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CLUBBLAD

Pelgrom, uw land- en tuinbouwspecialist
voor verkoop, onderhoud en reparatie...
Is uw machine
al klaar voor
de lente?
Maak nu een
afspraak en
profiteer van
10% korting
op de
onderdelen.

De Hessenrijders
Opgericht: 25 november 1987
Lid van de KNSB
Bestuur:
Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Algemeen

Irma van Hof
Harry vd Zijden
Dick Smit
Henk Luesink
Dineke de Bruin

v.d.H.Abersonlaan 14
Olmiuslaan 5 		
Nederbergweg 4
Keppelseweg 7
Geerhuizen 9 		

6998 AX
6998 AH
7008 AZ
6999 AM
6983 HD

Laag-Keppel
Laag-Keppel
Doetinchem
Hummelo		
Doesburg

0314-381861
0314-382427
0314-642569
0314-381345
0313-476605

Olmiuslaan 5 		
6998 AH Laag-Keppel
v.d.H.Abersonlaan 14 6998 AX Laag-Keppel
De Gasperilaan 99
7007 MV Doetinchem

0314-382427
0314-381861
0314-345354

Redactie Hessenrevue:
Harry vd Zijden
Wim van Hof
Sabina Visser

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 – info@pelgrom.nl

www.pelgrom.nl

Kopij naar:

s.visser52@chello.nl

Website:

www.hessenrijders.nl
webmaster/Content manager: Arjan Pool / Wim van Hof

E-mail:

info@hessenrijders.nl

Training:

schaatsconditietraining en skeelertraining
Wim van Hof
v.d.H.Abersonlaan 14 6998 AX Laag-Keppel
skeelertraining
Frans Monchen Marnedal 23		
7007 HH Doetinchem

0314-381861
0314-327675

Schaatstraining in Deventer:
Voor informatie betreffende de deelname, kosten en tijden kunt u
contact opnemen met het secretariaat.
Beheer ijsbaan Laag-Keppel:
	Het bestuur van de vereniging (contactpersoon Henk Luesink) in samenwerking
met vrijwilligers.
IJsmeester Henk Frederiks Dorpsstraat 27 6998 AA Laag-Keppel 0314-381953

Het bankrekeningnummer (IBAN)
van de Hessenrijders is:
NL 10 RABO 0315 0226 04
Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart.
Opzegging lidmaatschap schriftelijk bij het secretariaat vóór 1 april.
Het winterseizoen is van 1 oktober t/m 31 maart. Het zomerseizoen van 1 april t/m 30 september.
Opzegging deelname jeugdskeeleren per seizoen mogelijk. (voor 1 april of voor 1 oktober).
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Voorwoord

Marathonschaatser met ambities

Geen echt winterweer, maar wel
een schaatsbeleving! Dat kan in
Hummelo op de kunststofijsbaan op het
evenementenplein bij FF naar Steef.
In september zijn we met de
voorbereidingen gestart, een hele klus
met de nodige uitdagingen. De uitspraak
‘soms ben je te bang’ is menig keer
gevallen. We hebben doorgezet, mede
door de enthousiaste reacties van iedereen, met name van de sponsoren. En
daar hebben we geen spijt van! Op het moment van schrijven is de schaatsweek
nog maar halverwege, nu al zijn we meer dan tevreden. Wat een enthousiasme.
Meer over dit evenement in het volgende clubblad.
Het WK skeeleren wordt dit jaar in Nederland georganiseerd, ook hier zijn veel
vrijwilligers nodig. Een oproep van de organisatie om je als vrijwilliger aan te
melden lees je in dit clubblad

Casper de Gier uit Laag-Keppel kent een
dynamisch seizoen. Na lang door te hebben
geskeelerd in het najaar stond hij pas in oktober
een week voor de eerste marathon voor het eerst
op het ijs. Maar ondanks een wat, naar eigen
zeggen, onwennige eerste wedstrijd won Casper
de tweede marathon in Leeuwarden.

Irma van Hof, voorzitter

Van de bestuurstafel
De plannen om de activiteiten van de vereniging eens onder de loep te nemen
en te onderzoeken waar en wat we kunnen veranderen zijn door het organiseren
van het schaatsevenement in Hummelo wat op de achtergrond geraakt. Ideeën,
suggesties, wensen zijn van harte welkom (info@hessenrijders.nl).
Het blijkt dat mensen met een gmail account de mail met @hessenrijders.nl
niet of in de spambox ontvangen. Dat vinden wij erg vervelend, wij doen ons
best om iedereen op de hoogte te houden van het verenigingsnieuws. Kijk het
even na ,geef aan dat de mail vertrouwd is. Hopelijk is dan het probleem bij de
ontvanger opgelost. Wij werken er aan om het van onze kant op te lossen. Geef
bij wijzigingen je nieuwe e-mail adres aan ons door.
Wij zijn bereikbaar via
info@hessenrijders.nl
Lia Baars / Harry van der Zijden
voorzitter@hessenrijders.nl
Irma van Hof
penningmeester@hessenrijders.nl
Dick Smit
secretaris@hessenrijders.nl
Harry van der Zijden
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Casper rijdt momenteel bij de beloften,
dat wil zeggen dat rijders tot 23 jaar mogen deelnemen. Tijdens een
doorstromingswedstrijd op 6 januari mocht hij zich meten met de A-rijders en
behaalde hij de 33e plaats. De resultaten tot nu toe van Casper op een rij:
Positie in tussenklassementen
Klassement
Competitie
Algemeen Klassement KPN Marathon Cup
Jongeren Klassement KPN Marathon Cup
Laatste 10 uitslagen
Datum
Pos. Klasse
13-01-2018 12e Heren Beloften
10-01-2018 3e Heren Beloften
06-01-2018 33e Heren Topdivisie
01-01-2018 22e Heren
09-12-2017 7e Heren Beloften
25-11-2017 27e Heren Beloften
			
			
11-11-2017 9e Heren Beloften
			
04-11-2017 7e Heren Beloften
			
29-10-2017 6e Heren
28-10-2017 1e Heren Beloften
			

Pos.
6e
4e

Klasse
Heren Beloften
Heren BeloftenBekijk

Wedstrijd
Plaats
KPN Marathon Cup 11
Alkmaar
Nationale wedstrijd Flevonice
Biddinghuizen
KPN Marathon Cup 10
Heerenveen
KPN NK Marathon Neo-Senioren Utrecht
KPN Marathon Cup 7
Deventer
AB Vakwerk Marathon/
Sjoerd Huisman Bokaal
(KPN Marathon Cup 6)
Hoorn
Skate4AIR Marathon
KPN Marathon Cup 4)
Utrecht
AB Vakwerk Marathon
(KPN Marathon Cup 3)
Heerenveen
Mass-startcompetitie 2
Heerenveen
KPMS Bouwadvies Marathon
(KPN Marathon Cup 2)
Leeuwarden

Deze zomer wordt het WK skeeleren in Gelderland gehouden, een belangrijk
doel van Casper. We houden u uiteraard op de hoogte.
Hessenrevue 5

Word vrijwilliger bij het WK Inlineen Freestyleskaten 2018
Het gecombineerd WK Inline- en Freestyleskaten komt naar Nederland!
1 t/m 8 juli zijn Arnhem en Heerde het podium voor het hoogste niveau
van deze twee rollersporten. Voor het eerst in de historie zullen deze twee
Wereldkampioenschappen samen komen en zullen samen de diversiteit van de
rollende sporten laten zien. Nederland kijkt ernaar uit om in 2018 het epicentrum
van het rolschaatsen te worden door de Combi World Skate te organiseren.
Deze Wereldkampioenschappen worden gecentreerd rond twee locaties in de
provincie Gelderland. Heerde wordt het speelveld van de baanonderdelen (1-3
juli) en Arnhem organiseert de wegonderdelen (5-8 juli) en Freestyle-onderdelen
(5-7 juli).
Zonder vrijwilligers geen WK! Voor het WK is de hulp van maar liefst 375
vrijwilligers nodig en jij kan deel uitmaken van dit team! Het landelijke platform
voor vrijwilligers in sportevenementen, EventMakers, wordt ingezet om het
vrijwilligersmanagement van het WK Inline- en Freestyleskaten in goede banen
te leiden. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor vele verschillende taken en
rollen, waaronder:
- Hospitality
- EventMakers Services
- Publieke Services
- Wedstrijdzaken

- Side Events
- Media & Communicatie
- Evenementenregelaar
- Transport

Wil jij jouw sport in de provincie Gelderland promoten en de sport steunen door
als vrijwilliger bij dit unieke skate-evenement te komen helpen? Meld je dan aan
als EventMakers via www.eventmakers.nl. Op de website kan je meer lezen
over het deelnemen als vrijwilliger aan dit gave evenement.
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Goed ijs heb je niet zomaar
Zodra het in Nederland een beetje kouder wordt, krijgen we meteen zin om het
ijs op te gaan. Maar dat het kwik onder het vriespunt daalt, betekent niet gelijk
dat je het ijs op kunt. Wanneer is ijs veilig, en waarom duurt het de ene keer
langer dan de andere keer voordat het ijs dik genoeg is?
Met minder dan 4 centimeter ijs kun je het wel vergeten, dat ijs is veel te dun.
Dus vanaf 4 centimeter ijsdikte kun je het ijs op. Maar als je er met een hele
mensenmassa op gaat, moet het toch wel 8 tot 12 centimeter dik zijn.
Hoe ontstaat ijs?
De buitenlucht is kouder dan het water, waardoor het water afkoelt. Als het water
onder nul komt, bevriest het aan het oppervlak. Bij genoeg kou breidt dat laagje
steeds verder uit en wordt het dikker. Maar sneeuw en wind kunnen roet in het
ijsplezier gooien. Als er sneeuw op het ijs komt, zorgt dat voor een isolatielaagje
dat de koude lucht buiten houdt. Ondertussen wordt het ijs van onderen
aangevreten door het warmere water onderin. Door harde wind beweegt het
water continu. En komt het warmere water steeds naar boven. Dan duurt het
veel langer om het af te laten koelen en een ijslaagje te krijgen.
Om te kijken of we ijskrijgen wordt een
zogenaamde ijspluim gebruikt. Deze grafiek
laat zien hoe warm het water zal zijn en hoe
dik de ijslaag wordt. Het zijn een heleboel
verwachtingen bij elkaar, doorgerekend door
een computer. Maar hoe verder er in de
toekomst wordt gekeken, hoe onzekerder
het wordt. De ijspluim gaat uit van stilstaand
water van twee meter diep. Een diep meer heeft veel lagere temperaturen nodig
om te bevriezen. Net zoals stromend water, bijvoorbeeld bij een rivier. Een
ondergelopen weiland heeft maar een dun laagje water. Dat bevriest dus veel
sneller. En dan kun je al snel een rondje op het ijs maken.
Elfstedentocht
Voor een Elfstedentocht moet er op de hele route ongeveer 15 centimer ijs
liggen. Daar heb je dus een lange vorstperiode voor nodig. De laatste keer dat
dat lukte was in 1997. Wanneer de Elfstedentocht weer gereden kan worden,
weet niemand. Maar iedere dag komen we er een dag dichterbij. Bron: rtlnieuws.nl
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Schaatsende Yogi’s
Ongeveer anderhalf jaar geleden stond ik voor het eerst op de yogamat. Wat
voelde ik me een stijve hark tussen al die mensen die zich moeiteloos in soms
de meest ingewikkelde houdingen leken te kunnen bewegen. Dat moest toch
anders... En zo kwam ik bij het Yogahuis in Doetinchem.
Na een tijdje Power Vinyasa Yoga gevolgd
te hebben, merkte ik dat je voor best veel
oefeningen een goede balans nodig hebt.
Schaatsen en skeeleren zijn ook sporten
waarbij heel veel draait om balans. Een mooie
overeenkomst dus.
Dit jaar vroeg Wim daarom aan mij of ik het
leuk zou vinden om een keer bij de zaaltraining
een yoga-les te geven. Zo konden we ook
wat meer afwisseling in de trainingen te
brengen. Ook de andere leden stonden hier
erg enthousiast tegenover en inmiddels
hebben we twee lessen gedaan.

Zonnegroet

Maar wat kan yoga voor schaatsers betekenen? Yoga kan helpen bij het
versterken van spieren, het flexibel maken en zeker ook bij het mentale stuk ,
bewustwording en concentratie. Yoga voor training of wedstrijd maakt dat het
lichaam en de geest er klaar voor zijn.
Ook kan het worden ingezet
als preventie of herstel
van blessures. Rugpijn
bijvoorbeeld kan ontstaan
als de rug te weinig flexibel
is en de core niet sterk
genoeg, maar ook als er
teveel stijfheid in de heupen
zit. Het is niet voor niets dat
steeds meer topsporters
aan yoga doen.
Namasté, Sabina
10 Hessenrevue
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Leren schaatsen achter
een hightech stoel
De stoel is het klassieke hulpmiddel om te leren
schaatsen. Bijna de helft van de ouders en
kinderen heeft het zo geleerd, blijkt uit onderzoek
van telecom- en internet bedrijf KPN. Samen met
Sven Kramer heeft KPN de klassieke stoel in
een hypermodern jasje gestoken, speciaal voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. In de twee groene
handgrepen zitten sensoren. Die detecteren of het
schaatsende kind zijn evenwicht goed bewaart
en de juiste schaatsbewegingen maakt. Lasers
laten zien waar de schaatsen op het ijs neergezet
moeten worden. Door een luidspreker in de stoel krijgt het kind instructies van
Olympisch kampioen Sven Kramer. ,,Duw je schaats weg. Druk goed tegen
het ijs. Dieper zitten. Door de knieën. Vooruit kijken. Remmen. Het is belangrijk
dat je de schaatsen goed naar de zijkant duwt. Dit gaan we herhalen. Links.
Rechts.’’ Op de ‘Coolste Baan’, een grote ijsbaan in het Olympisch Stadion in
Amsterdam, kunnen kinderen oefenen met dertig interactieve schaatsstoelen.

BOUWEN

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Anno 1879
Advies voor uw
onderhouds- en/of
restauratieplan

modern
karakteristiek
historisch
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries is een
traditierijke onderneming met meer dan 130 jaar
ervaring in de bouw. Kennis en vakmanschap van
generaties heeft ons een grote voorsprong gegeven.
Kunde en kennis over oude en nieuwe technieken
in nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie en
onderhoud sluiten soepel aan bij de specifieke
wensen van de opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

(Bron: ad.nl)

Schaatskoorts in Hummelo
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging was er van 20 tot
en met 27 januari een schaatsfestijn op het evenementenplein in Hummelo.
Op een geheel overdekte kunstijsbaan van 300 vierkante meters kon de jeugd
kennis maken met het schaatsen. Iedereen, jong en oud, kon elke dag komen
schaatsen met eigen kunst- of ijshockeyschaatsen of
gebruik maken van de aanwezige schaatsen. Er werden
schaatsclinics gegeven, er was discoschaatsen, een
curlingtoernooi en ook een open podium, waarop
iedereen die muziek wil en kan maken dat kon laten
horen. De koek en zopie ontbrak uiteraard ook niet
en bij FF naar Steef stonden de stamppot, hapjes en
drankjes klaar. In de volgende Hessenrevue doen we
uitgebreid verslag van het geslaagde evenement. Op
de volgende pagina’s krijgt u alvast een voorproefje.
12 Hessenrevue

Nieuwbouw modern

Nieuwbouw karakteristiek

Restauratiewerk

Vakmanschap - passend bij uw wensen
Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl
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BodyAction
WEHL

Cardio-fitness
Indoorcycling
Halter-training
Aerobics
Tube-training
Kids-aerobics

Circuit-training
Rugscholing
Herstel- training
Club-Yoga
Club-Power
Streetdance

Bel voor een

gratis proefles!

BodyAction
Sportcentrum
Beekseweg 21/29
7035 AV Wehl
Tel. 0314-682195
Mail: info@bodyactionwehl.nl
Website: www.bodyactionwehl.nl

Schaatspret bij Flevonice
Op donderdag 28 december verzamelde een groep fanatieke schaatsers zich
rond 9.00 uur bij de Woordhof in Hummelo. Dit jaar vertrokken we met maarliefst
14 Hessenrijders naar de grootste kunstijsbaan van Nederland voor een dagje
Flevonice. Met een beetje bewolking, af en toe wat licht regen en een matige
wind was het prima schaatsweer. Het ijs werd na het middaguur wat zachter, wat
voor de hardrijders onder ons een klein nadeel is, maar anderen juist fijn vinden.
Met flink wat kilometers in de benen, reden we rond
15.00 uur weer richting Hummelo. Helaas is de
schaatssport niet zonder risico’s. Irma kwam lelijk ten
val met als resultaat twee bont en blauwe en pijnlijke
bovenarmen. We wensen haar natuurlijk heel veel
beterschap en sterkte met het herstel. Gelukkig is onze
voorzitter een echte power-vrouw en liet ze zich er niet
van weerhouden om onlangs samen met Wim de ski’s
onder te binden.

Bericht van de Scheg in Deventer
Allereerst wenst Sportbedrijf Deventer u het allerbeste voor 2018!
Graag attenderen wij u op het volgende:

Meerbezoekenkaart met gratis boek

Vanaf 23 december 2017 kunnen recreatieve bezoekers
van De Scheg een 25 meerbezoekenkaart aanschaffen.
De 25 meerbezoekenkaart is één pas voor zowel
schaatsen als zwemmen, niet persoonsgebonden en
één jaar geldig, ook in de vakantieperiodes.

Koop voor 9 februari 2018 een 25 meerbezoekenkaart
en ontvang hierbij GRATIS het dikke boek Olympische
Winterspelen met een winkelwaarde van € 20.
In dit boek is er veel aandacht voor o.a. Erben Wennemars, Stefan Groothuis en
Jan Smeekens die het schaatsen zijn begonnen op de ijsbaan van De Scheg.
Wij hopen u dit seizoen nog op onze ijsbaan te mogen begroeten.
Onze ijsbaan sluit dit jaar op zondag 18 maart 2018.
Op zaterdag 13 oktober 2018 openen wij onze ijsbaandeuren weer.
Hessenrevue 17
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Social media

Heeft u / heb je een grappige, originele of informatieve tweet of post ontdekt op social
media? Laat het ons dan weten! Stuur de link naar s.visser52@chello.nl.
Hessenrevue 21

Sport activiteiten kalender
Wanneer
Hardlopen
11 mrt 2018
25 mrt 2018
12 mei 2018
10 jun 2018

Wat

Waar

Info

Elverloop
Kruisberg Trailrun
28e BAX 5x5 estafetteloop
Keppelrun

Wehl
Doetinchem
Doetinchem
Hoog-Keppel

elverloop.nl
kruisbergtrailrun.nl
argoatletiek.nl
keppelrun.nl

Fietsen
11 mrt 2018
25 mrt 2018
25 mrt 2018
02 apr 2018

Fietshuis Jansen Achterhoek Ronde
Goossens Montferlandtocht
Lentetocht Vorden-Posbank
Paastoertocht

Zelhem
Laag-Keppel
Vorden
Aalten

toerclubzelhem.nl
tcdeberkelrijders.nl
vrtcvorden.nl
paastoertocht.nl

Schaatsen
26 feb 2018

Schaats 4 daagse

Enschede

ijsbaan-twente.nl

Winter Triatlon Twente: Schaatsen, fietsen en lopen; het kan allemaal op zaterdag 24 maart op
IJsbaan Twente tijdens de Winter Triatlon Twente. Iedereen kan deelnemen. Er zijn verschillende
categorieën waarin je kunt starten, zowel voor kinderen als volwassen. Kun je wel schaatsen,
maar minder goed fietsen en/of hardlopen? Deelnemen als team kan ook, dus zoek een fietser en
hardloper en schrijf je samen met hen in als team.Meer weten? www.wintertriatlontwente.nl

ESSO SELF
SERVICE
“DREMPT”
Rijksweg 40B - 6996 AC Drempt
telefoon (0313) 65 17 81

OPEN:
Maandag t/m vrijdag van
6.00 - 23.00 uur
Zaterdag van 7.00 - 22.00 uur.
Zondag van 8.00 - 22.00 uur.
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Volg het schaatsen op de
Olympische Winterspelen 2018
Het schaatsen deed in 1924 zijn intrede op de Spelen met 4 afstanden plus
een allround titel voor mannen. In Lake Placid in 1932 waren er weliswaar
demonstraties van schaatswedstrijden van vrouwen, maar het zou tot 1960
duren voor vrouwen ook officiële onderdelen kregen op de Winterspelen.
De Olympisch Winterspelen 2018 worden gehouden van vrijdag 9 februari tot
en met zondag 25 februari 2018 in de Zuid-Koreaanse stad Pyeongchang.
Op het programma van het schaatsen staan in 2018 maar liefst veertien
medailleonderdelen. Nieuw op het programma van de Olympische Spelen 2018
is de Massastart. Hier strijden 28 schaatsters om een podiumplek.
Een andere wijziging ten opzichte van voorgaande Winterspelen is het aantal
omlopen op de 500 meter. Sinds 1998 werd de winnaar op de 500 meter
bepaald na twee omlopen, waarbij iedere schaatser eenmaal in de binnenbaan
Afstand

Mannen

Vrouwen

500 meter

Ronald Mulder
Kai Verbij
Jan Smeekens

Anice Das
Marrit Leenstra
Jorien ter Mors

1000 meter

Kjeld Nuis
Koen Verweij
Kai Verbij

Ireen Wüst
Marrit Leenstra
Jorien Ter Mors

Kjeld Nuis
Koen Verweij
Patrick Roest

Ireen Wüst
Lotte van Beek
Marrit Leenstra

1500 meter

3000 meter

Tijdens de spelen van Sotsji in 2014 behaalde Nederland bij het schaatsen maar
liefst 23 medailles, waaronder acht maal goud. Om niets van het schaatsen te
hoeven missen hebben we het schaatsprogramma voor je op een rij gezet.
Programma schaatsen Olympische Winterspelen 2018
Datum

Afstand

Starttijd
(Nederlandse tijd)

Zaterdag 10 februari 2018

3000 meter vrouwen

12:00 uur

5000 meter mannen

08:00 uur

Maandag 12 februari 2018

1500 meter vrouwen

13:30 uur

Dinsdag 13 februari 2018

1500 meter mannen

12:00 uur

Woensdag 14 februari 2018

1000 meter vrouwen

11:00 uur

Donderdag 15 februari 2018

10.000 meter mannen

12:00 uur

Vrijdag 16 februari 2018

5000 meter vrouwen

12:00 uur

Zondag 18 februari 2018

500 meter vrouwen

12:00 uur

Ireen Wüst
Antoinette de Jong
Carlijn Achtereekte

Zondag 18 februari 2018

Ploegenachtervolging mannen
heats

13:00 uur

Anouk van der Weijden
Esmee Visser

Maandag 19 februari 2018

500 meter mannen

12:00 uur

Maandag 19 februari 2018

Ploegenachtervolging vrouwen
heats

13:00 uur

Woensdag 21 februari 2018

Finale Ploegenachtervolging
vrouwen

13:00 uur

Woensdag 21 februari 2018

Finale Ploegenachtervolging
heren

14:00 uur

Vrijdag 23 februari 2018

1000 meter mannen

11:00 uur

Zaterdag 24 februari 2018

Mass Start vrouwen

12:00 uur

Zaterdag 24 februari 2018

Mass Start mannen

13:30 uur

Sven Kramer
Bob de Vries
Jan Blokhuijsen

10.000 meter

Sven Kramer
Jorrit Bergsma

Ploegenachtervolging

Sven Kramer
Koen Verweij
Jan Blokhuijsen

Ireen Wüst
Antoinette de Jong
Marrit Leenstra

Koen Verweij
Sven Kramer

Irene Schouten
Annouk van der Weijden
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Dit jaar mag Nederland in totaal tien mannen en tien vrouwen afvaardigen
naar de Olympische Spelen. Deze tien mannen en tien vrouwen mogen per
sekse 16 startplekken opvullen. Op het Olympische Kwalificatie Toernooi, het
OKT, dat werd gehouden van dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 december
2017 in Heerenveen konden de Nederlandse schaatsers en schaatssters zich
kwalificeren voor de Olympische Spelen 2018.

Zondag 11 februari 2018

5000 meter

Massa start

en eenmaal in de buitenbaan startte. Vanaf de komende Winterspelen zal er nog
maar één omloop zijn. De winnaar zal weer worden bepaald zoals het tot en met
de Winterspelen van 1994 gebruikelijk was.

Wist u dat...

AUTOBEDRIJF PELGROM

•h
 et 50 jaar geleden is dat een aantal schaatsers en een trainer de basis hebben
gelegd voor de Vereniging?

Broekstraat 5a, 6999 DE Hummelo

•h
 et in 1987 een officiële vereniging is geworden met de naam ‘de Hessenrijders’?

E-mail: info@garagepelgrom.nl

• het schaatsuitje naar Flevonice inmiddels traditie is geworden?

Telefoon 0314 - 381651		Fax 0314 - 381167

www.garagepelgrom.nl

• schaatsen in Laag-Keppel deze winter wederom erg twijfelachtig is?
• de Rabobank-ijsbaan in Hummelo een groot succes is geworden?
• er heel veel foto’s op de website staan?
•e
 r fanatiek curling werd gespeeld? De overwinning naar een veteranen team
ging?
•b
 ij de volgende Olympische winterspelen misschien wel een curling team uit
Hummelo meedoet?
• we misschien wel curling en/of ijshockey trainingen moeten gaan verzorgen?
•e
 r 250 schoolkinderen van de uitnodiging om te komen schaatsen gebruik
hebben gemaakt?

✔ Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
✔ Reparaties en onderhoud
van alle merken
✔ Schadereparaties
✔ APK II-keurstation

•d
 e jongste deelnemer aan de schaatslessen van Wim 2 jaar was? Hij heeft een
uur heeft meegedaan op zijn dubbele ijzertjes en kan heel goed ‘diepzitten’.
• jong geleerd, oud gedaan is? Kampioen van de toekomst?
• Dirk zich opgeworpen heeft als baanveegspecialist en ijsbaantoezichthouder?
•D
 irk glijmiddel nodig had voor de ijsbaan? Dat zou worden opgestuurd naar
Hummelo.
•H
 et pakket bij de Spar werd bezorgd? Gericht aan FF naar Steef t.a.v. Irma van
Hof. Wat moet Wim daar nu van denken?

Maandag:
Dinsdag t/m
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

Gesloten
9.00-18.00
9.00-20.00
9.00-16.00

600

m² fietsplezier

•d
 e vrijwilligers zich weer enthousiast hebben ingezet om er een geslaagde
schaatsweek in Hummelo van te maken? Bedankt allemaal!
•h
 et schaatsevenement mede mogelijk is gemaakt door alle sponsoren?
Fantastisch!
•C
 asper nu twee maanden in Colombia en Mexico is om zich voor te bereiden op
de WK skeeleren in Nederland? Volg zijn blog!
• J ette Beek weer mee gaat doen aan het NK jeugdschaatsen
in Groningen?
•o
 ok dit jaar weer leden naar de Weissensee en naar
Zweden zijn geweest om daar hun kilometers op natuurijs
te maken?
•e
 r enkele ouders met hun kinderen naar het skeeleren
komen kijken?
26 Hessenrevue

In de
volgende
Hessenrev
ue
alles over
Curling,
de Weisen
see en
schaatsen
in
Zweden!

voldoende eigen
parkeerruimte

!

o.a. dealer van

Leigraafseweg 33f
industrieterrein “Beinum-west”
6983 Br doesBurg
info@xycLeservice.nL
teLefoon 0313 - 412727
www.xycleservice.nl

Ambachtelijk ijs sinds 1997

Ambachtelijk ijs sinds 199
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200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen
www.ijsvandesteenoven.nl
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Ambachtelijk bereidt ijs, op maat gemaakt, voor horeca, bedrijf en particulier.
Ook hebben we diverse ijskarren voor uw evenementen en festiviteiten, geven
rondleidingen op ons bedrijf en bieden u een bijzondere vergaderlocatie.
Meer weten? www.ijsvandesteenoven.nl

Ambachtelijk bereidt ijs, op maat gemaakt, voor hore
Ook hebben we diverse ijskarren voor uw evenemente
rondleidingen op ons bedrijf en bieden u een bijzon
Meer weten? www.ijsvandesteeno

