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Jeugdschaatsen Kockengen

Beste jeugdschaatsers, leiders en andere belangstellenden,
Wat is dat snel gegaan hè, het schaatsseizoen? Voor je het weet is het af schaatsen al weer
achter de rug. Nu ik dit schrijf, geniet ik nog na van dat leuke (en ook spannende?!)
evenement. Wat zijn jullie jeugdschaatsters allemaal topper(tje)s en bikkels. In de
starthouding en dan op je allerbest de 2 snelheidsproeven. Even een hapje eten, en dan weer
met een heleboel andere kinderen al die rondjes schaatsen. Knap hoor, en wat hebben jullie
allemaal je best gedaan. Niet alleen met afschaatsen, maar het hele seizoen.
Dat seizoen zijn we van start gegaan met 81 enthousiaste kinderen, weer iets minder dan vorig
jaar. Een aantal vaste leiders stopten (Adriaan, Peter-Willem, Vincent en Hans). En Sofie
moest ook verstek laten gaan omdat ze in blijde verwachting was, inmiddels is daar een zoon
geboren, Max. Gelukkig hadden we ook weer vervanging voor deze leiders, José, Soleil en
Ronald. En we hadden ook een groep minder, doordat er minder kinderen waren.
Er gebeurde dit seizoen weer van alles.
Allereerst de meters ijs. Dat zit zo: Ieder jaar wordt er uitgerekend hoeveel ijs iedere
vereniging krijgt. Dat wordt simpel uitgerekend door het totaal aantal meters ijs te delen door
het totaal aantal kinderen. En dan krijg je dus een hoeveelheid ijs per kind. Maar er waren
verenigingen die minder kinderen hadden dan vooraf opgegeven. Dus die hadden “teveel” ijs.
Dus na een aantal weken kregen wij iets meer ijs. Waren we daar net aan gewend, kregen we
weer minder ijs, omdat er 95 jeugdschaatsers van de Jaap Edenbaan op de Vechtsebanen
kwamen. Dit als gevolg van een technisch mankement aan de Jaap Edenbaan. Na een aantal
weken is op de Jaap Edenbaan een noodbaan gelegd, en kregen wij onze meters weer terug.
Jullie hebben vast wel gemerkt, dat juist voor wat oefeningen het echt wel lekker is als je een
paar meter extra hebt als groepje. Verder hadden waarschijnlijk vooral de leiders last van die
gedoe met de meters.
Net als andere jaren hadden we weer het Sinterklaasfeest met leuke spelletjes,
zoals kegelen, ringsteken en een slalom met de slee. Maar voor het eerst hebben
we dit op de buitenbaan gevierd, met onze eigen Zwarte Pieten, maar eh ….
zagen die er niet een beetje bekend uit. Sinterklaas kwam natuurlijk ook nog
langs en wilde met de hele groep op de foto.

Het was maar heel kort, maar … dit jaar hadden we even natuurijs! Niet genoeg voor de
IJsclub om de baan open te doen. Maar ik hoop dat jullie er toch even van genoten hebben.
Dan weet je weer, waarom je op schaatsles zit, toch?
En dan: Nieuwe schaatsjasjes! Woensdag 24 januari kwamen alle jeugdschaatsers tussen
15.00 en 17.00 hun gele schaatsjasjes omruilen voor een nieuw, zwart schaatsjasje. Een
hele happening, bij Ad Goes. Wat fijn dat we daar terecht konden. En lekker …. Want
iedereen die z’n jasje omgeruild had, kreeg een gratis patatje, mmmm.
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Jeugdschaatsen 2016 - 2017
Het opvallende gele jasje verdwijnt dus na meer dan 20 jaar uit het straatbeeld. Heel
Kockengen wist door deze opvallende jasjes weer wanneer het schaatsseizoen begonnen was.
Maar ze waren aan vervanging toe. En gelukkig waren er een aantal sponsors bereidt voor een
nieuw jasje te zorgen. We hopen nog jaren plezier van deze mooie jasjes te hebben. En vanaf
deze plaats onze hartelijke dank voor onze sponsors:
Adrie de Lange IJzerwaren-gereedschappen,
Scabba kleding + Logo,
Bakkum Elektrotechniek,
De Voorstraat Eetcafe,
Van Schaik Voor Straatwerk
en de ijsclubs
IJSvermaak Kockengen en Nooitgedacht Hoek van Spengen.


Op 28 januari was er de Jeugdelfstedentocht, dat is elk jaar weer een groot feest. Vooraf
hadden Ad Versteeg en Geurt Boele gezorgd voor takkenbossen. En ‘s morgens vroeg waren
een aantal (oud)schaatsleiders al op het ijs om de ijsbaan binnen
prachtig aan te kleden met o.a. deze takkenbossen. De meeste
jeugdschaatsers kwamen weer schaatsen en klunen deze dag.
En ik zag ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes
mee schaatsen. Gezellig hoor. Enkele schaatsleiders
zorgden weer voor heel ernstig uitziende “ongelukkige
momenten” door blauwe plekken en schaafwonden te
schminken. Gelukkig waren de “gewonden” nog wel in
staat om de rit der ritten uit te rijden. Ook dit jaar ging er een beker naar een
jeugdschaatser uit Kockengen. Rick Cazant won deze beker omdat hij het leukst
verkleed was, namelijk als koe.
Op de eerste vrijdag van februari werd er door IJsclub IJsvermaak voor de 3e keer een héél
gezellige avon(d/t)urentocht georganiseerd. Verderop in dit boekje lees je hier meer over. Ik
hoop dat jullie hier aan mee gedaan hebben, want het was weer super leuk!
En dan, aan het eind van het seizoen, als afsluitend spektakel, hebben we het diploma
schaatsen. Dat is altijd weer een heel festijn. Ouders, opa’s en oma’s die komen kijken naar
de kinderen die hun uiterste best doen op snelheid en uithoudingsvermogen. Bij de
uithoudingsproef schaatsen de kinderen met z’n allen achter het touw, en dan gaat het steeds
iets sneller. En dan maar zien dat je niet te ver achter raakt, want dan moet je er af. Hoe snel
je schaatst, en hoeveel rondjes je schaatst bepaalt uiteindelijk welk diploma je krijgt.
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Andere activiteiten

En dan denken jullie nu natuurlijk: hup, schaatsen in de kast en eind september zien we wel
weer. En ja, die schaatsen kunnen in het vet en in de kast. Maar op zaterdag 10 juni is er,
voor de 4e keer, de Rabo fietsdag. Op die dag kan je een tocht fietsen en voor iedereen die de
tocht heeft uitgereden, schenkt de bank 10 euro (12 km), 20 euro (30 km) of 30 euro (100
km) aan een lokale vereniging, stichting of school naar keuze. Tot een maximum van 1.500
euro per vereniging, stichting of school. Iedereen mag meefietsen. Dus zet de datum vast in je
agenda en fiets mee voor Jeugdschaatsen IJsclub Kockengen, we hebben
deelnemersnummer 65.
Namens het jeugdschaatsen bedanken we IJsclub IJsvermaak Kockengen en IJsclub
Nooitgedacht Hoek van Spengen voor hun bijdrage aan het jeugdschaatsen. Ook de sponsors:
Adrie de Lange voor het boekje, Van Schaik Voor Straatwerk, Witteman Bedrijfsadvies, De
Hoop en Ad Goes weer bedankt voor jullie bijdrage.

----------Tot zover het verslag Jeugdschaatsen--------

Het seizoen 2016-2017
Dit jaar had ik geen eigen groepje kinderen en was invaller. Invallen is toch niet zo leuk, als
een eigen groepje omdat je jullie dan niet bij naam kent en niet weet hoeveel jullie al geleerd
hebben tijdens het seizoen. Wie weet volgend seizoen weer een eigen groep.
Het begint op de buitenbaan al wel te wennen voor de leiders en kinderen, maar de
binnenbaan missen we nog steeds. Onze materiaalman Hennie Stoltenkamp had op de
buitenbaan ook geen goede plek meer en is gestopt. Je kan nog wel bij hem terecht voor
reparaties. Gelukkig helpt hij ons ook nog met Sinterklaas, de Jeugdelfstedentocht en de
diploma uitreiking. Hennie bedankt voor alle jaren trouwe hulp langs de baan.
Degenen die voor juli 12 jaar worden, moeten stoppen met het jeugdschaatsen. Maar dat
hoeft nog niet het einde te zijn van het schaatsen. Het is bijvoorbeeld leuk om te weten dat
Eva de Bruin die bij ons op jeugdschaatsen begonnen is, dit jaar meegedaan heeft aan het NK
voor de junioren. Ook zijn er drie van “onze” meiden (Emma Fokker, Shanique Fokker en
Julia Broekhuijse) doorgegaan bij De Vechtstreek met het wedstrijdschaatsen en is Ivar de
Lange bij Woerden doorgegaan. Wie weet ook iets voor jullie?
Als je wel wilt schaatsen, maar geen wedstrijden wilt rijden, is het toeruur voor de jeugd
misschien wat voor jullie. Ook daar kan je verder aan je schaatstechniek werken, maar je rijdt
dan geen wedstrijden. Maar wie weet rijd jij dan over een paar jaar wel de Elfstedentocht op
de Weissensee, net als onze leidster Esther Versteeg.
Voor zowel het wedstrijdschaatsen als het toerschaatsen, kun je terecht bij andere
ijsverenigingen. Als je interesse hebt neem dan contact op met IJsclub Kockengen
(admin@ijsclubkockengen.nl), dan helpen wij je graag verder.
Tot volgend seizoen, Bep van Schaik
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In het nieuws
Avon(d/t)urentocht
Voor de 3e keer organiseerde IJsclub Kockengen een Avon(d/t)uren Wandeltocht. Dit jaar
was dat op vrijdagavond 3 februari. Start en finish waren bij De Koet. Er kwamen wel 361
deelnemers op de wandeltocht af, een record aantal. De jeugdschaatsers van IJsclub
Kockengen hadden een vrijkaartje gekregen. Heel veel hebben daar gebruik van gemaakt. En
zij namen ouders, broertjes/zusjes of vriendjes/vriendinnetjes mee. Maar er kwamen ook veel
anderen op af uit omringende plaatsen.
Het was prachtig weer, en de tocht was weer erg
leuk. Onderweg werden we opgeschrikt door een
plons, waarna we iemand om hulp hoorden
roepen. Daarna gingen we langs het voetbalveld,
de polder in en dan door het land naar de
Spengense molen. Onderweg een tent met een
drenkeling en midden in het weiland een caravan
met warme knakworst, koffie en chocolademelk.
De molen was prachtig verlicht. Vanaf de molen
konden de deelnemers via verlichte pontons naar
de overkant. Hier ging het weer richting dorp, via
het pontje over de Heicop. Terug bij de Koet
konden we nagenieten oliebollen, glühwein en koffie.
Al met al kan de organiserende ijsvereniging IJsclub IJsvermaak terugkijken op een geslaagde
tocht. Gelukkig werden ze daar weer bij geholpen door flink wat vrijwilligers. Organisatie en
deelnemers kijken alvast weer uit naar de eerste vrijdag van februari 2018.

Het Kockengens Verenigingen Spel

Zaterdag 11 maart 2017 werd voor de 6e keer het Kockengens Verenigingen Spel gespeeld.
Deze keer gingen 32 teams de strijd aan om geld te winnen voor hun club of vereniging. Ook
dit jaar deed er namens het jeugdschaatsen van IJsclub Kockengen een team mee, bestaande
uit Maikel Samsom, Andre Nieuwendijk, Michel Dijkers en Marcel Manshanden. Ze zijn heel
fraai als 4e geëindigd.

OPROEP
We hebben weer een leuk, gezellig schaatsseizoen achter de rug.
Soms lijkt het of alles vanzelf gaat, maar ook achter de
schermen wordt er gewerkt om alles goed te laten verlopen.
Denk daarbij aan het rijschema, de afstemming met de baan
en met andere verenigingen, de diploma’s,
en niet te vergeten dit jeugdschaatsboekje om
aan jullie (kinderen) mee te geven.
We zijn op zoek naar iemand om ons hierbij te helpen,
een beetje handig met Excel en Word is daarbij wel handig.
Wil je er meer over weten, neem dan contact op met
Bep (241255), Maureen (241906) of admin@ijsclubkockengen.nl
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Michel en José

Voor het eerst begeleiden wij samen een groepje beginners. We startten met 10 enthousiaste
schaatsertjes. Gerjanne bleek een groot talent te zijn, waarvoor in een groepje hoger een
plaatsje was en zij dus kon doorstromen. Froukje stroomde later in.
Bij elkaar een heel leuk, over het algemeen gezellig en divers groepje met verschillende
talenten:
Olaf: altijd vrolijk, met een lach op je gezicht. Wiebelig op de benen maar met wilskracht en
doorzettingsvermogen schaatste jij de rondjes prima mee. Je bent een harde werker.
Nick: Haantje (net als zijn achternaam) de voorste, een strebertje en doorzetter, hard werkend
met af en toe tegenzin, maar je hebt het goed opgepikt en top afgerond aan het eind. Dikke
duim omhoog.
Youri: jij bent onze hardloper op de schaats, wist in het begin niet of je het wel of niet leuk
moest vinden, maar kreeg er meer lol in en met een geheel eigen stijl deed jij goed mee.
Thijs: nieuwsgierig en leergierig. Schaatst zo makkelijk weg alsof het geen moeite kost. Echt
een talent. Soms ging het voor jou te langzaam; Jouw uitspraak: meester, mogen we nog een
rondje? Ja, natuurlijk Thijs.
Ernst: jij was in het begin erg verlegen, deed wat je moest doen en liever geen extra rondjes.
Je hebt soms een zetje nodig, maar kan inmiddels al aardig schaatsen. Na het natuurijs ging jij
ineens veel meer rondjes schaatsen.
Mathijs: de Benjamin van de groep, dacht vaak goed na over de oefeningen, is heel
leergierig. Je viel ook regelmatig als je te hard ging bij de oefeningen. Jij wilde graag rondjes
schaatsen. Zeker later in het seizoen. Top geschaatst Mathijs.
Vera: al vanaf het begin schaats jij met mooie grote slagen. Wat een talent. Gezellig om in de
groep te hebben. Je houdt van grapjes en uitdagingen. Wat ben jij fanatiek bij het schaatsen
van de rondjes.
Arne: jij begon rustig en stond wat onzeker op je houtjes. Je bent ook wel een keertje hard
gevallen, maar je hebt grote vorderingen gemaakt. Jij doet wat je moet doen, houdt niet van
veel rondjes schaatsen, maar wat jij doet, doe je met een grote glimlach.
Jonne: onze knuffelbeer, was vaak wat later, maar dat heeft jou niet gehinderd om enthousiast
te worden van het schaatsen en dat is aan je gezicht te zien. Jij hebt het heel goed gedaan, met
veel plezier. We gaan je knuffels missen.
Froukje: de start was erg onzeker of je het wel leuk ging vinden. Tussendoor nog extra
geoefend en toen zagen we een lach op je gezicht verschijnen. Van helemaal niet kunnen
schaatsen tot nu toch twee rondjes achter elkaar met een grote smile. Je bent goed vooruit
gegaan kanjer.
Olaf, Nick, Youri,Thijs, Ernst, Mathijs,
Vera, Arne, Jonne en Froukje en
natuurlijk ook Gerjanne bedankt dat
wij jullie schaatsles mochten geven.
Wij hebben van jullie genoten en wij
hopen dat jullie volgend jaar met net
zoveel plezier en enthousiasme weer
komen schaatsen.
Groetjes Michel en José
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Julia en Menno

Tim: Als Tim je voorbij schaatste, had hij altijd de grootste glimlach op. Alhoewel hij soms
met tegenzin het ijs op ging, bleef hij toch doorgaan. We zijn trots op je! We hopen dat je
toch besluit volgend jaar door te gaan met schaatsen, misschien schaats je Menno er dan wel
uit! 
Julia: Juul, wat ben jij dit jaar vooruit gegaan zeg! Eerst met een beetje moeite op de houtjes,
maar daarna als een speer gegaan op de easy-gliders. Altijd in een goede bui en altijd de
motivatie om door te gaan, zelfs wanneer je een beetje last kreeg van je voeten. We hopen je
volgend jaar weer te zien, misschien binnen een of twee jaar wel op noren?
Sylven: Als je Sylven wel eens vroeg of hij een handje hulp nodig had, reageerde hij altijd het
volgende: ‘Nee, het lukt me wel.’ Hij is erg gedreven en maakt de groep meteen een stuk
levendiger. Sylven, we zijn trots op je, ga zo door!
Rens Blom: Hier en daar miste soms wat motivatie, maar Rens verveelde zich nooit in de
schaatsles. Soms zat hij zelfs de leraar een beetje achterna… Maar Rens, wat hebben we van
je genoten dit jaar. Volgend jaar ook? 
Cheyenne: Ons snelheidsmonster. Altijd was je graag overal van op de hoogte en wist je
precies wat de bedoeling van de opdrachten was. Met de rondjes zat je bijna altijd in de
kopgroep en wist je iedereen goed voor te zijn af en toe. Het was mooi om te zien hoe je dit
seizoen nog extra vooruit bent gegaan.
Silvan: De keren die je bent gevallen ben je dubbel en dik voorbij, want vaak vallen zit er
voor jou niet meer in. Je bent erg veel vooruitgegaan dit jaar en dat was erg leuk om te zien.
Altijd de drang om te willen leren komt overal te pas en in dit geval bij het schaatsen was dat
goed te zien en te merken, je kreeg er volgens ons ook steeds meer plezier in naarmate het
steeds beter ging. Topper!
Rens de Hoop: Nog zo’n snelle Jelle. Bij jou is ook heel erg veel vooruitgang geboekt dit
jaar. De opdrachten wist je goed uit te voeren en bij het vallen was er het opstaan. Als je moe
was zette je de knop om en ging je door en dat vonden we erg mooi om te zien en ook jou
hopen we volgend jaar af en toe tegen te komen op de baan.
Chris: Het vallen deed de ene keer wat meer pijn dan de andere keer maar het duurde niet
lang of je stond weer op de ijzers en ging weer verder waar je gebleven was. Het was mooi
om te zien hoe je toch de moed weer vond om door de gaan. Er is ook aan jou kant erg veel
vooruitgang geboekt en je bent ten opzichte van het begin een betere schaatser geworden, top
om jouw vooruitgang zo te zien!
Groetjes van Julia en Menno
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Esther en Nathalie

Hallo schaatsertjes,
Het schaatsseizoen zit er alweer op. Het schaatsseizoen begon in oktober, het was toen zo warm dat je
liever in een t-shirt en korte broek ging schaatsen. Maar wij gingen gewoon met muts op en
handschoenen aan de ijsbaan op.
Een paar maanden later was het echter koud genoeg dat er zelfs natuurijs was, een aantal van ons
hebben ook op natuurijs geschaatst.
Dit jaar hebben we veel geoefend op techniek, eindeloos steppen en olifantenoren maken. Een expert
in deze oefeningen was Jelte. Een mooie techniek heb je, super goed!
Ook kwam de ooievaar oefening vaak voorbij, Gerjanne en Feline kwamen als ware ooievaars
voorbij gezoefd op 1 been. Heel kunstig want het is nog best lastig om je evenwicht te bewaren.
En mogen we weer een grote ronde doen? Claudia is zeker fan van de grote rondes, en dan tijdens de
grote ronde de rest van de groep voor proberen te blijven.
Voor gezelligheid was ook zeker tijd, Vigo en Fien vertelden graag over hun weekend en al hun
belevenissen. Maar als er serieus geschaatst moest worden lieten zij ook zeker zien dat ze de techniek
ook onder de knie hadden.
Jurre die na het zoveelste rondje niet klaagde over vermoeide voeten maar nog altijd met een grote
glimlach op het ijs stond. Je hebt grote stappen gemaakt dit jaar!
Is het een wedstrijd? Als er namelijk een wedstrijdje was dan waren Bram, Ruben en Micha van de
partij en kwamen er ware profschaatsers in hen naar boven en was er een heuse strijd, want wie was er
nou sneller en was er nou een valse start of niet?
Ik heb een leuk schaatsseizoen gehad,
en ik hoop jullie ook!
Tot volgend jaar
Groetjes
Esther
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Ries en Soleil

Jasper Kompier: Leuke en spontane jongen die het leuk vond om te schaatsen en deed de
opdrachten leuk mee! Hij had veel vriendjes in het groepje en dat was erg gezellig. Soms té
gezellig. Verder had Jasper een goede techniek en kon goed en snel schaatsen. Wij zijn heel
trots op Jasper en erg blij dat wij hem dit jaar les mochten geven!
Joost Fokker: Lieve jongen die het schaatsen erg leuk vond, en dat zag je ook aan hem. Hij
heeft een goede techniek en kan goed snel schaatsen. Hij wilde het C-diploma halen en dit is
hem ook gelukt! Wij zijn heel trots op hem dat dat gelukt is. We hopen je volgend jaar weer te
zien en misschien weer les te geven!
Nathan van Eijk: Jongen met veel vriendjes in de groep wat soms, net zoals bij Jasper iets te
gezellig was. Ook Nathan kan goed schaatsen, maar zag er soms wel eens wat tegenop. Maar
eenmaal bezig merkte je daar niks van! Nathan hield wel van grapjes maken: wegschaatsen,
oefening totaal anders doen en op de kussens springen. Een ondeugende jongen maar ook heel
lief!
Rianda van Eck: Heel lief meisje dat het altijd heel leuk vond om te schaatsen en het leuk
vond om samen met de juf te schaatsen. Rianda kan heel snel en goed schaatsen. Met het
diplomaschaatsen had zij opeens andere schaatsen aan waarvan zij heel verdrietig was, maar
het uiteindelijk heel goed heeft gedaan en stiekem tegen ons zei dat het toch eigenlijk wel
beter ging op die schaatsen. Ook haar hopen wij volgend jaar weer te zien!
Saar Bakkum: Lief en soms ondeugend meisje, zij vond het heel leuk om zich te verstoppen
achter de meester en juffrouw. Je zag Saar altijd met een lach het ijs op en af gaan, en dat is
natuurlijk heel leuk voor ons om te zien! Zij was een leergierig meisje en hield er van om te
schaatsen.
Joey Nap: Jongen die onwijs snel kon schaatsen en dikke vriendjes was met Nathan, Jasper
en Roy. Hij deed de opdrachten altijd goed en leuk mee en had nooit wat te klagen. Wij zijn
heel trots op jou dat ook jij je C-diploma hebt gehaald en hopen dat we je volgend jaar weer
zien!
Ilona Gentenaar: Aardig meisje en deed de opdrachten goed mee en had ook nooit wat te
klagen. Ilona vond het leuk om te helpen met de oefeningen en nam soms de taak van de juf
en meester over waardoor zij soms vergat om met de oefeningen mee te doen. We hopen jou
volgend jaar weer te zien!
Lisette van Lindenberg: Een meisje dat altijd vrolijk is en altijd een lach op haar gezicht
heeft die erg aanstekelijk is! Zij had een goede techniek en vond het erg leuk om te schaatsen.
De opdrachten vond ze erg leuk en deed ze goed mee. Lisette had verder nooit wat te klagen.
Het is ook een erg leergierig meisje en we hopen jou volgend jaar te zien en misschien weer
les te geven!
Roy Hoogendoorn: Leuke jongen die soms wel tegen
het schaatsen opkeek en zei dat die geen
zin had, maar dit veranderde tijdens de les
wel, vooral omdat hij het altijd erg leuk
had met zijn vriendjes Jasper, Joey en
Nathan. Soms wilde hij niet luisteren
maar na hem streng aan te spreken had hij
er wel veel plezier in!
Wij hopen dat iedereen blij is met zijn of
haar diploma en hopelijk tot volgend jaar!
Groetjes, Ries en Soleil
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Cor, Anoek en Arjan

We zijn het seizoen begonnen met Anoek die door haar studie niet alle zaterdagen aanwezig
kon zijn. Daarvoor was Arjan de vaste vervanger.
Wij vonden het een leuke groep die we met 9 kinderen zijn begonnen op houtjes of
easygliders. Na een paar weken is Lisanne Cazant er nog bij gekomen. We hebben besloten
om na de Kerstvakantie de hele groep op NOREN te zetten om zo de prestaties van de
talenten te belonen.
Hier nog wat persoonlijke dingen over de talenten uit onze groep.
Hannah jij bent dan nog wel klein maar ook dapper op de houtjes waar je al een flinke
snelheid op wist te maken. En het ging toen je op noren mocht nog weer sneller. Je hebt
talent en een mooie techniek. Ga zo door Hannah.
Rick jij bent die harde werker, die altijd weer klaar staat om zijn kunsten te vertonen, die wil
helpen met pylonen zetten en weer opruimen en bij de laatste les zelfs onze grijze linten in de
verkoop deed. Wij vinden dat je goed vooruit bent gegaan en toen de noren er onder gingen
en de blaren verdwenen waren de snelheid nog verder om hoog is gegaan. Rick je bent een
goeie: vooral zo verder gaan, jij komt er wel.
Lieke jij hebt ons telkens weer laten verbazen, maar toen we op noren mochten had je het wel
even moeilijk. Maar dat duurde maar 1 les en de week erna ging je al weer als nooit te voren
met je mooie stijl en slag. En nu ook nog een stuk sneller. Lieke je bent een rustige meid maar
je prestaties zijn super als je zo door gaat heb je een mooie toekomst.
Melvin jij bent zo’n jongen van niet kletsen, maar gaan met die banaan. Je schaatst heel mooi.
Toen je ook nog op noren mocht ging je helemaal met sprongen voor uit in snelheid en
techniek. En dat is dan ook goed te zien aan het diploma dat je gehaald hebt.
Lisanne Brunt jij bent iemand van geen woorden maar daden, niet kletsen maar schaatsen.
Voor de les vast wat rondjes schaatsen was voor jou geen enkel probleem. Je hebt een mooie
slag en houding en toen de noren eenmaal aan mochten was de snelheid niet meer te meten.
Joas jij bent ook zo’n mannetje dat wil schaatsen en snelheid maken. Maar toen ook jij op
noren ging rijden had je het wel even moeilijk. Met een zuur gezicht en blaren op je voeten
was dat wel een mindere zaterdag middag. MAAR …. de week erna stond jij er weer en met
frisse tegenzin ging het al een stuk beter en de week erna weer beter tot jij een van de snelste
van ons groepje werd en er weer veel plezier in kreeg. Jij komt er wel Joas.
Jaime jammer dat we je niet zo veel keer gezien hebben, ook omdat je voor de Sinterklaas je
enkel in het gips had. Als je er wel was vond je het veel leuker om gezellig met Louise te
kletsen. Maar ook jij mocht op noren en we hopen dat je met het af schaatsen gaat knallen en
zo weer hoger diploma gaat halen.
Yannick, Yannick, Yannick, let nou toch eens op! Nu hebben al 8 kinderen het voor gedaan
en vraag je nog wat de bedoeling is. Maar als je weer bij de les was ging je schaatsen (en
vallen, want dat doe ook graag maar dan voor de lol wel zoveel keer dat wij wel eens dachten
wat doe je nou liever). Maar je kan het wel en ook nog snel. Zeker als er zo’n ondeugende
blik komt ben je niet te houden. Yannick, hou er plezier in en ga lekker door.
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Cor, Anoek en Arjan
Louise je was er niet altijd bij, maar als je er wel was, maakte je het wel héél gezellig met
Jaime. Je deed goed mee met de oefeningen en je genoot van de 1 op 1 les met Anoek, je deed
dan gelijk weer extra goed je best. Hou dat plezier in schaatsen Louise, het hoeft niet altijd
een wedstrijd te zijn.
Lisanne Cazant je kwam wat later bij de groep en je hebt gelijk laten zien dat je snel kan
schaatsen. Maar je had er lang niet altijd de tijd voor want kletsen met iedereen die je maar
tegen komt is toch wel je favoriete hobby. Vooral die oefeningen om de techniek te
verbeteren, dat vond je niet zo interessant. Maar bij de tijdmetingen was je er wel weer bij
met die mooie resultaten. Ga lekker door met schaatsen en het hoeft ook niet altijd zo serieus.
En o ja, spekjes eten is ook zo’n ding van je, dat blijft lekker.
Groetjes van Anoek, Arjan en Cor
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Kor en Ron

Maite Bosscher Wat heb jij alle lessen je voor 1000% ingezet. Alle oefeningen vond je leuk
en je hebt een mooie sprong laten zien tussen begin en einde van dit seizoen. De strijd met
Kas om de snelste rondetijd was top om te zien, wat hebben jullie onderling elkaar opgejut en
wat een goed resultaat daarmee. Ron en Kor hebben nog niet eerder iemand in onze les gehad
die zo mooi diep kon zitten, niet alleen diep door je knieën maar ook je rug. Succes volgend
jaar!
Danique Mulder Samen met de andere dames waren jullie wel een theekransje op het ijs,
altijd druk aan het kwebbelen zeker als we een oefening deden op de 400-meter baan. Eerlijk
is eerlijk, ook super gezellig als jullie weer druk pratend voorbij scheurden.
Thirza van Eck Ook jij deed heel graag mee met het theekransje met de andere meiden.
Maar Ron en Kor hebben ook gezien dat je je inzet toonde op het moment dat er een oefening
moest worden gedaan. Je bent echt gegroeid dit jaar, dus je inzet wordt beloond!
Kas van Vliet Enthousiast en vol overgave; Kas op het gas! Soms ging je voor jezelf te snel
en struikelde je haast over je schaatsen zo graag wilde je knallen. Oefeningen met spel,
waarbij er gewonnen kon worden zijn zeker aan jou besteed. Samen met Maite heb je veel
duels geleverd. Knap hoe geconcentreerd je je oefeningen helemaal goed hebt willen doen.
Maud Klaver Dappere doorzetter komt bij ons boven; ook als je pijn had van blessure dan
toch door proberen te gaan. Je hebt een goede basistechniek en alle oefeningen heb je goed
willen doen. Was natuurlijk wel een beetje saai als het alleen maar om techniek ging en
minder met spel bij het niveau C, maar je ging er toch voor. Leuk om je in de groep te
hebben.
Fleur Smit Altijd opgewekt en ook al ging het niet altijd makkelijk dan liet je je daar niet van
de wijs door brengen. Ook in de groep had je een hele fijne inbreng. Je was wel streng voor
Ron en Kor als we ons niet aan de belofte hadden gehouden om snoep mee te nemen…
Manouk Blom Een mooie mix van er vol voor gaan en willen presteren maar tegelijkertijd de
spelletjes en het kletsen met de andere meiden ook heel erg belangrijk vinden. Je legde de lat
voor jezelf hoog bij de proefjes en kon teleurgesteld zijn, terwijl je nog nooit zo goed had
geschaatst voor jouw niveau. Je hebt het hartstikke goed gedaan.
Thijs de Gooijer Man, man, ik denk niet dat Ron of Kor ooit veel meer bij iemand de
schaatsen opnieuw moesten onderbinden dan bij jou … iedere les weer. Ondanks dat je soms
pijn aan je voeten had ging je er toch voor. Wij hebben ons er altijd weer over verbaast wat je
aan snelheid kon losmaken als het om het neerzetten van de tijd ging, dan kwam je helemaal
los.
Jikke Bouman Super dapper en een doorzetter. Helemaal bij het afschaatsen en op de hielen
gezeten door de jagers. Een kleine aansporing en floep daar ging je weer als de brandweer! Je
schaatst hartstikke goed en je hebt een hele mooie vooruitgang geboekt afgelopen jaar. Je hebt
het toch maar van B+ naar D geschaatst!
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Mendy Kool Onverstoorbaar en in je eigen tempo heb je je prestatie toch maar mooi
neergezet. Je was de stille kracht van de groep, altijd aanwezig en altijd de oefeningen met de
goede inzet. Snelheid is niet jouw ding, maar uithoudingsvermogen zit hartstikke goed.
Luuk Brunt Wat een eindsprint heb je ingezet in dit seizoen. Aan het einde ging je knopje
aan en wilde je ook laten zien wat je in huis hebt. Snelheid zit hartstikke goed, soms nog wel
een beetje te snel voor je techniek. Maar tsja, oefeningen op techniek zijn nou niet direct de
dingen waar jij warm voor loopt. Liever een wedstrijdje of een oefening vallen. Op het
afschaatsen heb je wel laten zien wat voor sprong je hebt gemaakt dit jaar.

Groetjes, Kor en Ron

Olymische kampioenen van Peter en Jarin
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Peter en Jarin
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Coen en Joost

Lieve Schaatshelden,
Wat een bijzondere groep had ik dit jaar, een hele uitdaging! De een enthousiast en uitgelaten,
de ander vindt alles vermoeiend. Jullie houden wel van een gezellig babbeltje onder elkaar,
maar voor een paar rondjes meer of minder draaien jullie ook je hand niet om.
De uitleg voor een oefening moest ik heel kort houden, want jullie stonden alweer klaar om te
vertrekken. Jullie hebben heel wat rondjes gereden, maar daar leer je toch ook schaatsen van.
We hebben veel het parallelremmen geoefend. Je hebt er wat durf voor nodig: twee benen
naast elkaar en beide heupen één richting op, nog best moeilijk! Deze manier van remmen
kun je goed gebruiken bij de start- en remproef.
En toen het diplomaschaatsen. Alles verliep prima, iedereen deed goed zijn best.
Xanthe Het is je gelukt om dat ene diploma te halen! Het ging even mis bij de start- en rem
proef, maar de tweede poging ging heel goed, je bent een echte krachtpatser!
Rick Afschaatsen ging echt heel goed dit jaar. Mocht het polsstokspringen niet lukken dan is
er altijd nog schaatsen..
Tristen Gaandeweg het schaatsseizoen zag ik je steeds beter schaatsen. Hoe rustiger je
schaatst, des te mooier ziet het eruit, top!
Suzanne Je inzet is altijd goed en je bent dus ook weer goed vooruit gegaan. Volgend jaar
voor diploma F of naar de lange baan bij je broer?
Anna Je had wat last van blessure leed. Maar ondanks je pijnlijke knie heb je je weer
verbeterd, dat is echt knap van je!
Renske Wat deed jij het goed tijdens het diplomaschaatsen, het ging zo vanzelf. Een groeiend
talent!
Joep Ik weet niet wat je in dat ene weekend natuurijs hebt gedaan. Maar daarna ben je echt
gaan schaatsen. Mooi diep zitten, een arm op de rug, het ziet er echt goed uit!
Hanna Jij bent nog zo’n krachtpatser. Hoeveel rondjes je ook moest rijden, je was altijd
voorin de groep te vinden, wat een krachtige slagen!
Anne Je kunt veel beter schaatsen dan je zelf denkt, je blijft mij verbazen, goed hoor!
Jules Altijd vrolijk en opgewekt, in voor een geintje. Ga je volgend jaar F halen?
Coen Ondanks dat je niet altijd met even veel zin het ijs op kwam, was je er wel en deed je
goed je best. Er waren lessen bij dat ik je met een glimlach het ijs af zag gaan. Je hebt je goed
verbeterd dit jaar!
De kinderen die stoppen
wens ik veel schaatsplezier
toe. Ik hoop dat je nog eens
terugdenkt aan wat je
allemaal hebt geleerd bij
ons.
De rest zie ik volgend
seizoen weer op de ijsbaan!
Fijne zomer,
Groetjes Coen
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Diploma’s

Naam

Diploma Naam

Diploma Naam

Diploma

Xanthe van Eck

F

Jaime Verleun

C

Jelte van Merkerk

B

Rick Cazant

F

Melvin van Schie

D

Vigo de Jong

A

Tristen van der Leeden

E

Hannah van Hemert

D

Fien Versloot

A

Suzanne de Lange

E

Louise Veldhuizen

C

Bram Tuithof

A

Anna de Leeuw

E

Lieke van Vliet

C

Jurre Westeneng

SP

Renske Peters

E

Joas Van Eck

D

Ruben Kool

SP

Joep van Iperen

D*

Rick Vermeulen

D

Feline van Schie

A

Hanna van Eijk

E

Lisanne Brunt

D

Claudia Kranenburg

B

Anne Fokker

E

Lisanne Cazant

D

Micha van Eck

SP

Jules Gels

E

Yanick Veldhorst

D

Gerjanne Vermeulen

B

Coen Oudshoorn

D

Sine Bosscher

E

Jasper Kompier

B

Rens de Hoop

A

Sam v/d Greft

D*

Arco Versteegh

A*

Tim Wimmers

SP

Tess de Haan

D

Joost Fokker

C

Sylven van der Leeden

A

William van Oosterom

E

Nathan van Eijk

B

Chayenne Fokker

B

Willemijn Sloesarwij

D

Saar Bakkum

B*

Julia van Leeuwen

A

Cato van Egmond

D

Rianda van Eck

B

Rens Blom

SP

Bente Dijkers

E

Joey Nap

C

Silvan v/d Greft

SP

Carsten Blom

D

Ilona Gentenaar

A*

Chris Hovestad

SP

Niels Karsemeijer

E

Lisette van Lindenberg

A*

Aafke Fluit

D

Roy Hoogendoorn

B

Karlijn Hoogendoorn

D

Maite Bosscher

D

Froukje Vink

SP

Thirza van Eck

C*

Olaf Bosscher

SP

Kas van Vliet

D

Nick de Haan

B

Danique Mulder

D

Youri Buts

SP

Maud Klaver

D

Thijs Kompier

B

Fleur Smit

D

Ernst Peters

SP

Manouk Blom

D

Mathijs van Vliet

SP

Thijs de Gooijer

D

Vera Smit

B

Jikke Bouman

D

Arne van Hemert

SP

Mendy Kool

C

Jonne Veldhorst

A

Luuk Brunt

D

Jullie hebben allemaal weer heel goed je best gedaan. Gefeliciteerd met jullie diploma. Een
aantal van jullie neemt afscheid van het jeugdschaatsen, maar we hopen de anderen volgend
seizoen weer terug te zien. Als je je C diploma gehaald hebt, mag je volgend jaar starten op
lage noren.
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