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In memoriam 

 
Cor Paalvast 

 
In mei 2005 overleed Cor Paalvast. Cor was een goede man en altijd zeer 
betrokken bij het sportgebeuren van Schipluiden. Zijn hart lag ook dicht bij 
het schaatsen en bij de ijsclub. Hij gaf dan ook graag zijn tijd om vele 
vrijwilligersactiviteiten voor de ijsclub uit te voeren. 
Elk jaar was hij op de ledenvergadering present en bracht een envelopje mee 
om het lidmaatschap voor de hele familie, de kinderen en kleinkinderen te 
betalen. Hij was de enige opa in het dorp die dit elk jaar deed. Ook deze 
mooie traditie, die eigenlijk een prachtig stukje folklore is, zullen wij met zijn 
heengaan missen.  
 
In het prille begin van de ijsclub, begin jaren ‘90, was hij er al bij en hielp 
waar mogelijk met allerlei hand- en spandiensten. Zo was hij in de beginjaren 
betrokken bij het maken van een dweilapparaat voor de baan op basis van 
een bouwtekening van IJsclub Baambrugge. Ook is er door hem heel wat 
afgekruid over land en door het water om het in de baan drijvende gras af te 
voeren. Hij ving mollen, hielp met de apparatuur, maakte bordjes en was er 
altijd met zijn goedmoedige humeur. 
 
Hij schaatste ook graag en was op de baan zodra het even kon. We hebben 
hem zelfs nog achter de Canadese glij-ijzers zien schaatsen in de periode 
dat hij aan zijn arm geblesseerd was in 1996.  
Een hoogtepunt was voor hem de Weissensee-tocht die hij in 1995 met Cok 
de Vette reed. Daar vertelde hij graag over en hij heeft er ontzettend van 
genoten.  
Cor zal bij ijsperioden herinnerd blijven, dat is zeker. De vele geelblauwe 
bordjes “IJsclub Vlietland”, ”IJsbaan open” of “Parkeren” zijn in de loop der 
jaren door hem met geduld gemaakt, geschilderd en beplakt. We zullen ze in 
dankbare herinnering aan Cor koesteren. 
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WORDT DE WINTER VAN 2006 STRENG? 
 
Het lijkt wel een onmogelijkheid om de winter in Nederland te voorspellen. 
Volgens het KNMI is het dat ook met de huidige meteorologische middelen. 
Toch zijn er voor de schaatsers af en toe een paar lichtpuntjes. Wie kent niet 
dat gevoel: ‘na zoveel zachte winters moet het er nu wel van komen!’ 
Juist op dat punt verscheen een opkikker in de vorm van een artikel in het 
vakblad ‘Meteorologica’ van de hand van meteoroloog C. Schuurmans, over 
de theorie van Cornelis Easton. Een oude theorie, want Easton overleed in 
1929. In het kort komt het hier op neer: Cornelis Easton, een amateur-
meteoroloog en -astronoom, onderzocht het karakter van winters van 760 tot 
1916 en ontdekte daarin 13 perioden van 89 jaar. Aan het begin van iedere 
periode komen telkens strenge winters voor, in het startjaar van de periode of 
de jaren er direct voor of na. Als voorbeeld de startjaren van de cyclus: 1739, 
1828 en 1917. En inderdaad de winters van 1739/40, 1828/29 en 1829/30 en 
1916/17 waren streng. 
Easton onderscheidde binnen de 89-jarige cyclus ook kwartalen van 22,25 
jaar. Schuurmans ontdekte dat rond de beginjaren van die kwartalen ook 
koude of strenge winters voor kwamen. In de 20-ste eeuw zijn de beginjaren 
van die kwartalen: 1917, 1940, 1962 en 1984. De strenge winters rond die 
jaren zijn: 1917, 1940, 1963 en 1985. Zoals elders al is opgemerkt, zijn er 
zelfs clusters van koude/strenge winters na de Eastonjaren, zoals 40/41/42, 
dan 63/64 en 85/86/87. 
Schuurmans ging verder en ontdekte dat sinds 1700 telkens rond een 
Eastonjaar (volgens de 22,25 cyclus), binnen plus of min 1,5 jaar een winter 
voorkwam met een gemiddelde temperatuur beneden de 1 graad en een 
koudste maand enkele graden beneden het vriespunt. Een opmerkelijk 
resultaat! Een statistische beschouwing laat verder zien, dat de kans dat dit 
verschijnsel op toeval berust, zeer klein is. 
Wat is nu het volgende Eastonjaar? Precies, 2006! Schuurmans schreef zijn 
artikel in december 2004 en oppert de vraag, of we nu in 2005, 2006 of 2007 
een strenge winter kunnen verwachten. Hij durft die vraag nog niet positief te 
beantwoorden. Inmiddels is 2005 verstreken en komt de tweede kans in de 
komende winter. De kou van afgelopen maart en de rustige start van de 
herfst geven mij goede hoop dat het in 2006 echt gaat lukken! Mijn prognose 
luid voorlopig: ‘60% kans op een koude winter.’ Lees meer op: 
http://www.schaats-en-skate.nl/cees/wintercees.htm  
 

Cees van Zwieten 
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• Tuinontwerp, -aanleg, -onderhoud 

(voorjaars-/winterbeurt) 

• Specialistische boomverzorging 

• Het aanleggen van 

(sier)bestratingen 

• Het plaatsen van sfeerverlichting 

• Het aanleggen van vijvers 

Lotsweg 6, 2635 NB Den Hoorn, tel. (070) 396 6690,  

E-mail :  info@hoveniervanderheijden.nl 
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ALGEMEEN VERSLAG SEIZOEN 2004/2005 
 
Tja, en daar zitten we weer achter het toetsenbord om een seizoenverslag te 
schrijven. Om maar met de deur in huis te vallen. Toen de echte winter in 
maart toesloeg, zaten twee fanatieke ijsclubbestuurders in het buitenland. 
IJsmeester Theo zat bij de geboorteplaats van de kerstman in Rovaniémi in 
Finland en uw secretaris trotseerde de extreme kou in Zwitserland op de 
lange latten. Wat er in Nederland gebeurde en in het bijzonder, wat er in 
Schipluiden gebeurde liet zich volgen door de  mobiele telefoon; de WOS en 
de Delftsche Courant begonnen te bellen en de sms-tjes en telefoontjes van 
en naar Nederland gaven een goed beeld van de situatie! 
Er werd veel beleefd, de temperaturen in Nederland, maar ook in Duitsland 
en Zwitserland tekenden maartextremen aan. De sneeuwval was ongekend, 
maar per saldo was de winter ’04-‘05 er qua schaatsen weer één om 
gemiddeld genomen maar snel over te slaan en komend seizoen in te ruilen 
voor een veel betere. In een artikel over extreme winters van de afgelopen 
eeuw, wat u verderop in dit blad tegenkomt, staat aangetekend, dat koude 
winters zich vaak clusteren. Laten we hopen dat maart 2005 een opzetje is 
voor de komende winters. Met meer kou en meer gelegenheid om onze vele 
leden weer eens een ouderwetse winter te laten beleven. 
Dit zou met name heel belangrijk kunnen blijken voor onze jeugd. Vele 
kinderen zijn langzamerhand vergeten, wat natuurijs kan inhouden. De 
wachttijden voor Uithof-training voor jeugdschaatsen zijn verleden tijd. Veel 
kinderen neigen naar andere sportmogelijkheden. Het aloude nationale 
winter- en schaatssportgevoel mag niet verloren gaan, dus we rekenen erop, 
dat dit de komende jaren wordt ingehaald door echte winters.  
 
De ijsperioden: 
Op 21 december hebben we ijs geproefd; een ijsdikte van 2,4 tot 2,7 cm, na 
4,2 graden vorst. Het resultaat was 3 baantjes op en neer langs de zuidkant 
op maximaal 1 meter van de dijk… met al dikke benen van het rechtop rijden. 
Op 26 januari zag het er goed uit: een ijsdikte van 2,6 tot 3,2 cm na min 3,7 
graden. Met Tineke het ijs bekeken; het was zwart, taai en glad. Nog een 
nacht met een graad of 5 (voorspelde) vorst en we zouden er een mooi dagje 
van kunnen gaan maken. Het tintelde… zowel de vorstlucht als het 
schaatshart. Het zou in de loop van de nacht bewolkt worden vanuit het 
westen… In de namiddag kwam vanuit het noordwesten de bewolking echter 
al opzetten, waarop we nog een uurtje met 12 kinderen en 2 bestuursleden 
hebben ‘geschaatst’. Het was een dubbeltje op zijn kant, maar op de site van 
IJsclub Vlietland konden we een aantal mooie schaatsfoto’s plaatsen. De 
andere dag werd door Jan Versteeg melding gemaakt in zijn weershow op 
Radio 2 dat er in Schipluiden werd geschaatst. Dit zal een gevolg zijn 
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geweest van het plaatsen van een paar foto’s op het forum van 
www.weeronline.nl. Minimaal schaatsen met nationale uitstraling; het moet 
niet gekker worden. Feit was, dat ons niet ter ore was gekomen, dat er op 
andere plaatsen was gereden en dat deed de snelle ijsvorming op de baan 
van Vlietland in de regio weer goed doorklinken. De strijd met De Lier werd 
dit jaar echter flink opgevoerd. 
Op 28 februari vroor het 7,5 graad en leverde een ijsdikte van 3 cm, maar 
van slechte kwaliteit door de eerdere sneeuwval. Het bleef een paar dagen 
tobben, maar op vrijdag 4 maart was het toch bingo. Na een zeer koude 
nacht met bijna 12 graden vorst, was daar een harde en hobbelige 
sneeuwijsvloer van 4 tot 6 cm dik. Een paar honderd man op de baan die 
allemaal onvertogen plezier hebben beleefd. Volgens het logboekje begon 
het rond half drie opnieuw te sneeuwen en werd besloten ‘s avonds niet open 
te gaan. Op zaterdag 5 maart schrijft Nico: “Pilonnen geruimd. Het is een 
zootje op het ijs, Leo en Nico halen allebei natte voeten”. Het dooide 
behoorlijk; het zachte sneeuwijs was dan ook direct papijs.  
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Op zondag 6 maart staat in het logboek: ”Krabbelbaan 2,6-5,5 cm; 400 
meterbaan 2,7-5,7 cm. IJshockeybaan is vrij goed; op de 400 meter baan 
liggen veel sneeuwduinen”. Het vroor ’s nachts opnieuw 7 graden en in de 
ochtend is tot ongeveer 2 uur door enkele honderden leden geschaatst. Op 
het moment dat de temperatuur boven 0 kwam, was alle elastiek uit het ijs 
verdwenen en werd het een kamikaze vloertje, waarop velen de grenzen van 
de draagkracht hebben getest en ondervonden. “Om 14.20 zakt er iemand 
door het ijs en loopt de baan langzamerhand leeg; 200 man geweest; 5 uur 
iedereen naar huis en opgeruimd”. 
En dit is dan gelijk het einde van het seizoenverslag. Voor een enthousiaste 
ijsclub voorwaar geen seizoen om over naar huis te schrijven, maar wel weer 
een, waarbij geschaatst is en daar doen we het allemaal voor!! 
 
Hierbij nog een schematisch overzichtje van de afgelopen winter. 
IJsperio-
den 

Aantal 
dagen 

IJsdikte Kwaliteit Activiteiten 

21 dec 
 

1 24-27 
mm 

Mooi maar te dun 3 krabbelbaantjes 
langs de zuidkant 
door  de secretaris 

26 jan  1 20–32 
mm 

Vlak en dun met 
wakken 

Een drietal snelle 
ronden, daarna 
was het lef over 

4-6 maart 2 30-60 
mm 

Sneeuwijs; aantal 
wakken 

IJs voor dappere 
strijders. 
Verschillende 
windwakken. 
Ca. 300 schaatsers 
op 4 en ca. 200 op 
6 maart 

 
 
Westland Tourtocht en KNSB District Westland 
Afgelopen jaar is weer 2 maal vergaderd voor beide organisaties.  
Er werd veel uitgewisseld over activiteiten op de Uithof, maar er mocht 
helaas geen verslag van natuurijswedstrijden worden gedaan. 
In de herfst vierde IJsclub Eendracht uit Naaldwijk haar 75-jarig bestaan en in 
juni werd door De Vlaardingse IJs Club het 125-jarig bestaan uitgebreid 
gevierd. Het bestuur van IJsclub Vlietland heeft beide verenigingen voorzien 
van een felicitatie en een passend cadeau. 
Vol trots kon IJsclub ‘Hard-gaat-ie’ uit De Lier melden dat hun techniek van 
sproeien op de betonvloer van de skate- annex ijsbaan op 28 februari tot 
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resultaat leidde. Zij schaatsten als eerste ijsclub in de regio een aantal uren 
en konden trots op de WOS radio melden, dat eindelijk Schipluiden was 
verslagen.   
Uw secretaris is sinds 2004 voorzitter van het KNSB District en lid van het 
algemeen bestuur van het Gewest Zuid-Holland. Vanuit die positie kan er wat 
dieper ingezoomd worden op de belangen van de natuurijsclubs. Door de 
ijsarme winters van de laatste jaren neemt echter ook binnen KNSB-verband 
de belangstelling af voor het natuurijs en de belangen van de ijsclubs die zich 
daar mee bezig houden.   
 
Overige zaken 
Niet onvermeld mag blijven het vele onderhoudswerk dat tijdens de 
opzoomerdag op 30 oktober vorig jaar door tientallen vrijwilligers is verricht. 
Mensen, geweldig bedankt, zonder jullie inzet zou de ijsclub niet kunnen 
bestaan. 
Tot slot nog wat wetenswaardigheden over het afgelopen seizoen: 
Aantal officiële ijsdagen:  2 (+ 1 dag beperkt gereden 

1)
) 

Aantal ijsperioden   1 (+ 1 periode beperkt gereden 
1)

) 
Maximale ijsdikte:   8 cm 
Aantal leden 30 juni 2004:  4122  
Aantal leden 30 juni 2005:  3931, waarvan 1315 > dan 18 jaar 
Automatische incasso:  87% 
Bestuursvergaderingen:  3 
Districtsvergaderingen:   2 
WTT-vergaderingen:   2 
 
1)

 Onder beperkt gereden wordt verstaan, dat er door enkelen op de baan is 
geschaatst als een soort test, doch er geen officiële opening kon plaatsvinden 
vanwege te geringe ijsdikte. 

 
Hiermede komt een eind aan dit korte algemeen verslag. Opnieuw een 
minimale winter, met op zich een uniek en laat sneeuw- en ijsweekje in 
maart, binnen onze nog steeds actieve en levende ijsclub. 
Let wel: komend seizoen bestaan wij alweer 15 jaar. En met de kracht van 
positief denken: ‘Dit lustrum verdient een topwinter!!!’  
 
Aad van Winden 
secretaris       
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DE WINTER DOOR MET CEES KEIJZER. 
 
Een seizoen van 2004-2005 was weer zo'n jaar met weinig natuurijs, jammer. 
Dus we gingen vaak naar de ijsbaan. Meest gebeurde dat drie à vier keer in 
de week; vrij schaatsen en op zaterdagmiddag het marathonuur, gezellig en 
leerzaam!!!  En dan vaak jureren van wedstrijden; de Peter van Vliet-cup, of 
de gewestelijke en landelijke wedstrijden. En maar hopen dat het gaat 
vriezen, maar helaas het blijft alleen maar bij hopen. ‘Maar dat is niet 
helemaal waar!’, want een keer op de ijsbaan van De Lier (Hard-Gaat-Ie) op 
zondag 27 feb. en maandagmorgen 28 feb. om zeven uur hebben we 
geschaatst (op de nieuwe betonvloer, was wel gaaf). En een keer bij 
Vlietland zondagmorgen 6 maart om acht uur, dat was alles. Maar de beide 
ijsclubs hebben er alles aan gedaan om toch te kunnen schaatsen, vanaf 
deze plaats jongens bedankt voor het vele werk, het was weer klasse!!!! 
(beter iets dan niets). Maar daar vooraf konden wij ons lekker uitleven op de 
Weissensee. Daar heb ik op dinsdag 1 februari lekker ontspannen een 200 
kilometer met de Westlandsche schaatsers gereden in 9.30 uur, met veel 
wind en sneeuw. De tijd maakte niet uit want op vrijdag 4 februari heb ik nog 
een 200 kilometer gereden in 7.42 uur, dat ging me beter af. Het zijn weer 
goede dagen geweest en de ijsvloer en de verzorging was weer perfect.  
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16 Februari gingen we naar Finland (Kuopio) ook voor de alternatieve 
elfstedentocht, die daar op zaterdag 19 februari werd verreden. 
Daar was weinig animo voor, omdat de wedstrijdrijders dit jaar naar Canada 
gingen. Er deden daar in Finland zo'n 60 Hollanders en 40 Finnen mee. Het 
was wel afzien met 26 graden onder nul ‘s nachts met veel wind en sneeuw 
en overdag min 7 graden. De baan konden ze bijna niet schoonhouden! Er 
reden maar 24 schaatsers de tweehonderd kilometer uit en daar was ik ook 
bij in een tijd van 8.10 uur. Daar was ik best tevreden over bij zulke 
weersomstandigheden (die heb ik vast weer in de pokkert!!). Toch heeft 
Finland ook wel iets bijzonders met zulke omstandigheden!! 
Op donderdag 3 en vrijdag 4 maart gingen we om 8 uur weer een 24 uur 
schaatsmarathon rijden op de Uithof. Er deden ook personen mee die een 
honderd of een twee honderd kilometer gingen schaatsen. Maar voor de 24 
uur schaatsmarathon deden er maar acht personen mee. Zij kwamen uit het 
hele land. Donderdagmiddag om 16.30 uur hadden we 530 ronden gereden 
in een afstand van ruim tweehonderd kilometer, dus we lagen goed op 
schema. En toen kwamen de trainingsuren en de recreanten en weer de 
trainingsuren tot 23.00 uur en de laatste dweilpauze. Zo gingen wij de nacht 
in, het werd steeds kouder. Het vroor tegen de ochtend ongeveer 9 à 10 
graden, maar het ijs bleef heel goed glijden in de nacht. Om 8 uur was weer 
de eerste dweilpauze! Daarna kwamen de eerste recreanten weer 
schaatsen; dat bracht weer nieuw leven in bij ons. We begonnen best wel 
moe te worden en het glijden en het diep zitten ging niet zo goed meer! We 
hebben toen afgesproken dat we tot 10.10 uur zouden blijven rijden voor de 
vierentwintig uur marathonrace. We waren nog met ons vijfjes overgebleven. 
We zouden met ons vijven gelijk over de streep gaan. Eén persoon was ziek 
geworden en twee personen zijn om 5.30 uur afgestapt. En ja hoor!!!! om 
10.10 uur met veel gejoel en met bellen en toeters gleden we naar de 
finishlijn toe. Dat was weer voor elkaar! Wel erg moe en stijf, maar wel 
voldaan dat we het weer voor elkaar hebben gebracht.  
In totaal hebben we met zijn allen 3.379 kilometer geschaatst in 9.080 
ronden. Zelf heb ik 1.326 ronden gereden; dat is ruim 493 kilometer. 
Een dag later heb ik de schaatsen geslepen en in de doos gedaan, tot 
volgend jaar hoop ik. Maar daarom zijn wij wel blij, dat we het allemaal 
mogen en kunnen doen, en dat we daar veel plezier in beleven. 
Een vriendelijke groet,  Cees Keijzer. 
 
PS. Op 8 oktober werd Cees Keijzer gesnapt, terwijl hij de Kennedy-mars 
van 80 kilometer in één stuk aan het wandelen was. Hij liep in de voorste 
regionen mee!  Voorwaar een man met een lange afstandsconditie en dito 
doorzettingsvermogen!!! 
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WIJZIGINGEN T.B.V. LEDENBESTAND 
 
Wij verzoeken u wijzigingen van inschrijvingen in ons ledenbestand zoveel 
mogelijk vóór 15 november aan ons door te geven. 
Voorbeelden van wijzigingen zijn: 
- verhuizing; 
- kinderen die op zichzelf zijn gaan wonen; 
- aanmelding kinderen (indien er al een hoofdlid is ingeschreven kunnen 

kinderen jonger dan 6 jaar vóór 15 november gratis worden bijge-
schreven). 

De wijzigingen onder vermelding van namen, adres, tel. nummer en 
geboortedata kunt u schriftelijk of per e-mail doorgeven aan onze 
ledenadministrateur: 
Eef Rimmelzwaan 
Keenenburgweg 21 
2636 GK Schipluiden,         e-mail: rzwaan@kabelfoon.nl 

 
 

Het grote voordeel van Albert HeijnHet grote voordeel van Albert HeijnHet grote voordeel van Albert HeijnHet grote voordeel van Albert Heijn    
 

Lekker winkelen in een gezellige ruime supermarkt 
met een compleet assortiment, volop gratis 
parkeerruimte, aantrekkelijke prijzen en diverse 
extra’s zoals: 
 - foto-, film- en stomerijservice                           

 - staatsloterij, lotto en krasloten 

 - postzegels, strippen- en telefoonkaarten 

 - goede doelen emballagetoets 

 - geneesmiddelen, boeken, CD’s en DVD’s 

 - gratis extra pinnen 

 - speelcomputer en fun-cars voor de kids 
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Gaagweg 36 schipluiden 
Tel: 015-3809134 

 

Openingstijden 
 

 dinsdagmiddag  14.00-17.30 uur 
 vrijdagmiddag    14.00-17.30 uur 
 zaterdag 09.00-16.00 uur 
 

Ook voor een origineel cadeau zoals  
het  'Midden-Delfland pakket' 

verkrijgbaar in elke prijsklasse ! 
'Bezoek onze winkel of bel ons' 

 

 
 

VOOR DIGITALE 
SATELLIET-ONTVANGST 
Ned. 1-2-3, RTL 4/5, Net 5, 

 Veronica, SBS 6, TMF, Canal
+
 1 en 2  

en nog zo'n 100 anderen! 
Ook voor TV-ontvangst via 'DiGiTenne' 

(geen kabel of schotel nodig) 
 

Wim Ammerlaan 
Antenne- en 
Elektrotechniek 

Woudseweg 168 
2636 AW Schipluiden 
Tel: 06-51155195 
Fax: 015-3809945 
e-mail: 
WA_AE@HETNET.NL 
 
 

'Verzorgt TV in VIP-rooms 
 op alle grote schaats- 

evenementen in Europa' 

 

 

 VAN LEEUWEN B.V. MOLEN "KORPERSHOEK" 
 

  'KWALITEIT HOEFT NIET DUUR TE ZIJN' 
 
� Equiral, Hippostar en PAVO paardenvoer 
� Canex, Hill's en Royal Canin hondenvoer 
� Konacorn en Dokat kattenvoer 
� Teurlings duivenvoer 
� Konijnen-, Kippen- en Vogelvoeders 

� Tuinzaden en Kunstmest 
� Houtvezel, aubiose, stro en hooi 

 
GAAGWEG 5 2636 AG SCHIPLUIDEN TEL: 015-3808297 / 3809590 
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Op z’n hondjes 
 

Nog zelden zie je paren op de schaatsen zwieren 

Men schaatst nog wel maar niemand schaatst meer rond 

Alsof die oude vorm niet meer bestond 

de liefde heeft verloren van de spieren 

 

Geen schaatsdans meer in onderling verbond 

om samen zo het ijsvermaak te vieren 

Geen man die nog een meisje kan bestieren 

De benen alternerend van de grond 

 

We suizen nog slechts voort in strakke pakken 

We rijden wel, maar niemand rijdt meer rond 

schaatsers rijden enkel nog hun rondjes 

 

We flitsen over scheuren en langs wakken 

gebogen na elkander, neus aan kont. 

We schaatsen, maar we doen het op z’n hondjes. 

 

Jaap van Lakerveld 

 

 

 

(uit Glad IJs, Literair tijdschrift voor schaatsers en lezers, 1 november 2000) 
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CONTRIBUTIE EN INSCHRIJVING 2005-2006 

 
Van de leden die ons een machtiging tot automatische incasso hebben 
gegeven (ruim 85% van de leden) zal het contributiebedrag omstreeks 
november automatisch van hun rekening worden afgeschreven. De leden 
die (nog) niet per automatische incasso betalen treffen bij dit boekje een 
acceptgiro aan en een machtigingsformulier, waarmee alsnog betaling via 
automatische incasso kan worden gevraagd. Betaling via automatische 
incasso is voor zowel u als ons gemakkelijker en drukt bij ons de 
administratie- en stijgende bankkosten. Vanwege die kosten wordt bij 
contributiebetaling per acceptgiro een opslag van € 2,- per acceptgiro aan u 
doorberekend.  
Bij inschrijving van nieuwe leden accepteren wij alleen nog maar 
betaling per automatische incasso!! 
 
Onderstaand de m.i.v. dit seizoen (gewijzigde) contributietarieven welke tijdens 
de algemene ledenvergadering in 2004 zijn vastgesteld. 
 
Contributietarieven  
2005-2006 

Binnen betalings-
termijn (vóór 15 
november) 

Buiten betalings-
termijn en tijdens 
ijsperiode 

 
Lidmaatschap 
 
A. INDIVIDUEEL 
 
B. GEZINNEN 

• Hoofdlid 
1)
 

• Overige leden 
 vanaf 18 jaar 
 t/m 17 jaar 
 

OPSLAG acceptgiro 

 
 
 
 € 6,- 
 
 
 € 6,- 
 
 € 3,- 
 € 1,- 
 
 € 2,- 

 
 
 
 € 9,- 
 
 
 € 9,- 
 
 € 6,- 
 € 2,- 
 
 € 2,- 

 
Dagkaarten aan de ijsbaan 
 

• vanaf 16 jaar 

• t/m 15 jaar 

 
 
 € 4,- 
 € 2,- 

 

 
1)
 Per gezin is er ongeacht de leeftijd altijd één hoofdlid  
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AGENDA LEDENVERGADERING, 8 NOVEMBER 2005 
(aanvang 20.30 uur in clubgebouw ijsclub, vanaf 20.00 uur koffie) 
 

1. Opening / mededelingen 
 

2. Vaststelling agenda 
 

3. Notulen ledenvergadering d.d. 9 november 2004 
(zie pagina’s 21 t/m 24 in dit boekje) 
 

4. Algemeen verslag seizoen 2004-2005 
 (zie pagina’s 9 t/m 12 in dit boekje) 

  
5. Financieel verslag: 

• Resultatenrekening 2004-2005 + balans 

• Verslag kascommissie (Hubert Berbee + Gerard Bakker) 

• Begroting seizoen 2005-2006 

• Benoeming kascommissie 2006 
* Hubert Berbee is aftredend na 2 jaar 
* Kees van Adrichem is reservelid 

De financiële stukken zijn opvraagbaar bij de penningmeester en ter 
vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden 
 

6. Bestuursverkiezing 
* aftredend en herkiesbaar: Theo van Paassen en Nico van Wijk 
* tot aanvang van de vergadering kunnen leden tegenkandidaten 
voordragen 
 

7. Wat verder ter tafel komt 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 
 

 
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot napraten onder het 
genot van een drankje en is er ook gelegenheid om zo’n prachtig 
clubjack tegen gereduceerd tarief aan te schaffen. 
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Met Renaud & Wolf rijdt u nooit een scheve schaats! 
 

Renaud & Wolf, hèt verzekeringskantoor van Schipluiden en 

omstreken. 
 

H.K.Pootplein 1  *  2636 GJ Schipluiden   

*  015-3805888  * info@renaudwolf.nl 
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NOTULEN LEDENVERGADERING 9 NOVEMBER 2004 
 
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
De voorzitter, Jan vd Berg, opent de vergadering om 20.35 uur voor 56 leden 
en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij heet in het bijzonder welkom ons 
‘rayonhoofd’ Gerard van Leeuwen en onze archivaris Fred vd Meer. De 
voorzitter staat vervolgens stil bij het afgelopen jaar overlijden van KNSB-
districtsvoorzitter Joop Verbeek. Joop heeft veel gedaan voor het 
jeugdkunstsschaatsen in het district Westland waarvoor wij hem veel dank 
zijn verschuldigd.  
Er zijn afmeldingen ontvangen van Henriëtte Alsemgeest, Jacob en Bep vd 
Spek en Cor Paalvast. 
Vervolgens wordt de in het boekje opgenomen agenda ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Notulen ledenvergadering 4 november 2003 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Onder dankzegging aan notulist 
Leo Heijdra worden de notulen vastgesteld. 
 
3. Algemeen verslag 2003-2004 
De secretaris, Aad van Winden, geeft een toelichting op het in het jaarboekje 
opgenomen verslag. We hebben een slechte schaatswinter gehad. Slechts 
op één woensdagmiddag is de ijsbaan open geweest voor ca. 150 
schoolkinderen.  
Er is wel hard gewerkt aan het verbeteren van de dijken rond de ijsbaan. 
Veel vrijwilligers hebben daarbij geholpen waarvoor de ijsclub hen veel dank 
is verschuldigd. Theo van Paassen vraagt de leden naar een goed idee over 
hoe het gras beter van de baan gehaald kan worden voordat deze onder 
water gaat. 
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
4. Financiële zaken 
Resultatenrekening en balans 2003-2004 
De penningmeester, Antoine van Bijsterveldt, geeft een toelichting op de 
uitgereikte financiële stukken. Er waren geen grote wijzigingen t.o.v. hetgeen 
was begroot. Resultaat is iets lager door met name hogere energiekosten, 
lagere opbrengst verhuur clubgebouw en hogere onderhoudskosten i.v.m. 
opknappen dijken. Hans vd Ende vraagt naar regels m.b.t. verhuur 
clubgebouw. Het bestuur zegt dat er alleen verhuurd wordt voor 
maatschappelijke activiteiten bij bijvoorbeeld verenigingen. Met omwonenden 
is afgesproken dat er geen feesten worden gehouden. 
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M.b.t. de balans wordt door de penningmeester verteld dat een aantal 
investeringen bijna zijn afgeschreven. Voor het eerst heeft de vereniging wat 
moeten interen op de liquide middelen. 
Kascontrole 
Henriëtte Alsemgeest heeft samen met Hubert Berbee de financiële stukken 
bij de penningmeester gecontroleerd. Henriëtte is vanavond wegens haar 
werk niet aanwezig. Hubert zegt dat de boekhouding er keurig en verzorgd 
uitzag en in orde is bevonden. Hij meldt dat de kas dit jaar nadrukkelijk 
aanwezig was tijdens de controle. De penningmeester wordt vervolgens 
decharge verleend voor zijn activiteiten. 
Voorstel contributieverhoging 
De penningmeester zegt dat i.v.m. vervangingsinvesteringen voor gebouw, 
verlichting, verharding e.d. er gereserveerd moet gaan worden. Daarvoor is 
een geringe contributieverhoging nodig. Voorstel is dat de verhoging zoals 
opgenomen in het toegezonden jaarboekje ingaat bij volgend seizoen 2005-
2006. Als we een goede ijswinter krijgen wordt de verhoging een jaar 
uitgesteld.  
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Op een vraag van Ben Haring over het hebben van een investerings-
programma zegt de penningmeester dat zo’n programma voor de vereniging 
is gemaakt en tijdens vorige ledenvergadering in 2003 besproken. Het 
voorstel wordt vervolgens door de leden zonder tegenstemmen aanvaard. 
Begroting seizoen 2004-2005 
De begroting is volgens de penningmeester in overeenstemming met het 
werkelijke resultaat van afgelopen seizoen. Wim Alsemgeest vraagt waarom 
de begroting is gebaseerd op een ijsloze winter. IJsclub moet volgens hem 
met de begroting juist van het positieve uitgaan. De penningmeester zegt dat 
hij met een stabiele begroting wil werken. 
Op een vraag van Gerard Bakker wordt gezegd dat de contributieverhoging 
niet in de begroting zit omdat deze pas volgend seizoen ingaat. 
De begroting wordt vervolgens vastgesteld.  
Benoeming kascommissie 2005 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werkzaamheden. Henriëtte 
Alsemgeest treedt na twee jaar af. Hubert Berbee blijft nog een jaar. Gerard 
Bakker treedt toe tot de kascommissie. Kees van Adrichem meldt zich aan 
als reservelid. 
 
5. Bestuursverkiezing 
Dorus vd Kraan en Leo vd Akker zijn aftredend. Dorus is herkiesbaar, Leo vd 
Akker niet. Het bestuur draagt Eef Rimmelzwaan voor als kandidaat. Er zijn 
geen tegenkandidaten voorgedragen. Onder applaus van de leden worden 
Dorus en Eef her- c.q. gekozen. 
De voorzitter bedankt vervolgens Leo vd Akker voor al zijn inspanningen die 
hij in de afgelopen 10 jaar voor de ijsclub heeft verricht in het bijzonder het 
verzorgen van de verhuur van het clubgebouw en de elektrische installaties. 
Onder applaus van de leden wordt hem een attentie aangeboden. 
 
7. Rondvraag/verloting/sluiting 
De heer Van Leeuwen vraagt hoe tijdens vorst om te gaan met alle ganzen 
op de ijsbaan en bij de molen. Theo van Paassen zegt dat hij daarvoor zijn 
methoden heeft en dat hij dan ook bij de molen langs zal komen. 
Hubert Berbee vraagt wie het beheer van het clubgebouw nu op zich neemt. 
Het bestuur zegt dat daaraan nog gewerkt wordt. 
Emmy Smit vraagt of er bij de vereniging ook trainingsfaciliteiten zijn. Theo 
van Paassen zegt dat we vooral een natuurijsvereniging zijn. Trainingen en 
schaatslessen op kunstijs worden door omringende ijsverenigingen in Delft, 
Vlaardingen en Maasland verzorgd. 
Hans vd Ende vraagt naar de toekomstvisie van de club. Aad van Winden 
merkt daarover op dat het investeringsprogramma er nog steeds is maar dat 
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i.v.m. niet geplande investeringen in de dijken andere investeringen zoals 
verlichting en verharding wat zijn opgeschoven.  
Hans vd Zalm zegt dat hij in overleg met Theo van Paassen een plan voor de 
verlichting heeft gemaakt. Bestuur moet nu knoop doorhakken zodat het 
volgend jaar kan worden uitgevoerd. De voorzitter zegt dat het bestuur dat 
voortvarend zal oppakken mits de plannen binnen de financiële 
mogelijkheden van de vereniging liggen. 
Tot slot bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 
22.15 uur de vergadering.  
       Leo Heijdra 
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NIEUWS VAN HET ECHTE SCHAATSFRONT !! 
 
1 februari 2004  
Uit de Gemeente Midden Delfland zijn op 1 februari 2005 elf schaatsers 
gestart op de Weissensee. Een aantal ijsfanaten ging voor de 100 kilometer, 
maar ook zijn er onder zware omstandigheden weer verschillende echte 
cracks voor de volle 200 km gegaan. Uit het live verslag, dat op internet 
zowel viel te zien als te beluisteren, bleken de dorpsgenoten ook regelmatig 
te worden genoemd. Via internet konden groeten en stimulerende 
boodschappen voor de deelnemers worden opgegeven. Met betaling van 5 
euro, die ten goede kwam aan de Tsunami-slachtoffers in Azië, kon bij de 
deelnemers een hart onder de riem worden gestoken. De boodschappen 
werden door de speaker op de Weissensee rondgeroepen en er waren er 
een aantal uit met name de dorpskern Schipluiden o.a. van IJsclub Vlietland 
en van vrienden en familieleden. De actie had rond 14.30 uur al 1900 euro 
opgebracht.  
De omstandigheden waaronder werd geschaatst waren zwaar en een echte 
elfstedentocht waardig. In de ochtend begon het met sneeuw en in de loop 
van de dag stak een sterke wind op, die met name in de Zuidhoek (de 
‘Dolomitenblick’ voor de kenners) van de 25 kilometer lange route behoorlijk 
huishield. Tegenwind, zijwind, sneeuwverstuiving, niets bleef de schaatsers 
bespaard. De tocht werd door menigeen beschouwd als het ‘opwarmertje’ 
voor de 200 km van vrijdag 4 februari. Wat dat betreft werd het uithoudings-
vermogen behoorlijk getest. De uitslagen en rondetijden waren als gevolg 
van het gebruik van geavanceerde chips eveneens live op internet te volgen.  
 
 

kilometers Naam  kern tijd Gemiddeld 
km/uur 

200 Arie Haaring Maasland 7.57 25.1  
200 Ben Schenkeveld Schipluiden 8.03 24,8 
200 Aad Kester Schipluiden 8.31 23.4 
200 Ton Lansbergen Schipluiden 9.33 20.9 
200  Corrie Lansbergen-Wenneker  Schipluiden 10.57 18,3 
150 John Schulte Schipluiden 8,12 18,3 
100 Arno Wenneker Schipluiden 4.55 20,3 
100 Tilly Schenkeveld-Kester Schipluiden 5.14 19,1 
100 Cok de Vette Schipluiden 5.42 17.5 
100 Marlies Wenneker Schipluiden 6.43 14.9 
100 Annet Schulte-Alsemgeest Schipluiden 7.39 13,.1 
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4 februari 2004 
Uit de Gemeente Midden Delfland zijn op vrijdag 4 februari 2005 opnieuw 
een groot aantal schaatsers gestart voor de 2

e
 alternatieve elfstedentocht op 

de Weissensee voor verschillende afstanden variërend van 50 tot 200 
kilometer. De omstandigheden waren aanzienlijk beter dan dinsdag.  
De binnenkomst van Irma Koop en Yvonne Bentvelzen uit Den Hoorn werd 
luidkeels omgeroepen, zowel op de Weissensee als via de computer in een 
kamer naast de ijsbaan in Schipluiden: “de fanclub werd helemaal dol”, aldus 
de speaker, maar het was inmiddels zo donker dat de webcam niet echt 
meer duidelijke beelden gaf.  
Al deze live-informatie was mogelijk door het gebruik van de registratiechips 
door de schaatsers waardoor het verloop op internet te volgen was op: 
http://62.50.1.68/uitslagen/uitslagen2005/uitslagen2005.asp. Het geheel werd 
zo mooi en volledig gepresenteerd, dat je het idee had dat je de Friese 
variant volgde. Werkelijk geweldig!  
 
De uitslagen van 4 februari: 
 

Plaats en km Naam  kern tijd Gemiddeld 
km/uur 

 60  200 Ben Schenkeveld Schipluiden 7.23 27.1  
76  200 Arie Haaring Maasland 7.43 25.9 
90  200 Aad Kester Schipluiden 7.44 25.9 

400  200 Arno Wenneker Schipluiden 8.56 22.4 
529  200 John Schulte Schipluiden 9.46 20.5 
565  200 Rien Groenewegen Den Hoorn 9.50 20.3 

 806  150 Corrie Lansbergen-
Wenneker 

Schipluiden 7.28 20.1 

 841  150 Bernadet Wijnker Den Hoorn 10.08 14.8 
842  150 Margaret Dacher-Moor Den Hoorn 10.08 14.8 
848  150 Irma Koop Den Hoorn 11.01 13.6 
849  150 Yvonne Bentvelzen-

Moor 
Den Hoorn 11.01 13.6 

  855  125 Ton Lansbergen Schipluiden 5.20. 23.4 
  889  125 Annet Schulte-

Alsemgeest 
Schipluiden 8.34 14.6 

886  125 Ria Kracht-Verboon Schipluiden 8.21. 14.9 
1110    50 Marlies Wenneker Schipluiden 2.59 16.8 
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CANADA 19-26 FEBRUARI 
 
Voor de tweede keer gingen wij, Nico van Wijk en ik naar de Van Benthem-
tocht in Sylvan Lake, Canada, voor de alternatieve Elfstedentocht aldaar. De 
eerste drie dagen zijn we in Calgary geweest om bij te komen van de reis en 
te schaatsen op de Olympic Oval. Het ijs is daar heel speciaal, het is net of je 
niet hard gaat, terwijl het juist wel zo is en het is erg warm in de hal.  
Woensdag gingen we naar Sylvan Lake, het echte NATUUR ijs. ‘Daar 
kwamen we voor!’ Na één rondje geschaatst te hebben ontmoetten we Evert 
van Benthem. Hij vroeg ons welke tocht we gingen rijden; ik ging voor de 50 
km en Nico voor de 200km.  
 
 

 
 

Tineke, Evert en Nico 
 
Op donderdag werd de tocht van 50 km geschaatst. Er stonden ongeveer 
100 man aan de start, waaronder de A-rijders. We zouden deze tocht samen 
rijden voor de medaille. Gelukkig maar, want ik was een beetje ziek en had 
zere benen en had alleen de tocht niet uitgereden. 
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Vrijdags was het min 14 graden. 80 man stond om 7 uur aan de start voor de 
100 respectievelijk 200 km. Nico zat in de kopgroep na de eerste ronde en ik 
had al een podiumplaats in zicht. In deze groep zaten een aantal rijders die 
de 100 km reden, waarvan één veteraan die technisch zo goed schaatste dat 
hij zo wegreed uit de groep. 
 
Nico kreeg na 9 ronden pech, nadat hij al 4 ronden met iemand tegen de 
wind in had gereden. Zijn schaats was kapot; een hele grote braam zat erop. 
Gelukkig had hij nog reserveschaatsen bij zich die hij snel omwisselde. 
Alleen was dat wel een hele omschakeling. Schaatsen uit 1985, echt ouwe 
lijken (geen klapschaatsen) en met kapotte veters. Ik heb intussen zijn 
klapschaatsen weer helemaal goed geslepen en de volgende ronde heeft hij 
bij een pitstop zijn schaatsen weer omgeruild. ‘Twee vrouwen aan zijn 
voeten, hoes omhoog, schaatsen uit, schaatsen aan, hoes omlaag en GO... 
GO.... GO!!!’ 
Nu moest hij zorgen dat zijn schaatsen heel bleven want hij moest nog 100 
km. Hij heeft deze kilometers alleen moeten rijden en werd uiteindelijk derde, 
dus op het podium! Een geweldige prestatie. Mooie bloemen, een muts en 
een beker heeft hij hiermee verdiend. 
De dag erna hebben we naar de wedstrijd van de A-rijders gekeken en nog 
een beetje gewandeld. Zondags bereidden we ons weer voor op de terugreis.  
Al met al weer een prachtige week schaatsplezier.  
      Tineke Dijkshoorn 
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              PROFESSIONELE  SCHAATSSLIJPSERVICE 
  voor alle soorten schaatsen en alle gewenste rondingen:  

  een zuiver, glad en strak resultaat. 

 ook voor een schaatsenhoes, geborduurd met naam en schaatsjes   

     kunt u bij ons terecht. 

  folkert en joke foekema 

  prins hendriklaan 32 te den hoorn                           

  tel.: 06-2050 8100 of 06-1386 1425 

  e-mail: foekies@kabelfoon.nl 
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HW Installaties 
 

Installatie & Onderhoud 
* Centrale verwarming 

* Gasinstallaties 
* Sanitair 
* Water 

* Elektra 

www.hwinstallaties.nl 
 

 

Harm Woltering 
Kasteellaan 19 

2636 HW  Schipluiden 
Tel: 015 – 380 72 51 

Fax: 015 – 380 14 89 

E-mail: info@hwinstallaties.nl 
 

 

 

 

Wij werken de hele 
week op afspraak! 
Tot ziens in onze 
kapsalon. 
 
Vlaardingsekade 14 
2636 BA Schipluiden 
 
tel. 015-3808330 

 

 
 

 

 

Hoveniersbedrijf 

 Dorus v.d. Kraan 
 

Kloosterpad 63  tel. + fax: 015-2620486 

2635 DG Den Hoorn 

 

IJsclub Vlietland 
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DE STRENGSTE WINTERS 
 
Hoe streng winters zijn wordt onder andere gemeten aan de hand van het 
zogenaamde Hellmann-getal. Dat is de som van het gemiddelde van alle 
dagen met negatieve etmaaltemperaturen gedurende de wintermaanden. Uit 
uurlijkse waarnemingen, 24 stuks dus, wordt een gemiddelde etmaal-
temperatuur berekend en vervolgens worden deze etmaaltemperaturen 
dagelijks opgeteld van 1 november tot en met 31 maart. Het totaal van deze 
cijfers geeft het Hellmann-getal, ook wel koudegetal (K) genoemd.  
 
Hoewel alle weerkundigen het er over eens zijn, dat er van een wereldwijde 
temperatuurstijging sprake is, is het ook opmerkelijk dat in de afgelopen 25 
jaar toch zeven winters doordrongen tot de 'ere-divisie' van de zware winters.  
Even opmerkelijk is trouwens dat tien winters tot de vijfentwintig zachtste 
winters van de afgelopen kwart eeuw behoorden. Zo is het ook opmerkelijk 
dat sinds 1979 natuurijsklassiekers konden worden georganiseerd in de 
volgende winters: 1982, 1985, 1986, 1987, 1991, 1996, 1997.  
 
Meer informatie over het weer, harde winters, ijsvorming en koude records:  
http://www.knmi.nl/klimatologie/lijsten/hellmann.html 
 
Strengste winters afgelopen 100 jaar 

Nr. jaar Hellmann-getal Nr. jaar Hellmann getal 

1 1963 345,9 8 1985 193,6 

2 1947 342,8 9 1917 162,1 

3 1942 331,8 10 1941 158,1 

4 1940 294,6 11 1987 151,5 

5 1929 227,1 12 1996 150,5 

6 1956 210,7 13 1986 149,3 

7 1979 205,7 14 1922 145,7 

 
Als je de Hellmann getallen volgt blijkt het vaak voor te komen dat een aantal 
koude winters bij elkaar clusteren. Voorbeelden hiervan met Hellman-getallen 
boven de 100 zijn in de afgelopen  eeuw: 

• 1907: 118,4   1908: 105,5  1909: 131,9 

• 1939: 106,0   1940: 294,6  1941: 158,1  1942:  331,8 

• 1963: 345,9   1964: 108,9 
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• 1970: 130,9   1971: 100,5 

• 1985: 193,6   1986: 139,3  1987: 151,5  

• 1996: 150,5   1997: 131,6  
 
Binnen deze clusters vielen 8 van de 15 elfstedentochten; terwijl iedereen 
zich nog wel weet te herinneren dat in 1987 feitelijk achteraf ook wel een 
elfstedentocht had kunnen worden gehouden. 
Voor meer informatie over de elfstedentochten, de ijsdikten, de ijsaangroei en 
de effecten van een sneeuwdek voorafgaand aan de gehouden tochten, kan 
men veel interessante informatie vinden op: 
http://www.knmi.nl/kenniscentrum/ijs_in_friesland.html  
 
 
Onderstaande informatie over extreem koude winters zijn onttrokken uit het 
boekje ‘Bar en Boos, Zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen’ van drs. 
J. Buisman:  ISBN nr. 90 246 4412 7. 
Voor de vele leden van onze ijsclub met een winterhart is dit een boekje dat 
in de kast moet staan om in de aanloop naar de winterdagen het aloude 
wintergevoel op te doen. 
 
1946-1947 Noordzee wordt IJszee: Zeer strenge winter.  
Op de ochtend van de 14

e
 december kan men een extra nieuwsuitzending 

beluisteren: Het KNMI waarschuwt voor een plotselinge kou-inval. Op 
diezelfde zaterdag begint de bekende radiospreker Pater Henri de Greeve 
zijn programma met de woorden “Luisteraars het gaat de komende nacht 12 
graden vriezen”. En inderdaad steekt een naar oost ruimende wind op en de 
volgende morgen ligt alles dik onder het ijs. Duizenden binnenschepen zijn in 
die ene nacht muurvast komen te zitten en ze zullen drie maanden lang niet 
meer voor of achteruit kunnen. Berlijn meldt al 23 graden vorst en in de 
oorlogsruïnes zullen weldra tientallen mensen doodvriezen. De koudegolf 
heeft binnen luttele dagen Europa tot de Ierse Zee en Italië en Griekenland 
bereikt. 14-24 december strenge vorst, in januari opnieuw strenge vorst, 
maar rond 19 januari een paar dagen zeer zacht met Maastricht + 17,2C ook 
een record. Vanaf 21 januari weer blijvende vorst met sneeuw, de straten 
raken met een ijskorst bedekt, wat voor grote overlast zorgt. Rond 12 februari 
worden Marken en Volendam metersdiep - soms tot de dakramen - begraven 
in de stuifsneeuw, die van het kale bevroren IJsselmeer wordt aangevoerd. 
De veerdienst Vlissingen - Breskens wordt gestaakt, daar in de haven van 
Breskens zich een ijslaag van 50 cm heeft gevormd; dit was nog nooit 
voorgekomen. 20 februari bericht het ANP dat op de Noordzee een ijsveld 
van 6,5 km lengte is gesignaleerd. Op 26 februari schrijft men “De Noordzee, 
die zondag bij Katwijk nog slechts een dikke brij was van doordrenkte 
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sneeuw, bevroren schuim en schotsen is maandag tot 120 meter uit de kust 
volledig dichtgevroren”. Een dag later: “Het ijs reikte gisteren tot zover men 
kon zien; een ijsveld van ca. 8 km lengte, 1 km breedte en naar schatting 4 
tot 5 meter hoogte werd 4 km uit de kust van Zandvoort waargenomen. Bij 
Scheveningen bleek het kustijs tot tientallen meters uit de kust begaanbaar”. 
Alle rivieren, ook de Rijn, liggen onder vast ijs. De Oostzee en de Deense 
wateren vriezen dicht. Zelfs op de Noordzee tussen Londen en Nederland 
kan maar ternauwernood een vaargeul worden opengehouden. In maart zet 
de winter door; tot halverwege de maand is er een sneeuwdek. Op de 16

e
 

maart schaatst men nog overal, veelal in een warme lentezon. Vanaf de 17e 
dooi en storm. Een winter is afgelopen. 
 
 

 
 
 
1962-1963:  Na oudejaarsblizzard twee maanden droge poolkou: Zeer 
strenge winter.  
Hoe deze winter verliep leest u volgend jaar in ons jaarboekje!  
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IJSCLUB VLIETLAND JACKS!!!! 
 
Er zijn nog steeds een aantal van die mooie jacks (fabrikaat AGU) 
beschikbaar met het logo van IJsclub Vlietland erop.  
Al diverse leden zie je ermee op de ijsbaan schaatsen. Daarnaast zijn de 
jacks natuurlijk ook uitstekend geschikt voor fietsen en skeeleren. 
 
Om een bezoek aan de algemene ledenvergadering extra aantrekkelijk te 
maken is voor de aanwezigen op die avond een speciale prijs afgesproken 
om zo’n prachtig jack aan te kunnen schaffen. De normale verkoopprijs van 
de jacks bedraagt € 65,-. Tijdens de ledenvergadering kunt u zo’n prachtig 
clubjack aanschaffen voor € 60,-. Deze prijs geldt dus alleen tijdens en direct 
na de jaarvergadering. Betaling à contant bij de penningmeester of Eef 
Rimmelzwaan. 
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Eetcafé ‘Vlietzicht’ 
  ‘genieten van rust en water’ 
 

• Prachtig terras met uitzicht op de 
vlietlanden 

 
• De plaats voor uw diner, lunch, koud buffet 
of koffietafel 

 
• Organisatie van kinderfeesten 

 

• Verhuur van roeiboten, kano’s en 
waterfietsen 

 

• Bij schaatsweer heerlijke warme chocomel 

 

Vlaardingsekade 60-61 
2636 BD Schipluiden 
 

Bel voor reserveringen of informatie:  
tel. 015-3808886,  
internet: www.vlietzicht.com 
 

 


