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10. 
Interview met Chris, Annabel, 

Thirza en Stéphanie 

Iedereen heeft natuurlijk het afschuwelijke nieuws 
over de grensrechter vernomen. Het absolute diep-
tepunt voor elke sportliefhebber. Afgunst, egoïsme 
en gebrek aan respect liggen hier aan ten grondslag. 
Helaas constateren wij ook binnen de kunstrijsport 
en binnen onze vereniging de nodige egoïsme en is 
de gunfactor soms ver te zoeken. Als bestuur worden 
wij ook regelmatig negatief belaagd. We willen jullie 
er op attenderen dat het bestuur vrijwilligers zijn uit 
liefde voor de sport en sporter. We proberen hierbij 
het belang van iedereen zo goed mogelijk mee te 
wegen, waarbij het niet altijd mogelijk is om het voor 
iedere sporter individueel ideaal te maken. Wij 
hopen dat 2013 een jaar mag worden, waarin spor-
tiviteit, respect en de gunfactor op het hoogste po-
dium mogen komen te staan en dat er wordt 
stilgestaan bij de inzet van alle vrijwilligers. Is iets 
goed, zeg het voort, kan het beter, help ons mee! Wij 
wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een 

fijne vakantie. 

26.  
How to hairdo 
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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 van01G07 t/m30G06.De
contributie bedraagt € 25 per jaar plus licentie kosten:
JR: recreantenwedstrijdrijders jeugd t/m 16 jaar € 7,20 p/j
AW: test/wedstrijdrijders KNSBGcup en NK €23,55 euro p/j
SR: Rrecreantenwedstrijdrijders vanaf 17 jaar € 12,60 euro p/j
Schaatsblad KNSB (verplicht vanaf 17 jaar voor rijders met SRG
licentie) € 35,55 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
G Inhalen van niet gevolgde onG en/of offGice trainingen is alleen
mogelijk indien dit het gevolg is van deelname aan wedstrijden
of testen.
G Trainingen die door ziekte, vakantie of andere
omstandigheden,dienietsmetdevereniging temakenhebben,
mogen niet worden ingehaald. Onderling ruilen is voor deze
reden ook niet toegestaan.
G 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 .
G 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
winterG cq zomerseizoen. Restitutie zal plaatsvinden over de
weken, mits 4 of meer aaneengesloten weken, dat men tijdens
het winterG 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.
G In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van
bovengenoemde regeling.
* schriftelijk of per mail met leesbevestiging

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

MERRY
X-MAS

Merel Gebe
M'n tenen zijn
doodgevroren!!! :(((( G bij
Kunstschaatsvereniging
Hoorn G KVH

FACEBOOKFACT

@Pchiddy (Patrick Chan)
I think I'm liking this new
programm! #figureskating

TWITTERQUOTE

Kalender:
december:
14/15/16: ONK Dordrecht
22: Ekijsa bokaal
28: Friesland Wissel Bokaal
29: KVH showimprovisatie

januari 2013:
12: KVH winterbokaal
19: FSA bokaal Amsterdam
19: start lesblok 3
26: Drechtstedenbokaal Dordrecht
21 t/m 27: EK senioren Zagreb

februari 2013:
02: KNSB testen Hoorn
02: Willem II Bokaal Tilburg
03: Showselectie Hoorn
09: Martini Bokaal Groningen
10: 2e selectie KNSB Utrecht
24: Mata Hari Leeuwarden
21 t/m 24: Challenge Cup
25: Hofstadbokaal



mail/schrijf/twitter ons@

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

Meisjes... altijd in balans

Door: Laura Laan
Bij een lift gaat het om balans, kracht
en vertrouwen

Nu ben ik aan
de beurt om de lift
te oefenen!

Ojee...

Soms is er niet genoeg balans...

Gemaakt door
Laura Laan

Foutje...
De vorige keer was het niet
helemaal goed gegaan en
stonden deze lieve meisjes er
maar half in...

Marco in in de spotlights!
NK G rijder Marco is afgelopen weekend Nederlands
Kampioen geworden in de categorie Debs. Het nieuws
kwam net binnen dus er was nog geen tijd voor een
uitgebreid verslag... Volgende keer horen we hier meer van!
Daarnaast is Marco gevraagd voor een uitzending in het
jeugdjournaal. Allemaal goed nieuws voor Marco dus!

Sterren van KVH (dansen op het ijs)
Heb jij er ook zo’n zin in? Vanaf
1 januari begint een nieuwe
reeks Sterren dansen op het ijs
bij SBS6. Ga zeker kijken, want
onze eigen KVHGtrainer Simon
Crowhurst is één van de

schaatsers. Tevens zullen jullie
Martine Zuiderwijk veel te zien
krijgen, die bij ons gasttrainer
is, want zij is jurylid van dit
programma.



Nieuws!!! 
Nieuw wereldrecord 
De 17 jaar oude japanse 

kunstschaatser Yuzuru Hanyu heeft 

op 23 november een wereldrecord 

gebroken. De japanse schaatser 

heeft bij de NHK Trophy met zijn 

korte kür een score van 95,32 pun-

ten behaald, hij brak hiermee zijn 

eigen record van 95,07 punten die 

hij eerder in het seizoen behaald 

had. In zijn kür zaten een 

viervoudige spot, drievoudige  axel, 

een drievoudige lutz drievoudige 

spot combinatie en pirouettes met 

de hoogste levels.  

Eerste wedstrijd van het 
nieuwe seizoen! 
Lisa Jansen, Romy van der Hei-

jden en Michelle Dubbeld heb-

ben meegedaan aan de peerd 

van ome loeks bokaal in Gronin-

gen. Dit was voor kvh weer de 

eerste wedstrijd van het nieuwe 

winterseizoen, spannend dus! Na 

een lange gezellige dag en een 

paar vergeten pasjes zijn deze 

meiden in de categorie proms b 

op de 13
e
, 16

e
 en 17

e
 plaats 

geëindigd.  

Waagbokaal Den Haag 
Op zaterdag 24 november hebben Alicia Simoes, Birthe van den Berg, 

Lisa Jansen, Anna Blankenzee, Tessa Tuinzaad Isabel en Michelle Dub-

beld meegedaan aan de waagbokaal in Den Haag. Er zijn weer hele 

goede resultaten behaald door de kvh leden! In de categorie recreanten 

B eindigde Alicia op de 2
e
 plaats, in de categorie aspiranten eindigde 

Birthe op de 6
e 
plaats, in de categorie proms A eindigde Isabel op de 1

e
 

Plaats en in de categorie proms B eindigde Tessa op de 5
e
 plaats, Lisa op 

de 12
e
 plaats en Michelle op de 15

e
 plaats. Lees ook het verslag op 

pagina 14.  

M 

Taartenkleurwedstrijd! 
Het is alweer een tijdje geleden, maar op zaterdag 23 juni 

2012 hielden wij met alle leden een improvisatiewedstrijd 

met daarna een supergezellige barbeque. Er was toen niet 

alleen een wedsrijd wie het mooist kon schaatsen, maar ook 

een wedstrijd wie het mooiste tekenen kon! Dus heben heel 

veel kinderen tijdens en na de improvisatiewedstrijd zitten 

kleuren in de teken-zone. 

Na heel veel mooie teken-

ingen gezien te hebben, 

hebben we uiteindelijk Roxy Janssen als winnaar uitgekozen. Roxy had 

een prachtige taart getekend! Zie hier de trotse winnares met deze 

keer een echte taart in haar handen, met daar op haar eigen mooie 

taart! Deze trotse winnares kon haar mooie taart zelfs op haar eigen 

verjaardag op eten! Niet allee Roxy had een hele mooie taart 

getekend, we hebben nog meer winnaars! Anna Blankenzee, Dainey, 

Merel Gebe, Novali Jaski, Tessa Tuinzaad, Jill En Kaydee Angel Jackson 

Hebben allemaal een intertoys cadeaubon gewonnen!  



1e KNSB selectie wedstrijd 
Op zaterdagochtend 8 december stonden om 9 uur de eerste 

wedstrijdrijders al helemaal klaar om in te lopen op de Jaap 

Eden baan in Amsterdam. De meesten keken nog wel een 

beetje slaperig maar na een paar rondjes rennen was iedereen 

er helemaal klaar voor om het ijs op te gaan. De dag begon 

met de categorie Proms B en Lisa Jansen was als aller eerste 

aan de beurt om haar kür aan de jury te laten zien, maar on-

danks de zenuwen ging het gelukkig heel goed! Dat was een 

mooi begin van een lange maar hele gezellige zaterdag. De 

schaatsers van kvh hebben goede resultaten behaald. In de 

Proms B eindigde Lisa Jansen op de 9e plaats, Romy van der 

Heijden op de 12e plaats en Michelle Dubbeld op de 14e 

plaats. In de categorie Mini's eindigde Brigitte van Vliet op de 

4e plaats en Ilse de Groot op de 5e plaats. In de categorie 

Proms eindigde Isabel Dubbeld op de 4e plaats en Roxy 

Janssen op de 5e Plaats. In de categorie Teens B eindigde 

Miranda van Twisk op de 2e plaats. In de categorie Teens ein-

digde Anna Blankenzee op de 2e plaats en in de categorie Debs 

B eindigde Merel Gebe op de 5e plaats en Lara de Koning op de 

7e plaats.  

Nieuwe regel? 
‘’Te   laat!   30   keer  opdrukken!"   galmde  de   ijsbaan  over   toen   Jolien  het   ijs   opstapte.   "Of  nee,   toch  
niet, je hebt mazzel het zijn er maar 3". Aldus trainster Esperanza. Als even later Miranda het ijs op-

stapt mag zij 4 keer met de neus het ijs aantikken. Dit konden we nog net vastleggen met de cam-

era want Jolien was inmiddels al weer klaar met opdrukken. Merel was de volgende les aan de 

beurt, goed voorbereid waren we precies op tijd met het maken van een foto. Tsja, wie niet opdruk-

ken wil moet voortaan precies op tijd komen want voor elke minuut te laat worden de armspieren 

getraind met 1x opdrukken ... 

Testen 
Ook de testen 

zijn weer be-

gonnen. Op 24 

december zijn Romy van der       Hei-

jden, Roxy Janssen en Cyrilla Sikkens 

naar Heerenveen afgereisd om daar 

hun test af te leggen voor de strenge 

jury. Cyrilla had pech en maakte een 

paar kleine foutjes waardoor zij haar 

test helaas net niet gehaald heeft. 

Romy en Roxy hadden meer geluk, 

ze schaatsten zo mooi mogelijk en 

zijn allebei geslaagd voor hun brons 

moves in the field test. Goed gedaan 

meiden op naar de volgende test!  

Ook voor de lts testen zijn er weer 

veel kinderen geslaagd, daarover 

lees je meer op pagina 8. Lees op 

kvhoorn.nl meer over de knsb en lts 

testen! 

M 



Lieve kindertjes, 
 
Ik mocht van Sinterklaas op zaterdag 1 december naar de 
ijsbaan in Hoorn, want daar werd een Sinterklaasfeest georganiseerd. Sinterklaas stuurde mij en 
nog een aantal andere pieten alvast naar Hoorn, want Sinterklaas kon zelf maar even komen. Ik 
vond het heel gaaf dat ik heen mocht, want ik vind schaatsen zelf ook helemaal top en oefen ook 
heel veel. We zijn met zijn zevenen naar Hoorn gegaan. Behalve ik (Afropiet) waren ook Glitter-
piet, Kleurpiet, Klauterpiet, Glimpiet, Sterpiet en Danspiet mee. We vonden het hartstikke gezellig 
met alle kinderen en hun trainers. Wat deden ze allemaal super hun best. Het was wel moeilijk om 
sommige kinderen uit elkaar te houden, want ze lijken allemaal op elkaar in die zwart/blauwe 
schaatspakken.  Ik  wil  ook  zo’n  mooie  schaatsbroek,  dan  heb  ik  ook  zo’n  mooie  blauwe  streep  op  
mijn been, nu is hij alleen maar zwart. 
 
De kinderen oefenden allemaal een heel leuk dansje op een echt zwarte pieten nummer. Dat von-
den we heel gaaf en we hebben heel hard mee geoefend, zodat wij het samen met de kinderen 
aan Sinterklaas konden laten zien. Elke piet ging bij een groepje helpen, ik mocht bij het groepje 
van juf Merel. Dat was erg leuk, want we gingen samen spelletjes doen, en ik mocht de kinderen 
helpen. Er lagen op het ijs allerlei verschillende cadeautjes, daar gingen we ook spelletjes mee 
doen. Alleen was het wel jammer dat er niets in de cadeautjes zat. Ik dacht dat de kinderen juist 
voor ons cadeautjes hadden meegenomen, maar toen bleken ze meegenomen te zijn voor de spel-
letjes op het ijs. Dat was ook wel weer heel erg leuk om te doen.  
 
De kinderen vonden het erg leuk dat de wij langs kwamen en toen Sinterklaas kwam deden we 
met zijn allen het dansje voor Sinterklaas en gingen de kinderen zingen voor Sinterklaas en gingen 
we op de foto met alle kinderen erbij. Sinterklaas ging helaas snel weer weg, want hij moest weer 
verder werken. Ik en de anderen pieten gingen nog even met de kinderen schaatsen en toen 
moesten wij ook weer verder. Tot volgend jaar allemaal! 
 
Groetjes, Afropiet  

De Sint op het ijs! 
Ook dit jaar kwam de sint weer even een bezoekje brengen 
aan de ijsbaan. Sinterklaas en zijn pieten vonden het zo 
leuk en gezellig bij ons dat één van zijn pieten ons een leuk 
bericht gestuurd heeft.  



Learn To Skate Testen 
Niet alleen de KNSB testen zijn weer van start 
gegaan, ook de lts, Learn To Skate, testen zijn 
weer gedaan. Ook deze keer zijn er weer heel 
veel geslaagd. Goed gedaan allemaal! 

 
 
 
 

Test 7: 
Edith Vreeker  

Sint Maarten op de ijsbaan 
11  november  is  de  dag…..  Die  viel  op  een  zondag,  
maar we wilden Sint Maarten toch niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Bij de jeugdlessen op 
zaterdag 10 november werd een aantal dagen 
van tevoren aan de ouders gevraagd of ze alle-
maal snoepjes mee wilden nemen voor de kin-
deren. We hebben nog overwogen om de kin-
deren ook hun lampion mee te laten nemen, 
maar we waren bang dat de lampionnen mogelijk 
stuk zouden gaan door het vocht op de ijsbaan en 
als ze dan toch geen lampion op 11 november 
zouden  hebben…  dat  zou  natuurlijk  niet  kunnen.  
De les verliep zoals elke les, al werden de kin-
deren al wel iets onrustiger en vroegen ze steeds 
of  het  al  bijna  ‘tijd’  was,  waarbij  ze  bedoelden  of  
ze al bijna een kunstje mochten doen. Want we 
zijn natuurlijk wel een schaatsvereniging. In de 
laatste vijf minuten van de les mochten de kin-
deren allemaal een kunstje voordoen voor de 
ouders. Als ze dat kunstje goed hadden uitgevo-
erd mochten ze naar de ouders  om een Sint 
Maarten liedje te zingen. Daarna kregen ze lek-
kere snoepjes.  Natuurlijk waren ze allemaal 
ontzettend enthousiast! Deze ochtend was een 
leuk voorproefje van de echte Sint-Maarten 
tocht! 

Test 1: 
Michelle Smit 
Sophie de Koorn 
Lucienda Stienstra 
Julie Stuifbergen 
Madelief Westerhout 

Test 2: 
Emma Stevers 
Chantal Katers 
MIlla Ferwerda 
Melanie Rol 
Amy van der Sluijs 

Test 3: 
Rosalie van Kuler 
Jet Houter 
Megan van der Gracht 
Jan Jaap van Hardeveld  
Lotte van Leersum 

Test 5: 
Melissa Verschoor 
Nova van Gent 
Rosemarijn Streefkerk 

Test 6: 
Baukje Baars  
Laura Laan 



De Royal Ice Stars, ofwel het grote showteam van

Kunstschaatsvereniging Hoorn, hebben inmiddels al 3

titels op hun naam staan. KVH is de meest

vooruitstrevende kunstschaatsvereniging als we het

hebben over showrijden. Inmiddels zijn ze al weer hard

aan het trainen voor de grote wedstrijd op 17 maart.

THE ROYAL

Interview door Michelle Dubbeld
Fotografie door Jolien Heddes



ICE STARS!



Na een vermoeide maar goede
showteamtraining konden we nog
even snel een praatje maken met 4
doorgewinterde showschaatsers.
Stéphanie beet het spits af: “Haha,
doorgewinterd is wel goedgekozen.”
De stemming zat er meteen in. In koor
klonk: “Jaa, het
was echt koud
vandaag om te
trainen!”

Wanneer zijn jullie begonnen
met schaatsen?
Stéphanie: “Ongeveer 7 jaar
geleden. Ik zag een meisje
pirouettes maken en ik dacht
meteen: Dat wil ik ook
kunnen!” Chris en Annabel zijn
beide 3 jaar geleden begonnen.
Annabel: “Eerst zat ik op
turnen, dat vond ik niet zo leuk
meer, ik wilde iets anders.
Kunstschaatsen lijkt een beetje
op turnen en daarom ben ik op
kunstschaatsen gegaan.” “Ik
had net als Stéphanie een
voorbeeld.” vervolgde Chris “Ik
had holiday on ice gezien. 1
groot spektakel. Ik wilde ook zo

kunnen schaatsen!” Thirza is 10 jaar geleden al
begonnen met schaatsen. “Eigenlijk moest ik een
sport beoefenen van mijn moeder. Ik ben op
kunstschaatsen gegaan en ik vind het nog steeds
hartstikke leuk!”

Jullie schaatsen allemaal bij het showteam, hoe
zijn jullie hier bijgekomen?
“Holiday on ice, was mijn grote inspiratie! Shows
schaatsen wilde ik supergraag leren, daarom ben
ik bij het showteam gekomen” vertelt Annabel.
Thirza was in Alkmaar al begonnen met
showschaatsen en is er hier in Hoorn mee verder
gegaan. Stéphanie: “Ik ben door Patricia, de
trainster van het showteam, gevraagd om bij het
showteam te komen schaatsen” “Ja ik ben ook
gevraagd door Patricia toen ik een half jaartje
schaatste. En toen ben ik er zo ingerold...”
vervolgde Chris.

Hoeveel uur in de week trainen jullie?
Annabel: “Het showrijden is ongeveer 2 á 3 uur
in de week. Daarnaast train ik op dinsdag nog
een uur.” Net als Annabel schaatst Chris op
dezelfde dagen. “Dit jaar train ik op dinsdag en
zondag. 2x in de week dus want ik wilde met
wedstrijden beginnen dit jaar. Maar ik heb het

erg druk met examens enzo, dus heb ik het een
jaartje uitgesteld.” “Inderdaad” antwoordt
Thirza “Ik heb ook wedstrijden geschaatst, maar
nu niet meer. Ik red het niet meer met school
dus ja...”

Vorig jaar waren jullie Nederlands Kampioen
showrijden, hoe was dat voor jullie?
“Leuk! Echt geweldig, maar vooral gewoon heel
gezellig!” was de reactie van Stéphanie. “Ja
inderdaad, superleuk! Het was voor mij de
eerste keer dus het was echt heel erg gaaf!”
Thirza blijft er erg nuchter onder. “Het was leuk,
maar niet heel speciaal ofzo.” Chris is er
ondertussen al aan gewend “Het was voor mij al
de tweede keer, het blijft heel speciaal want nu
kan ik tegen iedereen zeggen dat ik Nederlands
kampioen showrijden ben. Dat is natuurlijk erg
leuk.”

Het showteam van KVH the Royal IceBStars is al
drievoudig Nederlands Kampioen showrijden
geworden. Is de druk daardoor hoger om dit jaar
weer te winnen?

"Het wordt ieder jaar
moeilijker, aangezien ook
tegenstanders dingen van

ons gaan nadoen."

"Ik kan nu tegen iedereen zeggen dat ik
Nederlands Kampioen showrijden ben!



De gezichten betrokken eventjes. “Het wordt
ieder jaar moeilijker, aangezien ook
tegenstanders dingen van ons gaan nadoen. Dus
om voorloper te blijven binnen het showrijden
moeten we continu met nieuwe dingen komen.”
zo verwoorde Stéphanie het heel erg mooi. “Ja
want we moeten natuurlijk wel de titel
verdedigen!” vervolgde Chris. Annabel: “Het
wordt steeds moeilijker, er wordt ook steeds
meer van je verwacht. Het niveau moet
omhoog.” Thirza was het helemaal eens met
iedereen. “Het is erg moeilijk... heel moeilijk!”

We zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe de
show dit jaar is. Kunnen jullie daar al iets over
vertellen?
“NEE DAT IS TOPSECRET, ontzettend geheim!”
Was de reactie van allevier. Chris, wilde gelukkig
ietsjes meer vertellen: “Het enige wat we
kunnen verklappen is dat we dit jaar in 2

categorieën meedoen. Met een groot showteam
(minstens 16 personen) en met een klein
showteam (minstens 12 personen) En er is ook
nog een kwartet. Oja, we doen ook nog iets met
de marine misschien...” “NEE, niet zeggen Chris.”
was de reactie van de meiden.

Dan horen we daar nog wel meer van! Nog een
laatste vraag: Wat vinden jullie het leukst aan
het schaatsen bij het showteam?
Daar hoefden deze 4 showrijders niet zo lang
over na te denken. “Gezelligheid” was het woord
wat we vaak hoorden. “Het is altijd heel gezellig
en het resultaat is ook nog erg leuk!” aldus
Stéphanie. Waarna Annabel volgde: “Ja de
gezelligheid, en natuurlijk ook de show zelf. Dat
is ook heel erg leuk om te doen. Thirza was het
helemaal met Annabel en Stéphanie eens. Chris
vindt vooral de molen en de liften erg leuk
“Gewoon lekker show!!”

!!! Kom jij ook kijken bij
het showteam??

3 Januari 12:00 _ 16:00 uur Try_out in Hoorn
12 Januari 10:00 uur Demonstratie in Hoorn
3 Februari 16:00 uur Selectiewedstrijd in Hoorn
17 Maart tussen 9:00 _ 17:00 uur NK in Hoorn



Hallo ik ben Birthe van den Berg ik heb op zaterdag 24 november mijn eerste wedstrijd gehad in een 
andere plaats dan Hoorn. Het was heel spannend want mijn kür was de dag ervoor pas afgemaakt. 
Toen ik in Den Haag aankwam ging ik meteen met Esperanza opwarmen daarna ging mijn moeder me 
opmaken voor de wedstrijd. Ik was al erg snel aan de beurt, ik moest als 4de het ijs op en toen ik het 
ijs op ging was het echt heel spannend ik was de hele tijd aan het denken gaat het goed of niet of wel 
toen de muziek begon waren al die gedachtes weg en was ik verdiept in mijn kür. Ik zelf vond het 
heel goed gaan maar eigenlijk kon het nog wel beter. Toen ik van het ijs af stapte waren mijn handen 
zowat bevroren maar dat maakte niet heel veel uit. Ik ben er de hele dag gebleven tot de prijsuitreik-
ing. Ik ben 6de geworden maar de 4de 5de en 6de plek hadden evenveel punten alleen de andere sco-
orde hoger met techniek. Het was echt heel leuk en ook heel cool om het mee te maken vooral toen 
ik aan het schaatsen was. Het was wel een beetje jammer dat ik tegen hele grote meisjes moest 
schaatsen maar daar kan niemand iets aan doen. Het was heel leuk en ik ga zeker met nog meerdere 
wedstrijden mee doen!!!!!  

Birthe van den Berg (11) 

Hofstadbokaal  

Een paar van onze meiden hebben meegedaan aan de Hofstadbokaal in Den Haag, Alicia Simoes, 
Birthe van den Berg, Lisa Jansen, Anna Blankenzee, Isabel en Michelle Dubbeld. Dit was voor een paar 
meiden weer de eerste wedstrijd van het seizoen en wij willen natuurlijk even weten hoe dat precies 
gegaan is! Daarom hebben wij Birthe en Lisa gevraagd om ons wat over  die dag te vertellen.  

Deze keer hoef ik niet vroeg te starten, dus kan ik op vrijdagavond nog heerlijk de Voice of Holland 
kijken en zelfs nog een beetje uitslapen op de dag van de wedstrijd! Altijd lekker. Het is de eerste keer 
dat ik in Den Haag aan een wedstrijd meedoe. IK ben benieuwd hoe de ijsbaan er uit ziet. De ijsbaan 
zit  in  een  groot  sportcentrum  dat  ‘De  Uithof’  heet.  Je  kunt  daar  allerlei  activiteiten  doen,  zelfs  skiën!  
Ook Alicia, Birthe, Isabel, Michelle en Anna doen mee. We gaan wat eerder weg zodat we Isabel en 
Anna hun kür  nog even kunnen zien. Ik vind het vandaag toch wel spannend. 

In de Proms B Categorie doen ook veel grote kinderen mee, die al langer in deze categorie schaatsen. 
Na Isabel en Anna is mijn categorie aan de beurt. Het inrijden ging niet helemaal lekker, want ik viel 
met mijn pirouette. Ik mocht als derde starten. Eindelijk, nu mag ik. Het ging best goed, zeker omdat 
mijn kür net voor mijn wedstrijd nog was aangepast. Wel was ik zelf teleurgesteld over mijn pirouette, 
want die lukte niet zo goed. We kregen direct onze punten te horen, die waren eigenlijk best goed 
vond ik. Na onze groep was meteen de prijsuitreiking. Ik was 12e geworden van de 18 en daar was ik 
erg blij mee. Na de prijsuitreiking bleven we nog even kijken bij de showwedstrijd die werd gehouden. 
Aan deze wedstrijd bleek juf Martine ook mee te doen. Erg leuk! Daarna gingen we eten en.... weer 
op naar Hoorn voor mijn zaterdagavond les. 

Lisa Jansen (11) 

Den Haag 
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NK Selectiewedstrijden 
Ook al is het seizoen nog niet zo heel lang geleden weer begonnen, de selectie wedstrijden voor de 
Nederlands Kampioenschappen Kunstrijden zijn alweer geweest. De hele zomer hebben de schaatsers 
van KVH hard dooretraind om zo goed mogelijk te presteren. Didi Feijen en Marco Frerichs vertegen-
woordigden KVH tijdens deze selectiewedstrijden. Ze vertellen ons hoe dat gegaan is.  

De nk wedstrijden zijn altijd super gezellig. Dit is mijn tweede jaar dat ik aan het nk mag deelnemen.  
De eerste selectie wedstrijd was in Amsterdam. Esperanza was toen mee. Mijn opwarming ging 
goed, maar mijn kür ging helaas niet zo goed. Ik was een beetje zenuwachtig en viel 2 keer.  
Bij de tweede selectiewedstrijd ging Martine met me mee naar Groningen. Deze keer  ging de op-
warming super goed. Ik had een foutloze kür geschaatst, ik was zo blij! Ik was uiteindelijk op de 6e 
plaats geëindigd. 
De derde selectiewedstrijd ging Esperanza weer mee. Dit keer moest ik naar Den Bosch. Toen ik daar 
aankwam en ik ging mijn cd inleveren, kwam ik erachter dat ik maar 1 cd mee had, ik was mijn re-
serve cd vergeten! Die moet je altijd bij je hebben voor als je muziek het op eens niet meer doet. Ge-
lukkig deed mijn cd het wel gewoon. De 
opwarming was weer super goed gegaan, 
maar mijn kür ging heel slecht. Ik viel 3 
keer. Ik heb de finale helaas niet gehaald, 
hopelijk doe ik volgend jaar mee. 

Het hele zomerseizoen t/m half september 
heb ik hard doorgetraind in Zoetermeer, 
Dordrecht, Heerenveen en in Belgie. En 
vanaf 27 september weer op onze thuis-
basis in Hoorn. 

Op zaterdag 6 oktober 2012 heb ik mijn 1e selectiewedstrijd ONK gereden (lange kür) in Amsterdam, 
werd tweede met 19.42 punten. De 2e selectiewedstrijd ONK werd gereden (korte kür) op zondag 28 
oktober in Groningen, hier werd ik eerste met 15.99 punten. En de 3e en laatste selectiewedstrijd 
werd  gereden  (lange  kür)  op  zaterdag  17  november  in  ’s-Hertogenbosch, daar werd ik tweede met 
23,29 punten. Dus ik heb me gekwalificeerd voor de Finale Open Nederlandse Kampioenschappen en 
deze worden gehouden op 14 t/m 16 december 2012 in Dordrecht.  

Marco Frerichs 

Op 15 en 16 December was het dan eindelijk zover, het NK. Spannend! Marco be-
haalde met zijn korte kür 15,11 punten en werd daarmee eerste, maar we waren er 
nog  niet…  De  lange  kür  moest  ook  nog  geschaatst  worden.  Gelukkig  ging  dat  ook  
goed en werd Marco Nederlands kampioen! Super gedaan Marco, we zijn trots op je! 



Quiz! 
Wat voor schaatser ben jij? 

Mijn  schaatspakjes  zijn  altijd… 
a. Zonder rokje, ik heb liever een jumpsuit. 
b. Zelfbedacht en soms ook zelfgemaakt. Ik weet precies 

wat ik wil. 
c. Het liefst roze of paars met heel veel glitters en bloemen. 
d. In dezelfde kleur als het pakje van mijn schaats-bff en 

soms wel helemaal hetzelfde! 

1. 

Bij een wedstrijd ben ik het drukste bezig met... 
a. Snel mijn kür nog even oefenen voor ik het ijs op moet. 
b. Kijken naar andere schaatsers die hun kür aan het schaatsen zijn. 
c. Mijn make-up! Het moet perfect zitten! 
d. Mijn bff, ze is altijd zo zenuwachtig voor een wedstrijd. 

2. Tijdens  de  training… 
a. Probeer ik altijd zo hoog mogelijke sprongen te maken, sprongen zijn het allerleukste om te doen! 
b. Ben ik al druk bezig met het verzinnen van mijn kür voor de improvisatiewedstrijd. Dat is absoluut 

het hoogtepunt van het jaar! 
c. Doe ik heel veel pirouettes want dan draait mijn rokje altijd zo leuk. 
d. Doe ik heel erg hard mijn best, eeh.. soms, als ik niet aan het kletsen ben met mijn vriendinnetjes. 

3. 

Je hebt een nieuw kür muziekje nodig, wat voor soort muziek kies je? 
a. Ik neem de soundtrack van een stoere film zoals pirates of the carrabean of james bond. 

b. Ik zoek op YouTube allemaal stukjes muziek die ik leuk vind en knutsel daar een heel mooi liedje van. 
c. Het liefst schaats ik op een heel sierlijk liedje uit bijvoorbeeld een disney film. 
d. Ik duik samen met mijn bff achter de computer en we komen er niet achter vandaan voordat we alle-

bei een super cool liedje gevonden hebben. 

4. 
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   Meeste B? Dan ben jij echt een Creabea 
     Jij draagt de meest originele pakjes het liefst zelf 

bedacht en als er een improvisatiewedstrijd 
aankomt schrijf jij je als eerste in. je bent een 
kei in küren verzinnen, kortom super creatief! 

Je hebt een nieuw kür muziekje nodig, wat voor soort muziek kies jij? 
a. Ik neem de soundtrack van een stoere film zoals pirates of the carrabean of james bond. 
b. Ik zoek op YouTube allemaal stukjes muziek die ik leuk vind en knutsel daar een heel mooi liedje van. 
c. Het liefst schaats ik op een heel sierlijk liedje uit bijvoorbeeld een disney film. 
d. Ik duik samen met mijn bff achter de computer en we komen er niet achter vandaan voor we allebei 

een super cool liedje gevonden hebben.  

5. 

Wat doe jij het liefste in je vrije tijd? 
a. Waveboarden/ bungeejumpen/computeren 
b. Knutselen/ tekenen/ creatief doen 
c. Opmaken/ nagels lakken/ magazines lezen 
d. Chillen met vriendinnen/ lachen/ logeer feestjes houden 

6.  

Wat heb jij afgelopen vakantie gedaan? 
a. Survival op de camping 

b. Mijn kamer eindelijk helemaal verbouwd, in de vakantie heb je daar weken de tijd voor. 
c. Zonnebaden in een warm land 
d. Skypen/FaceTimen met je vriendinnen terwijl je aan de rand van het zwembad zit. 

7. 

Meeste D ? Dan ben jij een  
Vriendinnentype  

      Gezelligheid en giechelen daar houden jij en je 
vriendinnen van, als jij op de ijsbaan bent lacht 
iedereen. Je bent altijd super vrolijk en als er 
een wedstrijd is sta jij het hardst te juichen voor 
al je vriendinnen. 

    Meeste A? Dan ben jij Superstoer 
      Jij draagt zeker geen tuttige kunstschaatspakjes en  

schaatst alleen maar op stoere muziek. Je springt 
de hoogste sprongen en bent dus echt een stoere 
Jongen/ Meid. 

    Meeste C  ?  Dan ben jij een Meisje-Meisje 
      glitter, glitter en nog eens  glitter daar hou jij van. 

Je schaatst in de mooiste roze, paarse glitterpak-
jes, jouw haar zit altijd goed en je schaatst heel 
sierlijk. Samen met vriendinnen kan je uren lekker 
tutten. 
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 How to… 
Zitje: 

1. Maak veel vaart door hard te schaatsen. 
2. Je glijdt op twee benen met je voeten naast elkaar. 
3. Je  buigt  je  knieën  tot  dat  je  in  de  ‘hurkhouding’  zit.  De  hurk-‐

houding moet minimaal 90°  zijn. 
4. Je strekt je armen voor je en houd ze op schouderhoogte. 
5. Probeer deze houding zo lang mogelijk vast te houden terwijl 

je doorglijd. 
 

Sleepje: 
1. Maak veel vaart door hard te schaatsen. 
2. Je glijd op twee benen met je voeten naast elkaar. 
3. Je glijd op het voorste been wat gebogen is. Het achterste 

been sleept over het ijs gestrekt er achteraan. 
4. De voet van je achterste been ligt dwars, je prikt dus niet 

de punt van je schaats in het ijs. 

Ooievaar: 
1. Maak veel vaart door hard te schaatsen. 
2. Je glijd op één been, waarbij je het andere been optrekt. 
3. De voet van het opgetrokken been komt tot de knie van het 

standbeen. 
4. Je houd je bovenlichaam rechtop en je armen zijn zijwaarts. 

Standpirouette: 
1. Aan schaatsen, door over te stappen in een kleine cirkel, dan 

stap je uit met het been waarop je de pirouette gaat draaien. 
(standbeen) 

2. De voet van je andere been houd je tegen je kleine teentje 
van de voet van het standbeen. 

3. Je kan je armen intrekken om sneller te draaien of je houd je 
armen boven je hoofd. 

4. Na een aantal draaien, neem je de landingspositie aan. 

Ben jij pas begonnen met schaatsen en wil 
je ook zo graag een paar kunstjes kennen? 
Wij geven een paar handige tips voor een 
zitje, sleepje, ooievaartje en een pirouette.  



Dit was jullie aller eerste echte KNSB wedstrijd, 
waren jullie niet zenuwachtig? 
Ilse: Ja heel erg! 
Brigitte: Ik was al zenuwachtig toen ik hoorde dat ik 
een wedstrijd had. 
Ilse: Ja, mijn moeder vroeg eerst of ik wel mee wilde doen want ik moest tegen heel Noord-Holland. 
Toen zei ik dat ik heel graag mee wilde doen, want ik dacht dat het niet zo eng was. Maar toen ik op het 
ijs stond was het toch best wel eng, en het ging niet zo goed omdat ik helemaal stond te trillen. 
Jammer dat het niet zo goed ging, hoe ging jouw kür Brigitte? 
Brigitte: Het ging heel goed! Priscilla was trots en zei dat het beter ging dan ooit. 

Ilse (8) 
Brigitte (9) 

Ilse de Groot en Brigitte van Vliet schaatsten 
op Zaterdag 8 december hun eerste KNSB 
wedstrijd  in  de  categorie  Mini’s   

KNSB selectiewedstrijd 
Amsterdam 

Wat vonden jullie van deze dag? 
Brigitte: Ik vond het heel leuk alleen ook wel heel spannend! 
Maar toen ik had geschaatst vond ik het eigenlijk wel  heel erg 
meevallen hoe eng het was. 
Ilse: Ik vond het heel eng, maar toch ook weer heel leuk. De uren 
gingen heel snel voorbij. 
Wat hebben jullie gedaan tussen het schaatsen van je kür en de 
prijsuitreiking, want dat was nog best wel lang wachten! 
Ilse: We hebben spelletjes gespeeld in de kantine. Daarna hebben 
we geprobeerd om bij de buitenijsbaan te komen om daar even 
vrij te schaatsen. 
Hoe vonden jullie de prijsuitreiking? 
Ilse: Ik wist eigenlijk wel wat er zou gaan gebeuren, maar het was 
toch heel leuk. 
Brigitte: Ik vond het wel een beetje spannend ook al wist ik al   
hoeveelste ik geworden was. 
Ilse: Ja ik ook, ik was 5e geworden. 

Hebben jullie nog tips voor andere meisjes 
die hun eerste wedstrijd gaan schaatsen? 
Brigitte: Nou ik zal je zeggen wees maar niet 
te zenuwachtig, want het is maar een wed-
strijd. 
Ilse: Ja, jij was zelf ook zenuwachtig! 
Brigitte: Ja maar het is maar een wedstrijd... 
Ilse: Ja dat is waar, maar toen ik mijn kür had 
geschaatst moest ik helemaal trillen! 
 
Nou jullie hebben het heel goed gedaan! 



EN$INFORMATIE$VOOR$DE$LES$

1.!Goede!schaatsen!zijn!zeer!belangrijk,!immers!voetballen!doe!je!ook!niet!op!balletschoenen.!
Daarom!zijn!ijshockeyschaatsen!en!noren!absoluut!NIET!geschikt!voor!kunstrijden.!Goede,!stevige!
kunstschaatsen!zijn!zeer!belangrijk!omdat!dat!essentieel!is!om!de!techniek!(kantrijden)!onder!de!knie!
te!krijgen.!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!en!heeft!het!puntjes!aan!
de!voorzijde.!Goede!schaatsen!zijn!ook!te!leasen!via!KVH!voor!75!euro!inclusief!slijpen!en!omruilen!
voor!grotere!maat!en!de!schaatsen!mogen!het!hele!seizoen!mee!naar!huis,!zodat!je!er!ook!op!kunt!
vrij!schaatsen.!!

2.!Kunstrijden!gaat!gepaard!met!veel!bewegingen,!waardoor!je!het!warm!krijgt.!Een!
skipak!is!vaak!veel!te!warm!en!geeft!te!weinig!bewegingsvrijheid.!We!adviseren!een!
trainingspak!met!in!de!winter!daaronder!thermokleding.!Het!is!prettiger!om!meer!
lagen!kleding!te!dragen!dan!1!dikke!jas.!KVH!biedt!tegen!een!schappelijke!prijs!
clubkleding!aan,!bestaande!uit!een!broek!en!jasje!met!clublogo,!te!bestellen!via!de!
website.  

3.!Handschoenen!zijn!verplicht!en!sjaals!zijn!verboden!en!lang!haar!moet!vast!worden!gedragen.!

4.!Warming/up!is!essentieel!om!blessures!te!voorkomen!en!het!
maximale!uit!de!les!te!halen.!Alle!rijders!worden!verzocht!zelf!een!
warming/up!te!doen.!Op!zaterdagmorgen!wordt!deze!onder!
begeleiding!gedaan. !

5.!Zodra!je!de!ijsbaan!opstapt!ga!je!inrijden;!langzame!rijders!in!
het!midden!en!snelle!rijders!buitenom,!tegen!de!klok!in.!

6.!Zorg!voor!een!flesje!water,!wat!je!tijdens!de!les!op!de!boarding!zet.!Tijdens!de!les!is!een!slokje!
water!af!en!toe!heerlijk!en!zorg!dat!je!voor!de!les!nog!even!naar!de!wc!bent!geweest.!Tijdens!de!les!is!
dat!lastig!met!schaatsen,!handschoenen!etc.!

7.!Ouders/begeleiders!mogen!tijdens!de!beginners/recreanten!blokken!op!de!tribune!langs!de!
ijsbaan!zitten.!Staan!langs!de!boarding!staan!we!niet!toe,!omdat!het!storend!is!voor!de!rijders!en!
trainers.!Tijdens!de!wedstrijdblokken!gaan!ouders/begeleiders!naar!de!sta/tribune!boven!in!de!
ijsbaan,!vanwaar!het!zicht!perfect!is.!Dit!is!op!verzoek!van!rijders!en!trainers.!

8.!Een!gesprek!met!de!trainer!of!bestuur!is!altijd!mogelijk,!maar!NIET!tijdens!de!les!!Vaak!volgen!de!
lessen!elkaar!op!en!is!het!niet!mogelijk!om!de!trainer!direct!na!de!training!te!spreken.!Graag!even!
een!afspraak!maken!via!het!bestuur!of!bij!de!aftekentafel,!dan!zorgen!we!dat!een!gesprek!mogelijk!is.!

Parkeren$kunstijsbaan$De$Westfries!

Wij!attenderen!u!erop!dat!het!parkeren!bij!IJsbaan!De!Westfries,!
betaald!parkeren!is.!U!kunt!tegen!betaling!van!€!1,20!een!
parkeerkaartje!in!de!automaat!kopen!(geld!of!chipknip).!Vergeet!u!
dit!dan!loopt!u!het!risico!op!een!bekeuring!van!de!parkeerwacht!
Hoorn.!Daarnaast!is!het!mogelijk!om!een!parkeervergunning!aan!te!
schaffen!(meer!info!www.kvhoorn.nl) !

!



Toen Martine Zuiderwijk nog maar drie jaar oud was stond zij 
voor het eerst op schaatsen. Hetzelfde jaar, inmiddels vier jaar 
oud behaalde zij haar eerste schaatsdiploma. Zij werd lid van 
een schaatsvereniging en ging zich toeleggen op het onderdeel 
kunstrijden op de schaats. In 1992 deed zij als achtjarige voor 
het eerst mee aan wedstrijden op dit onderdeel. In 1993, pas 
haar tweede jaar behaalde zij al een zilveren medaille op het 
NK.  
 
Toen Martine tien jaar was behaalde zij weer een zilveren 
medaille op het NK en vanaf dat moment besloot zij zich volle-
dig te storten op een schaatscarrière. Dit leidde in 1996 tot de 
Nederlandse titel bij de junioren.  

 
In 1999 herhaalde zij dit kunststukje, waardoor ze zich plaatste voor het EK jun-
ioren, waar ze vervolgens 18de werd. In 2002 werd Martine Zuiderwijk direct 
2de op het NK senioren. In 2003 startte zij als grote favoriete op dit NK, ging na 
de eerste dag aan de leiding maar werd uiteindelijk nipt verslagen en werd dus 
tweede. Hierdoor mocht zij wel meedoen aan de Olympische Spelen voor jun-
ioren, waarop zij heel knap 9de werd in het eindklassement.  
 
Het volgende doel voor Martine Zuiderwijk is om de Nederlandse titel in 2004 
te behalen en op het Europees kampioenschap met de beste mee te doen. Het 
jaar erop wil zij zich gaan plaatsen voor de Olympische Winterspelen van 2006. 
In 2004 werd Martine 3e bij het Nederlands kampioenschap. In 2005 met mini-
maal verschil behaalde zij een 2e plaats bij het Nederlands kampioenschap. 
Ook met het Nederlands kampioenschap in 2006 behaalde Martine de zilveren 
plak.Ik ben toen uitgezonden naar het EK in 

Lyon. Martine is op het Europees kampioenschap in Lyon 21e ge-
worden.In 2006 heeft Martine een zware Blessure opgelopen aan haar 
rechter onderbeen. Na vele ziekenhuisbezoeken is gebleken dat zij een 
stressfractuur had in haar kuitbeen en daarbij door het lange doorzet-
ten ook nog botkneusing heeft veroorzaakt.In Januari 2007 is haar 
verteld dat ze niet meer op hoog niveau kan schaatsen. 
 
Na een jaar revalideren en vele trainingen les te geven aan de kant in 
het gips of in een spalk heb ik besloten fulltime coach te worden. In-
middels ben ik alweer bijna 6 jaar coach in het kunstrijden. MZS 
Schaatsschool is mijn school waar iedereen welkom is om lessen te 
volgen. Vaste trainingslocatie is Den-Haag maar sinds oktober geef ik 
ook in Hoorn les bij KVH. Met veel plezier geef in Hoorn les aan diverse 
leeftijden  en  niveau's.  En  ik  geef  niet  alleen  les…  Vanaf  1  januari  ben  ik  
jury-lid bij Sterren Dansen op het ijs!  

Martine! 
Even voorstellen... 



How to Hairdo 
De wedstrijden zijn weer begonnen! Daar horen natuurlijk niet alleen 
mooie pakjes bij maar ook mooie kapsels. Weet jij nog niet helemaal hoe 
je een perfecte  knot kan maken? Lees dan maar gouw verder!  

Stap 1 

Zorg ervoor dat je het haar netjes 
geborsteld is, zodat er geen klit-
ten meer in zitten, en alle beno-
digdheden binnen handbereik zijn 

Stap 2 
Verdeel het haar vanaf de scheiding tot 
het oor, door met de punt van je kam 
vanaf je scheiding een rechte lijn naar 
het oor te trekken. Doe dit aan beide 
kanten. Doe de rest van het haar in een 
start zodat het niet in de weg zit. 

Voor een duidelijke uitleg hoe je moet invlechten kijk op: http://www.youtube.com/watch?v=uvuMm6AfClM  

Stap 3 
Kam al het haar naar 1 kant, zoals op de foto te zien is. Het makkelijkste is om het haar met de plantenspuit 
een beetje vochtig te maken. Begin dan met invlechten bij het oor door een klein plukje in drieën te verdelen 
en om en om de buitenste plukjes onder het middelste plukje door te halen. Voeg bij iedere keer dat je dat 
doet een plukje haar aan de vlecht toe. Vlecht over het voorhoofd heen tot het andere oor en maak het 
vlechtje vast met een elastiekje. Doe het vlechtje bij de staart. 

Benodigdheden: 
 
 Een kam 
 2 Haarelastiekejs 
 Kleine kleurloze 

elastiekjes 
 Plantenspuit 
 Een haardonut 
 Speldjes in dezelfde 

kleur als je haar 
 Haarlak 
 Haaraccesoires 



Stap 4 

Nu is het tijd om de knot te 
maken. Doe de haardonut 
om de staart heen. Heb je 
geen haardonut? Deze kan 
je bij een aantal drogisten 
kopen, of je maakt hem 
gewoon zelf! 

Stap 5 
Buig het hoofd voorover 
en sprijdt het haar uit 
over de donut totdat 
deze niet meer zichtbaar 
is. Om ervoor te zorgen 
dat het haar op zijn plek 
blijft zitten kan je er met 
haarlak of water over-
heen spuiten.  

Stap 6 

Doe een haarelastiekje om de donut heen en maak 
van alle losse haren een vlechtje die je onderaan 
weer vastmaakt met een kleurloos elastiekje.  

Hoe maak je een haardonut ? 
Door van drie of vier oude sok-
ken de bovenkant af te knippen 
en de sokken op te rollen. Het 
aantal sokken dat je moet ge-
bruiken hangt er vanaf hoe 
groot je de donut hebben wilt.  

Stap 7 
Rol het vlechtje onder de knot en speld de 
knot vast met haarspeldjes in dezelfde kleur 
als het haar, en om het resultaat de hele dag 
zo mooi mogelijk te houden is het handig om 
het kapsel met haarlak af te werken. Om het 
helemaal af te maken kan je glitter in het haar 
spuiten, een haarscrunchie om de knot heen 
doen (die krijg je vaak bij je schaatspakje), 
leuke speldjes in je haar of mooie bloemen 
naast de knot doen.  

Kijk  voor  meer  leuke  hairdo’s  op:   
 
www.babesinhairland.com 
www.cutegirlshairstyles.com 
www.girlydohairstyles.com 
www.princesspiggies.blogspot.com 
www.princesshairstyles.com 

En klaar is jouw mooie kapsel! Nu ben je er 
helemaal klaar voor om het ijs op te gaan.  
Veel plzier!  



!

!

   

Probeer in deze woordzoeker alle woorden te vinden! 
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Rietberger! Axel! Pirouettes! Sprong! Zitje!
Sleepje! Zweefstand! Visje! Wedstrijd! Kunstschaats!
Flip! kadet! Spot! Overstappen! Salchow!
Dubbel! Achterwaarts! Ooievaar! Slalom! Skiën!
Wolley! Showrijden! ijzer! Schaatsbaan! Hemelpirouette!
Pakje! Lutz! Schaatspanty! Training! Testen!
Goud! Glitter! Zilver! Knot! Ballet!
Coach! Sport! Zitpirouette! Enkel! ijs!!
Tripple! Kür! Showteam! Drietje! Mohowk!
Bielman! Chassees! Remmen! Vallen! winnen!
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UITSLAG VAN DE TEST 
 
18 punten of meer op de A-vragen, 
17 punten of meer op de B-vragen. 
Jij hebt je toch wel al aangemeld voor de show he? 
Want jij bent er helemaal geknipt voor. Meld je aan 
voor de improvisatiewedstrijd en voor de showwed-
strijd, zowel solo als duo of groepje. Dit is het hele-
maal voor jou, dus gauw iets verzinnen en meedoen. 
 
18 punten of meer op de A-vragen, 
16 punten of minder op B-vragen. 
De improvisatiewedstrijd is jou op het lijf geschre-
ven. Samen met een aantal anderen van jouw niveau 
op het ijs schaatsen en dansen op muziek. Hier ga je 
zeker van genieten.  Misschien dat je nog twijfelt 
over de showwedstrijd. Ga het toch proberen of 
anders zeker kijken en wie weet ga je volgende keer 
ook meedoen! 
 
17 punten of minder op A-vragen, 17 punten of 
meer op de B-vragen. 
Zoek je muziek en kostuum alvast maar uit en meld 
je heel snel aan als je dat nog niet hebt gedaan, 
want de showwedstrijd is helemaal jouw ding. In het 
middelpunt van de belangstelling, solo of als duo of 
groepje ga je zeker stralen als een ster op het ijs. De 
improvisatie is een goede oefening voor de show, 
dus gewoon ook meedoen. 
 
17 punten of minder op A-vragen, 16 punten of 
minder op B-vragen. 
Je bent misschien meer een techniek schaatser of je 
vindt het nog een beetje eng allemaal. Dat is ner-
gens voor nodig, want de show improvisatie wed-
strijd is juist voor iedereen bedoeld en alles mag en 
kan. Als je nog steeds twijfelt, dan kan je natuurlijk 
eerst komen kijken en de volgende keer meedoen, 
maar waarom zou je het niet gaan proberen? 

Sneltest 

Op zaterdag 29 december wordt de KVH Show- en Im-
provisatie wedstrijd gehouden. Alle leden, dus ook be-
ginners en recreanten, jong en oud, mogen meedoen 
aan deze wedstrijd. Je mag solo meedoen of als duo of 
groepje. Er is een speciaal showgedeelte en een special 
improvisatiegedeelte. Lees meer over de wedstrijd op 
www.kvhoorn.nl 
Twijfel je nog of je mee moet doen?  Check het met 
deze test. 

Ga ik meedoen aan de  
showimprovisatiewedstrijd? 

Geef bij elke stelling aan 
in hoeverre je het ermee 
eens bent 
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E 
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A. Schaatsen op muziek is top, 
ik verzin zelf en ga hele-
maal los op het ijs 

1 2 3 4 5 

B. Verkleden en gek doen is 
dikke pret 

1 2 3 4 5 

A. Ik ga ook weleens vri-
jschaatsen en verzin dan 
zelf pasjes en sprongen 

1 2 3 4 5 

B. Ik luister naar de muziek en 
beeld dat uit en dans erop 

1 2 3 4 5 

A. In het middelpunt van de 
belangstelling staan doe ik 
liever niet 

1 2 3 4 5 

B. Ik heb een paar vriendin-
nen met wie ik wel samen 
wil schaatsen 

1 2 3 4 5 

A. Ik vind een wedstrijd span-
nend maar ook wel heel 
leuk 

1 2 3 4 5 

B. Ik vind holiday-on-ice en 
Sterren dansen op het ijs te 
gek 

1 2 3 4 5 

A. Als ik mooie muziek hoor, 
dan wil ik dansen (op het 
ijs) 

1 2 3 4 5 

B. Als een ster stralen op het 
ijs, dat vind ik gaaf 

1 2 3 4 5 

Tel nu de cijfers die je omcirkeld hebt bij el-
kaar op, apart voor de vragen met een A en 
een B ervoor. Je hebt dus 2 scores. Lees de 
beschrijving die hoort bij deze scores. 
 
PS:  
Het showgala komt er binnenkort weer aan 
en vele handen maken licht werk. Met el-
kaar is het bovendien ook heel gezellig. 
Meld je aan via info@kvhoorn.nl en haal 
meer uit je sport!! 

Vergeet je niet in te schrijven!  
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Hola Chica's, chico's,  

 
Hier even weer een berichtje uit Zuid Spanje. 
Het gaat hier goed, en ik heb het goed naar 
mijn zin. Gelukkig kan ik hier ook gewoon 
lekker schaatsen. Ik heb en heele lieve juf, 
Marilou heet ze, en ze doet heel erg haar 
best om mij les te geven, heel lief. 
 
21 december hebben we een kerst show en dan mag ik een solo doen. Ik 
mocht zelf mijn liedje uitzoeken en ik wilde zo graag nog eens op mijn 
oude muziekje van mijn eerste wedsrijd schaatsen. Ik heb daar heel veel 
zin in!  
 
Laatst waren we in Nederland voor allemaal verjaardagen van mijn nicht-
jes , en ook voor het feestje van Anna. Dinsdags mocht ik komen schaat-
sen en vond het weer zo leuk , ook bij Esperanza. Ik was er heel blij mee. 
  

’’Dan  weet  ik  weer  hoe  erg  ik  het  mis  om  samen  met  
jullie  te  schaatsen!’’ 
 
Hier ben ik iedere keer alleen, en dat is helemaal niet gezellig. Na het 
schaatsen mocht ik bij Anna slapen, echt een feestje, ik ben toen ook 
samen met Anna naar school geweest, spannend hoor, weer op een an-
dere school. Op het feestje van Anna gingen we zwemmen met alle 
schaats vriendinnen, hoe leuk was dat!! De volgende keer kom ik weer 
schaatsen bij jullie, want dat is toch het aller leukste! 
 
Ik mis heel erg om bij jullie te schaatsen en baal er ook van dat ik niet 
mee kan doen aan jullie improvisatie wedstrijd, daar zou ik wel heel veel 
zin in hebben.  Ook dat ik niet mee kon doen aan de KNSB wedstrijden 
vind ik helemaal niet leuk, was best wel een beetje jaloers dat ik daar níet 
kon zijn. Maar ik ben wel heeeeel erg trots op iedereen , want jullie heb-
ben echt heel goed geschaatst allemaal heb ik gehoord en van sommigen 
gezien. Maar volgend jaar hoop ik er ook weer bij te zijn. 
 
Verder gaat het op school goed, alleen mijn beste vriendin is naar een 
andere school gegaan , en dat vindt ik helemaal niet leuk. Was ik best 
verdrietig over. Mijn spaans en Engels gaat steeds beter, maar ik durf het 
nog niet echt te praten, ik kan het wel al bijna allemaal verstaan gelukkig. 
En soms kan ik mama ook helpen want dan weet zij het niet.. 
Ik hoop dat het bij jullieallemaal ook goed gaat, en straks lekker genieten 
van de vakantie. Ik vindt het heel erg leuk dat ik heel veel met mijn 
schaatsvriendinnen skype, dan houden we toch contact met elkaar!  
 

Ik mis jullie! 
Alvast Feliz Navidad y Feliz Ano!!!!! 
Hasta luego!! Liefs Novali! Xxx 



Top 10 beste schaatsfilms  
1. Ice Princess 
Casey moet kiezen tussen natuurkunde en schaatsen. 
 
2. Blades of glory 
Twee mannen vormen een schaatspaar, gaat dat wel 
goed komen?! 
 
3. Cutting edge 
Kan ijshockeyer Doug de verwende kunstschaatsster 
Kate aan? 
 
4. Cutting edge 2 (going for gold) 
Wat als je geen schaatspartner kan vinden? Dan kies je 
toch voor een stuntrolschaatser! 
 
5. Cutting edge 3 (Chasing the dream) 
Een mannelijke knieuwe partner. Hij vind een ijshock-
eyspeelster om mee te schaatsen. Lukt het hun om te 
winnen?unstschaatser is op zoek naar een  
 
6. Ice Castles 
Een jonge en getalenteerde schaatsster wordt blind, 
gaat het haar toch lukken om terug te keren naar het 
ijs? 
 
7. Go figure 
Kunstschaatsster Katelin krijgt de kans om een beurs te 
winnen om te mogen schaatsen bij een beroemde 
coach, maar ze moet hiervoor lid worden van het vrou-
welijke hockeyteam. 
 
8. Ice Dreams 
Een beroemde kunstschaatsster duikt op bij een afge-
legen ijsbaan. Ze besluit om een getalenteerd jong 
meisje te coachen. 
 
9. Rise 
Rise is een kunstschaatsfilm die alle leden van het 1961 
US Olympisch Kunstschaats Team eert en herinnert die 
bij een tragische vliegtuigcrash zijn omgekomen. Can 
the end of one dream give rise to another? 
 
10. On edge 
Een grappige film verteld als een documentaire over de 
stereotypen van kunstschaatsen. 



Rudolf the red nosed reindeer

einde!

 lalalalalala
lalalalala haha jij heb echt een hele rode neus!!

luister Rudolf, ik ga je helpen vrienden 
te krijgen!

echt 
waar?!

nou dat 
vind ik 
niet lief!

hahahahahaha

ja!, als ze horen dat jij de 
arreslee met ze mag dragen 
zijn jullie voor altijd vriendjes!

hij mag de arreslee dragen!

rudolph the red nosed reindeer
had a very shiny nose
and if you ever saw it
you would even say it glows

wat goed van Rudolf!

dankuwel 
kerst-
man! het ging opeens 

zo goed met 
Rudolf! iedereen 
wilde vriendjes 
worden! Rudolf 
leefde nog lang en  
gelukkig!

oh wat
 erreeehhgg!



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

Doet u mee?


