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Agenda

Beste leden
Zomer in de kop!
In deze nieuwsbrief blikken we terug op het
afgelopen winterseizoen, maar kijken we ook
nadrukkelijk vooruit naar een sportieve zomer.
Daarnaast zijn er bijdragen van leden, die
zich in hun vrije tijd op velerlei gebied uitleven.
Veel leesplezier
De redactie

Zomercompetitie
20 juni jeugd; 21 juni anderen

Hot
Opgaveformulieren schaatsen
inzenden vóór 1 juli!

Redactie
leden@stgiethoorn.nl
roel@broer.us

Doen!
Wie niet zit te wachten op ‘gedoe’ moet vóór 1 juli het opgaveformulier insturen
voor de schaatstraining, want door nieuwe maatregelen van de Baancommissie
Thialf is anders je kaart niet klaar voor het begin van het seizoen.

Clubkampioenen
Wij feliciteren onze kampioenen en clubgenoten die op eervolle plaatsen eindigden. Tijdens de feestavond werden ze in het zonnetje gezet.
Wedstrijdsecretaris Berta Elzinga zorgde voor dit overzicht:

Pupillen:
DPE:
1. Jamilla Waaijer
2. Merel Koppers
3. Iljen de Jong
HPE:
1. Jesper Mulder
DPD:
1. Yvet Doornbos
2. Merle Lubbinge
3. Kelte van de Vegt
HPD:
1. Bram van Essen
2. Rinke Bos

HPB:
1. Jurrien Kuin
2. Jasper Langerhuizen
3. Falko Bos
DPA:
1. Julia van Essen
HPA:
1. Nils van de Vegt
2. Stan Duinkerken
DC:
1. Irene de Graaf
2. Marleen de Graaf
3. Madelief Poulus

DPC:
1. Maud Lubbinge
2. Jeanne Duinkerken

HC:
1. Bouwe Kuin
2. Stefan Prinsen
3. Stijn de Jong

HPC:
1. Tycho de Jong

DB:
1. Lotte van de Dijk

DPB:
1. Isabella Waaijer
2. Fleur Koppers
3. Marjolein Kruider

HB:
1. Roderick Jansma
2. Glenn Hoogeveen

Oorkondes

maakten door de positieve inzet op de zomer– en
ijstraining en de sportiviteit en gezelligheid die
hij/zij binnen onze trainingsclub bracht.

Tijdens de feestavond,
gehouden op 14 april
werden traditioneel ook
de oorkondes uitgereikt
aan leden die zich het
afgelopen seizoen uitermate verdienstelijk

In de categorie pupillen
werd Kevin Paans onderscheiden.

Feestavond
Wat is er aan de hand met de feestavond? Zoals we allemaal weten vindt
die plaats ter afsluiting van het
schaatsseizoen. Een zeer creatieve
commissie doet ieder jaar haar uiterste best om iedereen een leuke avond
te bezorgen.
Maar er hangt een geheimzinnig waas
over het gebeuren. Geen van de aanwezigen bleek bereid er iets over te
vertellen. Op onze vraag wat er zich
die avond had voorgedaan werden
ontwijkende antwoorden gegeven als

3e onderdeel

DA:
1. Ineke Dedden
HA:
1. Jorn de Jager
2. Jochum Smink
DNeo's:
1. Leslie Koen
2. Isabella Vos
HNeo's:
1. Ronald Bakker
2. Rutger Heersma
DSA:
1. Carla Zielman
HSA:
1. Arjan Westerbeek
2. Niels Maris
DM:
1. Elise Laan
2. Janny Eissen
HM:
1. Jan van der Stouwe
2. Bertus Niezing
3. Douwe Trinks

In de categorie junioren
A en B viel Martijn de
Boer de eer te beurt, terwijl Hillie Dijkstra in de
categorieën junioren A,
neosenioren, senioren,
masters en recreanten de
oorkonde kreeg overhandigd.

“Ik heb geen tijd” “Ik ben niet zo’n
schrijver” “Ik heb een mailtje gestuurd
naar anderen, die er bij waren” “Je
zou het aan …… kunnen vragen.”
Maar helaas, niemand wilde er zich
aan branden en ons kond doen. Het
leek wel of er een omertà op de avond
rustte. Wat er zich die 14de april heeft
afgespeeld onder de muzikale leiding
van de onvolprezen gangmaker Willem
Spans blijft een raadsel. We zullen het
nooit weten.
Voor de leden die er niet bij waren zit
er maar één ding op: Zorg dat je er de
volgende keer bij bent!
De Redactie

Zomercompetitie Senioren.

Op donderdag 21 juni a.s. om 19.00 uur starten we nabij de hoek Woldweg/
Arembergerweg bij Beltschutsloot.
Wat gaan we doen?
Eerste deel is hardlopen ruim 1 km. (rood op routekaartje)
Daarna een stukje kanovaren 1 km. (groen op routekaartje)
Daarna weer lopend naar de finish 300 m. (rood op routekaartje)
Onderweg met kanovaren en met de terugweg lopen zitten er een paar opdrachtjes/behendigheidjes in verwerkt zodat misschien niet de persoon met de
beste loop en kanokwaliteiten gaat winnen, maar iemand die gewoon handig en
slim is. Bij de start hoor je wat er van je verlangd wordt onderweg.

Allemaal veel succes op de 21e, en bij mooi weer gaan we na afloop nog even
gezellig napraten bij kanoverhuur Vaartjes in Beltschutsloot.

2e onderdeel zomercompetitie “de Chinese Muur”
woensdag 20 juni
Hallo jongens, meisjes en ouders en alle jeugdschaatsers,
Komende woensdag is het zover: “de Chinese Muur”.
Zorg dat je op tijd (18.15 uur) op de trainingslocatie (de Vlindertuin) bent.
Iedereen die vorig jaar heeft meegedaan weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Je moet kunnen lopen maar vooral ook kunnen rekenen, onthouden, de kranten gelezen hebben de afgelopen dagen zodat je alle vragen kunt
beantwoorden.
Wat is “de Chinese Muur”
Een loopparcours waar onderweg allerlei vragen gesteld worden. De antwoorden op deze vragen moet je onthouden. Heb je het parcours gelopen dan ga je
naar een jurylid om te horen of de antwoorden goed zijn.
Zijn ALLE antwoorden goed dan ben je klaar. Zijn NIET alle antwoorden goed
dan moet je het parcours nog een keer lopen. Er wordt je niet gezegd welke
vraag je niet goed beantwoordt hebt dus pas op. Je loopt het parcours net zo
lang totdat je alle vragen goed beantwoordt hebt. (Of totdat je de laatste bent
uit jouw categorie!!!)
Wie kan er winnen: IEDEREEN!!!

Dus: “MEEDOEN”

Na afloop weer een drankje en een energiereep!
(Het parcours zal hetzelfde zijn als vorig jaar maar natuurlijk zijn het andere
vragen!!!!)
Kijk ook nog even op de site voor meer informatie.
De organisatie
Gert Mulder, Jildou Leemburg, Dagmar Heersma, Lucas Manden, Emmie Manden en Elise Laan

Blessure

Operatie

Uit de running

Elise Laan, één van onze
trainsters, kampt met
een vervelende blessure.
In begin maart viel ze
van een ladder en verbrijzelde daarbij haar
rechter enkel. Ze is vol
goede moed aan het revalideren. We wensen
haar daarbij alle succes
en hopen voor haar op
een voorspoedig herstel.

Willem Hamer heeft een
operatie ondergaan en is
aan het herstellen. We
hopen dat we hem snel
terugzien in het peloton.

Dinsdag 12 juni maakte
Lucas Manden in zijn
fietsgroep bekend dat hij
voorlopig uit de running
is. Na 4 jaar heeft zijn
ziekte de kop weer opgestoken. Wij wensen hem
sterkte in de komende
tijd en hopen dat hij net
zo goed herstelt als de
vorige keer.

Weissensee
In de vorige nieuwsbrief stond een stukje over onze mannen en vrouwen van
de Weissensee. Irene ter Schure stuurde een foto waarop zij te zien is tijdens
haar 200 km tocht.

Limburg
Van vrijdag 1 t/m maandag 4 juni vond het traditionele weekend Limburg
plaats. Leden van STG en
een enkele gast fietsten 4
dagen heuveltje op en
heuveltje af door Limburg
en België. De groep was
iets kleiner dan vorig
jaar, omdat enkele prominenten om hun moverende redenen afhaakten.
Desondanks kijken alle
deelnemers terug op een
geslaagde editie. Er waren mooie ritten uitgezet,
die met name zaterdag

Uitstraling

elck wat wils boden.
Zondag was een minne
dag. Volgens het KNMI
was de temperatuur net
zo hoog als tijdens de
Kerstdagen en was het
de koudste 2de juni sinds
1953! En het ergste was
dat het de ganse dag regende. De meeste
’diehards’ lieten zich echter niet uit het veld slaan
en klommen ‘s middags
toch op de fiets voor 40
of 60 kilometer.
Gelukkig was het weer
maandagochtend beter
en kon het weekend met

worden. Ik riep nog naar
een trainer met een lange staat van dienst of hij
de uitdrukking kende,
maar hij keek mij schouderophalend na. Navraag
in de groep, waarin toch
voldoende eruditie huist,
leidde niet tot een bevredigend antwoord, maar
wel tot enige hilariteit.

een plezierige rit en heerlijke vlaai worden afgesloten. Alle deelnemers
danken Henk Doze die
zich immer als initiatiefnemer, organisator en
penningmeester opwerpt
om alles in goede banen
te leiden.
Om de continuïteit te
waarborgen reserveerde
hij in het accommodatiecomplex Panoorama voor
volgend jaar appartementen in het weekend
rond 31 mei.
Roel Broer

stralen! Nu kan onze trainer veel van ons eisen,
“Uitstraling tonen” Om
maar dat ze dit van ons
met dominee Gremdaat
wilde kan er bij mij niet
te spreken: “Kent u die
in. Toch bleef het knauitdrukking?”
gen, want je wilt natuurHet gebeurde tijdens een
lijk wel een goede indruk
dinsdagse training op
maken op degene die je
Thialf. Vanuit de bocht
week in week uit van
riep onze trainer ons toe
goede adviezen voorziet..
dat we wel wat meer uitEn laat “ een goede instraling in de oefening
druk maken” nu volgens
mochten leggen! Eén van Thuis de dikke Van Dale
het digitale woordenboek
ons was kort daarvoor
er maar eens op nagesla- precies de definitie zijn
straal uit de bocht gevlo- gen. Daar las ik: het
van “Uitstraling tonen”!
gen, maar die uitstraling vermogen van lichamen
Klupgenoot
om licht en warmte uit te
zou vast niet bedoeld

