Nieuwsbrief mei 2015
Beste Thialfer,
Dat klinkt aan het begin van de zomer. De schaatsen liggen inmiddels
opgeslagen in de kast en heel voorzichtig heb ik de skeelers tevoorschijn
gehaald. Wie weet ga ik het toch weer uitproberen, of wordt het toch maar op de
fiets. Want voor je het weet kunnen we weer naar de ijsbaan. Laat gerust weten
wat je in de zomer allemaal gaat doen en wie weet komen we elkaar dan ergens
tegen.
Groetjes, Wilma

Clubkampioenschap Kleine Baan Den Bosch
28 februari 2015
Zaterdagavond 28 februari werd in Den Bosch het clubkampioenschap gereden
voor de jeugdleden van Thialf samen met de leden van ijsclub Willy vd Berk.
Omdat Moniek die avond een gedeelte van haar maatschappelijke stage zou
lopen bij Ad en Bart, de beide trainers/coaches van onze jeugdleden had ik het
plan gemaakt om gelijk maar eens een mooi stuk te gaan schrijven over onze
jeugdleden. Ik, in de veronderstelling dat Thialf een 6 tal jeugdleden had, moest
al heel snel mijn plan bijstellen. Aangekomen op de koude ijsbaan in Den Bosch
waar de tribunes aardig vol zaten met nerveuse ouders en andere familieleden
kwam ik er achter dat er maar liefst 19 deelnemers waren die allemaal lid waren
van Thialf.
Maar daar later over in de nieuwsbrief.
Wat heb ik gezien in den Bosch, hele mooie en spannende wedstrijden, lachende
kinderen, huilende kinderen, trotse ouders en een super gereden marathon.
En allemaal gefeliciteerd met het resultaat!

Hieronder een kleine indruk van de wedstrijd in Den Bosch.

Uitslagen van het clubkampioenschap 2015 pupillen
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Merle Leurs
Femke Vos
Rens van Dartel
Sven van Heeswijk
Jord Pollen
Abel Leurs
Ilse Pollen
Janne vd Elzen
Iza van Boekel
Robin Schneider
Thijs Dahler
Willem Lucius
Marit Leurs
Meike de Jong
Lars van Dartel
Jon vd Elzen
Bram Dahler
Rens Kappert
Eric Schneider

Proficiat allemaal

Finale Kleine Banentoernooi Breda 7 maart

Op zaterdag 5 maart was het zover, de finaledag van het kleine banentoernooi
2014-2015.
In alle vroegte vertrok een groep Thialf-schaatsers, Sven, Robin,, Rens, Willem
en Eric onder leiding van Ad naar Breda. Moniek, bezig met haar
maatschappelijke stage was al vroeg door Ad uit haar bed getrommeld om te
assisteren op het ijs. Zoals het hoort in Breda was het koud op het ijs maar dat
kon de pret niet drukken. De heren deden uitermate hun best om mooie
resultaten neer te zetten. Zeker voor de broertjes Schneider waren er
podiumkansen.
Als eerste mocht Sven rijden, met mooie super tijden kwam hij uit op plaats 21.
In het algemeen klassement belandde hij zelfs op plek 16. Super Sven!
Robin reed prima, kalm en bedachtzaam, een verdiende eerste plaats op de
laatste dag. En ja, dan beland je ook nog als eerste in het klassement. Dan heb
je pas echt reden om lachend op de foto te gaan.

Willem, in dezelfde categorie reed twee prima afstanden en werd heel mooi
vierde in Breda. Hij eindigde als achtste in het algemeen klassement.

Rens reed mee in de categorie jongens C, ook voor hem mooie tijden. In Breda
reed hij op plaats 14, in het algemeen klassement kwam hij uiteindelijk uit op
plaats 9, proficiat!
Als je broertje op het podium staat kan je als grote broer natuurlijk niet achter
blijven. Eric moest dus vol aan de bak die zaterdag. Maar het is hem gelukt,
vierde in Breda, en ja hoor, derde in het algemeen klassement.

Namens Thiaf allemaal proficiat met de behaalde resultaten en hopelijk volgend
jaar zeker weer van de partij op het Kleine Banentoernooi

Wie zijn onze jeugdleden en wat vinden ze leuk?

Tijdens het clubkampioenschap in Den Bosch had ik het idee om even alle
jeugdleden te interviewen en daar dan een leuk stukje over te schrijven. Maar ik
had dus niet op het grote aantal gerekend en kwam helaas tijd te kort. Ben je
niet aan de beurt geweest, geen probleem dan ben jij misschien de volgende
keer. Wil je zelf een stukje schrijven of iets anders dan mag dat natuurlijk altijd.

Lars van Dartel
•
•
•
•
•
•

Pupil D10 jaar
Is gaan schaatsen omdat papa en opa schaatst.
Speelt ook hockey bij Hopbel jongens E8
Lust heel graag pizza en friet
Wordt later uitvinder
Zijn grootste wens is: de Elfstedentocht te rijden net als papa en opa.

Rens van Dartel
•
•
•
•
•
•
•
•

7 jaar
Speelt hockey bij Hopbel F1
Schaatsen is veel leuker
Papa is zijn held
Lust graag pannenkoeken
Gaat straks lekker naar de skeelertraining
Zit op de Beemd in Schijndel
Zijn grootste wens is: beter worden

Sven van Heeswijk
•
•
•
•
•
•
•
•

7 jaar
Vind schaatsen leuk
Doet ook aan wedstrijdzwemmen in St -Oedenrode
Gaat sneller schaatsen als papa
Lust graag pannenkoeken
Heeft 2 broertjes, een grote en een klein broertje
Favoriete film is de Drakenrijders
Gaat later alarmen maken

Merle Leurs
•
•
•
•
•
•
•

Woont in Veghel
Doet veel aan sport, hockey, turnen en zwemmen
Is gaan schaatsen omdat mama dat wilde
Vindt het leuk
Eet het allerliefst patat
komt voor de gezelligheid
Heeft broer en zus die ook schaatsen bij Thialf

Robin Schneider
•
•
•
•
•
•

Vindt alles aan schaatsen leuk
Doet ook aan shorttrack
Voorbeeld: Freek vd Ward en Jorrit Bergsma
Eet het liefst Tagliatelle
Weet nog niet wat hij later worden wil
Gaat op de ijsbaan zeker knallen

Eric Schneider
•
•
•
•
•
•

Houd van de sprint
Grote voorbeeld Sjinki Knegt
Wordt later wereldkampioen shorttrack
gaat, echt waar, altijd knallen
Haalt graag goede punten op school
Eet het liefst pannenkoeken.

Abel Leurs
•
•
•
•
•
•
•

Is 6 jaar
Doet aan schaatsen, zwemmen en hockey
gaat ook nog op turnen
Gaat schaatsen omdat mama dat graag wilt
Eet het liefst pizza
Wordt later uitvinder of werkman
Schaats het liefst snel, maar valt soms

Jord Pollen
•
•
•
•
•
•
•

Is 7 jaar
Woont in Schijndel
Voetbalt bij Avanti F4
Fan van Ajax
Gaat voor de prijzen
Schaats samen met zijn zusje
Eet het liefst pannenkoeken

Janne vd Elzen
•
•
•
•
•
•
•

9 jaar
Komt uit Veghel
Is nichtje van…
Gaat schaatsen omdat mama dat wil
Gezellig
Eet graag gebakken aardappels
Wordt later baas van Promise omdat je dan veel kunt reizen en
computeren.

Jubileumfeest Thialf 28 maart 2015

Zaterdag 28 maart jl. was het dan zover.
Thialf vierde, gelijktijdig met de jaarlijkse afsluiting van het schaatsseizoen, ter
ere van het 75-jarig bestaan van de club ook haar jubileumfeest. Aan de
uitnodiging was volop gehoor gegeven. Tegen de klok van 20.00 uur was er
zeker zo’n honderdtal Thialfers, jong en oud, aanwezig in de kantine van Wij
Liggen. Evenals andere jaren zijn we er ook dit jaar weer gastvrij ontvangen
met koffie en thee van het huis, dit ter ere van het jubileum, waarvoor nogmaals
dank Wij Liggen!
Toine van Heesch had voor een overheerlijke taart (maar liefst 3 stuks) gezorgd,
met daarop allerlei verwijzingen naar het jubileum verwerkt. Eigenlijk te mooi
om op te eten maar na het nemen van wat foto’s toch maar gedaan. Na het
nuttigen van de taart, was het woord aan onze voorzitter Eric-Jan Carol, om de
avond officieel te openen.
Eric-Jan heette iedereen van harte welkom. Vervolgens was er speciaal aandacht
voor de bijdrage die Thialf heeft gekregen van Stichting Mixx, een particuliere
goede doelen Stichting uit Schijndel, die initiatieven van onder andere
plaatselijke verenigen ondersteunt. Al weer enige jaren geleden was er een
aanvraag ingediend voor een veegmachine. In de loop van het vorige jaar is het
verzoek gehonoreerd en is er met een beperkte eigen bijdrage een prachtige
nieuwe machine gekocht. Nu het ijs nog. Samen met het jongste jeugd lid Abel,
werd de machine voor iedereen onthuld. Uitgeprobeerd hebben we hem nog niet.
Hopen dat er komende winter ijs is, zo dat de machine kan laten zien wat het
kan.

Hierna volgde de gebruikelijke prijsuitreiking van het clubkampioenschap. Alle
pupillen gingen geheel verdiend met een prachtige beker naar huis, zo ook de
winnaars van het senioren kampioenschap, al hoewel de naamplaatjes wat
eentonig worden. Dames, heren senioren, volgend seizoen wat meer
concurrentie graag!
Ten slotte was er uiteraard nog het dankwoord voor onze trainers, die weer een
half jaar lang hun beste beentje(s) hebben voorgezet om iedereen met veel
plezier het schaatsen bij te brengen, veel dank daarvoor! Of dat alles niet genoeg
was.
Ook dit jaar heeft het bestuur zich beraden over het toekennen van de Maarten
Elgersma-bokaal, een bokaal die ter nagedachtenis van onze oud-voorzitter in
het leven is geroepen en wordt uitgereikt aan iemand die zich bijzonder heeft
ingespannen voor de club. Dit jaar is de bokaal uitgereikt aan niemand minder
dan Toon Kooijmans, vanwege zijn vele verdiensten, niet aflatende inzet en
blijvend enthousiasme voor Thialf. Toon heeft dit jaar ook afscheid genomen als
bestuurslid. Als blijk van waardering voor zijn inzet en betrokkenheid is hem de
bokaal dit jaar ten deel gevallen. Daarmee kon de voorzitter zijn bijdrage
afsluiten om vervolgens meteen het woord te geven aan Toon.

Toon gaf, met ondersteuning van Jan vd. Westelaken, een levendige presentatie,
grotendeels gebaseerd op eigen ervaringen, over het ontstaan van Thialf en wat
Thialf de afgelopen 75 jaar zoal heeft gedaan en doet. Er is veel fotomateriaal
bewaard gebleven, menigeen zag zich dan ook nog op het doek voorbij komen.
Een clubhistorie om trots op te zijn. Met de voordracht van Toon kwamen de
verhalen goed los. Het was de bedoeling de feestgangers nog te vermaken met
een op Thialf en de schaatssport toegesneden pub- quiz, maar dat is er hierdoor
bij ingeschoten. Wat in het vat zit, verzuurt niet! De quiz blijft bruikbaar voor de
volgende gelegenheid. Bij Thialf kan er zich zo maar weer een jubileum
aandienen. Dat is ook en mooie troost voor degenen die er om wat voor reden
deze keer niet bij konden zijn. Een geslaagde avond, en op naar het volgende
feest, maar eerst natuurijs, laten we het daar maar op houden!

Skeeler-clinic

Twee zaterdagen kon de basisschooljeugd uit Schijndel genieten van een goed
opgezette Skeelerclinic van schaatsvereniging Thialf.
Bart had een programma geschreven waarin alles voorkwam, snelheid, slalom,
starten , remmen en natuurlijk een echte wedstrijd op de laatste dag.
Met de hulp van Toon, Moniek, Chris en Jeroen waren het twee geslaagde
avonden. Voor sommige was het de eerste keer dat ze op deze manier op de
skeelers stonden. Geen valpartijen maar vooral lachende gezichten.
Ouders trots op de resultaten, talentjes in de dop gezien. De kinderen hebben
volop genoten. Op naar een mooi zomerseizoen . Hopelijk komen er veel op de
vrijdagavond skeeleren en dan straks gezellig mee op het ijs.

De groep van de tweede avond

Stehman- competitie Zuid 25 april 2015

Ook dit jaar was de opening van het skeelerseizoen in Schijndel op de
Leemputtenbaan.
Even leek het erop dat de dag in het water zou vallen door de regen die zich al
vroeg op de baan liet vallen maar tegen de tijd dat de deelnemers er waren was
er al gelukkig al een flauw zonnetje te zien. Clubgebouw gepoetst, toiletten
schoon, koffie warm, vrijwilligers op de baan en het spektakel kon beginnen. In
totaal waren er in het ochtend programma 58 deelnemers.
Ook namens Thailf waren er deelnemers. Bij de meisjes reed Iza van Boekel
mee, haar eerste skeelerwedstrijd. En ze deed het heel netjes. Ze reed een 100
meter, 300 meter en de laatste afstand was een 500 meter. Iza eindigde op een
negende plaats.
De broertje Dahler lieten ook zien dat ze konden skeeleren en gingen beide hard
en snel van start. Thijs werd vijfde in zijn categorie en Bram achtste. Ook Eric
had zijn skeelers aangetrokken. Hij eindigde net voor Bram op een zevende plek.
Bram en Eric reden een 300 meter, een 1000 meter en een 2000 meter
afvalkoers.
Maar de verassing van de ochtend was wel onze jongste Thailf deelnemer.
Behalve dat hij het toernooi mocht openen werd hij ook nog eens tweede in zijn
categorie.
Met een lach kwam hij vertellen, mijn eerste wedstrijd en gelijk op het podium.
Proficiat Sven!

Voor wie nog meer wil rijden:
16 mei Stehman-competitie Puttershoek
23 mei Stehman-competitie Nieuwkuijk

Bescherming skeeleren

Voor de beginnende skeeleraar heb ik de veiligheidstips om Inline-skaten met
plezier te kunnen uitoefenen opgezocht. De volgende persoonlijke
beschermingsmiddelen worden geadviseerd om te dragen. Een helm is verplicht
bij KNSB inlineskate activiteiten.
•

Helm

Bij het skaten op de openbare weg is het van groot belang dat je een helm
draagt. Je bent als skater namelijk kwetsbaar in het verkeer en je veiligheid is
ook afhankelijk van medeweggebruikers en de ondergrond. Tijdens wedstrijden,
toertochten en clinici is het dragen van een helm verplicht. Een helm verkleint de
kans op hoofdletsel.
•

Polsbeschermers

Polsletsels zijn de meeste voorkomende blessures bij Inline-skaten. Het gaat dan
voornamelijk om botbreuken. Het is wetenschappelijk bewezen dat
polsbeschermers op een effectieve manier polsletsel helpen voorkomen. Zonder
polsbescherming loop je meer dan 10 keer zoveel risico op een polsblessure.
Let op in wedstrijdverband (groepen) is het verboden om met harde
polsbeschermers te skaten. In een groep waar je dicht op elkaar rijdt bestaat de
mogelijkheid om gewoon door het zwaaien met je armen een ander bijvoorbeeld
in het gezicht te raken.
•

Kniebeschermers en elleboogbeschermers

Kniebeschermers en elleboogbeschermers absorberen de impact van een val en
kunnen breuken, schaafwonden en kneuzingen voorkomen. De kap zorgt er voor
dat er na een val doorgegleden kan worden, waardoor de klap van de val wordt
verdeeld. Belangrijk is dat de beschermer bij een val op zijn plaats blijft zitten.

