
 

Nieuwsbrief februari 2015 
 

Beste schaatsliefhebber, 

De eerste nieuwsbrief is goed ontvangen dus de hoop is er, dat ik regelmatig wat 
stof binnenkrijg voor een mooi stukje in de nieuwsbrief. Een aantal van jullie 
hebben woord gehouden dus veel leesplezier. Graag had ik jullie ook de verhalen 

over de elfstedentocht gebracht maar ik hoop dat die in de volgende nieuwsbrief 
alsnog komen.  

Groetjes, Wilma 

 

Gewestelijk kampioenschap Kleine Banentoernooi 

Den Bosch 17 januari 

 

Zaterdagochtend 17 januari werd er in het Sportiom in Den Bosch gestreden om 

het gewestelijk mini-kampioenschap.  

Dit Jaar 212 deelnemende kinderen, een record aantal, schaatsten ieder twee 

wedstrijden in hun eigen categorie.   

Thialf Schijndel nam deel aan deze wedstrijd met 13 jeugdleden. Bij de jongste 

kinderen schaatsen Femke Vos, Rens van Dartel en Sven van Heeswijk allen een 

persoonlijk record op de 500 meter.  

Ilse Pollen en Iza van Boekel (meisjes E) reden twee keer een onderling duel 

waarbij Iza won op de 500m, maar door een val op de 1000m bleef Ilse haar toch 

voor in het eindklassement. 

Robin Schneider maakte zijn favorietenrol waar, door met twee overwinningen op 

de 500 (20.2) en 1000m (42.5) overtuigend gewestelijk kampioen te worden bij 

de Jongens E. Een uitstekende prestatie in een categorie met 24 jongens!  

In dezelfde categorie eindigden Thijs Dahler en Willem Lucius zeer 

noemenswaardig in de top 10.  

Lars van Dartel (Jongens D) viel net buiten het podium, maar eindigde wel op een 

knappe 4e plek.  

Marit Leurs verbeterde zich bij de meisjes D weer met twee goede tijden op de 

500 en 1500m.  

In de strijd om het kampioenschap bij de Jongens C, met dit jaar veel goede 

rijders, wist Bram Dahler zich goed staande met een 6e plek in het klassement, 

met snellere tijden dan hij ooit had gereden.  



Rens Kappert liet ook weer zien dat hij al goed mee kan komen met een 12e plek. 

Eric Schneider kon bij de Jongens B zijn concurrent om de eerste plek niet 

verslaan, maar verbeterde zich wel op beide afstanden met een dik persoonlijk 

record en eindigde op de tweede plek in het eindklassement. 

Voor alle kinderen was het dus een zeer geslaagde wedstrijd met veel persoonlijke 

records. Iedereen ging naar huis met een herinneringsmedaille.  

 

 

 

Proficiat allemaal met jullie fantastische prestatie 

 



 

De Jarigen in maart en april zijn: 

Het bestuur wenst U een hele fijne verjaardag en veel gezondheid 
 

 

Zijn we jarigen vergeten, dan zijn die natuurlijk ook van harte gefeliciteerd! 

  

  4 maart Marit |Leurs 

  4 maart Jan Santegoeds 

  5 maart Nina Schoenmakers 

  9 maart Aad Krimp 

11 maart Carolien Asseldonk 

15 maart Robert de Haan 

18 maart Rick Schoenmakers 

  3 april Hans van Weert 

 9 april Chris van Heeswijk 

18 april Tonnie Westerlaken 



 

 

Thialf Winterdag 

 
 

 

Het was  echt super leuk!!! We zijn naar een schaatsbaan in België geweest echt 

vet  

Ook in het bos was het super we gingen picknicken en moesten allemaal 

opdrachtjes doen echt leuk. 

Ook het bowlen was erg gezellig en het was zo schattig om de kleintjes te zien 

bowlen! 

Na het bowlen zijn we naar Barts huis gegaan en hebben we bingo met prijzen 

gespeeld.  

Dat was heel spannend! Het groene team had als eerste een volle kaart. 

Bedankt voor de leuke dag. 

Marit Leurs 
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Clubkampioenschap 2014-2015 Eindhoven 31 januari 

 
 

 

Op 31 januari was het weer zover, het clubkampioenschap Thialf werd gereden. 

Dit jaar waren er niet zoveel deelnemers maar degene die er waren reden voor 

wat ze waard waren. Complimenten hiervoor.  

Hieronder de uitslagen. 

 

Naam  300 meter 100 meter 

Marit Leurs 49.59 17.45 

   

Eric Schneider 36.13 13.74 

Bram Dahler 37.67 14.14 

Rens Kappert 41.95 15.51 

Robin Schneider 42.65 15.32 

Thijs Dahler 45.86 16.60 

Sven van Heeswijk 1.11.72 25.05 

   

 500 meter 1500 meter 

Henriette vd Heuvel 1.01.97 3.12.66 

Risja van Liempd 1.17.23 3.55.82 

   

Chris van Heeswijk 44.79 2.18.52 

Toon Kooijmans 51.02 2.32.43 

Jeroen Dahler 1.03.60 3.30.01 

 

  

  



  

 

Wat staat er de komende tijd nog in de planning 

 
 

7 maart 2015  

 
Finale Kleine Banen Toernooi in Breda 
Start om 10.15 uur.  

Super leuk om te kijken en zeker ook om alle deelnemers Van Thialf aan te 
moedigen. 

 
13 maart 2015 
 

Laatste training in Tilburg onder leiding van Ad en Toon voor dit seizoen. 
Met natuurlijk de gebruikelijke afsluiting, niet te missen.  

Dus kom en pak nog een keer de schaatsen voordat ze op zolder gaan. 
 
28 maart 2015 

 
De jaarlijkse feestavond  in de kantine van Wij Liggen  bij onze eigen 

Leemputbaan te Schijndel. Tevens de viering van ons 75- jarig bestaan. 

Uiteraard zijn ook de ouders van de jeugdleden en partners van harte welkom.  

11 en 18 april 2015  

Skeelerclinics voor de schooljeugd van Schijndel en omstreken. 

25 april 2015 

 
Eerste skeelerwedstrijd van het seizoen zoals gebruikelijk op onze eigen baan 

Deze wedstrijd is onderdeel van de Stehmancompetitie Zuid. 
Zeker leuk om mee te doen. 
 
 

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

WILMA@HEURMAN.COM 


