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Toch nog natuurijs
Op de valreep hebben we toch nog 2 dagen - op 1 en 2 maart - kunnen schaatsen op
onze natuurijsbaan. Nog nooit hebben we de ijsbaan zo laat in de winter kunnen
openen. Vooral op de vrijdag werd de ijsbaan massaal bezocht. Door de harde
oostenwind en de zon die in deze tijd van het jaar al erg krachtig is, varieerde de ijsdikte
enorm (van 3,5 tot 6,5 cm). De temperatuur gaf steeds matige vorst aan, maar in de zon
en de luwte was de ijsgroei beperkt. Uiteindelijk konden we de baan toch openen,
hieronder enkele mooie plaatjes. We bedanken Henk Maas voor het maken en
toesturen van onderstaande foto’s (meer op de site).

Inmiddels zijn de stoppen verwijderd en loopt het water van de baan. De komende
week zal de skeelerbaan weer schoon gemaakt worden. Begin april starten we weer met
de skeelerlessen en trainingen. Je ontvangt hierover nog nader bericht.

Bertus Braam Triatlon
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd, vindt op zaterdag 14 april de volgende
editie van de Bertus Braam Triatlon weer plaats. Je kunt individueel of in teamverband
deelnemen. Starttijd is 14.00 uur. Disciplines: hardlopen (5 km), Mountainbiken (20 km)
en Skeeleren (15 km). Onze triatlon is laagdrempelig, uitgangspunt is het gezellig samen
sporten. Aanmelden kun je individueel of per team bij Karin Cornelissen
(karincornelissen@svsskeeler.nl). Wil je één onderdeel doen, maar heb je geen team,
dan kun jij je toch gewoon aanmelden, wij zorgen er dan voor dat je bij een team wordt
ingedeeld.
De vorige keer lieten wij van de laatste editie een foto van het podium bij de teams zien.
Dit keer een foto van het podium bij de individuele deelnemers.

Sponsoren
In deze nieuwsbrief ook weer aandacht voor enkele van onze trouwe sponsoren. Dit
keer Bloemenhuis de Wingerd, Juwelier Noud Peters en Accountantskantoor Kempen
Küppers. Zij ondersteunen onze vereniging financieel. Wij roepen onze leden op om
daar bij het doen van uw aankopen rekening mee te houden.

Mudrun
Op zaterdag 23 juni organiseert SVS in samenwerking met Metameer de Metarun. Een
Mudrun die plaats vindt op de SVS-accommodatie, het motorcrossterrein en het gebied
rond de Radioplassen. Het parcours is ongeveer 5,5 km lang en omvat vele hindernissen.
Hou deze datum alvast vrij. In de volgende nieuwsbrief zullen wij vermelden hoe u zich
kunt aanmelden. Ook zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen, op 23
juni, maar ook op 21 en 22 juni als de Metarun voor de leerlingen van Metameer wordt
gehouden. U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij henkpouwels@svsskeeler.nl. Graag
hierbij aangeven welk dagdeel u beschikbaar bent om te helpen.

