Nieuwsbrief september 2015
Beste Thialffer,
Vakantie voorbij, volop genoten van de zon, zee,en strand. Dan heb je natuurlijk
veel te vertellen. Heb je iets moois, leuk of speciaals meegemaakt, ben je op een
plekje geweest waar iedereen naar toe moet, laat het dan weten voor de
volgende nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat nog vol met nieuws van voor de
zomer maar dat moet nog even vertelt worden , daarna starten we weer met
frisse moed aan een nieuw seizoen.
Een mooi seizoen en tot ergens op de ijsbaan,
Wilma

Geboorte nieuws

Op 6 juni om 23.11 uur is geboren Robin vd Ven, dochter van Marloes Bijnen en
Geert vd Ven. De kleine Robin weegt 2140 gram. Wij wensen Marloes en Geert
heel veel geluk met de mooie dochter en hopen haar over een paar jaartjes
zeker een keer op het ijs te zien.

Skeelerpiste in Zuilichem

De officiële opening van de nieuwe skeelerbaan van IJsclub De Volharding in
Zuilichem was op zaterdag 6 juni tijdens de Stehman-competitie Zuid. Helaas
reden en geen jeugdleden mee van Thialf. Wel waren er 3 oud-leden aanwezig
bij de wedstrijd. Zowel Bibi ( Arts) als Moniek (Heurman) werden eerste in hun
categorie Pupil 1en Kadetten meisjes. Harrie (v Etten) reed naar een zeer mooie
negende plaats in de marathon ( 75 ronden ) tussen de grote heren.
Tijdens de wedstrijd werd de baan officieel in gebruik genomen na een startschot
van Wethouder Bragt. In het voorjaar van 2014 begonnen de werkzaamheden
voor de nieuwe baan. In de winter is deze al gebruikt om op te schaatsen. Het is
een prachtige piste waar super getraind kan worden, zeker als je ook graag
landelijke wedstrijden rijdt. Voor de Stehman-competitie en Zuid- Nederland is
het zeker een aanwinst. Buiten trainingsuren is de baan voor iedereen open,
zeker een keer de moeite waard om het uit te proberen. Voor een indruk en de
opening van de baan bekijk het filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=gQafl2lw9Nc&feature=youtu.be

Training jeugd/volwassene vrijdagavond

Iedere vrijdagavond om half zeven zijn ze te vinden op de Leemputtenbaan.
Onder leiding van Bart en Moniek wordt er hard getraind. Bart heeft de oudere
jeugd onder zijn hoede en Moniek de beginnende skeeleraars. Ondanks het soms
matige weer, voor de zomervakantie, kon er eigenlijk tot nu toe elke week wel
gereden worden en langzaam aan zag je ook de verbeteringen. Hopelijk is dat de
komende vrijdagen ook nog zo, hoewel de voorspellingen niet gunstig zijn. Er
wordt beter op de skeelers gestaan, het remmen gaat lukken en bij sommige zit
de snelheid er al flink in. Dat ziet er dus goed uit straks voor de winter. Wat
natuurlijk ook leuk is dat er een aantal kinderen dit jaar ook wedstrijden zijn
gaan rijden.

En dan kunnen de volwassenen niet achter blijven. Het is van start gegaan in
juni, recreanten onder leiding van Joop van Dartel zijn gaan gaan skeeleren. Heb
je tijd en zin, je bent nog van harte welkom op de skeelerbaan. Zeker een goede
voorbereiding voor de winter. Denk aan helm en andere bescherming!

Robin Schneider gehuldigd

Waar het weekkrantje De Brug al niet goed voor is anders had ik het zeker
gemist.
Robin Schneider is op woensdag 10 juni in de Gemeente ST-Michielsgestel
gehuldigd door Burgemeester Pommer de Wethouder Loose.
Ieder jaar worden de kampioenen in de gemeente gehuldigd voor hun prestatie
van het afgelopen jaar.
Dit jaar stond er ook zomaar onze Thialfer Robin Schneider tussen. Robin was
afgelopen winter eerste geworden in de Benluxcup Shorttrack. Een serie
wedstrijden die gereden wordt in Zuid-Nederland en België waarbij deelnemers
uit heel de Benelux mogen rijden. Een hele mooie prestatie dus.
Maar daar was het niet bij gebleven want Robin won ook nog even het
Gewestelijk kampioenschap Shorttrack in zijn klasse. Dus twee keer kampioen.
Super Robin, ga zo verder.

Het is even zoeken maar Robin staat middenvoor op de foto.

Fietstocht 120 km richting Groesbeek en terug

We gaan fietsen op zaterdag 19 september en de afstand zal ongeveer 120 km
zijn.
We






Verzamelen om 9.30 uur op de leemputbaan met koffie en ……
Vertrek om 10.00 uur
Pauze in Groesbeek met soep, broodjes, koek en fruit.
Na voldoende energie verzameld te hebben vertrekken we weer richting
leemputbaan
Op de leemputbaan pakken we ter afsluiting een drankje en kletsen
eventueel nog even gezellig na

De bedoeling is dat we het principe hanteren:
Samen uit, samen thuis en rijden met een snelheid welke door elke deelnemer
goed te volgen is, waarbij met elkaar keuvelen tot de mogelijkheid moet behoren
(voor de kenners dus een duurtraining!)
Wij hopen op een ruime deelname mede ter bevordering van een nog betere
clubgeest.
Dank zij ons bestuur welke deze toertocht als een clubactiviteit wil betitelen zijn
er geen kosten verbonden aan deelname, wel is de deelname voor eigen risico en
draag samen zorg voor een ieders veiligheid, het dragen van een helm is hierbij
verplicht.
Aanmelden kan bij:
Ad van den Heuvel hem.heuvel@gmail.com en Joop van Dartel
jdartel@hotmail.com

Dat wordt een mooi verhaal voor de volgende nieuwsbrief!

Het Bestuur en redactie Thialf wenst iedereen een
prachtig winterseizoen

