VOORWOORD
Op de vooravond van de Nederlandse Kampioenschappen Show is het
aan mij om een voorwoord te schrijven. Als ik het eerlijk mag zeggen, vind
ik dat rolschaatsles geven mij wel iets gemakkelijker afgaat. Maar ik vind
het wel een eer, de eerste Olympus van 2010.
We hebben net de kerstshow achter de rug. Ik hoop dat iedereen er van
genoten heeft; ik in ieder geval wel! Ik denk dat we allemaal terug kunnen
kijken op een fijn weekend. De sneeuw gaf er een romantisch tintje aan,
hoewel die wel een paar dagen later had mogen vallen zodat iedereen
gemakkelijker bij de sporthal kon komen.
Maar we gaan weer verder. Zoals gezegd, we staan aan de vooravond
van het NK waarvan de organisatie in handen is van Olympia. Al onze
medewerkers en sporters zijn er klaar voor.
De voorbereidingen zijn allemaal goed verlopen. Er is keihard getraind en
wat de uitslag ook zal zijn, iedereen heeft z’n best gedaan. Ik vind in ieder
geval dat we er samen iets moois van hebben gemaakt.
Dat het nog niet helemaal optimaal is, oké, ik weet dat we nog veel
moeten oefenen. Rolschaatsen is niet gemakkelijk en het moet ook nog
allemaal tegelijk; dat is nog veel moeilijker!
Een journalist vroeg mij of we kans maken op eerste prijzen. Natuurlijk
kan ik dat niet voorspellen, dat is onmogelijk. “We zijn nog niet op het
hoogste niveau maar we rammelen wel aan de poort,” was mijn antwoord.
En na het NK gaat het voor onze sporters en trainers weer gewoon
verder: testen halen, küren maken, wedstrijd rijden; wij blijven doorgaan
en er, hoop ik, plezier in houden.
Alle vrijwilligers van de kerstshow en het NK ontzettend bedankt!
Alle sporters toi toi toi voor het nieuwe seizoen, maak er weer iets moois
van!
Jeanne
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Vacature TCK
De TCK (Technische Commissie Kunstrijden) van onze vereniging is op
zoek naar een nieuwe secretaresse. Het is dus geen bestuursfunctie.
Het is een leuke taak waarbij je regelmatig contact hebt - meestal via
email - met de bond (NRBB) en andere rolschaatsverenigingen.
Je zorgt o.a. dat de leden worden aangemeld voor wedstrijden en testen
na overleg met de trainsters. Na afloop van wedstrijden mail je
deelnemers/trainsters de uitslagen door. Verder ontvang je mail van de
bond en je zorgt dat dit bij de juiste mensen binnen de vereniging terecht
komt. Als we zelf wedstrijden organiseren, help je mee met de organisatie
daarvan.
Kortom: een erg leuke functie waarbij je veel (mail)contact hebt met
ouders, andere verenigingen en de bond. Je komt bij het gezellige team
van de TCK dat eens per 4 à 6 weken vergadert.
Het enige vereiste is dat je handig bent op de computer.
En je wordt niet in het diepe gegooid, we zorgen voor een goede
overdracht.
Informatie bij Antonet Barten, tel: 0492-464008 of per mail:
wgbarten@onsbrabantnet.nl

Vacature redactie
De redactie van dit mooie blad kan versterking gebruiken!
Omdat dochter Tessa stopt met rolschaatsen, maakt Ingrid Machiels
plaats voor een nieuw redactielid.
De redactie komt 4 of 5 keer per jaar bijeen. Speciale talenten zijn niet
vereist. Wel is het handig als je een computer hebt.
Interesse: spreek tijdens de training een van de redactieleden aan of mail
naar Marion Peels (Haast01@planet.nl).
De redactie wil Ingrid hartelijk bedanken voor haar bijdragen in de
afgelopen periode!

TCK NIEUWS
Indeling trainingsgroepen
Na de kerstshow is het een goed moment om weer eens naar de indeling
van de trainingsgroepen te kijken. Om alle kinderen een trainingsprogramma te bieden dat zo goed mogelijk bij hun niveau aansluit, is een
aantal kinderen naar een nieuwe groep en trainingstijd verplaatst.
Dit gebeurt altijd in goed overleg met de ouders. Alle leden die dit betreft,
hebben hiervan bericht ontvangen.
Inmiddels is ook een nieuwe trainingsgroep op dinsdagmiddag onder
leiding van Wendy Keijzers gestart. Voor de rijdsters en Wendy: veel
succes en plezier op de dinsdagmiddag!
Omdat trainster Stephie komend half jaar op stage naar Suriname gaat en
werkroosters ook wel eens wijzigen, zullen komende tijd ook wat
wisselingen van trainsters mogelijk zijn.

Nieuwe instroom roldansen
Nadat het afgelopen jaar een instroomstop is
geweest, is het nu weer mogelijk om te starten met
roldansen. Op zondag 28 februari kun je van
9.00 -10.00 uur een keer ‘ proefdansen’.
Als het je bevalt, kun je daarna doorgaan in deze
groep. Het eerst volgende instroommoment is naar
verwachting in september.
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Mariska bedankt!
Is het u opgevallen in de shownummers: de stand en bewegingen van de
armen, handen, hoofd? En dat dit toch vaak heel goed gelijk gaat?
Dat is mede het resultaat van de inspanningen van onze choreografe
Mariska Pinxt.
Het afgelopen jaar heeft Mariska
meegedacht met de showcommissie,
balletlessen gegeven en bij de
showtrainingen op zondagochtend
aanwijzingen gegeven.
Omdat dit moeilijk te combineren is met
haar andere bezigheden gaat Mariska na
het NK show helaas hiermee stoppen.
Mariska: bedankt voor jouw bijdrage het
afgelopen jaar!

Trainingsweekend roldansen

Heeft u ook zo genoten van Nick en Carina
tijdens de kerstshow?
Deze maand zullen zij hun expertise weer
delen met onze rijdsters, en vooral onze
trainsters. Dit zal in hett weekend van 21
februari zijn.
ers zijn hier van op de
De betrokken roldansters
hoogte.
Op grond van onze eerdere ervaringen met
Nick vertrouwen we er op dat het weer een
leuk en leerzaam trainingsweekend wordt.

TCK NIEUWS
Danswedstrijd bij Olympia
Op 10 april zal Olympia een groot aantal roldansers te gast krijgen.
Olympia organiseert die dag namelijk in sporthal de
e Weijer een
roldanswedstrijd.
Het is natuurlijk altijd leuk en spannend om voor een jury te laten zien wat
je kunt; publiek op de tribune maakt dat alleen maar nog leuker. Dus grijp
deze gelegenheid aan om te genieten van mooie roldansen en bovendien
je clubgenoten aan te moedigen!

Rekenwonder
Heeft u ook wel eens naar een wedstrijd (rol)schaatsen zitten
kijken en
n u afgevraagd hoe het in hemelsnaam zit met die
puntentelling? A- en B-waardering,
waardering, en hoe wordt bepaald wie
1e, 2e, enzovoorts is?
In alle onnozelheid heeft de schrijfster van dit stuk ooit het
gemiddelde van de 3 A-waarderingen genoteerd en het gemiddelde van
de 3 B-waarderingen,
waarderingen, vanuit de gedachte dat degene met het hoogste
gemiddelde dan wel gewonnen
wonnen zou hebben. Dom dom dom.
ingewikkelder
De wereld van het jureren en rekenen blijkt een stuk ingewikkelder.
Om dat te begrijpen (en zelf te kunnen doen!) moet je zelfs een hele
cursus volgen, afgesloten door een examen.
Sinds kort heeft Olympia zo’n rekenwonder binnen haar gelederen.
Emmy mag zich officieel rekenmeester noemen, Zelfs
elfs cum laude (met lof!)
geslaagd. Emmy, complimenten en van harte proficiat!

TCK NIEUWS
Oproep Algemene Leden Vergadering
Gelukkig is er bij Olympia een grote groep mensen die meedoen achter de
schermen. Voorgaande jaren waren er echter maar weinig mensen die
kwamen meedenken op de Algemene Leden Vergadering. Toch zijn er op
de tribunes tijdens trainingen goede ideeën en oplossingen te horen.
Op de vergadering komen een aantal (verplichte) formele kwesties aan de
orde. Maar het gaat er ook over de toekomst van onze vereniging.
Kom dus allemaal meedenken. De vereniging wordt er sterker van.
En durft u niet goed uw stem te gebruiken, zet uw idee dan op papier.
De toekomst van de vereniging, dat gaat ons allemaal aan.
Noteer alvast de datum in uw agenda:

Maandag 19 april 2010 om 20.30 uur
ALV in de kantine van Janssens in de Brugstraat,
Mierlo
Vest Olympia
Binnenkort worden er weer nieuwe zwarte vesten (met Olympia opdruk op
de rug) besteld. Wil je er ook graag één? Bestel voor 1 maart 2010.
Het vest kost € 30,00 en is verkrijgbaar in de maten 34 t/m 42
(damesmaten).
Het vest kan besteld worden door onderstaande strook met
€ 30,00 in een gesloten envelop aan Emmy of Jeanne te geven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ……………………………………………………………...
wil graag een vest bestellen in de maat: …….
Datum:…………………….
Handtekening:……………………………
Dit formulier met € 30,00 in een gesloten envelop afgeven aan Emmy of
Jeanne.

SHOWNIEUWS
Kerstshow 2009: een warm gevoel in een witte wereld
Dit jaar hoefden we eens niet te dromen van een witte kerstmis.
kerstmis Nog een
beetje eerder dan met kerstmis zelfs: Olympia mocht haar kerstshow dit
jaar rijden in een witte wereld.
Hoewel het buiten beeldschoon was, kwam het toch niet iedereen even
goed uit. Geweldig dat er dan mensen zijn die paden en parkeerplaatsen
begaanbaar maken, met machines en de hand! En dat er zoveel mensen
zich toch op de glibberige weg hebben begeven om de show van Olympia
te zien. En gelukkig waren ze niet voor niets gekomen. Want wat was het
toch weer geweldig!
De sporthal was niet meer herkenbaar als gymzaal, deze was door de
werkgroep weer sprookjesachtig mooi gemaakt. Wist u dat ze daar dan al
vanaf vrijdagochtend voor in touw zijn?
haatsters en rolschaatsers op de vloer werd het alleen
En met de rolschaatsters
maar mooier! In de kostuums waar ook al zo hard aan is genaaid en
geglitterd lieten ze zien waar het afgelopen jaar zo hard voor getraind
getra
is.

kun
niet
En de mensen die vaker de kerstshow hebben bezocht, kunnen
anders dan constateren dat bij veel leden toch elk jaar weer een hele
vooruitgang in hun schaatsvaardigheid te constateren is. En wat zitten er
dan toch weer veel trotse ouders, grootouders, vrienden
n en vriendinnen
op de tribune.

SHOWNIEUWS
Maar ook veel mensen die niet direct een relatie met één van de rijdsters
hebben, konden genieten van de show, getuige de vele positieve reacties
die de organisatie mocht ontvangen.
En ook het artikel in het Eindhovens Dagblad, waarin de entourage en het
vrolijke, swingende karakter van de show werd belicht, was leuk om te
lezen.
Bijzonder was het optreden van Nick en Carina, onze Engelse roldansgasten. Veel gasten genoten van de techniek, maar vooral ook de
romantiek van het paardansen. Wat was dat mooi!
En hoewel iedereen zijn beste beentje voorzet, gaat er natuurlijk ook wel
eens iets een klein beetje mis, werd er een keer gevallen of een nootje
mis gezongen.
Maar aan het eind van twee lange dagen, was iedereen blij, tevreden, en
waren er veel kinderen die best nog een keer hadden gewild!
Op de website van de
vereniging stond daags na
de show al een uitgebreid
verslag, en ook
verschillende fotografen
hadden in no time
t
de
foto’s op de site staan.
Wat een leuke manier van
nagenieten is dat toch om
alles nog eens na te lezen
en de foto’s te bekijken.
De vereniging kan weer
terugzien op een
geslaagde show!

SHOWNIEUWS
NK Show- en formatierijden 2010 in Mierlo
en voorbereiding gaan eraan
er
vooraf
Maanden
als je als vereniging een NK show gaat
organiseren.
en. Allereerst moet natuurlijk de
hal vrij zijn en vele commissies van Olympia
zijn te hulp geroepen. Er moet contact
worden gelegd met de gemeente over de
datum, vergunningen moeten aangevraagd
worden voor parkeerplaatsen, containers
etc. Misschien mag er nog wel een mobiele
frietwagen staan?
De uitnodiging om aan een NK deel te nemen komt via de bond. Zij
regelen de inschrijvingen en zorgen voor juryleden, rekenbureau, bekers
of medailles. Er wordt gecontroleerd of de rijdsters lid zijn van de bond.
De Werkgroep van Olympia gaat vergaderen over het inrichten van de
zaal. Vlaggen
laggen van verenigingen en sponsoren worden opgevraagd.
opgevraagd
Bloemisten worden benaderd voor de aankleding. Err moet een goed
podium zijn. Extra stoelen moeten worden klaargezet. En
n verder zorgen
voor: verrijdbare tribunes, banken voor de deelnemers,, extra stroom voor
het rekenbureau, een geluidsinstallatie, vloerbedekking in een gedeelte
van de hal, tafels en stoelen voor de juryleden.
Tijdens de wedstrijden moet de werkgroep ervoor zorgen dat de vloer
schoon blijft.
Het secretariaat van Olympia gaat verenigingen aanschrijven. Zij willen de
namen van de deelnemers weten alsmede informatie over de
shownummers en foto’s van de deelnemende groepen.. Zo kan er alvast
een NK boekje in elkaar gezet worden.
Er moeten badges gemaakt worden voor elke deelnemer en de
begeleiders.
oorbeeld het
Er gaan informatiebrieven uit naar verenigingen over bijvoorbeeld
dragen van sportschoenen,
nen, de mogelijkheid van filmen en het bestellen
van toegangskaarten.
Na afloop van de wedstrijd moeten het secretariaat snel zorgen dat alle
oorkondes ingevuld zijn.

SHOWNIEUWS
De Activiteitencommissie houdt zich bezig met de catering voor al onze
vrijwilligers die deze dag in touw zijn. Zij zorgen op tijd voor de inwendige
mens van onze medewerkers.
De Showcommissie maakt een ‘wie doet wat en wanneer’ schema en de
kleedkamerindeling. Zij vragen ‘voorrijdmeisjes’, zorgen voor de visagie en
de muziek en regelen dat alle kostuums en attributen in de sporthal
komen.
Gastvrouwen zullen de verenigingen welkom heten en wegwijs maken.
De PR- en Sponsorcommissie benadert van te voren tv-zenders (Omroep
Brabant), radiostations (vaak lokale stations) en redacteuren van
(regionale) kranten voor publiciteit rondom het NK. Er wordt een fotograaf
geregeld en iemand die het hele NK komt filmen.
Een belangrijke post die in de voorbereiding nog niet zoveel activiteiten
uitvoert, maar zeker wel geregeld moet worden voor dit NK is de EHBOpost. Deze taak wordt ook met vereende krachten uitgevoerd.
Kortom: vele handen maken hier ook licht werk.

En dan is het zover. Zaterdag 6 februari. De organisatie tot in de
puntjes geregeld. Acht verenigingen, ongeveer 200 rijdsters. Voor de
Olympia rijdsters geen lange busrit, toch heel vroeg uit de veren voor de
training. Zes jaar Olympia, voor de vijfde keer deelname aan het NK en
dan deelnemen in alle categorieën; op zich al een felicitatie waard.
Al tijdens de trainingen wordt het de toeschouwer duidelijk. Rolling 90 uit
Moerkapelle is een klasse apart. Om naast (onder) hen op het podium te
staan, daar droom je van. Traditiegetrouw staan daar KRC Rolling uit
Nieuwegein en de Oude Molen uit Beek en Donk.
In de categorie Kleine Groepen met 7 deelnemers een grote diversiteit.
KRC Rolling wordt tweede in gewaagde bruidsjurken; de derde prijs is
voor de Oude Molen. In prachtige jurken gingen zij shoppen bij D&G en
Armani. Podiumplaatsen voor hip en glossy. De Rolling Dices (dobbelstenen) van Olympia is hartstikke goed gereden; een vijfde plaats. VRC uit
Valkenswaard is vierde. Hun eerbetoon aan gestorven konijnen zag er net
wat spectaculairder uit.
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De volgende categorie, 6 Cadet Groepen. Op de Oude Molen na,
kleurrijke nummers. Eerste plaats, Swing DJ (Rolling 90). De Funky
Raven van VRC Valkenswaard is tweede. Beide nummers zijn flitsend. De
Art of Pencils (Potloden) van Olympia vijfde.
Bij de Kwartetten een nieuwe nummer 1: KRC Rolling met Living Statues,
vier levende standbeelden op de Ramblas in Barcelona. Voor ‘onze’ twee
poppenspelers en hun marionetten (Vivere) een vijfde plaats.
De eerste plaats bij de Cadet Kwartetten is voor een vrij rustig nummer
van KRC Rolling (Robin Hood). De Oude Molen start voor Olympia. De
meiden uit Beek en Donk zien er strak uit in het swingende Deejays
Rhythm. Kunnen Nelleke, Kelsey, Melissa en Yessie met het coole Rock
in the Jailhouse hiertegen op? De spanning stijgt. Het ‘groen’ op de
tribune houdt afwisselend de adem vast en juicht. Dan de uitslag van de
jury: Yes, een beker op het NK Show! Het jonge bloed van Olympia wint
de derde prijs.
Bij de Grote Groepen moet Olympia’s Serengeti Symphony (de
flamingo’s) starten na Jesus Christ Superstar van Rolling 90. Ja, als
groene supporter zakt je moed haast bij voorbaat in de schoenen. Die
superstars uit Moerkapelle gaan in dit nummer op het podium bij Jesus
zitten en klappen in hun handen. Ik krijg er kippenvel van. Je kan er een
liniaal langs leggen, het klopt op de millimeter. Hoeveel uur in de week
trainen zij?
Alle categorieën bij elkaar genomen, blijft de rangorde: Rolling 90, KRC
Rolling, Oude Molen, Olympia. Maar Olympia heeft een keer op het
podium gestaan!
Nu heeft Olympia op het NK Solo al duidelijk gemaakt: wij kunnen
rolschaatsen (natuurlijk niet allemaal even goed)!
Ik word niet gehinderd door enige kennis van rolschaatsen, maar ik denk
dat als je technisch ‘op de automatische piloot’ kunt rijden, er meer ruimte
is voor presentatie. Dat zie je bij de oudere rijdsters van Olympia; de
jongeren volgen, daar ben ik van overtuigd (hebben we straks geen ballet
meer bij het nummer Thriller, onze leden dansen achter Kylie).
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Jullie weten, de beste stuurlui staan aan wal en ik ben maar een
eenvoudige toeschouwer. Mag ik toch zo brutaal zijn om een balletje op
gooien? Ik zou zeggen: rijdt zoveel mogelijk voor de ogen van de jury, de
thema’s niet te braaf (iets voor jonge meiden), en kostuums die de meiden
cool vinden.
Showrijden is een feestje bouwen op de vloer waar de mensen op de
tribune eigenlijk aan mee willen doen. En een feest dat wordt het NK
Show 2011 voor Olympia, let maar eens op.
Dames, dametjes en trainsters. Jullie hebben keihard gewerkt. Ten
opzichte van de kerstshow zijn de nummers duidelijk verbeterd. Elke
training is een stap voorwaarts, dichter bij het podium.
Maar eerst een vrije zondag, Jippie!

OVER ROLSCHAATSEN
In welke wedstrijdklasse een rijdster wordt ingedeeld, is afhankelijk van
haar leeftijd. Het ‘toegangsbewijs’ voor de betreffende klasse is een met
succes afgeronde (bonds)test. Hieronder de nieuwe wedstrijdklassen.

Regels Roldansen
Wedstrijdklassen solo- en paardansen
Klasse
Test roldansen
Beginners

Geen

Pupillen A

Pupillen

Pupillen B

Pupillen

Leeftijd
geen leeftijdsgrens

op 1 jan. nog geen 10 jaar
op 1 jan. ouder dan 10 jaar

Aspiranten A

Aspiranten

op 1 jan. nog geen 12 jaar

Aspiranten B

Aspiranten

op 1 jan. ouder dan 12 jaar

Cadetten

Cadetten

op 1 jan. nog geen 14 jaar

Vrije klasse

Cadetten

op 1 jan. ouder dan 14 jaar

Jeugd

op 1 jan. nog geen 16 jaar

Junioren

Junioren/Senioren

op 1 jan. nog geen 18 jaar

Senioren

Junioren/Senioren

op 1 jan. 18 jaar en ouder

Jeugd

Regels Figuren en Vrijrijden
Opmerking bij het schema Wedstrijdklasse figuren en vrijrijden
Om in aanmerking te komen voor selectie voor de Nationale selectie en/of
uitzendingen (interland, Europacup, EK en WK) moet men voldoen aan de
leeftijd- en testeisen (Internationale regels).
Pupillen in bezit van de pupillentest en op 1 jan. niet ouder dan 11 jaar.
Aspiranten in bezit van de aspirantentest en op 1 jan. niet ouder dan 13 jaar.
Cadet in bezit van de cadet/jeugdtest en op 1 jan. niet ouder dan 15 jaar.
Jeugd in bezit van de cadet/jeugdtest en op 1 jan. niet ouder dan 17 jaar.
Junior in bezit van de junior/seniortest en op 1 jan. niet ouder dan 19 jaar.
Senior in bezit van de junior/seniortest en op 1 jan. 19 jaar en ouder.

Wedstrijdklassen figuren en vrijrijden
Klasse

Test
figuren
---

Test
vrijrijden
---

Rolrinckel B

---

---

op 1 jan. nog
geen 10 jaar

Rolrinckel C

---

---

op 1 jan. 10
jaar en ouder

Pre-Pupil
A

---

PrePupillen

op 1 jan. nog
geen 10 jaar

Pre-Pupil
B

---

PrePupillen

op 1 jan. nog
geen 12 jaar

Pre-Pupil
C

---

PrePupillen

op 1 jan. 12
jaar en ouder

Pupil A

Pupillen

Pupillen

op 1 jan. nog
geen 11 jaar

Pupil B

Pupillen

Pupillen

op 1 jan. 11
jaar en ouder

Aspirant
A

Aspirant

Aspiranten

op 1 jan. nog
geen 13 jaar

Aspirant
B

Aspirant

Aspiranten

op 1 jan. 13
jaar en ouder

Cadetten

Cadetten

Cadetten/
Jeugd

op 1 jan. nog
geen 15 jaar

Vrije
klasse

Cadetten

Cadetten/
Jeugd

op 1 jan. 15
jaar en ouder

Jeugd

Jeugd

Cadetten/
Jeugd

op 1 jan. nog
geen 17 jaar

Junioren

Junioren/
Senioren

Junioren/
Senioren

op 1 jan. nog
geen 19 jaar

Senioren

Junioren/
Senioren

Junioren/
Senioren

op 1 jan. 19
jaar en ouder

Rolrinckel A

Leeftijd

kk

lk

2.15
minuten
+/- 5 sec.
2.15
minuten
+/- 5 sec.
2.15
minuten
+/- 5 sec.
2.15
minuten
+/- 5 sec.
2.15
minuten
+/- 5 sec.

min. 2.00 max. 2.30
minuten
min. 2.00 max. 2.30
minuten
min. 2.00 max. 2.30
minuten
2.30
minuten
+/- 10 sec.
2.30
minuten
+/- 10 sec.
2.30
minuten
+/- 10 sec.
2.30
minuten
+/- 10 sec.
2.30
minuten
+/- 10 sec.
3.00
minuten
+/- 10 sec.
3.00
minuten
+/- 10 sec.
3.00
minuten
+/- 10 sec.
3.00
minuten
+/- 10 sec.
4.00
minuten
+/- 10 sec.
4.00
minuten
+/- 10 sec.
4.00
minuten
+/- 10 sec.

op 1 jan. nog
geen 8 jaar

GEZELLIG…. BIJ OLYMPIA
Sinterklaas
Op woensdag 2 december was het dan zo ver. Sinterklaas had aan de
activiteitencommissie van Olympia laten weten dat hij nog een gaatje in
zijn drukke agenda had kunnen vinden en zou op deze middag Olympia
komen bezoeken.
De activiteitencommissie had voor wat drinken gezorgd na de training en
onder luid gezang van alle kinderen zou de Sint onthaald worden. Even
leek het erop dat het allemaal fout zou gaan.
aan. Er kwam maar geen Sint.
Later had een van de pieten aan de activiteitencommissie laten weten dat
ze door alle haast vergeten waren om benzine in de auto te stoppen.
Gelukkig kwamen ze met enige vertraging
toch aan bij sporthal de Weijer.
De kinderen hadden samen met trainster
Stephie een pietendans ingestudeerd en
lieten deze zien aan de Sint. Die vond het
allemaal prachtig. Ook het dansje dat een
aantal dames nog dansten voor de Sint
was erg leuk.
De activiteitencommissie had bedacht dat het misschien
en wel leuk zou zijn
als de rollen eens een keer omgedraaid werden. Alle kinderen hadden
thuis een bladzijde gemaakt voor het vriendenboek dat we aan de sint
cadeau hebben gedaan.
Daarna was het tijd voor de cadeautjes die Sinterklaas meegebracht had.
Alle
e meiden hebben een portemonneetje gekregen en de jongen in het
gezelschap kreeg een stoere sleutelhanger.
Met de buiken vol van al het snoepgoed en een tevreden glimlach ging
iedereen weer huiswaarts.
Groetjes, namens de Activiteitencommissie
Anne Pennings

GEZELLIG…. BIJ OLYMPIA
Sportprijs Mierlo
Maandagavond 18 januari was het feest in
Mierlo; alle sportkampioenen van 2009
werden daar gehuldigd. Nelleke Knoops en
Yessie Kusters werden door de gemeente
Geldrop-Mierlo (letterlijk en figuurlijk) in de
bloemetjes gezet door de burgemeester.
Deze is in elk geval zo nieuwsgierig
geworden naar het rolschaatsen dat ze naar
het NK show komt. Yessie en Nelleke:
proficiat en we hopen dat jullie van de avond
hebben genoten!

Hulde voor Elly
ympia weten, zonder Elly Althuizen heeft
Wij bij Olympia
de kerstshow minder grandeur. Wie anders zou
zoveel kostuums onder de naaimachine kunnen
doorhalen? Glitters erop? Geen probleem!
Ook buiten onze vereniging doet Elly veel
vrijwilligerswerk. Gelukkig is dat niet onopgemerkt
gebleven. Daarom heet Elly de Mierlose Mens
van 2010.. De burgemeester van Mierlo-Geldrop
Mierlo
overhandigde haar deze prijs 8 januari
jongstleden.
Elly, bedankt voor de mooie kostuums en
gefeliciteerd met de prijs.

WIE IS…de
e Activiteitencommissie?
Activiteitencommissie
Per november zijn deze vier
enthousiaste dames
aangesteld als de nieuwe
activiteitencommissie.
Ingrid Gerrits,
de mamma van Vera en
Thijs, is onderwijzeres op
een basisschool. Daarnaast
vindt zij het leuk om in haar vrije tijd te paardrijden.
Henriette van Hoek,
de mamma van Vivian, Stefan, Ruud en Dirk, is pedagogisch
medewerkster. Zij is actief binnen de plaatselijke carnavalsvereniging. Net
als haar zus Gerrijan is Henriette een creatieveling. Zij schildert en
knutselt graag.
Gerrijan Hees,
de mamma van Elise en Leroy is doktersassistente. In haar vrije tijd heeft
zij nog allerlei bezigheden zoals badmintonnen, schilderen en interieurinterieur en
verkoopstyling.
Anne Pennings,
studeert nog voor verloskundige. Daarnaast is zij actief bij een surfsurf en
zeilvereniging
ilvereniging in de studentenstad Maastricht. In Gemert is zij actief
binnen het tienercarnaval en fluit zij regelmatig een wedstrijd hockey.
Henriette en Anne waren al actief lid van de commissie sinds het Olympia
kamp ’09. Gerrijan is gevraagd om de commissie
issie te komen versterken. Zij
heeft toen Ingrid erbij gevraagd en zo zijn zij samen passief vanaf de
tribune, actief geworden in de activiteitencommissie.
Wij vinden het allemaal erg leuk om dingen te organiseren voor de
kinderen maar ook voor de ouders en
n vrijwilligers binnen de vereniging.
Mocht je ooit leuke ideeën hebben dan zijn deze natuurlijk altijd welkom.
Voorin het colofon staat een e-mailadres waar je heen kunt mailen.
Tot ziens, bij alle leuke activiteiten die er nog komen gaan!
De Activiteitencommissie

8 VRAGEN AAN….

Chelsea van
v de
Kerkhof

Vera Gerrits
9 jaar

Hoe oud ben je?

8 jaar

Sint Lucia, groep 6a

Op welke
school en welke
klas zit je?
In welke
wijk/plaats
woon je?
Wat is het
laatste wat je
met
rolschaatsen
hebt geleerd?
Heb je nog
andere
hobby’s?
Wat is je
lekkerste eten?
Wat wil je later
worden?
Aan wie zullen
we volgende
keer vragen
stellen?

Sint Lucia, groep 4

Burg. Pankenstraat

Zit pirowet

Paardrijden, kletsen,
knutselen
Oma’s soep
Kapster

Elise Hees

Engelse drie

Streetdance en skiën

Knakworst
Weet ik nog niet

Lotte Veenman

VRIENDEN VAN OLYMPIA
Al geruime tijd kennen we in Olympus de rubriek ‘8 vragen aan’, waarin
elke keer twee rijdsters zich voorstellen. Eigenlijk zijn we ook wel een
beetje benieuwd naar de ‘vrienden’ van Olympia; de sponsoren die onze
club financieel steunen. En daarvoor natuurlijk
rlijk onze hartelijke dank.

Aart van den Pauwert,
directeur

Naam en functie?

Wil Rooijakkers,
eigenaar

Architectuur, stedenbouw,
interieurarchitectuur en
bouwmanagment

Wat doet of levert
uw bedrijf?

Klantgerichtheid

Waar is uw bedrijf
sterk in?

Geen

Welke sport
beoefent u zelf?

Stiefdochter Robin
Vliegenberg is lid geweest
Tot nu toe 3 keer

Wat is uw relatie
met RV Olympia?
Heeft u onze
kerstshow al
gezien?
Wat vindt u van de
rolschaatssport?

Alles om een feest
of party evenement
te verzorgen en/of
te ondersteunen.
Meedenken met de
opdrachtgever en
alles voor deze
kunnen verzorgen.
Voetbaltrainer
oetbaltrainer van
de Kabouters bij
RKSV Mierlo-Hout.
Mierlo
Sponsor via Sound
en Light
Nee, rond deze
periode hebben we
topdrukte
Leuke sport met
veel vrijwilligers

Een hele professionele en
enthousiaste club, die de
kinderen stimuleert het beste
uit zichzelf te halen.
Dat de club mag blijven
groeien en in de toekomst
nog vele mooie kerstshows
zal gaan geven.

‘Wat wenst u RV
Olympia nog toe?’

Dat de kerstshow
wordt uitgezonden
op TV.

NIEUWE LEDEN
Quincy Maseland en Nikki Verdeuzeldonk, van harte welkom bij onze
enthousiaste rolschaatsvereniging!

VERJAARDAGEN
Maart
1 – Stephie Wiering
8 – Manon van Lierop
11 – Marianne Verbakel
17 – Sanne Koonings
22 – Senne Cobben

April

Mei

2 – Vera Buurman
3 – Eline de Groot
5 – Julia Kolenberg
15 – Marieke v.d. Biggelaar
15 – Marline Knoops
22 – Yessie Kusters
22 – Fleur Renne

19 – Tonny Bressers
22 – Charlotte de Jong
23 – Veronique Driessens

WIST U DAT …
Wist u dat
- onze vereniging deze maand op de RABObank-kalender staat?
- Je dan wel even moet doorbladeren naar de week van 22 februari?
-

We Mariska gaan missen?
Veel meiden inmiddels wel kunnen tellen?
Alleen niet veel verder dan 8?

-

Marline in de grote jurk lelijk was gevallen?
Ze vervolgens als een echte ster toch de vloer op ging?

-

De kerstshow een nieuwe carrière boost kan geven?
Je dan wel professioneel moet presenteren in goed Nederlands
(en Engels!)
Nikki haar eerste TV-aanbod heeft gekregen

-

De sluiting van het showseizoen door een aantal vrijwilligers bij het
wokrestaurant is gevierd

-

Er in Mierlo blijkbaar geen leuke kroegen zijn?
De werkgroep daarom in Beek en Donk moest gaan naborrelen?
Adri en Gerard wel enorm geboft hebben dat Lillian zo goed was
om ze midden in de nacht op te halen?

-

Er met opruimen onverwachte en onbekende vrijwilligers waren?

-

We deze hele rubriek met de Milka’s zouden kunnen vullen?
We daar toch maar van afzien?

-

Ze binnenkort op Suriname ook kunnen leren rolschaatsen?
We niet zeker weten of Stephie daar wel tijd voor heeft?
We Stephie heel veel succes en plezier wensen daar?
We haar hier ook wel zullen missen?

VOORLOPIGE WEDSTRIJDPLANNING 2010
dag

Datum

Activiteit

Regio

Organisatie

Plaats

zat.

30-jan-10

Testen

Landelijk

Kerkdriel

zat.

6-feb-10

NK show

Landelijk

SBK/KerRolls
Olympia

zon.

21-feb-10

Danstrainingen Nick Loader

Olympia

zon.

28-feb-10

Instroom roldansen

Mierlo

09.00-10.00 uur

zon.

28-feb-10

Testen

Landelijk

SBK/VRC

Valkenswaard

zat.

6-mrt-10

Seminar Comissie dansen

Landelijk

Rolling 90

Moerkapelle

zon.

7-mrt-10

Seminar Comissie dansen

Landelijk

Rolling 90

Moerkapelle
Mierlo

Mierlo

zon.

28-mrt-10

Testen

Landelijk

SBK/Olympia

zat.

10-apr-10

Danswedstrijd A+ B Klasse

Landelijk

Olympia

zat.

17-apr-10

B-Klasse (Pre-Pup.A.B.C

Landelijk

Pauwin

Zaandam

zon.

18-apr-10

Pupillen en Aspiranten )

Landelijk

Pauwin

Zaandam

zat.

24-apr-10

A-Klasse

Landelijk

Oude Molen

Beek en Donk

zon.

25-apr-10

A-Klasse

Landelijk

VRC

Valkenswaard

don.

13-mei-10

Seminar Commissie dansen

Landelijk

Rolling 90

Landelijk

zat.
zon.
zat.

15-mei-10
16-mei-10
5-jun-10

Danswedstrijd A +B Klasse

Landelijk

Rolling 90

Landelijk

A-Klasse

Landelijk

??

??

zon.

6-jun-10

A-Klasse

Landelijk

??

??

zat.

19-jun-10

B-Klasse (Pre-Pup.A.B.C

landelijk

Olympia

Mierlo

zon.

20-jun-10

Pupillen en Aspiranten )

Landelijk

Olympia

Mierlo

vrij.
zat.
zon.
zon.

2-jul-10
3-jul-10
4-jul-10
26-sep-10

NK Kunstrijden Solo/Dansen

Landelijk

Pauwin

Zaandam

zat.
zon.
zon.

2-okt-10
3-okt-10
31-okt-10

zat.

6-nov-10

zon.
zat.
zon.

Testen

Landelijk

???????

NRB-Cup +Dansen B-Klasse

Landelijk

ZRC

Zaandam

Testen

Landelijk

Kerkdriel

A en B Kl. + Pre-Pupillen
en Rolrinckels

Landelijk

SBK/KerRolls
VRC

Valkenswaard

28-nov-10

Testen

Landelijk

SBK/VRC

Valkenswaard

18-dec-10
19-dec-10

Kerstshow

Mierlo

