Nieuwsbrief December 2014
Beste leden,
2015 is in zicht dus tijd voor wat nieuws.
Het afgelopen jaar is het me niet gelukt om regelmatig een clubblad uit te geven, redenen waarom
zijn er genoeg maar een belangrijke reden was toch wel dat er heel weinig copy werd ingeleverd.
Maar na wat brainstormen ben ik toch van mening dat iedere vereniging, klein of groot, iets nodig
heeft om informatie en aantrekkelijke dingen met elkaar te delen. Daarom vandaag de start met
Thailf Nieuwsbrief. Na wat leden aangesproken te hebben kunnen we in ieder geval de eerste
nieuwsbrief vullen. Maar gelijk plaatst ik wel de oproep aan iedereen, laat via de nieuwsbrief af en
toe wat van je horen. Vertel wat over de trainingen, wedstrijden of andere zaken die van belang zijn.
Ben je op een mooie sportieve plek in de wereld geweest, moet je iets leuks op school doen, krijg je
gezinsuitbreiding, het maakt allemaal niet uit. Laat het weten. Ik ga vol goede moed van start en ik
hoop van harte dat er veel van jullie zullen volgen.
Groet Wilma
Copy sturen naar Wilma@heurman.com

Nog een paar dagen!
Geschiedenis Schijndelse IJsclub Thialf opnieuw in beeld in de bibliotheek.

Van maandag 1 december 2014 tot en met zaterdag 3 januari 2015 is de foto- en
objektententoonstelling van IJsclub Thialf , net zoals in de jl. gehouden heemmanifestatie in ’t
Spectrum, opnieuw te zien in de Schijndelse bibliotheek de Meierij in “t Spectrum Steeg 9 te Schijndel.
De tentoonstelling laat in foto’s en objecten de geschiedenis van de IJsclub zien vanaf haar oprichting
op 8 januari 1940 tot op de dag van vandaag. In chronologische volgorde ziet U de oude beelden van
publiekschaatsen op het ijs van het zwembad, de eerste ijsbaan in Schijndel, toertochten door
Schijndelnaren, wedstrijden op Schijndels natuurijs, wedstrijden op kunstijs, Schijndelse deelnemers
aan de Elfstedentochten, trainingen en wedstrijden op kunstijs, basisschoolwedstrijden op de
Schijndelse ijsbaan, voorbereidingen d.w.z. klaarmaken ijsbaan voor de verwachte winter enz. enz. Op
28 maart hoopt zij haar 75 jarig bestaan met leden en oud-leden te vieren.
Mocht je de tentoonstelling nog niet hebben gezien is dit een mooie gelegenheid om te gaan kijken.
Het is de moeite waard en het kan nog tot en met zaterdag 3 januari 2015.

Commissie fototentoonstelling:
Jan van de Westelaken, Harrie van der Heijden, Theo Vervoort, Toon Kooijmans
Voor wie nog wil gaan kijken, hieronder de openingstijden van de bibliotheek in Schijndel.

De Jarigen in december en januari zijn:
Janne vd Elzen
Bram Dahler
Cor Platenburg
Sven van Heeswijk
Femke Vos
Paul Schneider
Wim Steenbakkers
Willem Lucius

23 december
28 december
14 januari
19 januari
22 januari
23 januari
26 januari
31 januari

Ben ik iemand vergeten, dat was zeker niet de bedoeling maar ook jij van harte gefeliciteerd
met je verjaardag namens Schaatsvereniging Thialf.

Eerste wedstrijd van het Kleine Banen Toernooi
Zaterdag 15 november werd alweer de eerste wedstrijd gereden van het Kleine Banen Toernooi. Het
KBT is een schaatstoernooi op verschillende ijsbanen in Noord-Brabant en België voor de jeugd van 6
tot 12 jaar. Marit Leurs reed haar allereerste wedstrijd en reed twee prima afstanden. Op de 500
meter eindigde ze als 14e en op de 1500 meter als 15e. Bram Dahler miste dit keer nog even de
kracht in de benen om zijn toptijden van vorig seizoen te evenaren en wordt twee keer 7eRens
Kappert deed ook voor de eerste keer mee en reed verdienstelijk naar een 11e plek na 2 afstanden.
Eric Schneider moet dit jaar weer alle zeilen bijzetten om in de top 3 te blijven. Op de 500 meter
werd hij knap derde en Eric haalde op de 1500 meter net geen podiumplek met een 4e plaats. We
kijken nu al uit naar de volgende wedstrijd op 13 december in Lommel waar ook de jongste jeugd in
actie komt!

Succes voor Thialf pupillen in Lommel
Afgelopen zaterdag reden er acht pupillen van Thialf mee bij de 2e wedstrijd van het Kleine Banen
Toernooi, dit keer in Lommel. Robin Schneider (pupillen E) begon de wedstrijdreeks goed met een
koppositie in het tussenklassement en de overwinning tijdens de marathon. Thijs Dahler en Willem
Lucius eindigden in dezelfde categorie op een knappe 6e en 12e plek. Lars van Dartel haalde bij de
pupillen D net niet de top 4 in zijn categorie, maar verdedigde knap zijn vierde plek tijdens de
marathon. Rens van Dartel en Sven van Heeswijk reden beiden hun allereerste wedstrijd bij de jongste
pupillen F en reden twee keer een knappe 500m. Bij de meisjes pakte Marit Leurs haar eerste
overwinning en eindigde op de 12e plek. Rens Kappert kwam voor de tweede keer dit seizoen in actie
en toonde karakter tijdens de marathon met een echte eindsprint. Een succesvolle en leuke wedstrijd
dus. De volgende wedstrijd is het gewestelijk mini-kampioenschap op 17 januari op onze thuisbaan in
Den Bosch.

Activiteitenoverzicht pupillen Den Bosch

3-1-2015

training

10-1-2015

training
Gew. Minikamp. Den Bosch A/B/C/D/E/F 8.15-13.00

17-1-2015
training
24-1-2015

Geen training

31-1-2015

training
KBT Tilburg A/B/E/F 9.30-12.30

7-2-2015
training
14-2-2015

training

21-2-2015

training

28-2-2015

Clubkampioenschap
KBT Breda A/B/C/D/E/F 10.15-13.15

7-3-2015
Training
14-3-2015

training

21-3-2015

mini Elfstedentocht, einde schaatsseizoen

Vrijdagavondtraining in Tilburg op de Ireen Wustbaan
Iedere vrijdagavond wordt er door fanatieke leden van Thialf getraind op de Ireen Wustbaan. Op het
ijs staan twee groepen rijders, zoals wij het noemen de snelle rijders en de iets minder snelle rijders.
Allemaal fanatiek bezig om misschien straks te knallen op het clubkampioenschap, dat is in ieder
geval het streven van de trainers. Of dat er van gaat komen is natuurlijk de grote vraag. Maar in
beide groepen is nog plaats voor nieuwe rijders, dus je kunt gerust aansluiten. Er wordt getraind
vanaf 20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur. Je bent van harte welkom om een keertje mee te rijden.
Misschien tot op de vrijdagavond!.

Het bestuur wenst U

en een goed 2015

WILMA@HEURMAN.COM

