Beste leden, ouders en schaatsvrienden,

De tijd vliegt , dat is alvast één zekerheid !
Het eerste seizoen als AKR zit er bijna op. De ijsbaan sluit traditioneel van 01/05 tot 15/09.
Onze laatste schaatsdag zal op DONDERDAG 30/04 zijn .
We sluiten dan ons seizoen af met een heuse vriendjesdag !!!!
Iedereen mag vrienden, ouders en familieleden mee op het ijs vragen vanaf 18u. De schaatsverhuur zal open zijn en de
kosten voor de huurschaatsen worden door AKR betaald. Om 19u worden dan brevetten uitgedeeld.
Na de laatste training van de Phantoms, om 20u30 kunnen de wedstrijdschaatsers nog hun kür oefenen voor de laatste
wedstrijd van het seizoen op 2 mei. Daarna mag het ijs voor even vaarwel worden gekust !

Dat we kunnen terugblikken op een mooi seizoen is zekerheid nummer twee !
Ons laatste wapenfeit, het gala, was zeker en vast geslaagd.
Desondanks dat de trainingen voor het gala niet doorgingen zoals gepland wegens de gekende strubbelingen met de
ZamboNI verliepen de optredens vlekkeloos.
(volgend jaar vragen we aan de Stad Antwerpen een ZamboWEL …)
De show was schitterend, de opkomst groot. De stoelen op het ijs werden gesmaakt door het publiek en zo ook de popcorn
en ijspralines ….
Dankzij deze show werd onze kassa weer wat gespekt, genoten onze kinderen van hun optreden en ouders, familie en
vrienden van een leuke avond.
Zodra de foto CD klaar is kunnen jullie nagenieten van deze mooie momenten maar hierboven en hieronder toch al een
voorsmaakje … geniet alvast even van foto’s van de repetities en het gala zelf …..

U zag het …. trainsters, bestuur en leden gaven het beste van zichzelf !

Gelukkig konden ze ook rekenen op de hulp van vele vrijwilligers….
Onze voorzitter schreef het al maar ik denk dat ik in zijn naam al deze mensen nogmaals mag bedanken :
Bedankt, Merci, Thanks, Danke, jullie waren AWESOME !
Mooie herinneringen werden gemaakt dankzij jullie !

En we moeten al direct weer een beroep doen op hen …. Waarom dacht je dat ik ze net in de bloemetjes zette ….
Op woensdag 08/04 vanaf 17u mogen alle sterke (en minder sterke) papa’s, vrienden etc … mee komen helpen met het
inrichten van de nieuwe bergruimtes.
We kunnen alle hulp gebruiken bij het nivelleren van het zand, het plaatsen van paletten als vloer en het uit elkaar halen van
decorstukken. Nadien worden deze dan in de bergruimte geplaatst….
Gezien dit interieurinrichting is mogen knappe mama’s, vriendinnen etc. zich hier ook voor aanmelden !
Al wie dan even tijd wil/kan maken is van harte welkom, graag een mailtje naar het secretariaat opdat Frank, onze
materiaalmeester, weet hoeveel pinten hij moet klaarzetten die avond ….voor de dames is er misschien wel cointreau ..
Of iets warms …

Nu, elke club heeft zijn schoonheidsfoutjes en een eerste seizoen is uiteraard nooit perfect.
Laat ons zeggen dat dat zekerheid nummer drie is !
Hieruit kunnen we leren … vandaar dat we graag van jullie horen wat jullie goed vonden en wat voor verbetering vatbaar is.
Afbreken is altijd het makkelijkste dus vragen we jullie natuurlijk het moeilijkste  : nl. jullie opbouwende opmerkingen !
Jullie ideetjes voor volgend seizoen, vragen of opmerkingen zijn welkom via mail aan het secretariaat. Het is niet de
bedoeling dat deze beantwoord worden maar het bestuur heeft dan een idee wat er onder de leden leeft en kan zo de
clubwerking verbeteren. De suggestiebox is geopend vanaf nu : secretariaatkdr@live.be

Wat bij onze club ook steeds een zekerheid is, is dat we tijdens de schoolvakanties extra uren hebben.
Zo ook deze paasvakantie.
Ter compensatie van de verloren uren wegens de kapotte zamboni mogen ALLE LEDEN op bepaalde dagen komen schaatsen =
hieronder aangeduid per week.
Sommige extra uren zijn voorbehouden voor diegenen met een patchkaart en/of vanaf groep blauw, wedstrijdschaatsers.
Vanaf groep blauw betaal je sowieso patch. Anderen hebben een patchkaart.
Alle leden kunnen hun teveel aan chocolade eieren er dus zo weer af komen schaatsen tijdens volgende extra uren :
Week 1 :
LET OP : Paaszondag en Paasmaandag is de ijsbaan gesloten
-

Dinsdag 07/04 : van 13u tot 16u VOOR ALLE LEDEN
Donderdag 09/04 : van 13u tot 16u ENKEL VOOR PATCHERS, EN WEDSTRIJDSCHAATSERS (en vanaf groep blauw)
Vrijdag 10/04 : van 13u tot 16u VOOR ALLE LEDEN

Week 2 :
-

Maandag 13/04 : van 13u tot 16u VOOR ALLE LEDEN
Dinsdag 14/04 van : van 13u tot 16u ENKEL VOOR PATCHERS EN WEDSTRIJDSCCHAATSERS (en vanaf groep blauw)
Donderdag 16/04 : van 13u tot 16u VOOR ALLE LEDEN
Vrijdag 17/04 : van 13u tot 16u ENKEL VOOR PATCHERS EN WEDSTRIJDSCHAATSERS (en vanaf groep blauw)

De groepslessen gaan gewoon door en onze normale uren blijven uiteraard ook.
Behalve zaterdag 18/04, dan is er geen ballet wel ijs !

Op zaterdag 25/04 is het geen les en zondag 26/04 is het geen ijs voor de wedstrijdschaatsers gezien de Phantoms dan hun
einde seizoen toernooi houden !!!

Veel data om te noteren in die agenda’s !!!!

Gezien we vanaf 05/04 het seizoen reeds afsluiten voor de initiatie op zondag hebben we hier ook extra ijs. Onze
wedstrijdschaatsers en patchers kunnen van deze extra kwartiertjes gebruik maken. Vanaf aanstaande zondag dus hebben
jullie extra ijs van 17u30 tot 18u15. Van 18u15 tot 19u45 zoals gewoonlijk enkel wedstrijdschaatsers.

En trainen is zeker nog aan de orde voor onze wedstrijdschaatsers.
Vooraleer het seizoen afgesloten kan worden staan er nog 3 wedstrijden en een MIF test op het programma.
De Antarctica Cup te Wilrijk, een B wedstrijd gaat door op 11/4. Volgende schaatsers zullen er onze kleuren verdedigen :
-

Miniemen girls : Emmi De Belder
Novice A Boys : Zen Boens
Advanced novice girls : Yana Hanssens en Céline Praats
Junior ladies : Naomi Verdeyen

Op 18/04 komen volgende schaatsers aan de start voor onze eigen AKR Skate Challenge B wedstrijd :
(Deze wedstrijd gaat dit jaar nog door te Leuven daar hiervoor reeds afspraken werden gemaakt vorig seizoen)
-

Miniemen Girls groep 1 : Sofie Bovée
Miniemen Girls groep 2 : Jolien Jennes en Rune Wandels
Novice A Boys : Zen Boens
Novice A girls groep 1 : Jolien De Coster
Novice A Girls groep 2 : Tineke De Coster
Novice B Girls : Shaury Van den Broeck
Advanced Novice Girls : Yana Hanssens en Céline Praats
Junior ladies : Naomi Verdeyen

De zaterdag erop gaan er weer MIF testen door en waagt volgende schaatster haar kans :
-

Preliminary : Rune Wandels

En deze schaatsers sluiten het wedstrijdseizoen af op 2/05 op de Beker van de stad Leuven, B wedstrijd :
-

Miniemen : Sofie Bovée, Inke Jansen, Jolien Jennes
Novice A Boys : Zen Boens
Novice A Girls : Emmi de Belder, Jolien de Coster, Tineke De Coster, Amarèn Geers
Advanced novice Girls : Céline Praats
Junior ladies : Naomi Verdeyen

Wij wensen hen allen …

Nu is het voor iedereen van belang om extra te oefenen want er worden nog brevetten afgenomen dit seizoen :
Groepen rood, geel, groen en paars zetten hun beste schaatsje voor op vrijdag 17/04 en vrijdag 24/04.
Groep blauw mag haar/zijn best doen op woensdag 22/04.
Deze worden afgenomen tijdens de groepslessen en brevetten worden uitgedeeld tijdens onze vriendjesdag op 30/04.

Dat we tijdens off season niet bij de pakken blijven zitten is zekerheid nr. 5 !
In juli gaat onze schaatsstage te Duinkerke door.
Op 10/4 om 19u15 zijn alle deelnemers en ouders welkom in het barretje voor een info-avond. Deelnemers die niet
aanwezig kunnen zijn worden ook geïnformeerd via mail of kunnen de presentatie nalezen op onze website.
Wat Ingeborg, Pitte, Martine en de trainsters echt met jullie van plan zijn verklappen ze die avond ongetwijfeld niet !

Zo , wat onthouden we voor april :
Paaszondag en paasmaandag : ijsbaan gesloten
Extra uren tijdens de paasvakantie !!!!!
8/04 helpende handen gevraagd
10/04 info avond stage
18/04 geen ballet
25/04 en 26/04 hebben we geen ijs = geen schaatsles en geen ballet
Donderdag 30/04 is onze laatste schaatsdag = traditioneel nemen we afscheid van het ijs met een …

kus

XXX maar ook met een vriendjesdag , iedereen welkom!

Maar geen paniek , terwijl het ijs bij ons smelt maken ze er elders ander ….
Wij
wensen
jullie
alvast nog
enkele
weken
schoolplezier,
SUPERLEUKEFANTASTISCHFORMIDABELE vakantie …. Geniet van het zomerijs !
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