
 

 

   

  

  

 

  

  

 

  

 

 
 
Vanuit het bestuur:  
Tijdens het schrijven van de vorige nieuwsbrief stonden we op natuurijs. We kregen hiervan nog een paar 

leuke foto’s van onze leden welke we natuurlijk graag in onze nieuwsbrief plaatsen. 
Op dit moment lijkt er ook weer een beetje winter aan te komen. Vanuit het zuiden van ons land 

bereiken ons de mooiste plaatjes van een witte wereld. Wie weet zet Koning Winter nog een beetje door 
en kunnen we meer van deze mooie foto’s verwachten! 

 
In deze nieuwsbrief weer volop informatie over verschillende onderwerpen. Lees snel verder en jullie 

zijn weer op de hoogte van alle Ins en Outs van de Pinguïns! 
 

Veel leesplezier gewenst! 
 

 

!!!Contributie!!! 
Inmiddels hebben alle leden waarbij er iets mis was gegaan in de betaling van de contributie een 
persoonlijke mail van onze penningmeester Sieger gehad. Ook de te veel betaalde bedragen zijn 

inmiddels terugbetaald. Mochten er toch nog vragen en/of opmerkingen zijn stuur dan even een mailtje 
naar bestuur.penningmeester@depinguins.nl 

 

Natuurijs: 
Bregje Zijlstra, stuurde samen met haar moeder Ymkje Bouma bovenstaande foto’s naar ons toe. Ze 
schreven daarbij; Iisklup Pier Thomas in Wytgaard had supersnel de baan open. We hebben genoten!  
Er werd een superleuke langebaan clinic gegeven en er werden wedstrijden geschaatst.  
De eerste foto is een actiefoto gemaakt tijdens de schoolschaatswedstrijd. Op de foto zijn Bregje en 
Jesse Boersma (beide lid van onze vereniging) te zien. Op de andere foto zien we Bregje met mem en 
vriendin Annemiek die speciaal voor het schaatsen een dagje van Terschelling overkwam.  
 

Bedankt voor het delen van jullie foto’s en verhaal voor in deze nieuwsbrief! 
 
NK Pupillen 2023 
Net voor het versturen van de nieuwsbrief kregen we  
onderstaand bericht in de email, natuurlijk delen we dit  
ook graag nog met jullie.  
Zaterdag 21 januari hebben Ids Hellinga en Nynke Krol  
meegedaan aan het Nederlands Pupillen Toernooi 2023,  
oftewel het NK voor pupillen. Dit was in Groningen in  
sportcentrum Kardinge. Ids deed mee bij de B pupillen  
en is als 11e geëindigd, Nynke deed mee bij de C pupillen  
en is als 6e geëindigd. Roelof Burghoorn was de hele dag  
aanwezig als coach, dat was super. 
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Iepen Frysk Kampioenschap: 
Op woensdag 4 januari 2023 werd het Iepen Frysk Kampioenschap voor pupillen A/B/C/D in de 
Elfstedenhal verreden. Ook een aantal van onze leden mochten uitkomen op dit toernooi. Het was een 
leuke ochtend voor de schaatsers die werden begeleid door trainer Bert Hooijer. Voor de pupillen A & B 
stond er een 100m, 500m en een marathon op het programma. De pupillen C & D schaatsten een 100m, 
300m en een marathon. De organisatie die in handen was van de Ferwerter IIsclub, was prima voor elkaar 
en er werden mooie tijden gereden. De Pinguïns gingen uiteindelijk met drie prijzen naar huis. 
 

• Ids Hellinga won de 2e prijs bij de jongens pupillen B 

• Nynke Krol ging ook met de 2e prijs naar huis bij de meisjes pupillen C 

• Nick van der Staal mocht op de hoogste trede van het podium plaats nemen en ging met de 1e 
prijs naar huis 

 
Gefeliciteerd allemaal met dit mooie resultaat, ook de schaatser die niet op het podium terecht zijn 
gekomen mogen trots zijn op de resultaten die ze hebben neergezet.  
 
Poiesz Sponsor Actie: 
We zijn blij om te kunnen melden dat STG de Pinguïns geselecteerd is voor de Jeugd Sponsor Actie 2023! 
De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag 13 februari tot en met maandag 10 april.  
Onze vereniging doet mee in de Poiesz supermarkt Grou.  
Doe dus vooral je boodschappen bij de Poiesz in Grou en vraag je buren, vrienden en familie om ook de 
muntjes die ze krijgen te storten in de koker van de Pinguïns. Houd de folder en onze facebookpagina in 
de gaten om te zien bij welke producten je extra muntjes krijgt. We hopen samen een mooi bedrag bij 
elkaar te sparen, waarmee we weer een mooie activiteit voor al ons leden kunnen organiseren.  
 
Leuke kans! 
Zoals jullie wellicht al gelezen hebben op onze facebookpagina, de Grouster, in het Middelpunt of in 
Linepraat, hebben we een leuke actie bedacht. Hieronder kunnen jullie deze nog eens doorlezen 
en…….deel het vooral met vrienden, familie, buren en kennissen! 
 
Vond je het schaatsen op natuurijs ook weer zo leuk? Maar zou je nog wel iets beter willen leren 
schaatsen? Dan bieden wij je hiervoor nu een leuke kans! 
Op zaterdag 28 januari of zaterdag 4 februari kun je samen met je man/vrouw, vriend/vriendin, 
zoon/dochter meedoen met een gratis proefles in de Elfstedenhal. De kinderen kunnen van 17 tot 18 uur 
meedoen aan een schaatsles op de 30*60 meter baan, voor de volwassenen is de training van 17.15 tot 
18.15 uur op de buitenbaan.  Als deze proefles goed bevalt kun je voor ‘half geld’ de rest van het 
seizoen lid worden en elke week komen trainen op de zaterdagmiddag (of in overleg op een ander 

tijdstip in de week     ) Het schaatsseizoen duurt nog tot begin maart. Als je lid wordt kun je ook de hele 

zomer komen trainen in Grou. In de zomer houden we droog- en skeelertraining.  
Aanmelden voor een proefles kan via bestuur.secretariaat@depinguins.nl. Ook voor vragen kun je 
Jolanda Dalhuizen mailen.   
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Wedstrijdbandjes aangeboden: 
Wij kregen een email van de familie Zittema, waarin ze vroegen of wij als vereniging ook belang hadden 
bij een aantal wedstrijdbandjes. In overleg met de familie hebben we afgesproken dat we de bandjes 
aanbieden aan onze leden via de nieuwsbrief, dus bij deze biedt de familie Zittema de volgende bandjes 
aan: 

• 2x wit 

• 3x rood 

• 3x geel 

• 2x blauw 
Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. Mocht je belangstelling hebben dan kun je een mailtje 
sturen naar: Bestuur.secretariaat@depinguins.nl, volgens het principe wie het eerst komt…… 
 
2e hands materiaal/vraag en aanbod  
Steeds vaker krijgen we vraag naar 2e hands materialen zoals skeelers, helmen, schaatsen etc. Naast dat 
Geert Baar bemiddeld bij 2e hands schaatskleding, lijkt het ons handig om ook iets met deze vraag te 
kunnen doen. Hiervoor willen we in deze nieuwsbrief een rubriek Vraag & Aanbod inrichten om te 
kijken of we op deze manier aan deze vraag kunnen voldoen. Dus ben je op zoek of heb je iets aan te 
bieden mail dan naar; bestuur.secretariaat@depinguins.nl, zodat het in de volgende nieuwsbrief 
geplaatst kan worden. 
 
Het slijpen van je schaatsen 
Zodra je enigszins kan schaatsen, kom je al snel voor een hoop vragen over je materiaal te steen. Naast 
het kiezen van de schaats zelf, is vervolgens het slijpen van je schaats een aandachtspunt. Regelmatig je 
schaatsen slijpen is van belang, hoe botter je schaatsen hoe moeilijk het weer is om ze te herstellen.  
Op onderstaande link vind je elf aandachtspunten m.b.t. het slijpen van je schaatsen. 
https://www.schaatsen.nl/nieuws/tips/kleding-en-materiaal/hoe-moet-ik-mijn-schaatsen-slijpen-11-
aandachtspunten-van-de-expert/  
 
Marathon nieuwsbrief 
Naast deze nieuwsbrief vinden jullie nog een bijlage in de mail, namelijk een nieuwsbrief van de 
Marathon. Daarmee beantwoorden we aan de vraag om deze met al onze leden te delen. 
 
Privacy: 
Herhaling: Zowel in onze nieuwsbrief als op de site en op facebook vinden we het leuk om onze verslagen 
te begeleiden met leuke, spontane en sportieve foto’s van onze leden. Mocht hier bezwaar tegen hebben 
laat het ons dan weten!    
We vragen je om dit via een email aan te geven via; bestuur.secretariaat@depinguins.nl 

De volgende nieuwsbrief verschijnt februari/maart 2023! 
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