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BERICHT VAN DE VOORZITTER                                               JUNI 2009 
 
 
De laatste week van ons eerste seizoen is ingegaan en wat is het ontzettend hard gegaan. 
Terugkijkend op dit seizoen, mogen we stellen dat het zeer geslaagd is geweest. Er staat een 
vereniging zoals we die voor ogen hadden een jaar geleden; een vereniging voor en door de 
leden. We zien blije gezichten en als er problemen zijn, dan proberen we die op te lossen. 
Ook proberen we zoveel mogelijk voor alle leden te doen, want iedereen telt bij ons mee. Nu 
staat de showwedstrijd, de KVH Improvisatie Clubbokaal voor de deur. Dit vinden we een 
zeer waardige afsluiting van ons seizoen, hiermee kunnen alle leden aan familie en 
bekenden laten zien wat ze geleerd hebben en krijgt iedereen de kans om te stralen. Het is 
een showwedstrijd, dus alles mag, ook gekkigheid, dus dat belooft een spektakel te worden. 
Nog niet alle leden durven, kom vooral allemaal kijken en zeker weten dat je volgend jaar wel 
meedoet ! 
 
Voor iedereen staat nu de zomervakantie voor de deur. Drie maanden geen schaatsen aan, 
dat zal even wennen zijn. De echt fanatieke rijders kunnen een schaatskamp volgen in 
Dordrecht, Zoetermeer, Turnhout of Reims (Frankrijk), maar de meesten zullen de schaatsen 
toch wel even opbergen. Houd je conditie op peil en doe je oefeningen zoals je die hebt 
geleerd bij de off-ice trainingen en ballet en dan begin je het nieuwe seizoen straks weer 
helemaal op peil. 
 
Voor het bestuur zit de vakantie er nog niet helemaal aan te komen. Eerst willen we de zaken 
voor elkaar hebben voor het nieuwe seizoen, zodat we direct goed van start kunnen gaan in 
het nieuwe seizoen. We zijn op dit moment in gesprek met het Gewest, die de ijsuren 
verdeelt. Ook zijn we aan het praten met de trainers. Daarnaast willen we graag uitbreiden en 
een start gaan maken met een showwedstrijdteam en een synchroonschaatsteam. Uiteraard 
houden we daarvan iedereen op de hoogte, zodra er meer nieuws is.  Wel kunnen we 
zeggen dat de dinsdag en de zaterdag gewoon blijven. Het inschrijven voor het nieuwe 
seizoen kan alvast, zodat je in ieder geval zeker bent van een plaats. De tarieven zullen we 
daarnaast ook proberen zo laag mogelijk te houden. 
 
Het nieuwe seizoen start op zaterdag 3 oktober, maar mogelijk kunnen we alvast even 
‘inrijden’ op donderdag 1 oktober. Dus schrijf die datum alvast op in je agenda. 
 
Het volgend seizoen gaan we ook starten met sponsorabonnementen. Er zijn aardig wat 
rijders binnen de vereniging met een eigen bedrijf, of de ouders daarvan. Met zo’n 
abonnement is het mogelijk om de vereniging te sponsoren, zonder dat het extra geld kost 
voor het bedrijf. We hopen dat iedereen met een eigen bedrijf hieraan mee wil gaan doen. 
Meer informatie hierover volgt nog. 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Op de algemene ledenvergadering is besloten dat 
Marcel Delcour de nieuwe penningmeester wordt van 
de vereniging. Hij volgt Willem van Heerden op, die wel 
in het bestuur blijft, maar algemeen bestuurslid wordt. 
Daarnaast is besloten dat Ellen Kok algemeen 
bestuurslid wordt van de vereniging. Allebei van harte 
welkom binnen het bestuur en heel veel succes.  
 
Allemaal een hele fijne zomer toegewenst !  
 
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel, Astrid Gebe  
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INFORMATIE VANAF HET WEB 
 
 
Onze website blijft zich uitbreiden, dus blijf regelmatig kijken. Het laatste nieuws en diverse 
tips zijn er op te vinden. Onze website is www.kvhoorn.nl Inmiddels hebben ook al vele leden 
onze hyves site bezocht. Voor wie nog geen kijkje heeft genomen, direct doen, hartstikke 
leuk en deel je ervaringen met anderen. Te vinden op www.kvhoorn.hyves.nl  
  
Deze keer informatie over Showrijden en Synchroonschaatsen. Het komend seizoen willen 
we hiermee een start gaan maken. De informatie komt vanaf de KNSB en ISU site. 
 
SHOWRIJDEN 
Een van de disciplines van de tak kunstschaatsen is het showrijden. Ook hier gebeurt de 
voorstelling op muziek Een belangrijk aspect in deze discipline is het woordje show. Het is 
belangrijk dat de rijder of het team de jury en het publiek kan overtuigen van het "verhaal". 
De show omvat altijd een bepaald thema waar de kostuums, de bewegingen, de muziek en 
de choreografie op afgestemd is. Originaliteit is erg belangrijk. In 2000 organiseerde de TCK 
van de toenmalige NRB de eerste Europese kampioenschappen Showrijden in Eindhoven.  
 
Individueel showrijden :  
Bij individueel showrijden worden 3 categorieën onderscheiden, waarbij de leeftijd bepalend is. De 
inhoud van de show is vrij met uitzondering van de sprongen welke aan restricties onderhevig zijn:  
- Maximaal enkele Axel, Dubbel Salchow en Dubbel Spot.  
- Pirouettes zijn vrij, passenseries zijn vrij, spirals (zweefstanden) zijn vrij.  
De tijdsduur : Minimaal 2 minuten, maximaal 3 minuten +/- 10 sec.  
 
De categorie-indeling is:  
a) Mini’s showrijden (tot en met 10 jaar)  
b) Novice showrijden (11 tot en met 15 jaar)  
c) Senior showrijden (16 tot en met “35” jaar)  
 
Groeps showrijden :  
Er worden 3 categorieën onderscheiden waarbij de leeftijd niet 
bepalend is:  
 
A)Quartet  
De 4 rijd(st)ers schaatsen als groep. Hierbij zijn twee losse paren zijn toegestaan mits het 
overeenstemt met de uitdrukking van de voordracht. Bestaande elementen uit het paarrijden zijn niet 
toegestaan. De inhoud is geheel vrij met uitzondering van de sprongen welke aan restricties 
onderhevig zijn:  
- Alle enkele sprongen met maximaal Enkele Axel, Dubbel Salchow en Dubbel Spot  
- Pirouettes zijn vrij, passenseries zijn vrij,  spirals (zweefstanden) zijn vrij.  
De tijdsduur : Minimaal 2 minuten, maximaal 3 minuten +/- 10 sec.  
 
B) Kleine groep 8 – 12 rijd(st)ers  
De groep schaats als geheel. Solo activiteiten en paarrijden zijn niet toegestaan.  
- Enkel sprongen met een enkele rotatie zijn toegestaan.  
- Pirouettes zijn vrij, passenseries zijn vrij,  spirals (zweefstanden) zijn vrij.  
De tijdsduur: Minimaal 4 minuten, maximaal 5 minuten +/- 10 sec.  
 
C) Grote groep vanaf 16 rijd(st)ers  
De groep schaatst als geheel. Solo activiteiten en paarrijden zijn niet toegestaan  
- Enkel sprongen met een enkele rotatie zijn toegestaan.  
- Pirouettes zijn vrij, passenseries zijn vrij,  spirals (zweefstanden) zijn vrij.  
De tijdsduur: Minimaal 4 minuten en maximaal 5 minuten +/- 10 sec. 
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INFORMATIE VANAF HET WEB 
 
 
Regels voor showrijden.  
1. Bewegingen en passen in een stilstaande positie zijn toegestaan. Presentaties met veelvuldige 

stilstaande posities hebben minder waarde. De choreografie moet binnen 10 seconden na start 
muziek tot uitdrukking worden gebracht.  

2. Een groepsnummer mag niet meer dan 4 typische synchroon elementen bevatten. 
Bijvoorbeeld: 4 x een cirkel ( Circle) of 4 x een rad  

3. ( Wheel) of een genoemde combinatie daarvan met een totaal van 4 synchroon 
elementen. Een combinatie van rad en cirkel wordt gezien als 1 synchroon element. Alle 
lijn en blokmanoeuvres in welke vorm dan ook zijn niet gelimiteerd.  

4. De presentatie van een groepsnummer is show; geen synchroon nummer.  
5. Showgroepen geven uitdrukking van show in hun presentatie, zodat het publiek en 

juryleden duidelijk een verbinding zien van de gekozen titel en presentatie.  
6. Deelnemers zonder schaatsen zijn niet toegestaan.  
7. Er zijn geen restricties aan de keuze van de muziek. De performance dient in de maat te 

zijn met de gekozen muziek. Indien tekst wordt gebruikt bij aanvang van de presentatie 
mag dit niet langer duren dan 20 seconden.  

8. De muziek wordt gestart na teken ( hand opsteken ) van een van de rijders.  
9. De tijdsduur wordt geklokt vanaf de eerste beweging.  
10. Theatrale decoraties zijn niet toegestaan, enkel draagbare accessoires in harmonie met 

de presentatie. Zelfstaande objecten zijn niet toegestaan.  
11. Mist machines en persoonlijke licht installaties zijn niet toegestaan.  
12. In alle show competities behoren de kostuums in harmonie te zijn met het karakter van de 

gekozen muziek. Het mag geen kleding zijn die andere deelnemers, jury en publiek in 
verlegenheid brengt. Dames kostuums mogen geen z.g. “French-cut” bezitten, hetgeen  
betekent dat de broek niet lager uitgesneden mag zijn dan de heupen.  

 
SYNCHROONSCHAATSEN 
Net als het solorijden, paarrijden en ijsdansen is synchroonschaatsen een nationaal 
kunstrijonderdeel. Het team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 20 personen (bij internationale 
wedstrijd verplicht 16). Het synchroonschaatsen is het in een groep uitvoeren van passen in 
patronen op muziek. We onderscheiden: een blok, een wheel, een cirkel, intersectie en rijden in een 
lijn als verplichte elementen. Tijdens het programma is een wisseling van ritme in de muziek 
verplicht. Het grote verschil met showrijden is dat de nadruk bij het precisieschaatsen ligt op de 
techniek van de voorgeschreven figuren. Het is bij deze discipline dan ook belangrijk dat de 
voorgeschreven figuren gelijk gereden worden door het hele team. Bij deze discipline ligt de nadruk 
dus meer op techniek dan op het showelement. 
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ACTIVITEITEN  
 
 
 
Donderdag 14 mei informatie avond kuren 
 
Het was een zeer leerzame avond, waarbij zelfs de allerjongsten met een kladblok op schoot 
zaten, want iedereen wilde nu wel eens weten hoe je precies een kür in elkaar moet zetten. 
Voor iedereen die het heeft gemist nog even de volgende informatie. Meer informatie is 
hierover te vinden op onze hyves www.kvhoorn.hyves.nl Daar staan ook nog meer tips. 
 
Hoe zet je een kür in elkaar:  
 
1. Allereerst bedenk je op wat voor muziek je wilt gaan rijden. Kies muziek waar 
je je goed bij voelt en kies muziek die niet eentonig is en waar tempowisselingen 
inzitten (snelle en langzame stukjes). Bij normale wedstrijden mag er geen zang bij 
de muziek zitten. Bij de KVH Improvisatiewedstrijd wel. 
2.  Zet eerst je muziek op en luister er heel veel keer naar, zodat je precies weet 
hoe de muziek in elkaar zit en wat voor stukjes er in zitten. Kies muziek wat bij jou past. 
3. Zet voor jezelf op papier wat voor sprongen, pirouettes, zweefstanden en pasjes je allemaal kunt, 
die je erin wilt hebben. Zo vergeet je niets. Vergeet ook niet de orginele dingen die je kunt, zoals 
sleepjes, bielmann of juist een aparte pirouette.  
4. Luister weer naar de muziek en bedenk wat er goed past bij dat stukje muziek; bij een langzaam 
stukje bijvoorbeeld een zweefstand en bij snelle stukjes pasjes of juist een sprong en wanneer de 
sprongen mooi uitkomen op de muziek 
5. Wat voor uitstraling heeft de muziek; wat voor armbewegingen passen daarbij. Het is ook mooi 
als bepaalde armbewegingen weer terugkomen in je kür bij bepaalde stukjes muziek. 
6. Pak een stuk papier en teken de ijsbaan erop. Bedenk waar je wilt beginnen en waar je die 
sprong/pirouette/zweefstand wilt gaan doen en waar je wilt gaan eindigen. Zet dat op dat papier. 
7. Luister weer naar de muziek en bedenk wat voor pasjes je gaat doen om van dat ene punt naar 
dat andere punt te komen. De hele ijsbaan gebruiken en in wisselende richtingen rijden! 
8. Bedenk een mooie beginpose en een mooie eindpose.  
9. Zet je hele kür op papier. Zet onder elkaar neer wat je gaat doen en teken je kür uit op papier. 
10. Ga je kür ‘droog oefenen’. Let er wel op dat je kür meer tijd neemt op het ijs als op het ‘droge’. 
11. Ga je kür op het ijs oefenen, zowel met als zonder muziek. Als je niet uitkomt met de muziek dan 
moet je kijken of er iets geschrapt moet worden of dat de positie waar je iets wilt doen, misschien 
gewijzigd moet worden. Zorg dat je je elementen erin houdt; pas de tussenpasjes aan. Maar het 
mooiste is als je iets sneller kunt gaan schaatsen. Vaak heb je in het begin van het oefenen dat je tijd 
tekort komt voor je kür, maar oefen je hem langer, dan houd je juist tijd over.  
 
 
Algemene ledenvergadering zaterdag 23 mei 
 
In de bovenetage van de ijsbaan werd op zaterdag 23 mei de Algemene Ledenvergadering 
gehouden. We wilden graag van iedereen horen wat de wensen zijn voor het komend 
seizoen, wat de verbeterpunten zijn en ook in verband met de bestuurswisselingen. Naar 
voren kwam bij de wensen om de dinsdag en de zaterdag te behouden, alsmede de off-ice 
trainingen en ballet. Daar zullen we voor gaan zorgen. Daarnaast zijn tot het bestuur 
toegetreden Marcel Delcour als penningmeester en Ellen Kok als algemeen bestuurslid en is 
Willem van Heerden van functie veranderd, van penningmeester naar algemeen bestuurslid. 
Het financiële overzicht werd verder niet besproken, dat zal gebeuren in de 
najaarsvergadering. 
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ACTIVITEITEN 

 
 
 
Elan dag openbare basisscholen Hoorn; Demonstratie maandag 25 mei 
 
Via de ijsbaanmanager kreeg onze vereniging het verzoek binnen een demonstratie te 
verzorgen voor de ‘Elandag’ van de openbare basisscholen in Hoorn. Hoewel het kortdag 
was om de demonstratie te regelen en deze maar liefst s’morgens om 09.15 uur moest 
plaatsvinden, was het even organiseren. Omdat het maandagmorgen was en bijna iedereen 
naar school moest, kon natuurlijk niet iedereen hiervoor gevraagd worden. We wilden een 
paar wedstrijdrijders hun kür laten rijden.  
 
Juliette Delcour woont in Hoorn, dus werd er een speciaal verzoek 
ingediend. Gelukkig mocht zij een paar uurtjes vrij zijn. Jildou van 
Vliet was al vrij, want het betrof ondermeer haar school waar de 
demonstratie voor was bedoeld. Dat was dus extra leuk voor Jildou 
om aan haar eigen meesters en juffen haar kür te kunnen laten zien. 
Daarnaast waren al onze trainers bereid om zich voor ons in te 
zetten. Nastasia gaf als eerste haar show weg op een nummer van 
'tender'. Die had daarmee direct de toon gezet, want het ging super. 
 

 Daarna was het de beurt aan Jildou, die het eveneens super deed en voor 
haar perfecte zitje een vet applaus kreeg. Daarna deed Natascha Laan (ook 
lid bij ons in het winterseizoen), samen met een klasgenoot, die aan 
langebaan schaatsen doet, een show, die ze op school hadden geoefend. 
Heel knap van Natascha, omdat ze sinds maart niet meer had geschaatst en 
bovendien op geleende schaatsen reed.  
 

Vervolgens was het de beurt aan Joel. Die aanvankelijk niet wilde, 
omdat hij door al het lesgeven al een aantal maanden niet meer 
zelf aan schaatsen toekomt. Maar omdat iedereen een uurtje van 
tevoren mocht trainen, durfde hij het toch aan. En zoals wij 
natuurlijk al verwachtten, ging het super. Hij mocht dan ook veel 
bewondering oogsten.  

 
Daarna was het de beurt aan Juliette. Ze deed het prima en verraste, in ieder 
geval mij, door een axel te proberen. Hij ging nog niet helemaal goed, maar 
dat maakt niet uit. De overige sprongen en kür ging prima en terecht ontving 
ze een dik applaus.  
 
Als laatsten gaven Esperanza, Priscilla, Patricia, Ilja en Nastas nog een acte 
de presence met hun IJstheater 'Vegas-show'. Overigens voor de jonge 
kijkertjes onder ons, deze is niet geschikt voor jullie, veel te sexy!, maar wel 

erg leuk om te zien. Voor Ilja was dit nog eens extra leuk, want zij had op de openbare school 
in Hoorn gezeten en mocht voor haar vroegere leerkrachten optreden.  
 
Het ging allemaal subliem en er is een geweldige 
show neergezet. Allemaal enorm bedankt. Jullie 
hebben KVH weer even goed op de kaart gezet ! 
De filmpjes van alle optredens zijn te 
bewonderen op onze hyves; 
www.kvhoorn.hyves.nl 
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INFORMATIE VERENIGING 
 

 
Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan met de Grote Clubactie. Toen 
nog in kleine opzet, maar toch hadden de kinderen daarmee al aardig wat geld 
voor onze vereniging binnengehaald. We hopen dit succes dit jaar te over 

treffen, want inmiddels hebben we veel meer jeugdige leden. Alle jeugdleden van onze 
vereniging zullen hierover dan ook benaderd worden. Vanaf begin september mogen de 
loten verkocht worden. Wij hopen dat iedereen hier aan mee gaan doet, door ze te verkopen 
of juist te kopen. Hiermee wordt de vereniging enorm gesteund. 
 
 

Het afgelopen jaar hebben we ook meegedaan met de Sponsor Bingo Loterij. 
Van de loten die toen zijn verkocht, krijgen we nog steeds maandelijks de 
helft van het lotbedrag binnen. Speel je zelf mee of heb je familie of vrienden 
die misschien meespelen? Weet je dan eigenlijk voor welk goed doel je 

meespeelt? Het zou heel mooi zijn voor de vereniging als je wilt meespelen voor KVH. 
Omzetten van het goede doel naar onze vereniging is heel gemakkelijk. Bel de ledenservice 
van de Sponsor Bingo Loterij: 0900-300 1400. Van ieder lot gaat dan voortaan € 4,25 euro 
rechtstreeks naar Kunstschaatsvereniging Hoorn, iedere maand weer ! Speel je nog niet mee 
en zou je mee willen spelen en ons daarmee willen ondersteunen? Ook dat kan. Een lot kost 
€ 8,50 per maand en daarvan gaat de helft direct naar Kunstschaatsvereniging 
Hoorn. Aanmelden kan via www.sponsorbingoloterij.nl Druk op de oranje button en 
wijzig het goede doel in ‘kunstschaatsvereniging hoorn’.  
 
Maar wachten kan ook, want we willen in het najaar weer meedoen met de belactie, 
waarmee onze vereniging € 2000,00 extra kan verdienen, wanneer we die dag de meeste 
loten verkopen.  
 

    
 

Seizoen 2009/2010 
 
Op zaterdag 3 oktober 2009 gaat het winterseizoen van start. Op dit moment lopen de 
onderhandelingen nog voor uitbreiding van het winterijs. In ieder geval zullen we weer gaan 
schaatsen op de dinsdag en de zaterdag.  
 
De prijzen zullen we proberen zo laag mogelijk te houden en zullen rond het bedrag van 
afgelopen winter liggen. De exacte dagen en tijden hebben we helaas nog niet beschikbaar. 
Wel kan alvast worden aangegeven of er 1,2,3 of 4 keer per week geschaatst wenst te 
worden. Daarnaast is het de bedoeling dat het komend seizoen gestart zal worden met 
showrijden en synchroonschaatsen. Interesse hieraan kan alvast kenbaar worden gemaakt. 
Schrijf je in via info@kvhoorn.nl of via de website. Indien er niet wordt afgemeld of een 
verzoek tot aanpassing binnenkomt dan gaan we er vanuit dat je op dezelfde dagen/uren wilt 
doorschaatsen als het afgelopen seizoen. 
 

 
Wij vragen uw aandacht voor het 
volgende bericht….. 
 

 
Voor het komend seizoen worden leden van KVH gevraagd om nieuwe leden op te sporen. 
Ieder lid die een persoon opspoort, die vervolgens ook lid wordt van KVH, krijgt als beloning 
twee gratis lessen. 
  
*vraag naar de voorwaarden bij het bestuur 
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KVH IMPROVISATIE CLUBBOKAAL 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is zover……  
 
Maar liefst 50 (gast)leden van onze vereniging gaan meedoen om te strijden voor de bokaal. 
Het wordt een showspektakel, waarbij iedereen een kans heeft, want het gaat niet alleen om 
de prestatie, nee het gaat om de show ! 
 
Het is natuurlijk het allerleukst als alle rijders worden aangemoedigd. Dus voor iedereen die 
niet meedoet, kom vooral wel kijken en aanmoedigen (knuffels en cadeautjes gooien is 
toegestaan !) Daarnaast mag je de VERRASSINGSACT niet missen !! 
 
Er wordt tegen een kleine vergoeding eten en drinken 
verkocht, 
waarmee je ook direct onze vereniging steunt, dus zelf eten 
meenemen is niet nodig. 
 
Voor alle deelnemers: 
 
1. Allereerst neem je goede humeur mee en ga vooral genieten ! 
2. Neem je familie, vrienden en kennissen mee, hoe meer 

aanmoediging, des te leuker het wordt. 
3. Om half 5 worden jullie allemaal verwacht voor een warming-up.  
4. Neem je cd met muziek mee (eventueel ook een reserve cd). 
5. Vergeet natuurlijk je kleding/kostuum niet 
6. Meld je aan bij binnenkomst, lever je cd in (met naam) en betaal de 

inschrijfkosten. Per inschrijving € 7,50 (2x meedoen is 2x € 7,50 
betalen) 

7. Per groepje wordt er nog even ingereden, je kunt dan nog 
even zes minuten oefenen op het ijs. 

 
Er zal worden gejureerd worden op prestatie 
en presentatie en daarnaast zal er worden 
gestreden om de KVH Clubbokaal. De jury heeft 
daarin een stem, maar ook het publiek ! 
 
Kom dus allemaal kijken en neem je familie en 
vrienden mee, des te gezelliger wordt het ! 
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PUZZEL PAGINA 
 

 
Rebus 

 - in   -is          -aan   p=w        +st        -b  
                         k = g 
   -ch   va+     
p+        +ge   +ie  
 
        -f  t=uwe          sei+   
  - empaal    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zoek de 5 verschillen 
 
 
 
 
 
 
Oplossing rebus: KVH wenst u een pretti 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
 
20 juni :  KVH Improvisatie Clubbokaal Hoorn 
27-28 juni en :  Testdagen Zoetermeer 
3 juli :  Testdagen Zoetermeer 
6 juli :  Summerskate 2009  Zoetermeer 
Juli-augstus :  Zomerkamp KNSB Zoetermeer 
08-15 augustus:  Zomerkamp Reims (met Ekijsa) Frankrijk 
29-30 augustus:  Testdagen  
September :  Grote Club Actie voor alle jeugd van KVH 
3 oktober :  Opening winterseizoen 2009/2010 Hoorn 

 
Voor meer informatie of wie wil gaan kijken, kijk op de site van de KNSB of stuur een 
mail naar info@kvhoorn.nl  

 
 
VERJAARDAGEN 
 
Juni: 
15: Marcel Delcour 
16: Jildou v Vliet 
20: Anja Haker 
25: Doenja de Roo 
25: Hanna Tiel 
 
Juli: 
07: Roxy Janssen 
07: Anita Delcour 
08: Demi v Dijk 
09: Caroline Omlo 
18: Femke Lioen 
18: Sevilay Bruinsma 
21: Annemiek Daalhuisen 
24: Jolien Heddes 

27: Suzan de Wit 
30: Laura Honing 
31: Amber Lucas 
 
 
 
Augustus: 
07: Joel Mangs 
10: Cyrilla Sikkens 
20: Tirza Blom 
22: Tess Boorsma 
23: Alicia Simoes 
25: Bente Lioen 
30: Senna de Greeuw 
31: Katinka Hutten 
31: Simon Crowhurst 

 
September: 
02: Merel Gebe 
05: Elles Brouwers 
05: Joey v Heerden 
07: Evy Commandeur 
10: Jamilla Bruinsma 
11: Astrid Gebe 
15: Anne Hetteling 
17: Jade Mamman 
22: Samantha v Nek 
24: Brigitte v Vliet 
25: Romy v Hulst 
26: Levi Halberstadt 
 
Allen van harte gefeliciteerd !

 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Op de baan blijft geregeld het een en ander achter. Er staat een grote grijze bak in 
het halletje van onze kleedkamer (middelste). Kijk of je daar je spullen terug vindt. 
 
 
KLEDINGVOORSCHRIFTEN 
Steeds vaker zien we leden in hippe spijkerbroeken gaan schaatsen, of de haren 
lekker los, of met het warme weer zonder handschoenen. In verband met de 
veiligheid is het verplicht voor beginners (en aanbevolen voor gevorderden) om 
handschoenen te dragen. Ook (half)lang haar dient te zijn vastgebonden in een 
staart. Draag tevens sportkleding, anders kan je met de les niet goed meedoen. 
 

 
INLEVERDATUM COPY SERVICE:  26 september 2009 
Verschijningsdatum clubblad: openingsnummer 3 oktober 2009 
Iets voor in het clubblad ?? Geef het door via info@kvhoorn.nl 
 
Oplossing puzzelpagina :  KVH wenst u een prettige vakantie en graag tot het nieuwe seizoen! 
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INTERVIEW MET TRAINSTER …..ILJA FREDRIKS 

 
Mijn naam is Ilja Fredriks en ben 23 jaar en woonachtig in Purmerend. 
Tot mijn tiende heb ik in Zwaag bij Hoorn gewoond, alleen was er toen 
nog geen ijsbaan. Zelf ben ik begonnen met kunstrijden toen ik 9 jaar 
was. Eigenlijk wilde ik op turnen, maar daar was een wachtlijst voor. 
Mijn moeder kwam toen met het voorstel om te gaan kunstrijden, alleen 
kreeg ze daar wel heel veel spijt van, toen ik steeds fanatieker werd. Op 
mijn top trainde ik 11 uur per week op het ijs en daarnaast nog ballet en 
off-ice training. Toen ik bij de ‘novice’ reed ben ik voor het NK 
geselecteerd geweest en later heb ik nog twee jaar bij de senioren 
meegereden. Op een gegeven moment kon ik door een rugblessure 
weinig trainen en later raakte de zin in het echt fanatiek trainen op, 

mede door mijn studie en mijn werk. Ik werk in Wijdewormer bij een vastgoed bedrijf als 
medewerkster projectontwikkeling. Het kunstrijden is nog steeds een grote hobby van mij en 
vanaf de start van het “IJstheater” ben ik daar van de partij. Met het “IJstheater” verzorgen 
we work-shops en geven we demonstraties. Ook geef ik bij Ekijsa en nu bij KVH les. Ik vind 
de sfeer bij KVH erg gemoedelijk en vindt daarom het lesgeven hier ook superleuk ! Ik 
probeer de rijders naar eigen mogelijkheden zover mogelijk te brengen, in een gemoedelijke 
sfeer met veel plezier !  
 
 
 
Even in gesprek met:…………… Kelly Jonckheere 
  
Woonplaats : Zwaag 
Leeftijd : 13 jaar 
Schaatsgroep :  Adults en gevorderde  
     jeugd... 
Schaatst sinds : September 2006  
Trainer : Op dinsdag Ruben en op  
   donderdag Ilja 
Dagelijkse bezigheid : School 
Hobby's : Schaatsen, lezen 
Bewondering voor : Evgeni plushenko 
Hekel aan : Huiswerk en regen 
Favoriete eten voor het schaatsen : fruit 
Favoriete drinken na het schaatsen : limonade 
 
Favoriete T.V.programma: House en Married  
         with Childeren 
Mooiste schaatsmoment  : 5 april dat ik m`n  
           eerste wedstrijd had 
Wat wil je ooit nog meemaken: in ieder geval 1 sprong dubbel springen 
Wat is de lol aan het schaatsen voor jou: alles wat met schaatsen te maken heeft is leuk!!! 
Tip voor KVH: Ga gewoon door, jullie zijn de gezelligste club!!! 
Merel stelde jou de volgende vraag: Willen jullie ook je testen halen? Tuurlijk!!! 
Van wie wil je graag een interview in het volgende clubblad?: Jolien Heddes 
Welke vraag wil je Jolien stellen:  Wat vind jij nou de moeilijkste sprong? 
  
Tot slot een wijze spreuk van Kelly: Nooit opgeven, altijd doorzetten!!! 
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