
 

Nieuwsbrief januari 2015 
Beste Thialffer, 

Even zag het er naar uit, het begon te kribbelen, de chocomelk al gereserveerd 
maar helaas geen ijs op de Leemputten in januari. Voor echt natuurijs moesten 

we uitwijken naar het Oosten van het land. Maar februari komt eraan, dus gaan 
we wachten en hopen op een paar dagen strenge vorst. En dan zien we elkaar 

wel bij de Leemputten. 

Groetjes, Wilma 

 

Strenge winter 

 

 

Geen strenge winter 2015-2016 volgens de Enkhuizer Almanak 

Er komt geen strenge winter volgens de Enkhuizer Almanak. Half 

december 2015 is er zacht winterweer. Op het einde van de maand wordt 

het kil en onbestendig. In januari 2016 begint de maand met kil 

winterweer. Daarna wordt het onbestendig en zachter. Vanaf eind januari 

krijgen we kouder weer. Februari 2016 begint met kil winterweer. 

Halverwege de maand is het guur winterweer en aan het einde van de 

maand komen er buien. Het is dus maar zeer de vraag of de 

Elfstedentocht er komt. 

 

http://www.infonu.nl/artikel/29475.html
http://www.infonu.nl/artikel/29356.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnpKbIm8XKAhXFiQ8KHc0uAYkQjRwIBw&url=http://www.froot.nl/posttype/froot/image/is-dit-wat-ons-te-wachten-staat-deze-winter/&psig=AFQjCNHf4XGKjCzbIoDfA_qOhqkH6VJCQw&ust=1453819900000237


 

 

31 december 2016 Silvesterloop Middelrode 

 

Ieder jaar wordt traditioneel afgesloten in Middelrode met de 

Silvesterloop. De Silvesterloop wordt ieder jaar georganiseerd door 

Wielertrimclub ’t Goei Smoesje. Het inschrijfgeld wat je als loper betaald 
gaat naar een goed doel. Dit jaar was het goede doel de Super G sportdag 

voor verstandelijk beperkten op 22 mei 2016 op het OJC terrein te 
Rosmalen. Wielertrimgroep ’t Goei Smoesje steunt dit doel financieel en 

organiseren die dag het onderdeel fietsen voor verstandelijk beperkten. 
Ieder jaar ga ik kijken naar de prestaties van familieleden maar ook naar 

de prestatie van 2 fanatieke lopers en leden schaatsvereniging Thialf. 

Het is altijd afwachten of ze er zijn maar ook dit jaar liepen ze weer mee.  

De Silvesterloop is een trimloop die bestaat uit 3 afstanden namelijk 5, 10 

of 15 kilometer. Je kan na iedere 5 kilometer beslissen of je verder loopt 
of dat je rechtsaf slaat naar de “Moerkoal voor het bakkie koffie of het 

koude biertje. Deze twee Thialfers gingen voor 3 keer 5 kilometer, in 
totaal 15 kilometer en ik moet zeggen dat ze super liepen. Onderweg was 

er zelfs tijd om even naar de supporters te zwaaien. 

Complimenten aan Ad en Frank en je weet het volgend jaar sta ik weer 
langs de kant. 

 

 

 
 

  



 

 

“Memmekoar” wint filmprijs Skendelse Kwis 2015 

 
 

Voor een niet inwoner van Schijndel was het even zoeken wat dit 

spektakel precies inhield. Nadat ik een berichtje kreeg dat “Memmekoar’ 

een filmprijs gewonnen had ben ik gaan kijken op internet. 

Wat is de Skendelse kwis: 

De Skêndelse Kwis is een jaarlijks terugkerend evenement waarin zelf 

gevormde teams op een avond tussen Kerstmis en Nieuwjaar in een race 

tegen de klok 'thuis' een honderdtal vragen moeten beantwoorden die 

merendeels over Schijndel gaan. Alle hulpmiddelen mogen daarbij ingezet 

worden. Elk team bepaalt zelf voor wie of wat het strijdt en waar de prijs 

aan besteed gaat worden. Daarnaast is er voor de winnende teams een 

prijsje, een trofee, en - het allerbelangrijkst - de eeuwige Skêndelse roem. 

Het team “Memmekoar” streed voor sponsering voor schaatsvereniging 

Thialf. 

Een leerzame, spannende maar vooral gezellige avond die ze afsloten op 

in het klassement met plaats 31. Een nette prestatie, proficiat. 

Maar er was meer, want “Memmekoar” won de filmprijs van 2015 met een 

super film over schaatsvereniging Thialf.  

Hoe vaak ik hem ook zie, laat hem regelmatig aan schaatsliefhebbers van 

natuurijs zien, ik blijf hem zeer geslaagd vinden. Een pracht fil en wat mij 

betreft, ik kan niet wachten op de inzending voor volgend jaar. 

 

Wie hem nog niet gezien heeft, kijk even via deze link: 

https://youtu.be/zOphGkEhHuI 

 

 

 

https://youtu.be/zOphGkEhHuI
http://www.thialfschijndel.nl/wp-content/uploads/2016/01/IMG_0075.jpg


 

 

NK Allround/Sprint Heereveen 22 januari 

 
 

Het NK Allround/Sprint werd dit jaar gereden in Heereveen. Behalve dat 

het een spektakel is om naar te kijken had de KNSB besloten om dit jaar 

de vele vrijwilligers van schaatsverenigingen in het zonnetje te zetten en 

had ze daarom uitgenodigd voor de vrijdagmiddag tijdens het toernooi. 

Voor Thialf waren afgereisd Bart van Dartel en zijn zoon Rens. Het 

ontvangst was in het KPN huis waar je verrast werd met wat merchandise 

en een consumptie. Verder kreeg je een nummer voor de tombola want 

aan het begin van de middag werden er ook 3 waardebonnen verloot van 

500 euro voor de vereniging. Een super leuk idee, waar je over kan lezen 

op de site van de KNSB. http://knsb.nl/nieuws/meeus-en-knsb-verlengen-

samenwerking/ 

Wat je daar ook kan lezen is dat schaatsvereniging Thialf trots de winnaar 

werd van een van de 3 cheques ter waarde van 500 euro. Rens mocht die, 

onder applaus, op het grote podium in ontvangst nemen.  

Een mooi begin van een sportieve middag.  

 

 

 

 

  

http://knsb.nl/nieuws/meeus-en-knsb-verlengen-samenwerking/
http://knsb.nl/nieuws/meeus-en-knsb-verlengen-samenwerking/


 
 

 

Kleine Banen toernooi Den Bosch 23 januari  

 
 

 
 

Zaterdag 23 januari werd er op de ijsbaan van het Sportiom in Den Bosch 

wederom een wedstrijd van het Kleine Banen Toernooi gehouden. Een 

thuiswedstrijd voor de pupillen van Thialf, omdat zij hier iedere 

zaterdagavond trainen. Alleen de oudste categorieën A t/m D kwamen dit 

keer in actie. 

Bij de meisjes D was Iza van Boekel uit Best weer op het ijs. Zij verbeterde 

haar persoonlijke record met bijna 2 seconden en staat daardoor nu 10e in 

het tussenklassement. Robin Schneider uit Gemonde was bij de jongens D 

oppermachtig. Zowel op beide afstanden als bij de marathon behaalde hij 

de eerste plek. Ook in het tussenklassement gaat hij aan kop. Met 18.3 

seconden op de 500m meter reed ook hij een vet PR. 

Met twee verbeteringen van haar persoonlijk beste tijden reed Marit Leurs 

uit Veghel zich naar de 11e plek van de dag bij de meisje pupillen C. Dat 

belooft wat voor de volgende wedstrijd! Bij de jongen C revancheerde Lars 

van Dartel uit Schijndel zichzelf voor de valpartij bij de vorige wedstrijd. 

Met een tweede tijd op de 500m (19.5s) en een derde tijd op de 1500m 

behaalde hij een knappe tweede plek in het dag klassement. Sven van 

Heesch uit Gemonde verbeterde zichzelf wel op de 500m met een 

persoonlijk record van 32.9s, maar helaas kwam hij ten val op de 1500m 

waardoor een goede tijd er niet meer in zat. 

Bram Dahler (Schijndel) en Rens Kappert (Veghel) mochten na de pauze 

het ijs op om te strijden om de prijzen bij de jongens pupillen B. Beiden 

reden ze zichzelf de top 10 binnen, Bram naar plek 6 en Rens naar plek 9. 

Bram scherpte zijn beste tijden weer mooi aan en ook Rens liet zien 

aansluiting te vinden door zichzelf 8 seconden te verbeteren op de 1500m 

(60.8s). 

Op 13 februari wordt de volgende wedstijd gereden in Tilburg. Begin maart 

volgt de finalewedstrijd in Breda. Supporters zijn altijd welkom 

 



 
 

 

Wat het bestuur van Thialf ons te melden heeft 

 
 

 
 

 
 

Clubkampioenschap 2015/2016 

Het clubkampioenschap 2015/2016 wordt verreden op zaterdagavond 30 
januari a.s. op de ijsbaan in Eindhoven. Dit doen we samen met de 

Eindhovense ijsclub.  

Dit is het kampioenschap voor de volwassenen. De pupillen zijn ook van 
harte welkom voor het rijden van een wedstrijd over twee afstanden (100 

en 300 meter). Hun clubkampioenschap wordt in Den Bosch verreden. 
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