
VOORWOORD 
 
 
Beste sportvrienden, 
 
Het is al weer juni en dat betekent dat we in voorbereiding zijn op het NK dat in 
het eerste weekend van juli gereden zal worden. 
De organisatie van het NK ligt dit jaar in onze handen. Een echte thuiswedstrijd 
voor onze eigen leden. Ik hoop dat dit ook zichtbaar zal zijn op de tribunes. 
Ik nodig u van harte uit om tezamen met andere ouders, vrienden, familie etc. 
onze sporters een steun in de rug te geven. 
 
De eerste wedstrijden zitten er op en hieruit mogen we concluderen dat een 
aantal podiumplaatsen voor Olympia haalbaar zou moeten zijn. 
Wat is er mooier dan op “je eigen grond” op een podium te staan? 
Ik hoop dat we er samen een onvergetelijk weekend van kunnen maken. 
 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt door verschillende commissies om 
alles voor te bereiden. Ik ben er van overtuigd dat we mede dankzij de inzet van 
al deze mensen een prachtig weekend tegemoet gaan. Een druk bezette tribune 
geeft een extra stimulans. Dus nogmaals: probeert u wat tijd vrij te maken om als 
Olympia-supporter aanwezig te zijn. 
 
Ik wil vast alle vrijwilligers bedanken die het mogelijk maken dat wij dit evenement 
kunnen organiseren.  
Voor alle sporters: heel veel succes. 
 
Om tot een eventuele podiumplaats te komen moet er natuurlijk heel wat 
gebeuren. Dat lukt niet zonder de tomeloze inzet van onze (vrijwillige) trainers en 
trainsters. Daarnaast hebben we weer gebruik kunnen maken van de kennis van 
twee Engelse trainers: Paul Mcllhone en Nick Loader.  
Waar Paul de expert is voor het Vrijrijden en Figuren heeft Nick zijn steentje 
bijgedragen aan het Dansen. Het blijft een genot om te zien met wat voor een 
inzet, en ogenschijnlijk onvermoeibaar, deze heren ons proberen hogerop te 
helpen. 
Tegelijkertijd educatief, want er wordt een menig woordje Engels gesproken met 
en door onze leden. 
 
Ik wens iedereen een sportief maar vooral ook een gezellig NK toe. 
 
Frank Renne 
Voorzitter 
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NIEUWS 
 
 

Pechvogels (vervolg) 
 
We willen er liever geen gewoonte van maken maar helaas telt Olympia 
de laatste tijd wel een aantal pechvogels. 
 
Hadden we rond kerst Wendy met haar gebroken elleboog, zo hebben we 
nu onder andere Birgit van Breugel. Tijdens de training met Defrie op 
vrijdag 6 mei kwam ze na de pirouette (22e onderdeel van de kür) terecht 
op haar achterste wielen. Ze valt, vangt zich op met 
linkerhand en gaat vervolgens op die hand zitten ...  wat 
denk je? Pols gebroken op 2 plaatsen. Na 7 1/2 uur 
verblijf in het Elkerliek Ziekenhuis verlaten mama en 
Birgit, met gips, het ziekenhuis.  
Inmiddels gaat „t prima, „t gips is er alweer 
af en Birgit zal weer gauw haar rolschaatsen uit de 
koffer halen. 
 
Weten we nog allemaal hoe trots ze was op haar gloedje-nieuwe, 
glanzende scooter? Defrie van Malsen werd onlangs 16 en rijdt sindsdien 

rond op haar knappe 'Holleedertje'. 
Nou kwam ons ter ore dat Defrie haar scooter 
in elkaar heeft gereden. Wij van de redactie 
probeerden Defrie te benaderen voor 
commentaar maar helaas is dat tot nu toe niet 
gelukt. Gelukkig zien we Defrie weer stralend 
rondrijden op rolschaatsen en op een 
glanzende scooter. Er lijkt dus geen vuiltje 
meer aan de lucht. 
 
 

 
Wij zijn erg geschrokken van het bericht dat Antonet Barten enige tijd 
geleden werd getroffen door een herseninfarct. Gelukkig is ze daarvan 
heel goed opgeknapt. 
Om eens ff lekker uit te waaien, vertrok ze onlangs naar Korfu. Aldaar 
voelde Antonet zich een paar dagen niet zo lekker, verloor steeds haar 
slipper..?! en had een vreemd gevoel in haar arm..?!  



 

NIEUWS 
 
 
Toch maar naar het Griekse 
hospitaal waar ze met enige 
moeite een arts vond die een 
paar woordjes Engels sprak.  
Daarna begon het wachten, 
wachten, wachten en nog eens 
wachten totdat Antonet dacht: 
Griekenland is fantastisch vanuit 
een strandbedje aan zee, niet 
vanuit een ziekenhuisbed, ik 
vertrek!! Niemand die haar 
tegenhield. Waarschijnlijk is het 
de arts pas opgevallen toen ze 
niet op de vervolgafspraak kwam 
opdagen.  
Momenteel is „t voorschrift: niet 
autorijden, niet werken. Dus 
voornamelijk heel rustig aan 
doen. Antonet, we wensen jou 
veel beterschap!! 
 
 
 
En dan onze Kristy Janssens, deze keer ook een van de pechvogels. 
Ze werd overvallen door verschrikkelijke pijn in haar buik. Woonachtig in 
Utrecht dacht Kristy: laat ik maar naar het Helmondse ziekenhuis gaan, 
dan heb ik altijd familie in de buurt, mocht er iets ernstigs zijn. Aldaar 

gearriveerd, … wachten, wachten, geen 
dokter in de buurt … totdat ze dacht: ik 
voel mij zo beroerd ik ga terug naar huis. 
Daar stak de verpleegster een stokje 
voor. Die zag wel dat haar situatie 
dusdanig slecht was dat ze beter kon 
blijven voor onderzoek. Uiteindelijk bleek 
het een stoornis in de maag - darm 
streek. Gelukkig gaat „t weer prima met 
Kristy. 



 

NIEUWS 
 
 

Algemene ledenvergadering 
 
Op 14 april was het weer zo ver: de koffie stond ‟s avonds klaar op de 
Brugstraat, alwaar de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) werd 
gehouden. Hét moment waar de balans van het voorgaande jaar wordt 
opgemaakt en de plannen voor het komende jaar worden voorgelegd aan 
de leden. 
 
Het was fijn om te zien dat de kring steeds groter wordt; de opkomst was 
zo groot dat er nog extra stoelen bijgehaald moesten worden. Fijn, zoveel 
betrokken ouders en leden!  
 
Inmiddels heeft iedereen de notulen van deze vergadering per mail 
ontvangen, daarom in de Olympus slechts een aantal van de 
hoogtepunten. 
 
Om te beginnen het financiële resultaat. De vereniging heeft afgelopen 
boekjaar met een positief saldo kunnen afsluiten. Dat is onder andere te 
danken aan de inkomsten van de NK-show en het feit dat de Werkgroep 
en de Naaigroep mede door hergebruik van kostuums en decors zuinig 
hebben kunnen werken. 
Daarnaast is ook de sponsorcommissie goed bezig geweest.  
 
Wist u dat de inkomsten via contributie onvoldoende zijn om de halhuur te 
betalen? Het is daarom belangrijk dat door activiteiten en acties de 
inkomsten verhoogd worden om te zorgen dat zonder grote 
contributieverhoging de kinderen kunnen blijven trainen. 
 
Veel van deze activiteiten liggen bij de commissies en de vrijwilligers van 
de vereniging, maar ook de kinderen kunnen soms hun steentje bijdragen. 
Denk bijvoorbeeld aan de Grote Clubactie. 
Blijvende inzet van een zo groot mogelijke groep leden en ouders blijft 
daarom nodig. 



 

NIEUWS 
 
 
Daarnaast de bestuurswisseling: de vereniging heeft een nieuwe 
penningmeester. Silvia de Goede neemt samen met Ghislaine de Jong 
het penningmeesterschap over van Tosca Claessens, die deze taak sinds 
de start van de vereniging samen met haar man Peter vervuld heeft.  
 
Daarom was er namens de 
vereniging een bos bloemen met 
toebehoren voor Tosca en Peter als 
blijk van grote dank voor hun 
jarenlange inzet.  
 
Twee andere bestuursleden hebben 
zich herkiesbaar gesteld en zijn ook 
herkozen: Adri Cortenbach en 
Jeanne Janssens blijven aan als 
secretaris resp. voorzitter 
Showcommissie.  
 
Kort samengevat kon de vereniging terugkijken op een succesvol 2010 en 
met vertrouwen vooruit kijken naar 2011. 
 
 
 
 

Verenigingenmarkt  
 

Mierlo kent een jaarlijkse braderie. 
Daarop is ook ruimte voor verenigingen 
om zich te presenteren op de zgn. 
Verenigingenmarkt. Dit jaar zal ook 
Olympia zich hier presenteren. In 
september kunnen er namelijk best weer 
wat kinderen instromen in de 
woensdaggroep. De leden van de 
sponsorgroep zullen daar samen met 

enkele rijdsters de Olympia-stand bemensen. 
Ben je op 26 juni in de buurt: loop gerust even langs voor de gezelligheid! 



 



NIEUWS 
 
 

Kledingactie succesvol 
 
De voorjaarsactie met kledinginzameling is 
weer een groot succes geweest. Er zijn weer 
veel kasten opgeruimd. En dat is niet het 
enige positieve aan deze actie.  
 
Met deze opruim- en inzamelingsactie heeft de vereniging mooi meer dan 
300 euro verdiend! Dat is toch weer ca. 10 uur halhuur die we niet via de 
contributie hoeven te innen! 
 

Dank daarom aan iedereen die de moeite heeft genomen om kleding te 
verzamelen en naar de container te brengen. 
Dank ook aan Frits Swinkels die de container geheel belangeloos ter 
beschikking heeft gesteld! 
 

Ten slotte: schrijf maar vast op de kalender dat je in de herfstvakantie 
weer kasten mag gaan opruimen. Vlak daarna zal Olympia weer graag 
alle overtollige kleding en speelgoed in ontvangst nemen! Die hoeft 
overigens niet per sé uit je eigen kast te komen, kleding van buren, 
familie, vrienden etc. is ook van harte welkom. 
 
 
 

Trainingsweekend 
 

Op 26 en 27 maart is Paul Mcllhone uit Engeland 
gekomen voor een intensief trainingsweekend bij 
Olympia. 
 

Het idee is dat voor de start van het wedstrijdseizoen wordt gewerkt aan 
sprongen en pirouettes en Figuren. En te beoordelen aan de rode 
hoofdjes na de training, is iedereen geslaagd. Ook de trainsters leren een 
heleboel van de aanpak van Paul. 
 

Nieuw dit jaar was de deelname van rijdsters van VRC (Valkenswaard) en 
hun trainsters en de gymlessen o.l.v. een gymleraar. Beide zorgden voor 
extra gezelligheid. Al met al een zeer geslaagd weekend. 



NIEUWS 
 
 

NK Kunstrolschaatsen en Dansen 2011 in zicht 
 
 
Tijdens het weekend van 1 tot en met 3 
juli mogen de rijdsters in de A-klasse 
weer strijden om de titel: beste van 
Nederland. 
 
Dit jaar heeft Olympia de eer deze 
Nederlandse Kampioenschappen te 
organiseren. 
 

 
De werkgroep is hard aan het werk om de sporthal aan te kleden voor dit 
evenement in de kleuren van de Nederlandse vlag. Een mooi afscheid 
voor De Weijer dat na het NK 8 weken dicht gaat voor verbouwing. 
 
Op zondag zal Skatersworld uit Frankfurt in de hal aanwezig zijn. Dus als 
je nog (onderdelen voor) rolschaatsen nodig hebt, is dit een mooie 
gelegenheid. 
 
Voor het Vrijrijden (al dan niet in combinatie met Figuren) worden er 53 
rijdsters/rijders verwacht, met 9 deelnemers van Olympia; voor roldans 30, 
waarvan 11 van Olympia. 
 
Het zou natuurlijk heel mooi zijn als de tribune vol zit met supporters voor 
Olympia. 
 
Wij wensen alle deelnemers aan het NK veel succes.  
 
En dan … een fijne zomervakantie. 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS 
 
 

Dansstage met Nick Loader en Carina Storkey 
 
Tien rijdsters van Olympia namen in het 
Hemelvaart-weekend deel aan de Crystal Tulip 
Competition, een internationale roldanswedstrijd 
die wordt georganiseerd door Rolling „90. Dit jaar 
niet alleen deelnemers uit Duitsland en Nederland; 
voor de Engelse ploeg moesten maar liefst 122 
hotelkamers worden gereserveerd. 
 
Het publiek op de tribune genoot met volle tuigen. 
Op de baan stonden clubrijdsters – zoals onze 
dames – maar ook rijdsters die hun land mogen 
vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap 
in Brazilië.  
 
En alsof zo‟n internationale wedstrijd nog niet 
zwaar genoeg was voor onze dames, mochten zij 
die zondag een hele dag op onze baan trainen 
onder leiding van Nick Loader – Engelse bondscoach – en Carina 
Storkey, eerste in de klasse Senioren tijdens de CTC. [De lezer zal zich 
nog herinneren hoe Nick en Carina twee jaar geleden schitterden in onze 
kerstshow.] 
 

Ondanks de vermoeidheid hebben 
alle roldansers – en trainsters – heel 
hard gewerkt. De jongsten oefenden 
met pionnen om de basispassen te 
perfectioneren, de verplichte dansen 
werden gereden en hier en daar 
konden Nick en Carina een vrije dans 
net dat beetje extra geven. 
 
Wij hopen dat Nick en Carina volgend 
jaar een heel weekend kunnen 
overkomen voor een dansstage bij 
Olympia. 



 

PRIJZENKAST 
 
Het wedstrijdseizoen is al weer goed gestart voor onze leden. Er zijn al 
diverse bekers en medailles mee naar huis genomen. 

Datum Rijdster Categorie Vrijrijden Figuren Dansen 

 
 
 
 
09 April 
roldans- 
wedstrijd 
Winschoten 

Romy van Lierop 
Birgit van Breugel 
Charlotte de Jong 
Sofie Haast 

 
Pupil A 

  2 
3 
6 
8 

Fleur Renne 
Manon Pero 
Yvon Swinkels 
Sharon Pero 
Brianne Prinsen 
Lotte Haast 

 
Aspirant A 

  1 
2 
3 
4 
5 
6 

Leslie van Breugel 
Manon van Lierop 

Aspirant B 
  4 

5 

Beau Cortenbach Cadet   6 

19 t/m 21 mei 
German Cup 

Colet Claessens Jeugd  15  

 
 
 
 
28 t/m 29 mei 
B-klasse 
Wedstrijd + 
Prepupil 
Kerkdriel 

Senna Cobben 
Nikki van Duijnhoven 

Prepupil B 4 
23 

  

Lotte Haast 
Juul Kowsoleea 
Sanne Koonings 

Prepupil C 3 
5 
8 

  

Vera Buurman 
Manon Pero 
Eline de Groot 
Yvon Swinkels 

 
Pupil B2 

2 
3 
14 
17 

  

 Comb. 

Charlotte de Jong 
Mirthe de Goede 
Romy van Lierop 

 
Prepupil A 

3 
6 
17 

5 
8 

12 

1 
4 
12 

Sharon Pero 
Beau Cortenbach 
Brianne Prinsen 

 
Pupil B 

7 
2 
3 

1 
3 
5 

3 
1 
2 

02 t/m 04 juni 
roldans- 
Wedstrijd 
Moerkapelle 

(Int.nat.) 

Charlotte de Jong 
Romy van Lierop 
Sofie Haast 

 
Pupil  

  14 
19 
20 

Beau Cortenbach Cadet   15 

Fleur Renne 
Marion Pero 
Sharon Pero 
Brianne Prinsen 
Yvon Swinkels 
Lotte Haast 

 
Aspirant 

  9 
17 
19 
21 
22 
24 
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Debutanten 
 
Vorig jaar heeft u in Olympus kunnen lezen hoe enkele van onze A-
rijdsters een internationale wedstrijd beleefden. Dit jaar heeft Olympia een 
behoorlijk aantal rijdsters die voor het eerst op wedstrijd zijn geweest. Wij 
waren heel benieuwd hoe zij dit vonden. Onze verslaggever noteerde. 
 

Charlotte de Jong Naam Birgit van Breugel 
Roldans: Pupil A 
Vrijrijden/Figuren: 
PrePupil A 

Klasse Roldans: Pupil A 
Vrijrijden/Figuren: 
PrePupil B 

Vrijrijden Welke discipline ‟t 
liefst? 

Vrijrijden 

Leuk maar ook 
spannend om voor ‟n 
jury te rijden. 

Eerste wedstrijd? Niet spannend, heel 
leuk. 

Winschoten, roldans Waar? Winschoten, roldans 

Alleen mama Supporters? Helaas … geen. 

6e plaats Goed gegaan? 3e plaats 

Lol met rolschaats- 
vriendinnen. 

Leuk?  Springen!!! 

Dat ik mijn mooiste 
pakje zo lang niet 
meer mag dragen. 

Niet leuk? Bemoeiende moeders. 

Merk verschil goed, 
ook grotere of 
kleinere vloer. 

Een andere sporthal? Vloer Winschoten veel 
stroever, veel gladder 
in Valkenswaard. 

Vrijrijden op het NK. Grote droom? Een paard … of 
bedoel je met 
rolschaatsen? 
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Mirthe de Goede Naam Sofie Haast 
Vrijrijden/Figuren: 
PrePupil A 

Klasse Roldans: Pupil A 

Figuren is leuker! Welke discipline ‟t 
liefst? 

 

Heel spannend maar 
ook heel leuk. 

Eerste wedstrijd? Spannend, trillende 
handen en benen. 
Ging niet snel … 

Kerkdriel, Vrijrijden 
en Figuren. 

Waar? Winschoten 

 Supporters? Mama, juf Jeanne en 
andere rijdsters en 
mama‟s. 

4
e
 plaats in combinatie Goed gegaan? nuh  8e  

Spelen met de 
meisjes 

Leuk?  Mijn nieuwe pakje aan 
en spelen. 

Mij vergeten met de 
slangenboog! 

Niet leuk? De andere rijdsters bij 
het inrijden. 

Kerkdriel was veel 
stroever dan bij ons. 

Een andere sporthal? Moerkapelle mega-
glad, Winschoten kei-
stroef. 

Op het podium staan. Grote droom? Een eigen manege en 
veel wedstrijd-rijden 
(red: wielen of hoeven 
Sofie?). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Romy (nr 2) Brigit (nr 3) Charlotte (nr 6) Sofie (nr 7) 

PRIJZENKAST 
 
 

Nikki van Duijnhoven Naam Lotte Haast 
Vrijrijden: Prepupil B Klasse Roldans: Aspirant A 

Vrijrijden: Prepupil C 

Springen is favoriet. Welke discipline ‟t 
liefst? 

Beide even leuk. 

Superleuk, super-
spannend. 

Eerste wedstrijd? Heel spannend maar 
ook leuk. 

Mierlo Waar? Winschoten 

18e plaats Goed gegaan? 6e plaats 

Mijn kür schaatsen. Leuk?  Hoge punten en op het 
podium staan. 

Wachten … Niet leuk? De lange auto-ritten 
(wagenziek). 

Kerkdriel is stroever, 
Mierlo is veel fijner. 

Een andere sporthal? Gladde vloer is fijn, 
maar pas op dat je niet 
uitglijdt. 

Eerste plaats halen 
met mijn kür. 

Grote droom? Nog beter worden 
zodat ik bij de 
Cadetten mag 
schaatsen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Romy Nikki Charlotte Juul Sanne Senna Lotte 
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Manon van Lierop Naam Romy van Lierop 
Roldans: Aspirant B Klasse Roldans: Pupil A 

Vrijrijden/Figuren: 
PrePupil A 

Roldansen Welke discipline ‟t 
liefst? 

Roldansen 

Het was heel erg 
gezellig. 

Eerste wedstrijd? Heel erg leuk. 

Winschoten Waar? Winschoten 

5e plaats Goed gegaan? 2e plaats 

Om andere rijdsters 
te zien. 

Leuk?  Op het podium staan 
is leuk maar het was 
vooral heel gezellig. 

-- Niet leuk? - 

Ja Een andere sporthal? Dat is wel wennen. 

Een keer op de 1e of 
2e plek eindigen. 

Grote droom? Ooit op de 1e plek 
eindigen. 

 
 
 
 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 
 
Denise Arts, Jente Basemars, Bylana Coppens, 
Mayra van Drueten, Roos Meerhoff, Bichvan 
Nguyen en Veerle Poppelaars, van harte welkom 
bij onze enthousiaste rolschaatsvereniging! 
 
 



 

OVER ROLSCHAATSEN 
 
 

Lastig …??? 
 
Rolschaatsen is best lastig. Niet alleen om te doen, maar ook om als 
betrokken toeschouwer te doorgronden. Allerlei passen en sprongen 
hebben lastige namen, en wat is nou het verschil tussen een lutz en een 
flip? Lastig hoor …  
 
En dan het hele wedstrijdgebeuren: loting, jury en scheidsrechter, A- en B-
waardering en een bijzondere puntentelling: allemaal erg ingewikkeld. 
En dan als klap op de vuurpijl ook nog eens al die verschillende klassen. 
 
Gelukkig kent Olympus de rubriek “Over rolschaatsen” om dat eens 
haarfijn uit de doeken te doen (ahum). Niet om uit je hoofd te leren, wel 
om het één keer heel even te begrijpen (hopen we).  
 

Test 

In welke klasse je rolschaatst is afhankelijk van de tests die je behaald 
hebt. Als je nog geen één test hebt behaald ben je een Rolrinckel. Bij 
Olympia rijden Rolrinckels nog geen wedstrijden. Eerst moet je de eerste 
bondstest halen. 
Deze eerste test is voor het vrijrijden de Pre-pupillen test, daarna volgt de 
Pupillentest. Voor het Figuren en Roldansen begin je meteen met de 
Pupillentest. Voor Showrijden bestaan geen tests. 
 
Bij het rijden van een wedstrijd val je in de klasse van je laatst behaalde 
test. Dus als je de Pupillentest hebt behaald rijd je mee in de klasse 
Pupillen. Op deze manier rijd je altijd tegen mensen die ongeveer net zo 
ver in de rolschaatssport zijn als jij. In tabel 1 staat van de disciplines 
aangegeven welke klassen er zijn. 



 

OVER ROLSCHAATSEN 
 
 
Tabel 1: overzicht klassen per discipline 

Vrijrijden Roldansen Figuren 
Rolrinckels   

Pre-pupillen   

Pupillen Pupillen Pupillen 

Aspiranten Aspiranten Aspiranten 

Cadetten Cadetten Cadetten 

Vrije klasse  Jeugd 

Jeugd Jeugd Junioren/senioren 

Junioren Junioren Master 

Senioren Senioren  

 
 

A en B-klasse 

Naast de indeling afhankelijk van de behaalde tests, is er ook een indeling 
afhankelijk van de leeftijd van de rijdster. Dat zie je terug in de A- of B-
klasse. 
Om in de A-klasse te rijden moet je op de peildatum 1 januari onder de 
maximum-leeftijd blijven. Een Pupil A kan in principe hetzelfde als een 
Pupil B (ze hebben tenslotte beide de pupillentest behaald), alleen is een 
Pupil A wat jonger dan een Pupil B. 
Op dit moment geldt bij het Vrijrijden bijvoorbeeld dat als je op 1 januari 
nog geen 11 jaar bent en je hebt je pupillentest behaald, je Pupil A bent. 
Ben je 11 jaar of ouder, dan ben je Pupil B. Zo geldt voor elke klasse een 
leeftijdsgrens.  
In onderstaande overzichten staan deze leeftijdsgrenzen aangegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OVER ROLSCHAATSEN 
 
 

Klasse Test Figuren Test Vrijrijden Leeftijd 
Pre-Pupil A --- Pre-Pupillen op 1 jan. nog geen 10 jaar 

Pre-Pupil B --- Pre-Pupillen op 1 jan. nog geen 12 jaar 

Pre-Pupil C --- Pre-Pupillen op 1 jan. 12 jaar en ouder 

Pupillen A Pupillen Pupillen op 1 jan. nog geen 11 jaar 

Pupillen B Pupillen Pupillen op 1 jan. 11 jaar en ouder 

Aspiranten A Aspiranten Aspiranten op 1 jan. nog geen 13 jaar 

Aspiranten B Aspiranten 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 

 

Klasse Test Roldansen Leeftijd 
Pupillen A Pupillen op 1 jan. nog geen 11 jaar 

Pupillen B Pupillen op 1 jan. ouder dan 11 jaar 

Aspiranten A Aspiranten* op 1 jan. nog geen 13 jaar 

Aspiranten B Aspiranten* op 1 jan. ouder dan 13 jaar 

Cadetten Cadetten op 1 jan. nog geen 15* jaar 

Vrije klasse Cadetten op 1 jan. ouder dan 15* jaar 

Jeugd Cadetten op 1 jan. nog geen 17* jaar 

Junioren Junioren op 1 jan. nog geen 19 jaar 

Senioren Junioren op 1 jan. 19 jaar en ouder 

* Ingangsdatum 1 januari 2012 

 
Ten slotte: wil je echt alle details rondom tests, wedstrijden en klasse-
indelingen weten, kijk dan eens op de site kunstrolschaatsen.nl . Daar 
vind je het kunstrijreglement, waarin alles tot in detail is beschreven.  
Kortom: het is af en toe lastig. Maar of je nu wedstrijden rijdt of niet; of je 
dat in de A-klasse of B-klasse doet; vooral belangrijk is dat je er plezier in 
hebt. En door met plezier en inzet te trainen krijg je hopelijk die lastige 
sprongen en pirouettes uiteindelijk toch onder de knie. 



 

GEZELLIG …. BIJ OLYMPIA 
 
 

Jeugddag 2011 
 
Nog even en dan is het weer zover. Na de zomervakantie is het weer tijd 
voor de jeugddag. Dit jaar staat hij gepland op zaterdag 3 september.  
 
De Activiteitencommissie is alweer druk bezig met een leuk programma. 
Wat er staat te gebeuren blijft nog even geheim, maar voor wie er vorig 
jaar bij was weet dat het erg gezellig kan zijn. 
 
Vorig jaar zijn we naar De IJzeren Man in Weert geweest. Samen met 
vele kinderen en enkele hulpouders hebben we daar gezwommen en is er 
heel wat afgesnoept. 
 
Ook dit jaar zal er gezorgd worden voor een leuke activiteit en 
verschillende versnaperingen. Er zal nog een brief volgen met de nodige 
informatie. Wij hebben er al zin in. 
Wil je mee? Zorg dan dat 3 september vrij is in je agenda. 
 
 
 
 

Vrijwilligersavond 2011 
 
Ook aan alle vrijwilligers wordt in 2011 gedacht. Op 1 oktober zal de 
jaarlijkse vrijwilligersavond worden georganiseerd door de 
Activiteitencommissie 
 
Voor een leuke activiteit of avondvullend programma met hapje en drankje 
zal worden gezorgd. 
 
Rest jullie alleen goede zin mee te brengen en dan komt het helemaal 
goed met een geslaagde avond. 
 
Een mail met vraag tot aanmelding zal na de zomervakantie verschijnen.  
Zien wij jullie 1 oktober? Noteer het dan vast in de agenda.  
 
Lieve groet, 



de Activiteitencommissie. 

WIE ZIJN … SILVIA EN GHISLAINE? 
 
 

Wij zijn de moeders van Mirthe en Charlotte. De meeste van jullie 
zullen ons al wel kennen. Het gezicht in ieder geval wel, de naam is 
voor sommigen misschien nog wel moeilijk. Maar ook daar zal wel 
verandering in komen want op de laatste ledenvergadering zijn we 
gekozen om het stokje over te nemen van de penningmeester 
Tosca Claessens, de moeder van Colet.  
 
Tosca had aangegeven het penningmeesterschap over te willen 
dragen. Na het lezen van de advertenties voor een aantal functies 
in de Olympus, kwamen we op het idee om ons daarvoor 
beschikbaar te stellen. Dus niet één maar twee nieuwe gezichten 
voor de club.  
 
Waarom ??? 
 
Nu we een tijdje meedraaien binnen de club hebben we pas echt in 
de gaten hoeveel vrijwilligers zich inzetten. Als we zien hoeveel 
plezier onze kinderen aan het rolschaatsen beleven willen wij graag 
ook iets terug doen voor de club. 
Aangezien we beiden een financiële achtergrond hebben is het een 
uitdaging voor ons om de clubkas te beheren. 
 
Wat doen we ??? 
 
We hebben er voor gekozen om de taken van de penningmeester te 
verdelen zodat het voor beiden goed te combineren valt met het 
gezinsleven. 
Dit houdt in dat Ghislaine de ledenadministratie beheert en Sylvia 
de taken van de penningmeester uitvoert. Alle vragen over de 
contributie en wijzigingen in de ledenadministratie kunnen dus aan 
Ghislaine worden doorgegeven. Bijvoorbeeld bij verandering van 
een discipline of bij een adreswijziging.  
 
 



 

WIE ZIJN … SILVIA EN GHISLAINE? 
 
 

Voor alle overige vragen kun je terecht bij Sylvia. We hebben een 
gezamenlijk e-mailadres: penningmeester@rvolympia.nl, waar je 
ons kunt bereiken bij vragen of opmerkingen. Dit staat ook op de 
site van de club vermeld.  
 

Silvia de Goede en Ghislaine de Jong 

 
Groetjes, 
Sylvia en Ghislaine 
 
 
 
 
 
 

mailto:penningmeester@rvolympia.nl


 

8 VRAGEN AAN…. 

Manon Pero 

 

Lotte Haast 
12 jaar  Hoe oud ben 

je? 
12 jaar 

IVO-knip, 1 jaar Op welke 
school en in 
welke klas 
zit je? 

OBS De Lindt (Stiphout), 
groep 7b 

Mierlo In welke 
wijk/plaats 
woon je? 

Stiphout, Helmond 

Achterwaartse 
buitenwaartse 
zweefpirouette 

Wat heb je als 
laatste met 
rolschaatsen 

geleerd? 

Zweefpirouette en Axel; 
maar ik moet deze nog veel 
oefenen 

Met vriendinnen naar de 
stad 

Heb je nog 
andere 
hobby’s? 

Paardrijden en tekenen 

Alle soorten pasta Wat is je 
lekkerste 
eten? 

Mini-pizza‟s en spaghetti 

Geen idee Wat wil je 
later 
worden? 

Ik wil in de Efteling werken 
als ontwerper 

Beau Cortenbach Aan wie 
zullen we 
volgende 
keer vragen 
stellen? 

Juul Kowsoleea 



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 onze hartelijke dank. 
 

 

 

 

Jan en Monique 
Huijsman, eigenaren 

Naam en functie? Jules van der Linden, 
eigenaar  

Brillen, brillenglazen, 
contactlenzen, zonnebrillen 
en aanverwante artikelen 
zoals verrekijkers en 
loepen. 

Wat doet of levert 
uw bedrijf? 

Bloemen, planten en 
aanverwante artikelen 
(mooie vazen en potten 
etc). Ook bruidswerk en 
grafarrangementen. 

Wij zijn sterk in kwaliteit 
en service. 

Waar is uw bedrijf 
sterk in? 

Wij leveren net dat 
beetje extra kwaliteit en 
service. Alles naar 
behoefte van de klant. 
Voor elk wat wils. 

Tennis en golf Welke sport 
beoefent u zelf? 

Op dit moment geen, 
vroeger paardensport 
(dressuur). Verder ben 
ik supporter van PSV. 

Zakelijk, maar wij dragen 
alle verenigingen in Mierlo 
een warm hart toe. 

Wat is uw relatie met 
RV Olympia? 

Ik heb geen 
persoonlijke band met 
Olympia. 

Nee Heeft u onze kerst-
show al gezien? 

Nee 

Mooi Wat vindt u van de 
rolschaatssport? 

Ik sta liever met beide 
voeten op de grond. 
Maar ik hoor dat het 
erg mooi is. 

Veel plezier beleven aan 
de sport met een 
spetterende show aan 
het einde van het jaar! 

Wat wenst u RV 
Olympia nog toe? 

Een bloeiende 
vereniging met veel 
enthousiaste leden. 



 

WIST U DAT …? 
 
 

Wist u dat … 
 
Een wedstrijd vaak wordt afgesloten bij Mc Donalds? 
Zo‟n etentje best duur kan zijn als je daar met Haast naar toe rijdt? 
Je daarom goed moet opletten voor snelheidscontrole? 
 
De volgende wedstrijd maar een picknickmand is meegenomen? 
Die balletjes best naar knoflook roken? 
Dit toch een goede oplossing was? 
De kantine in Kerkdriel wederom heel erg traag was? 
 
Ghislaine inmiddels heel goed de sporthal in Kerkdriel weet te vinden? 
Charlotte er tiptop uit zag in haar nieuwe pakje? 
Die extra rit dus niet voor niets is geweest? 
 
Lotte dezelfde schaatsen heeft als Veronique? 
Dit maar voor een uurtje was? 
Zij Veronique hiervoor erg dankbaar is? 
 
Lotte een zusje heeft? 
Sofie ook mee mag doen aan roldanswedstrijden? 
Lilian dus eigenlijk 2 kunstrijpaspoorten kwam ophalen? 
We nu stoppen met de rubriek „Vergeten‟? 
 
Lilian met maar liefst zes bekers in de auto naar huis reed? 
Ze daardoor helemaal van (af)slag was? 
TomTom dacht dat „thuis‟ over de Belgische grens lag? 
 
Zij beter de auto van Thomas hadden kunnen pakken? 
Hij vele kilometers gratis kan rijden? 
Wij hem daarmee van harte feliciteren? 
 
De woensdag-groep 15 rijdsters telt? 
Olympia hier heel blij mee is? 
Wij deze dametjes - en heer - graag zien schitteren in de Kerstshow? 
 
 



VERJAARDAGEN 
Juni Juli 

  1 – Kristy Janssens            34 
  4 – Roos Meerhoff                 7 
  7 – Hannie Verbakel            29 
23 –  Vera Gerrits                   11 
24 – Leslie van Breugel         15 

  5 – Romy van Lierop            9 
11 – Nikki van Duijnhoven   11 
28 – Aafke Heiligers               7 
31 – Anne Pennings             22 
31 – Loes van Schijndel        8 
 

Augustus September 

  2 – Kelsey Dussel                14 
  2 – Demi Swinkels               12 
  3 – Denise Arts                    10 
10 – Mirella Keijzers              17 
15 – Quincy Maseland            9 
16 – Wendy Keijzers             22 
22 – Brianne Prinsen            12 
23 – Nikta Hasseini               10 
25 – Birgit van Breugel         11 
30 – Sanne Asselman             8 

  5 – Jasmijn Berkers           11 
14 – Bylana Coppens            7 
20 – Sofie Haast                   11 
27 – Manon Pero                  13 
27 – Sharon Pero                 13 
29 – Elise Hees                     12 

 



 

WEDSTRIJDPLANNING 2011 
d.d. Activiteit Regio Organisatie Plaats 

18 jun A-Klasse Landelijk KRC Rolling Nieuwegein 

19 jun A-Klasse Landelijk KRC Rolling Nieuwegein 

1/3 
juli 

NK Kunstrijden Solo en 
Dansen Landelijk Olympia Mierlo 

25 
sep Testen Landelijk/SBK Ker-rolls Kerkdriel 

1/2 
okt 

NRB-Cup +Dansen B-
Klasse Landelijk/SBK VRC Valkenswaard 

15 okt Irma   Molenstad Winschoten 

30 okt Testen Landelijk SBK/Pauwin Zaandam 

5/6 
nov 

A+B Klasse + Pre-
Pupillen 

Landelijk 
Teamwedstrijd Pauwin Zaandam 

27 
nov Testen Landelijk SBK/VRC Valkenswaard 

17/18 
dec Kerstshow  Olympia Mierlo 

 
 
 
 
 


