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Van de bestuurstafel 
 
We staan weer op het ijs, met 
hier en daar een blaar na een 
zomer in zachte schoenen. 
De opkomst is goed met 
ongeveer 120 man waarvan 20 
nieuwe schaatsers. Marieke en 
Trudy zijn er weer in geslaagd de 

groepen in te delen en elke groep te voorzien van een goede 
trainer. Voor zover we op dit moment kunnen overzien, is de 
wachtlijst voor het schaatsen op zaterdag beperkt tot enkele 
personen. 
 
Op 4 oktober jl. is er een algemene ledenvergadering (ALV) 
geweest. Die ALV is goed bezocht, er waren goede inhoudelijke 
discussies met als resultaat breed gedragen besluiten. Als bestuur 
zijn we blij dat we een nieuwe secretaris mogen verwelkomen. 
Diana Mokveld gaat de taken van Rob overnemen. Als vereniging 
gaan we Rob Vlak op een later tijdstip nog in het zonnetje zetten, 
voor het werk dat hij al die jaren voor de club heeft gedaan.  
 
Het verslag van de ALV en het huishoudelijk reglement zullen 
digitaal (e-mail en website) beschikbaar komen, in het clubblad 
zijn nu de belangrijkste punten opgenomen. Belangrijk punt dat 
ook direct invloed heeft op het clubblad is, dat SCOSS volledig 
digitaal gaat. Stond vijftien jaar geleden alle actuele informatie in 
het clubblad, nu staan alle berichten en gegevens op de website. 
Op de website 
vind je: agenda, 
mededelingen, 
uitslagen, 
gegevens van het 
bestuur, gasten-
boek, downloads, 
kleding, etc. In het 
clubblad kijken we 
vooral terug op 
wat we samen 
gedaan hebben.  
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Zorg er in ieder geval allemaal voor dat bij de ledenadministratie 
een actueel e-mailadres beschikbaar is, anders kunnen we je niet 
meer bereiken (ledenadministratie@scoss.nl). 
  
Op de ALV hebben we ook afgesproken, dat een groepje (Vincent 
van de Broek, Dirk Langhout, Marc van den Berg en Marieke van 
Munster-Snieder) gaat bekijken of de website aangepast kan 
worden. De website zit nu technisch zo in elkaar, dat eigenlijk 
alleen de websitebeheerders Dirk en 
Vincent inhoud kunnen plaatsen.  
Dat vraagt veel van hun tijd. Het 
doel is om de website zo te maken, 
dat ook andere, niet technische 
Scossers inhoud kunnen plaatsen. 
Die andere Scossers, zoals bestuurs- 
en commissieleden, zijn meestal 
verantwoordelijk voor de inhoud van 
de informatie en niet de technische 
websitebeheerders. Op die manier is 
duidelijker wie verantwoordelijk is 
voor de inhoud en wordt de werklast 
beter verdeeld. Het  zal wel een hele 
klus worden om de website 
technisch om te bouwen, dus het 
kan even duren. 
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Op de ALV werd Peter Veenstra nog even in het zonnetje gezet 
voor het fantastische fotowerk. Hij brengt zowat elke toertocht en 
wedstrijd voor ons in beeld.  
 
Elk jaar opnieuw maakt de technische commissie de indeling van 
de groepen en de verdeling van de trainers. Uitgangspunt is 
hierbij, dat er geregeld van trainer wordt gewisseld en geen 
trainer een vaste plek heeft. Hans Huizing kon zich als trainer niet 
vinden in de keuze die was gemaakt en is gestopt als trainer. Het  
bestuur vindt het jammer, dat Hans dit besluit heeft genomen, 
maar we blijven achter de keuze staan die is gemaakt door de 
technische commissie. Als bestuur danken we Hans voor zijn 
jarenlange inzet als trainer. 
 
Nog een mededeling namens de penningmeester. De verhoging 
van de contributie is niet vóór de aanvang van het seizoen 
aangekondigd. Om de pijn te verzachten zal de schaatsbijdrage in 
twee termijnen in rekening worden gebracht. De rekening voor de 
eerste termijn komt begin november en voor de tweede termijn 
begin februari. 
 
Op jullie scherm staat weer een mooi clubblad met nieuw literair 
talent. Veel leesplezier en schroom niet kopij in te leveren voor 
het volgende nummer. Rest me iedereen een goed winterseizoen 
toe te wensen. 
 
Koen Berghuis 
 
 

Besluitenlijst algemene ledenvergadering 
 
Op 4 oktober 2012 is in de kantine van AVOSS een algemene 
ledenvergadering gehouden. De notulen van die ALV worden via 
e-mail verspreid en op de website geplaatst. 
 
Hieronder alvast de belangrijkste besluiten die zijn genomen: 
• De contributie wordt verhoogd naar € 38,00 voor gezinnen, 

€ 14,00 voor jeugd en € 25,00 voor volwassenen. 
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• De schaatsbijdrage wordt verhoogd naar € 90,00 voor 

volwassenen, € 70,00 voor jeugd 12 t/m 15 jaar en € 44,00 
voor jeugd 8/m 11 jaar. 

• De trainingsbijdrage wordt verhoogd naar € 50,00 voor 
volwassenen, € 50,00 voor jeugd 12 t/m 15 jaar en € 25,00 
voor jeugd 8 t/m 11 jaar. 

• Er is een commissie ingesteld (Vincent van de Broek, Dirk 
Langhout, Marc van den Berg en Marieke van Munster-Snieder) 
die gaat bekijken wat nodig is om de website aan te passen, 
zodat de verschillende commissies zelf hun informatie op de 
website kunnen gaan plaatsen. 

• In verband met de veiligheid gaat vanaf het volgende seizoen 
de skeeler-wedstrijdjeugdgroep niet meer trainen op de 
openbare weg. 

• De vereniging gaat voor pupillen niet bijdragen in de kosten 
van deelname aan wedstrijden. 

• Het huishoudelijk reglement is met enige aanpassingen 
goedgekeurd (zie hieronder). 

• Diana Mokveld is benoemd tot nieuwe secretaris.  
 
Huishoudelijk reglement: 
Met een paar aanpassingen is tijdens de ALV het huishoudelijk 
reglement goedgekeurd. Het reglement wordt op de website 
(www.scoss.nl) geplaatst. Hieronder staan de belangrijkste 
aanpassingen: 
• SCOSS gaat twee vertrouwenspersonen aanstellen. 
• In verband met beperkte capaciteit op de schaatsbaan geeft 

het lidmaatschap niet automatisch toegang tot het schaatsuur 
op de zaterdagmiddag.  

• Het clubblad verschijnt digitaal en wordt digitaal verspreid.  
• Communicatie naar leden vindt plaats via drie kanalen: de 

website, e-mail en het clubblad. 
• Leden worden geacht zelf een actueel e-mailadres bij de 

ledenadministratie aan te leveren. 
• Indien een lid geen beschikking heeft over een e-mailadres, 

dan kan in overleg met het bestuur een alternatief worden 
afgesproken. 
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De eerste ijsdag op 6 oktober 
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De een onwennig en voor de 
eerste keer dit seizoen, de 
ander wel vast op de schaats 
en ook al volop in training.  
Maar voor iedereen geldt: het 
ijs is er weer. 
Plezier voor jong en oud. 
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Schaatstrainers 2012-2013 
 
Het schaatsseizoen is nog maar net begonnen. Gelukkig ligt er 
nog een heel seizoen voor de boeg! Op het Scoss-uur is het dit 
seizoen wel iets drukker geworden, door meer actieve 
schaatsende leden en daarmee ook met meer trainers op het ijs. 
Dat is elk seizoen weer passen en meten om de juiste (en vooral 
genoeg) trainers aan de groepen te koppelen. Achter de 
schermen is er hard aan gewerkt met een heleboel mensen om dit 
in goede banen te leiden. Ook dit jaar is het weer gelukt met de 
indeling en de trainers. Elke groep heeft een ‘nummer’ gekregen 
zodat iedereen weet over welke groep en welke trainer het gaat 
en welke rijders in die groep zitten. Het indelen was en is nog 
steeds handwerk met de ledenlijst erbij en afstrepen maar. Dat 
gaat met deze ‘nummers’ hopelijk volgend seizoen iets meer 
geautomatiseerd. Het kost dan minder tijd met dank aan onze 
digitale penningmeester René. 
 
De volgende trainers staan dit seizoen op het ijs om alle Scossers  
weer een stukje vooruit te helpen: 
 
Volwassen 5 = Coone Gerrunja 
Volwassen 4 = Emmy Coppens 
Volwassen 3 = Marieke van Munster-Snieder 
Volwassen 2 = Sam van Damme 
 
Jeugd 4 = Bart Becker 
Jeugd 3 = Trudy van der Graaff 
Jeugd 2 = Liselot van Erp en Pam Berghuis onder begeleiding van 
Trudy 
Jeugd 1a en 1B = Wim van der Graaff, Jolijn Berghuis, Manon 
Gremmen en Gerjanne Tharner 
Funbaan: Moniek Debets en Gijs van Dorst 
 
Er is veel geschoven in de groepen en met de trainers om dit 
seizoen weer fris te beginnen met iets kleinere groepen dan vorig 
jaar en dus met iets minder niveauverschil. Miranda van der Loo 
is dit seizoen helaas gestopt met training geven omdat ze zelf 
gaat deelnemen aan de marathoncompetitie, die is meestal op 
zaterdagavond. Gelukkig wil Emmy Coppens deze groep 
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overnemen. Emmy is voor sommigen al een bekend gezicht, zij 
geeft al les bij Duosport. Ook Hans Huizing heeft aangegeven te 
stoppen bij Scoss. Deze groep zal Marieke over gaan nemen. 
Fanny is ook gestopt met de kleintjes op de funbaan nu ze haar 
eindexamen heeft gedaan en is gaan studeren. Moniek Debets en 
Gijs van Dorst zullen met de kleinsten op de funbaan gezellig aan 
de slag gaan. Moniek en Gijs zijn oude bekenden van Scoss, net 
als Liselot van Erp, die onder begeleiding van Trudy gaat 
lesgeven. Liselot studeert sinds kort aan de Radboud Universiteit 
en schaatst (tijdelijk) bij Lacustris. Daarom heeft ze tijd en zin om 
bij Scoss les te gaan geven. Alle trainers wensen jullie heel veel 
schaatsplezier dit seizoen! 
 
Marieke van Munster-Snieder 
 

De KNSB baanvereniging ‘de Gelderse 
Poort’. 
 
Op 7 augustus jl. zijn de statuten van de baanvereniging 
gepasseerd bij de notaris. De volgende zes verenigingen zijn lid 
van de baanvereniging: 
• Nijmeegse Studenten Schaatsvereniging- en 

Skeelervereninging (Lacustris) 
• Edese IJsvereniging (EIJV) 
• Schaats Trainingsgroep Wageningen (STW) 
• Schaats- en sKeelerclub Oss (SCOSS) 
• Nijmeegse Schaatsvereniging (NSV) 
• Schaats Trainingsgroep (Exerceo) 
 
De baanvereniging coördineert de overkoepelende activiteiten  
binnen het Triavium. Op dit moment zijn er twee commissies 
actief: de langebaancommissie en de wedstrijdcommissie. De 
langebaancommissie coördineert de trainingsactiviteiten van de 
baanselectie. Gerjanne Tharner vertegenwoordigt SCOSS in deze 
commissie. De wedstrijdcommissie verzorgt de wedstrijden die 
worden gehouden in het Triavium. Jos Gremmen is hier de 
vertegenwoordiger.  
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Deelnemers van SCOSS in de baanselectie zijn: Gijs van Dorst, 
Manon en Lonneke Gremmen en Pam Berghuis. Bij wedstrijden 
zijn ongeveer twintig jeugdleden regelmatig actief. Begin van dit 
seizoen is er een marathongroep gestart onder leiding van Casper 
Helling. Binnen de baanvereniging is nog geen 
marathoncommissie opgericht. Marathons die dit seizoen worden 
gehouden, vallen dan ook nog onder de vlag van NSV. 
 
Over de kosten nog het volgende. Alleen bestuurskosten gemaakt 
door de baanvereniging worden doorbelast naar SCOSS.  
De overige kosten komen voor rekening van de deelnemers. 
SCOSS is met ingang van het volgende seizoen wel mede 
risicodragend. Voorbeeld: als er voor wedstrijden te veel ijs is 
gehuurd bij het Triavium ten opzichte van het aantal deelnemers, 
dan zijn de inkomsten niet kostendekkend. Scoss draagt dan naar 
rato bij in dit tekort. NSV heeft dit als club tot nu toe altijd alleen 
gedaan. 
Belangrijk is daarom dat de commissies een realistische begroting 
maken, zodat de inkomsten goed in balans zijn met de uitgaven. 
 
Koen Berghuis 
  



Scoss 2012 nummer 3 - oktober  pagina 11 
 
Conditietraining in de winter 
 
Voor ALLE schaatsers van Scoss is er de mogelijkheid om ook in 
de winter wat aan de conditie te blijven doen. Niet alleen op het 
ijs, maar ook in een sporthal.  
 
Wat doen we zoal tijdens zo’n training?  
• verbeteren/bijhouden algehele conditie 
• schaatstechnische oefeningen 
• lenigheid, balans, corestability, etc. 
• afsluitend een spel voor de algehele sfeer. 
De training is voor zowel jong als oud, snel en minder snel, dus 
echt voor IEDEREEN van Scoss. 
 

Bij voldoende deelnemers gaan we 
een sportzaal regelen in Oss op de 
maandagavond. De tijd wordt van 
18.00 tot 19.00 of van 18.30 tot 
19.30, dat ligt eraan welke zaal we 
huren. 
Er is echter één maar aan 
verbonden, we moeten wel  
Scossers hebben die meedoen.  
Het minimum aantal deelnemers 
wordt gesteld op tien. 

Als dit je wat lijkt en de tijd komt goed uit, stuur dan een mailtje 
naar: info@totalbodyinbalance.nl met je naam en 
telefoonnummer. 
Kosten: nog niet bekend, die moeten onder de deelnemers 
verdeeld worden, maar zijn niet hoog. 
 
Wij zouden het heel leuk vinden om deze maandagavondtraining 
op te kunnen zetten, maar dan hebben we wel leden nodig, dus 
schroom niet en schrijf je massaal in. 
 
De technische commissie  

mailto:info@totalbodyinbalance.nl�
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Clubkampioenschappen en Scossbokaal  
 
Hallo allemaal. Het is al weer een tijd geleden dat we eind maart 
de clubkampioenschappen(op het ijs) hebben gehad. Nu we weer 
met z’n allen op het ijs staan, dacht ik weer aan dat er toen ook 
foto`s zijn gemaakt en dat deze nog nooit in het clubblad hadden 
gestaan. Toen ben ik aan het zoeken gegaan op de pc, jawel daar 
vond ik ze onder de maand maart. De medaillewinnaars van het 
clubkampioenschap komen nog even voorbij. Uiteraard werden op 
die avond ook de Scossbokalen uitgereikt. Voor de jeugd ging die 
naar Nicolle van Rijswijk en voor de volwassenen naar mijzelf. Die 
avond was ik heel verrast, want ik hoef niet zo nodig op de 
voorgrond. Maar ik voelde mij toch wel erg vereerd, dat deze 
bokaal mij ten deel viel. Hij staat te pronken op de kast en ik zal 
hem aan het einde van het schaatsseizoen oppoetsen, zodat hij 
weer aan iemand anders uitgereikt kan worden.    
Ik hoop dat we met z’n allen weer een leuk schaatsseizoen zullen 
hebben. 
 
Met vriendelijke groet, Helène Gremmen 
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Terugblik skeelerseizoen 2011-2012 
 
Dit seizoen hebben we voor het eerst zelf een wedstrijd uit de 
Stehmann-competitie georganiseerd en hebben we weer eens een 
officiële KNSB-
skeelertoertocht 
gehouden. Beide 
activiteiten 
werden 
gewaardeerd ook 
al waren er van-
wege dreigende 
regen bij de 
toertocht wat 
minder deel-
nemers dan 
gehoopt.  
 
In tegenstelling tot de eerste twee edities van de Maasdijk-
marathon verliep deze dit jaar organisatorisch niet helemaal 
vlekkeloos qua inschrijving. We gaan dit nog evalueren met de 
organisatie. Maar het zal op bepaalde punten beter moeten, willen 
wij het nog bij de KNSB aanmelden als toertocht. Nog een jaar op 
deze manier kan niet. Qua prestaties was de Maasdijk-marathon 
dit jaar voor SCOSS wel een mooi evenement. Bij de halve 
marathon hadden 
we met Daniël, 
Teun en Niek een 
volledig SCOSS-
podium. Op de 
hele marathon 
wist Trudy een 
derde plaats bij de 
vrouwen te 
behalen en reed 
Marc zich bij de 
heren in de top 
10. 
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De mooie 
resultaten van 
vorig jaar in de 
Stehmann-
competitie hebben 
we een goed 
vervolg kunnen 
geven met 
podiumplaatsen in 
het eindklassement 
voor Famke (3), 
Nicolle (3) en 
Janne (2).  

 
Ook positief is dat de dalende tendens in gereden toerkilometers 
omgebogen is in een stijging. De toerkanjerbekers worden 
uitgereikt tijdens de opening van het schaatsseizoen. Dit jaar zijn 
de toerkanjers Marc (188km), Rubina (177km), Nicolle(128km) 
en Daniël(77km).  
 
Helaas is niet alles even positief. Gedurende het seizoen zijn er 
verschillende vervelende situaties geweest op onze 
trainingslocatie de Geer. Omwonenden hadden soms weinig 
begrip en waren soms agressief en enkele keren kwam, met name 
tijdens de training van de wedstrijdjeugd, de veiligheid in het 
gedrang. Alles is gelukkig goed afgelopen, maar dit moet anders. 
 
Komend seizoen 
Het komende seizoen willen we weer een wedstrijd organiseren 
en een toertocht houden. Trudy gaat ook weer skeelerles geven 
via het buitenschoolse net. Verder bekijken we of we een 
skeelerkamp kunnen houden in Zeeland, bij Trudy en Wim op de 
camping. Verder gaan we natuurlijk door met de toerkanjer en 
nemen we weer deel aan de Stehmann-competitie.  
 
Dan een belangrijk punt: De trainingslocatie.  
Zoals al gemeld is er een veiligheidsprobleem met name tijdens 
de training van de wedstrijdjeugd.  
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Zij rijden erg hard en hun training vereist volledige focus op het 
rijden. Ze kunnen zelf de omgeving niet altijd in de gaten  
houden. Dit in combinatie met het soms onoplettende of 
agressieve gedrag van andere verkeersdeelnemers levert een te 
groot veiligheidsrisico op. Daarom hebben de trainers en het 
bestuur besloten, dat het voor de wedstrijdjeugd niet langer 
verantwoord is om te trainen op de Geer. In dit nummer lees je 
hier meer over. 
 
Specifiek voor de wedstrijdgroep zal er een andere locatie gezocht 
moeten worden. In Oss zelf is er op dit moment niets 
beschikbaar. Er lopen wel enkele onderzoeken in overleg met de 
Gemeente. Maar het is helemaal niet zeker, dat dit voor 1 april 
komend jaar iets concreets oplevert. Daarom is er een grote kans 
dat we, in ieder geval voor seizoen 2013, uit moeten wijken naar 
een baan in de buurt. Hoogstwaarschijnlijk naar Schijndel. 
Natuurlijk hopen we dat we toch in Oss terecht kunnen, maar de 
kans is groter, dat er buiten Oss getraind moet worden. 
 
Dirk Langhout 
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Toerkanjer 2012 en Jan Friesenbokaal 
 

Op 6 oktober, tijdens de opening van het 
schaatsseizoen, zijn de skeelertoerkanjerbekers 
uitgereikt. Marc kreeg de beker bij de heren, 
Nicolle bij de meisjes en Daniël bij de jongens. 
Rubina, kreeg de beker een dag later tijdens de 
toertocht in Bedaf uitgereikt. Dit jaar zijn er  
meer kilometers gereden dan vorig jaar. Dat 
moeten we volhouden. Naast de toerkanjer 
bekers is ook onze wisseltrofee, de Jan Friesen-
bokaal, uitgereikt. Dit jaar is de Jan Friesen-
bokaal naar Jeroen Wijdeven gegaan. Jeroen 
heeft de bokaal in Bedaf mogen ontvangen 
voorafgaand aan de start van de toertocht daar. 
Tot volgend jaar, Dirk Langhout. 

 
  

wie km 
Trudy 358 

Dirk 344 

Mark 188 

Rubina 177 

Mebeline 148 

Nicolle 128 

Jeroen 107 

Daniël 77 

Freek 65 

Bart 62 

Famke 62 

Lonneke 62 

Paul 62 

Sanne 62 

Jan 60 

Peter 60 

Teun 52 

Claudia 45 

Claudia 45 

Janne 45 

Annemarie 42 

Jeroen S 42 

Helene 41 

Noortje 41 

Hans 40 

Niek 21 

Caroline 20 

Claudia v H 20 

Manon 20 

Shihaab 11 
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Op zoek naar een eigen skeelerbaan 
 
Het skeelerseizoen 2012 was een goede editie. Elders in het blad 
kun je het verslag van Dirk Langhout lezen. We hebben veel 
kunnen rijden op de maandag, weinig regen. In tegenstelling tot 
de training op de donderdag, die nogal eens in het water viel. 
Op vrijdagmiddag kreeg de jongere jeugd van Scoss les en die 
groep is erg gegroeid. We gaan in het nieuwe seizoen deze groep 
weer splitsen. De jeugd die niet zo graag mee doet aan de 
wedstrijden, maar wel wil skeeleren, kan op vrijdagmiddag van 
17.00 tot 18.00 uur komen rijden. En de jongere jeugd, die nog 
maar net begint, krijgt van 16.00 tot 17.00 uur les op de 
vrijdagmiddag. Deze groepen kunnen nog gewoon op de 
Rusheuvel rijden. 
 
Op de maandagavond is het geregeld voorgekomen, dat we 
moeilijkheden hadden met het verkeer op de Geer, onze 
trainingslocatie op die avond. Regelmatig kwam het voor dat we 
een bepaalde oefening abrupt moesten staken, omdat er een auto 
op het parcours te hard reed of ineens de bocht om kwam. 
Hoewel deze situaties gelukkig allemaal goed zijn afgelopen, 
moeten we er toch niet aan denken, dat er wel iets fout had 
kunnen gaan. 
 
Dit houdt ons al langere tijd bezig en we zijn dan ook al naarstig 
op zoek geweest naar alternatieven. We hebben inmiddels een 
optie om op een baan in Schijndel te gaan rijden. Dan moet je wel 
in de auto en op pad, terwijl in Oss toch ook een mogelijkheid te 
vinden moet zijn. Twee jaar geleden hebben we hier ook al een 
gesprek over gehad met de Gemeente Oss, maar toen was er  
geen geld en geen ruimte, dus dat liep op niets uit. We zijn toen 
toch maar weer een seizoen op de Geer blijven rijden in de hoop 
dat er niks fout zou gaan. Maar naar aanleiding van dit afgelopen 
seizoen, moet er toch echt iets gebeuren! 
 
In overleg met het bestuur hebben we besloten, dat we met de 
wedstrijdjeugd gaan proberen om, zolang we geen eigen baan 
hebben, bij andere verenigingen aan te kloppen. Zeer 
waarschijnlijk gaat dat Schijndel worden.  
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Uiteraard blijven we in Oss zoeken naar mogelijkheden om een 
eigen skeelerbaan te realiseren. Een eerste gesprek met de 
Gemeente Oss heeft al plaatsgevonden, en er lijken wel 
mogelijkheden te zijn voor het realiseren van een baan, mits we 
er zelf ook financieel aan bijdragen.  
 

Er staan al vervolgafspraken met de Gemeente gepland. Het is 
duidelijk dat er nog veel tijd en energie in gestoken zal moeten 
worden om een eigen skeelerbaan gerealiseerd te krijgen, maar 
we gaan er helemaal voor! 
 
Namens de skeelercommissie, 
Trudy van der Graaff en Freek Huizing 
  

Een eigen baan zoals in Apeldoorn? 
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Scoss doet mee aan landelijke 
baancompetitie in Heerde. 
 
Op 1 september 2012 was er een wedstrijd in Heerde. Maar niet 
zomaar een wedstrijd, het was de Landelijke Baancompetitie 
Jeugd–Finale. En iedereen kon meedoen. Het was een hele 
speciale baan. Hij was SUPER glad en in de bochten liep het 
schuin omhoog. Op het eerste gezicht lijkt het heel eng… en dat 
was het ook. Maar na een paar rondjes was je er toch een beetje 
aan gewend.  

En toen begon de wedstrijd. Eerst was er een wedstrijd van de 
Pupillen 4 tot en met de pupillen 2. Maar daar deed niemand van 
Scoss aan mee. Daarna kwam de wedstrijd van de pupillen 1 en 
hoger. Iedereen kon mee doen. En bij ons (Scoss) deden Nicolle 
en Daniël Van Rijswijk, Lonneke en Noortje Gremmen, Niek 
Jansen en ik (Famke) mee. Manon Gremmen, Janne v.d. Elzen en 
Teun Verhoeven waren er ook. Maar zij waren, samen met de 
ouders, gekomen om hun clubgenoten aan te moedigen. Het 
eerste gedeelte van de race was een tijdrit over 300 meter.  
Omdat wij niet gewend waren aan zo’n snelle baan waren onze 
tijden niet zo goed. Nicolle ging zo snel dat ze in een bocht 
onderuit ging. Maar ze stond gewoon weer op en ging verder met 
haar race. Er werden snelheden gehaald van bijna 40 kilometer 
per uur. Na de 300 meter race kwam de afvalrace. Het was de 
bedoeling dat wij van Scoss niet als eerste van de baan moesten. 
Dat was bijna gelukt. Het was wel een leuke ervaring om tegen de 
snelste skeeleraars van Nederland te skeeleren. En als je dan 29e 
wordt ben je wel de 29e van Nederland . Het was eindelijk ook 
een keer lekker weer. Bij de Stehmann-competitie heeft het dit 
jaar bijna elke wedstrijd geregend en was het koud. Het was een 
mooie wedstrijd en iedereen heeft flink zijn best gedaan, zowel de 

http://www.google.nl/imgres?num=10&hl=nl&biw=1536&bih=804&tbm=isch&tbnid=R7WwCfZQHOYcCM:&imgrefurl=http://www.levensmiddelenkrant.nl/2989/smileys-voor-hygi-eumlnische-out-of-homebedrijven&docid=Tjw6UyUCFUxFIM&imgurl=http://www.levensmiddelenkrant.nl/uploads/foto/bericht/a_brief_history_of_smileys_2.jpg&w=370&h=371&ei=06KFULG-GsGv0QWc8IHIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=350&vpy=150&dur=404&hovh=225&hovw=224&tx=114&ty=121&sig=112796673587438235036&page=1&tbnh=138&tbnw=137&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:0,i:138�
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deelnemers als de supporters. Misschien gaan we volgend jaar 
vaker zo’n wedstrijd skeeleren. Het was een gezellige en 
geslaagde dag. 
 
Famke Veenstra 
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Scoss fietst ook! 
 
Deze verslaggever van het clubblad van Scoss is na wat surfen 
over het web ineens gestuit op een vreemde verzameling namen, 
die met elkaar gelinkt bleken te zijn. Wat heeft dit met Scoss te 
maken? Dat is een onderzoek waard. De verslaggever gaat op 
pad. Welke namen betreft het? Let op, hier komt de vreemde 
combinatie met letters en klanken. 
1. Teun de Kreun 
2. Frank Stank 
3. Rein Fijn= Pijn 
4. Fred Kroket 
5. Guus Excuus 
Wat is dat voor een rijtje namen? Welke link zit er tussen deze 
mannen? Wat hebben zij met elkaar gemeen? Alleen hun korte 
voornamen? En wat betekenen die rare achternamen? Zijn ze 
echt zo door de Schepper vernoemd of is het een foutje bij de 
burgerlijke stand?  
Een nieuwe bende in een stad die hierin al een bedenkelijk 
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verleden heeft? Een geheim genootschap met een missie? Een 
loge van vrijmetselaars? Of schuilnamen van bestuurders van de 
lokale woningbouwvereniging en de notaris? De harde kern van 
FC Oss? Oprichters van een nieuwe politieke partij, nadat de 
regionale socialisten onderuit zijn gegaan? 
 
Wie het weet mag het zeggen. Zo op het eerste gezicht is er geen 
enkel verband tussen deze namen. Ha, daar heb je ze net bij 
elkaar! We gaan het gewoon eens vragen. 
 
Zo, de eerste: met wie hebben we de eer? Teun is de naam.  
Goh, Teun de Kreun? Ja, zo word ik in het de omgang ook wel 
aangeduid. Een beetje vreemde naam, Teun, vanwaar zo’n 
achtervoeging? Tsja, tsja, wat zal ik ervan zeggen? 
Nou, gewoon, heeft je vader je echt zo genoemd, of is het een 
bijnaam? Een van de anderen vult aan: als Teun langer dan een 
uur op de fiets heeft gezeten, dan begint het wat te kraken bij 
Teun. Wat wil je? De geest van een 20-jarige, maar het lijf van 
een AOW’er. Dan ontglipt er wel eens wat bij weer een extra 
verzetje.  
 
En Frank Stank dan? Nou, Frank kan behalve met zijn mondje ook 
met andere lichaamsopeningen communiceren. En dat vooral na 
een stevige lunch halfweg de rit!  
 
Ok, ok… Maar dat werpt nog niet veel licht op alle gestelde 
vragen. 
 
Die Rein, zo op het eerste gezicht een wat stille jongen. Wie weet 
wordt er na een gesprekje met hem wat meer duidelijk. Rein,  
waaraan heb jij die lange toevoeging achter je naam te danken? 
Ach, moet je weten… Je rijdt voor de lol eens een stukje op de 
fiets, nadat je eerst even gebadderd hebt. En niets fijner om 
daarna nog even alle indrukken te laten bezinken met een stevige 
boswandeling! O.., maar dat rechtvaardigt toch niet zo’n vreemde 
achternaam? Daar worden we ook niet veel wijzer van. Laten we 
de volgende eens aanspreken. 
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Jij moet Fred zijn, klopt dat? Ja, meestal reageer ik daar wel op, 
maar Kroket geeft bij mij ook wel een sprankje herkenning. 
Typische achternaam, of wordt er iets mee gesuggereerd?  
Nee, nee, geloof het niet… Maar ja, ik beschouw het als een 
geuzennaam! En die moet je koesteren, nietwaar? 
 
Nou, daar word je als verslaggever ook niet echt wijzer van. Die  
mannen grossieren in algemeenheden, en geven geen enkel detail 
prijs. Het lijken wel voetbaltrainers. Over de doden niets dan 
goed, maar die Fritz Korbach stelde niets voor vergeleken bij deze 
mannen. Na vijftien minuten praten ben ik nog niets wijzer! Laat 
ik als laatste dat kleine opdondertje proberen nog wat 
verklaringen te ontfutselen. 
 
Jij moet dan Guus zijn. Zeker, al sinds 44 jaar! Dag Guus, ook al 
zo’n prachtige rijmende achternaam. Heeft dat misschien een 
speciale bedoeling? Nee, niet echt volgens mij. Het bekt wel 
lekker, denk ik. Dat moet gezegd, maar dekt het nog een andere 
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lading? Voor zover ik weet niet. Och, ik moet nog wel eens 
verstek laten gaan, als de afwas thuis gedaan moet worden en ik 
net mijn nagels heb gemanicuurd. En ja de vuilniszakken buiten 
zetten, dan lukt niet zo goed met die rug van mij. Ja, whiplash 
hè, bij de geboorte, draag je je hele leven mee. Verder alles goed 
hoor! 
 
Nou, de verslaggever staat met zijn mond vol tanden. Vijf heren 
in de kracht van hun leven, lopen daar vrolijk keuvelend verder. 
Oogt allemaal wel harmonieus, maar ik ben geen steek wijzer. Ik 
loop maar even met ze op, wie weet kom ik dan iets meer te 
weten! Verrek, ze hebben allemaal een strak lycrapakje aan. Dat 
is toch wel een overeenkomst. En hè, nou lopen ze allemaal naar 
een fiets toe, en zetten een helm op. Verrek, het zijn gewoon vijf 
fietsers! Vandaar die strakke pakjes! En ja, het valt ineens op, ze 
hebben allemaal een zwartgele combinatie aan. Het lijkt allemaal 
toch wel op elkaar afgestemd. Vreemde shirtreclame trouwens, 
nog nooit gehoord van een firma Scoss, straks effe googelen. 
Maakt wel een uniforme indruk, dat moet gezegd. Weet je wat, ik 
rijd even een stukje achter ze aan met de auto! 
 
Nou, de heren hebben er zin! Op de racefiets door het Brabantse 
land, die toeren lekker tussen de varkensschuren en maïsvelden 
door. Ze lijken er schik in te hebben, de benen malen goed rond 
terwijl ze toch lekker door zitten te kleppen. Eens even kijken op 
de kilometerteller. Nou, 30 km/uur gemiddeld, dat zijn toch geen 
flauwe heren. Strakke kuiten, bruine koppen. Die hebben dit 
vaker gedaan, dat is een getraind clubje hoor! Alleen die lucht die 
ze verspreiden, snel de luchtstroom van mijn auto uitzetten. Ik 
zie het al, die Frank hangt nu achteraan. Nou, die doet zijn naam 
eer aan. Niets teveel gezegd, wat een geknetter laat die man los, 
een diesel uit 1960 produceert nog minder uitlaatgassen. De rest 
lijkt er niet van onder de indruk, zijn het zeker al gewend.  
 
Eens kijken, wie ligt er nu al 20 km in zijn eentje op kop? Och, 
dat is natuurlijk die Rein! Nou, nou, de anderen laten hem mooi 
het kopwerk doen, maar hij schijnt het best te vinden. De rest 
kan hem anders nauwelijks volgen, ze bungelen er achter aan. 
Ligt wel aerodynamisch over zijn ossenkopstuur, hoor. Dat moet 
pijn doen, 20 km in je eentje op de kop met windkracht 5 tegen. 
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Nou begin ik langzaam te snappen waarom ze hem Rein Pijn= Fijn 
noemen. Een masochist is er niets bij, die knul moet onderhand 
zo zuur als een augurk op sterk water zijn, maar hij zet nog een 
tandje bij! Nou, respect hoor, maar die bijnaam snap ik nu wel. 
 
He, die Fred roept ineens iets en rijdt zomaar weg van de rest. De 
anderen kijken wat verstoord, maar lijken het te accepteren, ze 
draaien allen bij, terwijl die gekke Fred nu de richting aangeeft. 
Waar rijdt hij naartoe? Naar dat frietkot daar langs de weg? 
Jongens, het is zondagochtend 10 uur! Dan gaan we nu toch al 
geen vette bek halen? Nou, die Fred lijkt niet te houden, hij rijdt 
zowat met fiets en al door de voorpui heen. Tjonge, wat een 
gekke ontknoping, maar dat Fred Kroket is me nu ook wel 
duidelijk. Wat een zucht naar gebakken vet heeft die man, hij laat 
een heel kwijlspoor achter, het is me een stelletje malloten bij 
elkaar. Maar goed, geeft me even de kans om effe weer een 
gesprekje met ze aan te knopen. Want ik kan voor het frietkot 
parkeren. 
 
Zo, dag heren, lekker zonnetje hè? Het waait een beetje, maar 
dat lijkt jullie niet te deren. Nee, nee, maar we stoppen even. 
Fred heeft recht op zijn dagelijkse quotum frituur. En we laten 
hem maar even, anders issie onvoldoende bevredigd. En dan rijdt 
hij op elk cafetaria af onderweg, als een bronstige stier op een 
kudde koeien. Dus we laten hem maar even. Na drie kroketten en 
een frikadel hebben we het komende uur geen last meer van 
hem. 
 
Zeg Guus, jij lag vandaag maar steeds achteraan he? Ik heb je 
geen enkel kopwerk zien doen, de rest heeft om toerbeurt 
kopwerk gedaan. Tsja, maar gister heb ik vijf minuten minder 
koffiepauze gehad. De koffie was ook wat lauw, en dat werkt door 
hè? Ook heb ik minder zonuren gehad dan de rest. En mijn vrouw 
wou vanmorgen mijn kopje warme melk bij het ontbijt niet twee 
graden extra opwarmen. En vergeet even niet, dat mijn eigen 
merk haarshampoo op was gister. Dat heeft implicaties op de 
longinhoud, dus vandaag ben ik effe wat minder. Volgende week 
mag je me hier weer op aanspreken. 
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Aanspreken? Die flauwe zeikerd? Ik word weeïg van al die flauwe 
excuses. Och vandaar natuurlijk, Guus Excuus. Ploing, het kwartje 
is gevallen nu. Ik ben heel wat wijzer geworden door dit 
gesprekje. 
 
Tjonge, wat is dat ineens voor herrie!? Is hier een olifant aan het 
baren? Wat een orgastische oergeluiden, wie maakt daar zo’n 
herrie? Oh, dat is Teun die weer op de fiets stapt. Ja, we hebben 
al effe gereden en dan is Teun weer wat stijfjes bij het opstappen. 
Het went hoor, na drie keer hoor je het niet meer. Hij wordt een 
dagje ouder, in zijn jonge jaren was het trouwens Teun de Beun, 
wist je dat? Schrijf maar op, leuke anekdote. Wij zaten trouwens 
nog in de luiers, toen hij alom zegevierde in de regionale 
wielercircuits. Hij bouwt langzaam af bij ons. Moet kunnen toch? 
 
Tjonge, er is me als verslaggever veel duidelijk geworden, hier zit 
wel een aardig artikeltje in. Wat kunnen jullie me nog vertellen 
van jullie clubje? En wat is de link met Scoss? Och, wij zijn 
allemaal schaatsliefhebbers, vandaar ons lidmaatschap van die 
bloeiende vereniging. Kijk, Fred zijn knieën kraken teveel, dus die 
heeft helaas het actieve schaatsen moeten laten varen. Maar hij 
droomt er nog van hoor, zolang hij verder niet geobsedeerd is 
door bitterballen en een patatje oorlog. Kijk, in april gaat de 
schaatsbaan dicht en behalve Teun hebben wij nooit meer ijs in 
april meegemaakt. Dus dan heb je een alternatief nodig om weer 
fit te zijn als in september Triavium weer open gaat. En dat 
alternatief is voor ons toeren op de racefiets. 
 
Vanaf het weekend dat de baan afgelopen voorjaar dicht was, zijn 
we op dinsdag en zondagochtend op de fiets geklommen. Frank 
heeft het initiatief genomen, nadat hij van de WC kwam, om een 
fietstrainingsgroepje bij elkaar te krijgen. En voor je zie je de 
harde kern. De groep varieert dus van vijf tot vijftien mensen, die 
op die twee momenten per week op de fiets kruipen.  
We zijn geen Zoetemelks, Boogerds, of Jan Janssens, maar 
vinden het leuk om met een paar mensen bij elkaar op de fiets te 
dobberen. Soms gaat het er even pittig op, zelfs Teun gedraagt 
zich vaak als een jonge hond (dat kreunen heeft hij geleerd bij 
teveel damestennis kijken), en we komen dan moe maar voldaan 
weer aan bij de Naaldhof waar we ook gestart zijn. 
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We hebben met de harde kern van dit clubje twee toertochten 
gereden. Eind juni de Jan Janssen Classic vanuit Wageningen over 
de Veluwe, Posbank en terug, zo’n 150 km. Heerlijk weer toen, 
met pittige klimmetjes voor Nederlandse begrippen. In de 
maanden juli en augustus is de boel een beetje ingezakt, iedereen 
had vakantiedrang en moest met sleurhut, boot of busje zo nodig 
naar het buitenland. Maar waar kun je nu beter fietsen dan in 
Nederland? Juist, dat was naderhand toch ook onze gezamenlijke 
conclusie.  
 
De laatste dinsdag hebben we op industriepark Paalgraven nog 
een tijdrit gehouden. Twee keer een rondje van acht km zo hard 
mogelijk en dan maar kijken wie er wint! Vooraf was de winnaar 
al bekend natuurlijk, Rein Pijn=Fijn won glorieus. Maar de tweede 
plek was toch wel verrassend: je ziet dat ervaring en vele 
trainingsuren in een tijdperk dat de stoomtram nog reed, zijn 
vruchten heeft afgeworpen: Teun de Beun/Kreun won glansrijk de 
zilveren plak. Ja, Guus natuurlijk nog even zeuren, lag te 
mekkeren over een Hilbert-van-der-Duim-gevoel, nadat die 
knuppel na de eerste ronde er pas achter kwam dat er twee 
ronden gereden moesten worden. We hebben zijn geluid maar 
even af gezet, zijn excuses waren zelfs voor ons even teveel. En 
Fred? Ja goed gereden hoor, maar als er bij een van de 
boerderijen langs het parcours de frituur aanstaat… Je snapt het 
al, na sluitingstijd binnen. 
 
We hebben nog even stevig nagefilosofeerd tijdens een 
afsluitende BBQ bij Rein thuis. Broeierig warm die avond, behalve 
over fietsen hebben enkele jongere leden nog wat opvoeding 
gehad over de Nederlandse politiek. Vlak voor de verkiezingen, 
hè? Gezellig hoor!  
Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. Heb je net een 
afsluiting gehad, krijgt Frank tijdens een WC-sessie ineens een 
ingeving. Waarom in het najaar niet nog eens gezamenlijk op de 
fiets? Goed idee hoor, de ideeën borrelen maar op bij die man, er 
borrelt wel meer bij hem trouwens, maar dat komt er niet alleen 
als ideeën uit… Zelfs Guus had geen enkel flauw excuus meer om 
niet mee te gaan, hij zanikte nog wel even over steenpuisten of 
zo, of nee, was dat iemand anders? Maar goed, datum geprikt en 
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eind september is de hardcore fietsgroep afgezakt naar het diepe 
zuiden van ons kikkerlandje.  
Daar hebben we de Mergellandroute gefietst: 140 km over alles 
wat ons land rijk is aan diepe kloven en immense bergen. Na zes 
maanden fietsen weet je ongeveer wat je kunt. Ook hier weer een 
heerlijke lunch met Limburgse omelet en stinkkaas. Nee, niet 
door Frank geconsumeerd, dat hebben we hem afgeraden. Je 
snapt wel waarom… Maar een geweldige dag. En afgesloten met 
een heerlijk biertje in een lokale taveerne. Uitgeluid onder de 
klanken van Cha-cha-cha van Raymond van het Groenewoud 
(Teun kon een kreun niet onderdrukken) hebben we hartelijk 
afscheid genomen van de bardame.  

 

Volgend jaar weer? Dat is geen vraag natuurlijk! Wij gaan, zo 
gauw de ijzers weer het vet ingaan, met de fiets op pad. Kijk, 
Frank zijn droom is om met een lang lint van zwartgele fietsers 
Brabant te doorkruisen, met 5-10 man blijft het toch een beetje 
amateuristisch ogen. Streefgetal? Zo’n 30 mannen en vrouwen, 
pak ‘m beet. Er is naast veel schaats-, toch ook wel meer 
fietstalent in deze florerende vereniging? En een prima manier om 
de conditie op peil te houden hoor! 
 
Nou, verslaggever, wij stoppen er nu mee? Je weet genoeg? Tot 
het eerste weekend van april 2013, dan zitten we weer op de 
fiets! 
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Wie is Jan van den 
Elzen? 
 
Thuis bij Jan is het een 
vrolijke drukte. Zoon Eric zit 
achter de computer een spel 
te spelen met iemand aan de 
andere kant van het internet. 
Moeder Claudia gaat met de 
dochters GTST kijken en ik zit 
met Jan aan de eetkamertafel 
met een bakje koffie. 
Veel hoef je Jan niet te 
vragen, hij vertelt vrolijk van 
alles over zijn hobby en wat 
hij de afgelopen jaren gedaan 
heeft. Hobby kun je het 
eigenlijk niet noemen, het is 
bijna helemaal vrijwilligers-
werk. Je vraagt je af hoeveel 

vrijwilligerswerk je naast een fulltime baan en een gezinsleven 
kunt doen. Er zullen weinig zijn, die zich met Jan kunnen meten. 
Voor mij was dat in ieder geval niet bekend en ik denk bij veel 
Scossers niet. 
 
Je kent Jan natuurlijk van het skeeleren en schaatsen. Altijd 
vrolijk en altijd in voor een praatje. Hij schaatst ongeveer mijn 
tempo en zit in mijn trainingsgroep, ergens tussen beginnelingen 
en professionals in. Een doorsnee Scoss-lid dacht ik, met 
sportieve vrouw en sportieve kinderen. Maar Jan is alles anders 
dan doorsnee. 
 
Hij is lid van Avoss en van Scoss en voor beide clubs is hij altijd in 
de weer als er wedstrijden georganiseerd moeten worden. Voor 
Avoss is dat meer dan twintig keer per jaar en voor Scoss is dat 
een paar keer per jaar. Avoss heeft de nodige materialen om 
wedstrijden te organiseren en dankzij Jan kan Scoss daar 
dankbaar gebruik van maken. Hij zit al sinds 1983 bij Avoss, kent 
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daar iedereen en heeft een netwerk van even gedreven 
vrijwilligers bij andere Osse sportclubs. Hij vindt dat de kracht 
van de Osse sportclubs: een netwerk van samenwerkende 
vrijwilligers. Hij is daar een van. 
 

 
Hij laat enthousiast foto’s zien van de wedstrijden en 
evenementen van Scoss op het Ganzenven. Hij is niet te houden 
als er natuurijs ligt, hij had Fries moeten zijn, zegt hij. Hij had 
dan wel van Friese origine willen zijn, de werkelijkheid is dat hij 
uit het Brabantse Schayk stamt. Maar wel uit ouders met 
schaatsbloed. Ergens in de Maashorst moet een klein ven liggen, 
waar jonge Jan in de winter regelmatig op de schaats stond. Komt 
er deze winter natuurijs, dan liggen de materialen voor Scoss en 
het Ganzenven klaar. Dan komt er weer een Scoss-toertocht en 
een kortebaanwedstrijd voor de jeugd. Met een glimlach vertelt 
hij van wethouder Reina de Bruijn, die niet weg te slaan was bij 
de kortbaanwedstrijd van afgelopen winter. Jan zal er weer als 
een van de eersten zijn om alles klaar te zetten en als een van de 
laatsten vertrekken met alle spullen onder zijn arm. Van Claudia 
kreeg hij eens het verwijt: je neemt geen vrij als ik jarig ben, 
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maar wel als het Ganzenven dicht ligt en er een evenement van 
Scoss georganiseerd moet worden. Kon wel eens kloppen. 
 
Heb je dan geen echte hobby’s Jan, vraag ik. Voordat we daar 
aan toe komen vertelt hij eerst nog, dat hij ook nog jarenlang het 
clubblad van Avoss heeft verzorgd. Er komt een stapel Avoss-
clubbladen te voorschijn die hij gemaakt heeft. Elk nummer heeft 
een eigen door hem ontworpen voorblad. Dat betekent dus veel 
uren achter de pc, worstelen met Word en Photoshop, pushen om 
op tijd kopij te krijgen en tegen de deadline aanlopen om het 
clubnummer te laten verschijnen. 
 

Jan heeft één echt heel grote hobby: hardlopen. Schaatsen en 
skeeleren zijn leuk, maar lopen is zijn grote liefde. Hij zit al sinds 
1983 bij Avoss, waar hij ook aan Claudia is blijven plakken. 
Voorzichtig informeer ik, hoeveel loop je dan? De marathon dus, 
het echte werk heeft hij gedaan. Met een imponerende tijd van 
2.41 uur. Dan ben je een echte wedstrijdloper. 
Zevenheuvelenloop? Ja, regelmatig gelopen. Tilburg 10 miles? 
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Ben je gek, we hebben bij Avoss onze eigen 10 miles. Loop je 
puur voor je plezier, of gaat het ook om de tijd? Vroeger ging het 
vooral om de tijd, maar ook nu wil hij nog wel een goeie tijd 
lopen, maar niet meer zo fanatiek als vroeger. Hij is vroeger een 
keer weggegaan op 2.30 uur voor de marathon, maar leerde ook 
hardhandig, dat je je de vernieling in kunt lopen als je de lat te 
hoog legt. Met als gevolg stevige blessures. Toen ik hoorde, dat 
Jan dit seizoen niet komt schaatsen, snapte ik dat niet direct. 
Maar hier aan de koffie valt het kwartje. Jan wil weer meer gaan 
lopen en terug naar zijn oude liefde, het hardlopen. 
 
Wees gerust, Jan blijft lid van Scoss, die zijn we niet kwijt. 
Dat Jan hardlopen leuk vindt, is te snappen. Maar waar haal je de 
motivatie vandaan voor dat vrijwilligerswerk? Waarom doe je 
zoveel meer dan anderen? Daar komt een kort en krachtig 
antwoord op: het plezier van de kinderen, daar doe ik het voor. 

Enthousiast laat hij de foto’s zien van de evenementen op het 
Ganzenven, van Winterland en van de toertochten. Foto’s, die het 
plezier van anderen vastleggen. Het plezier van anderen is het 
plezier van Jan. 
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Jan, heb je geen foto van jezelf voor bij dit verhaal? Nee dus, 
eigenlijk niet. Hij heeft duizenden foto’s. Foto’s van het opbouwen 
en afbreken en foto’s van de wedstrijden zelf. Deelnemers en 
medaillewinnaars buitelen een voor een over het scherm, maar 
weinig of geen Jan. Met veel pijn en moeite komt er hier en daar 
een foto te voorschijn, waar Jan ergens tussen de anderen op 
staat. Blijkt, dat hij de meeste foto’s zelf gemaakt heeft en ja, 
dan zet je jezelf er natuurlijk niet op.  
Hij hoeft niet zo nodig op de voorgrond. Maar dit keer mag hij in 
het zonnetje staan. 
 
Peter Huijs 
 
  

Jan aan het werk 
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Charles in Londen 
 
Deze zomer werden de Olympische spelen in Londen gehouden. 
Voor mij was dat een uitgelezen kans om dat van ‘dichtbij’ mee te 
kunnen maken. Eerst een week outdooractiviteiten in Wales zoals 
bergbeklimmen/zwemmen/hardlopen. Helaas kun je er niet 
skeeleren. Te heuvelachtig, jammer. 
 
Daarna richting Londen voor de games. Londen is the place to be 
for the Olympics 2012. Helaas had ik geen kaartje voor een of 
andere wedstrijd. Wel kon je naar het Olympisch park. Overal in 
de stad stonden Olympische stands met vrijwilligers. Zo ook in 
Hyde Park. Het grote park midden in Londen. Hier kon je terecht 
tijdens de Olympische spelen om alles op een supergroot scherm 
te volgen.  
 
Vandaag is het superdruk in het park. Het is 250C. Op ‘Serpentine 
Road’ (straat dwars door Hyde Park/autovrij) ligt een spiegelglad 
asfalt. Perfect geschikt om te gaan skeeleren. Helaas heb ik geen 
skeelers bij me. Je kunt namelijk niet alles meenemen. Er zijn 
veel skaters die allerlei kunsten laten zien. Leuk om naar te 
kijken. Enkele skeelerrijders komen voorbij. Verbaasd kijk ik ze 
na. Geen helm of andere beschermstukken. Niet erg slim in deze 
drukte. Een skeelerrijder valt mij op. Hij draagt wel een 
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helm/bescherming maar rijdt als een bezetene over het asfalt. 
Met grote slagen baant hij zich langs fietsers. Als dat maar goed 
gaat. In de verte zie ik hem nog net een sleeprem maken. Prima.  
 
Hij komt terug en ik kan het niet laten om er wat van te zeggen. 
Sir, roep ik. U moet dieper gaan zitten alsof u op de wc zit! Ik doe 
het voor. Hij kijkt verbaasd en hopelijk neemt hij mijn raad aan.  

En jawel hoor. Na vijf minuten komt hij terug en zit dieper in zijn 
skeelerhouding. Hij zwaait terug voor de gouden tip. 
Mocht het skeeleren ooit een Olympische Sport worden en deze 
Engelsman wint hem dan gaan alle credits voor de skeelerhouding 
naar onze trainster Trudy. 
 
Charles Lahey 
  



Scoss 2012 nummer 3 - oktober  pagina 41 
 

Kleding  
 
Hallo beste Scossleden. 
 
Het schaatsseizoen is alweer in volle 
gang en de eerste bestelling voor 
nieuwe kleding is allang weer de deur 
uit. Maar als er nog kleding besteld 
moet worden, kun je contact opnemen 

met de kledingcommissie of stuur een mailtje naar 
kledingcommissie@scoss.nl .  
 
Als je wilt weten wat je kunt bestellen 
en wat de kosten zijn, ga dan even naar 
de Scoss-website en je bent meteen op 
de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Kledingcommissie. 
  

mailto:kledingcommissie@scoss.nl�
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Diversen 
 
Ledenlijst. 
Scoss houdt een digitale ledenlijst bij.  
Om reden van privacy staan de gegevens van 
de leden niet op de website. Als er iets wijzigt 
in je gegevens, bijv. je e-mailadres , geef dat 
dan door aan: ledenadministratie@scoss.nl 
 
Activiteitenkalender 
Kijk voor agenda van en berichten over alle 
activiteiten op de website van Scoss. Onder de 
tabbladen agenda, nieuws en gastenboek vind 
je alles over trainingen, wedstrijden, 
toertochten en andere activiteiten.  
 
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. 
  

mailto:ledenadministratie@scoss.nl�
mailto:clubblad@scoss.nl�
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Van de penningmeester 
 
De contributie van de vereniging en de bijdragen 
voor de activiteiten zijn vastgesteld zoals in de 
overzichten hieronder is aangegeven. 
De schaatsbijdrage voor seizoen 2012-2013 zal in 
twee termijnen in rekening worden gebracht 
(november en februari). 

 
 
Contributie 2012-2013 Peildatum voor de leeftijd is 1 juni 

Volwassenen (16 jaar en ouder) € 25,00 
Jeugdleden (t/m 15 jaar) € 14,00 
Gezinslidmaatschap € 38,00 
 
Bijdrage schaatsen Peildatum voor de leeftijd is 1 september 

Jeugdlid (niet deelnemend op de baan) Gratis 
Jeugdlid (t/m 11 jaar) € 44,00 
Jeugdlid (12 t/m 15 jaar) € 70,00 
Volwassenen (16 jaar en ouder) € 90,00 
Kinderopvang op de funbaan Gratis 
 
Trainingsbijdrage schaatsen Peildatum voor de leeftijd is 1 september 

Jeugdlid (t/m 11 jaar) deelnemend op de ringbaan € 25,00 

Jeugdlid (12 t/m 15 jaar) € 50,00 

Volwassenen (16 jaar en ouder) € 50,00 

 
Bijdrage skeeleren Peildatum voor de leeftijd is 1 juni 

Trainingsbijdrage jeugdlid (t/m 15 jaar) 1x PW trainen € 22,50 

Trainingsbijdrage jeugdlid (t/m 15 jaar) 2x PW trainen € 37,50 

Trainingsbijdrage volwassen lid (vanaf 16 jaar) 1x PW trainen € 22,50 

Trainersbijdrage looptraining jeugdlid € 5,00 

Skeelerbijdrage jeugdlid (t/m 15 jaar) € 17,50 

Skeelerbijdrage volwassenen (vanaf 16 jaar) € 17,50 

Introducés: vanwege de ledenstop zijn introducés tijdelijk niet 
mogelijk. Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar 
het e-mailadres penningmeester@scoss.nl. 
 

mailto:penningmeester@scoss.nl�
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Wie, wat, waar… 
 
Hier staan de telefoonnummers en 
e-mailadressen van bestuurs- en 
commissieleden. U vindt die ook op 
de website van Scoss. 
 
 

BESTUUR 
Koen Berghuis 

Voorzitter 
Bergse Heihoek 54 
5351 SL Berghem 

0412-652097 
voorzitter@scoss.nl  

Diana Mokveld 
Secretaris 

Wilgenstraat 14 
5366 CE Megen 

0412-462228 
secretaris@scoss.nl 

René Jansen 
Penningmeester 

De Band 48 
5397 AE Lith 

06-55455762 
penningmeester@scoss.nl 

TECHNISCHE COMMISSIE 
Marieke van Munster-
Snieder 
Volwassen Coördinator 

Zwaneveld 2309 
6538 NT Nijmegen 
 

024-3779556 
06-46403227 
mariekesnieder@hotmail.com 

Jan Slebus 
Fysiotherapeut 

Gewandeweg 19 
5345 HM Oss 

0412- 691002 
j.slebus@planet.nl  

REDACTIE clubblad@scoss.nl 
Peter Huijs Plantsoen 30 

5384 EV Heesch 
0412-451911 
clubblad@scoss.nl 

Charles Laheij Tarwestraat 39 
5352 MK Berghem 

0412-644396 
chamada@hetnet.nl  

WEBMASTER  
Vincent v.d. Broek Rabarberveld 32  

5351 LD Berghem 
0412-633631 
webmaster@scoss.nl 

Dirk Langhout Laan der IJzertijd 17 
5347 HB Oss 

0412-691584 
webmaster@scoss.nl 

LEDENADMINISTRATIE  
René Jansen 
 

De Band 48 
5397 AE Lith 

06-55455762 
ledenadministratie@scoss.nl 

EVENEMENTENCOMMISSIE  
Frans Dulfer Beethovengaarde 176 

5344 CK Oss 
0412-644255 
evenementen@scoss.nl 

Ans Rasing 
 

Oijenseweg 88 
5345 SW Oss  

0412-641512 
evenementen@scoss.nl 

  

mailto:voorzitter@scoss.nl�
mailto:penningmeester@scoss.nl�
mailto:j.slebus@planet.nl�
mailto:clubblad@scoss.nl�
mailto:clubblad@scoss.nl�
mailto:chamada@hetnet.nl�
mailto:webmaster@scoss.nl�
mailto:webmaster@scoss.nl�
mailto:ledenadministratie@scoss.nl�
mailto:evenementen@scoss.nl�
mailto:evenementen@scoss.nl�
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SKEELERCOMMISSIE  
Trudy van der Graaff Zalm 16 

5354 DG Oss 
0412-636770 
skeeleren@scoss.nl 

Dirk Langhout Laan der IJzertijd 17 
5347 HB Oss 

0412-691584 
skeeleren@scoss.nl 

Rubina Raaijmakers 
 

Donzel 21 
5388 PA Nistelrode 

06-48864929 
skeeleren@scoss.nl 

Freek Huizing Ruilebuiter 32 
5345 PH Oss 

0412-636439 
skeeleren@scoss.nl 

KLEDINGCOMMISSIE  
Helène Gremmen 
 

Marsstraat 17 
5351 GZ Berghem 

0412-401536/06-25503126 
kleding@scoss.nl 

Claudia van den Elzen 
 

Plecht 9 
5345 BT Oss 

0412-645427 
kleding@scoss.nl 

 
 
 
 

mailto:skeeleren@scoss.nl�
mailto:skeeleren@scoss.nl�
mailto:skeeleren@scoss.nl�
mailto:skeeleren@scoss.nl�
mailto:kleding@scoss.nl�
mailto: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 vergoed. 
 

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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De Zwaan Rent Food Event 

 
De Zwaan Rent Food Event is een stijlvol familiebedrijf voor feestelijke 
gelegenheden, varierende van de verhuur van kop en schotel tot volledige 
inrichting en aankleding van een feestaccommodatie voor particulieren, 
scholen, instellingen en bedrijven. 

 
Voor de Italiaanseavond voor de vrijwilligers zijn de hangtafels 

gesponsoord door dit bedrijf. 
 

http://www.dezwaanverhuur.nl 
Spaandersstraat 26 

5348 LA Oss 
Tel: 0412-622989 

GSM: 06-21403522 
Info@dezwaanverhuur.nl 

  

http://www.dezwaanverhuur.nl/�
http://www.dezwaanverhuur.nl/vito.jpg�
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Vrienden van SCOSS 
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