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Bij deze de eerste FANMAIL van 2014. Dit is een blad dat je op de hoogte houd van het 

wel en wee van F.A.N.  Jullie hebben al de FANFLITS mogen ontvangen, deze zal ver-

spreid worden indien er dringende zaken spelen en aandacht verdienen. De FanMail 

zal eens  in de twee maanden verschijnen. 

 

Het seizoen is begonnen, de trainingen verlopen weer als vanouds, en de rook van de 

eerste wedstrijden is net opgetrokken. Leuk om te zien dat iedereen weer zo enthou-

siast bezig is  

Via Facebook   FANKUNSTRIJDEN EINDHOVEN heb je al kunnen lezen dat resultaten 

goed waren van de kinderen die al geschaatst hebben. Op het Open Nederlandse kam-

pioenschap behaalde Kim Bell (lees verder stukje van haar ) een mooie derde plaats, 

Lucia Settels een 4e plaats Lieke Moone een 18e plaats, de tweede selectie wedstrijd 

behaalde Kim Bell een vierde plaats, Lucia Settels een 3e plaats en Lieke Moone een 

twaalfde. Esmee Mol en Emilia van Vugt behaalde allebei de 1ste  plaats bij de KVH 

herfst Bokaal en Lara ter Mors  behaalde een mooi 8e plaats bij de KNSB cup A in 

Utrecht en een verdienstelijke 2e plaats bij de ChristmasCup te Bremerhaven. En in 

Alkmaar behaalde Esmee Mol een mooie 3de  plaats en deed Celeste van Dorst voor 

het eerst mee aan een wedstrijd. Ze behaalde hiermee een mooie 9e plaats en hope-

lijk smaakte dit naar meer.   

                                   Voor meer uitslagen kijk op de website. 

 



 2 

 2 

Hallo allemaal, 

Dankzij de nominatie van René Moone heb ik nu de eer gekregen om mij kenbaar te maken 
aan iedereen wie nu eigenlijk de voorzitter van F.A.N. is. 
Mijn naam is Leanne Bell over een paar weken heb ik Sarah gezien 
en ik kom uit Eindhoven. 
In het dagelijks leven werk ik 16 uur op het IVF-laboratorium in 
het Catharinaziekenhuis. 
Ik ben getrouwd met Ted Bell en heb een zoon Rens van 16 en, zo-
als de meeste al wisten, ben ik de moeder van Kim Bell die zich 
ook in deze fan flits zal voorstellen. Kim is natuurlijk de reden dat 
ik al zo’n 15 jaar rondloop in het kunstrijwereldje, omdat ik altijd 
zeer nauw. betrokken ben geweest bij de topsport carrière van 
Kim, waarover jullie later meer zullen lezen. Wij zijn samen een 
zeer hecht team geweest wat Kim uiteindelijk zover gebracht heeft 
en hebben samen veel mooie hoogtepunten mogen meemaken, 
waar ik tot op de dag van vandaag nog met plezier op terugkijk. 
Voor Kim is nu het moment aangekomen dat zij waarschijnlijk haar 
laatste wedstrijdseizoen ingaat en dat is voor mij het moment geweest dat ik de keus heb 
gemaakt om mijn tijd op een andere manier in het kunstrijden te gaan besteden. Ik vind het 
namelijk belangrijk dat kinderen in de omgeving van Eindhoven bij een goede kunstrijvere-
niging kunnen schaatsen op een top locatie, zoals de ijsbaan in Eindhoven. 
Dit is altijd een droom van ons geweest, maar was in Kim’s tijd onmogelijk, waardoor wij al-
tijd veel gereisd hebben van de ene naar de andere ijsbaan. Mijn doel is dan ook, dat wij sa-
men een mooie vereniging van F.A.N. kunnen maken en daar wil ik mij graag de komende 
jaren voor inzetten. Waarbij ik hoop dat elk kind ieder op zijn eigen niveau een plekje bin-
nen onze vereniging kan vinden. 
Ik wens iedereen weer een mooi schaatsseizoen toe en waarschijnlijk zullen we elkaar vast 
wel een keer op de ijsbaan ontmoeten. 
Tot slot wil ik afsluiten  met de mededeling dat ik voor de volgende Fanmail René Moone  
nomineer, alvast veel succes. 
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Hoi Hoi, 

ik ben Kim Bell woon in Eindhoven, ik ben 19 jaar oud en ga het komende 

jaar aan mijn 16e schaatsseizoen beginnen. Daarnaast ben ik 2e jaars student 

aan de Fontys voor mijn opleiding fysiotherapie. En zoals jullie al gelezen 

hebben heb ik naast mijn broertje Rens nog een lieve hond Benji. Toen ik 5 

jaar oud was ben ik begonnen met schaatsen bij kids on ice. Maar al gauw 

bleek dat mijn passie vooral bij de sprongen en pirouettes lag en dus zijn wij 

op zoek gegaan naar een echte kunstrijvereniging. Sindsdien heb ik vanaf 

mijn 7e meegedaan in de wedstrijd sport. Ik ben begonnen in het KNSB cir-

cuit en dit jaar zal ik voor de 10e keer uitkomen op het NK. Tijdens mijn 

NK’s heb ik in verschillende categorieën in totaal 7x een bronzen of zilveren 

medaille gehaald en ben ik in 2011 Nederlands Kampioen in de junioren ge-

weest. Vanaf dat jaar kwamen er leuke dingen op mijn pad en werd mijn 

hard werken beloond met uitzendingen naar 3x een junioren grand prix in 

Innsbruck, Courchevel en Talinn en 2x naar een WK-junioren in Minsk en Mi-

laan. Dit waren voor mij echte hoogtepunten in mijn schaatscarrière, waar 

ik van kleins af aan naar toe gewerkt heb en waar ik dan ook met veel ple-

zier op terug kijk. Om dit alles te kunnen bereiken, heb ik natuurlijk heel 

veel trainingsuren gemaakt zo’n 12 tot 16 uur per week, zowel on- ice als 

off- ice. Dit was voor mij mogelijk, omdat ik op een LOOT school zat, waar-

door ik als topsporter een aangepast programma kreeg, zodat ik mijn HAVO

-studie goed kon combineren met mijn vele trai-

ningsuren. Op dit moment volg ik met groot en-

thousiasme een opleiding tot fysiotherapeut, waar 

ik een groot deel van mijn passie/energie in kwijt 

kan. Ondanks dat ik ook hier een topsportplaats 

heb, wordt het voor mij nu toch steeds moeilijker 

om mijn nog steeds aardig wat trainingsuren te 

combineren met mijn studie. Dat is voor mij dan 

ook de belangrijkste rede dat ik heb besloten dat 

dit waarschijnlijk mijn laatste wedstrijdseizoen 

wordt, waarna  ik terugkijk op een leuke schaats-

carrière waarin ik ups en downs heb gekend, maar 

waar ik ook zeker veel van geleerd heb. Maar jullie 

zullen mij daarna nog steeds op de ijsbaan tegen-

komen, omdat ik mij graag verder als trainster wil 

gaan ontplooien en mijn ervaring wil overdragen 

aan alle FAN rijders, ieder op zijn eigen niveau. 

Voor het aankomende seizoen wens ik iedereen veel succes en tot op de ijs-

baan. 

Voor de volgende Fanmail wil graag Lieke Moone nomineren,  

succes Lieke. 
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Hoi mijn naam is Maria Lopez Pekel. Geboren in Heemskerk, woon sinds december 2013 met 

mijn partner in Helmond. Ik werk 39 uur per week in een magazijn. Hou van dansen, ben creatief 

en verslaafd aan kunstschaatsen. Ben op dit moment 34 jaar, en ik schaats sinds oktober 2008. Ik 

kon helaas niet eerder met deze mooie sport beginnen omdat ik daar toen nog geen middelen 

voor had. Maar toch ben ik echt blij dat ik deze sport ben gaan doen. Ik wou altijd al iets kunnen 

op kunstschaatsen vooral na al die mooie kuren die ik op tv voorbij heb zien komen. Heb wel veel 

kunnen oefenen op de sloten en op mijn rollerskates maar je hebt trainers nodig die alles goed 

voor doen zodat je kunt leren.  

Ik ben begonnen bij AYC Alkmaar omdat ik daar in de buurt woonde. Helaas moest ik in stoppen 

in Alkmaar omdat mijn werk ging verhuizen naar Asten, wat 180 kilometer verderop ligt van waar 

ik toen woonde. En moest ik dus ook nog eens op zoek naar een nieuwe schaatsclub. Die zomer 

heb ik wat lessen gevolgd in Den Bosch bij BKV. Maar ik voelde me daar niet echt thuis, en aan-

gezien we ook plannen hadden om in Helmond te gaan wonen was Den Bosch ook niet echt een 

optie. Dus heb toen het internet afgezocht en veel informatie gevonden op de FAN site en ook 

over de trainers en was nieuwsgierig geworden en had een proefles aangevraagd. Op het ijs 

kreeg ik meteen al hele goede tips om sprongen te 

verbeteren en pirouette makkelijker te doen. Ik voelde 

me eigenlijk meteen al “thuis”. Inmiddels ben ik dit sei-

zoen echt lid geworden. Ik vind FAN een goede club 

met goede trainsters. Elke les leer ik iets nieuws en 

ben daar erg blij mee. Natuurlijk heb ik ook mindere 

dagen waarbij dingen echt niet lukken, vanwege een 

oude blessure van begin maart 2013, maar zoals Ha-

na altijd tegen mij zegt:  

 “soms moet je twee stappen achteruit doen om er 

weer één vooruit te kunnen”. 

 Ter afsluiting:  IK BEN FAN.  

Groetjes Maria 

 

Hierbij nomineer ik van de recreanten Silvana om iets over zichzelf te schrijven. 
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Welk liedje zie je hier?? 

 

 

Wat komt er één keer 

voor in juli, é
én keer 

voor in juni, m
aar drie 

keer voor in augustus?? 

Waarom vind je altijd dat wat je zoekt op de laatste plaats waar je gezocht hebt?  

Antwoorden staan in deze uitgave!! 
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Plan Nederland en de KNSB organiseerde een leuke schaatsactie. Van 8 tot en met 14 no-

vember hebben duizenden kinderen zoveel mogelijk rondjes geschaatst om geld in te za-

melen voor waterprojecten in Zambia. Op vrijdag de 14e was de afsluiting in Eindhoven. 

F.A.N. was gevraagd om deze dag af te sluiten met een mooie schaatsshow. Nadat de kin-

deren klaar waren met schaatsen konden ze kijken naar een mooie schaatsshow verzorgd 

door Angelika. Na een opwarmsessie met speciale muziek en lichtshow begon Esther met 

de opening, gevolgd door Lara, Kiki en Lieke. De küren volgde elkaar mooi op en de kij-

kers kregen als laatste nog een mooie toegift van alle vier de schaatssters tegelijk. Een 

welverdiend applaus viel hen ten deel. De organisatoren waren laaiend enthousiast. Da-

mes goed gedaan!! Dank je wel voor jullie inzet. 

V.l.n.r. :         Lara— Esther—    Kiki—    Lieke 

F.A.N. wordt hiervoor regelmatig gevraagd, zoals binnenkort voor de opening van een winterijsbaan in Geldrop of voor 

de opening van een studententoernooi “Ijsvrij” op de ijsbaan in Eindhoven. Indien je het een keer leuk lijkt om hieraan 

mee te doen, geef dit dan aan bij de trainsters of via  

info@figureskatingacademy.nl  Het is leuk en gezellig om 

een paar schaatsvriendinnen  een show of opening te doen. 

Ook voor je familie en vrienden is het leuk om jouw eens te 

zien schitteren tijdens zo`n evenment. Iedereen mag zich 

hiervoor aanmelden!!! 
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 Momenteel zijn er veel betrokkenen bezig met de organisatie 

van de tweede editie van de “City Of Light Trophy” welke op 

zaterdag 6 en zondag 7 december gehouden zal worden. De 

organisatie zoekt nog steeds vrijwilligers die deze dag kunnen helpen. 

Vraag eens aan een trainsters wat de eventuele mogelijkheden zijn om de vereniging 

deze dag te helpen. Of meld je aan bij: INFO@FIGURESKATINGACADEMY.NL 

DAGDELEN voor hulp 

Zaterdag 6-12-2014 

09:00-13:00 / 13:00-18:30  / 18:30-22:30 uur 

Zondag 7-12-2014 

07:30-12:30 / 12:30– 18:00 uur 

Of kunt u maar op andere tijden graag doorgeven. 
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Het huidige bestuur bestaat momenteel uit: 

Voorzitter:  Mevr. Leanne Bell 

Secretariaat :  Dhr. René Moone  

Wedstrijdsecretariaat : Mevr. Angelika Naaktgeboren 

Hoofdtrainster : Mevr. Hana Naaktgeboren 

Penningmeester ; Dhr. Mol / Mevr. H. Naaktgeboren 

Facturatie :  Mevr. Manon Moone  

Trainsters:   Hana - Natasja - Amira - Dirtzen - Feline - Angelika 

Ook zoeken wij nog vrijwilligers die mee willen hebben bij de activiteiten 

Denk hieraan bijvoorbeeld aan Sinterklaas viering, Diploma schaatsen-
wedstrijd helpers, 2e hands ruilbeurs en vriendjes schaatsen etc. Ook 
hiervoor kunt u zich aanmelden op info@figureskatingacademy.nl 

  

 

                                          

 WWW.FIGURESKATINGACADEMY.NL  

     Kijk dus regelmatig op de site!!! 
 

   

 

  

 

    

 
    ANTWOORDEN BRAINWAVE 

*  Zie ginds komt de stoomboot 

*  De letter U 

* Omdat je als je het gevonden hebt stopt met zoeken  
 FAN KUNSTRIJDEN 

WEDSTRIJD INFORMATIE / UITSLAGEN/ FOTO`S 

Schrijf er iets leuks op,  and     like us 

  Voor vragen, suggesties, op/aanmerkingen, input :                                   

  Info@figureskatingacademy.nl 

  


