Ruggeveldje november 2014
Beste leden, ouders en schaatsvrienden,
Hopelijk hebben alle heksen en gorilla’s ondertussen onze ijsbaan verlaten en zijn jullie al
wat bekomen van onze griezelavond op en naast het ijs !
Halloween had onze club even in zijn greep, ik toon jullie graag nog enkele sfeerbeelden :

Laat ons hopen dat onze nieuwe leden geen schrik hebben gekregen van ons !
Ja, wij mogen weer enkele nieuwelingen van harte welkom heten.
Wees welkom , wij wensen jullie veel schaatsplezier in onze club !

Om hen een beetje wegwijs te maken geef ik hierbij graag het adres van Karin Ronne. Bij
haar kan je terecht om oa. je schaatsen te laten slijpen en schaatsen alsook schaatskledij te
kopen. Zij is eigenaresse van het schaatswinkeltje op de ijsbaan maar slijpen wordt bij haar
thuis gedaan. Als je stevig traint laat je je schaatsen best om de 6 weken slijpen. Eerst even
bellen voor een afspraak en vermelden dat je lid van AKR bent :

Karin Ronne
Jagersdreef 29
2970 ’s Gravenwezel
03/324 32 42 0474/589613

Daar onze leden allemaal jonge, frisse kids, tieners en volwassenen  zijn worden schaatsen
en schaatskledij al vlug te klein. Het is zonde om deze spullen ergens in een hoekje van een
kast te dumpen dus heeft het bestuur besloten om een 2ehandbeurs voor schaatsspullen
te organiseren. Enkel leden van onze club kunnen schaatsgerief aanbieden en je moet deze
zelf verkopen (praktisch = je krijgt een tafel waarop je alles kan uitstallen en je staat zelf aan
deze tafel). De verkoop zal doorgaan in de cafetaria van de ijsbaan (Phantoms) op 22/11
tussen 12u30 en 16u. De club zal zelf ook ex-KDR en ex-KWKA spullen verkopen.
Het ideale moment dus om enkele collector’s items te bemachtigen !
Ondertussen zijn de nieuwe vesten echt in aantocht ! Dit weekend hopen we ze te kunnen
verdelen. Gelieve vanaf dan deze vesten zo veel mogelijk te dragen op onze trainingen en
clubactiviteiten buiten onze ijsbaan. Ex-KDR en ex-KWKA truien worden zeker niet meer
gedragen op wedstrijden of buitenactiviteiten gezien onze naam nu officieel is gewijzigd in
AKR in het Staatsblad.
Het liefst zien we enkel nog AKR vesten op onze ijsbaan ….
De leden die dit weekend deelnemen aan de Limant Cup te Turnhout hebben hopelijk de
eer om de vesten voor het eerst naar buiten te brengen !
Zaterdag schaatsen de categorie B schaatsers en rijden volgende leden hun wedstrijd :
Jolien Jennes, Jolien en Tineke De Coster, Amarèn Geers, Shaury Van den Broeck, Yana
Hanssens, Naomi Verdeyen en Kelly Beldé.
Zondag komen onze categorie C schaatsers in actie :
Michelle Dickers, Rune Wandels, Emmi De Belder en Zen Boens . Voor Michelle is het haar
allereerste wedstrijd, toitoitoi !
Onze wedstrijdschaatsers nemen deze maand ook nog deel aan volgende wedstrijden :
Finlandia Cup : categorie A : Naomi en Kelly nemen deel.
Belgisch Kampioenschap : categorie A : Jolien Jennes, Tineke, Amarèn, Shaury en Kelly gaan
ervoor.
En Naomi gaat zelfs meedoen aan een ISU wedstrijd in Riga, Letland !

Heel veel succes gewenst allemaal !

In ieder geval zal ons demoteam de vest volgende week kunnen showen tijdens hun eerste
optreden van dit seizoen. Op woensdag 12/11 mogen ze de schaatsbaan van de badboot
inrijden.
Dit jaar maken ze weer een primeur mee : de schaatsbaan van de badboot ligt nu aan wal !
Go ice euh fire balls !!!!

Iceballs Maud ? Is dat een toffe naam voor het demoteam ? Waarschijnlijk niet. Wie meer
inspiratie heeft mag steeds een leuke, coole, swingende naam doorgeven aan Maud want
we hebben dus dringend een naam nodig voor het demoteam. Maud en de trainsters
hakken de knoop dan wel door.

Ook voor groepen rood, geel groen en paars (niet voor blauw en oranje) stijgt de spanning.
Op 15/11 worden voor deze groepen nl. de brevetten afgenomen.
Jullie kunnen alle oefeningen voor deze brevetten vinden op volgende locatie:
http://www.schaatsclub.be/index.php/leden/documenten
De brevetten vervangen zoals jullie weten de clubtesten en wimpels.
Geen stress hoor, er is een brevet voor iedereen .

Noteer alvast in jullie agenda dat er op 29/11 geen les is. Geen ballet en geen ijs.
Het is dan tijd voor het Wintersportcircus !
Samen met de wintersportfederaties, de Phantoms , de skiclub Zondal en AKR organiseren
Antwerpen Sportstad en Bloso dit evenement.
Zaterdag zijn er de ganse dag activiteiten en op zondag komt ons demoteam weer in actie.
In bijlage vinden jullie het programma. Ook op de parking zijn er allerhande activiteiten
voorzien, hou hier rekening mee voor de trainingen op woensdag en vrijdag en de vrije uren
op donderdag en zondagavond. Het programma (zie bijlage) ziet er alvast veelbelovend uit,
kom zeker eens proeven van de andere wintersporten !

Hoor wie klopt daar kind’ren, hoor wie klopt daar kind’ren, hoor wie tikt daar zachtjes tegen
’t raam ……
Wees allemaal alvast heel braaf want ja, hij komt !
Op 6/12 natuurlijk ! Brave kindjes kunnen zich inschrijven voor het Sinterklaasfeest dat
georganiseerd wordt door onze vrienden de Phantoms. Het inschrijvingsformulier volgt.

Wow, dat is weer een heel programma. En dan moet de drukste maand van het jaar nog
starten …. En de trainingen voor het gala ! Wist je dat die ook al begonnen waren in de
herfstvakantie. Verdere info betreffende de trainingen en voorbereiding hiervoor in het
volgende Ruggeveldje.
Groetjes, Chantal

