VOORWOORD
Tja, beste lezer. Mij is niet gevraagd een voorwoord te schrijven voor het
clubblad. Maar de mailbox van de redactie bleef akelig leeg op dit punt en
de afspraak met de drukker staat. Er zijn dan een drietal opties.
1. Je vraagt iemand anders om nog snel even een voorwoord te schrijven.
Die optie was bij het vorige boekje heel succesvol. Maar we blijven niet
aan de gang!
2. Een andere mogelijkheid is deze pagina gewoon te verwijderen. Dat is
niet zo eenvoudig. Van dit boekje moet het aantal pagina’s deelbaar zijn
door 4. U snapt het al, de volgende optie.
3. Je tikt zelf maar wat. Bij deze.
Vertel ik u wat u zoal in dit boekje kunt lezen. Nieuw zijn de
personeelsadvertenties. Hopelijk wordt dit geen vaste rubriek!
Aantal reacties op de oproep in het vorige clubblad: nul. Verder een
verslag van de ledenvergadering. Opkomst: een handje vol.
Ik ben zelf ook niet geweest. Had niet eens een goede reden! En toen ik
las wat er besloten was over ouders op de tribune (juist niet) had ik
enorme spijt. Mijn gevoel zegt namelijk dat dit de betrokkenheid van
ouders bij de club niet ten goede komt. Enfin, het bestuur kent mijn
argumenten. Eén ding is zeker, de volgende ledenvergadering ben ik er!
Terug naar de inhoud van het boekje. Het wedstrijdseizoen is in volle
gang. Een aantal rijdsters heeft een rolschaatspaspoort in ontvangst
mogen nemen (dit brengt het totaal op 20 wedstrijdrijdsters). Zij hebben
inmiddels hun eerste wedstrijd gereden. Enkele ervaren rijdsters hebben
er een stempel bij. Werpt u zelf een blik in de Prijzenkast van Olympia.
De techniek van het roldansen en het vrijrijden is verfijnd tijdens de
trainingsweekenden onder leiding van de Engelse heren Nick en Paul.
Mocht u afscheid willen nemen van (winter)kleding, tassen of speelgoed
lees dan over de inzamelingsactie begin juni. Nieuws over de Jeugddag
van de Activiteitencommissie op zaterdag 17 juli en foto’s van Stephie in
Suriname. Ik hoop dat u het met plezier zult lezen.
Marion Peels, redacteur
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VACATURES

Wie wordt de nieuwe

SECRETARESSE TCK
Wij zoeken jou!
Rijdt jouw dochter wedstrijden?
Wil jij dat zij blijft deelnemen aan wedstrijden?

Reageer dan snel
Wij bieden
Een leuk team
Goede begeleiding
Contact met andere rolschaatsverenigingen

De secretaresse TCK verzorgt de inschrijving van rijdsters
voor wedstrijden en testen en verwerkt de uitslagen.
Voor meer informatie bel Antonet Barten (0492-464008)
464008)
of mail: wgbarten@onsbrabantnet.nl

De REDACTIE van OLYMPUS zit dringend
verlegen om een

VERSLAGGEVER (geen minimum leeftijd)
Functie
Vier tot zes verslagen per jaar schrijven over wedstrijden en
evenementen van Olympia.
Vier keer per jaar de vergadering van de redactie bijwonen.
554324 (Marion Peels, moeder van
Meld je nu aan! Telnr. 0492-554324
Lotte en Sofie) of 0492-549109
549109 (Katinka Buurman, moeder van
Vera) of mail: haast01@planet.nl

VACATURES

Wegens aankomend vertrek is
het BESTUUR van OLYMPIA op zoek naar een

PENNINGMEESTER M/V
met affiniteit voor financiën. De huidige penningmeester Tosca
Claessens zal u de komende tijd inwerken en begeleiden tot u
zelfstandig de financiën van Olympia kunt verzorgen. Bel Tosca
voor meer informatie (0499-421626)
421626) of solliciteer per email:
tosca@rvolympia.nl

Wij rekenen op uw steun
Zoek de functie die bij u past en
meldt u vandaag nog aan

TCK NIEUWS
Nieuwe voorzitter TCK
Zoals elders in dit blad te lezen is, heeft de TCK sinds
de laatste algemene ledenvergadering een nieuwe
voorzitter in de persoon van Katinka Buurman. Zijn er
vragen over trainingen of iets dergelijks schroom dan
niet en neem contact op met Katinka. Zij is regelmatig
in de hal aanwezig.
Hierbij natuurlijk
lijk ook hartelijke dank aan Janny Wiering die sinds de
oprichting van Olympia voorzitter was van de TCK.

Clubtesten
Op zondag 11 juli zullen we onze jaarlijkse clubtesten organiseren.
Rijdsters die nog niet in het bezit zijn van onze 6 clubtestdiploma
clubtestdiploma’s mogen
dan aan onze eigen jury laten zien wat ze al beheersen aan techniek.
Natuurlijk zijn alle ouders, opa’s en oma’s dan van harte welkom. Te zijner
tijd ontvangen de deelnemers het programma per email.

ALV niet echt druk….
Maandagavond 19 april stond de koffie en thee klaar op de
Brugstraat. Het bestuur had zich uitstekend voorbereid op
de komst van alle leden (en/of hun ouders) voor de
Algemene ledenvergadering (ALV).
Helaas hadden ze iets te veel koffie gezet en cake
gesneden: de opkomst van leden was ietwat laag.
Mede daardoor, en natuurlijk door de goede inhoudelijke voorbereiding
door het bestuur en de diverse commissies en groepen, verliep de ALV
zeer vlot. Uiteraard komen er volledige notulen; voor in Olympus alvast
een greep uit de hoogtepunten.

TCK NIEUWS
Afscheid en(her)benoemingen
Het bestuur heeft met een bos bloemen afscheid
genomen van Janny Wiering als bestuurslid. Janny
is sinds de start van de vereniging als voorzitter van
de TCK bestuurslid geweest. De TCK houdt zich
vooral bezig met de organisatie rondom de
trainingen en wedstrijden.
Janny heeft daarin een belangrijke rol gespeeld, maar ook in het
algemeen functioneren van de vereniging en het bestuur heeft zij veel
betekend. Zij werd door de voorzitter getypeerd als een echte ‘aanpakker’.
De vereniging zal haar gaan missen, hoewel ze in haar dankwoord aangaf
nog best wel eens te willen helpen.
Door het vertrek van Janny Wiering is een vacature in het bestuur
ontstaan. Deze wordt ingenomen door Katinka Buurman, die bij gebrek
aan tegenkandidaten zonder stemming is benoemd.
Binnen het bestuur was nog een andere vacature: die van
penningmeester. Voor Tosca Claessens zat de termijn van 4 jaar er op.
Gelukkig heeft zij zich herkiesbaar gesteld voor een periode van maximaal
2 jaar. Dit betekent dat er gezocht wordt naar een ouder met enige
financiële affiniteit om op termijn deze plek binnen het bestuur over te
nemen, die dan alvast door Tosca kan worden ingewerkt.
Contributieverhoging roldansen
De vereniging heeft het jaar mede dankzij een aantal succesvolle acties
licht positief kunnen afronden. Door o.a. verhoging van de zaalhuur zal
echter ook komend jaar weer zeer kritisch naar de uitgaven gekeken
moeten worden, en wordt nagedacht over nieuwe acties om inkomsten te
genereren.
Het bestuur stelt voor de contributie voor het roldansen met € 2,- per
maand te verhogen om de kosten voor baanhuur en extra trainingen te
kunnen dekken. De ALV heeft met dit voorstel ingestemd.

TCK NIEUWS
Training zonder ouders
Bij de meeste verenigingen is het gebruikelijk
dat de training zonder ouders plaats vindt.
Bij Olympia is de gewoonte gegroeid dat ouders in de zaal pla
plaatsnemen
tijdens de trainingen. Natuurlijk vinden veel ouders het leuk om hun kind te
zien trainen, en bovendien
n kan het heel gezellig zijn op de tribune.
Echter … err is ook geconstateerd dat de aanwezigheid van ouders de
training niet altijd ten goede komt: de kinderen zijn gemakkelijk afgeleid en
er gaat daardoor kostbare trainingstijd verloren.
Het bestuur stelt daarom voor om ouders te verzoeken niet in de zaal
plaats te nemen. Indien de afstand voor ouders te groot is om tussendoor
naar huis te gaan, kunnen zij naar de sportkantine of naar de ruimte naast
de sporthal (ook wel ‘koffiehok’ genoemd). Na de kerstshow
ow wordt de
maatregel geëvalueerd. De ALV heeft ingestemd met het voorstel.

Trainingsstage Nick Loader
Het is alweer enige tijd geleden maar in het weekend van 20/21 februari
was Nick Loader uit Engeland weer bij ons te gast als roldanstrainer.
Voor onze
nze rijdsters en trainsters was het een bijzonder leerzaam en leuk
roldansweekend.
Het eerste resultaat mag er
zijn: bij de wedstrijd welke 10
april in onze eigen hal werd
verreden, waren de eerste 5
plaatsen (in een deelnemersveld van 10 rijdsters) allen
voor Olympia.
Een zeer mooie opsteker!

TCK NIEUWS
Jump in the spring
Ja, Ja, het gaat steeds beter met ons Engels. En ook met het Nederlands
van Paul McIllhone. Maar waar het vooral om te doen is, ons rolschaatsen
gaat door zo’n trainingsweekend met SPRONGEN vooruit! We slaan geen
gekke FIGUREN en we draaien onze hand (niet) om voor PIROUETTES.
Het was midden in de meivakantie,, het was Moederdag, maar er is
keihard gewerkt. Olympia heeft heel wat trainsters in de dop. Da
Dames,
groot en klein, en Paul bedankt voor jullie enorme inzet.

TCK NIEUWS
Actie: kleding inzamelen voor een goed doel
Uit financiële noodzaak is een inzamelingsactie op touw gezet. Het gaat
om kleding, schoenen, dekens, tassen en speelgoed. Wat absoluut niet
ingeleverd mag worden: dekbedden, kussens, slaapzakken. Houd hier
a.u.b. rekening mee. Alles graag verpakt in een gesloten (vuilnis)zak of
een afgesloten kartonnen doos.
De actie dient twee doelen. Iedere kilo die wordt ingeleverd, levert onze
vereniging geld op, maar wat belangrijker is, iedere kilo wordt besteed aan
kinderen (en volwassenen) in arme landen die dit goed kunnen gebruiken.
Vanaf zaterdag 5 juni wordt er door Frits Swinkels een container aan de
achterkant van het bedrijfspand van Janssens geplaatst. Inleveren kan op
de volgende tijdstippen:
- zaterdag 5 juni
10.00 - 11.30 uur
- woensdag 9 juni
15.00 - 16.00 uur
- donderdag 10 juni 18.00 - 19.00 uur
Als deze actie voorspoedig gaat, wordt er in het najaar ook zo’n actie op
touw gezet.
Alvast bedankt

Aanwezigheid van ouders bij trainingen
Onlangs ontvingen alle ouders een brief van het bestuur. Daarin werd een
besluit dat tijdens de ALV is genomen toegelicht: vanaf de zomervakantie
vinden de trainingen plaats zonder ouders of andere toeschouwers op de
tribune.
Het bestuur heeft naar aanleiding van deze brief een aantal reacties
ontvangen. Dit heeft geleid tot een aanvulling op het besluit:
Ouders die menen dat het besluit onredelijk zware gevolgen voor hen of
hun kind heeft, kunnen bij het bestuur een met argumenten onderbouwd
verzoek indienen om voor hen een uitzondering op de algemene
maatregel te nemen.

DE PRIJZENKAST VAN OLYMPIA
De maand april is al weer goed gestart voor onze leden. Er zijn al diverse
bekers en medailles mee naar huis genomen.
Datum
10 April
roldanswedstrijd
Mierlo

17/18
April
B-klasse
Wedstrijd
+
Prepupil
Zaandam

24/25
April
A-klasse
Wedstrijd
Beek en
Donk +
Valkenswaard
13 Mei
Freiburg
(Dld)
15/16 Mei
roldansWedstrijd
Moerkapelle
(Int.nat.)

Rijd(st)er
Fleur Renne
Manon Pero
Melissa Verdonk
Beau Cortenbach
Yvon Swinkels
Sharon Pero
Jolie Renne
Vera Gerrits
Senna Cobben
Juul Kowsoleea
Sanne Koonings

Sharon Pero
Beau Cortenbach
Manon Pero
Eline de Groot
Vera Buurman
Marieke v.d. Biggelaar
Defrie van Malsen
Yvon Swinkels
Demi Swinkels
Fleur Renne
Melissa Verdonk
Nelleke Knoops
Yessie Kusters
Kelsey Dussel
Defrie van Malsen
Colet Claessens
Colet Claessens

Fleur Renne
Melissa Verdonk
Manon Pero
Sharon Pero
Yvon Swinkels
Beau Cortenbach

Categorie

Vrijrijden

Figuren

Aspirant

Prepupil A
Prepupil B

Pupil B

Aspirant B
Pupil A

Aspirant A

Cadet
Jeugd
Jeugd

Aspirant

Aspirant B

Dansen
1
2
3
4
5
8

6
11
18
19
30

1
6
6
11
13
11
2
10
2
3
4
5
8
5
4

9
13

Comb.
1
9

4

4

4
7

2
3

5
2
4
6
3
13

4
7
4
3

2
3
4
6
9
1

DE PRIJZENKAST VAN OLYMPIA
Al onze rijdsters die aan een test hebben deelgenomen dit voorjaar, zijn
geslaagd! Een zeer goed resultaat; compliment hiervoor aan rijdsters en
trainsters. In 2010 rijden zij in onderstaande klassen (zie de uitleg hierover
in het vorige clubblad). Rijdsters die zowel in figuren als in vrijrijden in
dezelfde klasse uitkomen, doen dan automatisch mee in het combinatie
klassement.
NAAM
Marieke v.d. Biggelaar
Vera Buurman
Colet Claessens
Senna Cobben
Beau Cortenbach
Kelsey Dussel
Vera Gerrits
Eline de Groot
Nelleke Knoops
Sanne Koonings
Juul Kowsoleea
Yessie Kusters
Defrie van Malsen
Manon Pero
Sharon Pero
Fleur Renne
Jolie Renne
Demi Swinkels
Yvon Swinkels
Melissa Verdonk

FIGUREN
Aspirant B
Jeugd
Pupil B
Cadet

Aspirant A

Aspirant A
Jeugd
Pupil B
Aspirant A
Aspirant A

VRIJRIJDEN
Aspirant B
Pupil B
Jeugd
Prepupil B
Pupil B
Cadet
Prepupil A
Pupil B
Aspirant A
Prepupil B
Prepupil B
Aspirant A
Cadet/Jeugd
Pupil B
Pupil B
Aspirant A
Prepupil A
Aspirant A
Pupil A
Aspirant A

DANSEN

Aspirant A

Aspirant A
Aspirant A
Aspirant A

Aspirant A
Aspirant A

OVER ROLSCHAATSEN
Een wedstrijd rijden gaat niet vanzelf!
Een aantal leden van onze vereniging rijdt individuele wedstrijden. Dit zijn
leden die al één of meer bondstests behaald hebben. Je hebt binnen de
wedstrijden verschillende disciplines: dansen, figuren, vrijrijden en een
combinatie van de laatste twee.
Om wat voor wedstrijd het ook gaat, bij de voorbereiding en uitvoering van
een wedstrijd komt heel wat kijken; niet alleen voor de rijdsters maar ook
achter de schermen!
Wel eens een rijdster met een MP3 zien rolschaatsen? Nee, geen uiting
van jeugdcultuur, desinteresse of wat dan ook: de kür wordt geoefend met
bijbehorende muziek! Die muziek is uitgezocht door de trainster, en moet
aan bepaalde tijdseisen voldoen. Bij de muziek stelt de trainster de kür
samen, die ook weer aan allerlei eisen moet voldoen: verplichte
elementen, of sommige dingen juist weer niet of niet te vaak. Het staat
allemaal vastgelegd in een reglement.
Een kür rijd je in een kürpakje. Dus
vóór de wedstrijd wordt een kürpakje
geregeld: soms worden ze speciaal
gemaakt, soms kan er een pakje van
iemand anders worden overgenomen.
Het onderdeel ‘vraag en aanbod’ op
onze site kan daarin een rol spelen.

OVER ROLSCHAATSEN
En natuurlijk moet je voor de wedstrijd worden ingeschreven, en betaal je
daarvoor inschrijfgeld.
Als de inschrijvingen binnen zijn, begint het werk achter de schermen: er
worden tijdschema’s gemaakt, juryleden en medewerkers van het
rekenbureau worden uitgenodigd, catering voor de juryleden en
rekenbureau wordt geregeld, er moet natuurlijk een muziek- en
omroepinstallatie zijn, en niet onbelangrijk: er moeten prijzen (bekers,
medailles, oorkondes) worden geregeld!
Op de dag van de wedstrijd zorg je als rijdster natuurlijk dat je ruim op tijd
aanwezig bent. Want voorafgaand aan de start van een categorie wordt
geloot voor de startvolgorde; en je wilt wel graag weten of je als eerste de
baan op gaat of misschien wel als laatste.
En dan is het zo ver: je mooie kürpakje en je rolschaatsen heb je aan, de
haren netjes, je hebt met je groep een paar minuutjes mogen inrijden, en
dan wordt je naam omgeroepen.
Je schaatst naar je startpositie. Drie juryleden zitten met hun schrijfblok
achter hun tafeltjes naar je te kijken. Bijna net zo belangrijk: de tribune vol
bekenden en onbekenden zitten naar je te kijken. Een paar seconden
wachten en dan start je muziek. Dat is het moment dat je moet laten zien
waarvoor je het hele jaar zo hard hebt getraind. Spannend, maar natuurlijk
ook heel erg leuk.
Nadat de muziek is gestopt, krijg je applaus. En dan wacht je af welke
punten je krijgt. Elk jurylid geeft twee cijfers: een punt voor de Awaardering en voor de B-waardering. En niet schrikken: een 4,5 kan een
heel hoog cijfer zijn in het rolschaatsen!
En zoals bij elke wedstrijdsport: de ene keer gaat het beter dan de andere
keer, soms ben je blij met hoe het ging, soms teleurgesteld … er zijn
winnaars en verliezers. Hoewel: verliezers zijn er eigenlijk niet! Een
wedstrijd mogen rijden is al een hele prestatie. En elke rijdster die daar
alleen op de vloer een kür kan en durft te rijden, verdient alle respect en
waardering.

OVER ROLSCHAATSEN
LSCHAATSEN
Op basis van de jurycijfers bepaalt het rekenbureau de wedstrijduitslag
per categorie (op een erg ingewikkelde manier!).
nier!). Bij de prijsuitreiking
wordt elke rijdster naar voren geroepen om een oorkonde in ontvangst te
nemen. De nummers 1 t/m 3 ontvangen daarnaast een prijs.

De organisatie van wedstrijden ligt bij Olympia in handen van de TCK
(technische commissie kunstrolschaatsen).
rolschaatsen). Lijkt het je ook leuk om achter
de schermen te helpen bij de organisatie van wedstrijden: er is ruimte voor
versterking! Kom gerust eens kijken of informeren tijdens de wedstrijd op
19 en 20 juni in Mierlo, of op een ander moment bij Jeanne Janssens of
Katinka Buurman.

GEZELLIG …. BIJ OLYMPIA
JEUGDDAG zaterdag 17 juli 2010
De activiteitencommissie heeft er in 2010 voor gekozen om het eens
helemaal anders te doen dan andere commissies in het verleden. Met
carnaval was er dit jaar geen georganiseerde activiteit en ook met Pasen
hebben we niets gedaan in de zin van eieren zoeken met de allerjongsten.
Maar wat gaan we dan wel doen?
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om 2 activiteiten te organiseren. Een
daar van is de komst van Sinterklaas voor de leden tot en met 10 jaar. De
andere activiteit is bedoeld voor ALLE jeugdleden, vandaar dat we deze
de JEUGDDAG genoemd hebben. De datum: zaterdag 17 juli
juli.
Inmiddels hebben de meeste van jullie een brief gehad met daarin
verklapt wat we gaan doen. Dit jaar staat het uitstapje gepland naar
zwembad ‘De ijzeren man’ in Weert.
Het is de bedoeling dat we deze dag om 9.30 uur verzamelen bij sporthal
de Weijer. We vertrekken vervolgens
gens met auto’s richting Weert.
Aangekomen in het zwembad zoekt elke groep met begeleider een vaste
plek waar men de spullen neer legt. Daarna kan iedereen volop gaan
genieten in het zwembad; de jongste leden en minderjarige leden zonder
zwemdiploma doen dat onder het toeziend oog van een volwassen
begeleider.
We hopen natuurlijk op veel
aanmeldingen van enthousiaste
waterratten.
Gaan jullie met ons mee?
De activiteitencommissie

GEZELLIG …. BIJ OLYMPIA
Stephie in Suriname

Ook al genoten, gehuiverd, gelachen bij de
verhalen van Stephie? Spannend zijn ze zeker de
verhalen van Stephie in Suriname.
Lees op haar site wat voor enge beesten en
jungle-avonturen Stephie daar meemaakt en bekijk
de mooie foto’s.

Je kunt er ook een bericht voor haar achterlaten.
http://stephiewiering.waarbenjij.nu/

WIE IS…COR VITALIS?
?
Mag ik mij voorstellen?
Naam Cor Vitalis, fotograaf bij een mooie
club als Olympia.
De redactie heeft mij gevraagd om wat
over mezelf te schrijven; hoewel het
vaak moeilijk is om bescheiden te
blijven, ga ik toch een poging wagen.
Het fotograferen heb ik geleerd van mijn
vader, het was ook zijn hobby. Mijn
interesse gaat voornamelijk uit naar
portret fotografie. Ik heb al veel mooie
dames en diverse bruidsparen voor mijn
lens gehad.
io. Nu ik in een appartement
Ook had ik mijn garage ingericht als studio.
woon is dat niet meer mogelijk.
In het begin heb ik nog fotorolletjes ontwikkeld en afgedrukt in mijn eigen
doka. Met de komst van het digitale tijdperk is dit allemaal niet meer
nodig. Alles gaat nu via de PC.
ow een paar jaar geleden heb ik een hele reportage
Bij een kerstshow
gemaakt en deze aan Tosca gegeven. Jullie kenden mij nog helemaal
niet. Hierdoor ben ik in de PR-commissie
commissie terecht gekomen.
Samen met de fotografen van de Fotoclub Brandevoort maken wij nu elk
jaar een mooie
ie reportage van de schitterende Plus Kerstshow.
Ik sta elke keer met verbazing te kijken als de show eraan komt. Wat er
zoal voorbereid en gemaakt wordt om drie voorstellingen te presenteren.
Elke keer na afloop sta ik in een hoekje even bij te komen want ik kan mijn
ogen niet droog houden. De inzet en de sfeer die de rijdsters en alle
vrijwilligers brengen worden mij teveel.
Ik vind het prettig om achter de schermen mee te mogen maken wat er
leeft binnen de club en het geeft mij veel voldoening om wat voor de club
te betekenen.
Groetjes Cor Vitalis

8 VRAGEN AAN….

Elise Hees

Lotte Veenman

Ik ben 10 jaar

Hoe oud ben je?

Ik ben 8 jaar oud

St.Lucia school in Mierlo
in groep 6

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?

BS Loeswijk en ik zit ik
groep 5

Mierlo

Pirouette

Ja, badminton, dansen,
knutselen
Frites en lasagne
Dokter of juffrouw

Vivian van Hoek

Ik woon in Mierlo, Loeswijk

‘t Haasje

Fietsen op mijn
Mountainbike, zwemmen,
wandelen met de hond
Cordon Blue met Franse
frietjes
Dat weet ik nog niet

Charlotte de Jong

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
atuurlijk onze hartelijke dank.

Marcel Scheepers,
eigenaar
Slijterij, wijnen,
gedistilleerd en
speciaalbieren
Wijnen, single malts,
port, cognac’s en
kadoartikelen
Tennis
Sponsor

Naam en functie?
Wat doet of levert uw
bedrijf?
Waar is uw bedrijf
sterk in?
Welke sport beoefent
u zelf?
Wat is uw relatie met
RV Olympia?

Nog niet

Heeft u onze
kerstshow al gezien?

Flitsend

Wat vindt u van de
rolschaatssport?
‘Wat wenst u RV
Olympia nog toe?’

Veel (sport)plezier, een
bloeiende vereniging
vol actie.

Ted van Gennip
Gennip,
eigenaar
Het aanbieden van
sportartikelen
ennis - voetbal Tennis
running - aerobic art
en o.a. zwemkleding
ennis - running
Tennis
Sportted steunt
Olympia omdat de
club een jonge frisse
vereniging is die wat
wil!
Nee, maar de overige
vier gezinsleden al
meerdere keren
Dynamisch
De nummer 1
1-positie
van Nederland
waarbij het plezier en
de gedrevenheid van
de kids hand in hand
gaan.

KLEURPLAAT

NIEUWE LEDEN
Birgit van Breugel, Kelly en Melissa van Leuken, Demi van Nuys en
Eline Smulders van harte welkom bij onze enthousiaste
rolschaatsvereniging!

VERJAARDAGEN
Juni
1 – Kristy Janssens
7 – Hannie Verbakel
23 – Vera Gerrits
24 – Leslie van Breugel
Augustus
2 – Kelsey Dussel
2 – Demi Swinkels
10 – Mirella Keijzers
15 – Quincy Maseland
16 – Wendy Keijzers
25 – Birgit van Breugel

Juli
5 – Romy van Lierop
11 – Nikki van Duijnhoven
13 – Linday van den Heuvel
31 – Anne Pennings
31 – Loes van Schijndel
September
5 – Jasmijn Berkers
11 – Demi van Nuys
20 – Sofie Haast
27 – Manon Pero
27 – Sharon Pero
27 – Lotte Veenman
29 – Elise Hees

WIST U DAT …
Wist u dat
Olympia op Youtube goed voor de dag komt?
opnames die Plus rtv heeft gemaakt daar (via deze link:
De tv-opnames
http://www.youtube.com/user/plusrtv)) zijn terug te vinden?
Er nog veel meer mooie filmpjes van Olympia op Youtube
outube staan?
Vakantiespreiding niet altijd handig is?
De planning van het trainingsweekend met Paul Mclhone gelet op de
vulkaanactiviteit wel goed gepland was?
Mothersday in Engeland ook bestaat?
Het top is dat tijdens de trainingen op Moederdag nog zoveel moeders op
de tribune zaten?
ze roldansters bij wedstrijden steeds goed
Onze
presteren?
Veronique daar best trots op mag zijn?
Ze dat ook gewoon is!

Wijn inschenken met de dop nog op de fles niet lukt?
Jeanne na twee dagen trainingsweekend zo moe was dat ze het toch
probeerde?
Onze vereniging geen verplichte bardiensten kent?
Er bij Olympia ook geen verplichte telbeurten, wastassen of vlagbeurten
zijn?
Er toch echt wel heel veel werk te doen is?
De meeste leden toch nog te jong zijn om daarbij ingeschakeld te
worden?
Het daarom geweldig is dat er zoveel ouders hun steentje bijdragen?

WIST U DAT …
Wist u dat
Het jammer is dat zich toch nog niemand voor de redactie van dit mooie
blad heeft gemeld?
Redactiewerk helemaal niet zoveel tijd kost?
Het bovendien best gezellig is (vinden we zelf)?
Maar het toch wel gek is dat een moeder van een dochter die zelf
helemaal niet meer rijdt nog steeds in de redactie zit omdat er geen
opvolger is?
Dat toch wel heel tof van Antonet is dat ze het nog steeds doet?
Maar Antonet ook al de administratie van de TCK voert?
Ze daar ook best vanaf zou willen?
Vaders en/of moeders die niet zo handig zijn met naald en draad of kwast,
maar handiger met pen en pc zich bij elk bestuurslid, redactielid of TCK-lid
kunnen melden voor meer informatie?
Olympia ondernemende trainsters heeft?
Horeca toch aantrekkingskracht lijkt te hebben?
Veronique in de Subway (Veghel en Oss) en Kylie in de
Baron (Helmond) zonder rolschaatsen de show stelen?
Olympia binnenkort zongebruind is?
Is het dan niet van de Hollandse zon (wat een
meivakantie!!!) dan toch wel van de zonnestudio boven de
Baron?
Sommige kinderen op school een spreekbeurt over rolschaatsen houden?
Ze dan enige attributen mee naar school nemen?
Yvon een week voor de roldanswedstrijd bedacht dat ze haar danswielen
in Valkenswaard had laten liggen?
Daardoor lichte paniek bij moeder en dochter ontstond?
Het niet meeviel de hal in Valkenswaard te bereiken?
Niemand daar iets van gevonden wielen wist?
Dat ook niet zo heel vreemd is?
Omdat de wielen nog gewoon thuis lagen?
In de schooltas dus?

VOORLOPIGE WEDSTRIJDPLANNING 2010
dag

Datum

Activiteit

Regio

Organisatie

Plaats

zat.

5-juni-10

A-Klasse vrijrijden

Landelijk

Nieuwegein

zon.

6-juni-10

A-Klasse figuren

Landelijk

zat.

19-juni-10

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

Landelijk

Oude Molen/
KRC Rolling
Oude Molen/
KRC Rolling
Olympia

Mierlo

zon.

20-juni-10

Pupillen en Aspiranten )

Landelijk

Olympia

Mierlo

vrij.
zat.
zon.
zon.

2-juli-10
3-juli-10
4-juli-10
11 juli

NK Kunstrijden Solo/Dansen

Landelijk

Pauwin

Zaandam

Clubtesten

Mierlo

zat.

17 juli

Jeugddag

Olympia

zon.

26-sep-10

Testen

Landelijk

???????

zat.
zon.

2-okt-10
3-okt-10

NRB-Cup + Dansen BKlasse

Landelijk

ZRC

Zaandam

zon.

31-okt-10

Testen

Landelijk

SBK/Ker-Rolls

Kerkdriel

zat.

6-nov-10

A en B Kl. + Pre-Pupillen
en Rolrinckels

Landelijk

VRC

Valkenswaard

zon.

28-nov-10

Testen

Landelijk

SBK/VRC

Valkenswaard

zat.
zon.

18-dec-10
19-dec-10

Kerstshow

Mierlo

Beek en Donk

DOOLHOF

