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De A is van Artemis en Aniek, zij schaatsen allebei heel fanatiek. 
 
De B is van bus, het puzzelen wie op de achterbank mag zitten, is nog een hele klus 
 
De C is van chauffeur, die was niet elke week in een top humeur. 
 
De D is van Dirk, die komt met een auto vol en geeft schaatsles met heel veel lol.  
 
De D is ook van Dennie, die is nieuw dit jaar, hopelijk is hij nog niet met ons klaar. 
 
De E is van Eline, zij is vanaf het begin paraat en kijk hoe hard ze nu gaat. 
 
De F is van feest in de bus. Van Marken tot aan Hoorn, kun je ons allemaal goed horen. 
 

De G is van Griet die zingt net zo hard mee en brengt ons met het hondje van de slager altijd op 
een heel goed idee. 
 
De H is van hoofdband, die mooie gele. Zo herken je ons uit velen. 
 
De I is van Indy en van Ilse, die schaatsen elke week met veel plezier, jammer dat het nu moet 
eindigen hier. 
 
De J is van Jurie, die gaat al wat jaartjes met ons mee en van Joris, die is onze nieuw introducé. 
 
De K is van Kay die is nooit te laat en van Koen die met Dirk meegaat. 
 
De L is van Linda, op de schaatsbaan is zij er niet veel meer bij, maar achter de schermen is zij 
wel altijd van de partij. 
 
De M is van Merel en Manouk, die gaan het liefst nog 1 jaartje door, omdat zij te oud zijn, gaat dat 
niet, hoor. 
 

De N is van noren met een harde schoen, want op de leren is het echt niet meer te doen. 
 
De O is van Optisport De Westfries. Dat is de baan, waar we elke week losgaan. 
 
De P is van pootje over, dat leren we in het laatste jaar. Het is best moeilijk, maar Stefan stoomt 
ons klaar. 
 
De Q is van Quinty, zij gaat als een speer en zaterdag doet zij het rondje nog een keer. 
 
De R is van Remy, Rhona en Rik met z’n allen op de baan, hebben wij heel veel schik.  
 
De R is ook van Rosel, zij regelt het wel. Elke week in de bus heen en weer en op de 
schaatsbaan is zij met de allerkleinsten in de weer.  
 
De S is van Sophie, die wil vroeg bij de bushalte staan, zodat zij als eerste naar binnen kan gaan. 
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De S is ook van Stefan, die heel goed schaatsen kan en hij is bloed fanatiek als het gaat om de 
techniek. 
 
De T is van Tygo die begon met een gebroken been, maar kijk hem nu gaan, hij schaatst overal 
heen. 
 
De U is van uitglijder dat gebeurt vaak, elke week is het wel een keer raak. 
 
De V is van vrijwilligers waar wij erg dankbaar voor zijn. Zonder jullie was er geen schaatsfestijn. 
 
De W is van winter dat is het schaatsseizoen, dan kunnen we laten zien wat wij iedere week in 
Hoorn doen. 
 
Over de X weten we niks. 
 
De Y is van IJsclub Marken, daar schaatsen wij voor en hopelijk gaat het volgend jaar zonder ons 
gewoon weer door. 
 

De Z is van zonder jullie hadden wij niet meer op de schaats gestaan. Wij danken jullie voor alles 
dat jullie voor ons hebben gedaan. 

 


