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Agenda

Beste leden,
De kop is er af! De eerste rondjes zitten er
op en er zijn al weer leden die een wedstrijd
hebben gereden. Was het de moeite waard
of gebeurde er iets vermeldenswaardigs!
Meld het de redactie.
Wij besteden er graag aandacht aan.

Hot

De redactie

Jaarvergadering 13 oktober!

13 oktober Ledenvergadering
18 maart Einde schaatsen

Locatie: De dames de Jonge.
Beulakerweg 30
Giethoorn

Redactie
leden@stgiethoorn.nl
roel@broer.us

Jaarvergadering
Alle leden zijn van
harte uitgenodigd om
donderdag 13 oktober
aanwezig te zijn op de
jaarvergadering. Iedereen heeft bericht
gehad. Het bestuur
verdient een hoge op-

komst, want zonder
hun inzet zou het voor
ons niet mogelijk zijn
om in verenigingsverband te schaatsen.
Dus wil je meepraten
over beleid, zien hoe
de zomerkampioenen
worden gehuldigd,

nieuws horen van de
TC en de kledingcommissie, heb je iets
voor de rondvraag of
ben je gewoon nieuwsgierig hoe de nieuwe
penningmeester er uit
ziet?
Kom!

Jeugdschaatsen
De kaarten van het jeugdschaatsen kunnen worden opgehaald voor
aanvang (tussen 19.30 en 19.45 uur) van de ledenvergadering bij De
dames van de Jonge. De maandaggroep begint op 24 okt de woensdag
26 okt en de donderdag 27 okt. De zaterdaggroep is al begonnen.
De uitvaldata staan op www.jeugdschaatsen.nl

Eén van de organisatoren van het zomerkampioenschap voor de jeugd blikt terug.

Het schaatsseizoen is al weer begonnen en de leden van ST Giethoorn
hebben zelfs al weer de eerste wedstrijden kunnen rijden in Thialf. Toch
wil ik nog even terugblikken op het afgelopen zomerseizoen.
ST Giethoorn heeft dit jaar voor het eerst een zg.
“Zomerkampioenschap” op poten gezet. Voor de volwassenen en voor
de jeugd.

Bij de jeugd werden, verdeeld over het zomerseizoen, de volgende onderdelen, afgewerkt: een sprint en een duurloopje, de Chinese muur en
de Draakrace.
Degene met het hoogste aantal punten is de eerste “Zomerkampioen
van ST Giethoorn” en kreeg naast de eeuwige roem, een wisselbeker.
De sprint en het duurloopje werden in juni gehouden, op het trainingsterrein bij de Hunebedden in Havelte. Een prachtig mooi terrein maar
zeker een moeilijk terrein met veel rul zand voor het duurloopje. We
hadden goed weer en iedereen gaf zich volledig!
Op de tweede training na de vakantie werd “de Chinese Muur” gehouden. Wat een spectaculair onderdeel! Iedereen dacht dat de grootste en
de oudste wel weer zouden winnen. Wel, niets was minder waar!
Ook nu hadden we een prachtig rondje uitgekozen bij de Hunebedden te
Havelte.
De deelnemers moesten dit rondje rennen/lopen en ondertussen
vragen beantwoorden. Aan het
eind moesten ze de antwoorden
aan de jury vertellen en laten beoordelen. Als er een vraag niet
goed beantwoord was moesten
ze het rondje opnieuw lopen, totdat alle antwoorden goed waren.
Er werd natuurlijk niet verteld
Welk antwoord fout was!!! En zo
zijn er toch een aantal sportieve
keien rondje na rondje door de
hei gelopen, terwijl de anderen en de jury stonden te wachten in de regen.
Het laatste en beslissende onderdeel was de Draakrace. Deze vond
plaats op de wateren bij Giethoorn, op een prachtige 23 septemberavond.
De opkomst was groot en de twee kano’s zaten beiden vol met 20 roeiers die aangestuurd werden door een trommelaar. De race begon met
het halen van de kano door twee personen met een surfplank, daarna
moesten alle roeiers in de kano en kon er gestart worden. De race was
al snel beslist omdat er in de ene kano beter samengewerkt werd dan in
de andere. Maar het
plezier was er niet minder om.
De avond werd afgesloten met een patatje en
drankje waarbij ook de
zomerkampioenen bekend gemaakt werden.
De zomerkampioenen
bij de jeugd zijn, bij de
meisjes: Jeanne Duinkerken. Bij de jongens
was Jhon Visser de eerste echte Zomerkampioen.
Niet alleen de winnaars gingen met een beker naar huis, iedereen kreeg
van Lindenholz (een van onze hoofdsponsoren) een petje als aandenken.
Zoals altijd en overal was ook dit evenement niet mogelijk zonder de
inzet van de sponsoren en de ouders die als vrijwilliger geholpen hebben. Iedereen bedankt en volgend jaar een nog grotere opkomst!
Elise Laan
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Gerefereerd werd aan
Boris B., die op de ondergrond van Wimbledon excelleerde, maar
vond dat het gras bij
de buurvrouw groener
was.
Aan een evaluatie van
onze sport kwamen we
niet toe, want toen
waren we al bij de afslag Steenwijk (130
km/pu, weet je wel).
Op de afrit werd de
uitdrukking een scheve
schaats rijden nog wel
genoemd, maar aan
een analyse kwamen
we niet meer toe. Niet
nodig ook, lijkt me,
want dat komt in onze
STG niet voor, toch?
Klupgenoot

Opgave
Wie mee wil doen aan wedstrijden moet er op tijd bij zijn, want de
wedstrijden zitten sneller vol dan in voorgaande jaren. Via de site kun
je je opgeven!

Weermannen voorspellen koude winter
schaatsen.nl 11-10-2011 09:35
AMSTERDAM - Zou het komende winter dan weer eens gebeuren, een
'echte' Elfstedentocht? Volgens de huidige voorspellingen wordt het in
ieder geval een strenge winter.

Vorig jaar werd het NK marathonschaatsen op natuurijs al op 23 december gehouden
Weerman Dennis Wilt van Meteoconsult voorspelde dit gisteren in een
uitzending van het tv-programma EenVandaag. Volgens de langetermijnvoorspellingen wordt de komende winter kouder dan gemiddeld.
Ook in andere landen voorspellen weerkundigen strenge vorst in de
komende maanden. De metereoloog James Madden voorziet voor
Groot-Brittannië temperaturen van -23 graden Celsius.
Groet Sjirk

Maatschappelijke stage

minimaal 14 jaar oud en hebt naWe schreven er al over in de vorige tuurlijk gevoel voor schaatsen (en
kinderen).
nieuwsbrief!
Dan kun je voor de stage terecht
Zoek je een leuke, leerzame en
bij STG. Heb je belangstelling aarzinvolle stageplaats? Dan is de
Maatschappelijke Stage voor extra zel dan niet maar neem onverwijld
begeleiding bij jeugdschaatsen be- contact op met iemand van het bestuur.
slist iets voor jou!
Je bent jeugdlid met een licentie,

Licenties

Officieel moet je je licentie kunnen
tonen tijdens een trainingsuur op
De licenties zijn binnen. De traiThialf. Het is namelijk, met uitzonners nemen ze mee naar de traidering van het trimmersuur op
ning.
vrijdag een training op KNSB-ijs.
Ze worden uitgedeeld maar zorg
Dit heeft ook te maken met verzezelf ook even dat je je meldt bij de kering ed. Dus zorg dat je hem in
trainer als je hem nog niet hebt.
je bezit hebt. En dat de trainers
niet elke week met die licenties
moeten ”leuren”.

PB’s
Op onze site kun je doorlinken
naar uitslagen van alle wedstrijden.
De zomertrainingen laten zien dat
die op de baan hun vruchten af-

werpen.
In de eerste weken zijn er tijdens
de wedstrijden in Thialf al 18 Persoonlijke records aangescherpt,
dan wel verpulverd!

