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Sponsor ook het clubblad, voor deze advertentie
betaalt u slechts € 65,00 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.

Sponsor ook het clubblad, voor deze advertentie
betaalt u slechts € 65,00 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

Meer informatie via info@kvhoorn.nl

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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THE SHOW
MUST GO ON

Zomerrooster en
inschrijven

Met trots ligt hier voor u klaar het nieuwe
clubmagazine en wel in full-‐colour! Een hele
speciale editie, die in het teken staat van ons
showgala. Al brainstormend voor een
programmablad voor het showgala bedachten
we dat wij eigenlijk aan iedereen ons mooie
clubmagazine willen laten zien. Wat is er dan
mooier om deze met elkaar te combineren. In
het midden het programma van de show en
daarvoor alle ins en outs wat daaraan vooraf
ging. De afgelopen tijd is ons echt een paar keer
door het hoofd geschoten, moet de show wel
doorgaan? Het is heel veel werk en vergt veel
organisatie en ja, ook dit jaar kwam de stress er
weer bij kijken. Maar het showgala is de kers op
de taart en een prachtige afsluiting van ons
winterseizoen en dit jaar zullen alle leden als
filmsterren over het ijs vliegen, want het thema
van het showgala dit jaar is FILM.

t
r
a
a
M
4
2
Datum
ur to
u
0
0
:
9
1
Tijd
'De
n
a
a
b
s
j
i
aats
Pl

er
p
,3
€
n
e
t
s

ALGEMENE REGELINGEN/MEDEDELINGEN
Voor de algemene regels wordt verwezen naar het
huishoudelijk reglement, welke is afgeleid van de statuten (KvK
Hoorn, nr. 37142251).
Het huishoudelijk reglement staat op de website
www.kvhoorn.nl
CONTRIBUTIEREGELING en LESGELD
De contributie en licentie termijn loopt van 01-‐07 t/m 30-‐06. De
contributie bedraagt € 25 per jaar plus licentie kosten:
JR: recreantenwedstrijdrijders jeugd t/m 16 jaar € 6,95 p/j
AW: test/wedstrijdrijders KNSB-‐cup 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 SR-‐
licentie) € 22,25 euro p/j
Het lesgeld is afhankelijk van de training. De bedragen hiervoor
staan op de website vermeld. Het winterseizoen loopt van eind
september tot half maart. 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.
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KVHOORN.NL, een bundel van nieuws,
activiteiten en verslagen. Nu ook met
ingezonden stukjes van leden!

VRIENDEN VAN KVH

BEEÏNDIGEN LIDMAATSCHAP
Uitsluitend schriftelijk* vóór 1 juni. Opzeggingen die na 1 juni
worden ontvangen, worden pas per het daaropvolgende
boekjaar verwerkt.

Word nu vriend van KVH en kom samen met een
vriend(in) gratis naar het Showgala. Meld je aan
via de website www.kvhoorn.nl/promotie

WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wijzigingen i.v.m. verhuizing etc. dient u schriftelijk* te melden
aan de secretaris. Het NIET tijdig melden van deze informatie
ontslaat u niet van uw verplichtingen jegens KVH.

of de link: http://www.kvhoorn.nl/vrienden-van-kvh

AFWEZIGHEIDS REGELING
-‐ Inhalen van niet gevolgde on-‐ en/of off-‐ice trainingen is alleen
mogelijk indien dit het gevolg is van deelname aan wedstrijden
of testen.
-‐ Trainingen die door ziekte, vakantie of andere
omstandigheden, die niets met de vereniging te maken hebben,
mogen niet worden ingehaald. Onderling ruilen is voor deze
reden ook niet toegestaan.
-‐ Indien op structurele basis, door school of werk, gedurende
een periode van minimaal 14 dagen geen gebruik kan worden
gemaakt van trainingen en/of lessen en op voorwaarde dat dit
tijdig en schriftelijk* is gemeld, kan door het bestuur in overleg
met de Technische Staf worden besloten om tijdelijk
vervangende trainingen en/of lessen aan te bieden .
-‐ Bij langdurige blessure of ander lichamelijk letsel of langdurige
ziekte, kan schriftelijk* een verzoek tot restitutie van een deel
van het lesgeld worden ingediend. Restitutie zal plaatsvinden
wanneer men weer gaat rijden, dan wel aan het einde van het
winter-‐ cq zomerseizoen. Restitutie zal plaatsvinden over de
weken, mits 4 of meer aaneengesloten weken, dat men tijdens
het winter-‐ cq zomerseizoen niet heeft kunnen rijden t.g.v.
blessures, letsel of ziekte, met aftrek van de eerste vier weken
(eigen risico). Restitutie bedraagt max. 50% van het lesgeld.
Over de contributie wordt geen restitutie verleend.
-‐ In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van
bovengenoemde regeling.
* schriftelijk of per mail met leesbevestiging

TWITTERQUOTE
@JeroenPrinsNL

Organization of
#ChallengeCup2012 is
shaping up. We are so proud
to host this event and hope
it's going to be great!

FACEBOOKFACT
Chris Schep

o en even een speciaal bericht aan
Patricia Da Cruz Martins. Ik wil je
bedanken want zonder jou hadden
we het nooit gered'snik' ! je bent
toppie de bom:P

Leuke anekdote? Mail: redactie@kvhoorn.nl Twitter: @kvhoorn Hyves: www.kvhoorn.hyves.nl

@

mail/schrijf/twitter ons

Figure Skating
Skating is something that most people will never
understand. It's not just a sport or something to do. It's
a way of life. Once you're in it, it's in your blood. Once
you land your first jump or carve your first edge, you
can't stop. The rink is home away from home. You love
the smell of that ice and hearing the glide of a blade is
like music to your ears. If you love skating re post this

Documentaire
Beste kunstschaatsliefhebbers,
Mijn naam is Tobias van der Valk en ik vraag jullie aandacht voor
mijn afstudeerdocumentaire ‘Kür’. Een film over de paarrijders
Dmitry en Rachel Epstein.
‘Kür’ is een film over de in Nederland ‘gevallen’ sport
kunstschaatsen. ’s Werelds enige kunstschaatstweeling, de
achttienjarige Nederlands/Russische paarrijders Dmitry en
Rachel, proberen -‐ met hulp van hun moeder Natalja -‐ en
ondanks de moeilijke omstandigheden, de stap te maken van
talentvolle junioren naar professionele senioren.
De film beleeft zijn première in september en wordt naar alle
belangrijke Nederlandse filmfestivals gezonden. Waarschijnlijk
komt hij ook op digitale televisie.
Ga naar de website voor achtergrondinformatie en een exclusieve
teaser. Ook ziet u hier hoe u de film kunt steunen. In ruil voor een
donatie krijgt u een officiële DVD of zelfs kaartjes voor de
première! Ga naar www.kurdefilm.nl en steun dit project, dit paar
en daarmee het kunstschaatsen.

Leuke anekdote? Mail: redactie@kvhoorn.nl Twitter: @kvhoorn Hyves: www.kvhoorn.hyves.nl

PUZZELS
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1.
2.

Hoe gaat het liedje uit Hairspray?
A. Stop! Don't! No! Please!
B. Go! Don't No! Grease!
C. Stop! Dont't! No! Me!

Wat voor kleding draagt de groep die op
Happy Feet schaatst?
A. Zilveren rokjes, wit shirt en strikjes
B. Wit/Zwart rokje met wit/zwart shirt
C. Pinguïnpakken

3.

Wie treedt er 2x op?
A. Noa Lucas
B. Rosa van Doorn
C. Klaske Baars

4.

Hoeveel solo acts zijn er?
A. Geen een
B. 2
C. 4

5.

Welke act was zo'n succesnummer dat
voor de 2e keer te zien is in de
eindshow?
A. High School Musical
B. Sister Act
C. Mama Mia

Deze filmrol klopt niet meer...
Zet de foto's 1 t/m 5 in de juiste volgorde.

Wat hoort niet in het rijtje thuis?

1.
2.
3.
4.

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Antwoorden:
De goede volgorde is: 4, 3, 1, 2, 5
Quiz: 1:A 2:B 3:A 4:C 5:C
Wat hoort niet in het rijtje thuis 1:B 2:C 3:C 4:A

Let goed op tijdens de acts!
En kijk of je alle antwoorden weet?

NIEUW

COLUMN
Colofon
Oplage 200 stuks 5-‐6 edities per
jaar
KVH
Kunstschaatsvereniging Hoorn
www.kvhoorn.nl
Postbus 93
1620 AB Hoorn
Tel. 06-‐46391859
Email: info@kvhoorn.nl
K.v.K. Hoorn nr. 37142251
ABN AMRO 51.67.92.237
IJsbaan “De Westfries”
Westfriese Parkweg 5 Hoorn
Bestuur
Voorzitter: Astrid Gebe
voorzitter@kvhoorn.nl
Secretaris: a.i. Claudia van Doorn
secretaris@kvhoorn.nl
Penningmeester: a.i. Jan Frerichs
penningmeester@kvhoorn.nl
Algemeen Bestuurslid:
a.i. Deborah Feijen
Deborah@kvhoorn.nl
Ondersteuning KVH
Wedstrijdsecretaris: Sandra
Frerichs
sandra@kvhoorn.nl
website: Willem Gebe
webmaster@kvhoorn.nl
Redactiecommissie
Jolien Heddes, Jeffrey Dral, Kelly
Jonckheere
redactie@kvhoorn.nl
Evenementencommissie
Sonja Lam, Edith Jaski, Diana Lucas
Wedstrijdcommissie
Sandra Frerichs, Nathalie Vreede,
Linda de Graaf
Kascommissie
Cathy Baars, Betty Schep

UPS & DOWNS

LIinda de Graaf Aspiranten/Showteam

Tijdens het kunstschaatsen krijgen we er
allemaal mee te maken, de ‘ups en de
downs’.
De ‘ups’ blijven je gelukkig langer bij dan
de ‘downs’. Niets is vervelender dan de
‘downs’, maar zet door en je overwint
jezelf weer.
Allereerst zal ik beginnen bij mijn
‘downs’ van de afgelopen twee
maanden. Aan het begin van het jaar
schaatste ik prima voor mijn doen en
ineens was mijn zitpirouette weg.
Ineens? Ja, ik kwam er niet meer ‘in’.
Zonde is dat. Gelukkig lukt het na een
tijdje weer. Na 3,5 week ploeteren
kwam de zitpirouette weer terug.
De ‘ups’ zorgen ervoor dat je juist
adrenaline krijgt. Je bent dan blij dat iets
lukt en daardoor krijg je meer zin om te
oefenen. Ik ben al een tijdje bezig met
mijn lutz, maar die lukte niet. Na vele
uren oefenen, sprong ik wel een lutz.
Dat geeft juist een kick, het is gelukt!
Natuurlijk ben je er dan nog niet, de

sprong moet nog hoger, soepeler en
netter afgewerkt worden. Van de ‘ups’
moet je het hebben, daar train je
uiteindelijk naar toe.
Kunstschaatsen is een sport waarbij je
heel vaak moet oefenen, de sprongen
kunnen nooit hoog genoeg zijn en de
pirouetten nooit de lang. Want: ‘Als
kunstschaatsen voetballen zou heten,
dan was kunstschaatsen wel heel
makkelijk’.
De doelen die je jezelf stelt moeten
haalbaar zijn, mijn doel van dit seizoen
is mijn KNSB-‐test interbrons vrijrijden
halen. Dat is haalbaar, zolang ik doorzet
en er hard voor train. Stel voor jezelf
doelen, wat wil je bereiken in
bijvoorbeeld het zomerseizoen of wat
wil je kunnen over een jaar? Je traint
vanzelf naar die doelen toe, maar zorg
er vooral voor dat je plezier houdt in
het schaatsen.
Allemaal een heel fijn zomerseizoen! Ik
zie jullie op de schaatsbaan in Hoorn.

Voo rste llen
Opening

Nederlands Kampioen

1.

Tim Gebe
Marco Frerichs
Jamie Tolhuijsen

Isabel Meijer

Als 3-voudig Nederlands Kampioen showrijden kunnen we
Jeffrey natuurlijk niet laten ontbreken tijdens het showgala.
Jeffrey schaatst daarnaast in de KNSB-cup categorie
Novice en wist in de finale een zilveren plak te behalen.

Het kwartet is tijdens het vorige showgala spontaan ontstaan en dit jaar hebben ze
hiermee ook meegedaan aan het NK showrijden, wat op 17 maart in Leeuwarden werd
Showteam Ice gehouden en waarbij ze de zilveren medaille hebben binnengesleept! Het nummer van
vorig jaar is daarbij uitgebouwd en op muziek uit de film ‘Mama Mia’ gaan ze het publiek
Stars
verleiden! Naast het showrijden zijn ze ook hard aan het trainen en hebben ze
trainers
deelgenomen aan de KNSB-cup. Alle vier zijn ze druk bezig om alle dubbelsprongen
Esperanza en onder de knie te krijgen, die zullen nog niet bij de show worden vertoond, maar probeer
wel de axel te ontdekken, want die gaan de heren voor het publiek uitvoeren.
Patricia

2.

Avatar wordt tot leven gewekt door de brugklas van de maandaggroep.
Meerdere keren per week traint de groep en net hebben de meesten hun
Maandag groep allereerste wedstrijden achter de rug. De komende periode wordt
brugklas;
daarnaast hard gewerkt om voor de eerste KNSB-‐test te slagen, zodat ze
trainers Julia; volgend seizoen mee mogen doen met de KNSB-‐cup, categorie mini’s. Vol
Merel; Jeffrey van enthousiasme en het plezier straalt er vanaf.

3.

Cyrilla Sikkens,
Lisa van Vliet,
Nadine ten
Hoope, Alicia
Simoes, Caroline
Omlo, Astrid
Hughes, Michelle
Dubbeld, Ranice
Jansen, Amber
Lucas

Ilse de Groot, Britt
van Riesen, Carlijn
Moes, Brigitte van
Vliet, Valence Evenlo,
Noa Lucas, Jo-Ann
Veerman, Femke
Aloserij, Myla
Snabilie, Nicole
Kruize, Esmee
Dekker, Maaike
Aloserij

Aspiranten; trainers Priscilla en Simon
Op de vraag wie er het woord gaan voeren namens de groep wordt Astrid aangewezen, maar Astrid
zegt dat Michelle de oudste is, echter die is net even naar het restaurant gelopen, dus dan toch maar
terug naar Astrid. Die houdt wijselijk haar mond. Dan maar naar de jongste; dat blijkt Alicia te zijn.
Maar dan komen alle meiden los. Ze hebben er zin in. Het is wel een sexy nummer en dat vinden de
meiden wel leuk. Caroline vindt het leuk om maar haar bibs te shaken, de rest ligt dan inmiddels in een
deuk. Half maart, wanneer dit gesprek plaats vindt, is de kür bijna af. De eindpositie blijft nog even
spannend, want die wordt op het laatste moment ingestudeerd. Cyrilla vindt het een heel leuk liedje en
het dansje erbij is helemaal goed. Priscilla (de trainster) is top vinden de meiden. Astrid heeft een
vriendje en die komt speciaal naar het showgala om de groep te aanschouwen. Alica meldt dan tot slot
dat haar oma uit Afrika naar het showgala komt om te kijken. Dat is toch wel heel bijzonder, dat we
inmiddels ook internationaal publiek hebben. Naast dat ze het leuk vinden om met elkaar aan het
shownummer te werken, schaatst nagenoeg de hele groep ook solo wedstrijden, wat ze ook helemaal
leuk vinden om te doen. Michelle heeft zelfs onlangs haar volledige interbrons test gehaald en mag
volgend seizoen KNSB-cup gaan rijden.

4.
Didi Feijen
Solo Ice Stars;
trainster
Esperanza Joel

Didi is dit seizoen voor het eerst uitgekomen bij de selectiewedstrijden van de
Nederlandse Kampioenschappen in de categorie Debs. Een zeer knappe prestatie,
temeer omdat Didi nog maar 3 jaar schaatst. Inmiddels heeft ze bijna alle
dubbelsprongen onder de knie en maakt ze de meest prachtige pirouettes. Ook wist
Didi zich te kwalificeren voor de Nederlandse Kampioenschappen showrijden,
waarin ze zeer knap tweede werd. Dit nummer zal ze ook bij het showgala gaan
uitvoeren. Op het nummer van Burlesque verandert Didi in een sexy lady.

5.

Zaterdag jeugd
beginners;
trainers Cathy,
Anouk,
Annabel, Marco

Christel van
Hassel, Fay Vliese,
Isabel Heijne,
Kaylee
Hazendonk, Mila
Ferwerda,
Shannon Veldink,
Neeltje de Kroon,
Stefanie de Vries,
Voor de meeste kinderen is dit hun allereerste optreden. Het hele seizoen hebben ze Kirsten Bos,
keihard getraind en sommigen hebben pas dit seizoen de eerste pasjes op de
Charissa van ’t
schaatsen gezet. Tijdens het showgala zijn de groepen van Cathy en Anouk
Hof, Jet Houter,
samengevoegd tot één groep en zullen ze de ‘Oempaloempa’s’ tot leven brengen in Anna-Eva Spil,
hun shownummer uit de film ‘Sjakie en de chocoladefabriek’. Er is de afgelopen
Lynn Berkhout,
weken hard gewerkt om het nummer ingestudeerd te krijgen en voor sommigen was Zenna Schutte,
dat knap lastig, maar dat ze zullen stralen tijdens de show, dat is zeker!
Roos Conijn

6.
Cathy Baars,
Joyce Schouten,
Mary
Spoorenberg,
Rozemarijn
Streefkerk, Robin
Noom, Linde van
Heeteringen,
Annemiek
Daalhuisen, Anne
van den Dongen,
Judith
Gijsbertsen,
Franka Wiggers,
Petra Gerritsen,
Anouk van
Kampen

Zondaggroep
adults
tieners
Trainster
Patricia

De zondaggroep is een gemeleerd groepje van jong en oud, beginners tot gevorderd, want de
groep, die op het showgala optreedt, bestaat uit een combi van 2 groepen. Het nummer was door
Patricia snel bedacht; ‘Twips’ van Ja Zuster, Nee Zuster; een vrolijk nummer, waar je leuke
bewegingen op kunt maken. Dat vroeg natuurlijk om een reactie vanuit de groep. Eerst maar eens
de vraag wie de film kent. Dat viel niet mee, dat waren er 2. Dan maar naar het liedje vragen. Die
kenden ongeveer de helft van de groep. Maar toen ze eenmaal het nummer hoorden was
iedereen enthousiast, want het is een nummer waar je gewoon op moet bewegen en het refrein
meezingen doe je al bij de eerste keer dat je het nummer hoort. Ze hebben er dan ook allemaal
zin in en bij het oefenen zag het er al heel erg leuk uit. Dus geniet mee van de ‘Twips’.

7.

Maandaggroep
beginners;
Trainers; Astrid;
Linda; Megan;
Annabel

Britt Koot, Pleun Bakker, Tessa
van der Pal, Ryanne
Berghammer, Lisanne Dorrepaal,
Lars van Doorn, Alissa Oudt,
Sophie-Eline Leijdekker, Selina
Hu, Laura Laan, Sharmila Hu,
Rosa van Doorn, Julia van Doorn,
Caitlyn Carrilero, Quinty Zinkstok,
Simone Glazenborg

De groep beginners en de groep recreanten tieners is op maandag bij elkaar gevoegd in
het nummer uit de film ‘Kung Fu Panda’. Het werd de uitdaging voor de trainers om twee
choreografiën samen te voegen in één nummer en daarbij kreeg Lars als Panda nog een
solostukje. Na de laatste training bleek helaas dat 4 rijders uiteindelijk niet mee konden
doen aan de show. Pleun twijfelt nog steeds of ze wel of niet zal meedoen, want ze vindt
het toch wel spannend. Maar dat zij als echte filmsterren over het ijs gaan vliegen, is
voor ons geen twijfel.

08.

Marcin Zamojski en
Astrid Gebe

IJsdansen
Hoewel KVH thans geen ijsdans lessen verzorgt is het een passie van Marcin, die reeds
ervaring hiermee heeft in Polen. Nu hij voorlopig in Nederland woont, wilde hij er graag mee
doorgaan en met Astrid heeft hij nu het ijsdansen opgepakt. Astrid vindt de schouderlift
helemaal top, maar op het ijs zal hij nog niet worden getoond. Wel hebben ze hard gewerkt aan
de speciale ijsdansbewegingen, want hoewel het er misschien makkelijk uitziet, valt het niet
mee om de bewegingen synchroon en bij elkaar passend uit te voeren. Op de muziek uit de film
‘Titanic’ slepen zij u mee in een prachtige ijsdans.

9.

Nina Burlage,
Michelle Katers,
Leonie Schutte,
Melissa
Verschoor,
Naomi Man,
Miriline Corver,
Nova van Gent,
Dominique
Moerland

Zaterdag
recreanten
Ilja en Jolien

De recreantengroep van Ilja en Jolien zijn alweer een tijdje met elkaar aan het
trainen. Het plezier staat voorop en met elkaar vormen ze een leuke hechte groep.
Voor het showgala hebben ze met elkaar voor een nummer uit de film ‘de kleine
zeemeermin’ gekozen.

10.
Anna is gastlid bij KVH en traint al het hele seizoen mee op dinsdag en donderdag
bij Esperanza en Joel. Anna werd 1ste bij de KNSB-cup categorie Proms. Bij het
showgala mag ze indruk maken op het nummer uit de film ‘Chicago’. Haar
kostuum heeft ze al thuis hangen; een roze charleston jurk, waarin ze zeker gaat
schitteren. Ze heeft er zin in!

Anna Blankenzee
KNSB
Trainster
Esperanza
Joel

zaterdag beginners:
Cathy, Annabel,
Anouk, Marco

11.

Amy van der Sluis, Megan van der
Gracht, Chaira Visser, Iris de
Hoop, Linda Duijfs, Marit
Lakeman, Shanna Munster,
Isabelle van Diepen, Chantal
katers, Loïs Wemer, Yara
Hermans, Jasper Jongkind, ,
Manon Besseling, Emma Stevers,
Charlize Kempenaar, Anita Jonk,
Anouk de Olde

Op de muziek uit de film ‘Mega Mindy’ zijn de rijders van deze groepen omgetoverd
tot echte helden. Alles halen ze uit de kast om het publiek met hun kunsten te laten
verrassen. De laatste weken is er keihard getraind om met elkaar de choreografie in
te studeren en dat viel voor sommigen nog niet mee, want sommigen staan nog
geen 10 weken op de schaats! Een reuze prestatie voor deze rijders, maar ook de
andere rijders, die al wat langer schaatsen, zullen hun uiterste best gaan doen om
te laten zien wat ze in huis hebben.

De groepen van de dinsdagavond, bestaande uit tieners en adults zijn
speciaal voor het showgala samengevoegd, zodat ondanks dat er een
aantal niet mee konden doen het prachtige nummer uit Sister Act toch
groots opgevoerd kan worden. Ze hebben er zin in en je gaat automatisch
meezingen en meeswingen met dit nummer. De ‘Whoopi’ van de show is
Chris Schep, die de hele groep op sleeptouw zal gaan nemen.

12.

Dinsdagavond
groep
Esperanza en
Simon

Peggy Busman, Ingrid
Stevense, Elles Brouwers,
Nicole Hoogewerf, Chris
Schep, Maaike Kroon,
Amber Boogaard, Bente
Bakker, Nadine Troost,
Ellen Kok, Dede Lamme,
Lois Baltus, Melany van
Overmeeren, Thirza
Beemsterboer, Rianne
Bakker, Edith Vreeker,
Linda Bekker, Nathalie
Vreede, Reneé Hilgersom,
Megan van Doorn,
Annabel Schermer, Mary
Spoorenberg, Linda de
Graaf, Els Braak, Lara
Snel, Marcin Zamojski

13.
Nederlands Kampioen
Jolien Heddes Showteam
Merel Gebe Sparkling Ice
Stars
Kelly Jonckheere trainer
Mranda van Twisk Esperanza

De vier meiden van het showteam de Sparkling Ice Stars trainen het hele seizoen
meerdere malen per week en hun doel is alle dubbelsprongen onder de knie te krijgen.
De meiden hebben daarnaast ook wedstrijden gereden in de KNSB-cup, waarbij Merel
de finale wist te bereiken in de categorie Debs. Naast deze wedstrijden waren ze op
zoek naar een nieuwe uitdaging en wat is er leuker dan met elkaar mee te doen aan
een showwedstrijd. Ze vormden met elkaar een kwartet en de ‘Girl Power’ spat er vanaf
tijdens hun showkür op muziek uit de film van ‘Sex and the city’. Met deze showkür
hebben ze bovendien tijdens het NK Showrijden op 17 maart de gouden medaille
binnengesleept en mogen de meiden zich Nederlands Kampioen noemen!

Zaterdag
recreanten;
trainers Kelly en
Julia

14.

Baukje Baars, Doris
Oversteegen, Valence Evelo,
Amanda Mihaljevic, Norah
Bakker,
Jo-Ann Veerman, Alisha
Wijnjeterp, Carlijn Moes, Nicole
Kruize, Mariska Streefkerk

‘Happy Feet’ is de filmmuziek, waarop de groep gaat schaatsen. Dat belooft heel
wat voetenwerk! Als ware pinquins zullen zij over het ijs dansen. De meisjes
genieten elke zaterdag weer van de les zijn druk bezig om de LTS-testen te halen.
Een aantal meisjes heeft de smaak inmiddels te pakken gekregen en zijn
meerdere keren per week gaan trainen om zo ook aan wedstrijden mee te kunnen
gaan doen. Geniet dus van deze enthousiaste groep van de zaterdagmorgen.

15.
Jildou van Vliet
KNSB
Trainers
Esperanza
Joel

Jildou is bij de finale van de KNSB-cup categorie Teens kampioen geworden met prachtige
combinatie dubbelsprongen en level pirouettes. En hoewel ze niet groot is vliegt ze over het ijs. Bij
het showgala zal ze in dit solonummer schitteren als Dorothe uit de film “the Wizard of Oz”. In korte
tijd heeft ze onder leiding van Joel de choreografie aangeleerd en mocht ze iets toch vergeten, dan
is dat voor Jildou geen punt want improviseren vindt ze het leukste wat er is. Jildou schaatst naast
de gewestelijke selectie ook bij de nationale selectie, waarin improviseren een onderdeel is wat elke
week wordt getraind. Geniet van onze ster op het ijs!

16.
Klaske Baars,
Raquel
Gomez,
Amber Frikee,
Elize Wannet,
Sezan Seh,
Anika Mulder,
Ayonna
Karwofodi,
Tjitske
Schenk,
Keyshandra
Antic, Inge
Heddes

zaterdag
recreanten;
trainers Leonie
en Megan

De dames recreanten zullen gaan schaatsen op het nummer uit de film “High
School musical”. Tijdens de training werd er gediscussieerd of ze als ‘nerds’
het ijs op zouden gaan of als ‘chearleaders’. Wat het geworden is, is bij het
showgala te zien. De afgelopen weken hebben de meiden vooral leren tellen
op de maat van de muziek en kijken en letten op elkaar en dat heeft
geresulteerd in een waar shownummer. Behalve dat de dames best moeilijke
passen uitvoeren, zoals mohawks en drietjes, splitsen zij ook op een speciale
manier. Dat wordt opletten en genieten!

17.

KNSB-‐
wedstrijdrijders;
trainers Nicky en
Joel

Op de muziek uit de film ‘Hairspray’ laten onze mini’s zien wat ze het afgelopen seizoen
allemaal hebben geleerd en dat is heel veel! De mini’s is de naam van de KNSB-cup
categorie, die jonger zijn dan 12 jaar en bezig zijn om de enkele sprongen en
basispirouettes onder de knie te krijgen. Inmiddels heeft de hele groep bijna de hele basis
onder de knie en daarnaast hebben ze ook allen hun KNSB MIF-interbrons behaald. Er is
door de hele groep een enorme progressie het afgelopen seizoen gemaakt en Isabel
Novali Jaski, Isabel Dubbeld,
Dubbeld wist zich zelfs heel knap voor de finale van de KNSB-cup te plaatsen! Daarnaast
Lisa Jansen, Romy van der
hebben Kay Groen, Novali Jaski en Lisa Jansen deelgenomen aan de selectiewedstrijden
Heijden, Birthe van de Berg,
van het NK showrijden en Lisa Jansen wist zich heel knap voor de finale te plaatsen, waar
Roxy Jansen, Jaimy Tolhuijsen, ze 5de is geworden! Nu hebben ze heel veel zin in de showkür en is het ook nog best lastig
Lara de Koning, Kay Groen
om met elkaar te schaatsen, want dan moet je tegelijk de bewegingen uitvoeren.

18.

Lieve Fasten,
Lars van Doorn,
Ruby Bakker,
Meric Toplar,
Chantal Katers,
Saar Houter,
Britt Koot,
Rosa Schot,
Gizella Gregor

De groep is sinds een aantal weken met elkaar gaan schaatsen. Zij vormen zaterdag scout
het scoutgroepje, omdat ze al snel het schaatsen oppikken. Het zijn de
groep; trainster
jongste spruiten van onze vereniging en ze zullen u zeker gaan vertederen.
Julia
Er wordt door de groep hard getraind, want hoe klein ze ook zijn, ze zijn
fanatiek! Het belooft dan ook zeker een mooie show te gaan worden.

Esméé Groot,
Rianne Dekker, Eva
Jongejan, Laura
Konings, Rianne
Broekman,
Samantha van
Neck, Jente Twisk,
Annette Wijnjeterp,
Olga Shcherb,
Raymundo Hordijk,
Shannon Groen,
Duane Mattos,

19.
Zaterdag
Trainers:
Priscilla en
Astrid

Even voorstellen; de filmsterren uit de film ‘New York, New York’. Elke zaterdagavond trainen de tieners
en adults om de techniek van het kunstrijden onder de knie te krijgen. Voor de show werd er met elkaar
getraind. Op de vraag wat het leukste is aan de show werd er éénduidig gezegd dat het samen schaatsen
op muziek een kick geeft. Vooral als het dan ook nog van deze leuke swingende muziek is en de
kostuums maken het helemaal af is bij het passen gebleken. Voor Eva, Laura, Rianne en Esmee is het
daarbij hun slotavond. Het hele seizoen hebben ze via de Tabor bij KVH geschaatst en met het afsluiten
van het winterseizoen betekent voor hen tevens het afsluiten van het schaatsseizoen bij KVH.

20.

Solo Ice Stars
Trainers

Nederlands Kampioen
Marco schaatst al sinds het begin van het bestaan van de ijsbaan en zodra het showrijden om de hoek

Joel
kwam kijken was hij erbij. Marco is een echte showmaster en een ware vertolker van ‘Austin Powers’. Hij zal
Esperanza
u zeker meekrijgen bij het shownummer, waarmee hij tevens heeft deelgenomen aan het NK Showrijden op
Marco Frerichs 17 maart en waarin hij zich tot Nederlands Kampioen mocht kronen. Geniet dus van het nummer waarbij hij
goud heeft gewonnen! Naast het showrijden is Marco bij de KNSB-cup in de categorie Teens heren tweede
geworden en bij de Kempen Trophy in België zelfs eerste, in een internationaal deelnemersveld met 6
nationaliteiten. Marco laat bij het showgala zien dat kunstrijden echt geen meisjessport is.

21.

Dinsdag
brugklas;
trainster
Esperanza
De meiden zijn allemaal super enthousiast. Ze vinden het helemaal te gek met Esperanza te trainen en
de eerste wedstrijden die de meiden hebben gereden vonden ze fantastisch. Ook hebben ze zin in de
show. Ze hebben zelfs nog een nieuw kunstje geleerd, want ze gaan rollebollen over het ijs. Ook
maken ze tussendoor het ijs nog even schoon, want als echte ‘Annies’ is ze niets te gek. Maar ze laten
ook de kunsten zien, die ze nog knap lastig vinden, zoals de drietjes en de mohawks, daar zijn ze hard
op aan het oefenen. Ook gaan ze een sprong doen, maar welke dat wordt blijft nog even een
verrassing. Kijk niet op als de dames in vieze kleding het ijs op gaan, er moet schoongemaakt worden!

Ilse de Groot, Esmee
Dekker, Noa Lucas,
Brigitte van Vliet,
Anouk Jansen,
Femke Jansen,
Maaike Aloserij,
Femke Aloserij

22.
Didi Feijen
Jeffrey Dral
Wedstrijd
rijders
Joel
Esperanza

Didi en Jeffrey schaatsen allebei solowedstrijden, maar voor het showgala hebben ze een speciaal
paarrij-nummer, waarvan door Joel de choreografie is bedacht. Het belooft het huzarenstukje te worden,
als het goed gaat… daar duimen we voor. De afgelopen weken hebben ze keihard getraind en ze
hebben zich niet laten kisten tijdens de vele valpartijen en bloedneuzen. Op het prachtige romantische
nummer uit de film ‘Zorro’, laten ze zien, waarom kunstschaatsen zo’n mooie sport is om naar te kijken.

23.

Showteam
Royal Ice Stars
Trainster
Patricia

Nederlands Kampioen

Het showteam de ‘Royal Ice Stars’ doet al enkele jaren mee bij het NK Showrijden in de categorie
kleine groep al 2 maal Nederlands Kampioen. Zaterdag 17 maart werd er wederom gestreden om
de nationale titel en voor de 3e keer op rij hebben zij goud behaald. Het hele seizoen is de groep
naast techniektraining met elkaar aan het trainen om de show in elkaar te krijgen. Daarin worden
liften uitgeprobeerd en die worden ook met het showgala gedemonstreerd. Op de tonen uit de
musical ‘We will rock you’ zetten zij het slotstuk neer van de avond.

Annabel Schermer, Megan
van Doorn, Chris Schep,
Astrid Gebe, Zita Togni,
Stephanie Gerritsen, Lino
Togni, Rozemarijn
Streefkerk, Anouk Groot,
Robin Noom, Maaike
Ruiter, Thirza
Beemsterboer, Mandy
Rood, Linda de Graaf

SHOWGALA
Voorbereidingen

Het Showgala vergt voorbereiding, veel
voorbereiding. Ondanks het voornemen om dit jaar al vanaf het begin van het
seizoen van start te gaan met de voorbereiding van het showgala, kwam het op een of andere manier toch
niet van de grond. Het thema was wel al heel snel bekend, Ruimschoots op tijd. Maar dan... dan moet iemand
het voortouw nemen en daar ontbrak het een klein beetje aan. Iedereen wilde wel, maar het gebeurde niet.
Kortom een leermoment, want dat moet het komend seizoen toch echt anders.

Showprogramma

Na de kerstvakantie kwam het showgala met rasse schreden dichterbij. De trainers werden erop aan
gedrongen om met muziek te komen en eindelijk kwam alles op gang. De groepsindelingen, de muziek, de
kostuums, de vrijwilligers, de kledingnaaister, de loterij, de catering, de programmaboekjes, de
entreebewijzen... kortom teveel om op te noemen. Gelukkig dat we een paar enthousiaste vrijwilligers
hebben, die hierin het voortouw namen en langzamerhand begon het Showgala vorm te krijgen. Na enkele
vergaderingen was het meeste werk uitgezet en alle mouwen werden opgestroopt en zo kwam er
langzamerhand schot in de zaak. Maar daarmee waren we er nog niet, want het belangrijkst is natuurlijk wel
dat de rijders de choreografie in hun hoofd krijgen, zodat het straks op het ijs er ook mooi uit gaat zien. De
stress kwam bij enkele trainers toen bleek dat 24 maart wel heel snel dichterbij kwam en er ook nog lessen
uitvielen. Maar met een extra generale repetitie komt dan toch alles goed en zal er wederom een prachtige
show worden opgevoerd.
Dus voor het publiek wat bij het Showgala heerlijk gaat genieten van iedereen die voorbij komt schaatsen,
bedenk in het achterhoofd dat niets vanzelf gaat en er echt door heel veel mensen heel veel werk is verricht.

Heel veel plezier en omdat we op tijd willen beginnen voor volgend jaar en we dan bovendien ons eerste
lustrum vieren, want op 8 juni 2013 viert KVH haar 5-‐jarig bestaan willen we een oproep doen aan
iedereen om mee te denken voor een passend thema. Degene die het leukste thema heeft gaan we
uitvoeren en belonen we met een paar vrijkaarten! Stuur dus je idee in via info@kvhoorn.nl voor 1 mei en
de winnaar maken we in het volgend KVHOORN magazine bekend!

PROGRAMMA
Jeffrey Dral

01.
03.
05.

Openingsnummer

Marco Frerichs, Tim Gebe, Isabel Meijer, Jaimy Tolhuijsen
MAMA MIA
Ilse de Groot, Britt van Riesen, Carlijn Moes, Brigitte van Vliet, Valence Evenlo,
Noa Lucas, Jo-‐Ann Veerman, Femke Aloserij, Myla Snabilie, Nicole Kruize, Esmee
Dekker, Maaike Aloserij -‐ AVATAR
Cyrilla Sikkens, Lisa van Vliet, Nadine ten Hoope, Alicia Simoes, Caroline Omlo,
Astrid Hughes, Michelle Dubbeld, Amber Lucas, Ranice Jansen -‐
LADY MARMELADA
Didi Feijen -‐ BURLESQUE
Christel van Hassel, Fay Vliese, Isabel Heijne, Kaylee Hazendonk, Mila Ferwerda,
Shannon Veldink, Neeltje de Kroon, Stefanie de Vries, Kirsten Bos, Charissa van ’t
Hof, Jet Houter, Anna-‐Eva Spil, Lynn Berkhout, Zenna Schutte, Roos Conijn
SJAKIE EN DE CHOCOLADEFABRIEK
Cathy Baars, Joyce Schouten, Mary Spoorenberg, Rozemarijn Streefkerk, Robin
Noom, Linde van Heeteringen, Annemiek Daalhuisen, Anne van den Dongen,
Judith Gijsbertsen, Franka Wiggers, Petra Gerritsen, Anouk van Kampen
JA ZUSTER NEE ZUSTER -‐ TWIPS

07.
09.
11.

Britt Koot, Pleun Bakker, Tessa van der Pal, Ryanne Berghammer, Lisanne
Dorrepaal, Lars van Doorn, Alissa Oudt, Sophie-‐Eline Leijdekker, Selina Hu, Laura
Laan, Sharmila Hu, Rosa van Doorn, Julia van Doorn, Caitlyn Carrilero, Quinty
Zinkstok, Simone Glazenborg -‐ KUNG FU PANDA

Marcin Zamojski en Astrid Gebe -‐ TITANIC
Nina Burlage, Michelle Katers, Leonie Schutte, Melissa Verschoor, Naomi Man,
Miriline Corver, Nova van Gent, Dominique Moerlans -‐ DE KLEINE ZEEMEERMIN
Anna Blankenzee
Amy van der Sluis, Megan van der Gracht, Chaira Visser, Iris de Hoop, Linda Duijfs,
Marit Lakeman, Shanna Munster, Isabelle van Diepen, Chantal katers, Loïs
Wemer, Yara Hermans, Jasper Jongkind, , Manon Besseling, Emma Stevers,
Charlize Kempenaar, Anita Jonk, Anouk de Olde -‐ MEGA MINDY
Peggy Busman, Mary Spoorenberg, Elles Brouwers, Nicole Hoogewerf, Chris
Schep, Maaike Kroon, Amber Boogaard, Bente Bakker, Nadine Troost, Ellen Kok,
Dede Lamme, Lois Baltus, Melany van Overmeeren, Thirza Beemsterboer, Rianne
Bakker, Edith Vreeker, Linda Bekker, Nathalie Vreede, Reneé Hilgersom, Megan
van Doorn, Annabel Schermer, Mary Spoorenberg, Linda de Graaf, Els Braak, Lara
Snel, Marcin Zamojski -‐ SISTER ACT

02.
04.
06.
08.
10.
12.

PROGRAMMA
Pauze
Goed opletten want voor je het weet gaat de show weer verder!

13.
15.
17.

Jolien Heddes, Miranda van Twisk, Kelly Jonckheere en Merel Gebe
SEX AND THE CITY
Baukje Baars, Doris Oversteegen, Valence Evelo, Amanda Mihaljevic, Norah
Bakker, Jo-‐Ann Veerman, Alisha Wijnjeterp, Carlijn Moes, Nicole Kruize, Mariska
Streefkerk - HAPPY FEET
Jildou van Vliet -‐ THE WIZARD OF OZ
Klaske Baars, Raquel Gomez, Amber Frikee, Elize Wannet, Sezan Seh, Anika
Mulder, Ayonna Karwofodi, Tjitske Schenk, Keyshandra Antic, Inge Heddes
HIGH SCHOOL MUSICAL

19.
21.
23.

Novali Jaski, Isabel Dubbeld, Lisa Jansen, Romy van der Heijden, Birthe van de
Berg, Roxy Jansen, Jaimy Tolhuijsen, Lara de Koning, Kay Groen
HAIRSPRAY

Lieve Fasten, Lars van Doorn, Ruby Bakker, Meric Toplar, Chantal Katers, Saar
Houter, Britt Koot, Rosa Schot, Gizella Gregor
ASSEPOESTER

Esméé Groot, Rianne Dekker, Eva Jongejan, Laura Konings, Rianne Broekman,
Samantha van Neck, Jente Twisk, Annette Wijnjeterp, Olga Shcherb, Raymundo
Hordijk, Shannon Groen, Duane Mattos,
NEW YORK
Marco Frerichs -‐ AUSTIN POWERS
Ilse de Groot, Esmee Dekker, Noa Lucas, Brigitte van Vliet, Anouk Jansen, Femke
Jansen, Maaike Aloserij, Femke Aloserij
ANNIE
Jeffrey Dral en Didi Feijen -‐ ZORRO
Annabel Schermer, Megan van Doorn, Chris Schep, Astrid Gebe, Zita Togni,
Stephanie Gerritsen, Lino Togni, Rozemarijn Streefkerk, Anouk Groot, Robin
Noom, Maaike Ruiter, Thirza Beemsterboer, Mandy Rood, Linda de Graaf
WE WILL ROCK YOU

EINDE

14.
16.
18.
20.
22.

BEDANKT!
!!!
!!!

Het showgala zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van alle
vrijwilligers. Zonder iemand te kort te doen willen we daarom allereerst
echt iedereen bedanken die zijn steentje op wat voor manier dan ook heeft
bijgedragen voor alle hulp en inzet. Toch willen we even speciaal enkele
mensen bedanken:

De Showgala commissie: Sonja Lam; Diana Lucas; Edith Jaski; Sylvia
Dubbeld
De kleding en attributen naaisters; Sandra Frerichs; Thirza Beemsterboer;
Astrid Gebe; Anouk van Kampen; Anouk Groot, Petra Gerritsen
De hulpouders en vrijwilligers voor al hun hulp bij het opbouwen en
afbouwen en begeleiding bij en tijdens het showgala
De redactie van KVH, die in zeer korte tijd deze speciale uitgave
gerealiseerd hebben
De sponsors van de tombola, waarin een speciale dank voor:
-‐ Copy Digital die 100 foto wenskaarten met envelop beschikbaar heeft
gesteld
-‐ Grimsport
-‐ IJsbaan de Westfries die sjaals en consumptiebonnen ter beschikking
heeft gesteld
-‐ alle rijders die cadeaus ter beschikking hebben gesteld
Het bestuur van KVH
De trainers van KVH
De rijders van KVH

m Bedankt

Aan iedereen !!!

Heereveen

KNSB FINALE

Op 18-‐19 februari werd in Heerenveen de finale van de KNSB-‐cup gereden, waarvoor maar liefst 8
rijders van KVH zich hadden geplaatst. Daarbij werd Jildou van Vliet kampioen in de categorie Teens!!!!
Super gedaan en gefeliciteerd
Daarnaast hebben Marco Frerichs en Jeffrey Dral beiden een zilveren plak binnengesleept bij de Teens
heren (Marco) en bij de Novice B heren (Jeffrey). Verder is Tim Gebe 3de geworden bij de Teens B
heren, Kay Groen 4de bij de mini’s heren (maar het had niet veel gescheeld of hij stond ook op het
podium), Isabel Dubbeld 6de bij de mini’s en Merel Gebe en Isabel Meijer 9de bij de debs B (Merel) en
proms B (Isabel). Ook jullie allemaal van harte gefeliciteerd met deze fantastische resultaten.
De afgelopen tijd heeft Jeffrey verschrikkelijk last gehad van een scheenbeen blessure, waardoor hij
een moeilijke trainingsperiode heeft moeten doorstaan. Lees hoe Jeffrey persoonlijk zijn kür heeft
ervaren: “Mijn eerste sprong, de Lutz, ging vandaag super! Daarna sprong ik, tot mijn grote verbazing,
een grote dubbele Flip gevolgd door een dubbele Spot. De Spot bevatte helaas wel een klein
landingsfoutje waardoor ik zelf niet zo goed weet of ie is geteld. Ik denk van niet. Daarna landde ik mijn
dubbel Rietberger en ging ik zo snel als ik kon mijn overgesprongen wagenpirouette in. Zo stom als ik
ben stopte ik al na drie draaien waardoor ik daar wel een paar puntjes heb laten liggen. Daarna sprong
ik mijn dubbel Salchow-‐oiler-‐dubbel Rietberger. Mijn passenserie was een beetje wankel door wat
nervositeit maar ik ben niet gevallen. Mijn tweede dubbel Flip uit een Ina Bauwer heb ik gesprongen als
een enkele. Mijn timing was even niet zoals hij moest zijn. Daarna ben ik
gevallen bij mijn dubbele Spot. Ik stond op en sprong even later
mijn Axel. Het laatste element van mijn kür, een combinatie
pirouette, ging niet verkeerd. Het ging wel, om het zo te
zeggen.”
Voor Jildou kraaide de haan op zondagochtend al
om 05:00 uur. Tanden gepoetst, spullen in de
auto en op weg met de hele familie naar
Heerenveen. In hun enthousiasme waren ze
goed op tijd en arriveerde als auto nummer 2
op de parkeerplaats van het Thialf in
Heereveen. Jildou was al snel de
kleedruimte ingedoken en inmiddels had
vrijwel de voltallige families plaats genomen
op de tribune. Jildou startte als nummer 6
en reed een perfecte kür. Ze kwam op
nummer 1 terecht en hield die positie ook
vast. Achteraf bleek dat haar zweefstand was
afgekeurd om nog duistere redenen, dus was
het helemaal een prestatie!
Na de prijsuitreiking werden alle resultaten van de
KVH’ers allemaal uitbundig gevierd met zelfs………
champagne!

KVM Bokaal

Namens KVH kwamen er drie adultrijders in actie op het KVM bokaal in Utrecht. Marcin Zamojski, Astrid Gebe
en
Linda de Graaf gingen in Utrecht de strijd aan om een podiumplaats te
bemachtigen. Zij reden in een deelnemersveld van 7 personen,
waardoor een podiumplaats wel in zicht was, maar er moest
natuurlijk wel goed geschaatst worden.
Astrid mocht als eerste rijden, Marcin als vijfde en Linda als
laatste deelneemster van de hele avond, als zevende.
Allemaal reden ze een mooie kür zonder grote fouten.
Marcin werd luidt aangemoedigd door zijn ‘vrienden’ en
ook na zijn kür werd er luid geapplaudisserd. Het bleken
echter niet zijn vrienden te zijn. We zijn nog steeds
benieuwd wie dat nou waren…..
De eerste plaats was voor MARCIN! Ondanks zijn zenuwen
een goede prestatie. Hij schaatste naar het podium toe en ja
hoor…. Het remmen lukte niet goed, waardoor hij tegen het
podium aan kwam en bijna onderuit ging. Na wat gelach vanaf
de tribune en van de deelnemers kon hij dan eindelijk het podium
op. De tweede plaats was onverwachts voor LINDA. Zelf had ze het niet
verwacht, omdat haar zitpirouette mislukte. Astrid eindigde op vijfde plaats.

CHALLANGE CUP

Van 9 tot en met 11 maart stond kunstrijdend Nederland in het teken van de Challenge Cup. Toppers vanuit
de hele wereld komen naar Den Haag voor een laatste krachtmeting voor het Wereld Kampioenschap 2012.
Ik heb daar geholpen als vrijwilliger en het was een hele ervaring om dit mee te maken. Het niveau van de
schaatsers was erg hoog.

Mijn taak was het accrediteren van alle deelnemers en het ophalen van Den Haag Centraal. Je bent hierdoor
het eerste aanspreekpunt en komen naar je toe met veel vragen. Doordat ik de deelnemers moest
begeleiden naar het hotel en de ijsbaan, kwam je goed in contact met alle deelnemers en coaches uit alle
landen. De Amerikanen vond ik een erg leuk team en kreeg ook nog een aandenken van ze omdat ze
vonden dat ik ze goed geholpen had wat ik super lief vond. Het team dat uitkwam voor Nederland had ook
goed hun best gedaan en hebben er ook veel plezier in gehad.
Eerder heb ik ook al geholpen bij het WK Junioren en het was leuk om deze deelnemers weer terug te zien
en te zien hoe ze gegroeid waren.
Er werden dit jaar tijdens de Challege Cup verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd om het
kunstschaatsen te promoten.
Het was een leuke ervaring om mee te werken in de organisatie bij de Challege Cup en ik kan het jullie
allemaal aanraden om te gaan helpen als het er volgend jaar weer is!!
Mandy Rood

Westfriesland
TOCHT
De afsluiting van het jeugdschaatsen in het winterseizoen werd op een bijzondere manier
afgesloten; namelijk met een heuse Westfrieslandtocht! Ook de jeugdrijders van het
kunstrijden mochten hieraan meedoen. Dus even geen pirouetjes en visjes, maar klunen en
stempelen. Over zowel de binnen-‐ als buitenbaan liep de hele tocht. Er moest onder bruggen
door worden geschaatst en over wakken heen geklauterd en natuurlijk bij elk dorp worden
afgestempeld. Een volle stempelkaart leverde een prachtige medaille op en natuurlijk warme
chocolademelk. Onderweg werd er vrolijk gezongen en af en toe toch natuurlijk een klein
pirouetje en ja met een zweefstand kan je ook van de ene stempelpost naar de andere post en
dat daarbij de hardrijders wat harder gaan, dat maakt dan niet uit. Iedereen had plezier en met
een volle stempelkaart en een medaille ging iedereen tevreden huiswaarts.

BELGIË

KEMPEN

Op 3 en 4 februari hebben Marco, Jildou en Didi van KVH meegedaan aan de Kempen
Trophy 2012 in Turnhout (België).
Het was de 19de keer dat dit schaatsevenement werd gehouden. Ruim 140
deelnemers uit 16 verschillende landen streden onderling tegen elkaar voor
een podiumplek.
De schaatshal in Turnhout was wat moeilijk te vinden en bleek een typisch
Belgisch bouwwerk te zijn, saai, lelijk en slecht onderhouden van de
buitenkant (een ouderlijke bron). Maar binnen wat het toch erg leuk met
een grote kantine pal langs de lange kant van de baan waar het goed
vertoeven was.

Woensdag is Marco al naar Turnhout vertrokken zodat
hij nog wat kon trainen en aan de ijsbaan kon wennen.
Donderdag heeft hij ook nog getraind samen met zijn trainer
Joel Mangs. Donderdagavond was de loting. Marco mocht het in zijn
catagorie opnemen tegen, tegen Bob Rasschaert uit België, Daniel Holtkott
uit Duitsland, Alex Bowker uit Ierland en Ian Ramsey uit Amerika. Marco
trok het lootje met nummer 5. Dit houdt in dat hij vrijdag als 5de en dus als
laatste mocht starten in zijn categorie.
Na een koude nacht in de Belgische bossen, was het voor Marco de dag van
de wedstrijd. Nadat de andere rijders hun kür hadden gereden mocht Marco
als laatste het ijs op om ook zijn kür te laten zien. Marco heeft met veel plezier
en volle overtuiging gereden. Nadat hij had gereden, kreeg ook hij van de jury zijn
punten te horen en wat bleek, Marco had de meeste punten
(1. Nederland , 2. Duitsland, 3. USA, 4. België en 5. Ireland).
De dag voor de wedstrijd van Marco waren Jildou en Didi ook in
Turnhout aangekomen. Daarmee hadden ze gelukkig het slechte weer
en wegen van vrijdag en zaterdag weten te ontlopen en waardoor
deze dames op zaterdag goed geacclimatiseerd en getraind aan hun
wedstrijd konden beginnen.
Didi moest al vroeg schaatsen en heeft het goed gedaan met een
15e plaats in het druk bezette internationaal veld.
Jildou zat in de tweede groep en mocht als 10e starten. Jildou heeft
alles uit haar kür gehaald wat erin zat en alles ging goed op misschien
een paar schoonheidsfoutjes na. Op het einde was het spannend of ze de
tweede plaats kon vasthouden en nadat de score van de laatste rijdster op het
beeld verscheen konden de armen de lucht in en was de tweede plaats zeker.
Nederland is van de 16 landen op de 2e plaats geëindigd.

NIEUWS
Zomerijs
ZOMERSEIZOEN 25 maart t/m 30 juni

Tot 1 juli is de ijshal in Hoorn geopend en zullen we doorgaan met schaatsen. Ervaar het zelf hoe
leuk het is om met lekkere temperaturen te gaan schaatsen. Overigens is het de keus aan de rijders
of er wel of niet wordt doorgeschaatst en daarom wordt bij KVH het schaatsseizoen opgesplitst in
een winterseizoen en een zomerseizoen.
Het zomerseizoen start op zondag 25 maart en we sluiten af op zaterdag 30 juni met de KVH
Showimprovisatiewedstrijd gevolgd door een barbeque !!

Ledenvergadering
OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij worden de leden* van KVH uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen
tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 27 maart 2012 van 20.00 tot 21.00 uur op de
IJsbaan De Westfries – De Hoge Noor
AGENDA:
1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 23 november 2011
5. Verslag kascontrole commissie
6. Afsluiting financieel jaar seizoen 2010-‐2011
7. Aftreden penningmeester Pedro Gomez Nunez
8. Benoeming bestuursleden; Jan Frerichs heeft zich kandidaat gesteld voor penningmeester;
Claudia van Doorn heeft zich kandidaat gesteld voor secretaris; Deborah Feijen heeft zich kandidaat
gesteld voor algemeen bestuurslid. Daarnaast is er nog een vacature voor algemeen bestuurslid met
als portefeuille: Sponsor commissie, Evenementen commissie, Jeugd/Adults recreanten. Kandidaten
kunnen zich tot 20 maart verkiesbaar stellen bij het bestuur van KVH (bestuur@kvhoorn.nl).
9. Vrijwilligers gevraagd voor de showgalacommissie; kascommissie; jeugdcommissie;
adultscommissie; sponsorcommissie
10. Evaluatie winterseizoen
11. Sponsoracties en investeringen
12. Rondvraag
13. Sluiting
*Ouders/verzorgers van kinderen onder de 18 jaar zijn gerechtigd namens hun kind de vergadering
bij te wonen en hun stem uit te brengen.

Interview

TERRY JACKSON

Na het vertrek van Madina, is KVH druk op zoek gegaan naar een balletcoach, Na lang
zoeken kwamen wij terecht bij Terry Jackson. Natuurlijk wouden we wat meer over hem
weten en daarom het volgende interview!!
Hoe oud was je toen je begon met ballet?
10 jaar
Hoe ben je erop gekomen om ballet te gaan doen?
Mijn jongere zusje volgde balletles. Vaak ging ik haar
ophalen. Nadat ik met regelmaat de vraag van de
balletjuf kreeg of ik eens mee wilde doen en dit op
een keer aandurfde, bleek ik het veel leuker te vinden
dan ik ooit had kunnen denken. Kort nadat ik met
klassiek ballet was gestart, volgde ik bij de
amateurschool zoveel mogelijk lessen in verschillende
dansstijlen. In tegenstelling tot mijn jongere zusje leek
ik behalve affiniteit met dans, een tot dan toe
verborgen talent te hebben!
Op 11-‐jarige leeftijd startte ik na diverse audities mijn
vakgerichte opleiding aan de Nationale
Balletacademie in Amsterdam.
Wat heb je allemaal bereikt in met ballet?
Ik heb als danser gewerkt bij het Natonaal Ballet , het
Nederlands Danstheater en het Scapino. Na de
geboorte van mijn kinderen ben ik gaan lesgeven en
heb in 2006 samen met mijn vrouw Femke de
Enkhuizer Balletschool opgericht onder de zakelijke
leiding van Maartje van Kraaij.
Hoe ziet voor jou een normale dag eruit?
Normale dagen zijn er eigenlijk niet. Ik heb een vrouw
en 5 kinderen, een gewone baan en een eigen
balletschool. Mijn dag start s’morgens om 7 uur en
eindigt met lesgeven s’avonds meestal om ongeveer
21u30.
Wat is je mooiste balletmoment?
Dansen in het Muziektheater, Carré of Ahoy waren
geweldige momenten, maar werden op een zeker
moment ook heel gewoon. Na mijn eigen danscarriere
kan ik zeggen dat ik met heel veel warmte terugkijk
naar de eerste voorstelling met mijn eigen leerlingen
in Het Zwanenmeer.

Hoeveel tijd besteedde/besteedt je aan trainingen?
Gedurende de opleiding aan de Nationale
Balletacademie (NBA) besteedt je ca. 6 uur aan
danstraining per dag ofwel 30 uur per week. Dit staat
natuurlijk los van eventuele repetities voor
voorstellingen e.d.
Nu geef ik dagelijks gemiddeld 4 lessen op de
Enkhuizer Balletschool en houd ik mij regelmatig bezig
met (educatieve) projecten en gastlessen op onder
meer Basisscholen, Q-‐music, het Russisch Staatscircus
etc.
Ik ben ongeveer 30 uur per week fysiek met dans
bezig.
Hoe vind je het om ballet te geven op een ijsbaan?
Het is nieuw voor mij om te werken met jonge
schaatsers. Ik ben me ervan bewust dat de schaatsers
niet in de eerste plaats voor de off-‐ice balletlessen
komen, maar hoop dat zij het belang inzien van de
combinatie van klassiek ballet en schaatsen. Ik ben
ervan overtuigd dat zij na verloop van tijd het verschil
zal gaan voelen in kracht, flexibiliteit en balans op het
ijs. Kortom, ik vind het erg leuk om door middel van
balletles de fanatieke en energieke jongens en meisjes
te mogen helpen (nog) betere schaatsers te worden.
Hoe lang heb je in totaal gedanst?
Vanaf mijn tiende jaar tot … hopelijk nog héél lang!
We hoorden dat je een eigen balletschool hebt, kun
je daar iets over vertellen?
In 2006 ben ik –samen met Femke en Maartje-‐
begonnen met de Enkhuizer Balletschool. Inmiddels
bezoeken wekelijk ongeveer 250 leerlingen onze
balletschool voor lessen in klassiek ballet en moderne
dansvormen, zoals streetdance, danstraining ,
introcombo, pilates… of voor de speciale lessen voor
jongens! Ik ben erg blij dat ik op deze manier bezig
kan zijn met mijn passie. Als ik ook maar een beetje
daarvan kan doorgeven, dan ben ik gelukkig!

HOROSCOOP
VISSEN
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Boogschutter

Nu jouw schaatsen beter ruiken kun je je schaatsen
ook wat gecontroleerder aantrekken. Je overhaaste
het namelijk nog al toen ze de geur van kattenpis nog
afgaven. Logisch, want je schaamde je ervoor. Neem
dit echter aan: je hoeft je nergens voor je schamen.
Iedereen heeft wel eens iets .

Weegschaal
Twee maanden geleden ging het
springen je goed af, terwijl het de
afgelopen maand iets minder goed
ging. Het einde van het
winterseizoen is in zicht, maar je
bent meer gedreven dan ooit. Het
vuurtje brand weer helemaal, je
bent klaar voor het zomerseizoen.
Je harde werken zal beloond
worden!

Schorpioen
En? Heb je nog gekeken bij het showteam? Als
showrijden toch niets voor jou blijkt te zijn, kun je
altijd nog meedoen aan de clubwedstrijden die
KVHoorn organiseerd. Je traint dan niet om
wereldkampioen te worden, maar hebt wel een
goed doel!

Ram

Kreeft

Tof! Je bent helemaal klaar voor
wat komen gaat. En of dat nou
het gala is, het aankomende
zomerseizoen of de zomerstop:
je zit zo lekker in je vel dat je alles
aan kunt. Schreeuw het echter
niet van de toren, want niet
iedereen voelt zich zo goed als jij
nu doet.

Kreeften opgelet! Het is nog geen zomer en
daarom is het nog niet slim om je trainingsjasje
uit te doen tijdens het trainen. Schaatsen in een
hemdje is echt nog niet verstandig. Doe je het
wel? Dan is het je eigen schuld als je straks ziek
bent op het moment dat het niet zo handig is…

Leeuw
Wow! Er hangt liefde in de lucht! De kans is groot
dat jij binnen een paar weken verliefd raakt op een
andere leeuw. Klinkt leuk, maar dat kan flink
tegenvallen. Tegenpolen trekken elkaar aan… en
leeuwen stoten elkaar af. Dat wordt oppassen op
het ijs!

Tweelingen

Nodig jouw grootouders eens uit om te kijken naar
een van je trainingen, of bijvoorbeeld naar het
gala! Ze zullen het leuk vinden en met een beetje
mazzel hou jij er nog een aardig zakcentje aan
over. Kun je weer een nieuwe trainingsbroek
kopen!

Weegschaal
Geen blessures? Check. Geen frustraties? Check.
Zin in vakantie? DUBBEL CHECK! Het is bijna zomer
en jij bent wel in voor een vakantie. Neem eventjes
lekker vrij van schaatsen, een weekje of twee,
misschien drie. Daarna wel weer off-‐ice-‐en hoor!

Waterman
Wauw! Wat een presentatie! Waterman, je zult er
goed uit zien op het gala. Het staat in de sterren en
wij kunnen het al van hier af zien. Het enige waar
je even aan moet denken is je kapsel. Wat ga je
doen? Mooi los.. of een veilige paardenstaart?

Stier

Die nieuwe balletcoaches zijn niet alleen aardig, ze
zijn ook nog eens ontzettend goed! Als jij de
komende tijd goed je best doet tijdens de balletles
ben je binnen no-‐time zo lenig als.. Ach, dat mag je
zelf invullen. Wat je wilt!

Maagd
Beste maagd, zou je je deze maand even stil willen
houden? Je loopt weer eens veel te hard van
stapel. Je haalt het einde van het zomerseizoen
niet zonder blessures als je zo met je lichaam om
blijft gaan.

Steenbok
Voor de steenbok hebben we maar één tip: let op
jezelf, niet op een ander. De kans is namelijk groot
dat je door de gala-‐zenuwen een pasje denkt te
vergeten, maar het eigenlijk juist beter dan de rest
uit zult voeren. Snap je wel?
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Jouw kledingkast zit vol met…
a. Eeh.. kleren?
b. Glitter jurkjes! Glitter tasjes,
jasjes alles glittert!
c. De hipste spijkerbroeken en

Het leukste aan schaatsen vind ik…
a. Dat ik met wedstrijden zo’n leuk kunstschaats
pakje aan mag.
b. Dat je coole truckjes leert voor op het ijs.
c. Als het publiek heel hard klapt als ik een leuk
kunstje laat zien.

Als ik later groot ben wil ik ...
a. Dierenarts of Kapster
worden.
b. Als kunstschaatsster bij
Holiday on Ice werken.
c. Een gouden medaille
op de Olympische spelen
halen.

3

Als KVH weer een show geeft…
a. Doe ik het liefst een solo!
b. Sta ik altijd een beetje
achteraan, maar vind het wel
leuk om mee te doen.
c. Doe ik niet mee, ik vind
shows schaatsen niet zo leuk.

4

6

Wanneer jij Kinderen dansen op het ijs kijkt…
a. Vind je het heerlijk om iedereen af te kraken.
b. Voel je een ministeekje jaloezie. Toch wel gaaf als
je daar aan mee mag doen.
Op de bonte avond van het schoolkamp doe jij mee als…
c. Kijken? Ik doe zelf mee!
a. Presentatrice, helemaal opgetut en in een mooie
outfit presenteer jij de hele avond.
b. Assistente van de goochelaar, kan ik mezelf zo
van het podium laten verdwijnen.
Verkleden vind jij…
c. Ik doe samen met een groepje vriendinnen een
a. Super leuk! Dat doe ik
dansje.
het liefst iedere dag.
b. Leuk, maar alleen met
De meeste mensen vinden mij een…
carnaval of Halloween.
a. Stil muisje
c. Stom, ik trek liever
b. Drama Queen of glamour girl
gewone kleren aan.
c. Sportief type of een giechelende geit
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SHOWGIRL?
9
10

Het leukste aan het showgala vind ik…
a. Dat ik eindelijk weer een keertje mag schitteren op het ijs!
b. Dat mijn oma dan kan zien hoe goed ik al kan schaatsen.
c. het kijken naar de andere groepjes die ook meedoen aan de
show.

Als jij je opmaakt doe je…
a. Alleen een beetje mascara en
lipgloss op.
b. Ik gebruik nooit make-‐up.
c. Het liefst zoveel mogelijk
glitters op mijn gezicht!

Jouw haar zit altijd…
a. In een staartje of een knotje.
b. Los en lekker door de war.
c. Op en top!

1111/17 ptn

Jij bent echt geen showgirl. Het liefst blijf je zo
ver mogelijk op de achtergrond als er weer een
show gegeven wordt. Het schaatsen doe je dan
ook alleen voor de lol. jouw motto is: doe maar
gewoon dat is al gek genoeg!

38/55 ptn
Jij bent een echte showgirl!! Het liefst ga je elke
dag verkleed naar school. Je ziet er altijd op zijn
mooist uit en met de show ben jij natuurlijk de
grootste ster. Als jij op het ijs staat te stralen
wordt iedereen vanzelf vrolijk!

18/37 ptn
Een showtje geven of een wedstrijd schaatsen
vind je leuk maar het hoeft niet elke dag. Wel
train je keihard om steeds beter te worden en je
ziet er altijd goed uit. Lekker lachen met je
vriendinnen doe je het allerliefst.

4X NL kampioen

SHOWRIJDEN
Zaterdag 17 maart werd in Leeuwarden het NK Showrijden gereden. Natuurlijk
deden daar ook rijders van KVH aan mee. De dag begon vroeg en koud, alle rijders
waren verzocht om om half 9 klaar te staan op het ijs om vervolgens om kwart voor
9 te beginnen met de opmars. Na de opening begon de echte wedstrijd vervolgens
om half 10.

Als eerste van KVH moest Lisa Jansen, die een mooie kür reed op Barbie Girl, een
moeilijke start want voor haar was nog een Barbie.Zij werd 5e.
In de volgende categorie Debs reden Marco Frerichs en Didi Feijen mee, ook zij
reden een prachtige kür en daarom spande het erom wie het podium mocht
betreden. Uiteindelijk werd Marco in deze categorie 1e en Didi werd heel netjes 2e.
Na de dweilpauze begon de categorie Novice, waar van KVH Stephanie Gerritsen
meereed. Ook zij reed een supermooie kür. Helaas zat er een gat in het ijs waarover
zij struikelde en viel. Maar uiteindelijk toch een hele mooie 5e plaats voor
Stephanie.
In de categorie Senioren reed Jeffrey Dral mee, die een lachwekkende kür
neerzette samen met zijn Kabouter. Voor de 3e keer op rij werd hij weer
Nederlands kampioen in zijn categorie.
Na de dweilpauze gingen we verder met Kwartet Klasse 1, waarin van KVH de
Shining Ice Stars meededen. Na een kleine fout in de introtekst voor de kür, reden
Marco, Isabel, Tim en Jaimy een swingende show. Helaas was dit net niet goed
genoeg voor een 1e plaats en gingen ze er met de 2e plaats vandoor.
Hierna de kwartet Klasse 2. Hierbij deden de Sparkling Ice Stars mee. Nadat ze deze
keer gelukkig geen 2 minuten moesten wachten op de muziek, reden Jolien,
Miranda, Merel en Kelly en bijna foutloze kür. Een eerste plaats dit keer en geen
fout gemaakt dus ook zij waren Nederlands Kampioen.
Vervolgens was het grote showteam aan de beurt in de categorie kleine groep. Ze
reden een compleet foutloze en prachtige kür op de nummers van Queen. Het hing
er een om, omdat de concurrentie zwaar was. Maar uiteindelijk werden ook zij
voor de 3e keer op rij Nederlands Kampioen.
Na de afmars en het zingen van het Wilhelmus ging iedereen rond 6 uur moe maar
zeer tevreden, weer in de auto om vervolgens weer terug naar Hoorn te rijden. Één
ding is zeker, dit was weer een superleuke en goede dag voor (de rijders van) KVH.
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