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Nieuwsbrief nr 5 2014
We staan al weer ruim een maand op het ijs en dat is altijd wat wennen; dit jaar niet alleen
vanwege het oppakken van het goede schaatsgevoel….ook het mooie weer in het
weekend doet veel ogen fronzen als wij zeggen dat we op de zaterdagavond weer op de
schaatsbaan te vinden zijn. Het thema van deze nieuwsbrief staat dan ook in het teken
van….. de zaterdag!

Schaatsen op de zaterdag
Nog een paar opmerkingen voor de trainingen op zaterdagavond:
- Nog niet ingelopen voor aanvang van de schaatstraining? Vanaf volgende week
zaterdag gaan we om 17:15 uur gezamenlijk warm lopen onder begeleiding van
een van de trainers. Verzamelen voor Cafe Pierre!
- Ons trainingsuur eindigt om 18:45 uur. Omdat wij met een grote groep zijn die van
het ijs afgaan en STW met een grote groep is die het ijs opgaan, is de afspraak dat
STW 1-2 minuten eerder het ijs op mag. Daarnaast verzoeken wij alle SCOSSers
aan de rechterzijde van de uitgang de baan te verlaten, zodat de STW-ers aan de
linkerzijde de baan kunnen betreden. Op deze wijze worden opstoppingen en
ergenisssen voorkomen.
- Het einde van het schaatsseizoen is op 21 maart met onze traditionele
clubkampioenschappen.

Zaterdag 22 november
Belangrijk bericht!!
We hebben van de Sint vernomen,
dat er zaterdag 22 november ook een aantal Pieten naar het Triavium zullen komen.
Ons is niet bekend hoe laat,
En wat de kleur is van het Pietengelaat.
Wel is ons verzekerd,
dat de pepernoten en chocomel niet zijn vergeten.
Dus kinderen trek bijtijds je schaatsen aan,
En vergeet ook niet een tekening voor de Pietenman
Ook van de grote mensen wordt wat verwacht,
want aan het Sinterklaas- trainingsschema is al gedacht.
Jeugdwedstrijd
Zaterdag 22 november is er een jeugdwedstrijd georganiseerd door de
STW. Meer informatie en opgeven van niet-licentiehouders kan via
deze link: info en opgeven niet-licentiehouders. Licentiehouders
kunnen zich aanmelden via deze link: inschrijven wedstrijd (licentiehouders) Start
wedstrijd 19:00 uur (dus NA de SCOSS training) en eindigt rond 22:00 uur.
Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

Zaterdag 29 november
Alternatief programma
Zaterdag 29 november 2014 is er geen schaatsen in het Triavium! Om de net wat
opgekweekte conditie niet te laten verzanden, wordt er een alternatief programma
geboden. In de Mondriaan sporthal, adres de Ruivert 3 te Oss, wordt een sportmiddag
georganiseerd voor ALLE leden van Scoss van 16.30 tot 18.30 uur!
Over de inhoud wordt nog nagedacht, maar we gaan de zaal dus in, ook al voelt dat voor
ons schaatsers wat onwennig. Geen schaatsen mee, maar schone sportschoenen.
Geef je op bij de trainers, intekenlijsten op de zaterdagmiddag liggen klaar, of via de
mail op pijngeur@telfort.nl, met naam en leeftijd.
Jeugdmarathon
Zin om een keer een marathon te schaatsen? Tussen 17:30-19:00 uur is er een
jeugdmarathon in het Triavium. Meer informatie kun je vinden info jeugdmarathons

Zaterdag 27 december
Helaas is er deze zaterdag geen training. We hebben besloten om vooralsnog geen
alternatief programma aan te bieden. Maar……hou het gastenboek in de gaten want wie
weet ligt er natuurijs en gaan we met zijn allen een toertocht schaatsen!

Zaterdag 10 januari
Alternatief programma
Helaas is er deze zaterdag geen training. We hebben besloten om dit keer de
snertmarathon / nieuwsjaarsreceptie te
verplaatsen naar……..Flevonice! Details
volgen nog, maar het idee is om ’s ochtends
te vertrekken naar Biddinghuizen en er een
leuke schaatsdag van te maken; kortom het
jaar actief te openen in de buitenlucht met veel kilometers in de benen. Meer info volgt,
maar hou deze dag vrij, vorig jaar was het echt een belevenis!
Marathon
Zin om een keer een marathon te schaatsen? Tussen 17:30-19:00 uur is er een
jeugdmarathon in het Triavium en vanaf 20:00 uur de regio marathon voor volwassenen.
Meer informatie kun je vinden op info marathons.

Andere evenementen
23/24/25 januari SCOSS schaatskamp!

Elke jaar gaan we in de wintermaanden met de jeugd op schaatskamp. Een
weekend vol gezelligheid, weerwolven, kampvuur, spannende verhalen, schaatsen
en vooral veel lol. Ook dit jaar zal het schaatskamp weer plaatsvinden en wel op
23, 24 en 25 januari. Wil je meer informatie? Mail dan naar scosskamp@scoss.nl

Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

Ledenwerving
Onze ledenwerving gaat door…….. Wij willen alle leden nogmaals oproepen om te helpen
de schaatsbaan tijdens ons SCOSS uur op zaterdag vol(ler) te krijgen! Ieder lid krijgt
binnenkort twee
toegangskaarten om uit te
delen aan broertjes, zusjes,
ouders, buren, kennissen,
vrienden uit de regio Oss die
graag beter willen leren
schaatsen. Deze
toegangskaarten geven het
recht om eenmalig geheel
vrijblijvend deel te nemen
aan onze training op
zaterdagavond. Dus deel je entousiasme voor SCOSS met anderen en deel de
toegangskaarten uit!

Schaatsen.nl – nieuws KNSB
Schaatsen.nl magazine gestopt
Als KNSB willen we heel Nederland een leven lang plezier laten beleven aan de
schaatssport. Innovatie voor sporter en fan zijn daarbij essentieel. De doorontwikkeling
van ons platform schaatsen.nl is een voorbeeld daarvan. Een van de keuzes die is
gemaakt, is dat het schaatsen.nl magazine niet meer wordt uitgebracht.
Het schaatsen.nl magazine wordt niet meer uitgegeven. De KNSB heeft onderzoek
gedaan naar de verschillende middelen van het schaatsen.nl platform. Welke
informatiebehoefte hebben de schaatsliefhebbers en hoe kunnen we dit zo goed mogelijk
aanbieden? De grote meerderheid van de schaatsliefhebbers zoekt haar informatie online.
De KNSB heeft onder andere op basis hiervan ervoor gekozen het magazine niet meer uit
te brengen.
De onderwerpen die in het magazine naar voren kwamen, zullen op het vernieuwde
schaatsen.nl platform een prominente plek krijgen. Daarnaast kunnen schaatsfans zich
aanmelden voor de #schaatsfan mailing via schaatsen.nl/schaatsfan, zodat zij op de
hoogte blijven van mooie aanbiedingen en acties.
Vernieuwd schaatsen.nl
voor alle
schaatsliefhebbers
Het platform schaatsen.nl
wordt momenteel gefaseerd
vernieuwd. Er vinden
veranderingen plaats op de
website waarbij het
uitgangspunt is dat we nog
beter aansluiten op de
behoefte van de
schaatsliefhebber. Zo richten
we ons naast het vertrouwde
schaatsnieuws voor de fans
nog meer op de grote groep
recreatieve schaatsers. We kiezen voor een frisse look & feel met nieuwe verhalen,
product reviews, interviews, foto’s en video’s. Verder is de site goed bruikbaar op mobiele
telefoon en tablet. Mochten hierover vragen zijn dan kunnen die altijd gesteld worden via
info@knsb.nl.
Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

Winterse spreuken over het weer
[bron: Sint Gerardus Kalender]
Brengt St. Hilarius (13 januari) veel zonneschijn, het zal weldra nog kouder zijn.
Een oostenwind bij volle maan, kondigt vaak een strenge winter aan.
Knapt januari niet van de kou, dan is men in de oogstmaand in de rouw.
Sint Valerius en Sint Aldegund (30 januari) hebben het vaak op kou gemunt.
Klaar weer op Sint Silvijn (17 februari), ‘t zal nog 2 maanden winter zijn!
St. Matthijs (24 februari) breekt het ijs, maar als hij geen ijs ontmoet, hebben we vele nachten vorst
tegoed.
Sneeuw in april geen nood, met zware nachtvorst gaat veel meer dood.
Wordt juli heet en droog, dan houdt de winter een kwaad betoog.
Is het met St. Jacobus (25 juli) helder en warm, dan
bevriest met Kerstmis rijk en arm.
Bouwen op St. Anna (26 juli) de mieren hoge bergen, dan
zal de winter ons lang tergen.
Blijven de zwaluwen nog lang, wees dan voor de winter
niet bang.
Is het de eerste week van augustus heet, zorg dan voor
een goed winterkleed.
Schijnt de herfstzon maar zelden met zomerkracht, maakt veelal de wintermaanden ook niet zacht.
De dag aan St. Cecilia (22 november) gewijd, is de maatstaf voor de wintertijd.
Vriest het op St. Katrien (25 november), dan vriest het nog 6 weken nadien.
Als het vriest op Driekoningendag, dan vriest het dertien weken lang!

Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

