbereiden op mijn trai-
ningskamp in Heerenveen want je kan 
niet zomaar het ijs op stappen en hopen 
dat je geen spierpijn krijgt. We hadden 2 
dagen trainingskamp en dat was heel leuk en e waren allemaal leuke andere 
schaatser(sters) zelf Isabel, Michelle en Esmee waren er. En als extra gast hadden 
wij als coah Kevin van der Perren, hij is meervoudig Belgisch kampioen. Dus dat 
was best wel cool. Aan het eind van de dag had iedereen de blaren op zijn voeten 
getraind en had echt iedereen verschrikkelijke spierpijn (ik kwam de trap niet 
meer af) maar net voor de training ging het weer een beetje en lukte het wel 
weer (na die training had iedereen weer pijn). Op de laatste dag aan het einde 
gingen we met zn allen Chinees eten, en dat was het wel.  
Elize Wannet 

Groetjes uit Heerenveen! 
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De eerste 3 weken van de vakantie ben ik naar Canada en Amerika geweest. Daar heb ik hele mooie 
nieuwe schaatsen gekocht. Ik heb daar ook een paar keer vrij geschaatst  in ijshallen. Zo groot had ik 
ze nog nooit gezien. Sommige hadden wel 6 ijsbanen in 1 hal. De laatste week van de vakantie ben ik 
met Lisa een weekje naar Oberstdorf in Duitsland geweest. Daar kregen we 2x per dag les van Rita.  ’s 
Morgens heel vroeg (6 uur) vertrokken we met de trein richting Duitsland. Na een paar keer overstap-
pen, hollen met de koffers, trap op trap af, van de ene naar de andere trein en heel veel gelachen kwa-

men we om 16.30 in Oberstdorf aan. In het appartement aangeko-
men (tegenover de ijsbaan) snel omkleden en naar de ijsbaan. De 
eerste les was heel spannend want ik had nieuwe schaatsen en 
Lisa ook. Het was wel even doorbijten om ze in te schaatsen, maar 
Arielle en mama waren goed voorbereid: blaren pleisters, gel en-
kelbanden, sponjes, ijspakkingen, alles mee voor de zere voeten. 
De eerste avond was er een musicalshow on-ice met allemaal be-
kende kunstschaatsers: Caroline Kostner, Dasha Zaychenko, Amani 
Fancy & Chris Boyadji, Joti Polizoakis en nog veel meer. We zaten 
vooraan en konden alles goed zien, het was super mooi en heel 
knap. We hebben ze daarna nog heel veel zien trainen want ze wa-
ren op een trainingskamp.  We hebben ook een paar keer off-ice 
gehad van Larissa (de dochter van Rita), dat was super leuk!!!!!! 
Na een weekje was het alweer voorbij. De lessen met Rita waren 
erg gezellig en we hebben veel geleerd. We gingen heel moe en 
voldaan weer naar huis. Het was een hele gezellige, leuke, leerza-
me week samen met Lisa in Oberstdorf. 
Romy van der Heijden   

Groetjes uit Oberstdorf! 
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KVH in het buitenland 
Buiten Polen is de plaats Lodz is waarschijnlijk het best bekend om zijn nationale Film School wiens 
afgestudeerden onder meer Roman Polanski en Andrzej Wajda zijn, die beiden een Oscar award kregen. 
Voor kunstschaats liefhebbers is Lodz is in de eerste plaats de nationale hoofdstad van ijs dansen. Ongetwijfeld, 
deze roem is te danken aan de trainster Maria Olszewska-Lelonkiewicz. Ms Olszewska-Lelonkiewicz  coachtte drie 
dansparen die Polen vertegenwoordigden in alle Europese wedstrijden, Wereldkampioenschappen en de olympische 
spelen van 1992 tot 2006. Haar leerlingen waren constant in de top 20, het plaatsen van zo hoog als 7. Ik heb haar 
niet persoonlijk gekend sinds Ms Olszewska-Lelonkiewicz overleed in 2007, meer dan een jaar voordat ik begon met 
schaatsen. Maar haar warmte, professionaliteit en enthousiasme leeft bij mensen die ze kende en met wie ik ben blij 
om ze mijn vrienden te mogen noemen. Voor mij is Lodz de plaats in Polen om te gaan schaatsen, en ik probeer er 
elke keer dat ik terug naar huis ga heen te gaan. De opvolgers van Ms Olszewska-Lelonkiewicz's, in het bijzonder Jo-
lanta Baryla, zijn speciaal gericht op volwassen schaatsers waar er vroeger erg weinig van waren toen ik in Polen 
woonde. In feite, Lodz organiseerde de allereerste Poolse schaatswedstrijd voor volwassenen in 2010, een Ik was 
trots om daar aan mee te mogen doen.  
 
Soms ga ik terug naar Polen alleen om mijn vrienden van Lodz te zien. Eind maart deed ik dat en deed ik mee aan de 
Lodz Trophy die jaarlijks wordt gehouden ter nagedachtenis van mevrouw Olszewska-Lelonkiewicz en georganiseerd 
door MKL Lodz. Wedstrijden in Polen gaan iets anders dan in Nederland, omdat het internationale jury systeem wordt 
gebruikt voor alle niveaus, er zijn geen grenzen van het aantal schaatsers die een club aan een wedstrijd mee kan la-
ten doen en alle juryleden moeten worden gecertificeerd door de Poolse kunstschaats bond. Bovendien doet een 
schaatser vaak mee in meer dan één categorie. Natuurlijk kost dit tijd, daarom worden evenementen zoals Lodz Trop-
hy worden meestal gehouden over 2-3 dagen van 's morgens vroeg tot s avonds laat. Dit jaar waren er 166 deelne-
mers in alle categorieën. Voor Lodz was dit een kleine wedstrijd met slechts de helft van het aantal deelnemers dat 
de organisatoren zagen bij een eerdere wedstrijd in december 2012. Hoe slagen zij erin om wedstrijden zoals deze te 
organiseren al vele jaren op rij? Ik weet het niet, maar het heeft waarschijnlijk veel te maken met de geweldige sfeer 
die Ms Baryla en anderen op MKL Lodz creëren. 
 
Dit jaar werd de Adult wedstrijd gehouden op zaterdag 23 maart,in de avond. Het was de laatste dag van de hele 
wedstrijd, en men verwachtte dat iedereen al moe was van al het schaatsen. Niets was minder waar. Er waren twee 
keer zoveel mensen in het publiek als bij een van de vorige categorieën, en ze maakte veel lawaai. De steun voor de 
schaatsers was buitengewoon. In de categorie Goud voor zowel dames als heren, kon je zien dat de schaatsers ge-
makkelijk dubbele sprongen tot en met dubbele Lutz konden, echter elementen waren niet het belangrijkste in een 
kür. Ms Baryla stelt een zeer hoge eisen voor programmaonderdelen wat betekent dat een atletische kür zou kunnen 
verliezen aan een artistieke kür.  Maar om een beetje kans om te winnen wilt hebben in de categorie Goud moet je 
minstens een enkele axel kunnen springen. Aangezien ik die nog niet goed beheers heb ik besloten om in de categorie 
Zilver te schaatsen. Omdat de andere schaatsers uit polen van mijn niveau niet meededen was ik de enige schaatser 
in die categorie, winnen zou nogal makkelijk zijn geweest. Maar ik heb verloren op mijn zenuwen. Ik slaagde er niet in 
om één van mijn combinaties springen, en wat ik wel sprong landde ik op beide voeten. Niet echt indrukwekkend.  
 
ook deed ik mee aan het  Artistieke deel van de wedstrijd met 6 andere schaatsers. Voor mij was het een last minute 
beslissing en ik moest mijn kür binnen een paar dagen maken. Die week kon je me elke dag in de ochtend bij de Jaap 
Eden baan in Amsterdam zien.  Ik had slechts één kans om die kür te schaatsen op volle ijs voor de wedstrijd. On-
danks dat was ik meer ontspannen dan ooit en ik maakte veel oogcontact met de jury en het publiek. Ik verdiende 
een bronzen medaille. Sterker nog, ik heb verloren van een van die meer artistieke dan atletische programma. Maar 

ik ben er trots op. Ik kwam terug naar Nederland met zowel een bronzen een een gouden medaille, maar nog 
belangrijker ik kwam te weten dat ik een stuk ben verbeterd. Het is interessant, dat de verandering zo 

veel meer zichtbaar is voor mensen die niet elke week zien trainen. Ms Baryla vertelde me 
dat mijn schaatsvaardigheden zijn lichtjaren vooruitgegaan op wat ik kon doen, of liever 

hoe sierlijk ik dat een jaar geleden kon doen. Dat deed heel veel betekenen. Laten we eens 
kijken wat een ander jaar bij KVH voor mij zal doen ... 

 
Cheers, Marcin Zamojski    

Marcin Zamojski is helemaal naar Polen gereisd om daar een wedstrijd te schaatsen. Hij 
vertelt ons over zijn ervaringen daar.  
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Kennen Jullie Milan, 

Indy en hun vader 

Michael al?  

 

Dit seizoen is Mi-

chael nieuw in het 

bestuur en Milan 

en Indy zijn kei-

hard op weg naar 

de top!  

Intrview met de familie KLeindieck 



Hoe kwamen jullie op het idee om op kunst-
schaatsen te gaan? 
Milan: “Ik miste het schaatsen. Ik was na 3 jaar 
gestopt met ijshockeyen want het bleek niet 
mijn ding te zijn en ik ging met mijn vriendinne-
tje naar de ijsbaan voor een kunstschaats wed-
strijd waar haar moeder jureerde. Ik vond het er 
erg leuk uitzien en wilde het graag proberen.” 
Indy: “Ik ging meedoen aan Sterren Schaatsen, 
samen met mijn broer. Ik vond het heel leuk.” 

Hoe lang schaatsen jullie nu al? En doen jullie al 
mee aan wedstrijden?  
Milan: “Sinds dit jaar, ik ben in de winter gestart. 
Mijn eerste wedstrijd was de improvisatie wed-
strijd van KVH eind vorig seizoen.” 
Indy: “Ik ben begonnen in de winter. Bij het 
Showgala vond ik het heel spannend met zoveel 
mensen die keken. Ik was 1 van de K3’s bij de 
improvisatie wedstrijd. 
Dat vond ik wel erg leuk 
en niet zo spannend 
meer en we hebben 
goed geoefend met 
juf.” 
 
Wat vinden jullie het leukste aan het schaat-
sen? Welke oefeningen en waarom? 
Milan: “Schaatsen is gewoon heel leuk. Ik word 
heel blij als ik op de ijsbaan ben. De kick die het 
geeft als iets uiteindelijk lukt, daar word ik hele-
maal blij van.” 
Indy: “Ik vind kunstjes leren het leukste. En 
shows geven.” 
 
Jullie vader zit sinds kort in het bestuur van de 
club,  wat vinden jullie daarvan? 
Milan: “Ik vind het leuk dat 
hij helpt voor de club. Mama 
rijdt ons altijd en dit doet 
papa.” 
Indy: “Ik vind het heel Leuk!” 

Jullie zijn al best hard op weg om steeds beter te 
worden, hoeveel tijd brengen jullie door op de 
ijsbaan? Gaat dat dit jaar meer worden dan vo-
rig jaar? 
Milan: “3 keer per week, in de brugklas. Het lief-
ste sta ik elke dag op het ijs!” 
Indy: “2 keer per week, in de scouting groep.” 
Michael: “Ik ben meestal op zaterdagmorgen op 
de ijsbaan, als Milan en Indy les hebben.” 
 
Hoe vind u het om als vader van twee schaatsta-
lentjes in het bestuur te zitten? 
Michael: “Leuk om mijn steentje bij te dragen bij 
iets waaraan mijn kinderen zo ontzettend veel 
plezier beleven. Er is veel te bespreken en te be-
sluiten, maar ook veel te doen. Ik vind het vooral 
belangrijk dat er een prettige sfeer bij een vereni-
ging heerst.” 
 
Wat vind u van het kunstschaatsen en dat uw 
kinderen er zoveel plezier van hebben? 
Michael: “Schaatsen vind ik zelf ook heerlijk. Het 
vrije gevoel dat je hebt als je de wind langs je 
voelt gaan... Kunstschaatsen is een echte sport 

voor talenten, de kracht, 
techniek, balans, sierlijk-
heid en vooral heel veel 
oefenen is voor mij niet 
weggelegd ben ik bang. Ik 
geniet ervan om Milan en 
Indy zoveel plezier te zien 

hebben met het schaatsen. Vooral dat plezier dat 
ze nu hebben is voor mij het allerbelangrijkste, en 
of ze het talent hebben dat nodig is om aan wed-
strijden mee 
te schaatsen 
zien we van-
zelf wel.” 

“Het liefste sta ik elke dag op 

het ijs!” 

“Ik geniet ervan om Milan en Indy 

zoveel plezier te zien hebben met 

het schaatsen.” 



Quiz  Wat voor pakje 
past  bij jou?? 

Als ik train dan... 
A. vind ik de moves in the field oefeningen het leukst. 
B. vind ik de sprongen het leukst om te doen. 
C. vind ik pirouettes het leukst.  

Mijn kúr muziek is... 
A. Een rustig melodie. 
B. Een snel melodie  
C. Een gevarieerd melodie.  

Ik vind het leuk om... 
A. In een grote groep te schaatsen. 
B. Solo te schaatsen. 
C. In een kwartet of duo te schaatsen. 

Met off-ice ben ik altijd... 
A. De laatste die klaar is. 
B. De snelste die klaar is. 
C. Meerdere malen sneller dan de anderen. 

Wanneer ik train... 
A. Ben ik altijd  met mijn schaats vriendjes aan het kletsen. 
B. Probeer ik er zoveel mogelijk uit te halen wat ik kan. 
C. Wil ik vaak mijn kür schaatsen. 

1.  

2.  

3.  

5.  

4.  



Hoeveel keer train jij in de week? 
A. Ik train altijd maar 1 keer. 
B. Ik train 4 of meer keren in de week  
C. Ik train meestal 3 keer. 

Vind jij het echt super leuk om 

met een grote groep te schaat-

sen? Zodat je lekker kunt klet-

sen en veel samenwerken. Het 

pakje dat het beste bij jou 

past, is een pakje met lange 

mouwen en een vrij lang rokje, 

jou pakje heeft geen opvallen-

de kleuren, maar wel veel glit-

ters. Kortom jij bent een echte 

bling bling girl en houdt van 

gezelligheid.  

Jij rijd graag solo wedstrijden, 

en jij wil heel graag de top be-

reiken. Je schaatst op een lek-

ker snel nummer, waar veel 

voor geoefend moet worden. 

Daarom is een opvallend 

schaatspakje erg belangrijk, 

zodat jij de ster op de schaats-

baan bent. Een schaatspakje 

met veel diamanten steentjes, 

en felle kleuren of gekke patro-

nen is echt jouw ding! 

Het liefst schaats jij in een duo 

of kwartet, zodat je toch lekker 

kunt kletsen maar ook keihard 

kan trainen. Jij wil samen met 

je duo of kwartet de ‘sterren 

van de hemel’ schaatsen, je wil 

een super originele kür neer-

zetten zodat mensen be-

nieuwd naar je zijn en steeds 

meer willen zien. Daarom is 

een schaats pakje dat veel aan-

dacht vraagt erg belangrijk. 

Daarom past een opvallend 

kostuum dat precies bij jouw 

kür past echt bij jou.  

Glitter glamour pakje Opvalend schaatspakje Show schaatspakje 

Meeste 

A C B 
Meeste Meeste 

Als koffer neem ik mee naar schaatsen... 
A. Een zelf versierde koffer met veel glitters. 
B. Een zúca koffer.  
C. Een grote tas met veel sleutelhangers. 

Quiz Uitslagen  

7.  

6.  
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Klik... Klik... Klik... De fotocamera klikte er lustig op los terwijl de Roze 
Hary’s in alle gekte de meest grappige poses aannamen, waar vooral de 
roze handschoenen een prominente plek in beeld innamen.  
 
Dit is ongeveer hoe het begon. Het was op een koude zondagavond mid-
den in de winter. Het sneeuwde en stormde, iets wat we ons nu nog 
even niet voor kunnen stellen met het prettige warme weer van nu. 
Want terwijl je dit leest is de vakantie maar net voorbij en is je bruine 
zomerkleurtje nog niet weggesleten.  Door het slechte weer waren er 
die avond maar weinig schaatsers op de ijsbaan aangekomen. Maar toch 
waren er een paar dappere onbevreesde meiden die gewoon hun dikke 
roze handschoenen aandeden en op weg naar de ijsbaan gingen.  
“Laat even weten of je veilig bent aangekomen!”   
“Doe voorzichtig!”  
We moesten immers nog hard trainen als we op het NK showrijden van 
onze groene concurrenten wilden winnen. Eenmaal veilig en wel bij de 
ijsbaan aangekomen bleek het erg stil te zijn, geen mens te bekennen. 
Zelfs de overheersende snelschaatsers die ons geen zondagavond met 
rust laten met hun vele wedstrijden waren dit keer niet aanwezig. Alle 
bankjes bezaaid met een dik pak sneeuw, dikke vlokken dwarrelden 
door de lucht. Best een mooi gezicht. Na een tijdje serieus rond ge-
schaatst te  hebben be-
dachten we dat deze situa-
tie toch wel een beetje 
grappig was, na wat gekkig-
heid besloten we dat het 
tijd was voor een fotoshoot. Zodoende belanden we lachend en pose-
rend voor de camera, klik.. weer een foto, als de roze handschoenen 
maar goed in beeld kwamen. Wie het precies zo bedacht heeft weet ei-
genlijk niemand meer maar op een gegeven moment waren deze roze 
handschoenen de “Roze Harry’s” gedoopt. Het scheen dat je met deze 
handschoenen aan alle oefeningen goed gingen, sommigen beweren dat 
het niet waar is terwijl anderen daar helemaal van overtuigd zijn. Binnen 
een maand liep bijna iedereen rond met deze te gekke roze handschoe-
nen. We waren er onafscheidelijk mee, vandaar dat we onszelf ook de 
Roze Harry’s zijn gaan noemen.  
 
De meest gekke avonturen belevend kwamen we met deze handschoe-
nen de hele winter door, zelfs in het voorjaar gingen de roze handschoe-
nen af en toe nog even uit de kast. Nu begint er alweer een heel nieuw 
schaatsseizoen en we zijn erg benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen. 
Één ding is zeker: we gaan weer heel veel lachen!  

column 

De meiden van het showkwartet maken van alles mee. 
Zij noemen zichzelf ‘De Roze Harry’s’ 

“Op een koude winteravond, het 

sneeuwde en het stormde...” 

De Roze Harry’s, Merel, Michelle, Miranda, Rimke & Jolien 




