VOORWOORD
Beste Sportvrienden,
Voor u ligt het eerst clubblad van 2012. We staan aan het begin van een nieuw
seizoen, maar in dit clubblad blikken we uitgebreid terug op twee uiterst
succesvolle evenementen die we pas hebben afgerond.
Als eerste natuurlijk de kerstshow. Maandenlang is er keihard gewerkt door rijder
en rijdsters, ons trainerskorps, dames van de naaigroep, de werkgroep en alle
overige vrijwilligers die op welke manier dan ook hun steentje hebben
bijgedragen. Arbeid die werd terugbetaald middels prachtige uitvoeringen.
Een sporthal die steeds verder wordt omgetoverd in een prachtige kerstsfeer, licht
en geluid waar kosten noch moeite worden gespaard, enthousiaste vrijwilligers en
ogenschijnlijk onvermoeibare sporters en trainers.
Drie nagenoeg uitverkochte shows die alle complimenten verdient en uiteindelijk
op zondagavond stralende gezichten bij iedereen. Ontzettend moe, maar vooral
voldaan konden we de kerstdagen in gaan.
Even rust en dan in het nieuwe jaar weer vol aan de bak voor het NK show te
Rotterdam. Na twee podiumplaatsen in de voorgaande jaren te hebben gehaald
e
en een groot aantal 4 plaatsen is er altijd hoop om weer een stapje hoger te
komen. Kleine meisjes worden groter en dat zie je.
Zoals altijd kan er eerst nog geoefend worden. Even de baan verkennen en de
puntjes op de i zetten. Natuurlijk ook even de concurrenten bekijken en proberen
in te schatten wat we kunnen verwachten. Zou het mogelijk zijn ,, volgens de
‘kenners’ ziet het er goed uit maar vindt de jury dat ook?
Hoe gaan de rijdsters om met de spanning? Hoe is de vorm van de dag?
Met de vorm bleek het wel goed te zitten. Zonder uitzondering lieten alle groepen
zien bestand te zijn tegen druk. Misschien dat die druk er wel voor heeft gezorgd
dat men nog beter kon presteren.
Zonder uitzondering werden alle nummers op een voortreffelijke wijze uitgevoerd.
Dat vond de jury ook. Het aantal podiumplaatsen is in 1x verdubbeld.
Een groot compliment voor iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen.
Nu verder met het nieuwe seizoen. Waar de afgelopen periode de focus lag op
het showrijden kan nagenoeg iedereen nu weer individueel aan de bak.
Ik wens iedereen wederom een succesvol sportief jaar toe.
De Voorzitter
Frank Renne
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NIEUWS
Tijd voor nieuwe acties
We hebben in 2011 diverse acties op touw gezet om de clubkas te
spekken. Dit waren o.a. de Grote Club Actie, de kledingactie, Bavaria
Open Air en de Rabo clubkascampagne.
Deze acties hebben een mooi bedrag opgeleverd, dat we ook weer hard
nodig hadden bij de voorbereidingen van de kerstshow. We willen
nogmaals iedereen bedanken die zich bij deze acties heeft ingezet.
Mede door het wegvallen van Bavaria Open Air zijn we voor 2012 op zoek
naar nieuwe acties. Er is inmiddels een actiecommissie opgericht,
bestaande uit Adri Cortenbach en Sylvia de Goede.
Deze commissie is nog op zoek naar versterking.
Heb jij zin om nieuwe acties te bedenken en verder
uit te werken, meld je dan nu aan via
penningmeester@rvolympia.nl.
Bovendien willen we iedereen oproepen om goede
ideeën via bovenstaande mail door te geven aan de
commissie.

Algemene Ledenvergadering
Op de jaarlijkse ledenvergadering brengt het bestuur van de vereniging
verslag uit over het voorbije jaar (2011) en vertelt zij over haar plannen
voor 2012. Het is hét moment voor leden en/of hun ouders om hun
mening te laten horen of mee te denken met de vereniging. Het bestuur
nodigt daarom van harte alle leden en/of hun wettelijke
vertegenwoordigers uit voor de ALV op 18 april a.s. om 20.00 uur in de
kantine van Janssens in de Brugstraat.
Na afloop is er altijd een hapje en een drankje.
Het is een goede en gezellige manier om te
ontdekken wat er allemaal binnen de
vereniging gebeurt en leeft!

NIEUWS
Rabobank steunt Olympia
De Rabobank Peelland Zuid heeft jaarlijks een Clubkascampagne. Dit jaar
hebben 46 stemgerechtigden hun stem op Olympia uitgebracht, waarvoor
dank! Dit leverde de Olympia-clubkas maar liefst € 230 op.
Daarnaast zat in het magazine van de Rabobank Peelland Zuid een
kortingsbon voor onze kerstshow. Daar is goed gebruik van gemaakt,
waardoor de tribunes tijdens de kerstshow goed vol zaten. En wat is er
nou mooier dan rijden voor een volle zaal?

Kerstshow was weer Olympia op
z’n best!
Wat was het toch weer een genot om naar te
kijken! Zowel live als later nagenietend met
foto’s op de site, met de DVD of op YouTube.
De kostuums waren weer schitterend, en ook de decors zagen er mooi uit.
Persoonlijk geniet ik altijd erg van de gezichten van de rijdsters: soms
gespannen, geconcentreerd, vaak vrolijk, met een blik van herkenning
naar een bekende op de tribune, maar vooral genietend van het moment.
En wat een afwisseling in nummers weer dit
jaar! Van technisch hoogstaande nummers als
het synchroon zwemmen naar vrolijke en
vertederende nummers als de muizen.

NIEUWS
Marloes die de sterren van de hemel zong en dansgroep LOL die liet zien
dat dansen zonder rolschaatsen ook heel leuk is. Mooie solo’s en de hele
vereniging op de baan, je hoefde je geen moment te vervelen!
Maar goed dat het publiek onbezorgd kan genieten, onwetend van al het
werk en de stress die er aan vooraf is gegaan. Dat er op de
woensdagavonden op de Brugstraat hard gewerkt wordt aan kostuums en
decors weten veel mensen wel. Maar dat er tot op het laatste moment
(vrijdagavond) nog pakjes zijn gemaakt? En wist u dat de vrijwilligers van
de werkgroep al op vrijdagochtend beginnen met inladen van spullen, en
vrijdagavond om 24.00 uur pas stoppen met opbouwen in de sporthal? Ze
vervolgens op zaterdagochtend al weer vroeg present zijn om tijdens de
eerste trainingen de laatste hand te
leggen aan de zaalaankleding?
Tijdens de shows zijn ze druk bezig met
het verzorgen van geluid en licht, en
tussen de coulissen met het klaar zetten
van de juiste attributen en
decorstukken. Geen wonder dat er ’s
avonds aan de bar (en in de
shoarmatent) wordt uitgepuft. Zondag voelt dan niet iedereen zich even fit,
maar ook dan is iedereen weer present, om tot laat in de avond door te
gaan met afbouwen. Fijn dat er toen zoveel helpende handen waren!
Maandag moeten ten slotte alle containers weer uitgeladen en opgeruimd
worden.
Na vier dagen feestelijk hard werken is op maandagavond dan de
vrijwilligersavond. Met iedereen die heeft meegeholpen aan de kerstshow
wordt getoost, nagepraat, en genoten van de eerste filmbeelden.
Zowel rijdsters als vrijwilligers kunnen trots terugkijken op een mooie
kerstshow 2011.

NIEUWS
Het solo-seizoen van start
Nadat de afgelopen maanden een belangrijk deel van de
trainingsinspanning op het showtrainen is gericht, komt de komende
maanden het individuele programma weer meer op de voorgrond te staan.
Sommige rijdsters gaan op test, er staan wedstrijden op het programma,
en er komen ook weer trainingsweekends aan.
Uiteraard staan alle activiteiten op onze jaarkalender op het ledengedeelte
van rvolympia.nl en krijg je te zijner tijd (indien voor jou van toepassing)
via de TCK een uitnodiging met tijdschema.
Voor alle wedstrijdrijdsters (en degenen die daar vlak tegenaan zitten)
geldt in elk geval dat het handig is om in de agenda te schrijven:

Training figuren en vrijrijden met Paul McIlhone: 24 en 25 maart

En begin maar vast op je Engels te oefenen!

Figuurstage
Om het wedstrijdseizoen op en top te starten heeft de Bond een
buitenlanse trainer uitgenodigd om een Figuurstage te verzorgen. Lees
hieronder de verslagen van Brianne en Yessie. Jongedames, hartstikke
goed dat jullie ons meenemen naar de Figuurtraining in Zaandam.
Verslagje van de figuurstage op 14 Januari 2012 te Zaandam
Toen papa en mama mij s ‘morgens vroeg wakker maakten wist ik dat ik
naar Zaandam zou gaan om daar te gaan figuren. We gingen eerst Beau
ophalen en toen Jeanne. Toen we bij sporthal de Struijk aankwamen was
de deur nog op slot. Mijn papa en mam stapte uit terwijl ik, Beau en

Jeanne bleven zitten. Na een paar minuutjes wachten konden we naar
binnen. Papa droeg mijn zware tas, en ik de tiktakjes (die kleine snoepjes)

NIEUWS
Toen we ons aan het omkleden waren werd het langzamerhand steeds
drukker in de kleedkamer. Na ons ongeduld mochten we eindelijk op de
baan. Het was wel even wennen, doordat de baan zo glad was. Nadat we
een lange preek hadden gehad over hoe belangrijk de basis was en wie,
wie is begonnen we pas echt met trainen. We zaten met zo´n 3 á 4
kinderen op één figuur. Na 3 kwartier hard trainen hadden we pauzen,
groep 2 mocht in die tijd figuren. Toen we weer begonnen met trainen
kwam de Duitse trainer dhr. M. Obrecht als eerst bij ons figuur kijken, en
begon heel wat uit te leggen. Soms was het best grappig als hij wat
uitlegde omdat hij Duitse en Engelse woorden door elkaar haalde. Toen
we klaar waren met de 3 sessies van 3 kwartier maakten we een
groepsfoto. Daarna gingen we ons omkleden om op weg naar huis te
gaan, maar eerst gingen we nog even lekker snacken bij de McDonalds.
We aten een ijsje en een hamburger mmmmmmmmmmm.
’s Middags was het de beurt aan Kelsey en Yessie helaas ging Colet op
het laatst niet mee. Hopelijk hebben jullie het net zo leuk gehad als wij.
Bedankt vereniging, Zaandam, dhr. M. Obrecht en Jeanne voor de
leerzame en leuke dag.
Groetjes Brianne Prinsen

Alle figuursters (ochtend) op de foto met de trainers

NIEUWS
En ’s middags kwamen wij
Zaterdag middag rond half een reden we aan naar Zaandam. Daar
aangekomen gingen we ons omkleden en nog even naar de handballers
kijken. Als het 3 uur is, is Michael Obrecht er ook.
Als Gerry Obbens heeft uitgelegd hoe we het gaan doen beginnen we.
Michael komt elke keer bij iedereen even kijken en zeggen wat hij of zij
anders moet doen. Na elk figuur riep hij ons en gaf hij ons en de trainers
aanwijzingen en zei hij ook wat hij zijn leerlingen leerden. We hebben
deze dag veel geleerd en het was een leuke training, vooral tussendoor
hadden we veel plezier met Jeanne. Het was een zeer geslaagde training
en dit mag van mijn part nog wel een vaker voorkomen!
‘Xxx Yessie

Kledingactie wegens succes herhaald!
In november stond de kledingcontainer van
Olympia weer enkele dagen bemenst achter
de Brugstraat. Een flink aantal leden heeft de
kasten weer ‘winterklaar’ gemaakt, en soms
ook bij familie en bekenden kleding en
speelgoed ingezameld.
Dat zorgde voor een goed gevulde container, die de vereniging maar liefst
€ 220 heeft opgeleverd.
De kledingactie leverde naast een mooi bedrag ook een aantal positieve
reacties op. Het is tenslotte een gemakkelijke manier voor alle leden om
hun steentje bij te dragen. Kasten opruimen moet toch af en toe!
Met het voorjaar in zicht heeft het bestuur daarom besloten om de
containeractie te herhalen, en wel tussen 21 en 25 maart. De precieze

data en tijden zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt, maar u kunt
alvast beginnen met verzamelen!

PRIJZENKAST
Zo aan het begin van het seizoen is het misschien goed om even te kijken naar
de klasse waarin je gaat starten. Hieronder volgt een opgave van de categorie
waarin je uitkomt in 2012. Maar, er zijn nog 2 testen te gaan voordat het seizoen
echt van start gaat. En wie weet kom je dan een trede hoger. Veel succes!
Let op! De Vrije Klasse doet dit wedstrijdseizoen mee met de wedstrijden voor de
A-klasse (zie wedstrijdkalender). Uitzondering: NK Solo
Figuren
Marieke van den
Biggelaar
Vera Buurman
Colet Claessens

Dansen

Jeugd (A)
Pupil B
Jeugd A

Senna Cobben
Beau Cortenbach

Vrijrijden

Vrije Klasse
Prepupil C
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Cadet A

Prepupil B
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Cadet A

Cadet A
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Prepupil A
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Aspirant B
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Pupil A
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Cadet A
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Pupil B

Aspirant A

Brianne Prinsen

Pupil B

Fleur Renne
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Aspirant A

Yvon Swinkels

Pupil B

Melissa Verdonk

Cadet A

Aspirant A

PRIJZENKAST
NK Show 2012 in Rotterdam: puur genieten
Zondag 12 februari 2012, een dag om te
nagenieten. Het NK Show 2012 in Rotterdam
was een hele belevenis: een prachtige
accommodatie en zeven kunstrijverenigingen
die schitterende thema’s opvoerden. Alle lof
voor de rijdsters, trainsters en organisatie.
Ik mocht erbij zijn en had beloofd verslag te
doen. Om 8.30 uur vertrokken rijdsters,
trainsters en een aantal moeders van Olympia
naar het Topsportcentrum in Rotterdam in een
‘dubbeldekker’ (zenuwen in bedwang want de
wc was defect). Een mooie gelegenheid om
vast ‘te donutten en knotten’.
Bij aankomst wist iedereen zich om te kleden op enkele vierkante
centimeters (erg handig om de hoogte te benutten voor het opbergen van
de dagelijkse outfit; dat hadden jullie thuis al geoefend???). Tijd om de
nummers nog even te oefenen op een baan die anders voelt dan thuis.
Gelukkig leverden de gladdere stukken geen problemen op.

PRIJZENKAST
Kleine Groep
Na de officiële opening mocht de Kleine Groep (5 teams) als eerste
starten. Onze “Synchro swimming stars from Brasil” deden het
voortreffelijk. Keurig gereden jonge dames! In de wandelgangen ook van
supporters van andere clubs veel positieve reacties gehoord, het was een
hip en een schitterend nummer om naar te kijken. Naast het podium, wel
het nummer dat de meeste indruk maakte.

Jeugd Groep
In de Jeugd Groep (max. 16 jaar) 9 teams: KRC en Olympia deden met
twee teams mee. In totaal waren er vier teams met rijdsters jonger dan 12
jaar (JG NL). Eén van hen was de Oude Molen met een heel peloton
wielrennertjes van een bekende bank. Ondanks hun geringe ervaring op
rolschaatsen al gauw de lievelingen van het publiek. Dat ook de jury het
thema en de choreografie aansprak, zag je terug in de punten.

PRIJZENKAST
Ook de rijdsters van Olympia zonder NK-ervaring (op een na) hadden het
“Jungle Adventures” voortreffelijk gedaan.
Zij eindigden nog vóór WKC, die wel voldeden aan de minimum leeftijd
van 12 jaar.
De ‘kleintjes’ van de Ker-Rolls wisten het publiek te vertederen als
Pinokkio’s.

Het is jammer dat JG NL volgend jaar niet mee mag doen met het NK
Show. Zij wisten het publiek op te warmen en braken de voelbare
spanning op de tribunes. En ik zie ze graag terug als ze wat groter zijn.
De ervaren NK-toeschouwer kent inmiddels de verenigingen die op het
podium staan.
Is er kans voor Olympia op een derde plaats als de Oude Molen alleen
een team JG NL heeft, vroeg ik mij bij het lezen van het tijdschema af.
Maar nee! Het klassieke “They love the piano” van KRC moest het
afleggen tegen onze swingende “So Charleston”. Ik denk dat onze jonge
dames (zenuwen, gladde vloer?) iets voorzichter deden dan tijdens de
kerstshow maar ze reden zo naar een 2e plaats.
Dames, ik hoop dat jullie volgend jaar in dezelfde samenstelling meedoen.
Dit is net dat kleine stukje zelfvertrouwen dat jullie nog nodig hadden.

PRIJZENKAST
Grote Kwartet
Volgende categorie: het (grote)
Kwartet. Ik vond dat ons kwartet
het schitterend had gedaan,
veel gevoel voor drama. Bij
“Survival of the fittest” van
Olympia en “Amy Winehouse”
van Rolling ’90 had ik tenminste
geen ‘deja vu’. Het zal wel de
ervaring zijn die deze – dertien in een dozijn – een tweede en derde
podiumplek bezorgde. Rolling ’90 stak er wat mij betreft wel met kop en
schouder boven uit in deze categorie. Maar ja, wat een showervaring
hebben deze vier. Zij namen zelfs ‘Amy stoned en dronken’ hun eerste
prijs in ontvangst.
Cadet Kwartet
En dan het Cadet Kwartet. Op het moment suprême zit ik nog aan de friet
waarvoor ik heeel lang in de rij heb gestaan. Ik heb deze categorie niet
gezien. Spijt!!! Ons kwartet reed af toen ik mij haastte om naar de donkere
jonge dames van “Sweet soul of Music” te kijken. Ik heb mij laten vertellen
dat het winnende “Burlesque” van KRC heel goed was. En dat onze
meiden goed waren, bewijst de zilveren beker die zij mee naar huis
namen.

PRIJZENKAST
Grote Groep
De Grote Groep reed als laatste met vijf teams. Het “Roxanne” van
Rolling’90 gaat wat mij betreft in de boeken als het beste nummer van het
NK. Niet vanwege het thema wat vrij klassiek en rustig was, maar wat een
zelfvertrouwen op rolschaatsen! Echt absolute top. Ik dacht, blij dat
Olympia niet na hun hoeft te starten. Maar KRC deed dat voortreffelijk.
Het rustige en klassieke “Evita” verdiende de 2e plaats.
Wat er goed was aan “The world of Queen Arwen” (blauwe jurk) van de
Oude Molen en “Carmina Burana” (habijt) van de Ker-rolls? De ervaring.
Keurig gereden, maar thema’s die op mij geen indruk maakte. Heel
anders dan ons “Mensch erger je niet!”. Het zag er vrolijk, fris en jong uit.
En dat zijn onze rijdsters ook. Het verschil in ervaring met de andere
deelnemers in deze categorie is groter dan tussen “Charleston” en
“Jungle”. Ik ben hartstikke trots op jullie! Ga zo door.
Twee bekers terug mee naar huis is een prachtig resultaat. Maar ik wil alle
teams van Olympia, de trainsters en de Showcommissie van harte
feliciteren. Onze thema’s waren opzienbarend en modern.
Zelfverzekerdheid is een kwestie van tijd. Ik heb alle vertrouwen in de
toekomst.
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OVER ROLSCHAATSEN
Algemene ledenvergadering sectie Kunstrolschaatsen
Regelmatig komen berichten van ‘de Bond’ voorbij. Het rolschaatswereldje
is klein dus een aantal gezichten ‘van de bond’ zijn inmiddels vertrouwd.
We nemen een kijkje achter de schermen.
NRB
Het begint met de NRB. Hiervan wordt je lid als je wedstrijden gaat
rolschaatsen. De NRB heeft een eigen bestuur. Maar Olympia heeft als
kunstrijvereniging hier weinig mee van doen. De NRB is namelijk
onderverdeeld in twee secties: rolhockey en kunstrolschaatsen. En ook zij
hebben ieder een bestuur dat de (sectie)contributie mag vaststellen. Dus
als wij het hebben over de bond dan bedoelen we eigenlijk de SBK: Sectie
Bestuur Kunstrolschaatsen.
Drie mannen uit de wereld van het kunstrolschaatsen vertegenwoordigen
deze sectie in het NRB: Leendert Smit, Jan Akkerman en Frank van
Asten.
SBK
De SBK is onderverdeeld in een aantal commissies: een voor show, voor
jury, dans, en de commissie Solo voor het Vrijrijden en Figuren. De
voorzitters van deze commissies vormen tezamen met de voorzitter het
bestuur.
Heel veel werk wordt verricht door de drie mensen van het
wedstrijdsecretariaat van de SBK: de bekende gezichten van Ad
Roothans (met de witte snor), Mia Smit (ook vaak te zien op het
rekenburo) en Clazien Leenders (tijdens wedstrijden op het secretariaat).
Voor de aankondiging, inschrijving en de organisatie van wedstrijden is de
organiserende vereniging verantwoordelijk. Het wedstrijdsecretariaat van
de SBK fungeert dan als toezichthouder (start een rijdster wel in de goede
klasse? is het tijdschema in orde?) en regelt de juryleden en het
rekenbureau. Gaat het om testen en kampioenschappen dan regelt het
wedstrijdsecretariaat van de SBK alles van aankondiging tot prijsuitreiking.
De gastheer, de vereniging waarbij de test of het kampioenschap wordt
gehouden, zorgt voor de ambiance (uitstraling sporthal, catering , omroep,
muziekinstallatie ed).

OVER ROLSCHAATSEN
Wil je meer weten over de commissies en wie daarvan lid zijn check dan –
op een later tijdstip want de meeste informatie staat er nog niet op – de
kersverse website van de SBK: www.kunstrolschaatsen.nl. Ik zou haast
zeggen ‘vanzelfsprekend’ vind je de link op de site van Olympia.
Vanzelfsprekend? Tot op heden waren de regels e.d. op de site van
Olympia beter up to date dan op de site van de SBK. Complimenten voor
Emmy!
Wat de nieuwe SBK-site betreft, de opzet ziet er prima uit. Je kunt er
bijvoorbeeld de muziek voor de roldansen van het nieuwe
wedstrijdseizoen downloaden (Emmy heeft inmiddels voor alle roldansers
een cd 2012 gemaakt).
Vergadering van de SBK
Jaarlijks worden de kunstrijverenigingen in Nederland uitgenodigd voor
een algemene ledenvergadering van de SBK. Olympia wordt dan
vertegenwoordigd door leden van de TCK of het bestuur. Op de agenda
van de ledenvergadering van 19 november 2011 stonden een aantal
formaliteiten. Het gaat dan om het vaststellen van de begroting, het
juryreglement en protocollen voor selectie en internationale wedstrijden. Ik
zal de lezer daar niet mee vermoeien.
Er waren echter een aantal onderwerpen waaruit blijkt dat het bestuur van
de SBK het rolschaatsen in Nederland op een hoger plan wil tillen. Het
gaat dan om:
1. Gezamenlijke trainingsstages voor alle bondsrijdsters o.l.v. een
buitenlandse trainer voor Figuren (zie het verslag van Brianne en
Yessie) voor Vrijrijden (in Neerpelt) voor Dans (met Cinzia
Bernardi in Moerkapelle; voorheen georganiseerd door Rolling’90)
en voor Show (met Antonio).
2. Een Breedtesportweekend waar rijdsters en trainsters van de
verschillende verenigingen elkaar beter leren kennen en veel van
elkaar kunnen leren.
3. Een Trainersopleiding (met subsidie van de NRB; helaas zijn er
geen rijdsters van Olympia (min. leeftijd 16 jaar) die deze opleiding
willen volgen. De cursus bestaat ook uit een theoriegedeelte
waarin o.a. aandacht voor pedagogie en fysiotherapie).

4. Een Juryopleiding en bijscholing voor juryleden waardoor zij van
elkaars disciplines kunnen leren.

OVER ROLSCHAATSEN
De SBK heeft een drietal vacatures: die van voorzitter van de
Danscommissie is vervuld door onze eigen voorzitter Frank Renne; er is
behoefte aan een secretaris (nationaal en internationaal) en een adviseur
Sportmarketing om de rolschaatssport meer bekendheid te geven.
Wat is verder nog belangrijk voor de rijdsters om te weten?
a. Het idee is om m.i.v. 2013 een test Vrijrijden Jeugd in te voegen (op dit
moment stroomt een Cadet A na de maximum leeftijd door naar de
Jeugdklasse). Enerzijds wordt zo het niveau van de Jeugdklasse bewaakt,
anderzijds kiezen nogal wat rijdsters zelf voor een overgang naar de Vrije
Klasse (verzoek om dispensatie blijft ook mogelijk voor de wedstrijden
2012).
b. Bij de reguliere wedstrijden doet de Vrije Klasse (weer) mee met de
wedstrijden voor de A-klasse. De Vrije Klasse doet echter niet mee aan
het NK solo maar aan de NRB-Cup.
c. Voor de wedstrijd Figuren Vrije Klasse bestaat het plan om de figuren
moeilijker te maken.
d. Bij roldansen zijn de testen Pupillen en Aspiranten vervallen. Een
ervaren ‘vrijrijdster’ met de leeftijd voor Cadet hoeft zodoende niet de
dansen voor de testen Aspiranten én Cadet voor te bereiden. De
achterliggende gedachte is dat er meer rijdsters gaan roldansen
(bijvoorbeeld als ze zich niet meer verder kunnen ontwikkelen in
Vrijrijden).
e. Voor het NK Show 2013 mag een vereniging maar één team Jeugd
inschrijven. De Commissie Show wil hiervoor in de plaats in maart 2014
een Mini Show Cup organiseren voor kinderen tot en met 12 jaar.
Na deze korte samenvatting, begrijpt u het: ook achter de schermen wordt
hard gewerkt aan de ontwikkeling van de de rolschaatssport.

GEZELLIG :. BIJ OLYMPIA
Sinterklaas bij Olympia

Op woensdag 30 november jl. kwam geheel onverwachts tijdens de
showtraining van de pupillen Sinterklaas met 3 pieten binnen.
Wat een verassing!!!!!!!!!!
De kinderen zongen uit volle borst mee met de liedjes van Sinterklaas.
Ook showden de leden ieder hun eigen shownummers aan Sinterklaas
het Jungle nummer en natuurlijk ook het schitterende Muizen nummer.
Wat deden ze dat goed.
Sinterklaas was zeker onder de indruk, omdat hij wel kon zien dat de
kinderen dit jaar veel geleerd hebben. Dankzij de trainsters Marianne,
Manon en Nelleke.
Een ijverige piet denkt wat zij kunnen kan ik ook en trekt ook een paar
rolschaatsen aan, maar dan!!! Hij valt toch in een spagaat , waar de
kinderen hard om moesten lachen.
Rolschaatspiet vond de shownummers toch te moeilijk.
Na kadoos te hebben uitgedeeld en nog flink met snoep te hebben
gestrooid vertrok sinterklaas weer met zijn pieten.

Dat was erg leuk en nu maar hopen dat hij volgend jaar terug komt.

WIE IS : ADRI CORTENBACH?
Adri Cortenbach staat dit keer centraal in deze rubriek. Adri is 52 jaar,
getrouwd met Lillian en vader van Beau en Justin, de laatste ook wel
bekend als de jeugdprins van Stiphout.
Velen kennen Lillian als de mevrouw van de frietkar tijdens de laatste
kerstshow, Beau als hulptrainster bij het roldansen en Justin ook nog als
kerstmannetje bij de kerstshow.

Maar waar kennen we Adri dan van? Adri is secretaris van de vereniging
en bovendien fanatiek lid van de werkgroep die de attributen en decors
maakt.
Denkt u: hé, deze rubriek is toch altijd in de ‘ ik ben ,-vorm’? Dat klopt.
Alleen is Adri zo’n drukke man dat we het dit keer met een interview doen,
waarop de redactie zorgt voor de schriftelijke uitwerking. Het interview is
afgenomen in de bus op weg naar het NK Show in Rotterdam, waarbij
Justin en Lillian ook meeluisterden, aanvulden en censureerden ,

WIE IS : ADRI CORTENBACH?
Wat doet een secretaris van een vergadering eigenlijk? Die bereidt de
bestuursvergaderingen voor (een keer per maand), zorgt voor stukken,
bijvoorbeeld ook voor de ALV, werkt post af, etcetera.
Minstens net zo leuk vindt Adri het bij de Werkgroep. De
muziekinstrumenten zijn bijvoorbeeld van zijn hand. Het allerleukste bij de
vereniging vindt Adri de kerstshow: als alles goed verloopt en het weer
gelukt is, geeft dat hem veel voldoening. Bovendien is het hartstikke
gezellig om met een groep mensen zo iets voor elkaar te krijgen en na
afloop samen een biertje te pakken op het succes. En van Lillian mocht ik
daarbij het broodje shoarma niet vergeten. Om naar te kijken vindt Adri
het roldansen nóg mooier dan het showrijden (noot redactie: snappen we
wel, Beau doet dat ook heel mooi).
Waar is Adri eigenlijk zo druk mee, wat doe je in het dagelijks leven?
Adri werkt in de milieutechniek: hij is stank- en geurdeskundige.
Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf in de machinebouw, en rijdt hij op de
taxi. Slapen? Weinig, eigenlijk geen tijd voor , Uitrusten doet hij op
vakantie: met de vouwcaravan trekt hij er graag met het gezin op uit naar
warme oorden, Kroatië staat alweer op het programma. Daar komt hij qua
eten vast ook aan zijn trekken, zijn lievelingseten is nl. vis. Even
doorvragen wijst uit dat hij daarmee geen vissticks of kibbeling bedoelt,
maar eerder gamba’s en tonijn.
Wat wil je tegen de leden zeggen?
Zorg vooral dat je veel plezier houdt in het rolschaatsen, en op naar de
volgende kerstshow!

8 VRAGEN AAN:.
Fleur Renne

S
ofie Haast
12 jaar
Jan van Brabant 1K

Dierdonk

Hoe oud ben
je?
Op welke
school en in
welke klas
zit je?
In welke
wijk/plaats
woon je?

11 jaar
OBS De Lindt (Stiphout),
groep 7

Jan Hokkaarstraat in
Stiphout

Extra aanwijzingen voor
mijn wedstrijd

Wat heb je als
laatste met
rolschaatsen
geleerd?

Loets

Niet echt, maar k vind
dansen wel leuk

Heb je nog
andere
hobby’s?
Wat is je
lekkerste
eten?
Wat wil je
later
worden?

Paardrijden, tekenen en
dansen

Aan wie
zullen we
volgende
keer vragen
stellen?

Nikki

Frietjes

Weet ik nog niet

Nelleke

Lasagne

Kapper of iets met dieren

WIST U DAT :?
Wist u dat :
RV Olympia is aangemeld als één van de goede doelen van de
helliemunt-spaarpas.
Je met de Helliemunt-spaarpas korting krijgt bij diverse winkels in
Helmond.
Je bovendien hiermee onze club steunt.
Je op www.helliemunt.nl kunt kijken voor meer informatie.
Er ook dit jaar weer wat meiden hun eerste kerstshow hebben gereden?
Het voor hen extra (in)spannend is?
Het soms even duurt voordat je je realiseert dat je DRIE kerstshows moet
rijden?
Je echt niet mag kiezen welke van de drie je meedoet?

Een wasbak in de kleedkamer het weekend van
de show ook zwaar vond?
Hij er daarom ook maar bij is gaan liggen, op de
grond wel te verstaan?

De Werkgroep zich vooraf zorgen maakte?
Dat nog niet eens zozeer over de kerstshow was?
Maar veel meer om de gezondheid van een heel belangrijk werkgroeplid
Toon?
Die ondanks zijn hartinfarct tot grote vreugde van ieder weer van de partij
was?
De bank in de school goed benut is voor dutjes?
Ook anderen het best zwaar hadden?
Dat weer hele andere oorzaken had?

WIST U DAT :?
De media het toch lastig vinden om 2 kerstshows uit elkaar te houden?
Marloezzz toch echt iets anders is dan een jeugdorkest?
Olympia verder blij is met alle positieve pers rondom de kerstshow?
Onze website een poosje uit de lucht leek te zijn?
Deze via andere browsers als Internet explorer 9 en Mozilla firefox
gewoon benaderbaar was?
Er een groepje gaat nadenken over acties waarmee we geld voor de
vereniging kunnen genereren?
De contributie nog niet genoeg is om de jaarlijkse zaalhuur te voldoen?
We daarom hopen dat iedereen op zijn manier een steentje bij wil dragen?
Goede ideeën altijd welkom zijn?
De TCK op zoek is naar versterking?
Wij Veronique veel geluk en gezondheid wensen?
Emmy direct na de NK Show op zoek was naar een kruiwagen?
Wij toch liever in een ander vervoermiddel naar Blanes willen?
Velen hopen dat zij daar kunnen gaan showrijden?
Zij nog niet veel aan hun Spaans hebben gedaan?
Nederlands daar de tweede taal is?
Deelname van Olympia van grote invloed is op de gemiddelde leeftijd?

VERJAARDAGEN
Februari
7 Jente Basemars
12 Beau Cortenbach
23 Vivian van Hoek

April
1
2
15
22
22
27

Lise van Duijnhoven
Vera Buurman

Maart
(11)
(15)
(12)

1
6
8
11
22

Stephie Wiering
Alyssia Wimmer
Manon van Lierop
Marianne Verbakel
Senna Cobben

(22)
( 9)
(15)
(27)
(13)

Mei

( 8) 22 Charlotte de Jong
(10)
(14) 23 Veronique Driessens (27)
Marieke v.d. Biggelaar (17)
Yessie Kusters
(14)
Fleur Renne
(13)
Veerle Poppelaars
( 8)

WEDSTRIJDPLANNING 2012
Datum
25-26-febr
03-mrt
04-mrt
24-25-mrt
01-apr
01-apr
07-apr
08-apr
14-apr
15-apr
21-apr
22-apr
26-29-apr
12-mei
13-mei
16-19-mei
17-19-mei
02-juni
03-juni
09-jun
22-24-juni
23-sep
30-sep-13-okt

06-okt
07-okt
28-okt
25-nov
22-23-dec

Activiteit
Roldansstage
Training bondsleden
Testen
Trainingsweekend McIllhone
Testen
Testen
Pupillen - Senioren
Pupillen - Senioren
A-Klasse
A-Klasse
B-Klasse (Pre-Pup A B C)
B-Klasse (Pupillen enz)
EK Show
A-Klasse (Figuren)
A-Klasse (Vrijrijden)
German Cup
Crystal Tulip Cup
B-Klasse (Pre-Pup A B C)
B-Klasse (Pupillen enz)
Danswedstrijd A+B Klasse
NKKunstrijdenSolo/Dansen
Testen
WK
NRB-Cup +Dansen B-Klasse
NRB-Cup+ Dansen B-Klasse

Testen
Testen
Kerstshow

Regio

Organisatie
Olympia

Plaats
Mierlo
Neerpelt
Mierlo
Mierlo
Zaandam
Valkenswaard
Zaandam
Zaandam

Landelijk
SBK/Com.Solo
Landelijk/SBK
Olympia
Olympia
Landelijk/SBK
ZRC
Landelijk/SBK
VRC
Internat.
Pauwin
Internat.
Pauwin
Landelijk
Landelijk
Landelijk
VRC
Valkenswaard
Landelijk
VRC
Valkenswaard
Internat.
Blanes, Spain
Landelijk
Oude Molen Beek en Donk
Landelijk
VRC
Valkenswaard
Internat.
Freiburg, Germany
Internat.
Roling 90
Moerkapelle
Landelijk
ZRC
Zaandam
Landelijk
ZRC
Zaandam
Landelijk
WKC
Winschoten
Landelijk
KRC Rolling
Nieuwegein
Landelijk/SBK
Ker-Rolls
Kerkdriel
Internat.
New Zealand
Landelijk/SBK
Olympia
Mierlo
Landelijk/SBK
Olympia
Mierlo
Landelijk/SBK
Pauwin
Zaandam
Landelijk/SBK
VRC
Valkenswaard
Olympia
Mierlo

