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Agenda

Beste leden,
De eerste nieuwsbrief!
Er gingen al lang stemmen op om te stoppen
met de clubkrant en na een heuse enquête
was het klaar! Jullie (leden van STG) willen
graag geïnformeerd worden, maar dat kan
best via mail en web. De clubkrant verdwijnt
niet helemaal, want binnenkort ontvangen
jullie een bewaarnummer met o.a. relevante
namen, telefoonnummers en mailadressen.
Het wezen van een club als de onze is dat
leden sportief heel actief bezig zijn. Het is
mooi om daarover te berichten. Dus heb je
meegedaan aan een evenement, wedstrijd,
training of wil je ergens anders kond van
doen, schroom niet en meld het ons. We
willen daar graag aandacht aan besteden.
De nieuwsbrief zal frequenter verschijnen
dan het clubblad, want dan zijn we goed in
staat in te spelen op de actualiteit.

23 september Kaarten ophalen
23 september Zomercompetitie
junioren
27 september Begin schaatsen
13 oktober Ledenvergadering
18 maart Einde schaatsen

Hot
Op de site van Thialf staat dat
de trainingen op dinsdag 27
september beginnen!

Clubgenoten, wij hebben er zin in. Voed ons
met jullie verslagen, opmerkingen, foto’s,
hartenkreten, en zelfs familieberichten. Laat
de nieuwsbrief uitgroeien tot een onmisbaar
onderdeel van onze vereniging!

Redactie

De redactie

roel@broer.us

Kaarten
De kaarten voor Thialf
moeten gehaald worden op vrijdag 23 september in Kultuurhus
in Giethoorn. Tussen
19.00 uur en 20.00
uur. Junioren die meedoen aan de zomer-

leden@stgiethoorn.nl

competitie mogen hun
kaart na afloop daarvan ophalen.
Er is ook info van
STGiethoorn over kleding, wedstrijden, training, materiaal, etc,
etc.

Uit de trainersvergadering

veranderen dient dit
met zijn/haar trainer/
ster te overleggen. Dit
Vriendelijk doch drin- i.v.m. de maximale
gend verzoek aan de
omvang van een
leden om in clubklegroep.
ding op de training te
Op de dinsdagavond
verschijnen.
draagt elk lid van een
Tijdens de trainerstrainingsgroep een eivergadering zijn de
gen kleur armband.
leden in verschillende
Deze armband wordt
groepen over de traitijdens de eerste trainingsuren ingedeeld.
ning door de eigen
Elke trainingsgroep
trainer/ster verstrekt.
heeft een vaste traiDeze armband dient
ner. Wie van groep wil elke dinsdagavondtrai-

De kaarten voor het
jeugdschaatsen zijn op
die datum nog niet
klaar. Maar voor de
info zijn ook die van
harte welkom.

ning te worden gedragen en wordt aan het
eind van het seizoen
weer bij de trainer/ster
ingeleverd.
Tijdens de trainingen
dienen de op de baan
geldende regels in acht
te worden genomen.
Deze regels zijn door
de baancommissie op
de achterkant van de
baankaart aangegeven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij
de leden zelf.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de ZOMERCOMPETITIE vindt plaats op de ledenvergadering van 13 oktober a.s.

Kleding
Na een natte zomer
komt de winter weer
in zicht. Thialf kan zich
weer opmaken voor de
blauw-gele armada
van STGiethoorn! Ook
dit seizoen is het weer
mogelijk om schaatskleding te bestellen.
Informatie over de
schaatskleding en het
bestellen is te vinden
op de website
www.stgiethoorn.nl
onder de knop
"Kleding" in het linkermenu. Denk naast
de standaard
schaatsjack's en salopettes ook aan de
warme windtex-jacks
om te dragen voor en
na de training of wedstrijden en op natuurijs. Wil je iets bestellen: geef dit dan uiter-

lijk 25 september
door!
De afgelopen periode
is een nieuw ontwerp
voor de wedstrijdpakken voor zowel marathon als langebaan
gemaakt. Een voorbeeld van deze mooie
pakken (er worden
nog kleine optimalisaties van het ontwerp
doorgevoerd) staat
hieronder. Voor de
pakken geldt een eenmalige introductieaanbieding: bij het
bestellen tot 25 september is de prijs
€ 50,- i.p.v. € 65,-.
Er zijn ook nog extra
mogelijkheden voor de
pakken: wil je zakken
op de rug of een dikkere thermo uitvoering van het pak (bijv.
voor natuurijs): dat

kan ook tegen een
meerprijs van € 5,-.
Geef je wensen hiervoor even aan bij het
bestellen. Het is ook
mogelijk een snelle
"rubberen" uitvoering
te bestellen. De prijs
hiervoor is € 450,-.
Daarnaast willen we
de belangstelling peilen voor hoofdbescherming in de
vorm van Smartcap's
in de STG-blauwe
kleur met STG-logo.
Bij voldoende
belangstelling zullen
Smartcap's worden
besteld. De kosten van
een Smartcap: € 50,-.
Ook hiervoor geldt:
uiterlijk 25 september
je belangstelling aangeven.

marathon

wedstrijd

Groei
Het klinkt een beetje vreemd, maar de voorbije winter werpt duidelijk
haar vruchten af. Ons ledental vertoont namelijk een opgaande lijn.
Maar liefst 35 pupillen gaan binnenkort het ijs op en dat kunnen er nog
meer worden, want de belangstelling is groot.

Derde groep

lem Hamer werd er
niet alleen stevig geOp veler verzoek was
fietst, maar werd er
er dit jaar een extra
ook aandacht besteed
fietsgroep gecreëerd
aan techniek, houding
op de dinsdagavond.
op de fiets en zelfs
Een goed besluit van
krachttraining. Willem
het bestuur, getuige
de reacties in het gas- liet ons bijna wekelijks
kennismaken met ontenboek. Soms bestond de groep wel uit bekende wegen in de
16 fietsers: een gemê- drie provinciën, waarbij menig keer geroeleerd gezelschap van
pen werd: ‘Wat is het
nieuweling, herintrehier mooi’, ‘hier ben ik
der, tot pesionado.
Onder leiding van Wil- nog nooit geweest’ of

Volle bak
Eind mei waren we weer met flink
wat leden van onze STG voor een
weekend in Limburg. ‘t Was wederom een groot succes. Rusten,
slapen, praten, eten en drinken in
en bij het appartementencomplex
PaNOORama bij Noorbeek, fietsen
in maar liefst 3 landen! De 3 beschikbare appartementen waren
op 3 plaatsen na volledig gevuld
met 22 mannen en 3 vrouwen.
Een aantal vaste deelnemers liet
verstek gaan, want het leven bestaat uit het maken van keuzes,
nietwaar? Organisator Henk Doze
kon daarentegen maar liefst 4
nieuwelingen welkom heten, die
zonder problemen hun plaatsje in
de groep vonden. Wellicht lazen ze
jaarlijks het enthousiaste en soms
humorvolle verslag van het weekend in het clubblad, waardoor ze
de stap naar deelname durfden te
maken.
Veel verloopt tijdens zo’n weekend
volgens een natuurlijk patroon:
kamerindeling, samenstelling
(fiets)groepen, tafelschikking,
huishoudelijke taken, hulp bij pech
onderweg en dat willen we graag
zo houden, maar ......
De oplettende lezer zal zich zo
langzamerhand afvragen waarom
er ‘volle bak’ boven dit verslag
staat, want tot nu toe ging het
nauwelijks over het hoofddoel van
ons verblijf en dat is: fietsen. Volle
bak (dit voor de schaatsers) is een

‘geen idee waar we nu
zijn’.
Vlak voor de zomervakantie reden enkelen
van ons samen met
Willem op de Veluwe,
want daar kent hij de
weg ook op zijn duimpje. Een initiatief dat
beslist voor herhaling
vatbaar is. Willem,
bedankt voor de vele
uurtjes fietsplezier!
Klupgenoot

uitdrukking uit de wielersport en
wil zeggen dat je het maximale
geeft om vooraan te blijven of om
simpelweg aan te kunnen klampen. Om het voor de een mogelijk
te maken om juist volle bak te
gaan en voor de ander om dat
enigszins te vermijden fietsten we
in drie groepen, waarbij het mogelijk was om per dag voor een andere groep te kiezen. Een prima
ontwikkeling, die veel leden voldoening gaf. Ik breek er dan ook
een lans voor om deze ontwikkeling volgend jaar verder vorm te
geven en eveneens aan de andere
betekenis van volle bak (alle appartementen goed bezet) te werken. Deelnemers, die het willen
blijven en zij die het willen worden, vinden hieronder hoe ik me
het volgend jaar voorstel.
Ik introduceer nieuwe namen met
richtlijnen voor afstanden.
Standaard 60-100-100-60
Plus
60-130-140-60 (of
meer mocht die behoefte er zijn)
Superplus naar eigen inzicht
De 3 groepen zijn als communicerende vaten. De ene dag kun je
Superplus zijn, terwijl je de volgende dag Plus bent. In principe
kun je dus elke dag met een andere groep mee, maar de ervaring
leerde afgelopen jaar dat het
slechts om enkelingen gaat die
overstappen.
Roel Broer

