Nieuwsflits
Oktober 2011

Voorwoord
Hoewel de temperaturen van de afgelopen week nog totaal geen associaties opriepen met de herfst
en winter die er toch schijnen aan te komen, blikken we in deze nieuwsflits toch vooruit op het
schaatsseizoen en terug op het skeelerseizoen.

Opening vernieuwde Scheg
(tekst afkomstig van de website van de Scheg)

Op zaterdag 8 oktober 2011 heropent Sport- en Belevingscentrum De Scheg de totaal vernieuwde en
overdekte kunstijsbaan. De opening van de kunstijsbaan zal spectaculair zijn! Compleet met muziek,
demonstraties en bekende Nederlandse artiesten en topsporters. Vanaf 13.30 uur is de kunstijsbaan
voor iedereen vrij toegankelijk. Erben Wennemars en wethouder Margriet de Jager verrichten om
13.30 uur de openingshandeling. Vervolgens schaatst Erben Wennemars het eerste rondje onder de
nieuwe overkapping met in zijn kielzog de recreatieve schaatsers. Bekende Nederlander Monique
Smit verzorgt om 15.00 uur een muzikaal optreden. Verder staan op het programma: diverse
demonstraties, een sensationele show kunstrijden, Meet & Greet met Kim & Pim, demonstratie van
Karen Venhuizen (9-voudig Nederlands Kampioen Kunstrijden), kennismaking met diverse
schaatslessen en Eisstockschiessen.
Om 18.00 uur beginnen de marathonschaatsers in verschillende categorieën aan de
openingswedstrijd van het marathonseizoen. De toppers van het peloton komen aan de start!

Onder de overkapping van de kunstijsbaan ontstaat een educatieve winterspeelplaats (Speelpool)
met diverse speeltoestellen en een ‘verlaten’ onderzoeksloods. Het resultaat: een volledig
gethematiseerde belevingsaccommodatie. Bezoekers wanen zich vanaf oktober 2011 in Noord
Europa en worden door de characters Kim & Pim meegenomen op avontuur door een verlaten
expeditiekamp op de Noordpool.

Schaatstraining
De trainingen starten op 21 oktober. De volgende is op 28 oktober. De andere data worden nog met
de Scheg afgestemd en worden zo spoedig mogelijk aan jullie doorgegeven. We rijden weer in twee
groepen, en er zijn 14 trainingen begeleid door twee docenten van De Scheg (Andrea en Rene). We
starten om 19.50 uur zodat de les afgesloten is voor de dweilpauze van 20.50 uur. Met je Schegpas
kun je al vanaf 19.30 uur naar binnen. Wanneer je al een Scheg pas hebt dan wordt het abonnement
door de Scheg op je pas geladen en kun je vanaf 9 oktober (zonder een bezoek aan de kassa) de baan
betreden. Heb je nog geen pas dan moet je die bij de kassa laten maken en wordt daarna je
abonnemet op de kaart gezet (waarna je toegang hebt via de elektronische poortjes).
Ook dit jaar zullen er een aantal leden van A.IJ.C. Thilaf met ons mee trainen. Dat zijn: Hans van de
Beek, Noor Biesbroek, Irene Dekker, Olaf Groenendijk & Jonatan de Vries.
We hebben begrepen dat er schaatsers zijn die klagen dat ze geen jaarabonnement meer kunnen
kopen , maar alleen maar een kaart voor 10 of 25 bezoeken. Dit is waar maar geldt echter alleen voor
recreatieve schaatsers. Bij onze leskaart zit een seizoenskaart met onbeperkte toegang tot de
ijsbaan.

Afsluiting skeelerseisoen
(verslag van Marcel Wenker)

Op zaterdag 24 september werd het skeelerseizoen bij prachtig weer gezamenlijk afgesloten met STG
Rijn IJssel, STG de Liemers en Thialf. Een man / vrouw of 10 hebben onder de bezielende leiding van

STG de Liemers een heerlijke toertocht gereden. Tegelijkertijd hield STG Rijn IJssel op de baan bij
Cranevelt voor het eerst zins jaren weer een open club kampioenschap.
We begonnen het kampioenschap met een wedstrijdje voor de kinderen van de leden.
Twee afstanden werden er verreden. Een 100m sprint en een minimarathon van 2 ronden. Jongens
en meisjes van leeftijden variërend van 7 tot 12 jaar reden tegen elkaar. De uitslag is als volgt:
100m Sprint
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angèle Degens
Luc van den Burgh
Edward Degens
Samuel
Jip
Sativa Wenker

13.2 sec
15.3 sec
15.4 sec
16.4 sec
19.6 sec
20.1 sec

Mini marathon 2 ronden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angelle Degens
Luc van den Burgh
Edward Degens
Samuel
Sativa Wenker
Jip

Uitslag open jeugd club kampioenschappen STG Rijn IJssel 2011:
1.
2.
3.
4.

Angèle Degens
Edward Degens
Luc van den Burgh
Sativa Wenker, Jip, Samuel.

Voor elke deelnemer was er een prijs, en de nummers 1, 2, en 3 kregen een prachtige beker. Ook
hier werden er 2 afstanden verreden.
Ondanks de teleurstellende opkomst bij onze senioren hebben we toch een kampioenschap
georganiseerd. Een 600m sprint en een minimarathon van 10 ronden.
Uitslag open club kampioenschappen STG Rijn IJssel 2011 SPRINT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tonny Huisman
Marcel van den Burgh
Patrick Degens
Chiel Visser
Marcel Wenker
Angèle Degens

57.9
58.2
1.00.70
1.06.00
1.12.17
1.20.00

Uitslag open club kampioenschappen STG Rijn IJssel 2011 Mini marathon:

Twee leden haakten af voorafgaand aan de minimarathon. Angèle Degens werd door de jury
uitgesloten van deelname aan deze senioren wedstrijd vanwege haar jeugdige leeftijd (12 jaar). De
voorzitter kende zijn plek tussen dit skeelergeweld en besloot niet aan eenkansloze rit te van 10
rondjes te beginnen en voor zich zelf te rijden, en af te zien van deelname.
De vier mannen gingen rustig van start, maar na twee ronden kopwerk gooide Patrick de knuppel in
het hoenderhok en versnelde. Chiel moest zijn meerdere herkennen in de wedstrijdrijders en moest
de drie man, Patrick, Tonny en Marcel laten gaan. Omdat zowel Tonny als Marcel afwachtend reden
en niet de aanval op zochten, kon Chiel in de laatste ronde nog terug komen bij het drietal. Patrick
trok vanaf kop op ruim 300m van de finish de sprint aan. Normaal gesproken is Marcel de snelste in
de sprint, maar wachtte, net als Marianne Vos, te lang met het aangaan van de sprint en kwam er
niet meer aan te pas. Tonny deed nog zijn uiterste best maar moest toch op de finishlijn met 1 wiel
dikte voorsprong Patrick voor laten gaan. Een terechte winnaar. Patrick loon na hard werken.
Gefeliciteerd.
1.
2.
3.
4.

Patrick Degens
Tonny Huisman
Marcel van den Burgh
Chiel Visser

De dag werd afgesloten met een goed georganiseerde BBQ (op echte houtskool) en een lekkere
borrel. Het was leuk om de mensen van Thialf en STG de Liemers beter te leren kennen. Wat mij
betreft volgend jaar weer.

Het was prachtig weer bij de afsluiting van het skeelerseizoen, er was een mooie tocht door de
Achterhoek , een clubkampioenschap en een BBQ met leden van STG Rijn IJssel, Thialf en de Liemers.

Maar waar was iedereen?
De activiteitencommissie heeft jullie gemist!

Zoals al eerder via de mail gemeld, hebben we een kampioen mogen begroeten onder onze leden.
Theo Selman heeft de Mijnten Midden Nederland Skeeler Competitie als algemeen
klassementsleider in de Maters 40+ klasse afgesloten. Gefeliteerd Theo!! Niet alleen Theo was actief
in deze competitie (die ging over 10 wedstrijden), maar ook Marcel v/d Burgh (4e), Hedde-Jan Wiltjer
(5e), Rudy Schreijer (6e), Patrick Degens (8e), en Tonnie Huisman (30e) waren meer of minder
succesvol. Bij de C1 rijders waren Ivo Bracco Gartner(12 e), Jochem Gosselink (24 e) en Dirk van Zoest

(27e) actief. En in de D1 klasse: Miranda van der Loo en Eva van Rheenen (zij werden niet gelasseerd
omdat er te weinig deelnemers waren in deze klasse.
Zie http://www.mijnten-mnsc.nl/2011/overall/Volwassenen-Overall.htm

Schaatskleding
De nieuwe schaats jacks zijn binnen. Wie er één besteld heeft en nog niet ontvangen, kan
deze ophalen bij onze kleding sponsor Heins (Klapstraat 51a in Elden).

Agenda








21 oktober: Begin schaatstraining
4-6 november: KPN NK Afstanden
2-4 december: Essent ISU World cup
29-30 december: KPN NK Sprint
17 januari: Algemene ledenvergadering STG Rijn Ijssel in Metropool in Arnhem
24 januari – 4 februari: Weissensee
12-19 februari: Vikingarannet in Zweden

Nieuwe leden
Dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Het zijn:
- Theo Selman
- Hedde-Jan Wiltjer
- Chiel Visser
- Emmy Coppens
- Eva Reinisch
- Holger Mitteres
- Joke Hofstede

Leuk dat jullie je bij ons hebben aangesloten en hopelijk hebben jullie het naar jullie zin.
Verder vinden we het leuk om te melden dat Carolien van Hemel en Marc van Barneveld, na
enkele jaren in Parijs te hebben gewoond, weer terug zijn in Nederland en weer met ons
gaan mee trainen.

