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BERICHT VAN DE VOORZITTER                                          OKTOBER 2009 
 
Yes! We mogen weer. Wat kan een zomer toch lang duren, hoe mooi het weer ook is. Vooral de 
laatste tijd begon het toch wel steeds meer te kriebelen. Wel had het bestuur nog enorm veel te 
doen. Met name kwam dat doordat er een heleboel gesteggel was over de uren. We wilden heel 
graag uitbreiden, maar dat had nog wat voeten in aarde. Uiteindelijk is het gelukt en kunnen we 
doorgaan met de visie die we voor ogen hebben, namelijk uitgroeien tot één van de beste 
kunstschaatsverenigingen van Nederland, waarin het zowel mogelijk is om recreatief te 
schaatsen, als naar de top door te groeien. Dat laatste lukt natuurlijk niet als er maar twee 
trainingsmomenten zijn. Ook wilden we heel graag starten met een showgroep. Ook dat kon niet 
eerder van de grond komen, voordat ons extra ijs was toegezegd.  
 
Behalve de ijshuurperikelen zijn we druk bezig geweest met andere zaken rondom onze 
vereniging om meer kwaliteit te kunnen bieden. Zo zullen jullie af en toe eens een ‘hengel’ op de 
baan gaan zien. Niet om de visjes uit een wak te halen, maar om de rijd(st)ers te helpen met het 
leren van axels en dubbele sprongen. Een speciaal ‘Jump Harness’ aan een soort van hengel 
voorkomt dat je hard op het ijs valt wanneer de landing nog niet helemaal perfect is. Ook zijn we 
druk bezig om een echte balletstudio op orde te krijgen. Eén kleedruimte die zowel voor ballet als 
voor kleedruimte kan dienen. Daarnaast stralen we graag de professionaliteit uit, die we als 
vereniging nastreven. Vandaar dat we speciale clubkleding hebben, die alle leden kunnen 
aanschaffen, tegen een speciale clubprijs. Met een trainingspak van onze vereniging hoor je er 
helemaal bij ! 
 
We hebben nog wel een bijzonder vervelende en trieste mededeling. Om gezondheidsreden kan 
Laura Honing dit seizoen geen ballet verzorgen. We wensen haar enorm veel sterkte en 
beterschap toe en hopen dat ze snel weer mag opknappen. Dit seizoen zal de ballet worden 
verzorgd door Madina Dadoekayeva en Nastasia Epskamp. 
 
In het clubblad zijn vele activiteiten te vinden, te beginnen waar we geëindigd zijn, bij de KVH 
Improvisatie Showwedstrijd van 20 juni. We hebben ons seizoen zeer waardig kunnen afsluiten 
en kijken met genot op het eerste seizoen terug. Ook is er door diverse leden deze zomer 
doorgeschaatst, inclusief ondergetekende zelf. Uiteraard zijn ook daar verslagen van terug te 
vinden. 
 
Het absolute hoogtepunt voor de vereniging kwam op de laatste dag van het seizoen. Simone en 
Claudia van de Zande waren reeds op 27 juni geslaagd voor hun Interbrons vrijrijden en hadden 
daardoor tickets verdiend voor de KNSB-cup. Op 29 augustus mochten Juliette Delcour, Lara de 
Koning en Merel Gebe op voor hetzelfde ticket. Alledrie slaagden ze daarvoor, waardoor we dit 
seizoen maar liefst vijf KNSB-cup rijders hebben. Een unicum voor een eerste seizoen. Allemaal 
van harte gefeliciteerd. We gaan uiteraard jullie verrichtingen volgen. 
 
We willen iedereen er graag op wijzen dat off-ice trainingen en ballettrainingen op elk niveau 
mogelijk is. Juist ook voor beginners wordt het aangeraden. Door ‘droog’ te oefenen voorkom je 
blessures op het ijs en leer je de oefeningen sneller, waardoor je op het ijs ook beter wordt.  
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
De Algemene Ledenvergadering staat alweer bijna voor de deur. Deze zal worden gehouden op 
zaterdag 7 november om 17.15 uur in het restaurant boven in de ijshal worden gehouden. Schrijf 
deze datum alvast op in je agenda. We stellen het zeer op prijs als iedereen komt. We doen het 
voor en door elkaar ! Ook de kinderen zijn welkom en er liggen kleurplaten klaar. 
 
Tenslotte wensen we iedereen een sportief en gezond schaatsseizoen toe,  
met vooral veel plezier.  
Hartelijke groeten vanaf de bestuurstafel, Astrid Gebe    
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BERICHTJE VAN LAURA HONING onze balletcoach van vorig seizoen 
 

Hallo allemaal, hier even een klein berichtje van mij. Tot mijn grote spijt kan ik het 
komende seizoen geen balletles/stretchles aan jullie geven. Zoals de meesten wel 
wisten moest ik geopereerd worden in de vakantie en dit is helaas anders uitgepakt 
dan verwacht. Zodra ik weer een beetje op mijn beentjes sta kom ik zeker langs. Ik 
heb erg van jullie allemaal genoten en vond het enorm leuk om les te geven aan 
jullie en soms onder erg koude omstandigheden (denk aan het kleine kamertje 

boven), maar dit was ook de uitdaging. We hebben er samen 
om gelachen en gebibberd. Ik zou het leuk vinden om 
contact te houden en te horen hoe het nu met jullie gaat. 
Mijn e-mail adres is laura_honing@hotmail.com  
 
Ik wens jullie allemaal een onwijs goed schaatsjaar, zet hem 
op, laat zien wat je kan en ik hoop tot snel. 
 
Heel veel liefs Laura 
 

WWW.KVHOORN.HYVES.NL 
 
Onze website wordt door onze secretaris steeds update gehouden. Blijf dus regelmatig op de 
website kijken voor het laatste nieuws. De website is www.kvhoorn.nl Ook hebben we een site 
waarop iedereen kan krabbelen en foto’s kan plaatsen; www.kvhoorn.hyves.nl Je hoeft geen 
eigen hyves account te hebben om de site te bekijken. De site intikken is voldoende om alles te 
bekijken. Wel is het natuurlijk leuk als deze regelmatig wordt gevuld. Dus heb je leuke foto’s, of 
wil je wat naar iemand krabbelen, kom dan op onze hyves. Hoe levendiger, hoe leuker !, dus deel 
je ervaringen met anderen. 
 

NIEUWE ZAKEN KVH  – 1 -   Learn to skate programma 
 
Learn to skate 
 
Zoals aangekondigd gaan we dit 
seizoen beginnen met het 
lesprogramma “Learn to Skate” LTS 
afgekort. Wat houdt het nu precies in: 
  
Het is een lesprogramma, oorspronkelijk afkomstig uit Amerika en verder ontwikkeld in Nederland 
door hoofdtrainer Marcus Deen. Met het lesprogramma zijn de vorderingen goed bij te houden en 
kan de rijd(st)er zich ontwikkelen richting de wedstrijdsport. Het afgelopen jaar waren we 
begonnen volgens een lesprogramma van de KNSB met daaraan schaatsdiploma’s gekoppeld. 
Onze trainers waren daar echter niet geheel content mee, er ontbreken de nodige 
basisvaardigheden en ook bepaalde logica ontbreekt. Met het LTS programma wordt de basis 
grondig uitgewerkt en het LTS programma werkt door tot en met de test Brons, waarbij de 
rijd(st)er zich reeds gekwalificeerd heeft voor de KNSB-cup. 
 
Het lesprogramma omvat 8 stappen (levels), die elke rijd(st)er in zijn geheel moet doorlopen. De 
rijders worden in levelgroepen geplaatst. Elke trainer behandelt twee levels tegelijk. Gedurende 
het seizoen zijn er testmomenten. Wanneer de rijd(st)er een level heeft behaald, krijgt deze een 
badge met de kleur van het behaalde level .De rijd(st)er krijgt bij aanvang een testboekje. Bij het 
behalen van een level wordt een aantekening gemaakt in het testboekje. Er zullen diverse 
testmomenten zijn gedurende het jaar. Het eerste testmoment staat gepland in de week van 24 -
28 november.  
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NIEUWE ZAKEN KVH   - 2 -   Jump harness 
 
Zoals aangekondigd gaan we aan het werk met de ‘Jump Harness’. Wat 
is dit nu precies: Vorig seizoen hebben wij hard gespaard om deze winter 
het Jump-Harness binnen onze club te kunnen introduceren. Dit systeem 
vermindert niet alleen de tijd die de rijders nodig hebben om dubbele 
sprongen aan te leren aanzienlijk, maar ook het aantal blessures die 
vooral in het begin optreden bij het aanleren van moeilijke sprongen. De 
rijder wordt vastgegespt in een hesje en de trainer kan de rijder tijdens 
de sprong net iets hoger tillen of in balans houden. De rijder maakt de 
sprong zelf en krijgt dus eventueel een zetje mee, waardoor de sprong 
net helemaal rond gemaakt kan worden of wordt juist bij de landing in 
balans gehouden, waardoor de rijder zich kan concentreren op het leren 
van de sprong en blessures voorkomen kunnen worden. 
 

 

NIEUWE ZAKEN KVH  - 3 -  Clubkleding 
 
We zijn supertrots op onze mooie vereniging en dat willen we graag uitstralen ! Daar past 
natuurlijk ook mooie clubkleding bij. We zijn lang aan het zoeken geweest en we zijn uiteindelijk 
uitgekomen bij het prachtige schaatskledingmerk Chloe Noel. Vanaf heden is het mogelijk om 
trainingsjacks en broeken via het bestuur te bestellen of via een mail naar info@kvhoorn.nl We 
zijn op dit moment nog in onderhandeling met een bedrijf om ons logo op de achterzijde te 
borduren cq te bedrukken. De kleding voor onze vereniging is in de kleuren zwart/turqoise. De 
broek is in meerdere modellen te verkrijgen en zo ook het jasje. Hieronder een aantal foto’s van 
de kleding. We zijn nog op zoek voor sponsors voor de kleding, dus wie kent iemand die onze 
vereniging wil sponsoren? De definitieve prijs wordt nog vastgesteld en is mede afhankelijk of we 
de kleding deels gesponsord kunnen krijgen.  
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Zaterdag 20 juni KVH Improvisatie Showwedstrijd 
 
De laatste dag van het seizoen en wat was er hard geoefend door 
iedereen. Niet iedereen durfde het aan om mee te doen, maar toch 
hadden we uiteindelijk zo’n 50 deelnemers die meededen aan de 
showwedstrijd. In de kleedkamer ontstond al dikke pret, want hoe 
bepaalde ‘creaties’ eruit zagen, dat zou heel wat spektakel op het ijs 

gaan worden. We begonnen 
met de jeugd t/m 11 jaar, 
waarin Joey van Heerden 
eerste werd en Kay Groen wel 
heel speciaal was in zijn 
vogelverschrikkerskostuum ! 
Andere deelnemers waren; 

Femke Lioen, Lara Snel, Anne Hetteling, Bente Lioen, Amber Lucas en Myla Snabilie. Vervolgens 
waren de jeugdige wedstrijdrijders aan de beurt, waarin Janice Pullen eerste werd en ondermeer 
een schattig pandabeertje voorbij kwam met Jildou van Vliet erin, alsmede de pink panther, 
vertegenwoordigd door Claudia van de Zande. Toen was het de beurt aan de jeugd tot/met 18 
jaar en de adults. Na de pauze begon het echt hilarisch te worden, want toen kwamen de duo’s 
en groepjes aan bod. Daarin kwamen onder meer de aapjes uit Tarzan voorbij, twee piraten uit de 
Pirates of the Carribean en Alladin met zijn geliefde. Als grote verrassing kwamen de trainers nog 
met een zeer sexy act en vervolgens als grandioze afsluiter Joel met de ‘wizard of oz’. Al met al 
heeft iedereen enorm genoten en voor volgend jaar geldt, doe vooral mee, want het was heel erg 
leuk om mee te doen ! Alle foto’s staan op de site. Ook is iedereen gefilmd, een dvd kan je via de 
penning meester bestellen.      

 
Testdagen 27 juni, 5 juli, 29 augustus 

 
De laatste testen van het seizoen werden in juni, juli en 
augustus gehouden. Marco Frerichs slaagde voor zijn 
interbrons M.I.F. en vervolgens werd het reuze spannend, 
want wanneer de meiden zouden slagen voor hun 
interbrons vrijrijden, dan zouden ze het komend seizoen 
KNSB-cup mogen rijden. In Juni slaagden Claudia en 
Simone van de Zande al en in augustus mochten ook 
Juliette Delcour, Merel Gebe en Lara de Koning hun 
testboekje met aantekening ophalen ! Om deze test te 
kunnen behalen moesten alle sprongen en pirouettes 

foutloos uitgevoerd worden voor een driekoppig jurypanel en dat in een muisstille ijshal waar de 
spanning te snijden was ! Allemaal enorm gefeliciteerd met deze prestatie en dit seizoen gaan we 
jullie verrichtingen volgen en natuurlijk komen we jullie aanmoedigen.   
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Kevin van der Perren op de foto 
samen met Astrid Gebe, Merel 
Gebe en Simone van de Zande 
(Claudia zat reeds te eten) 

Summerskate Zoetermeer 
 
De summerskate begon op 27 juli op maandag en duurde tot en met vrijdag. We moesten om 
8.00 uur op het ijs staan, dus we moesten heel vroeg weg, want we hadden met Joel afgesproken 
dat we hem van het station zouden ophalen, dus elke dag om 6.30 uur in de auto op weg naar 
Zoetermeer. Ik sliep veel in de auto net als mijn moeder. Het eerste half uur kregen we les van 
Neil Carpenter en daarna kreeg ik samen met Janice Pullen een uur les van Joel. Als de les klaar 
was gingen we naar ballet of off-ice training, dit was in een grote zaal naast de ijsbaan, dan 
hadden we pauze en konden we eten en drinken pakken. S'middags kregen we dan weer een uur 
les van Joel en daarna was ik klaar. Janice moest dan twee uur schaatsen. Het was wel een 
beetje druk op het ijs, er waren veel verenigingen dus ook soms wel 11 trainers op het ijs. Ook 
heb ik Manouk Gijsman zien trainen, dat was wel gaaf want zij kan erg goed schaatsen. Ik vond 
het wel leuk maar wel erg vermoeiend, dat kwam vooral omdat ik zo vroeg mijn bed uit moest. 
Groetjes van Juliette Delcour  
 

Zomerkamp Epinal Frankrijk 
  

Hoi mensen die het clubblad lezen; het 
schaatskamp was heel leuk. We moesten 
elke dag 3 uren trainen op de ijsbaan, maar 
dat valt wel mee want het was heeeeeeeel 
leuk. Ook hadden we balletles van Madina 
en dat was ook heeeeel leuk. Soms hadden 
we pauze en dan waren er lekkere 
broodjes. De ijsbaan daar was best koud 
hoor bbbbbbbbbrrrrrrrrrr. Ik heb andere 
kinderen ontmoet en ben vriendjes 

geworden met Eva, Pieter, Daisy en Evelien. Terug op de camping deden we heeeeeel leuke 
spelletjes zoals het cadeautjesspel en bingo. Maar zwemmen in het zwembad was ook heel leuk. 
We deden een heel leuk spelletje mannen tegen vrouwen. Er waren natuurlijk veel meer 
vrouwen, maar de mannen hadden Joel en die is heel erg sterk. Alle kinderen die op de rand 
stonden werden door Joel in het water geduwd. Maar ik, Jildou, heb Joel in het water geduwd. Ik 
heb deze schaatsweek veel geleerd, maar ook heeeeel veel lol gehad,  groetjes Jildou van Vliet.  
 

Zomerkamp Turnhout België 
 
In de vakantie ben ik met mijn moeder (Margret Steenvoorden) en 
mijn zus Simone naar België gegaan voor een schaatskamp in 
Turnhout. We zaten samen in een mooie stavaravan samen met 
Merel Gebe en haar moeder Astrid Gebe.  Het was een hele leuke 
camping met een heel groot meer, met allemaal speeltoestellen 
eromheen. ’s Morgens moesten we al om 08.00 op de ijsbaan zijn. 
We gingen 3 uur schaatsen en 1 uur ballet/off-ice. Om  12 uur kregen 
we warm eten in de kantine. We aten elke dag pasta met salade, 
maar wel elke keer een andere pasta. Het schaatsen was heel leuk, 
we moesten soms best wel moeilijke dingen doen. Astrid deed ook af 
en toe met ons mee en zij was de eerste dag heel ziek, dat was heel 

zielig want ze moest aldoor spugen. Gelukkig was dat de volgende dag weer 
over. Kevin vd Perren was er ook en wij hebben ook van hem les gehad en off-
ice training. We kregen ballet van Yevgainie of zoiets en Merel, Simone en ik 
noemde hem Gaymen.  ’s Middags gingen we lekker zwemmen totdat we 
moesten eten. Dat was erg leuk en het was ook heel mooi weer. Volgend jaar 
wil ik met KVH op kamp.  
Groetjes Claudia van de Zande.  
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KVH Wandelpuzzeltocht met Kunstrolschaatsdemonstratie 

 
Als bestuur wilden we de leden alvast een opwarmertje 
aanbieden voor het komend seizoen. We kwamen op het 
idee om een wandelpuzzeltocht te organiseren met 
daaraan gekoppeld een kunstrolschaatsdemonstratie, 
wat misschien mogelijkheden biedt voor onze vereniging 
in de toekomst. Op zondag 13 september was het zover. 
Vele vrijwilligers, waaronder het voltallig bestuur, Henk 
Grimsport met lease-schaatsen, EC-handel met 
schaatsartikelen, het nationaal team kunstrolschaatsen 
met een demo-stand en vrijwilligers van de ijsbaan. 

Helaas was alleen de opkomst minimaal. Ondanks dat we alle leden via de mail geïnformeerd 
hadden en velen nog telefonisch/mondeling hadden benaderd viel het erg tegen, terwijl het weer 
eigenlijk perfect was voor een wandeling. Degene die wel mee hebben gedaan waren vol 
enthousiasme en vooral een groot applaus voor het kunstrolschaatsteam, zelfs een triple-jump 
kregen we te zien. De prijswinnaars van de tocht zijn geworden: 
1ste prijs: schaatsclinic dancing-on-ice voor 6 personen voor Monique en Joey van Heerden 
2de prijs:  gratis entreebewijs voor de ijsbaan voor 4 personen voor Jacqueline van Griensven 
3de prijs: schaatssnackpakket voor Cyrilla Sikkens 
 
IJSTHEATER SHOW 18 SEPTEMBER 
 
Zoals de meeste leden wel 
weten, maken een aantal 
trainers van ons deel uit van 
het IJstheater. Joel Mangs is 
tevens de choreograaf van 
het ijstheater. Het ijstheater 
verzorgt demonstraties en 
clinics en heeft afgelopen 
zomer keihard getraind aan 
hun nieuwe show. Donderdag 18 september was de try-out hiervan in 
Raamsdonkveer en daar hebben we natuurlijk een kijkje genomen. Extra 
spannend was het voor Lara de Koning, die bij KVH schaatst, want zij 
was voor de zomer gevraagd het ijstheater te versterken. Lara van te 
voren nog even extra succes gewenst en duimend op de eerste rij kijken 
of alles goed ging. Nou we hebben genoten van Lara en met haar hebben 
we een nieuwe ster in ons midden ! Het thema van de show was 
film/musical en met een stukje film, waarin de sterren van het ijstheater 
straalden werd begonnen. Zij maakten een toerist het wel erg heet onder 

zijn voeten, door hem in een 
lift te ‘verleiden’. Vervolgens 
kwam Joel als een de enige 
echte 007 ster in beeld, 
waarna de toerist nog even in 
beeld kwam en deze 
vervolgens al buikschuivend 
op het ijs verscheen. Daarna 
begon de show, met 
prachtige shows en kostuums 
en de oh’s en ah’s waren niet 
van de lucht toen de 
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 gastrijders drievoudige sprongen lieten 
zien en torenhoge liften. Ook Lara liet 
zien dat ze inmiddels echt binnen het 
ijstheater past en schaatste subliem ! 
Een hele mooie show en een mooie 
avond en we hebben een heleboel 
inspiratie opgedaan voor onze eigen 
vereniging en met name natuurllijk voor 
het showrijden, waar we dit seizoen mee 
gaan starten. 
 

SHOWRIJDEN BIJ KVH BIJ HET SHOWTEAM ‘ICESTARS’ 
 
Zoals we het vorig seizoen al hebben aangekondigd gaan we dit seizoen beginnen 
met showrijden. De meesten weten niet precies wat ze daar nu van kunnen 
verwachten. Bij het showrijden wordt gewerkt aan een show, zoals ongeveer te zi  
en is bij tv-programma’s als Dancing-on-Ice en Sterren-dansen-op-het-ijs en 
zoals shows van het IJstheater en Holiday-On-Ice. Uiteraard moet het 
groeien, maar we willen met het showteam demonstraties kunnen geven en 
er wordt naar het Gewestelijk kampioenschap toegewerkt op 21 februari. De beste 
3 van elke categorie mogen vervolgens meedoen aan het Nederlands Kampioenschap 
Showrijden. De categorieën bij het showrijden zijn solo (opgedeeld naar leeftijd), quartet (4 
personen), kleine groep (8-12 personen) of grote groep (16 personen of meer). Inmiddels is 
de naam van ons showteam bekend en dat is ICE STARS ! 
 
 

De grote club actie is weer gestart. Nog niet alle loten zijn verkocht, dus zet je nog 
even goed in. Voor de beste verkopers van onze club zijn de volgende prijzen te 
winnen: een jaar lang lease schaatsen van Henk Grimsport; een schaatspakje/ 
trainingspak naar keuze gesponsord door Nuance Kasten en Deuren en een stel 

Blinkerz schaatsbeschermers, gesponsord door EC Handel. In het volgende clubblad worden de 
winnaars en de opbrengst bekendgemaakt. Alle deelnemers alvast enorm bedankt !  
 
 

Schrijf op in je agenda, op zondag 8 november gaan we meedoen met de Sponsor 
Bingo Loterij. We zullen dan alle leden gaan bellen. Jullie worden dan verzocht om 
3 adressen klaar te hebben liggen, die (éénmalig) een lot willen kopen voor onze 
vereniging. Als wij die dag de meeste loten van alle deelnemende verenigingen (3 

of 4 verenigingen) kunnen verkopen, dan krijgen we een bonus van € 2000,00 euro. Dat geld 
hebben we echt heel hard nodig, want de ijshuur is dit jaar verhoogd naar maar liefst € 119,00 
euro per uur ! Om het schaatsen betaalbaar te houden hebben we echt extra geld nodig om 
volgend jaar door te kunnen gaan. Wij verzoeken de leden daarom met klem om hieraan mee te 
doen. Het is niet nodig om meer dan één keer mee te spelen (het mag natuurlijk wel). Een lot kost 
€ 8,50, waarvan de helft direct naar onze vereniging gaat. Uiteraard zijn er mooie prijzen te 
winnen. Jullie zullen hiervoor allemaal benaderd gaan worden. Help mee, dan help je ook jezelf 
en dan kunnen we blijven schaatsen met zijn allen ! Vorig jaar hebben we ook de bonusprijs van 
€ 2000,00 in de wacht gesleept en we gaan dat natuurlijk weer doen !  
 

    
 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende bericht….. 
 

De leden van KVH wordt gevraagd uit te kijken naar nieuwe leden. 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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PUZZEL PAGINA 
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EVENEMENTENKALENDER 
 
03 oktober :  Opening winterseizoen 2009/2010 Hoorn 
03 oktober :  Magic Skate Trofee Breda 
17 oktober :  1e selectiewedstrijd O.N.K. Den Bosch 
07 november :  2e selectiewedstrijd O.N.K. Zoetermeer 
07 november :  17.15 Algemene Ledenvergadering KVH Hoorn 
08 november :  Sponsor Bingo Loterij ALLEMAAL MEEDOEN !!!!!!!! 
14 november :  Testdag MIF en Vrijrijtesten Hoorn 
15 november :  Wedstrijd mini’s en aspiranten Dordrecht 
21 november :  Artistic Skate, interpretatie wedstrijd Deventer 
22 november :  Selectiewedstrijd Regio West II showrijden Den Haag 
22 november :  Hofstadbokaal Den Haag 
24-28 nov. :  Learn to Skate testmomenten Hoorn 
29 november :  3e selectiewedstrijd O.N.K. Amsterdam 
 
********************** Alvast noteren*************************** 
 
22 december :  Kerstgala: “KVH en de Notenkraker” Hoorn 
07 maart :  Testdag MIF en Vrijrijtesten Hoorn 
28 maart :  KVH Lentebokaal Hoorn 
13 juni :  Testdag MIF en Vrijrijtesten Hoorn 
19 juni :  KVH Improvisatie Showwedstrijd; clubbokaal Hoorn 

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

VERJAARDAGEN 
 
Oktober: 
 
03 Renee Hilgersom 
08 Aranka Kops 
10 Monique Geerlings 
14 Monique v. Wonderen 
20 Romy v. Schaik 
20 Laura Mittelmeijer 
22 Danique vd Bos 

22 Noelle Nieuwboer 
24 Andrea de la Torre Diaz 
25 Gaytrie Jiawan 
26 Esperanza Cuenca vP. 
31 Nienke Emons 
 
November: 
 
05 Kelly Jonckheere 

14 Marlies Bakker 
18 Julia Kotok 
19 Ilona vd Vloed 
30 Maaike Kroon 
 
 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd !

 
 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN 
 
Attentie voor alle rijders: 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 (geen dikke ski- 
kleding, liefst een trainingspak), anders kan je met de les niet goed meedoen. 
 

INLEVERDATUM COPY SERVICE:   7 november 2009 
 
Verschijningsdatum clubblad: herfstnummer 14 november 2009 
Iets voor in het clubblad ?? Geef het door via info@kvhoorn.nl 
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INTERVIEW met internationaal schaatser KEVIN VAN DER PERREN 
 
Van de zomer hadden we het genoegen om met de Belgisch 
kampioen en bronzen medaille winnaar Kevin van der Perren te 
schaatsen en te spreken, samen met zijn vrouw Jenna Mc Corkell, 
ook internationaal schaatster  en 6-voudig Engels kampioen. “Ik 
schaats sinds mijn 12de. Ik ben met schaatsen begonnen doordat ik 
gekeken had bij ‘Holiday On Ice’ en dat heel mooi vond en toen zelf 
ben gaan schaatsen op de ijsbaan en daar toen gevraagd ben om 
bij de club op kunstrijden te gaan. Voor een jongen is die leeftijd 
nog niet zo oud, dan pas beginnen jongens te groeien. Ik train nu 
zo’n 4 uur per dag en daar zit ook fitness en krachttraining bij. Ik 
ben inmiddels 6-voudig Belgisch kampioen en heb de bronzen 
medaille op het EK behaald en de 6de plek op het WK. Het 
afgelopen jaar ging minder, toen werd ik 14de op het WK. Het leukste wat ik met schaatsen heb 
meegemaakt zijn toch wel de bronzen medaille en de deelname aan de Olympische Spelen en 

daarnaast natuurlijk dat ik Jenna in 2002 heb leren kennen bij het WK Junioren. Ik 
schaats inmiddels ook als paar met Jenna, maar doe dat voor de fun, als show. Ik 
ben met Jenna op 17 mei 2008 getrouwd. Jenna en ik doen beiden mee met de 
Olympische Spelen in Vancouver, dus duimen voor ons allebei, ik hoop op een 
plek bij de beste 5 !  Wat ik vroeger wel eens jammer vond is dat het hoofdzakelijk 
als sport voor meisjes wordt gezien, dat is het echt niet. Ook voor ‘gewone’ 
jongens is het een geweldige sport, waarbij heel veel kracht komt kijken, dus spoor 
alle jongens aan die jullie kennen ! Zelf vind ik de beste schaatster Michelle Kwan. 
Ik wens jullie heel veel plezier binnen de club en moedig mij en Jenna aan via de 
tv bij de Olympische Spelen !”  
 
 

Even in gesprek met:…………… Jolien Heddes 
 
Woonplaats : De Goorn 
Leeftijd : 14 jaar 
Schaatsgroep : Gevorderde jeugd 
Schaatst sinds : November 2008  
Trainer : Ilja 
Dagelijkse bezigheid : gymnasium Oscar Romero 
Hobby's : kunstschaatsen en piano spelen 
Bewondering voor : Tsjaaaaa…. 
Hekel aan : Een megagrote berg huiswerk! 
Favoriete eten/drinken : Pizza en boerenkool met worst en thee 
Favoriete muziek : Maakt eigenlijk niet zoveel uit 
Favoriete vakantie : Wintersport en zon ! 
Favoriete moment van de dag: ’s-Avonds een kopje thee 
Mooiste schaatsmoment  : dat ik 2de werd met mijn 1ste wedstrijd 
Wat wil je ooit nog meemaken: 1e worden 
Wat is de lol aan het schaatsen voor jou: het wordt steeds leuker, want je kan steeds meer 
Hoeveel tijd besteed jij aan trainen per week: tot nog toe 3,5 uur 
Waarom ben jij gaan schaatsen: Doordat tante Astrid de voorzitster werd van KVH en ik vond het 
een leuke sport. 
Kelly stelde jou de volgende vraag: Wat vind jij nou de moeilijkste sprong? Axel (lukt nog niet!) 
Van wie wil je graag een interview in het volgende clubblad?:  Lisa van Vliet 
Welke vraag wil je Lisa stellen: Wat is het leukste tijdens de kunstschaatsles? 
 Tot slot een wijze spreuk van Jolien:  Maak er weer een supergaaf schaatsseizoen van.!!! 
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