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Derde plek skeeleraar Theo Selman
25-04-2011 van

de AS-redactie

Skeeleraar Theo Selman van het Eldense Heins Schaatsshop-skeelerteam is zaterdag in
Zeist in de tweede wedstrijd van de Midden-Nederland competitie bij de Masters in de
40+ categorie als derde geëindigd. Op de foto rijdt Selman in vierde positie.
De Drielenaar ontsnapte met hulp van ploeggenoten in de finale aan het peloton. In het
algemeen klassement rukte Selman, na 2 gereden wedstrijden, op naar de tweede plaats.
Behalve Selman waren in Zeist nog 4 rijders van het Heins Schaatsshop-skeelerteam van de
partij: Rudy Schreijer, Tonnie Huisman, Patrick Degens en Marcel van der Burgh.
“Het is dit seizoen voor het eerst dat we met vijven zijn. Dan kun je als ploeg rijden, maar het
was toch nog even wennen”, vertelde de in Lathum wonende Arnhemmer Marcel van der
Burgh. “Theo was al een paar keer gedemarreerd en één van ons moest dan aan kop gaan
rijden om het peloton af te stoppen. Je moet dan net hard genoeg rijden, want anders gaan ze
je toch weer voorbij.”
In Zeist werden eerst 2 voorronden gereden. De beste 10 van elke voorronde plaatsten zich
voor de finale. In die eindstrijd, waarvoor alle ‘Heins-rijders’ zich hadden gekwalificeerd,
eindigde Tonnie Huisman als tiende. Patrick Degens (11e), Marcel van der Burgh (13e) en
Rudy Schreijer (14e) finishten kort achter Huisman. Nationaal kampioen Raymond Jansen
was in Zeist de sterkste.
De Midden-Nederland competitie gaat over 10 wedstrijden. Over 2 weken is de volgende in
Nijkerk. Op zaterdag 2 juli rijden de skeeleraars op het Nationaal Sportcentrum op Papendal.

Onze nieuwe sponsoren

Heins Schaatsshop is sinds 1995 gevestigd in de Klapstraat 51a te Elden/Arnhem. Het
assortiment schaatsen-skeelers en accessoires bestaat uit alleen maar A-merken, o.a.
Viking-Maple-Raps-FreeSkate-Powerslide-Fila-Craft enz. De specialist in rondingen slijpen
maar ook meten en richten. Uw schaatsen zijn in goede handen bij Heins Schaatsshop door
de lange ervaring in zowel het schaatsen als skeeleren.
Openingstijden: woensdag en vrijdag 15:00 - 18:00 uur, donderdag 16:00 - 21:00 uur,
zaterdag 10:00 - 17:00 uur.
Patrick Degens, is geen timmerman van huis uit, maar heeft van
zijn hobby zijn werk gemaakt. Oorspronkelijk is hij
elektrotechnicus (HTS-Elektro), maar op latere leeftijd heeft hij
zijn aannemerspapieren gehaald. Inmiddels heeft hij 14 jaar
ervaring als aannemer, waarvan 6 jaar in Rotterdam e.o. en
vanaf 2000 in Spankeren. http://www.degensaannemer.nl/

Levert relatiegeschenken en promotieartikelen en marketingaktiviteiten. In de schaatssport
cusstom made medailles(bijv die van de MNSC skeelercompetitie), de start/finish boog van
Autorent op de Weissensee, de jassen van de KNSB-jury van Essent, bidons van SKATE en
ook bedrijfskleding. Telnr 0313630323. Website: uniekgeschenk.nl

Nieuwe skeelerpakken zijn binnen
De nieuwe skeelerpakken van het merk Bioracer met de logo’s van onze nieuwe sponsoren
(zie hierboven) zijn binnen en zijn al op de baan te zien geweest. Er zijn nog wat
opmerkingen over bedrukking en pasvorm. Daarover is contact met de fabrikant om tot
aanpassingen te komen. De pakken en (later) de schaatspakken en salopets zijn
verkrijgbaar bij Heins.

Aanbiedingen
Onze sponsoren bieden Rijn & IJssel-leden een skeeler-c/q fiets-rugzak aan met veel
mogelijkheden (vakken voor bidons, helm etc) van het merk SKATE. Nu tijdelijk verkrijgbaar
bij Heins schaatshop van 58,= nu tijdelijk tot 31 mei voor 39,=
Tevens melden we dat de STG-RijnIJssel bandana beschikbaar is a 13,50 euro. Zie
onderstaande afbeelding.

Skeeler / fiets-toertochten
Namens het bestuur nodigen we jullie uit voor een drietal toertochten op de skeelers. Als
vereniging organiseren we dit seizoen een paar open toertochten om ook naast de trainingen
de gelegenheid te bieden voor een ontspannen weekendactiviteit in verenigingsverband.
Na overleg en intensief speuren in de diverse wedstrijdkalenders zijn hiervoor de volgende
data uit de bus komen rollen:
-

-

8 mei: rondje Hoge Veluwe (Schaarsbergen - Hoenderlo - Otterlo - Schaarsbergen) –
in verband met Moederdag verzamelen we deze dag pas om 10.30 uur bij Afrit
Schaarsbergen op A50 (parallelweg Oostzijde)
26 juni: rondje Liemers (Westervoort – Doesburg – Wehl – Didam – Zevenaar –
Westervoort) – verzamelen om 09.30 uur op parkeerplaats Makro Westervoort
28 augustus: rondje Ginkelse Heide (Papendal – Otterlo – Ede – Ginkelse Heide –
Papendal) – verzamelen om 09.30 uur bij Van der Valk Arnhem.

Algemeen:
Karakter is ontspannen toertocht, dus tempo in principe max 25 km/h.
Bij voldoende deelname zijn meerdere groepen met verschillende snelheden
mogelijk. Per groep geldt: samen uit, samen thuis.
Afstanden zijn 40 – 50 km: start om 09.00 uur, met pauze dan einde tussen 11.30 en
12.00 uur.

-

In verband met het weer, krijg je in de week voor het event nogmaals een mail met
bevestiging of het doorgaat. Bij regen of natte wegen vindt het event geen doorgang.
Introducees zijn welkom. Mochten er (familie-)leden liever op de fiets meegaan, is dit
uiteraard ook mogelijk.

We proberen op deze data
(beperkte) verzorging onderweg te
organiseren (water, kop koffie en
koek of banaan en een
bezemwagen). Details hieromtrent
vindt je in de tweede mail
voorafgaand aan de rit.
Aanmeldingen svp per mail retour
aan Derk te Bokkel, zodat we
ongeveer weten hoeveel mensen
er mee willen doen.
Adresgegevens:
Derk te Bokkel (STG Rijn IJssel,
penningmeester)
Boulevard Heuvelink 108
6828 KV Arnhem
Tel +31 26 848 3746
Mobiel +31 653 160174

EHBO cursus
De trainers hebben aangegeven dat er meer deskundigheid betreffende EHBO gewenst is.
Het bestuur heeft daarop toegezegd een vergoeding te willen geven voor deelname aan een
EHBO cursus. De vereniging vergoedt de kosten voor de cursus basis EHBO voor
volwassenen inclusief het praktijk-examen-dagdeel. De cursus is zelfstudie Het praktijk
examen is een dagdeel. De cursus zal gevolgd worden door Miranda v/d Loo, Henry Koers
en Coone Gerrunga.

Agenda
24 mei 2011: Landelijke baanwedstrijd skeeleren op Craneveld in Arnhem. De landelijke
toppers worden verwacht.
19juni 2011: De ronde van Elden. In combinatie met de wielerwedstrijd. Team wedstrijd.
2 juli 2011: Skeelerwedstijd in het kader van de Mijnten Midden Nederland competitie op
Papendal in Oosterbeek http://www.mijnten-mnsc.nl

