Nieuwsbrief december 2015
Beste Thialffer,
Maandag 30 november was er de jaarlijkse ledenvergadering van ijsclub Thialf.
Onder het genot van een kop koffie of thee waren er dertien leden aanwezig
(waaronder ook het bestuur), wat aan de krappe kant, om na te denken over het
nieuwe winterseizoen ,de toekomst van ijsclub Thialf en natuurlijk het natuurijs.
De aanwezige zaten op een lijn ,vooral wat de datum van het natuurijs gaat
worden. We moeten dus helaas wachten tot half februari , als ik de kenners ,
moet geloven. Maar dat het dit seizoen gaat gebeuren daar was iedereen het wel
over eens. Als het zover is dan hoop ik in ieder geval iedereen een keertje op de
Leemputten te zien. Tot dan, bij de warme chocolademelk.
Groetjes, Wilma

Op de fiets , een klein rondje

Thialf staat voor schaatsen en skeeleren dat is bij iedereen wel bekend maar
sinds dit jaar komt daar een mooie activiteit bij. Vooraf was er een oproep
gedaan en gelukkig waren een aantal leden van de partij. Zodat op zaterdag 19
september de eerste Thialf fietstocht gereden kon worden en wel door 11 Thialf
leden. De fietsen gepoetst en gesmeerd, de snelle, afkledende, pakken aan en
niet te vergeten de helm, handschoenen en stoere bril. Ondanks de zware
bewolking en kleine kans op een regenbui, volgens de weermannen, gingen we
om klokslag 10.00 uur van start vanaf het clubgebouw aan de Leemputten.
De route ging richting Mill, Haps en Gennep naar het prachtige dorp Groesbeek,
waar we op een paar spetters na, droog aan kwamen op onze picknick plek. De
picknick plek was bij Loonbedrijf Groesbeek waar we gebruik konden maken van
de kantine en waar we ons de broodjes goed lieten smaken.

Voor enkele van ons was dit net op tijd want er werd gereden in een fors tempo
en dat in de Groesbeekse heuvelen. Wie ze niet kent moet maar eens in dat
prachtige gebied gaan kijken.
Tijdens de pauze kwam een zware regenbui over getrokken maar niet getreurd,
eenmaal voorbij gingen we vol goede moed richting Overasselt, Beers, Mill en
Uden weer terug naar de ijsbaan.
120 km gefietst, in een straf tempo, want je wilt toch niet onder doen voor een
ander, smaakte het donkere biertje op de Leemputten met de hapjes naar meer.
De verhalen werden naarmate de tijd ook sterker.
De tocht was blijkbaar zo goed bevallen dat er al meteen voor volgend jaar een
route tussen Maas en Waal geplant is. Dus t.z.t. de mail in de gaten houden.
Hopelijk is er dan wel weer een picknick plaats in het programma en dat biertje
is ook voor herhaling vatbaar.

Jaarverslag seizoen 2014-2015

Tijdens de jaarvergadering van 30 november 2015 werd het jaarverslag
gepresenteerd door Marcel Verhagen.
Hieronder een kleine samenvatting.
2014-2015 een jaar zonder natuurijs maar wel met een nieuwe veegmachine.
Het ledenbestand van Thialf blijft stabiel. Bij de pupillen zie je een lichte stijging
ontstaan en dat is natuurlijk mooi voor de vereniging, helaas neemt het aantal
junioren af( dit seizoen 2 junioren).
De Beheers commissie heeft afscheid genomen van Toon Kooijmans ( Toon
bedankt voor alle jaren). In zijn plaats is Joop v Dartel gekomen die samen met
Ad vd Heuvel de beheers commissie vormt. Beide heren zijn het afgelopen
seizoen druk doende geweest, wat voor ons betekende “ geen klussen dag”.
Voldoende activiteiten/Publiciteit was er in seizoen 2014-2015.
Het seizoen is begonnen met een tentoonstelling, georganiseerd door Toon
Kooijmans, Jan vd Westelaken, Harrie vd Heijden en Theo Vervoort. Deze
tentoonstelling gaf een goed beeld van de Schijndelse Schaatsvereniging
gedurende de afgelopen 75 jaar.
Het jubileumfeest op 28 maart 2015 , gehouden in de kantine van Wij Liggen
had een grote opkomst, ca 100 bezoekers. We kunnen spreken van een
geslaagde avond waarop ook dankzij een gift van Stichting Mixx een nieuwe
veegmachine werd onthuld. Die avond werd er ook de Maarten Elgersma-bokaal
uitgereikt. Dit jaar ging de bokaal naar Toon Kooijmans, scheidend bestuurslid,
voor al zijn jaren inzet voor ijsclub Thialf.
Regelmatig kon je in de plaatselijke nieuwsbladen lezen over de activiteiten van
Thialf, niet alleen het jubileum, maar ook de prestaties van vooral onze
jeugdleden, de skeelerclinic gegeven voor de Schijndelse schooljeugd.
Naast externe publiciteit is de website in een nieuw jasje gestoken, dank aan
Bart van Dartel en Gerjan vd Heuvel. Thialf Inside is vervangen door Thialf
Nieuwbrief, afgelopen seizoen 3 keer verschenen, dankzij Wilma Strik.
Als activiteiten kunnen we nog vermelden: “De Winterdag ”voor de jeugd,
georganiseerd door Bart van Dartel, Chris van Heeswijk en een aantal ouders.
Een drukke dag, schaatsen in Lommel, Picknick, bowlen en Bingo. Een geslaagde
dag. Verder deelname aan “het kleine bannentoernooi en de skeeler-clinic. Dank
aan Bart van Dartel en alle hulp.
Schaatstrainingen zijn er gegeven in;
Eindhoven ( senioren) onder leiding van Joop Brooijmans
Tilburg ( recreanten) onder leiding van Ad vd Heuvel en Toon Kooijmans

Den Bosch ( pupillen) onder leiding van Bart van Dartel en Ad vd Heuvel
Skeelertrainingen waren er op de leemputbaan voor de jeugd onder leiding van
Bart van Dartel en Moniek Heurman. Voor de volwassenen onder leiding van Joop
van Dartel.
Natuurlijk ook hier en daar geholpen door ouders waarvoor natuurlijk onze dank.
Schaatswedstrijden
Op 31 januari werden de clubkampioenschappen van Thialf verreden in
Eindhoven. Winnaars waren die avond bij de heren Chris van Heeswijk en bij de
dames Henriette vd Heuvel.
De pupillen hadden meer wedstrijden. Zo deden ze mee aan het Kleine
Banentoernooi waarbij Robin Schneider een eerste plaats haalde in zijn
categorie. ( hij deed het ook verdienstelijk in het shorttracken).
Op het Gewestelijk kampioenschap kleine baan op 17-1-2015 deden maar liefst
13 deelnemers van Thialf mee. Eric Schneider werd gewestelijk kampioen in de
categorie jongens E.
Op 28-2-2015 werd het clubkampioenschap gereden voor de jeugd met heel veel
eerste en tweede plaatsen, proficiat allemaal.
Op 21-3-2015 werd ook nog een heuse Elfstedentocht gereden, veel plezier en
allemaal uitgereden.
Dit alles was mogelijk dankzij Bart van Dartel en Ad van de Heuvel, met
assistentie van Moniek Heurman en de ondersteunende ouders.
Skeelerwedstrijden
Tijdens de Stehmann-competitie op onze eigen Leemputbaan hebben een aantal
pupillen hun beste “skeelerbeentje ”voorgezet. De mooiste prestatie was die dag
voor Sven van Heeswijk, die een mooie tweede plaats op het podium bezette, dit
smaakt naar meer.

Dringende oproep

Zowel onze penningmeester, Henriette vd Heuvel, als de secretaris, Marcel
Verhagen hebben aangegeven te willen stoppen met hun bestuursactiviteiten.
Beide hebben deze taken al enige jaren uitgevoerd en vinden het tijd voor
vernieuwing.
Dus, heb je interesse, tijd en zin om onze vereniging te ondersteunen meldt je
dan aan bij het bestuur. Voor informatie over de inhoud van de taak mag je altijd
Henriette en Marcel vragen. Thialf kan niet zonder bestuursleden, willen we met
z’n allen kunnen blijven schaatsen en hopelijk van echt natuurijs genieten dan
ben je nodig!

Kleine Banen Toernooi (KBT) Gewest Noord Brabant,
Limburg, Zeeland

Het Kleine Banen Toernooi wordt georganiseerd op ijshockeybanen. Hierop wordt
een echte wedstrijdbaan uitgezet, d.m.v. blokjes met een binnen- en buitenbaan,
met een wissel alles is dus gelijkwaardig aan een grote 400m baan, alleen dan
kleiner. De afstanden zijn gelijk aan het aantal ronden op een 400 meter baan,
met dien verstande dat ze dus in verhouding korter zijn, net zoals een ijshockey
baan dat is ten opzichte van een 400 meter baan. Iedere vereniging die bij de
KNSB is aangesloten kan pupillen met een geldige licentie inschrijven. De
categorie indeling is dit jaar zoals onderstaand is weergegeven. Er vinden 5
wedstrijdjes plaats in verschillende ijshallen. 4 van deze 5 wedstrijden vormen
de competitie, en levert winnaars op per pupillen categorie.
De punten van het minste resultaat van 1 afstand worden niet in de totaaltelling
van punten meegenomen.
Eén van de 5 wedstrijden is het gewestelijk mini kampioenschap van gewest
Noord Brabant Limburg Zeeland voor pupillen. En telt niet mee in het
klassement. Pupillen kunnen niet aan dit mini kampioenschap deelnemen als er
ook aan het gewestelijke langebaan kampioenschap wordt deelgenomen. Hij/Zij
mag zich dan Minikampioen van Zuid-Nederland noemen.

Datum

Plaats

Categorie Startlijst
groep1/groep2/groep3

12-12-2015

IJsbaan Lommel

E-F / C-D

09-01-2016

IJsbaan Eindhoven

23-01-2016

IJsbaan Den Bosch

13-02-2016

IJsbaan Tilburg

E-F / C-D / A-B
G-Schaats
C-D / A-B
G-Schaatsen
E-F / A-B
G-Schaatsen

05-03-2016
IJsbaan Breda

E-F / C-D / A-B
G-schaatsen
Finale KBT

Dit zijn super leuke wedstrijden om te rijden, dus allemaal gaan starten! Foto’s
en verhalen zijn welkom in deze nieuwsbrief, dus stuur maar in naar
Wilma@heurman.com.

En zoals je ziet is het eerste verslag binnen, gemaakt door Rens van Dartel
Ik moest vroeg opstaan want Ad kwam mij om half 8 ophalen.
We gingen naar de ijsbaan in Lommel.
Ik vond het wel leuk want mijn vriend was er ook.
Sven, Jord en ik speelden tussen de wedstrijden.
De wedstrijden vond ik goed gaan.
Ik heb 2 wedstrijden gereden en 1 marathon.
De 1ste wedstrijd was 1 rondje en 1 recht stuk en de 2de 2 rondjes en 1 recht stuk
en de marathon was vier rondjes.
De 1ste wedstrijd had ik verloren en de 2de gewonnen. Bij de marathon weet ik
niet hoeveelste ik was.
Na de wedstrijden ging ik bij mijn vriend aan tafel zitten toen kreeg ik een glas
warme chocolademelk en een kauwgombal.
Ik vond het gezellig!
Rens van Dartel

Schaatskalender 2015-2016

datum

wedstrijd

plaats

11 Dec - 13
Dec

Wereldbeker - Heerenveen

Heerenveen

27 Dec - 29
Dec

KPN NK Afstanden

Heerenveen

8 Jan - 10 Jan
2016

Europese Kampioenschappen Allround

Minsk

22 Jan - 24 Jan
2016

KPN NK Allround

Heerenveen

23 Jan - 24 Jan
2016

KPN NK Sprint

Heerenveen

29 Jan - 31 Jan
2016

Wereldbeker - Stavanger

Stavanger

11 Feb - 14 Feb
2016

Wereldkampioenschappen Afstanden

Kolomna

27 Feb - 28 Feb
2016

Wereldkampioenschappen Sprint

Seoul

5 Mrt - 6 Mrt
2016

Wereldkampioenschappen Allround

Berlijn

11 Mrt - 13 Mrt
2016

Wereldbeker - Heerenveen

Heerenveen

Wat het bestuur van Thialf ons te melden heeft



De Baan staat onder water, door het gebruik van een nieuwe waterpomp.
Nu nog vorst en dan hebben we ijs



Er gaat veel veranderen op de Leemputten, WSV, wielervereniging
Schijndel heeft grote plannen.
Hieronder een verslag van de wielervereniging.
Eerst zal ik uitleggen wat onze plannen zijn.
Wij gaan de wielerbaan uitbreiden met zo'n 1065 meter asfaltvoornamelijk
op het aangrenzende weiland. Aan de noord- en zuidkant komt er dan een
doorsteek naar het andere weiland waardoor er een ronde ontstaat van
maximaal 1500 meter. Deze uitbreiding is dan ook voor het skeeleren te
gebruiken op tijden wanneer wij niet trainen. En kan daarnaast ook
verhuurd worden aan andere belangstellende (skeeler) verenigingen.
Door de uitbreiding kunnen wij ook in de tijd dat de bak onder water staat
blijven fietsen op de weg omdat er dan nog een bruikbaar parcours ligt
van maximaal 1200 meter welke niet onder water staat. Hiervoor wordt de
bestaande achterste hoog gelegen weg gebruikt en de nieuwe lus. Waarbij
gekozen kan worden wel of niet om de petanque vereniging heen.
Omdat we nu een parcours krijgen van 1500 meter hebben we nu een
parcours om (trainings)wedstrijden te organiseren zonder van het terrein
af te moeten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op woensdagavonden of
andere dagen, in overleg met de medegebruikers van het complex.
Daarnaast willen we een gebouw bouwen langs het bestaande gebouw van
jullie waarin een was- en kleedgelegenheid komt en een instructielokaal.
Zo'n lokaal is ook te gebruiken als vergaderruimte. Er komt overigens
geen bar of kantine in. De was- en kleedgelegenheid is te gebruiken bij
trainingen en bij evenementen. Ik zie jullie ook gebruik maken van deze
faciliteiten indien het evenement van jullie er zich voor leent. Niet wanneer
's winters de ijsbaan open is voor recreatief schaatsen en half Schijndel
langs komt, maar wel wanneer jullie bijvoorbeeld een echte schaats- of
skeelerwedstrijd hebben. Tevens hebben we dan onze eigen zolder
waardoor we niet meer gebruik hoeven te maken van jullie gebouw voor
opslag.
Qua onderhoud van het terrein ze we van mening dat we op dezelfde weg
verder kunnen.
Het voordeel voor de Petanque vereniging kan zijn is dat we een bestaand
stukje asfalt langs de linker hal verleggen. Er ontstaat daar dan ruimte om
een buitenbaan te maken. Een wens die zij een aantal jaren geleden
hebben uitgesproken. De buitenbaan langs jullie gebouw voldoet niet aan
de nieuwe normen en wordt zodoende ook niet meer gebruikt. Of de
Petanque vereniging wel geld heeft om hun wens te realiseren is een
tweede maar wij creëren wel de ruimte.
Daarnaast hebben we het idee geopperd dat ze het parkeerprobleem in de
Leemputweg door de mensen van de Petanque vereniging kunnen
oplossen door binnen de lus een parkeerplaats aan te leggen, te bereiken

via de tip aan de Vossenberg met een oversteek over ons parcours
vanwaar ze naar hun gebouw kunnen lopen. Hierdoor zou je een
parkeerverbod in de Leemputweg kunnen maken. Maar de aanleg valt
buiten ons plan, dit is alleen geopperd en het is aan de gemeente om daar
wat mee te doen.



Komende week is er een informatiebijeenkomst is waarop alle betrokken
clubs op de plannen kunnen reageren en hun eventuele wensen kenbaar
maken.



Clubkampioenschap 2015/2016
Het clubkampioenschap 2015/2016 wordt verreden op zaterdagavond 30
januari a.s. op de ijsbaan in Eindhoven. Graag datum alvast reserveren!!
Dit doen we samen met de Eindhovense ijsclub. Nader bericht over de
inschrijving etc. volgen nog.
Dit is het kampioenschap voor de volwassenen. De pupillen zijn ook van
harte welkom voor het rijden van een trainings-wedstrijd over twee
afstanden (100 en 300 meter). Het clubkampioenschap van de pupillen
wordt in Den Bosch verreden. Datum daarvan volgt.



Jureren
Tijdens een trainings-wedstrijd op 20 feb. 2016 ’s avonds op de ijsbaan in
Eindhoven moet er door onze club gejureerd worden. We zijn nog op zoek
naar vrijwilligers. Meld je aan bij Eric-Jan (carja@planet.nl). Eric-Jan kan
verder aangeven wat de bedoeling is.

Het bestuur van Thialf en de redactie van de
Nieuwsbrief
wensen alle leden van Thialf
een

