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Doet u mee?
Sponsor ook het clubblad, voor deze advertentie betaalt u slechts € 125,00 euro per jaar en daarmee
staat u prominent minimaal 5x met deze advertentie in het clubblad en krijgt u van ons tevens de

ruimte om uw bedrijf via een redactioneel stuk te promoten.

Meer informatie via info@kvhoorn.nl
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Ik durf te wedden dat niemand ooit als kind heeft

gezegd dat je later vrijwilligerwerk wilde gaan

doen, laat staan een club besturen. Je rolt er in, in

mijn geval omdat ik zelf wilde blijven schaatsen en

ook omdat mijn beide kinderen schaatsen.

Hetzelfde geldt voor onze andere bestuursleden.

Eigenlijk ‘overkomt’ het je. Op dit moment

overkomt ons wel heel veel vrijwilligerswerk,

zozeer dat het ons bedwelmt en dat is niet goed. Ik

las in een tijdschrift dat een vrouw ook in een club

was gerold als vrijwilliger, maar dat deze club 1600

leden telt enmaar liefst 400 vrijwilligers! Onze club

telt inmiddels bijna 200 leden, maar we hebben

slechts één hand vol vrijwilligers. Dit was echt een

eyeJopener en het komend seizoen gaan we dan

ons vooral hard maken om naar de 40 vrijwilligers

toe tewerken,wantdanwordthetvrijwilligerswerk

leuk om te doen, immers vele handen maken licht

werk. Dus bij deze; meld je aan voor een

bestuursfunctie of commissie of ondersteunde

werkzaamheden.

Ik weet wat

ik later

worden wil

BESTUURSTAFEL



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
Decontributie en licentie termijn loopt van01J07 t/m30J06.De
contributie bedraagt € 25 per jaar plus licentie kosten:
JR: recreantenwedstrijdrijders jeugd t/m 16 jaar € 6,95 p/j
AW: test/wedstrijdrijders KNSBJcup en NK €22,80 euro p/j
SR: Rrecreantenwedstrijdrijders vanaf 17 jaar € 12,20 euro p/j
Schaatsblad KNSB (verplicht vanaf 17 jaar voor rijders met SRJ
licentie) € 22,25 euro p/j
Het lesgeld is afhankelijk van de training. De bedragen hiervoor
staan op dewebsite vermeld. Het winterseizoen loopt van eind
september tot halfmaart. Het zomerseizoen start na afloop van
het winterseizoen en loopt tot eind juni.

AANMELDEN NIEUWE LEDEN en TUSSENTIJDS LID WORDEN
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
J Inhalen van niet gevolgde onJ en/of offJice trainingen is alleen
mogelijk indien dit het gevolg is van deelname aan wedstrijden
of testen.
J Trainingen die door ziekte, vakantie of andere
omstandigheden,dienietsmetdevereniging temakenhebben,
mogen niet worden ingehaald. Onderling ruilen is voor deze
reden ook niet toegestaan.
J 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 .
J Bij langdurigeblessureof 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
winterJ cq zomerseizoen. Restitutie zal plaatsvinden over de
weken, mits 4 of meer aaneengesloten weken, dat men tijdens
het winterJ 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.
J In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van
bovengenoemde regeling.
* schriftelijk of per mail met leesbevestiging

Leuke anekdote? Mail: redactie@kvhoorn.nl Twitter: @kvhoorn

De eerste mail

Ik wil jullie een compliment geven voor het
clubblad. Fijn dat jullie voor een gedrukt
exemplaar hebben gekozen, gewoon even lekker
lezen op de bank! Er staat afwisselende
informatie in voor elke catogorie, dus lekker
doorgaan zo! Corine

Alles
in één

KVHOORN.NL, een bundel van nieuws,

activiteiten en verslagen. Nu ook met

ingezonden stukjes van leden!



@ mail/schrijf/twitter ons

Leuke anekdote? Mail: redactie@kvhoorn.nl Twitter: @kvhoorn

Merel Gebe
Schaatsverslaafde
moeder wil niet van het
ijs - .-Ik moet weer eens
heeelll lang wachten!!!

FACEBOOKFACT

@Graafl (Linda)
Ik wil naar een warm
land waar je heerlijk in
de zon kan liggen! Maar
waar je ook gewoon kan
schaatsen, het hele jaar
door! #vakantiegevoel

TWITTERQUOTE

Het was mijn eerste schaatsles,
1979. Ikweethetnogzogoed,vol
verwachting keek ik er naar uit,
het ijs had iets magisch. Met
nieuwe ‘echte’ kunstschaatsen
zou ik de nieuwe Sjoukje Dijkstra
gaan worden. Kunstschaatsen
uit het verre China, wie kent ze
niet, zonder hak, zonder puntjes
en voorzien van prachtig plastic
kunstleer, ze blonken mij
tegemoet.Daarvoormoest ikhet
op de sloten thuis steeds stellen
met de Friese doorlopers om
mijn laarzen heen gebonden.
Maar nu, nu zou het gaan
gebeuren! Maar al wat er
gebeurde, ik kwam er niet op

vooruit, laat staan een prachtige
pirouetteof sprong.Aanhet eind
vanhetseizoenhad ikmetpijnen
moeite mijn schaatsvaardigJ
heidsdiploma A behaald. Na
enkele jaren kreeg ik dan toch
eindelijk mijn fel begeerde echte
kunstschaatsen, met hak, met
puntjes en met een stevige
schoen, eindelijk kon ik het
gevoel ervaren van het glijden
over het ijs. En 30 jaar later toch
weer op les gegaan. Een Sjoukje
Dijkstra zal ik niet meer gaan
worden, maar de magie is
gebleven en eindelijk, eindelijk
kan ik die mooie pirouette
maken!

Mijn eerste schaatsles

PRIJSVRAAG!

De voorkant is dit keer wel
heel speciaal! Kijk nog
eens goed naar de
voorkant en bedenk een
leuk verhaaltje omtrent dit
tafereeltje. Het leukste
verhaaltje wordt in het
volgende clubblad
gepubliceerd!



Nieuws van het ijs!

Jeugd

Ik doe nu voor het tweede seizoen mee, en schaats
van 09:30 tot 11:00 uur op zaterdag bij Ilja in de
groep. Ik vind Ilja heel aardig en ik leer ook heel erg
veel van haar. Vorig seizoen kreeg ik les van Pieter,
Anoek en Kelly en ook van hun kreeg ik heel leuk les
waardoor ik met veel plezier elke zaterdag ging
schaatsen. Ik heb een KVH schaatspak gekregen van
mevaderwatheel lekker zit tijdenshet schaatsen.Op
school ga ik een spreekbeurt geven over
kunstschaatsen. Ik hoop nog heel lang bij KVH te
kunnen schaatsen zodat ik net als de trainers mooie
pirouette kan maken. Groetjes, Nova

Showteam

Hey, Ik ben Stéphanie Gerritsen
en ik ben 15 jaar. Ik schaats al
sinds ik mij kan herinneren.
Alleen kunstschaatsen doe ik nu
voor mijn zesde jaar. Dit is voor
mij het tweede jaar dat ik
meedoe met het showteam,
wat ik erg leuk vind. Vorig jaar
zijn we eerste geworden, maar
dat weet iedereen inmiddels al.
Dit jaar doen we weer mee en
we hopen natuurlijk weer op de
eerste plaats. Daar wordt
inmiddels hard aan gewerkt.
Verder wil ik iedereen nog een
gelukkig 2012 wensen en een
heel goed kunstschaats jaar!



Nieuws van het ijs!

Adults

Mijn naam is Cathy Baars en ik kunstschaats vanaf de opening van de
ijsbaan in Hoorn. Het leuke van kunstschaatsen is dat je steeds wat
nieuws leert. Bij kunstschaatsen is er steeds wat nieuws. Op
zondagavond wordt er vooral gewerkt aan de knsb testen en de learn to
skate testen. Dit neemt veel tijd in beslag. Toen ik begon met
kunstschaatsen hoopte ik dat we ook op muziek gingen schaatsen, dat
gebeurt eigenlijk heel weinig. Alleen in het showteam wordt vaak op
muziek geschaatst. Dat vind ik jammer, want de muziek voegt ook een
zekere gratie toe aan het schaatsen. Het maakt vaak dat je mooier
beweeg.Het leukstevind ikeigenlijknoghet lesgevenaandebeginnende
jeugd op zaterdagochtend. De jeugd heeft de toekomst!

Wedstrijd
Ik schaats al ongeveer 5 tot 6 jaar. Ik
krijg les van Esperanza, Joel en Nikki.
Ik doe mee aan KNSB wedstrijden in
de categorie Debs B, afgelopen
wedstrijd ging erg goed!
Samen met Jolien, Kelly en Miranda
vormen wij het gezellige showteam:
'Sparkling Ice Stars' Wat ik graag nog
zou willen bereiken is alle dubbels
springen!
Ikvindschaatsenheelerg leukenstop
zeker nog lang niet!!!
Groetjes Merel!

Aspiranten

Ik ben Michelle en ik schaats bij
de Aspiranten, dat vind ik een
heel gezellig groepje. We

hebben Ilja en Priscilla als
trainers. We zijn alle enkele
sprongen en de zitJ, zweef, en
standwissel pirouette aan het
oefenen, alle dingen voor de
Interbrons vrijrijden. Ik vind de
flipendezitpirouettehet leukste
om te doen.



Nationaal nieuws!
HOOGLAND I Maar liefst twintig Nederlandse rijders
en rijdsters hebben zich tijdens dewedstrijden om het
Nederlands kampioenschap kunstrijden afgelopen
weekend in Tilburg in verschillende categorieën
gekwalificeerd voor deelname aan de internationale
wedstrijden om de Challenge Cup.

Die wedstrijd wordt van 8 tot en met 11 maart op de
ijsbaan van De Uithof in Den Haag gehouden.
Interessant is dan te zien in hoeverre de Nederlanders
zich staande kunnen houden in het internationale veld,
met rijdsters en rijders uit de wereldtop. Een aantal van
de Nederlandse deelnemers zijn: Manouk Gijsman, Eva
Lim, Boyito Mulder en Thomas Kennes

TILBURG I De senioren sloten het
Open Nederlands Kampioenschap
2012 af. Bij demannenwist Boyito
Mulder ondanks een blessure zijn
titel te verdedigen, ook al kwam
Florian Gostelie heel dichtbij.

Tilburg J Gijsman ging na de korte
kür al aan de leiding. In de lange kür
startte de winnares van het ONK in
2009 en 2010 als eerste van de
groep en zette daarmee de score.
Een mooie drievoudige flip, een
drievoudige salchow en een dubbel
axel waren voldoende om de
concurrentie op afstand te houden
en de titel binnen te slepen.

Het zilver ging naar Eva Lim, die erg
blij was dat ze na een jaar van
blessureleed toch weer deel kon
nemen aan de titelstrijd: "Ik vond
het zo leuk om hier weer te staan!
Vorig jaar heb ik gemist, dus ik vond
het nu extra leuk. Ook ben ik echt
blij dat ik nu op het podium sta,
want dan kan ik naar de Challenge

Cup.Daarheb ikal tweekeereerder
aanmeegedaan endatwilde ik heel
graag weer." De derde plaats was
voor de geblesseerde Michelle
Couwenberg.
Mulder vocht in de lange kür voor
wat hij waard was. "Ik moest een
aangepast programma rijden,
omdat ik niet alle sprongen kon
doen. Ik heb mijn best gedaan en
ben heel blij dat ik toch gereden
heb", verteldeMuldernaafloop.Hij
scoorde 82.14 in de lange kür en
kwam daarmee uit op een

totaalscore van 121.88 punten.
Bij Florian Gostelie verliep de kür
niet helemaal zoals gepland, hij liet
wat steekjes vallen. Uiteindelijk
wist hij door sterkere components
dan Mulder toch de lange kür te
winnen met 82.52 punten.
Opgeteld bij de score van de korte
kür kwam hij uit op 121.17 punten,
net niet genoeg om de wedstrijd te
winnen.
De heren moesten minimaal 120
scoren voor de Nederlandse titel,
die dus naar Mulder ging.

Open Nederlands Kampioenschap



Internationaal nieuws

HOOGLAND – Willy van Veen is
door de ISU gevraagd om bij de
eerste wintereditie van de Jeugd
Olympische Spelen (JOS) als
technical specialist bij het
kunstrijden op te treden. Van
Veen is verguld met de
uitnodiging. “Ik benal sinds 2005
technical specialist en heb ook
grote wedstrijden gedaan, maar
dit is echt een belangrijk
toernooi.”

“Ik bendegenediedeonderdelen
van de kürs bij de dames op
technische aspecten benoemd”,
legt Van Veen uit. Samen met de
technical assistant en de
controller bepaalt ze de
technische scores. “Daarna hangt
de jury er een artistieke waarde
aan vast.”
Ze kijkt met veel verwachting uit
naar de Jeugspelen die van 13 tot
enmet 22 januari plaatsvinden in
het Oostenrijkse Innsbruck. “Met
de nieuwe reglementen binnen
het kunstrijden is het soms heel
spannend wie er winnen zal.
Soms komt het op tienden van
punten uit.” Van Veen zal alle
wedstrijden van de
damescategorieën in actie
komen. Ze verwacht ook veel van
een nieuw onderdeel dat bij het
kunstrijden geïntroduceerd

wordt: de gemengde
ploegenwedstrijd waarbij een
heer, een dame en een paar een
kür op het ijs brengen en waarbij
een landenklassering wordt
opgemaakt. “Het zou weleens
een testJevenement kunnen zijn
voor seniorenJtoernooien”,
vermoedt Van Veen.

Belang
De Jeugd Olympische WinterJ
spelen zijn een nieuw evenement
waar zowel het IOC als ook het
NOC*NSF veel belang aan
hechten. Het is een mondiale
variant op de Europese Jeugd

Olympische Festivals die elke
twee jaar plaatsvinden. Van
Veen: “Ik heb al twee keer een
jeugdfestival meegemaakt, maar
dit zal nog groter zijn.”
De wintereditie van de Jeugd
Olympische Spelen brengt 1058
jeugdige sporters, tussen de
veertien en achttien jaar oud, uit
meerdan70 landenbij elkaar. Op
het programma staan dezelfde
sporten als op de Olympische
Winterspelen van Sotsji 2014:
biatlon, bobslee, skeleton,
curling, ijshockey, rodelen,
kunstrijden, short track, langeJ
baanschaatsen, alpineskiën,

Internationaal jureren



Kort Nieuws!

Nooit meer ‘Merel, jij bent eeuwig krom’ en
‘doe maar, dat is goed voor koerpoes’ bij
kunstschaatsvereniging Hoorn. Onze lieve
balletcoach Madina Doudevkaya is bij ons
weg. Madina was naast balletcoach ook
trainster van de recreanten.

We weten nog niet wie Madina komt
vervangen. In de tijd dat er geen balletles van
Madina is worden er vervangende lessen
aangeboden. Dit kan verschillen van een
(russische) dans tot een uurtje lekker
stretchen..

We willen Madina ontzettend bedanken voor
al het werk dat ze heeft verricht. We spreken
niet alleen namens Jeffrey Dral als we zeggen
dat ze ons lenig heeft gekregen.. hoe erg we
ons er ook tegen verzette!Maar ach, alles was
gelukkig ‘goed voor koerpoes’.

Niet goed voor koerpoes

Astrid Gebe. Voorzitster van onze geliefde
kunstschaatsvereniging Hoorn en daarnaast trainster
van de jeugd. Zelf is ze ook een fanatiek schaatser. Ze
traint wanneer ze kan en doet mee aan wedstrijden.

Astrid wint, wint, wint en wint! Staat ze niet met het
showteam op het blok, dan staat ze er wel alleen op.

Is dit toeval? Om te checken...Surf naar
WWW.KVHOORN.NL en bekijk de foto's van de KVH
Winterbokaal. Ga er wel even voor zitten want het zijn
er een heleboel vijfhonderdachtenveertig om precies
te zijn.

Zelf hebben we ook gekeken! Maar om kort te gaan:
We hebben een voorzitster om trots op te zijn!

Is dit toeval... fraude?? Of gewoon keigoed!!!

We zijn met Romy en Lisa naar Holiday on ice geweest
en dar zijn zemet Jenny Smit enMicheal Bogaart op de
foto geweest

Holiday on Ice



Nina Burlage
Roos Conijn
Rianne Dekker
Anne vd Dongen
Lars van Doorn
Valence Evenlo
Petra Gerritsen
Gizella Gregor
Esmee Groot
Iris de Hoop
Jet Houter
Eva Jongejan
Anita Jonk
Anouk van Kampen
Chantal Katers
Laura Konings
Britt Koot
Nicole Kruize
Marit Lakeman
SophieJEline Leijdekker
Marina Mirokovich
Carlijn Moes
Shanna Munster
Samantha Neck
Mandy Rood
Olga Scherb
Rozemarijn Streefkerk

Keyshandra Antic
Nina Burlage
Miriline Corver
Anne vd Dongen
Linda Duijfs
Valence Evenlo
Lieve Fasten
Nova van Gent
Raquel Gomez Nunez
Shannen Groen
Esmee Groot
Saar Houter
Anouk van Kampen
Michelle Katers
Laura Konings
Nicole Kruize
SophieJEline Leijdekker
Carlijn Moes
Samantha Neck
Doris Overstegen
Mandy Rood
Olga Scherb
Rozemarijn Streefkerk
Alisha Wijnjeterp

Keyshandra Antic
Ryanne Berghammer
Rianne Broekman
Julia van Doorn
Rosa van Doorn
Amber Frikkee
Raquel Gomez Nunez
Linde van Heeteringen
Ayonna Karqofodi
Nicole Kruize
SophieJEline Leijdekker
Naomi Man
Mandy Rood
Tjitske Schenk
Rozemarijn Streefkerk
Melissa Verschoor

Klaske Baars
Anouk Groot
Inge Heddes
Mandy Rood
JoJAnn Veerman

Uitslagen
LTS-testen

Annemiek Daalhuisen
Inge Heddes
Mandy Rood
Elize Wannet
Franka Wiggers

LTS-testen???

Wat zijn de LTSJtesten ook alweer?
In het vorige clubblad staat het
precies uitgelegd.
Ook op de website is informatie te
vinden. (www.kvhoorn.nl)

Test 1 Test 2 Test 3

Test 4

Test 5



KNSB wedstrijden

Zaterdag 10decemberwerd in Zoetermeer de eerste selectiewedstrijd
gehouden van de KNSBJAJcup wedstrijd. Namens KVH maakten Romy
vanderHeijden,Novali Jaski, KayGroen, Lisa Jansen, Isabel Dubbeld en
Roxy Janssen hun debuut in de categorie mini’s. In de categorie Teens
deden Jildou van Vliet en Marco Frerichs mee.

Het was reuzespannend, want deze wedstrijd betekent toch de echte
aftrap van het seizoen; voor de mini’s hun allereerste KNSBJcup
wedstrijd enMarco en Jildou kwamen beiden dit jaar voor het eerst uit
in de categorie Teens.

1e selectiewedstrijd KNSB A

Jildou van Vliet 1e (teens)
Marco Frerichs 1e (teens)
Kay Groen 2e (mini's)

Roxy Janssen 12e (mini's)
Isabel Dubbeld 15e (mini's)
Lisa Jansen 21e (mini's)
Novali Jaski 23e (mini's)

Romy v.d. Heijden 26e (mini's)

De uitslag

Zaterdag 21 Januari werd de 2e selectiewedstrijd KNSB A gereden. Al
weer vroeg uit de veren om alle haren op te steken.

Ookdit keerginghetweererggoed. Iedereenheeftwederomprachtige
kür laten zien en de jury was ook vandaag KVH weer goedgezind.

Voor Isabel Dubbeld was het helemaal een TOP dag, zij mag zelfs door
naar de finale van de KNSBJcup.

2e selectiewedstrijd KNSB A

Jildou van Vliet 2e (teens)
Marco Frerichs 1e (teens)
Kay Groen 4e (mini's)

Isabel Dubbeld 4e (mini's)
Roxy Janssen 19e (mini's)
Lisa Jansen 22e (mini's)
Novali Jaski 30e (mini's)

Romy v.d. Heijden 15e (mini's)

De uitslag

Voor Lara en Kelly was het de uitdaging om toch nog mee te kunnen
doen ondanks hun vakantie. Lara was nog in Zwitserland en kwam pas
's nachts terug, zonder licensie, met geleend pakje heeft ze toch nog
mee kunnen doen. Ook Kelly kon op het laatstemoment toch nogmee
doen. De TeensJlady’s zijn uiteindelijk allen gestart, echter Jolien had
weer andere opstartproblemen, de muziek deed het niet. Uiteindelijk
reed Jolien op de muziek van Lara en dat ging redelijk goed, tot de val
tegen de boarding tijdens een zweefstand.

IsabelenTimhebbenallebeierggoedgereden.Merelwasheelblijwant
ze had alle drie de dubbels goed gesprongen. Jeffrey was bijna eerste
op 0,1 na.

1e selectiewedstrijd KNSB B

Isabel Meijer 16e (Proms B)
Lara de Koning 19e (Teens B)

Miranda van Twisk 18e (Teens B)
Jolien Heddes 31e (Teens B)

Kelly Jonckheere 32e (Teens B)
Tim Gebe 4e (Teens B)
Merel Gebe 8e (Debs B)
Jeffrey Dral 2e (Novice B

De uitslag



Op woensdag 28 december 2011 werd het Kerstbokaal georganiseerd door
Ekijsa. De wedstrijd werd verreden in de Jaap Edenhal te Amsterdam. Namens
KVH deden er vier deelnemersmee, verdeeld in twee categorieën. Lisa van Vliet
schaatste in de recreanten 4 en Astrid Hughes,
Michelle Dubbeld en Linda de Graaf kwamen uit in de
aspirantengroep. .

Lisamocht als eerste. Zij schaatste opMyheartwill go
on, en liet een mooie, sierlijke kür zien. Haar twee
tegenstanders ook, dus het was spannend wie er ging
winnen. Het deelnemersveld bij de aspiranten telde
negen deelnemers.

Tijdens het inrijden werd duidelijk hoe sterk de andere deelnemers waren. Er kwam
eenaxel voorbij eneen ingesprongenzitpirouette.Datwordthardwerkendamesom
dit niveau te evenaren!\

Voor Astridwas het nog even spannendof zijmeemocht
doen,omdatzijproblemenhadmethaar licentie.Tijdenshet inrijdenvielAstrideen
aantal keer, maar tijdens de wedstrijd ging het prima. Haar zenuwen had ze niet
helemaal onder controle, ze was haar lutz vergeten te springen.

Michelle had tijdens het rijden van haar kür
helemaal geen zenuwen. Haar elementen
waren netjes afgewerkt en ze liet een sterkte
indruk achter. Michelle was na afloop heel blij
dat haar standJwisselpirouette gelukt was(ja, 6
draaien!).

Linda had voor de wedstrijd geen last van de zenuwen, maar op het ijs
werdendezenuwen fataal tijdenshaar combinatiesprong flipJriet.Ookhaar
zitpirouette was niet helemaal zuiver. De andere elementen gingen wel
goed, waardoor ook zij tevreden het ijs afstapte.

Lisa is 3e geworden bij de recreanten 4. Michelle
behaalde ook een knappe 3e plaats. Als het om
punten was gegaan, had zij een gedeelte tweede
plaats behaald, maar helaas was haar techniek
minder hoog beoordeeld als de nummer 2(de

techniek is bij een gelijk puntenaantal
doorslaggevend). Astrid behaalde de 6e plaats en

Linda werd 7e.

De uitslag

Kerstbokaal



Op zaterdag 14 januari werd
alweer voor het vierde jaar de
KVH Winterbokaal gehouden.
Met een recordaantal van maar

Om 15.15 uur werd onder een
heerlijk winters zonnetje het
startsein gegeven en mochten de
recreanten 1 het ijs betreden. En
al is het niveau nog niet het
hoogst….. het plezier spatte er
vanaf. Daar kunnen de hogere
rijders absoluut weer van leren.
Namens KVH deden maar liefst 7
debutanten mee, die hun
allereerste KNSB wedstrijd
schaatsten; Noa Lucas, Brigitte
van Vliet, Esmee Dekker, Femke
Jansen, Anouk Jansen, Ilse de
Groot en Birthe van den Berg.
Allen schaatsten een prima kür
waarbij Noa een 2de plek
veroverde bij de recreanten 1,
Femke een 3de plek bij de

Daarna was het de beurt aan de
meer ‘geroutineerde’ rijders en
mochten de mini’s met test van
start. Het werd dubbel succes bij
de zusjes Dubbeld, die beiden
een eerste plek wisten te
veroveren. Ook de overige rijders
reden allemaal een prima kür en
werden er in meerdere
categorieën prijzen
binnengesleept. Dankzij de prima
organisatie en hulp van alle
vrijwilligers is het een wedstrijd
geworden waar iedereen weer
enorm van heeft genoten.

KVH Winterbokaal



& ShowwedstrijdWinterbokaal



ZATERDAG 24MAART

SHOWGALA

Datum

Tijd

Plaats

Kosten

24 Maart

19:00 uur tot 21:00 uur

ijsbaan 'De Westfries'

! 3,- per persoon

SHOWGALA
KUNSTSCHAATSEN

THEMA FILM
MOGELIJK
GEMAAKT DOOR
KVHOORN
IJSBAAN DE WESTFRIES



KVHOORN. NLOnline!

FACEBOOK

HYVES

WEBSITE

In het vorige nummer al even onder de aandacht gebracht, dit
keer wederom een pagina over KVH online!

Sinds enkelemaanden heeft
KVH een nieuwe website:
www.kvhoorn.nl!

Neem gerust geregeld een
kijkje, er is veel informatie te
vinden zoals uitslagen van
testen, foto's, wedstrijden,
evenementen, enalgemene
zaken.

www.kvhoorn.hyves.nl is voor
iedereen toegankelijk! Je hoeft
geen eigen hyves account te
hebben om te kijken op de
kvhoorn hyves.

Als je wel een eigen hyves
account hebt en lid bent van de
kvh hyves, kan jij ook foto's/
fimpjes uploaden of stemmen
op de polls.

Geregeld verschijnen ook hier
weer leuke berichtjes!

Sinds kort is KVH ook op
facebook actief.

Alle nieuwsberichten
verschijnen ook op deze
pagina, waar dan weer op
gereageerd kan worden of
een duim omhoog aan
gegeven kan worden.

Er zijn nog niet zoveel
facebook leden, maar het is
zeker de moeite waard!



Techniek: Sprongen

• Binnenkant van een schaats: de kant van je grote teen

• Buitenkant van een schaats: de kant van je kleine teen

• Inzet van een sprong: is de beweging voor de afsprong

Handig te weten:

Priksprongen:

Spot: Voor de afsprong van Spot staat de schaatser achterwaarts op de
buitenkant van zijn rechter schaats. Vervolgens prikt hij met de punt van zijn
linkerschaats in het ijs en roteert dan linksom. De spot wordt vaak gebruikt om
de tweede helft van een combinatiesprong te vormen.

Flip: De Flip lijkt erg veel op Spot. Het enige verschil is dat de schaatser
achterwaarts op de binnenkant van zijn linkerschaats staat en inprikt met de
punt van zijn rechterschaats om de rotatie in te gaan.

Lutz: De lutz lijkt erg veel op de flip. Zoals bij Flip gebruik je de punt van je
rechterschaats om af te springen. Het verschil is dat bij de Lutz je achterwaarts
opdebuitenkantvan je schaats staat, voordat je inprikt.Dit kleineverschil inhet
plaatsen van je gewicht,maakt deze sprong veelmoeilijker. Eenmanier omeen
valse Lutz tedoen, is ophet allerlaatstemoment van schaatskant te veranderen
(dit is bekend als Flutz, omdat het eigenlijk een Flip is dat vermomd wordt als
Lutz).

Kantsprongen:

Salchow: Deze sprong spring je af van de binnenkant van je linkerschaats.
Typisch draait de schaatser tegenwijzerzin op het ijs om op de achterwaarts,
binnenkant van de linkerschaats te staan voor de afsprong. Vervolgens brengt
hij zijn rechterbeen met een swing naar voor en boven om zichzelf de lucht en
rotatie in te lanceren.

Rittberger: De Rittberger (Toe loop) wordt achterwaarts ingezet, glijdend op
beide schaatsenmet het linkerbeen voor en de voeten gekruisd. Dan springt de
schaatser weg van een achterwaartse, buitenboog.

Axel: De makkelijkst herkenbare sprong, omdat het de enige is die voorwaarts
(linksKbuitenwaardse kant) wordt afgesprongen.de Axel springt af van een
voorwaarts, linksK buitenwaartse kant. Omdat hij wel achterwaarts eindigt,
draait een Axel altijd een halve rotatie meer.

Bij de uitleg van de volgende sprongen
wordt er vanuit gegaan dat de schaatser
rechtshandig is en dus linksom roteert.
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Kleding
Algemeen
Voor het kunstschaatsen is een strakke (sport)broekmet stretch hetmeest geschikt. Hierin heb
je de meeste beweginsvrijheid en de punten van je ijzer zullen ook niet in je pijpen blijven
hangen. Een schaatspakje met de bijbehorende maillot kan natuurlijk ook. Voor je eigen
veiligheid is het bij Kunstschaatsvereniging Hoorn verplicht om je lange haren in een staart te
binden en handschoenen te dragen. De handschoenenbeschermen je handenniet alleen tegen
de kou maar beschermen ze ook tijdens valpartijen.

KVH heeft haar eigen clubkleding van het
merk “ChloeNoel“. De KVHKtrainingK
spakken zijn door clubleden te bestellen
(mail naar voorzitter@kvhoorn.nl) in de
kleurstelling zwart/turquoise en met het
clublogo op de achterzijde van de
trainingsjas.

Het jasje kost 40 euro en de broek kost 30
Euro

Goede, stevige kunstschaatsen zijn zeer belangrijk omdat dat essentieel is om de techniek
(kantrijden) onderde knie te krijgen. Slechte schaatsengeeft hetzelfdeeffect als tennissenmet
een badminton racket. Een goede kunstschaats biedt rondom de voet en enkel voldoende
stevigheid maar is toch soepel genoeg om goed te kunnen bewegen. Verder is het ijzer hol
geslepen, heeft het ijzer een lichte bolling en heeft het puntjes aan de voorzijde. Goede
schaatsen zijn eventueel te leasen via KVH bij De Grim Sport. Wij hebben hier goede
ervaringen mee en de lease is zeer betaalbaar, te weten € 75,K voor een heel
winterseizoen (t/m maart) of € 125,K voor een heel kalenderjaar.

Wij attenderen u erop dat het parkeren bij IJsbaan De Westfries, betaald parkeren is. U kunt
tegen betaling van € 1,– een parkeerkaartje in de automaat kopen (geld of chipknip). Vergeet u
ditdan looptuhet risicoopeenbekeuringvandeparkeerwachtHoorn.Daarnaast ishetmogelijk
om een parkeervergunning aan te schaffen voor €26,08 voor een half jaar of €52,15 voor een
jaar.

Clubkleding

Schaatsen

Parkeren



KunstSchaats
Mensenzeggendat verslavingenniet gezondzijn.Mensenzeggenookdat
sportengezond is. Eenbeetje lichaamsbewegingkangeenkwaad. Zeggen
ze. Maar wat nou als je verslaafd bent aan kunstschaatsen?
20 kunstschaatsverslavingsymptonen op een rij. Kruis aanwat voor jouw
van toepassing is en zie of ook jij kunstschaatsverslaafd bent! !!!Verslaafd?

Alle kunstschaatshebbedingetjes móét je hebben!

Je durft niet mee te doen met de gymles omdat je dan een blessure kunt oplopen.

Je zegt wel eens feestjes af omdat je moet schaatsen.

Het maakt je niet uit hoe duur een training kost, zolang je maar kunt schaatsen.

Je vind het verschrikkelijk als er hardrijders op de binnenbaan schaatsen.

Wanneer je op een gladde vloer staat probeer je een pirouette te doen.

Honderdduizend keer vallen op één dag maakt je helemaal niets uit.

Wanneer mensen zonder beschermers over stenen lopen knijp jij je ogen dicht.

Je kent alle filmpjes en films over kunstschaatsen die er bestaan… uit je hoofd.

Als je loopt betrap je jezelf er wel eens op dat je overstapt.

Je neemt je schaatsen mee in een koffer, zelfs als het niet per se nodig is.

Als er glitterspray in de uitverkoop is schaf je het aan.

Je weet niet hoe je leven eruit zou zien zonder kunstschaatsen.

Je houdt van warme chocomelk met slagroom.

Je denkt altijd over kunstschaatsen!

Als je denkt aan kerstmis denk je aan.. kunstschaatsen.

Wanneer er muziek op staat vormt er zich in jouw hoofd een choreografie.

In je vrije tijd kijk je veel kunstschaats filmpjes.

In je vrije tijd bezoek je veel kunstschaats websites.

Je voelt hetzelfde voor je trainer als voor je moeder.



0/5punten–Jevindhetgewoonleuk
Kunstschaatsenisleuk,maarhetisnietietswatjejehelelevenzultblijvendoen.
Helemaalnieterg!Hetisjuisterggezond.Jetraintwaarschijnlijk1tot2uurper
week,maaralsjedoorhetfeestjevaneenschoolvriendinnetjenietkunttrainen
ishethelemaalnieterg.Volgendeweekwelweer..

6/10punten–Mam,zullenwegaanschaatsen?
Alsjijomvieruurs’middagsmoettrainenbenjijomdrieuuralopdeijsbaantevinden.Jeleeft
ernaartoeomtegaantrainenomdatjedanweerophetijskuntstaan!Voorwedstrijdenben
jebloednerveusomdatjegraagwiltwinnen..dieprijzenkastmoetvol!

11/15punten–Priveles?Graag!
Jouwlevendraaitgedeeltelijkomkunstschaatsen.Jekuntjenietsleukersvoorstellenen
weetniethoejouwleveneruithadgezienalsjenietkonkunstschaatsen.Jegelooftalles
watjetrainerzegt,ookalbewerenjouwoudersdaterietsniethelemaalklopt.Vergeetniet
datermeerisinhetleven:OffKice..Ballet..Krachttraining..Conditietraining..

16/20punten–Ditlooptdespuitgatenuit..
Pasjeeenbeetjeopjelichaamensocialecontacten?Kunstschaatsenisleuk,maar
jouwlevenmoeternietondergaanlijden...
…ach,watmaakthetookuit.Informeereensbijdeclubofernogeenextrauur
beschikbaaris,dieinformatieavondvanschoolistochverschrikkelijksaai!
Uitslag:



"MISSCHIEN KUN
JE ER WEL DOORHEEN

ZAKKEN!"

Elke maandagmiddag en zaterdagochtend is ze te vinden op de

ijsbaan . Met een stralende lach schaatst zij in de groep 'jeugd'.

Dit keer een interview met Britt Koot (6 jaar)



Hou oud ben jij?
Ik ben nu 6 jaar, maar als het clubblad uitkomt ben
ik al KbijnaK zeven jaar!

Waarom ben je gaan kunstschaatsen?
Omdat ik het zo leuk vind! Toen ik eens ging
kunstschaatsen vond ik het al meteen leuk.

Ging je toen ook al meteen op kunstschaatsen?
Euhm, ja.

Dus je hebt nooit op andere schaatsen gestaan?
Nee. Nog nooit op lange noren.

Van welke train(st)er krijg jij les?
Op maandagmiddag van juf Astrid en juf Megan en
op zaterdagochtend van juf Karen en meester
Marco.

Vind je dat leuk? Waarom?
Ja. Omdat we een showmoeten doen, en juf Astrid
heeft ons geleerd hoe we dat moeten gaan doen.

Hoeveel keer per week heb jij les?
Ik schaats nu twee keer in deweek. Opmaandag en
op zaterdag.

Heb je wel eens op natuurijs gestaan, of, leuker
zelfs, geschaatst?
Nee nog nooit.

Zou je dat wel eens willen?
Ik zoudatnietwillen.Het lijktmeheel ergeng.Want

je kunt er misschien wel doorheen zakken!
Heb je al eens meegedaan aan een wedstrijd?
Nee, ook niet. Ik zou wel een keer mee willen doen
maar ik heb nog niet zo'n kür op muziek.

Opwat voormuziek zou jij graagwillen schaatsen?
Opeen liedje van een film, zoals Disney. Dat lijktme
heel erg leuk!

Wat vind jij het beste dat je kunt doen op je
schaatsen?
De zweefstand. Die kan ik al heel lang heel goed en
heel hoog. Daarom vind ik die ook erg leuk om te
doen.

Jeffrey stelde jou de volgende vraag: "Wat vind jij
het leukst om te doen tijdens de lessen en
waarom?"
De visjes! Omdat je met je knieen moet buigen. En
dan ga je heel groot en diep op het ijs en je kunt
lekker veel vaart maken!

VOLGENDE KEER:
Een interview met Karen Oversteegen!

Heb jij een dringende, grappige of originele
vraag aan Karen Oversteegen? Stuur dan nu
jouwvraagopnaar redactie@kvhoorn.nl enwie
weet wordt jouw vraag de volgende keer
beantwoord!

BrittKoot



Zondag 22 januari 2012 werd er keihard gestreden voor een NK finaleplek Showrijden. Hoorn was het
toneel voor vele prachtige showacts.

Van KVH deden mee:

Royal Ice Stars, categorie kleine groep met; Anouk Groot, Mandy Rood, Megan van Doorn, Astrid
Gebe, Linda de Graaf, Chris Schep, Lino Togni, Zita Togni, Stephanie Gerritsen, Robin Noom,
Rozemarijn Streefkerk, Annabel Schermer, Maaike Ruiter en Thirza Beemsterboer

Sparkling Ice Stars, categorie kwartet I met: Jolien Heddes, Kelly Jonckheere, Miranda van Twisk en
Merel Gebe

Shining Ice Stars, categorie kwartet II met: Marco Frerichs, Tim Gebe, Isabel Meijer en Jamie Tolhuijsen

Solo Ice Stars: Jeffrey Dral (senioren), Stephanie Gerritsen (novice), Didi Feijen en Marco Frerichs
(debs), Lisa Jansen, Kay Groen en Novali Jaski (mini's).

Door alle KVH deelnemers werd uitstekend gereden en ondanks dat er wat haperingen waren bij de
jurering, waarbij de Sparkling Ice Stars werden omgeroepen bij de eerste plaats, op de tweede plaats
belandden, maar vervolgens hun medailles moesten omruilen met de derde plaats ???!!! alsmede dat
een deelnemer een vierde plaats kreeg toebedeeld, die in die categorie helemaal niet meereed en er
voor Didi geen beker voorhanden was, waren de rijders van KVH wel zeer tevreden met de behaalde
finale plaatsen. Het was alleen pech voor Novali Jaski en Kay Groen, die zich ondanks een prima kür
toch niet plaatsten voor de finale.

Showwedstrijd



Sponsor'in'beeld'

Grafisch'Vormgever'Copy'Digitaal'voor'hoogwaardig'digitaal'printwerk'
Grafisch)Vormgever)Cor)Hagens)is)hét)adres)voor)hoogwaardig)digitaal)printwerk.)Van)brochure)tot)
complete)huisstijl),)van)visitekaartje)tot)full)colour)poster)kan)het)bedrijf)in)grote)of)kleine)oplagen,)

digitaal)printen.)‘Bij)ons)zijn)de)mogelijkheden)praktisch)onbeperkt’,)laat)Cor)Hagens)weten.)‘Snelheid)
is)onze)kracht)en)wij)zijn)de)goedkoopste)en)sneltste)op)digitaal)printgebied)in)de)omgeving.’)

Cor$Hagens$weet$waar$hij$over$praat,$want$hij$inmiddels$bogen$op$
meer$dan$een$kwart$eeuw$ervaring$in$het$grafische$vak.$‘Ik$heb$25$

jaar$een$drukkerij$gehad$in$het$centrum$van$Amsterdam’,$vertelt$
hij.$‘Sinds$2002$woon$ik$met$vrouw$Nel$in$Enkhuizen$en$5$jaar$
geleden$zijn$we$met$ons$bedrijf$van$start$gegaan$op$de$SchepenG

wijk.$Nel$neemt$de$facturering$en$alle$bijkomende$werkzaamG
heden$voor$haar$rekening$en$ik$houd$me$bezig$met$ontwerpen$en$
printen.$Onze$grafisch$ontwerper,$Lianne$Breg,$zit$al$ruim$9$jaar$in$

het$vak.$Zij$maakt$uiteenlopende$ontwerpen$van$een$gelegenG
heidskaart$voor$de$particulier$tot$een$huisstijl$voor$bedrijven.$We$

hebben$goede$apparatuur$in$huis$om$alles$op$en$top$te$verzorgen.$Wij$werken$voor$zowel$bedrijven$
als$particulieren,$verenigingen$en$scholen’.$

In$de$afgelopen$jaren$heeft$Copy$Digitaal$al$heel$wat$opdrachten$gekregen.$‘Ik$ben$zeker$niet$
ontevreden’,$laat$hij$weten.$‘En$bij$ons$is$de$klant$koning.$Vaak$hebben$mensen$geen$tijd$om$langs$te$

komen$om$hun$wensen$te$bespreken.$Dat$is$voor$ons$geen$probleem.$Ik$ga$gewoon$even$bij$hen$
langs$om$de$mogelijkheden$door$te$nemen.$De$creativiteit$en$het$omgaan$met$mensen$maken$dit$vak$
zo$leuk.$Vooral$de$particuliere$markt$vind$ik$leuk$om$te$doen.$Het$samen$met$de$klant$ontwerpen$van$

een$geboortekaartje$op$maat,$is$vele$malen$leuker$dan$het$kiezen$uit$een$boek.$Mensen$kunnen$zelf$
met$ideeën$komen$of$we$bedenken$samen$iets.$Alles$kan,$ook$foto’s$en$tekeningen$kunnen$op$een$
kaartje$verwerkt$worden.$

Maar$ook$het$bedrijfsleven$weet$Copy$Digitaal$te$vinden.$‘Wij$verzorgen$printwerk$voor$diverse$
bedrijven$in$de$regio,$zoals$Syngenta$Seeds,$Pipe$Life$Nederland,$Holland$Flowers$Festival,$Monsanto$
etc.$etc.’$$

Cor$praat$met$passie$over$zijn$vak.$‘Het$digitale$printen$hebben$veel$mensen$al$ontdekt.$Digitaal$

printwerk$is$zo$mooi$dat$het$vaak$niet$te$onderscheiden$is$van$
drukwerk.$Bovendien$kan$het$snel$en$goedkoop’.$$

Zo$ook$ons$clubblad$in$de$nieuwe$uitvoering$wordt$door$
Copy$Digitaal$geprint.$‘Behalve$voor$onze$vereniging$

printen$zij$ook$voor$andere$verenigingen$het$clubblad,$
zoals$voor$KGB,$West$Frisia,$Hollandia,$Simokos,$DTS$
enzovoorts’.$

Nieuwsgierig$of$Copy$Digitaal$ook$iets$voor$u$kan$

betekenen?$Neem$geheel$vrijblijvend$contact$op$met$
Cor.$$



Dezemaand is het voor jou geen springmaand, ook al ging het
vorige maand nog zo goed. Je probeert het echt om al die
moeilijke sprongen te landen maar daardoor word je slordig.
Probeer het deze maand eens helemaal anders en maak van
pirouettes een prioriteit. Dat zet je hersens aan het denken!

Weegschaal 23 September - 23 Oktober

Jij wilt graag showrijden. Dat vind je toch wel leuker dan het
harde trainen. Ga dus een keer kijken bij het showteam.
Misschien dat dat iets voor je is. Voor de rest gaat het deze
maand bij je trainingen wel goed en zal je veel complimenten
krijgen.

Schorpioen 24 Oktober tot 22 November

Haleluja! Jouwschaatsen stinkeneenuur indewind.Het is net
een nieuw jaar, dusmisschien is het een goed voornemen om
je schaatsen elke dag te laten luchten. Op internet zijn er
goede dingen te vinden die je in je schaatsen kunt laten zitten
wanneer je ze niet gebruikt. Misschien het proberen waard!

Boogschutter 23 November - 21 December

Dit is echt helemaal jouw maand! Je boekt een ongelooflijke
vooruitgangmet schaatsen.Doordat je dezemaandheel goed
naar je trainer luistert ga je veel beter en mooier schaatsen,
waardoor jehetookeenstuk leukergaat vinden.Blijf dusgoed
naar je trainer luisteren en jij gaat het helemaal maken!

Steenbok 22 December tot 20 Januari

Hetwordt hardwerken dezemaand. Je bent de afgelopen tijd
een beetje lui geweest. Dit is echt de perfecte tijd om hard te
gaan werken. En dan zul je ook beloont worden, niet alleen
door de trainers, maar ook zul je trots zijn op jezelf doordat
alles nu wel zal gaan lukken.

Waterman 21 Januari tot 19 Februari

De ene training lukt helemaal niks en de andere training gaat
alles supergoed.Houdus hoopenprobeer in de trainingendie
minder goed gaan nog beter je best te doen om ook die
trainingen te laten slagen. Zorg dat je altijd voldoende water
meeneemt, dat zal je helpen!

Vissen 20 Februari tot 20 Maart
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Dezemaandmoet je een beetje voorzichtig aan doen. Je hebt
vorigemaandheelhardgetraindendaardoorzijn je spierennu
moe. Als je nu te snel wilt kun je blessures of andere nare
dingen oplopen. Je kan deze maand beter meer aan pasjes
gaan werken en wat minder springen. Moves in the field?

Ram 21 Maart tot 20 April

Schaatsen is natuurlijk heel leuk, maar probeer ook eens aan
andere dingen te denken, zoals je school of jewerk. Je laat het
ernueenbeetjebij in schietenomdat jezodrukbezigbentmet
hetschaatsen.Datwerptnunogzijnvruchtenaf,wanthetgaat
goed, maar voor je het weet…

Stier 21 April tot 20 Mei

Jekunternietsaandoen,maar jehebtsomshet ideedat jeniet
wordt begrepen door je trainer. Je snapt elke aanwijzing
precies, je kunt het voor je zien, maar je kunt het niet
uitvoeren. Geen zorgen, volgende maand zal het je weer
lukken.

Tweelingen 21 Mei tot 20 Juni

Je bent een beetje aan het aankomen! En dan bedoelen wij
niet dat je op de juiste bestemming bent beland, maar dat je
of iets minder moet gaan eten, of iets intensiever moet gaan
trainen. Niemand kan zien dat je ietsjes boven je gebruikelijke
gewicht zit, maar jijzelf merkt het op een gegeven moment

Kreeft 22 Juni tot 22 Juli

Probeer eens te gaan showrijden! Dat zit deze maand wel
goed, niet al te serieus schaatsen, maar gewoon een beetje
gek doen, met een paar anderen, op het ijs. Probeer ondanks
aldiegekkighedenwelgoedopte letten inde lesenniet zoveel
te praten. Dat zal je train(st)er erg waarderen.

Leeuw 23 Juli tot 23 Augustus

Jouwschaatsenkunnenbestwat liefdegebruiken. Jeweetniet
half hoe zwaar jouw schaatsen het te verduren hebben. Ga
eens naar de schaatsenslijper, of beplak jouw schaatsen met
tape zodat je ze niet nog een keer kunt beschadigen tijdens
een training. Het zal wonderen doen!

Maagd 24 Augustus tot 23 September
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SUD
OKU

Het woord is:

Het ijs breken

En de sudoku

moet gewoon

kloppen!

Panda Po staat

maarliefst4x in

het clubblad

RAAD HET WOORD

KVHOORN.NL

Kay Groen schaatste tijdens de showwedstrijd als Po van Kungfu Panda.

Met zijn mooie pak stond hij erg vaak op de foto's. Hoeveel keer zie jij

hem in dit clubblad?

ZOE
K! !



Als je van dit
hoofd toch een

showhoofd kan maken
vind ik het knap.

Waar zijn
mijn nepwimpers?

het is toch
nog aardig
gelukt...

oh wat erreewg!!!

Kelly,
andere
hand!!

5 minuten later..

Duurt
wel erg
lang...

Gaat
best

goed!

2e:
Sparkling
Ice Stars

Sparkling Ice Stars

En de muziek begon

Unicorn Showtrophy

oh wat
erreewg!!!

Huh!?!




