
 

Nieuwsbrief maart 2016 
 

Beste Thialffer, 

Het kan nog net voordat we allemaal gaan genieten van een heerlijke clubavond 
op de Leemputten. Ik ga er van uit dat we met velen zullen zijn aankomende 
vrijdagavond. Al is het 1 april. Wat we gaan doen blijft een verassing maar 

gezellig zal het zeker zijn. We gaan die avond ook even al onze kampioenen in 
het zonnetje zetten en de trainers bedanken voor het afgelopen jaar , dus een 

reden om er te zijn. Tot vrijdagavond! 

 

 

 

 

 

Rijdend naar Eindhoven viel er regen met bakken tegelijk uit de lucht en 

stond er een stevige wind. 

Niet de ideale omstandigheden om een goede wedstrijd te gaan rijden. 
Eenmaal op de baan aangekomen was het ergste voorbij en kon iedereen 

rond 18.30 uur op het ijs. 

De pupillen mochten meedoen om ervaring op een 400 meter baan op te 
doen met officiële starter en elektronische tijdwaarneming. 

Ze begonnen met een 100 meter en voor Rens v D, Ilse, Femke, Simone, 
Iza en Jord was het de eerst keer en ging het prima. 

De anderen hadden vorig jaar al meegedaan en zij verbeterden allen hun 
Persoonlijk Record. 

 

Clubkampioenschap Thialf 30 januari 2016 

 



Sven v Heeswijk met 4,2 sec. Lars met 1,1 sec. Rens Kappert met 1,1 
sec. Thijs met 1,1 sec en Bram met 0,6 sec. 

Na een wat lange pauze werd de 300 meter gereden en ook hier gingen 
Rens, Femke en Ilse erg goed.  

De andere reden ook hier allemaal een PR, Sven haalde 3,6 sec van zijn 
tijd af, Thijs 2,2 sec, Lars maar liefst 7,7 sec, Rens K. 4,5 sec en Bram 0,3 

sec. 
Bij de Senioren waren er 12 deelnemers waarbij het voor Loes, Jurrien, 

Frans en Guido de eerste wedstrijd in hun schaatscarrière was. 

Zij allen reden een prima wedstrijd en waar de ene sterker is op de 500 
meter, voelt de ander zich beter thuis op de 1500 meter. 

Opvallend was dat Chris zich zo opgejaagd voelde door Bart dat hij een PR 
reed op de 500 meter met een tijd van 43,90 sec. 

Ook bijzonder is dat de tweelingen Jeroen en Guido in een afzonderlijke 
wedstrijd beide op de 1500 meter nagenoeg dezelfde tijd rijden, 3 min 10 

sec. 
Ook Carolien, Eric, Hans ( helaas met val op de 500 ), Toon, Henriëtte en 

Bart waren na afloop tevreden met hun resultaten. 
Al met al dus een gezellige avond in Eindhoven en een aanrader voor alle 

rijdende leden voor volgend jaar! 
Verslag door Ad 

 
 

 

 



  



 

 

Burgermeester Robin van Mullukzuipertjesland. 

 
 

Het Thema van Carnaval in Gemonde 2016 of zo als het tijdens die 

periode heet Mullukzuiperstjeslandwas: Gimde un kleurrijk geheel. Voor 

Robin Schneider is het een hele mooie tijd want hij mag die dagen de 

burgermeester van het dorp Gemonde zijn.  

Gekozen uit kinderen van groep 7 en 8 

 

               
 

Hoe word je burgemeester: Kinderen uit groep 7 & 8 kunnen zich 
presenteren tijdens de 1+1=11 sjow. Dat kan zijn door iets te zingen, 

voordracht, dansen of ton praten. Robin heeft een stuk gemaakt over zijn 
school en als ton prater gebracht. Hij wou heel graag prins worden. Helaas 

was Rens uit groep 8 prins geworden, maar Robin heeft volgend jaar nog 
een kans om prins te worden. Burgemeester was een prachtige functie 

voor hem. 
 

Wat zijn je taken: Als Burgemeester krijg je de sleutel van 
Mullukzuipertjesland van Burgemeester Pommer van Sint Michielsgestel. 

Je regeert samen met de Prins, Prinses en Adjudant over 
Mullukzuipertjesland (Gemonde). Als hoogheden ga je ook op bezoek naar 

activiteiten van andere jeugd carnavalsclubs uit de nabije buurdorpen.   
 

Je bent het hele jaar nog burgemister, tot de overdracht bij de volgeden 

1+1=11 sjow. 
 



 

 

 

Kleine Banentoernooi Tilburg /Breda 

 
 

Op zaterdag de 13e februari was de derde wedstrijd voor de pupillen AB 

en EF. 
Doordat dit in de carnavals vakantie viel was de afvaardiging van Thialf 

wat kleiner. 
Sven v Heeswijk, Jord Pollen en Femke Vos stonden op de startlijst en ze 

waren in topvorm. 

Jord had als PR op de 500 meter 32,2 seconde staan en reed nu 28,1 en 
28,2 seconden. 

Sven reed ook een PR maar de stap was minder groot. Hij had 30,3 en 
reed nu 30,2 en 30,3 seconden. 

Femke verbeterde haar tijd op de 500 meter van 29,7 naar 28,5 seconden 
en op de 1000 meter ging ze van 1.08.4 naar 1.01.4 seconden. 

Allen gefeliciteerd en op naar de finale op 5 maart in Breda. 
 

 

 

In Breda werd uiteindelijk de laatste wedstrijd gereden van het seizoen en 

daarna kon het algemeen klassement opgemaakt worden. In totaal 

hebben dit seizoen 10 Thialffers meegereden bij het Kleine Banentoernooi. 

 

 



 

 

 

 

In het eindklassement waren dit de plaatsen die behaald zijn. 

Naam categorie plaats 

Sven van Heeswijk F   6 

Femke Vos E 14 

Iza van Boekel D 13 

Ilse Pollen D 16 

Robin Schneider D   1 

Marit Leurs C 18 

Lars van Dartel C   6 

Sven van Hees C 14 

Rens Kapert B 12 

Bram Dahler B 16 

   

 

Hopelijk ben ik niemand vergeten! 

Bart en Ad bedankt voor de training en begeleiding, hopelijk volgend jaar 

weer van de partij op het Kleinen Banentoernooi. 

  



 

 

 
23 april Skeelerwedstrijd Stehmancompetitie Schijndel 

  

 

Het is al weer zover, het skeelerseizoen is weer van start gegaan. Thialf 

gaat snel volgen. We starten zoals gewoonlijk met 2 skeeler-clinics en wel 

op vrijdag 8 en15 april. 

Daarna is de gebruikelijke wedstrijd op 23 april. Het is een super leuke 

wedstrijd en wel op onze thuisbaan, dus zeker de moeite waard. Je kan 

altijd op dag-licentie meerijden en anders komen kijken is natuurlijk ook 

leuk. Voor de echte skeelerlefhebbers is er een mooi, vernieuwde 

competitie in Zuid- Nederland. Morgens rijd de jeugd en in de middag 

bestaat de mogelijkheid om vanaf cadet de marathon te rijden. Zie voor 

data het bijgevoegde plaatje. Hopelijk komen we jullie tegen op de baan. 

 

  



 

 

1 april 

Clubavond Thialf 

19.30 uur 

Leemputten 

Makkelijke kleding 

aan!!! 
 

  



 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
        

         

        
        
         

        
 

 

 

 

 

 

 


