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Van de bestuurstafel
Heel langzaam gaan we in de richting van
het einde van dit schaatsseizoen, maar dat
betekent niet dat we stil gaan zitten.
Het Scosskamp is net achter de rug en het is
geweldig gezellig geweest! Het aantal
deelnemers neemt steeds toe en ook dit jaar is dat weer het
geval. Verderop in het blad vind je een enthousiast verhaal hoe
leuk het kamp is geweest. Iedereen die aan het kamp heeft
meegewerkt: bedankt daarvoor.
De lustrumcommissie is druk met het voorbereiden van het
lustrumfeest. Als het goed is, staat deze datum al lang bij
iedereen in de agenda: 9 april. Meer over het feest lees je van de
lustrumcommissie zelf in dit nummer.
Een van de vorige weekenden werden in Dronten de Gelderse
Kampioenschappen gehouden. Er stond veel jeugd van Scoss op
het ijs en er werden ook nog enkele pr’s gereden. Heel goed
gedaan! In dit nummer kun je daar meer over lezen.
Op 26 maart worden de clubkampioenschappen van Scoss
gehouden. Houd hier vast rekening mee!
Verder zijn we als bestuur al weer druk bezig met het volgende
seizoen. De planning van de urenverdeling van het ijs in het
Triavium is al weer begonnen. Zoals het er nu uitziet is er een
mogelijkheid tot uitbreiding van de schaatsuren. Dit zal dan in
samenwerking met andere clubs zijn. De besprekingen lopen nog,
dus ongetwijfeld zullen jullie hier meer over lezen in het volgende
nummer van het clubblad.
Tot slot wens ik alle leden van de commissies nog veel succes met
alle voorbereidingen van het lustrumfeest en de clubkampioenschappen.
Groet,
Koen Berghuis
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Uitnodiging voor Jubileum
Geachte leden van Scoss!
Op zaterdag 9 april gaat het gebeuren!
Scoss bestaat dan 15 jaar en dat gaan we vieren met een
geweldig lustrumfeest.
Het zal een sportieve dag worden voor jong en oud en die heeft
als doel om elkaar veel beter te leren kennen!
Om 14.00 uur zullen we verzamelen bij……. en om ongeveer
18 uur zullen we bij…….zijn, waar we met z’n allen wat gaan eten,
drinken en nakletsen.
Wat moet je meenemen:
• een goed humeur
• een sportieve instelling
• mooi weer
• zwemkleding + handdoek voor alle jeugdgroepen.
Verder is het voor iedereen aan te bevelen om makkelijk zittende
kleding aan te hebben en stevige schoenen aan te trekken.
Aan het einde van de dag krijgt iedereen een geweldig Scossaandenken mee naar huis. Voor iedereen is het zeer bruikbaar en
je zult er veel plezier van hebben. Dit aandenken wordt alleen
uitgereikt op de jubileumdag aan iedereen die dan aanwezig is.
Dus mis deze jubileumdag niet!
De kosten voor deze dag zijn slechts €10,-- per persoon.
Jullie horen zo spoedig mogelijk van ons wanneer je je moet
aanmelden en betalen. Wij hebben er zin in!
Groeten van de lustrumcommissie,
Ruurd Breddels
Frans Dulfer
Gerjanne Tharner
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Het Scosskamp
Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor het clubblad over het
kamp in het weekend van 19 en 20 februari. Ik zei natuurlijk
meteen “ja”. Het kamp was echt in één woord: SUPER! We reden
in het begin de straat in en het eerste dat in me op kwam was:
waar zijn we nu weer beland? Maar eenmaal daar was het een
hele leuke locatie. Er was een eetzaal, een recreatieruimte met
een pingpongtafel, een airhockeytafel, tafelvoetbaltafels en een
groot bankstel. Er waren ook nog twee slaapruimtes. In de ene
sliepen de oudere jeugd en een stel begeleiders en in de andere
sliepen de kleine kinderen en de ouders. Toen iedereen er was en
een bed had gevonden, was er een spooktocht, die uitgezet was
door Bart en Gijs. Na de spooktocht was er warme chocolade.
Nadat de kleine kinderen naar bed waren gegaan, hebben we met
de grotere nog het lama-moordspel gespeeld wat de grappigste
resultaten opleverde. Toen was het ook voor ons tijd om te gaan
slapen. Ik lag redelijk snel te slapen, maar de rest heeft nog lang
doorgefeest.
Toen ik wakker werd om 8 uur was het echt megavroeg. Maar we
waren de kleine wekmonsters voor. Het duurde wel lang voordat
iedereen een beetje fatsoenlijk wakker was. Na het ontbijt gingen
we een GPS-tocht lopen. Heel simpel dachten we, dat was iets
moeilijker voor Trudy, die was dus helemaal fout gelopen. Toen
eindelijk iedereen weer binnen was, hadden we lunch.
Na de lunch was er vrije tijd en het spel van Trudy dat heel leuk
was. Ook hebben we toen
acts kunnen voorbereiden
voor de bonte avond. En
na de training hadden we
een heerlijke maaltijd waar
Peter, de vader van Sanne
voor gezorgd had samen
met Caroline. Toen was het
tijd voor het kampvuur 
en het hele enge
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spookverhaal van Wim.
Nadat het vuur begon te
doven gingen we naar
binnen waar we zo weer
konden beginnen met de
bonte avond. Er waren echt
geweldig leuke acts
bedacht. Zoals de
supershow, quiz en de
minimensen .
Na de bonte avond zijn de
kleine kinderen naar bed gegaan.
De oudere jeugd bleef nog even hangen. Om half twee was het
ook tijd voor ons om naar bed te gaan. Toen werden er nog
nachtelijke handstandwedstrijden gehouden en allerlei andere
dingen. Die ochtend was iedereen bij het opstaan zo dood als een
pier. Na het ontbijt had de altijd vrolijke Trudy een 6-kamp
gemaakt. Na de 6-kamp moesten we nog opruimen en was het
kamp echt afgelopen. Het was echt een heel gezellig kamp.
Manon Gremmen
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Van de redactie
Mededeling over de ledenlijst.
De ledenlijst met telefoonnummers wordt
gepubliceerd op een beveiligd deel van de SCOSS
website http://www.scoss.nl. Opmerkingen gaarne
melden aan: ledenadministratie@scoss.nl

Activiteitenkalender
Noteer deze data in je agenda!
Kijk voor het laatste nieuws en voor eventuele
wijzigingen ook altijd even op de website.
Wanneer

Wat is er te doen…

19 februari 2011

Scosskamp: zie verhaal en foto’s

26 maart 2011

Clubkampioenschappen Scoss

29 maart 2011

Start fietstraining i.s.m. Trioss

2 april 2011

Laatste schaatszaterdag

9 april 2011

15-jarig jubileum Scoss

Zie website

Start skeelerseizoen

12 mei 2011

Start bostraining

22 mei 2011

Maasdijk marathon
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Scoss scoort op Gewestelijk
kampioenschap in Gelderland

Zaterdag 5 februari werd in Dronten het Gewestelijk Gelders
kampioenschap langebaanschaatsen verreden.
Het feit dat je daar mag starten betekent dat je tot de 8 beste
rijders van het gewest Gelderland behoort! De schaatsclub SCOSS
uit Oss schaatst in Nijmegen en valt daarom onder het gewest
Gelderland. Een grote delegatie SCOSS-rijders mocht aan de start
verschijnen. Dit waren Lonneke Gremmen, Pam Berghuis, Nicolle
van Rijswijk, Manon Gremmen, Jaccoline Zegers, Sanne Veenstra,
Janne van den Elzen, Indy Hoeks en Gijs van Dorst.
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Ondanks het zware ijs (het glom mooi, maar was ontzettend
stroef) zijn er toch nog verschillende persoonlijk records gereden.
In het eindklassement werd Pam derde bij de pupillen.
Indy eindigde bij de junioren jongens op de tweede plaats en
Manon en Jaccoline stonden in hun categorie op nummer één en
twee van het podium! De wedstrijdschaatsers van SCOSS hebben
op hoog niveau gepresteerd binnen het Gewest Gelderland!
Een applaus waard!
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Piwie-marathon voor de jeugd
27 december 2010
Eind vorig jaar op 27 december heeft een aantal jeugdige
Scossers meegedaan aan de Piwie-marathon in het Triavium.
De wedstrijden zijn bedoeld om de jeugd kennis te laten maken
met de marathon. De Piwie is de mascotte van het Triavium in
Nijmegen en dit was de eerste keer sinds jaren dat dit evenement
weer voor de jeugd werd georganiseerd.
Aan het eind van het seizoen wordt deze marathon waarschijnlijk
nog een keer georganiseerd.
De ouders waren zelf coach en enthousiast publiek.
Er wordt gereden in verschillende klassen.
Hieronder staan de uitslagen van onze Scossers:
Gijs van Dorst 1ste bij de jongens Heren B2
Manon Gremmen 1ste bij de meisjes Dames C1
Jaccoline Zeegers 3de bij de meisjes Dames C2
Janne v.d. Elzen 3de bij de meisjes Pupillen MA
Lonneke Gremmen 4de bij de meisjes Pupillen MB
Marjolein Zeegers 6de bij de meisjes Pupillen MA
Meiden en jongens van harte gefeliciteerd met jullie behaalde
resultaten.
Zie de foto’s op de volgende bladzijde.
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Gijs

Manon en Josje

Lisanne
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Wie, wat, waar…
Hier vindt U telefoonnummers en e-mailadressen
van bestuursleden en commissies.
BESTUUR
Koen Berghuis

Voorzitter

Rob Vlak

Secretaris
Franka Hoeks
Penningmeester
TECHNISCHE COMMISSIE
Marieke van MunsterSnieder
Volwassen Coördinator
Jan Slebus
Fysiotherapeut
REDACTIE
Peter Huijs

Bergse Heihoek 54
5351 SL Berghem
Asterstraat 31
5342 BL Oss
Wilhelminasingel 64
5351 CC Berghem
Zwaneveld 2309
6538 NT Nijmegen
Gewandeweg 19
5345 HM Oss

0412-652097
voorzitter@scoss.nl
0412-651154
secretaris@scoss.nl
0412-402046
penningmeester@scoss.nl
024-3779556/
06-46403227
mariekesnieder@hotmail.com
0412- 691002
j.slebus@planet.nl
clubblad@scoss.nl

Plantsoen 30
5384 EV Heesch
Tarwestraat 39
5352 MK Berghem

0412-451911
tenphuijs@home.nl
0412 - 644396
chamada@hetnet.nl
webmaster@scoss.nl

Rabarberveld 32
5351 LD Berghem
Oude Litherweg 2
5346 RT Oss

0412-633631

LEDENADMINISTRATIE

ledenadministratie@scoss.nl

Vincent v.d. Broek

Rabarberveld 32
5351 LD Berghem
EVENEMENTENCOMMISSIE

0412-633631

Frans Dulfer

Beethovengaarde 176
5344 CK Oss

0412-644255

Mickel Douma

Hert. Johannasingel 3
5345 AH Oss
Oijenseweg 88
5345 SW Oss
Andoornweg 33
5361 PA Grave

0412-627519

Charles Laheij
WEBMASTER
Vincent v.d. Broek
Dirk Langhout

Ans Rasing
Frank Zwakhoven
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SKEELERCOMMISSIE
Trudy van der Graaff
Dirk Langhout
Rubina Raaijmakers

skeeleren@scoss.nl
Zalm 16
5354 DG Oss
Oude Litherweg 2
5346 RT Oss
Donzel 21
5388 PA Nistelrode

0412-636770

Marsstraat 17
Berghem
Plecht 9
5345 BT Oss

0412-401536
06-25503126
0412-645427

vacature
KLEDINGCOMMISSIE
Helène Gremmen
Claudia van den Elzen

0412-691584
06-48864929

kleding@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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Voedingsadviezen
Sport massage
Skate lessen
Voor Uw complete begeleiding in de sport

Trudy van der Graaff
06-55363998
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Van de penningmeester
De contributie van de vereniging is vastgesteld
zoals in de overzichten hieronder is aangegeven.
De peildatum voor het bepalen van de leeftijd voor
het lidmaatschap is 1 juni en voor het bepalen van
de bijdrage 1 september.

Contributie 2010-2011
Volwassenen (16 jaar en ouder)
Kinderen t/m 15 jaar (jeugdlid)
Gezinslidmaatschap

€ 24,00
€ 12,00
€ 36,00

Schaatsbijdrage
Jeugdlid (nog niet deelnemend op de baan)
Jeugdlid t/m 11 jaar (deelnemend op de baan)
Jeugdlid van 12 t/m 15 jaar
Volwassenen (16 jaar en ouder)

gratis
€ 37,00
€ 59,00
€ 80,00

Trainingsbijdrage
Jeugdlid van 8 t/m 11 jaar
Jeugdlid van 12 t/m 15 jaar
Volwassenen ( 16 jaar en ouder)

1x/week
€ 21,00
€ 40,00
€ 40,00

2x/week
€ 42,00
€ 80,00
€ 80,00

De schaatsbijdrage voor donderdagavond wordt afgedragen aan
het Triavium voor entree.
Kinderopvang van kinderen op de funbaan: € 2,50 per keer te
betalen aan de begeleider/oppas.
Introducés: € 5,-- per keer te betalen aan een van de aanwezige
bestuursleden.
Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar het
mailadres penningmeester@scoss.nl.
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Kleding en diversen
Er kan weer kleding besteld worden:
skeelerkleding, fietsbroeken met zeem en met
of zonder schouderbanden en hardloophemdjes.
Je kunt contact opnemen met de kledingcommissie:
kleding@scoss.nl.
Voor vragen kun je bellen met Helène Gremmen: 0412-401536.
Aangeboden en gezocht
Voor het aanbieden en zoeken van kleding, schaatsen en skeelers
kan iedereen gebruik maken van de website.
De website heeft een aparte rubriek ‘Te koop’. Daar kan ieder lid
schaats- en skeelerspullen te koop aanbieden en vragen.
Advertenties
Kopij voor de advertenties aanleveren aan clubblad@scoss.nl.
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Vrienden van SCOSS
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