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Van de bestuurstafel
Het is nog steeds kauwt, de weermannen
hebben gelijk gekregen. We hebben mooi
kunnen schaatsen op de Ganzeven, met
dank aan de gemeente voor het veegwerk.
Als bestuur zitten we een beetje in kommertijd, het
schaatsseizoen loopt goed en het is nog wat te vroeg om al met
het voorjaar te beginnen. Kortom ik heb niet zoveel te melden.
Nog wel een punt dat jullie zelf waarschijnlijk ook op de SCOSSuur op zaterdag ervaren. De trainingsgroepen zijn behoorlijk
groot aan het worden. Als bestuur hebben we dan ook
afgesproken wat te remmen in ledenaanwas en niet actief de
mogelijkheden tot het verven van leden aan te grijpen.
Tot slot Marieke gefeliciteerd met jullie dochtertje Rick.
Nog veel natuurijs schaats plezier.
Groet,
Koen Berghuis.
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Van de redactie
Mededeling over de ledenlijst
Op verzoek wordt vanaf heden de ledenlijst met
telefoonnummers gepubliceerd op een beveiligd
deel van de SCOSS website http://www/scoss.nl.
Opmerkingen gaarne melden aan: ledenadministratie@scoss.nl.

Natuurlijk kijkt u naar de Olympische Spelen
Van 12 tot en met 27 februari worden in Vancouver de
Olympische Spelen gehouden. Die spelen zijn al volop aan de
gang bij het verschijnen van deze editie. Voor de
schaatsliefhebber een fantastisch evenement.
Nederland is op schaatsgebied volop vertegenwoordigd met
kanshebbers. De uitzendingen van de NOS zijn in HD-kwaliteit,
dus dat is kijken en genieten.
Hier een lijstje met Nederlandse deelnemers. In dat lijstje staan
niet de namen van Marianne Timmer en Carl Verheijen. Timmer
had brute pech en Verheijen kwam bij de selectiewedstrijden een
fractie te kort. Nieuwkomer is Ronald Mulder, die een
bliksemcarrière maakt van skeeleraar tot medaillekandidaat bij
de sprint. Hij net als zijn tweelingbroer Michel de snelste
schaatser op skeelers genoemd.
AFSTAND
500 m
1000 m
1500 m

Jan Smeekens
Ronald Mulder
Jan Bos / Simon Kuipers
Mark Tuitert / Stefan Groothuis
Mark Tuitert / Simon Kuipers
Sven Kramer /Stefan Groothuis

Annette Gerritsen /Laurine van Riessen
Margot Boer / Thijsje Oenema
Annette Gerritsen / Ireen Wüst
Laurine van Riessen / Margot Boer
Annette Gerritsen / Ireen Wüst
Laurine van Riessen / Margot Boer
Diane Valkenburg / Ireen Wüst
Renate Groenewold

3 km
5 km

Bob de Jong /Jan Blokhuijsen
Sven Kramer

10 km

Arjan van der Kieft
Bob de Jong / Sven Kramer

Elma de Vries
Jorien Voorhuis

Pagina-4

Jaargang 14 – nr. 2

19 februari 2010

Wist u hoe gezellig de Scosse nieuwjaarsmarathon
was?
Begin december werden we al op de website van Scoss door Hans
Huizing uitgenodigd voor de nieuwjaarsmarathon. Er zou gereden
worden in 3 groepen. De eerste groep zou 30 rondes rijden, de
tweede 50 en de snelle jongens zouden 75 rondes doen. Alle drie
de groepen in een eigen treintje met een ervaren voorrijder, die
de ronden telt en het tempo bepaalt.
De grote organisator Hans was nog bang, dat de Q-koorts, de
Mexicaanse griep, de vakantie of de feestdagen roet in het eten
zouden gooien en de belangstelling daardoor minimaal zou zijn,
maar niets bleek minder waar. Het was gezellig met leden, die
elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar wensten.
De voorrijders Niek-Jaap, Coone en Vincent hebben de drie
treintjes fantastisch ronde na rond in een vast tempo over de
baan getrokken. Halverwege kon even gestopt worden voor een
kop snert en dan snel de baan weer op en treintje maken. Hans is
niet alleen een enthousiaste organisator, maar kan ook goed uit
de voeten als speaker. Elke rond als de treintjes langs kwamen,
hoorde je hoe goed het ging en werd je aangemoedigd om door te
gaan. Er waren een paar valpartijen, die zijn niet helemaal te
vermijden, maar gelukkig zonder gevolgen.
Alle drie de treintjes kwamen op tijd binnen. Les krijgen is
leerzaam, maar zo een klein uur lang in een treintje rijden is
zeker zo leuk. Je kunt laten zien, dat de lessen niet voor niets
zijn.
Na afloop volgde nieuwjaarsreceptie in de kantine. Warme
woorden en goede wensen voor iedereen van voorzitter Koen en
dan warme chocomel met slagroom. Iedereen kent wel de
verplichte nieuwjaarsbijeenkomsten van zijn school of werk. Maar
zo het nieuwe jaar beginnen met samen schaatsen en gezellig
samen aan de chocomel, daar ga je met plezier naar toe.
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Hans en alle andere helpers: bedankt!! Het kan niet anders of de
nieuwjaarsmarathon wordt een vast onderdeel van het
jaarprogramma.
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Wie, wat, waar…
Hier vindt U telefoonnummers en [mail] adressen
van bestuursleden en commissies.
BESTUUR
Voorzitter
Koen Berghuis
Secretaris
Rob Vlak
Penningmeester
Franka Hoeks

Bergse Heihoek 54
5351 SL Berghem
Asterstraat 31
5342 BL Oss
Wilhelminasingel 64
5351 CC Berghem

0412-652097
voorzitter@scoss.nl
0412-651154
secretaris@scoss.nl
0412-402046
penningmeester@scoss.nl

TECHNISCHE COMMISSIE
Volwassen Coordinator
Trudy van der Graaff
Fysiotherapeut
Jan Slebus

Zalm 16
5345 DG Oss
Gewandeweg 19
5345 HM Oss

0412-636770
trudyvandergraaff
@hotmail.com
0412- 691002
j.slebus@planet.nl

REDACTIE (clubblad@scoss.nl)
Ruud Baars
Peter Huijs

Schildwacht 42
5346 WC Oss
Plantsoen 30
5384 EV Heesch

0412-625200
020-5001629 (GSM)
0412-451911

WEBMASTER (webmaster@scoss.nl)
Vincent v.d. Broek
Dirk Langhout

Rabarberveld 32
5351 LD Berghem
Grimberg 6
5346 VT Oss

0412-63363
0412-691584

LEDEN ADMINISTRATIE (ledenadministrator@scoss.nl)
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EVENEMENTEN COMMISSIE (evenementen@scoss.nl)
Frans Dulfer
Mickel Douma
Ans Rasing

Beethovengaarde 176
5344 CK Oss
Hert. Johannasingel 3
5345 AH Oss
Oijenseweg 88
5345 SW Oss

0412-644255
0412-627519
0412-641512

Frank Zwakhoven
SKEELER COMMISSIE (skeeleren@scoss.nl)
Marco van Grunsven
Trudy van der Graaff
Dirk Langhout
Rubina Raaijmakers

Boterbloem 16
5351 MV Berghem
Zalm 16
5354 DG Oss
Grimberg 6
5346 VT Oss
Donzel 21
5388 PA Nistelrode

0412-626839
0412-636770
0412-691584
06-48864929

KLEDING COMMISSIE (kleding@scoss.nl)
Helène Gremmen
Claudia van den Elzen

Marsstraat 17
Berghem
Plecht 9
5345 BT Oss
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Van de penningmeester
De contributie van de vereniging is vastgesteld als
in onderstaande tabellen aangegeven.
De peildatum voor het bepalen van de leeftijd voor
het lidmaatschap is 1 juni en voor de bijdragen op
1 september.
Contributie
Volwassen lid (16 jaar en ouder)
Kinderen t/m 15 jaar (jeugdlid)
Gezinslidmaatschap

24,00
12,00
36,00

De schaatsbijdrage bedraagt
Jeuglid t/m 7 jaar
Jeugdlid van 8 t/m 11 jaar
Jeugdlid van 12 t/m 15 jaar
Volwassenen (16 jaar en ouder)

gratis
37,00
59,00
80,00

De trainingsbijdrage bedraagt

1x / week

2x / week

Jeugdlid van 8 t/m 11 jaar

21,00

42,00

Jeugdlid van 12 t/m 15 jaar

40,00

80,00

Volwassenen ( 16 jaar en ouder)

40,00

80,00

De schaatsbijdrage voor donderdagavond wordt afgedragen aan
het Triavium voor entree. Over schaatsbijdrage voor de jeugd op
woensdagavond wordt nog onderhandeld met NSV.
Kinderopvang van kinderen tot 8 jaar op de funbaan, € 2,50
bijdrage betalen aan de begeleider/oppas per keer.
Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar het
mailadres penningmeester@scoss.nl
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Mesologie praktijk

“Beltane”
Geneeswijze gericht op chronische klachten.
Mesologie verbindt de kennis van traditionele geneeswijze
met de inzichten van natuurwetenschappen en reguliere
geneeskunde.
Een van de belangrijkste pijlers om een diagnose te kunnen
stellen is Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD).
Dit is een techniek waarmee functie storingen van de
organen kunnen worden bepaald door metingen op
acupunctuurpunten.
Met vrijwel elke lichamelijke en psychisch gerelateerde klacht
kunt u bij een Mesoloog terecht.
Enkele voorbeelden zijn;







chronische moeheid, burnout klachten
Huidklachten; bijv psoriasis, eczeem
Menstruatie-/overgangsklachten
Allergieën
Migraine
Nek, rug en schouderklachten

Consulten worden -afhankelijk van uw verzekeraar- geheel of
gedeeltelijk vergoedt.

GERJANNE THARNER
Kromstraat 126, Oss
Tel: 06 48 27 80 52
beltane@kabelfoon.net
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Activiteiten kalender
Noteer onderstaande alvast in je agenda!

Wanneer

Wat is er te doen…

27 Feb 14:00

Henk Schueler / Alex Schalken in bibliotheek Oss

19-21 Maart

WK allround Thialf

26-28 Maart

SCOSS Kamp

23 apr, 4 jun, 2
jul, 3 sep

Fridaynightskate data
Skeeleren en Zomertraining start half Mei

6 juni

Maasdijk Marathon

SCOSS kamp
Hij komt er weer aan, ons gezellige Scosskamp. Op vrijdag 26
maart vertrekken we weer met de club naar Heeswijk, waar we
drie dagen met elkaar sportieve, gezellige en culturele dingen
gaan doen in de kampeerboerderij ‟t Zand.
Dit kamp is voor jong en oud, dus voor het hele gezin.
Op de zaterdagmiddag gaan we gewoon met zijn allen naar de
ijsbaan voor de laatste schaatstraining van het seizoen. Ook deze
schaatstraining zal in het teken staan van het kamp.
Binnenkort komt het inschrijfformulier, dus zet de datum alvast in
je agenda, zodat je zeker kunt zijn dat je erbij bent.
Vertrek: Vrijdag 26 maart om 19.00 uur, kamp tot en met
zondag 28 maart, 13.00 uur.
Trudy van der Graaff
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SCOSS schaatst in het bos
Het moet voor de argeloze boswandelaar in het feeërieke
Herperduin een bijzonder tafereel geweest zijn op die
oerhollandse winterzaterdag 9 januari. Knerpend door de
enkeldiepe sneeuw liep een heer in strakke legging met schaatsen
onder de arm en een Unox-muts op tussen de met sneeuw
bedekte bomen door. Schaatsen? In het bos? Bestaat er dan
zoiets als marathon klunen?
En zie, een stukje verder, een jong gezin, eveneens uitgerust
alsof het een schaatstocht van zins is. Net als de voorgaande heer
zijn ook deze mensen herkenbaar aan hun Scoss jack. En het
houdt maar niet op, als in ganzenpas wandelen talloze
vastberaden schaatsers onstuitbaar richting een klein heuveltje.
Een opkomende schichtigheid onderdrukkend, neemt de heer een
romantisch besluit en gaat achter de heuvel kijken. Ook daar is
het gras wit, maar iets verderop ontwaart hij het Ganzenven,
waar het bijzondere tafereel van de Osse schaatsclub op natuurijs
een levend schilderij vormt.
In een tentachtig staketsel zit het Scoss toertochtcomité met
briefjes, stempels en warme dranken; Ans Rasing, Jan van
den Elzen en Helene Gremmen deden inschrijvingen, Koen
Berghuis, Martin Hoeks, Trudy regelden het stempelen samen met
Lonneke Gremmen en nog enkele kinderen.
In een huzarenstukje had
Trudy de organisatie
binnen korte tijd rond
gekregen. Tafels, tenten,
stoelen, medailles,
oorkondes, helpers,
deelnemers, aan niets was
gebrek. Het ijs was natuur
en de kou was extreem en
dat zijn wij niet zo gewend
als Triaviumridders.
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Kortom, er moest gebikkeld worden, vechten tegen de straffe
wind, maar wel zonder de natuurlijke elegantie van de
gemiddelde Scoss-schaatser op te offeren. Achterop zitten,
achterop zitten, dat was de clou. Vooral het ongekende
enthousiasme van de Scosser om weer eens op echt natuurijs te
gaan schaatsen bleek de motor achter menige prestatie. Velen
deden toch nog maar een extra rondje, de elementen en
tintelende voeten trotserend, want wie weet wanneer de volgende
gelegenheid is. Gauw een stempel halen en weg weer, het
volgende Ganzenvenrondje in de vrieskou verschalken. Bij het
stempelen nog een peptalkje van de stempelaar. Zo konden we
als Scossers genieten van een heerlijk dagje natuurijs.
Geweldig! En die medaille, die telt!
Haks
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Henk Schueler vertelt…
op 27 februari, bibliotheek Oss
Langebaanschaatser, zevenvoudig
deelnemer aan de Friese Elfstedentocht en
oud-ondernemer Henk Schueler vertelt op
zaterdag 27 februari om 14.00 uur in de
bibliotheek Oss over zijn herinneringen en
belevenissen. Rode draad vormt zijn
onlangs verschenen biografie “Werk IJs”
waarin Alex Schalken, eveneens schaatser
en fietser, de verhalen van Henk Schueler
heeft opgeschreven. Entree is gratis en
belangstellenden kunnen toegangskaarten
afhalen in de bibliotheek Oss of reserveren
in de andere vestigingen van
BasisBibliotheek Maasland.
Henk Schueler (Barneveld, 1928) was de zoon van een
woninginrichter en werd opgeleid tot stoffeerder, maar het
schaatsen lonkte. De sport bracht hem op vele plaatsen in de
wereld, zoals Frankrijk, Hongarije en Scandinavië. Hij reed grote
wedstrijden als de EK en maar liefst zeven maal de
Elfstedentocht, waaronder de legendarische tocht in 1947 waarbij
hij lang in de kopgroep reed, maar uiteindelijk evenals vele
anderen werd gediskwalificeerd. Ook maakte hij onder andere de
barre tocht in 1963 mee.
Zijn verhalen en dagboeken zijn door beeldend kunstenaar Alex
Schalken bewerkt tot het boek „Werk IJs; herinneringen, verteld
en opgeschreven door een hoogbejaarde jongen‟.
Hierin komen niet alleen de belevenissen van een bijzondere man
aan bod, maar ook de tijd waarin hij zich bewoog en beweegt.
Een groot aantal kleine, ontroerende en aangrijpende
gebeurtenissen passeren de revue: zijn kinder- en jongensjaren,
de middelbare school bij de fraters in Oss en de gevaarlijke, maar

Pagina-14

Jaargang 14 – nr. 2

19 februari 2010

ook avontuurlijke oorlogsperiode als onderduiker. Verhalen over
de vrouwenjacht in Valkenburg, liftend door Frankrijk, als stagiair
in Denemarken en de glansrijke schaatsjaren in Noorwegen. En er
wordt ook aandacht besteed aan zijn loopbaan als ondernemer,
de grote brand van het Schueler Interieurcomplex in Oss en
Rotondekunst. Maar absoluut uniek zijn de herinneringen van
Henk Schueler aan zijn vele Schaats Elfstedentochten en de Fiets
Elfstedentochten.
Henk Schueler is op zaterdag 27 februari 2010 samen met Alex
Schalken van 14.00 tot 16.00 uur te gast in de bibliotheek Oss.
Entree is gratis en belangstellenden kunnen toegangskaarten
afhalen in de bibliotheek Oss of reserveren in een van de andere
Maaslandse bibliotheken.
(bron: persbericht)
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Voedingsadviezen
Sport massage
Skate lessen
Voor Uw complete begeleiding in de sport

Trudy van der Graaff
06-55363998
Pagina-16

Jaargang 14 – nr. 2

19 februari 2010

Van de Skeeler Commissie
We zijn nog volop met ijsperikelen
bezig, maar toch alvast een vooruitblik
op het skeelerseizoen 2010.
De allereerste training zal op maandag 12 april en voor de jeugd
op vrijdag 16 april. Locaties en tijden volgen nog.
Fridaynightskaten: de volgende data zijn gepland:
23 april, 4 juni, 2 juli en 3 september
Alle tochten starten om 20.00 uur vanaf Ball Packaging aan de
Parallelstraat in Oss en dit jaar gaan we een andere route rijden.
Ook hier komt nog meer informatie over.
Scoss doet mee met de maasdijkmarathon op 6 juni. Er is dan
een officiële marathon die verreden kan worden. De tocht is bij de
KNSB aangemeld, dus ook geldig voor het toerboekje. Hiervoor
moet nog wel het een en ander georganiseerd worden, we kunnen
voor een groot deel meeliften met de overall-organisatie, maar
ook Scoss zal hier wat medewerking moeten verlenen. En
natuurlijk gaan we hier met alle rijders aan deelnemen, dus
toertochtrijders: zet hem alvast in je agenda.
Gedurende het hele skeelerseizoen willen we een soort competitie
starten middels een paar vaststaande evenementen, die gereden
dienen te worden. Het seizoen wordt afgesloten met een
clubkampioenschap.
De skeelercommissie is ook op zoek naar een extra commissielid.
Dit houdt in een aantal vergaderingen per seizoen en meewerken
aan de invulling van het skeeleren bij Scoss. Heb je interesse,
mail naar skeelercommissie@scoss.nl
Voor de rest van het schaatsseizoen wens ik een ieder nog veel
schaatsplezier met veel natuurijs.
Namens de skeelercommissie:
Trudy van der Graaff
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SCOSS op Loosdrechtse plassen
Schaatstocht Blokzijlermerentocht op zondag 14 februari 2010.
Om 7.00 uur verzamelen bij het Golfbad te Oss. De Scossers zijn
Rein Post, Martin Dupont en ik. Het is carnavalszondag en de
opkomst voor de schaatstocht is bedroevend laag. De Scossers
houden schijnbaar meer van carnaval dan van schaatsen! Rein is
goed bekend in de omgeving van Blokzijl dus hij brengt ons naar
de opstapplaats midden in het dorp. Het is 9.15uur en het begint
al behoorlijk druk te worden. Martin en Rein hebben zaterdag de
Zwarte Meer-Kadoelen-Tocht al gereden bij Vollenhove. Vrijdag is
hier dezelfde toertocht verreden dus het ijs zit vol scheuren. De
baan is verder goed geveegd.
In de eerste ronde rijdt Rein, die al twee keer de Elfstedentocht
heeft gereden, het merendeel op kop. Je kunt zien dat hij een
ervaren rijder is, mooi tempo met een korte prikslag. Martin heeft
een andere slag. Met zijn Salomonschaatsen laag aan de grond
heeft hij een langere slag. Ik schaats op mijn middenhoge noren
en probeer zo veel mogelijk de korte prikslag te hanteren. De
tocht gaat van Blokzijl via het Giethoornse Meer naar Dwarsgracht
en weer terug. We komen langs gedeelten waar het riet gesneden
is en in bundels langs de kant ligt. De route is ongeveer 15 km en
we hoeven maar een klein stukje te klunen. Halverwege de 2e
ronde kan ik het tempo van Rein en Martin niet bijhouden en
besluit mijn eigen tempo te gaan rijden. Ik probeer wat van de
omgeving te zien maar het blijft oppassen met de scheuren in het
ijs.
Aan het eind van de 2e ronde staat Martin mij op te wachten. Rein
is inmiddels al doorgeschaatst. Wij besluiten om even pauze te
nemen met boterhammen en chocomel. Aangezien mijn tempo
wat lager is besluit Martin mij alvast vooruit te sturen. Zodra
Rein binnen is zullen zij ook aan hun laatste ronde beginnen. De
omstandigheden worden nu toch echt minder. Het ziet letterlijk
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zwart van de schaatsers en inhalen en doorschaatsen is er bijna
niet meer bij. Er zijn nu ook steeds meer valpartijen. Het is dus
uitkijken geblazen. Als je zo over het meer rijdt met al die
schaatsers om je heen dan geeft dit een fantastisch gevoel. Wij
zijn een echt schaatsland. Na drieëneenhalf uur schaatsen
volbreng ik de laatste ronde. Even later komen Martin en Rein
binnen. Het is weer een gezellige schaatsochtend geweest .
Wilco van Oorschot.

SCOSSche “jeugd katern”
Heb je het al gehoord? SCOSSkamp komt eraan!!
En jij wilt natuurlijk mee want we gaan twee nachtjes logeren in
een kampeerboerderij!
Ondertussen doen we leuke activiteiten, zoals.....en natuurlijk
zaterdagavond schaatsen.
Je bent bij al je SCOSS vrienden.
En Ouders, jullie zijn ook van Harte Welkom!
Naomi Hoeks
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Kleding commissie
Kopij voor de advertenties aanleveren aan
clubblad@scoss.nl

Aangeboden:
Lion Raps maat 34:
Koen Berghuis - 0412-652097
SCOSS (schaats) jas in de aanbieding maat 10 (kindermaat).
Voor info. Fam. Heida tel. 0412 – 641572

Gezocht:
SCOSS jas maat 12 (kindermaat).
Voor info. Fam. Heida tel. 0412 – 641572
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Vrienden van SCOSS
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