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Van de bestuurstafel 
 
We staan weer 
op het ijs, wel 
wennen dat we 
de eerste 5 
minuten de 
“verkeerde” 
kant op 
schaatsen. 
Maar hier is 
door het 
bestuur en de 
trainers goed 
over 
nagedacht. Het 
vermogen om 
gecoördineerd 
te kunnen bewegen, is hierin het toverwoord. Ben benieuwd of dit 
ons nog meer plezier gaat geven in het schaatsen. 
 
Als eerste wil ik namens het bestuur Marieke, Christian en Rixt 
feliciteren met de geboorte van Jelte. Marieke was al weer kort na 
de bevalling actief voor SCOSS. Ik hoop haar weer gauw op het 
ijs te mogen verwelkomen.  
De opkomst is goed met ongeveer 120 man waarvan 15 nieuwe 
schaatsers. Marieke is er weer in geslaagd de groepen goed in te 
delen en elke groep te voorzien van een goede trainer. Voor zo 
ver we op dit moment kunnen overzien, is de wachtlijst voor het 
schaatsen op zaterdag beperkt tot enkele leden. 
 
Op 12 september jl. is er weer een goed bezochte ALV geweest. 
Met goede inhoudelijke discussies en met uiteindelijk breed 
gedragen besluiten. Koen Berghuis heeft aangegeven nog een 
jaar actief te willen zijn als voorzitter en die tijd te willen 
gebruiken om een nieuwe voorzitter in te werken. Aan een ieder 
dan ook de oproep om je te melden als je belangstelling hebt om 
deze functie te gaan vervullen.  
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Daarnaast heeft Trudy van der Graaff aangegeven te stoppen als 
vertegenwoordiger van de skeelercommissie in het bestuur. Het 
bestuur heeft gemeend dit moment niet zomaar voorbij te laten 
gaan. Trudy heeft veel betekend en betekent nog steeds veel voor 
SCOSS. In de beginjaren als hoofdtrainer op de ijsbaan en later 
als de aanjager van de skeelertak. We kunnen gerust stellen, dat 
Trudy voor de buitenwereld het gezicht van SCOSS is. Veel 
nieuwe leden zijn via Trudy bij de club gekomen. Het bestuur 
heeft dan ook besloten Trudy te benoemen tot erelid van SCOSS 
 
In de vergadering is ook besloten om een commissie Public 
Relations op te richten, want we zien, dat het belangrijk is om op 
een goede manier regelmatig onder de aandacht te komen van 
een breder publiek. Hiervoor zijn contacten nodig met de 
verschillende media. We zijn dan ook op zoek naar leden die deze 
contacten al hebben of die hun tijd vrij willen maken om deze 
contacten te leggen. Meld je aan bij Diana als je hiervoor 
belangstelling hebt. 
 
Net als voorgaande jaren zijn ook de SCOSSbokaal en de Jan 
Friessenbokaal uitgereikt. Als bestuur staan we 100 % achter de 
keuze die door de trainers is gemaakt om de SCOSSbokaal aan 
Helène Gremmen en de Jan Friessenbokaal aan Shihaab Rouinne 
uit te reiken. Voor het grootste aantal verreden kilometers tijdens 
skeelertoertochten gaat de Tourkanjer naar Dirk Langhout. 
Namens het bestuur gefeliciteerd voor deze prestaties.  
 
Op jullie scherm staat 
weer een mooi clubblad. 
Veel leesplezier en 
schroom niet kopij in te 
leveren voor het 
volgende blad. 
Rest me een ieder een 
goed winterseizoen tot te 
wensen. 
 
Koen Berghuis 
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Trudy van der Graaff 
erelid van SCOSS 
 
SCOSS heeft op haar algemene 
ledenvergadering Trudy van der 
Graaff onder luid applaus 
benoemd tot het eerste erelid 
van de club. Trudy van der 
Graaff, die zich in het jaar 2000 
bij de Osse club aansloot, heeft 
een imposante carrière achter 
de rug. Ze begon als 
schaatstrainer, maar groeide al 
snel door tot hoofdtrainer. Om 
in de zomer de schaatsconditie 
van de leden op peil te houden 
richtte Trudy de skeelertak 
binnen SCOSS op, die inmiddels 
is uitgegroeid tot een 
volwaardig, zelfstandig 
onderdeel van de club. Ook hiervan werd Trudy hoofdtrainster en 
ze werd namens de skeelercommissie vertegenwoordiger in het 
bestuur. Inmiddels is Trudy teruggetreden als vertegenwoordiger 
van de skeelercommissie. 
 
Koen Berghuis, voorzitter van SCOSS, roemde de activiteiten van 
het kersverse erelid. “Een eigen skeelertoertocht, het Friday Night 
Skaten, een eigen jeugdskeelerwedstrijd uitmondend in het 
organiseren van de strijd om het regionaal jeugdkampioenschap, 
vele skeelerdemonstraties, het organiseren van 
schaatswedstrijden op natuurijs waaronder het Osse kortebaan 
kampioenschap en haar pogingen om in Oss een skeelerbaan te 
realiseren, het is een kleine greep uit de activiteiten waarmee 
Trudy SCOSS op de kaart heeft gezet. Met recht kan Trudy ‘het 
gezicht van SCOSS’ worden genoemd,” aldus Berghuis. 
Het is voor Trudy van der Graaff de tweede eervolle benoeming. 
Eerder werd zij voor haar activiteiten bij zwemclub Arethusa 
benoemd tot lid van verdienste. 
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Week-, maand- en jaarkalender 
 
Week overzicht schaatsen 

Wanneer tijden wat wie 

Zondag 19.00-21.00 1x 2 wkn regiowedstrijd  
Maandag --------- --------- --------- 

Dinsdag --------- --------- --------- 

Woensdag 17.15-18.15 jeugd gevorderd Bart Becker 

Donderdag 21.00-22.00 volwassenen gevorderd Coone Gerrunja 

Vrijdag --------- --------- --------- 

Zaterdag 17.30-18.45 jeugd en volwassenen diverse trainers 

 
Maandoverzicht schaatsen 
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Jaarkalender 2013/2014 
 
Maand Datum Event 

2013 
November 4 Vergadering bestuur 
November 30 Vrij schaatsen Sinterklaas 
December 28 Geen schaatsen 

2014 
Januari 4 Geen ijs 
Januari 6 Vergadering bestuur 

Januari 11 
Nieuwjaarsreceptie/Snert Marathon/ 
Elfstedentocht 

Februari 22 Kopij datum clubblad 
Maart 1 Geen schaatsen 
Maart 29 Laatste schaatszaterdag/ clubkampioenschap 
Maart 31 Vergadering bestuur 
April ? Start skeelerseizoen 
Mei 11 Kopij datum clubblad 
 ? Start zomertraining 
 ? Start fietstraining 
Juni ? Skeelerwedstrijd 
 4 Vergadering bestuur 
 1 MaasdijkMarathon 
Juli ? Skeelerkamp 
Augustus 28 Vergadering bestuur 
September  Kopij datum clubblad 
 
??= datum nog niet bekend. 
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Verslag ALV 
 
Donderdag 12 september is voor de 19e keer de algemene 
ledenvergadering van Scoss gehouden. De kantine van AVOSS 
was goed gevuld. Bij de behandeling van alle agendaonderwerpen 
werden er volop vragen gesteld en werd er volop gediscussieerd. 
 
Als belangrijkste punten zijn op de vergadering behandeld:  
• Er is stilgestaan bij het afgelopen jaar en alle activiteiten zijn 

door de diverse commissies toegelicht. 
• De jaarrekening is uitvoerig besproken en goedgekeurd door 

de kascontrolecommissie. 
• De begroting is goedgekeurd door de aanwezigen. 
• Koen Berghuis is herkozen als voorzitter van Scoss. 
 
Het volledige verslag van de vergadering zal binnenkort op de 
website van Scoss te lezen zijn. 
 
Verder zijn alle vrijwilligers van het afgelopen jaar bedankt. In het  
bijzonder zijn Wim van de Graaff, die gestopt is als trainer bij de 
jeugd en Trudy van de Graaff bedankt. Trudy is benoemd tot 
erelid van Scoss als erkenning en dank voor haar inzet voor de 
skeelercommissie en haar bijdrage aan tal van andere activiteiten 
bij Scoss. 
 
Om 22:30 uur werd de vergadering gesloten en werd geproost op 
ons eerste erelid. 
 
Diana Mokveld 
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Scossdag  
 
De jaarlijkse SCOSSdag 
ter afsluiting van het 
skeelerseizoen en de start 
van het schaatsseizoen 
vond op zaterdag 21 
september plaats bij 
Langlaufvereniging Bedaf 
in Uden. Er waren een 
kleine veertig SCOSSers 
van de partij. Bij aankomst 
vond eerst een briefing 
plaats door Frans. Om de activiteiten in goede banen te leiden en te 
houden waren de deelnemers over drie groepen verdeeld. Terwijl 
twee groepen actief waren kon de derde groep uitrusten. De 
sportieve onderdelen betroffen langlaufen, skiken en klootschieten. 
Voor de jeugd werd een heuse biathlon georganiseerd, bestaande 
uit langlaufen en klootschieten. Voor het klootschieten werd een 
lasergeweer gebruikt zodat er op dit onderdeel geen slachtoffers 
konden vallen. Zowel bij het langlaufen als bij het skiken ging er een 
aantal onderuit, maar gelukkig zonder verwondingen of 
kleerscheuren. 
 
Het skiken viel mij behoorlijk zwaar, waarbij zowel de lengte van de 
skikes als de lengte van de stokken niet altijd verenigbaar was. Waar 
ik op de heenweg nog redelijk vooruit kwam, viel ik op de terugweg 
nagenoeg stil. Pakweg 200 meter voor het eindpunt minderde een 
auto vaart, waarna de bestuurder aanbood om me mee te laten 
rijden, omdat hij zag dat het niet echt soepel ging. De verleiding was 
groot, maar ik heb me uiteindelijk vermand en heb het aanbod 
vriendelijk afgeslagen. Op mijn laatste benen heb ik het startpunt 
weten te bereiken en kon ik me van de tweewielers ontdoen. Wat is 
gewoon lopen dan toch een verademing! 
Tijdens mijn rustpauze heb ik de kunst van het langlaufen goed 
kunnen bestuderen. De plaatsing van de stokken, het bewegen van 
de lange latten, het klimmen en de juiste houding tijdens de afdaling, 
het ging allemaal de rekenkamer in.          Lees verder op pagina 12. 
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En toen ik de latten eenmaal onder had ging het langlaufen me naar 
mijn gevoel redelijk goed af. Er drongen zich al visioenen op van de 
winterspelen in Sochi. Waar ik vooral ook van heb genoten is de 
aanblik van al die SCOSSers die zich heerlijk op het 
langlaufparcours vermaakten. En er zitten echt talenten tussen, 
maar ja,  SLCOSS klinkt niet echt lekker. 
 
De biathlon, waar behoorlijk fel werd gestreden en scherp 
geschoten, werd gewonnen door Noortje Gremmen en Daniël van 
Rijswijk. Zij ontvingen een zaklamp als trofee. Verder kregen alle 
biathlonners een PERRYtasje om schoenen in te doen.  
Hoewel buiten mededinging, kennen we binnen SCOSS natuurlijk 
maar één meesterschutter en dat is Peter Veenstra. Ook vandaag 
heeft Peter weer de meeste keren raak geschoten! 
 
Na afloop van de sportieve activiteiten zijn we naar paviljoen De 
Nistel in Nistelrode gegaan om te genieten van een bbq. Zoals altijd 
zijn er wel een paar mannen die zich opwerpen als meesterbbqer, 
waar uiteraard niemand problemen mee heeft. De tijd voordat er aan 
tafel gegaan kon worden werd door de jeugd benut om op het grote 
grasveld spelletjes te doen onder de bezielende leiding van Trudy. 
Verder waagden een aantal paar oudere benen zich aan 
ongeëvenaarde voetbalskills. Nadat het sein “Er kan gegeten 
worden” had geklonken hebben we het gras de gelegenheid 
gegeven om in de oorspronkelijke toestand, voor het gras “De 
periode voor SCOSS”, terug te keren.  
De bbq was super, heerlijke salades, vers fruit, frisdrank en wijn. En 
er was ruim voldoende brood ingekocht. Hoezo crisis? 
Na de bbq zijn er rond de vuurkorf nog spelletjes gedaan en is er 
door de ouderen onder het genot van een drankje nog wat 
nagekletst. Na het opruimen en verdelen van de restanten zijn we 
huiswaarts gekeerd en kunnen we terugzien op weer een geslaagde 
SCOSSdag. 
 
Ans, Gerjanne, Rein, Rob en Frans, bedankt! 
 
Freek Huizing 
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OssSport 
 
Zaterdag 12 
oktober was de 
eerste OssSport 
in de binnenstad 
van Oss. Zo'n 30 
sportverenigingen 
hebben gehoor 
gegeven aan de 
oproep van het 
SEC (Sport 
Expertise 
Centrum) om de 
eigen sport te promoten tijdens OssSport als afsluiting van de 
Gezondheidsweek Oss. Het is de tweede keer dat het SEC deze 
gezondheidsweek organiseerde. Naast o.a. turnverenigingen, 
judo-, boks- en karatescholen, skiclub Alpine World Oss en 
tennisvereniging T.O.Z. heeft SCOSS de schaats- en skeelersport 
onder de aandacht van het winkelende publiek proberen te 
brengen. We hadden een kraam langs de V&D waar we helaas in 
de schaduw stonden en het 
daardoor niet echt warm hadden, 
wat zich uiteindelijk wel weer beter 
verhoudt tot de schaatssport! Een 
aantal kinderen heeft de 
schaatsplank uitgeprobeerd en een 
paar kinderen hebben een ritje op 
skeelers gemaakt. 
Hoewel het niet echt storm liep, 
hebben we er waarschijnlijk toch 
een drietal nieuwe leden bij en daar 
gaat het tenslotte om! Voor de 
volgende OssSport hebben we ter 
plekke al een aantal ideeën 
geopperd om meer publiek te 
trekken. We gaan ons daar nog 
verder over buigen. 
 
Freek Huizing 
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Trainers 
 
De trainingen/lessen voor het schaatsseizoen 2013-2014 zijn 
alweer van start gegaan met veel enthousiaste rijders! Dit seizoen 
hebben we 3 volwassengroepen, wat qua grootte net kan. We zijn 
nog heel hard op zoek naar een vierde trainer om de groepen net 
even iets kleiner te kunnen maken. Hier staan bekende gezichten 
voor de groep, Coone, Emmy en Jeanne samen met Bauke. 
Wisten jullie overigens dat Emmy nu ook hoofd Duosport is 
geworden? Emmy is nu bijna elke dag op de ijsbaan te vinden! 
Jeanne gaat samen met Bauke de lessen verzorgen omdat Jeanne 
sinds dit jaar studeert in Den Bosch. Pendelen tussen haar 
woonplaats Beuningen, Den Bosch en de ijsbaan in Nijmegen lukt 
haar helaas niet elke week meer.  
 
Bij de jeugd zijn er grofweg drie groepen, de groep van Bart, een 
groep van Martijn, Marieke en Manon en de groep van Trudy, 
waar Sanne ook een groepje rijders voor haar rekening neemt. 
Sanne is een bekend gezicht binnen SCOSS, zij studeert wiskunde 
in Nijmegen. Ze is lid geworden van de Nijmeegse Studenten 
Schaats en Skeeler Vereniging (NSSSV) Lacustris en heeft tijd en 
zin om SCOSS te helpen bij de jeugd met lesgeven. Martijn is een 
nieuw gezicht bij SCOSS. Hij geeft al sinds de opening van de 
ijsbaan, ik dacht in 1998, les bij Duosport en is nu druk bezig om 
zijn schaatstrainersopleiding ST-3 af te ronden, waarbij de 
jeugdgroep van SCOSS de groep voor zijn examen is.  
 
Op de funbaan, waar een hele nieuwe aanwas van jeugdleden is 
begonnen, zijn net als vorig jaar Moniek en Nikki de trainers. 
Gerjanne komt hier ook af en toe ondersteunen, omdat je met 
een grote groep op de funbaan als trainer de handen vol hebt. 
Moniek, Nikki en Gerjanne hebben er zin in om gezellig met de 
allerkleinsten veel ijsplezier te beleven! 
Heel veel schaats- en ijsplezier! 
 
Marieke van Munster-Snieder 
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Skeelerseizoen 2013. 
 
Het was een bewogen skeelerseizoen. Gedurende de winter zijn er 
gesprekken geweest om een eigen baan te realiseren in Oss. De 
problematiek is iedereen wel bekend: Gezien de crisis is het 
moeilijk om aan geld te komen voor de realisatie van een baan. 
Ook is het voor de Gemeente door de crisis moeilijk een baan in 
te passen in bestaande plannen. We gaan ons daarom voorlopig 
niet meer bezighouden om een baan in Oss voor elkaar te krijgen 
en zijn inmiddels uitgeweken naar een locatie in Den Bosch. De 
baan in Den Bosch is prima, goed asfalt en redelijk veilig. Bij de 
jeugd hadden we een hoge opkomst, helaas viel dat bij de 
volwassenen behoorlijk tegen. Door uit te wijken naar deze locatie 
zijn we helaas ook wat leden kwijtgeraakt, hetgeen we zeer 
betreuren. 
 
De trainingen voor de jeugd waren echte skeelertrainingen, 
gericht op het wedstrijdseizoen. Met de volwassenen zijn we met 
enige regelmaat de omgeving van Den Bosch gaan verkennen. 
We hebben leuke tochten gemaakt met verrassende en 
uitdagende paden om onze skeelerwielen te testen en gelijk onze 
vaardigheden hierop weer uit te breiden. 
 
We hebben besloten dat de jeugd in het volgende seizoen op de 
locatie in Den Bosch, of op een vergelijkbare locatie, blijft 
skeeleren. Dit betreft echter alleen de wedstrijdgroep.  
De jongere jeugd, die op woensdagmiddag en donderdagmiddag 
skeelert, blijft 
in Oss op de 
Rusheuvel. De 
groep 
volwassenen 
gaat weer terug 
naar een locatie 
in Oss, wat 
waarschijnlijk 
de Vorstengraf-
donk gaat 
worden.  
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SKEELERCOMPETITIE VOOR DE STEHMANN CUP 
 
Ieder seizoen doen we met de wedstrijdgroep mee aan de 
competitie voor de Stehmanncompetitie in de regio Zuid-
Nederland. We zijn voor de wedstrijden in Puttershoek, Venlo, 
Stevensbeek, Brakel, Oss, Breda en Schijndel geweest en hebben 
redelijk veel podiumplaatsen behaald. De volledige uitslagen zijn 
te zien op de site van KNSB-Zuid. http://www.knsbzuid.nl/   
 
De uitslagen van het eindklassement: 
• Kadetten: Nicolle van Rijswijk: 3e plaats 

Famke Veenstra: 4e plaats 
Lonneke Gremmen: 9e plaats (slechts 1 wedstrijd 
gereden) 

• Pupillen 1: Noortje Gremmen: 5e plaats 
Daniel van Rijswijk: 5e plaats 
Shihaab Rouinne: 5e plaats 
Teun Verhoeven: 11e plaats (slechts 1 wedstrijd 
gereden) 

• Pupillen 2: Daan Karstens: 18e plaats (slechts 1 wedstrijd 
gereden) 

• Pupillen 3: Jules van Hout: 1e plaats 
• Pupillen 4: Sophie van Hout: 3e plaats 

Jurre van Hout: 3e plaats 
 
De wedstrijd die in Oss verreden werd op 15 juni, werd 
afgebroken in verband met de storm en de regen. Het asfalt was 
te glad en vooral de jonge rijders werden uit de bocht geblazen 
waardoor het niet meer verantwoord was om door te gaan. Zelfs 
de tent die wij geleend hadden van AVOSS werd over het terrein 
geblazen en brak uiteindelijk in stukken. Het was erg jammer dat 
het zo afliep, het is voor de organisatie erg veel werk en er wordt 
altijd met veel enthousiasme van alles voor dit evenement van de 
Osse club geregeld, maar soms moet je gewoon de knoop 
doorhakken.  
 
De marathon van de volwassenen in de middag is wel weer 
doorgegaan, omdat het weer in de middag was opgeklaard. Zo 
onvoorspelbaar is het weer in Nederland nu eenmaal. 

Lees verder op pagina 23 

http://www.knsbzuid.nl/�
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  Wedstrijd op de Geer in Oss 
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Helaas is een aantal uren nadat deze marathon gereden is, de 
nummer 3 van de uitslag van de dag, Gijs van Wijnen, door een  
noodlottig ongeval om het leven gekomen. Gijs was de zoon van 
Wim van Wijnen, de grote motor van deze wedstrijden. Ook de 
inbreng van Gijs in de Stehmanncompetitie was altijd zeer groot.  
We hebben de optie om volgend seizoen de wedstrijd die wij als 
SCOSS organiseren, op een andere baan in een andere plaats te 
gaan houden. Gedacht wordt aan Herwijnen of aan Vught, want 
daar komt een nieuwe baan in 2014 waar wij gebruik van mogen 
maken. 
 
JAN FRIESENBOKAAL 
 
Ieder jaar reiken we aan het eind 
van het skeelerseizoen de Jan 
Friesenbokaal uit. Die gaat naar de 
skeeleraar, die zich dit seizoen 
onderscheiden heeft op het gebied 
van aanwezigheid, inzet, 
vooruitgang etc. Dit jaar is de 
bokaal gegaan naar Shihaab 
Rouinne, met name omdat hij er 
echt altijd is, altijd goed zijn best 
doet, wel eens moppert natuurlijk, 
maar dan toch gewoon goed aan de 
gang gaat. Shihaab gaat ook 
helemaal uit zijn dak als we gaan 
hockeyen en basketballen. En wij 
vinden ook echt dat hij goed in de 
club zit. 
 
PLANNEN VOOR VOLGEND SEIZOEN 
 
Een aantal van ons blijft vanaf november skeeleren in de sporthal 
in Brakel, maar het echte seizoen gaat in april beginnen. Degene 
die op een mooie dag in de winter, als er geen sneeuw ligt en de 
bladeren van de weg zijn, lekker wil gaan skeeleren, hoeft ons 
maar te contacten want wij zijn daarvoor in, als we dan zelf al 
niet aan het rijden zijn. Ja ja, skeeleren kan ook gewoon in de 
winter! 
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De trainingen van de volwassenen zullen er anders uit gaan zien, 
meer tochten en daar willen we dan alle leden die skeeleren in 
gaan betrekken. Deze tochtjes zullen dan mee gaan tellen voor de 
Toerkanjer van SCOSS. Verder gaan we ons inzetten om het 
ledenbestand van de volwassenen weer op te krikken middels 
diverse clinics en activiteiten. Het is aan ieder skeelerlid de 
boodschap om goed om je heen te kijken en andere leden of 
skeeleraars die je misschien kent, te enthousiasmeren voor onze 
skeelertrainingen. In gedachten staat bijvoorbeeld om de 
Afsluitdijk te gaan rijden. Met het skeelerkamp hebben we al 2 
keer over Neeltje Jans gereden wat ook geweldig leuk is om te 
doen. De SCOSSdag zou ook kunnen bestaan uit diverse 
skeeleractiviteiten. We gaan ons hier de komende winter over 
buigen en gaan proberen er een mooi programma voor op te 
zetten. 
 
SKEELERKAMP IN ZEELAND 
  
Half juni zijn we met de skeelergroep naar Zeeland vertrokken 
voor het jaarlijkse skeelerkamp. De eerste dag was er storm en 
regen en hebben we met de groep uitgewaaid aan zee, want 
skeeleren ging helaas niet. Dat kon wel de volgende dag en 
hebben we Neeltje Jans over geskeelerd. De sfeer was geweldig 
en voor het eerst zijn er ook leden meegegaan van de jongere 
skeelergroep. Zo komt er al wat meer integratie van de twee 
groepen. De foto’s spreken boekdelen over de gezelligheid 
onderling. 
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TOERKANJERS 
 
Aan het einde van het skeelerseizoen wordt 
ook weer het toerkanjerklassement 
opgemaakt.  
Dit jaar zijn er wat minder kilometers 
gereden dan vorig jaar. Deels komt dat 
door het mindere weer in het voorjaar. Het 
rijdt nu eenmaal wat minder in de regen. 
Maar ook doordat er door het rijden in Den 
Bosch minder skeeleraars waren die ook 
tochten willen rijden. Winnaar van het 
klassement is Dirk Langhout. 
 
Oktober 2013, 
Skeelercommissie  
  

Dirk     302 
Trudy 232 
Famke 151 
Freek 62 
Daniel 61 
Helène 61 
Teun 61 
Peter 60 
Bart 42 
Karlijn 42 
Noortje 42 
Nicolle 41 
Rubina 41 
Maarten 40 
Manon 40 
Janne 21 
Jeroen 21 
Mebeline 21 
Renee 21 
Sven 21 
Denise 20 
Lonneke 20 
Shihaab 20 
Jeroen S 21 
  
Totaal 1464 
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Wie is Tine Pijnenburg? 
 
Tine kreeg aan het eind 
van het schaatsseizoen de 
aanmoedigingsprijs en dat 
is een mooie aanleiding 
om meer over haar te 
willen weten. Ze kreeg die 
prijs omdat ze bij de jeugd 
opviel door haar inzet. De 
beker die ze kreeg, staat 
nu op de kast in de 
huiskamer. Gelukkig is het 
geen wisselbeker en mag 
ze die houden. 
Veel jeugd skeelert én 
schaatst, Tine en haar zus 
Ines dus ook. Bij de ouderen is het vaak het een of het ander. De 
eerste vraag is natuurlijk wanneer Tine is gaan schaatsen. Ze 
stond toen ze net zes jaar was al op het ijs van het Ganzenven, 
dus het moet een beetje in het bloed zitten. Buurmeisje Aukje 
van het gezin Ulijn schaatste al bij Scoss en Tine is met zusje Ines 
een jaar of twee geleden een keer meegegaan naar het Triavium. 
Dat vond ze hartstikke leuk. Vader Guus ging de volgende keer 
ook mee en nu schaatsen er 
drie Pijnenburgers bij Scoss. 
Guus hoopt stiekem dat zijn 
dochters blijven schaatsen, 
want hij wil zelf ook graag op 
het ijs blijven staan.  
 
Tweede vraag: Waarom vind je 
schaatsen zo leuk? Domme 
vraag, lijkt ze te denken, want 
schaatsen is toch gewoon leuk. 
Maar het is toch lastig om dat 
een twee drie uit te leggen. 
Tine noemt twee dingen: het 
gevoel van glijen over het ijs en 
de gezelligheid om dat samen 



Scoss Jaargang 17 nummer 3 – oktober 2013  pagina 29 
 
met anderen te doen. Daarmee is ze een echte Scosser: 
schaatsen is leuk, maar samen schaatsen is nog leuker. 
Ze is samen met zus Ines bij Scoss begonnen op de funbaan 
onder leiding van Fanny van den Elzen.  Je mag pas naar de grote 
baan als je acht bent, maar gelukkig mocht ze, eigenlijk te jong, 
met oudere zus Ines mee. Ze schaatste op vaste noren, daar leer 
je het ’t beste op. De klapschaatsen komen daarna. Ze zit nu in 
de groep van Wim van der Graaff. Ze doen allerlei oefeningen, 
zoals biddend schaatsen, in duo’s rijden en slalommen tussen de 
pionnen. En aan het eind van de les een mooie buikschuiver over 
het ijs maken. Ik denk, dat weinig volwassenen dat nog zouden 
durven. Ze vertelt dat Wim niet altijd iedereen direct aan het 
schaatsen krijgt, het is ook zo gezellig om bij te kletsen. Dat zal 
ook wel een beetje aan Wim liggen, die ook van gezelligheid 
houdt. 
 
Als je Tine niet kent, dan moet je op 
haar muts letten. Ze heeft er twee en 
allebei de mutsen hebben een verhaal. 
Muts één is een muts met de Engelse 
vlag. Ze zag die muts een keer op 
vakantie in Engeland liggen en die 
moest ze hebben. Die muts heeft ze 
meestal op met schaatsen.  
Muts twee is de bekende Unox-
muts. Die kun je eigenlijk overal krijgen. Maar  
die verdien je pas echt na een echte 
Nieuwjaarsduik. Je kunt je Tine moeilijk 
voorstellen midden in de winter op het 
ijskoude Noordzeestrand voor een echte 
Nieuwjaarsduik. Maar het is echt waar. 
Ze is dit jaar op 1 januari het ijskoude 
zeewater ingestapt. Trots vertelt ze, 
dat er mannen bij waren die het 
koude water niet in durfden.  
 
Tine wordt helemaal blij als het over 
het Scosskamp gaat, ze is al drie keer mee geweest. Ze vertelt 
enthousiast over de laatste keer en over de spooktocht en de 
dropping de eerste nacht. Het weervolvenspel moet zeker blijven, 
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net als de bonte avond met 
de quiz. Het maakte niet uit 
dat er zo veel sneeuw lag, het 
was gewoon hartstikke leuk 
en gezellig. Kijk maar op de 
foto´s van het kamp in het 1e 
nummer van 2013. 
Doe je nog meer leuke dingen 
Tine? Ja zeker, scouting bij 
Titus Brandsma. In de zomer 
zijn we op kamp geweest in 
Breukelen en hebben we 
allerlei spellen gedaan. Ze 
speelt ook piano en krijgt 
pianoles bij de Muzelink in 
Oss. 
 
En dan hebben we het nog 
niet over het skeeleren 
gehad. Dat doet ze iedere 
week op donderdagavond op 
de Rusheuvel onder leiding 

van Trudy van der Graaff.  Alles bij elkaar dus een drukke meid. 
Maar ja, de appel valt niet ver van de boom. Vader Guus zit ook 
nooit stil en dat zal wel voor het hele gezin Pijnenburg gelden. Ik 
denk, dat ze met z’n allen nog heel lang met veel plezier bij Scoss 
zullen schaatsen en sporten.  
 
Peter Huijs  
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MaasdijkMarathon 
 
Op 9 juni was de 4e editie van de MaasdijkMarathon, het lijkt al 
weer een hele tijd geleden zo vlak voor het schaatsseizoen. 
Volgend jaar dus een jubileum. Een dag met een toertocht 
betekent altijd vroeg opstaan. Maar bij de MaasdijkMarathon is 
dat, net als bij onze eigen toertocht, nog net weer iets vroeger 
omdat wij van SCOSS de daginschrijving voor onze rekening 
hebben genomen.  
Dus op tijd opstaan, skeelers, tas eten en drinken mee en in de 
auto op naar Gewande. Kom je in Het Wild aan, is de weg 
afgesloten. Omrijden dus. Kom je in Kruisstraat terecht. Dus nog 
meer omrijden. Zucht. Maar uiteindelijk toch in Gewande 
gekomen. Snel spullen aan en naar de inschrijving. Wim en Trudy 
zijn er gelukkig al. Dit keer geen buschauffeur die, zoals vorig 
jaar, verkeerd gereden is, dus niet al te veel problemen bij het 
inschrijven van de deelnemers. Gelukkig heb ik daardoor nog tijd 
om enkele bekenden te spreken voor de start. 
 
Vervolgens Trudy succes gewenst voor haar tocht met Henk 
Schueler, ons oudste lid. Hij wil op zijn negentigste nog mee 
skeeleren en Trudy is zo aardig hem te begeleiden.  
De start verloopt goed, ik sta wel een beetje achteraan, dat krijg 
je met dat geklets, maar ik kan goed wegkomen. En van het 
begin af aan kan ik een lekker tempo rijden samen met enkele 
skeeleraars van o.a. SNH uit Heumen. We ‘pikken steeds meer 
rijders op’ en zo ontstaat er een flinke groep. Net voorbij Lithoijen 
vindt iemand het nodig om over de weg te rijden in plaats van de 
dijk te nemen. Daar hebben we nog even op gewacht. Daarna zijn 
we wat harder gaan rijden waardoor het groepje richting 
Macharen uitdunt tot een man of 15. Richting Dieden en Demen 
blijven daar een man of 10 van over, doordat zowel voor- als 
achteraan rijders afvallen. Onderweg zijn we nog verschillende 
SCOSSers tegengekomen die aan de 21km meedoen. Altijd leuk 
om te zien! 
 
Vlak voor Ravenstein moeten we met een scherpe bocht de dijk 
af. Er is weliswaar een post die waarschuwt dat we langzamer 
moeten rijden, maar iemand die honderd meter voor ons skeelert, 
kan de bocht niet houden en vliegt van de dijk af. Toch maar even 
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gestopt en hem met een paar man uit het gras geplukt. Gelukkig 
kan hij zijn weg zonder al te veel kleerscheuren vervolgen. 
Sterker nog, op het laatst haalt hij me toch weer in! Verder gaat 
het langs het spoor en dan weer naar beneden met aan het einde 
een bocht van 180 graden. Ik heb de hele groep gewaarschuwd, 
maar niet iedereen kan op redelijke snelheid flink remmen, 
draaien en weer op snelheid komen (Trudy, bedankt voor de 
training). Hierdoor valt de groep behoorlijk uiteen. De meesten 
heb ik pas weer teruggezien na de finish :). Dat komt ook wel 
doordat we snel achter elkaar een smal fietspad, klinkers, weer 
een smal fietspad en behoorlijk slecht asfalt op de dijk voor de 
kiezen kregen. Niet echt een lekker einde na bijna 42km 
skeeleren. Maar goed, die omstandigheden zijn wel voor iedereen 
gelijk. Na ongeveer 1 uur en 44 minuten sta ik in Ravenstein op 
de dijk en zit het er op en kan ik terugkijken op een geslaagde 
MaasdijkMarathon. De skeelers uit is dan wel een heerlijk gevoel. 
Even wat eten en het boekje terugkrijgen van Wim en dan weer 
de skeelers aan voor deel twee. Enkele van mijn tochtgenoten 
kijken me wel wat raar aan en vragen: “Wat ga jij doen?”  
“Ik ga eerst naar huis in Oss” is mijn antwoord “en daarna moet 
ik mijn auto nog ophalen bij de start in Gewande.” Dus lekker 
rustig naar huis geskeelerd en daar de fiets gepakt en de auto 
opgehaald. En dat was mijn “dagje MaasdijkMarathon”. Een 
geslaagd dagje! Mooi weer, lekker sporten, onderweg nog wat 
kletsen en een leuke tijd neerzetten.  
 
Volgend jaar weer. En dan hoop ik veel SCOSSers te zien op het 
eerste lustrum van de MaasdijkMarathon! Ook hoop ik dat het 
parcours niet nog skeeleronvriendelijker wordt. Het asfalt slijt, de 
gemeente plaatst van die rare ribbelstroken op de meest vreemde 
plekken en het einde kan eigenlijk gewoon niet. Ook dit jaar heb 
ik van enkele deelnemers negatieve feedback gehad over de 
kwaliteit van het parcours. Ik kan ze helaas geen ongelijk geven.  
 
Dirk Langhout 
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Jules, Sophie en Jurre van Hout 
 
Wij, Jules, Sophie en Jurre van Hout, hebben dit seizoen voor het 
eerst meegedaan aan de Stehmann skeelercompetitie. Het was 
erg leuk om mee te doen. In deze competitie skeeler je ongeveer 
zes wedstrijden in de regio tegen andere kinderen van jouw 
leeftijd. De oudere kinderen rijden drie afstanden en de jongste 
kinderen twee afstanden en een slalom. Het leuke is dat je iedere 
keer een medaille krijgt. Wij hebben er nu al een heleboel.  
 
Aan het eind van de competitie krijgen de beste drie in hun klasse 
een mooie beker. Wij hebben er alle drie eentje gewonnen. Jules 
was eerste bij de jongens pupillen 3, Sophie was derde bij de 
meisjes pupillen 4 en Jurre was derde bij de jongens pupillen 4. 
Jules had wel een beetje geluk, hij werd steeds tweede in de 
wedstrijden maar had een wedstrijd meer gereden en dus meer 
punten in het klassement. De laatste wedstrijd in Stevensbeek 
was wel een beetje lastig want het regende en dan is de baan nat. 
Je moet dan goed uitkijken dat je niet valt. 

 Onze papa en mama gaan ook altijd mee om te kijken en ons 
aan te moedigen. Ze vinden het altijd heel gezellig. Trudy 
bedankt voor de training en het coachen tijdens de wedstrijden. 
Super fijn. Als je skeeleren en spanning leuk vindt moet je 
volgend seizoen echt aan de wedstrijden meedoen, echt super 
leuk. 
 
Groetjes Jules, Sophie en Jurre van Hout 
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Wielrennen Scoss anno 2013 
 
Pompidom, pompidom, pompidom… lekker weertje… Tijd voor de 
verslaggever om weer eens een frisse neus te halen! Vooruit! Op 
de fiets! Lekker de wind door de haren! Zo aan het begin van de 
herfst nog even een lekker temperatuurtje, effe de kans grijpen 
voor de echte herfst zich meldt. 
Trouwens, hoe zou het met dat fietsclubje zijn dat ik vorig jaar 
heb geïnterviewd? Die bende losgeslagen ouwe jongeren, 
strijdend tegen overgewicht, grijze haren, stramme spieren? 
Zouden ze nog fietsen met zijn allen? Hadden van die gekke 
bijnamen, die ze pas en te onpas gebruikten. Rein Pijn is Fijn, 
Frank Stank, Fred Kroket, Guus Excuus (ja, dat was wel een 
beetje een zeikerd…), Teun de Kreun, Rob Steenpuist, dat waren 
ze wel zo’n beetje… Wat zou er van ze geworden zijn? 
 
Verrek, of de duvel er mee speelt!! Heb je ze daar net niet? Effe 
goed kijken. Ja, ze zijn het echt. Ik zie de bekende namen. Ook 
wat vers bloed, als ik goed kijk? Hoewel, vers? Zijn toch ook niet 
de jongste aanwinsten meer? Wacht, ik rij ze achterop. Dat 
vijftigertempo hou ik wel bij. 
’t Is wel een verzameling los zand bij elkaar. Alle kleuren van de 
regenboog qua kleding, maar veel lijn zit er niet in. Rood, blauw, 
geel, wat wit, tja, geen echte uniformiteit. Nou ja, ze kwekken er 
lustig op los, tjonge, wat een stel kippen bij elkaar… 
 
Hallo mannen, kennen jullie me nog? Ik heb jullie vorig jaar 
geïnterviewd! He, reporter! Ja, jou kennen we wel! We hebben 
nog wat afgegrinnikt vorig jaar na jouw reportage. Iedereen tot 
op het bot gefileerd, geen detail is onbesproken gelaten. Wat kom 
je doen? Word je lid van de club? We hebben geen echte 
ballotagecommissie, en de eisen om mee te fietsen zijn niet 
onhaalbaar. Wat die eisen zijn? 
 

1. Een fiets: liefst geen bakfietsmodel, 5 versnellingen 
verplicht. Of dat nodig is? Neuhhh, niet echt, maar anders 
lijkt het voor de buitenwacht helemaal nergens naar. 

2. 1 tot 2 keer per week effe mee fietsen: op dinsdagavond 
een uurtje of 2 door de polder en op zondagmorgen  
toeren we ook door de omgeving. 
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3. Goeie zin! Chagrijn is er al genoeg in de wereld, wij doen 
daar niet aan mee. Verwacht van ons ook niet dat we die 
wereld verbeteren, we hebben al genoeg aan onszelf om 
ons staande te houden (of fietsende beter gezegd), da’s al 
zwaar genoeg. We maken de wereld in ieder geval niet 
slechter.  

4. Een tube zonnebrandcreme bij de hand. Of we dat zo vaak 
nodig hebben? Nou, maar we fietsen alleen met mooi 
weer. Regen houden we niet zo van! Stel je voor, de fiets 
wordt er alleen maar vies van en ook wijzelf houden niet 
zo van natte kop en kont. 

5. Een wasknijper op de neus. Waarom? Wacht maar, dat 
merk je zo wel! 

 
Dus nu toeren we weer een beetje! We peddelen zo een 
rondje door de polder. Ho een versnelling? Wat gebeurt er? 
Ineens begint daar halfweg het lint iemand te demarreren. 
Wat mankeert hem? Beetje vadsig persoontje, bril, hijgend als 
een stoomlocomotief. En die blik in  zijn ogen? Alsof hij een 
pot goud aan het eind van de regenboog ziet! Kwijl langs de 
lippen, zweet op het voorhoofd?  
 
O, dat is Fred… Altijd als we in de buurt van friettent Wimke in 
Ooijen komen, wordt hij wild. Hij ruikt als het ware al de 
frituur op kilometers afstand. Laat hem maar gaan, wij 
houden hem in dit stadium toch niet bij. Kwijt raken doen we 
hem niet, altijd bij Wimke in het frietkot terug te vinden. 
Heerlijk voorspelbaar, die Fred Kroket!! In deze 
geestestoestand is hij toch niet voor rede vatbaar, deze 
frituur-addict. Na 2 nasischijven en een bamibal krijgen we 
hem meestal na wat indringend op hem inpraten wel weer 
mee op de fiets. Of hij zwaarder is geworden? Ja, dat kun je 
wel zeggen. Hij heeft een baan gehad, ver van huis af en kon 
vaak niet meer bij het fietsen aanwezig zijn. Tsja, met zo’n 
leefstijl kun je dan niet slank blijven. Goh, als verslaggever 
hoor je toch weer veel leuke anekdotes. Die Fred is al aan de 
horizon verdwenen, de rest lijkt zich weinig zorgen te maken, 
inderdaad zie het torentje van Ooijen al in de verte. 
Maar die lucht hier zeg! Wat ruik ik toch? Is dit nu frisse 
buitenlucht? Ontvlucht ik de rookworstenlucht uit Oss, met af 
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en toe een vleugje stroopwafellucht, om echte oxygen te 
ervaren. Krijg ik dit weer! Niet te harden zeg, wat is er aan de 
hand? O, ik zie het al. Ik rijd achter die Frank… Tjsa, die 
wasknijpervoorwaarde snap ik nu wel. Hij rijdt trouwens wel 
fier op zijn witte ros zeg! Rijdt heel wat vlotter dan vorig jaar, 
zeker nieuwe fiets aangeschaft. Tjonge, een flesje deo zat er 
niet meer in zeker? Snel door naar de volgende. 
 
Naast wie rijdt ik nu? Een klein mannetje, met grote bek. Die 
staat niet stil, wat bazelt hij nou toch steeds? “Effe rustig aan, 
gister verkouden geworden, eksteroog steekt, misschien een 
regenbui op komst, de tandpasta was op vanmorgen, de koffie 
te lauw, de poes mauwde te veel, kinderen onhandelbaar, 
brandend maagzuur” . Wat een klaagzang zeg, van dat kleine 
mannetje. Spaar toch je lucht! In plaats van zo mekkeren, kun 
je beter wat harder door fietsen. Is voor de rest wat 
plezieriger. O, ik zie het al. Guus Excuus… Snel door naar een 
ander mederijder. 
 
He, jij bent voor mij een nieuw  gezicht. Vorig jaar was je niet 
bij de geïnterviewden. Hoe is de naam? Koen? Alleen Koen? 
Geen bijnaam? Wat even, ik hoor de rest wat roepen en 
gniffelen. Koen (blote) Kont? Hoe zo? Hij is ineens niet meer 
zo spraakzaam. Wat zeggen de anderen nu? Als het een 
beetje warm wordt, ligt ie meteen in zijn blote kont in elk 
passerend meertje? Kan daar dwangmatig geen weerstand 
aan bieden? Zo, zo, daar rijdt hier heel wat DSM- 4 rond in dit 
clubje. Na zo’n frituur- addict nu ook een dwangmaticus. 
Hmmm, vreemd clubje hoor… 
 
En nu rijd ik weer naast een oude bekende. Rob Steenpuist! 
Goh, Rob, moet je me toch even vertellen hoe je aan zo’n 
niet-alledaagse bijnaam komt. Vorig jaar veel last van gehad? 
Daarom niet veel mee kunnen fietsen? Maar een steenpuist op 
je lip is toch geen bezwaar om mee te fietsen? Je bent met 
een steenpuist toch niet meteen melaats? Hij zat op een wat 
intiemere plek? Ja dat wordt lastig dan om mee te rijden.  
Maar dit jaar wel van de partij?  Leuk, leuk hoor. Door naar de 
volgende. 
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En dit is voor mij ook weer een nieuw gezicht. Klein van stuk, 
vlasbaardje, wel veel builen en schrammen op gelaat en 
benen. Hoe noemen ze jou? Ruurd Fractuur? Wat een bizarre 
naam. De aanleiding? Vorig jaar een verkeersbord gemist? Of 
beter gezegd, juist NIET gemist? Tjsa, de schade is inderdaad 
nog zichtbaar, helemaal onbeschadigd ben je er niet uit 
gekomen. Sporten is gezond zeggen ze… 
 
En wie is deze jonge hond? Groot, sterk, rijdt hard door zeg! 
Rijdt steeds op kop, de rest kan moeilijk volgen. Duidelijk een 
wat jeugdiger exemplaar in dit bejaardenclubje .Hoe heet je:  
Marc Moe? Zo moe zie je er toch niet uit. Maar je bent wel 
vaak moe? Hoe komt dat dan? Net vader geworden van een 
mooie dochter? En de nachten zijn kort? Vandaar die naam. 
Nou, gefeliciteerd in ieder geval. 
 
De volgende: ook al een wat kleinere variant? Zie ik dat goed, 
rijdt in een Philips-shirt. En hoe is de naam? Anco Ongeval? 
Komt hier dan niemand ongeschonden uit de strijd? Wat is 
jouw ankedote? Vorig jaar de grond gekust? Je bent toch geen 
nieuwe paus? Het was een ongelukje op het ijs? Ja, jullie 
schaatsen natuurlijk ook in de winter. En toen gevallen, met 
heupfractuur tot gevolg? En pas na 4 weken kwamen ze daar 
achter? En jij maar door hobbelen? Wat een verhaal zeg. Is er 
nog wel 1 ongeschonden exemplaar te vinden in dit clubje? 
Senioren Catastrofe Oss: Scoss? O, zo heten jullie al, nou, dat 
dekt aardig de lading. 
 
Ik mis nog iemand volgens mij. Teun de Kreun, die man met 
dat onnavolgbare gekreun tijdens de tocht. Nog harder 
piepend dan de Fyra. Hij is ook uit de running genomen? 
Hoezo? Teun Miskleun tegenwoordig? Hartinfarct gehad? Maar 
rijdt weer rond, doet het even rustig aan? Nee? Rijdt als een 
jong veulen door de polder? Wat een verhaal zeg! Maar 
onderstreept nog eens de naam Scoss. 
 
En dan de laatste, een oudgediende. De oudste fiets, maar 
rijdt het hardst. Dat kan niemand anders zijn dan Rein Pijn. 
Fijn. Hoe is het Rein? Jij hebt de poule gewonnen van meest 
trouwe fietser. Als je vrouw je niet in bed zou leggen, zou je 
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een hele week doorfietsen? Dat lijkt me ook wel wat 
overdreven. Maar zo zie je wel weer, zonder een beetje 
structuur van het andere geslacht redden deze heren het niet. 
 
En wat zijn de verdere prestaties dit jaar? 2x een toertocht 
gereden, eerst de Jan Janssen classic gereden, een rondrit in 
juni van 150 km vanuit Wageningen over de Veluwe, Posbank, 
door Arnhem terug naar Wageningen. Een hele rit, door 4 man 
uitgereden. Om het seizoen langzaam te sluiten, hebben jullie 
ook nog in Zuid-Limburg de Mergellandroute gereden: 160 km 
over Limburgse heuvels. Was wel zwaar naar ik begrijp, voor 
met name 1 van de meerijders? Had allerlei smoesjes en 
excuses, ja, ik snap wel wie. Tijdens de laatste rit hadden 
jullie enkele filosofische bespiegelingen? De vraag werd 
gesteld, waarom jullie zo’n lange toertocht apprecieerden? En 
wat was de uitkomst van jullie discussie?  
Na eerst de bekende clichés als ‘weg van huis en haard’, ‘even 
geen gezeik aan de kop’ , toch argumenten met wat meer 
diepgang: ‘onder vriendschappelijk gekeuvel je grenzen 
opzoeken, met daarbij het lijf fit houden, van de natuur 
genieten, een doel om naartoe te fietsen vanaf het begin van 
het seizoen’. Dat klinkt al beter. 
 
Dat tenue van jullie, is daar nu niets aan te doen? Jullie zijn 
een kermisattractie hoor. Alle kleuren die Onze Lieve Heer 
geschapen heeft, zijn wel ergens terug te vinden in jullie 
kleurrijke bonte verzameling wielerkledij. Wordt het niet tijd 
voor een beetje uniformiteit? Uniformitijd dus, haha! Daar 
hebben jullie het al over gehad? En naar goed Nederlands 
poldermodel is de discussie gesmoord en gestokt? En 
uiteindelijk rijdt iedereen nog in zijn eigen kloffie? ’t Is maar 
waar je prioriteit in stelt. Frank Stank had een nieuw ontwerp 
(met ingewerkte geurvreters), Guus had na eindeloos wikken 
en wegen en aanpassingen (te strak, niet passend bij zijn 
zomerteint, te duur) zijn instemming gegeven, de voorzitter 
was uiteindelijk overstag, Ruurd had alle juridische bezwaren 
weggepoetst (met zijn goede arm), Anco had al afscheid 
genomen van zijn Philipsshirt, Rob had de toezegging voor 
een exxtra verende, dikke zeem, Fred had de toezegging voor 
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vetafstotend materiaal, en dan …. Nog niets? Mwahhh, wat 
moet een reporter hier nu van denken? 
 
Het seizoen wordt nog afgesloten met een BBQ. Wat zeg je, in 
november? Is dat niet wat laat? Dan liggen de meesten al 
onder een berenvacht in hun winterslaap. Daar zijn ze nog wel 
voor te porren? En met frituurgarantie is Fred natuurlijk van 
de partij! Ojee, nu rijdt hij alweer weg als een dolle! Je hoeft 
het woord maar te noemen, of de man wordt 
ontoerekeningsvatbaar. 
 
Wat zeg je? Jullie zijn tegenwoordig ook digitaal uitgerust? De 
vorm van communicatie is tegenwoordig via whats-up? Alle 
heren een digitaal speeltje heden ten dage? Veel flauwekul via 
de digitale weg? Van fietsen komt niet zo veel meer? Iedereen 
staart naar zijn schermpje, zelfs tijdens het fietsen? Heren, 
heren, geef eens het voorbeeld aan de aankomende generatie! 
 
Nou, heren, ik neem weer afscheid. Het was me een 
genoegen, deze fietstocht met jullie samen. Hou lijf en leden 
gezond, drink genoeg melk om de broze botten aan te 
sterken. Met jullie val- en ongevallenrisico is een 
bedrijfsverzekering misschien geen slechte zaak. 
Veel schaatsplezier de komende maanden! Ik schrijf wel een 
stukkie voor het lokale sufferdje; tot volgend jaar!   
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Kleding  
 
Hallo beste Scossleden. 
 
Wil je nog kleding bestellen, dan 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 2013-2014 zal in 
een keer in rekening worden gebracht.  
 

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. Ze staan 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 

VERTROUWENSPERSONEN  
Ans Rasing 
 

Vertrouwenspersoon 

Oijenseweg 88 
5346 SW Oss  

06-23535585  
0412-641512 
a.rasing@tomaatnet.nl  

Ruurd Breddels  
 

Vertrouwenspersoon 

Peter van 
Grinsvenstraat 6 
5386 BX  Geffen 

06-54737337  
073-5324853  
ruurd22@xs4all.nl  

TECHNISCHE COMMISSIE 
Marieke van Munster-
Snieder 

Volwassen Coördinator 

Prinses Irenestraat 
64 
6611 BK Overasselt 

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 

Freek Huizing Ruilebuiter 32 
5345 PH Oss 

0412-636439 
clubblad@scoss.nl 

WEBMASTER  
Vincent v.d. Broek a.i. Rabarberveld 32  

5351 LD Berghem 
0412-633631 
webmaster@scoss.nl 

vacature   
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:a.rasing@tomaatnet.nl�
mailto:ruurd22@xs4all.nl�
mailto:mariekesnieder@hotmail.com�
mailto:j.slebus@planet.nl�
mailto:clubblad@scoss.nl�
mailto:clubblad@scoss.nl�
mailto:clubblad@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 

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�
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mailto:skeeleren@scoss.nl�
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Interimmanagement en projectleiding voor Vastgoed. 
Opdrachtgevers zijn Gemeenten, Woningcorporaties en andere 
non-profit organisaties in Noord-Brabant. 
 
Te vaak wordt geconstateerd dat doelstellingen in de Ruimtelijke 
Ordening niet of onvoldoende worden gehaald. Gewenste snelheid 
en duurzame kwaliteit lijken vaak tegenstrijdig. Snelheid heeft 
meestal te maken met de economische benadering van een 
ontwikkeling. Kwaliteit heeft te maken met draagvlak en welover-
wogen keuzes. Het bundelen van kennis is van belang. 
 
Het laten prevaleren van juist die ene invalshoek leidt tot optimale 
aanpak. Integrale benadering geeft de meest optimale prestatie. 
Door onduidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoor-
delijkheid lopen plannen vast. Kennis, sensitiviteit, doel boven 
eigen belang en proactief handelen door antwoorden te gaan 
halen leiden tot succes. 
 
Vanuit deze kennis ontstaat de behoefte om doelstellingen met 
grote daadkracht te realiseren. 
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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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Vrienden van SCOSS 
 
 

Contact: 
Secretaris Diana Mokveld 
0412-462228 
e-mail: secretaris@scoss.nl 
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