Ruggeveldje maart 2016
Beste leden, ouders, schaatsvrienden en superhelden,
Dat de schaatsbaan bevolkt wordt door superhelden wist ik al lang maar de
laatste weken spot ik zelfs superhelden zoals Mega Mindy, The incredibles, the
Ninja Turtles, Harry Potter, Catwoman , James Bond enz. op de ijsbaan.
Batman kwam zich zelfs even opwarmen in het barretje ! Hij zag toevallig
iemand zijn sprong missen en vallen op de ijsbaan en zei daarop het volgende
tegen me :
- Waarom vallen we ? Om te leren hoe we weer op moeten staan !
Ondertussen is dat één van zijn bekendste uitspraken geworden …
Hij en vele andere superhelden komen het beste van zichzelf geven op onze
gala aanstaande zaterdag.

Hopelijk hebben jullie je kaarten al in jullie bezit !
Voor de late beslissers : toegangskaarten kunnen nog steeds gekocht worden
de avond zelf.

Mis het niet … anders ‘off with your head’ … 
(ja, ik spotte ook enkele slechterikken op de ijsbaan waaronder Cruella en de
rode koningin van Alice in Wonderland! )

Iedereen heel veel succes gewenst met de show… geniet ervan !

Wie ik zeker veel succes wil wensen zijn volgende leden die voor de eerste keer
deelnemen aan een schaatswedstrijd :
In de categorie Miniemen : Havana en Siena De Roeck .
Zij gaan op 12 maart naar Leest voor de Spring Cup Hivernia, een
recreantenwedstrijd.
Tatiana Van Sant, neemt ook deel in de categorie Novice A.
Uiteraard wens ik haar eveneens heel veel succes !
Zij gaan alle drie ook naar Herentals voor de wedstrijd Happy Skate, een
recreantenwedstrijd.
En ze nemen Lyana Van den Bogaert mee, zij zal hier haar eerste wedstrijd
rijden in de categorie Miniemen.
Deze wedstrijd gaat door op zondag 20 maart.
Spannend …. heel veel succes allemaal en geniet ervan !

De dag ervoor, zaterdag 19 maart, waagt Rune Wandels haar kans voor haar
volgende MIF test.
Zij zal haar MIF juvenile (de vierde MIF test) proberen te halen.

xxx
Dat onze wedstrijdschaatsers heel wat in hun mars hebben bewijst de
uitnodiging van het district Deurne. Elk jaar zetten ze de leden van alle
sportclubs in Deurne, die een eerste plaats behaalden op een wedstrijd het
afgelopen kalenderjaar, in de bloemetjes.
Een aantal van onze competitieve leden werden dan ook uitgenodigd op het
Gala van de Sporttrofee 2015.
Voor AKR mochten aantreden :
- Edra Geers, Charlotte Jennes, Jolien Jennes, Tineke De Coster, Zen
Boens, Céline Praats en Yana en Maud Hanssens.
Meer foto’s van dit feest kunnen jullie bewonderen op onze facebookpagina !

Op ons eigen gala lauweren we traditioneel al onze laureaten = iedereen die
een podiumplaats behaalde in een wedstrijd sinds ons laatste gala.
Zullen mogen aantreden :
- Zen Boens, Tineke De Coster, Geers Edra, Maud Hanssens, Yana
Hanssens, Jolien Jennes, Charlotte Jennes, Céline Praats en Rune
Wandels.
Hartelijk dank voor jullie harde werk …
Wie ik, en ik denk dat ik uit naam van de ganse club spreek, zeker wil bedanken
voor haar jarenlange harde werk is Kelly Beldé !
Zij heeft afgelopen weekend afscheid genomen van het wedstrijdschaatsen. Zij
schitterde een laatste maal op het Vlaams Kampioenschap. Vanaf nu zal ze
andere schaatsers helpen schitteren want ze gaat zich concentreren op het
lesgeven in onze club alsook op haar studies.
Bedankt Kelly en veel succes in de toekomst !
maarre…. Het harde werk voor onze leden is nog niet gedaan !
In april staan er namelijk nog 4 wedstrijden op de planning alvorens het seizoen
wordt afgesloten.
Trainen en genieten is dus de boodschap… voor ALLE ‘superhelden’leden
uiteraard  !
Tot volgende maand, Chantal

