IJSCLUB VLIETLAND
SCHIPLUIDEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING
20 november 2007, aanvang 20.30 uur
in clubgebouw te Schipluiden
(om 20.00 uur staat de koffie klaar)
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♦
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♦
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Jan v.d. Berg

Rijksstraatweg 30

Secretaris:
Aad van Winden

Holierhoek 20

Penningmeester:
Marlies Wenneker
Algemene leden:
Tineke Dijkshoorn
Leo Heijdra
Dorus v.d. Kraan
Wim van Mierlo
Theo van Paassen
Nico van Wijk
Eef Rimmelzwaan

tel. 015-3808677

tel. 015-3808732
e-mail: avwinden@kabelfoon.nl

Dr. J. de Koninglaan 24 tel. 015-3809146
e-mail: m.wenneker@hccnet.nl
Praam 11
Tjalk 87
Kloosterpad 63
Tjalk 21
Brugstraat 31
Singel 7
Keenenburgweg 21

tel. 015-3808764
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Financiële commissie:
Marlies Wenneker, Aad van Winden, Eef Rimmelzwaan, Jan v.d. Berg
Koek en zopie commissie:
Dorus v.d. Kraan, Tineke Dijkshoorn
Archivaris: Fred van de Meer

5
AVONTUUR IN MONGOLIË
Tineke Dijkshoorn en Nico van Wijk willen in dit boekje terugblikken op hun
Alternatieve Elfsteden schaatstocht in Mongolië. Er zijn zoveel mensen
geïnteresseerd, dat het toch leuk is om er hier nog iets over te vertellen,”
lichten zij toe. Nico, Tineke en haar broer Sjaak vertrokken in het voorjaar
van dit jaar naar dat verre oord voor hun schaatsavontuur. Onderweg kregen
zij enkele uren om de stad Peking te bekijken, waarna zij naar de hoofdstad
van Mongolië vertrokken. Daar was het behoorlijk koud: -27 graden stond er
op de temperatuuraanduiding. Pas daar zagen de reizigers voor het eerst
een bed, na 40 uur konden ze eindelijk eens goed slapen. De volgende dag
vlogen zij met een binnenlandse vlucht verder om daarna nog drie uur in
hobbelende busjes naar de eindbestemming te komen. De tocht was wel
fascinerend. Onderweg zagen zij niet alleen veel stof maar ook kuddes
geiten of schapen, wilde paarden, een kameel en heel veel uitgestrekte
vlaktes. Het busje baande zich een weg door deze woestenij, dwars door
vrijwel droge rivierbeddingen en verder door oneindige stofwolken.
Bij aankomst
werd hun de
slaapplaats
gewezen: een
‘ger’, een tent met
een doorsnede
van ongeveer 6
meter met in het
midden een
kachel die
roodgloeiend
stond… als ie
functioneerde.
Iedere nacht ging
die kachel
namelijk wel een
keertje uit en dan
was het verdraaid koud. Buiten was het 20 graden onder nul. Dit was wel wat
anders dan het comfortabele hotel dat Tineke en Nico in Canada bij de
Alternatieve Elfstedentocht van Evert van Benthem in voorgaande jaren
hadden getroffen. Maar het eten was prima en ’s avonds konden de
sportievelingen nog even genieten in de ijsger, een bar waar alles van ijs
was, zelfs het toilet.
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Voordat de wedstrijd begon, was er nog gelegenheid om een dagje vrij te
schaatsen. Op de dag van het grote gebeuren, kwam er een Imam om het ijs
te zegenen. Ook de president van Mongolië gaf ‘acte de presence’, waardoor
de rijders pas halverwege de ochtend konden beginnen aan hun tocht van
100 kilometer. Juist vanwege de barre weersomstandigheden was er van
tevoren aangegeven dat er niet traditioneel op één dag 200 kilometer
verreden kon worden, maar dat de afstand verspreid over twee dagen zou
plaatsvinden. Tineke beperkte zich de tweede dag tot de verzorging van de
mannen waarmee zij dit avontuur begonnen was. Het slotfeest viel na de
schaatstocht uiteraard behoorlijk in de smaak van de koene rijders.
Op de terugweg werd er weer een stop gemaakt in Peking, waar het
gezelschap naar een opera ging. “Het zal ongetwijfeld een mooie opera
geweest zijn,
”zegt Nico, “maar
ik heb er niks van
gezien, want ik
was al snel in
slaap gevallen net
als 80% van de
club.” Natuurlijk
brachten zij een
bezoek aan het
zonnepaleis en
telden zij 1932
ongelijke treden
van de Chinese
Muur.
Toen zij uiteindelijk weer op Schipluidense bodem stonden, was Nico het nog
lang niet zat en ging hij direct nog even een avondje naar zijn vrienden in de
voetbalkantine. Beetje bijpraten. Nu teren ze op mooie foto’s en een video en
kijken ze uit naar een reünie. Overigens stond het hele schaatsgebeuren in
het teken van een goed doel dat hiermee gesponsord werd: Juist vanwege
de ouderwetse toestanden in Mongolië, heeft men besloten om een school
en ziekenhuis van broodnodige spullen te voorzien, die gefinancierd worden
door de opbrengsten van deze sportieve prestatie.
Gemma van Winden
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ALGEMEEN VERSLAG 2006-2007
Op de dag dat het algemeen verslag wordt geschreven is het garagedak van
uw secretaris voor het eerst dit seizoen geheel bevroren. Het moet zo zijn en
geeft de eerste prikkeling voor het nieuwe seizoen. In het oosten al een
grondvorst van 7 graden op 20 oktober, de aftrap is gedaan.
Het aantekenschrift voor seizoen 2006/2007 werd ook nu weer in het
ijsclubgebouw bijgehouden. Het had de ondertitel “wordt ‘t wat?” Afgelopen
jaar dus wat voorzichtiger dan het jaar daarvoor, immers toen stond op het
notitieboekje 2005/2006 de tekst: ‘dit wordt HET boekje voor een ‘te
onthouden seizoen’. Afgelopen jaar was de tekst wat ingetogener en bleek
ook meer reëel, hoewel dit seizoen wel zal worden onthouden. De vraag
‘wordt ’t wat’ is inmiddels beantwoord….het werd dus niks. De maximale
ijsdikte was 18 millimeter. Het is bekend dat er bestuurders zijn die heel veel
over hebben voor de club om het ijs te testen, maar deze ijsdikte werd zelfs
te beperkt gevonden om het record dun ijs rijden te verbeteren. Het is mij niet
bekend of iemand het heeft geprobeerd; in ieder geval is er geen nat,
sidderend, rillerig, druipend persoon met trillende lippen verlegen komen
vertellen, dat het te dun bleek. Het record blijft dan ook staan op februari
2003 toen de metingen bij 25 mm ophielden, omdat niemand meer stilstaand
durfde te meten…;-).
Het begon toch weer optimistisch gezien het eerste seizoenbericht van de
ijsmeester (weliswaar tijdelijk in ruste door intensieve studie), maar hij kan
van tijd tot tijd toch de drang niet onderdrukken getuige de melding op de site
op 25 oktober:
Nieuwsbericht 25-10-2006.
Vanmorgen vroeg rond 5 uur werd de ondergetekende wakker van een
speciaal geluid!! Om zich ervan te overtuigen dat het echt was, ging hij
naar het openstaande slaapkamerraam!! En ja hoor, het waren ganzen!!!!
Door deze "vroege" actie van ondergetekende, voelde zijn echtgenote
hierna direct zijn pols!! Ze telde een pols van boven de honderd!!!! "Maar
het zijn ganzen"!! was het antwoord!! Verder slapen was het enige, dat
een doktersbezoek kon voorkomen!! Dus zogezegd, zo gedaan!! Tot ziens,
tot onder nul!
Een rasechte ijsmeester die blijft opletten, dat moet u als lid van onze
illustere club gerust stellen.
Toch waren er later in het seizoen verschillende dagen in 2007, dat de baan
mooi dichtgevroren was, maar de dagtemperaturen waren steeds te hoog.
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Het aantekenboekje begint afgelopen seizoen ook pas op 23 januari 2007
met de opmerking ‘Nou over de winter valt voor 2006 niks te schrijven, maar
op 22 januari 2007 lag de baan voor het eerst geheel dicht gevroren bij -1.7
graad en op 23 januari werd gelijk ook de laagste temperatuur gemeten 4,4
graad vorst. Op 25 januari was de ijsdikte op de kinderbaan dus 18 mm,
maar elke dag kwam het kwik ruim boven nul en dat is dus niet goed voor
een ijsontwikkeling die in de nacht te weinig aanzet. Ook op 26 januari werd
nog - 4 graden gemeten en daarmee zijn de wapenfeiten voor de afgelopen
winter verteld.
In die dagen werd het enthousiasme wel stevig gevoed en moest er snel nog
even wat worden gesteld aan de nieuwe lichtmasten, zodat ze ook werkelijk
allemaal licht zouden geven bij doorzettende vorst. Dus ging electro- Willem
Ammerlaan nog even met grote groene laarzen door het prille ijs stampen.
Tja, zo gaan wij in Schipluiden natuurlijk niet met ijs om en het is duidelijk dat
onze ijsbaan van dergelijk bruut geweld niet gediend was… de rest van het
seizoen staakte de ijsvorming, alleen op 7 februari nog een speldenprikje en
daarmee was het wel verteld.
De moraal van het verhaal is dus. Breek nooit meer door beginnende
ijsvorming, want dat ligt te gevoelig.

Het logboekje verhaalt nog wel over de Weissensee, waar op 24 januari over
werd vermeld, dat de alternatieve 11-stedentocht niet doorging vanwege
overmatige sneeuwval. De nieuwsberichten op de site van de ijsclub
verhalen verder over de ervaringen van 22 van onze leden op de
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Weissensee, waarvan een aantal later, ondanks de sneeuwrijke
omstandigheden, toch nog de 200 kilometer voltooiden. Verder wordt
melding gemaakt van 3 leden, waaronder onze bestuursleden Nico van Wijk
en Tineke Dijkshoorn, die in Mongolië de alternatieve elfstedentocht gingen
rijden.
Bestuur: Wat de bestuurskant betreft is afgelopen seizoen niet veel
vergaderd. We zijn een doe-club, geen praatclub. Belangrijk feit is dat
penningmeester Antoine van Bijsterveldt na 10 jaar het
penningmeesterschap heeft overgedragen aan Marlies Wenneker-Van
Adrichem, die komende ledenvergadering haar eerste verantwoording als
penningmeester naar de leden zal geven. Ze heeft al duidelijk aangegeven
de puntjes stevig op de i te zetten, geen flauwekul als het over de centen van
de ijsclub gaat, dus dat zit wel goed. Een welgemeend woord van dank aan
Antoine voor de jarenlange accurate verwerking van de financiën is hier
zeker op zijn plaats. Het vertrouwen op deskundige voortzetting de komende
jaren eveneens.
Nog even alle feiten van afgelopen seizoen op een rijtje:
IJsdagen
IJsperioden
Maximale ijsdikte
Aantal leden 30 juni 2007
Aantal leden 30 juni 2006
Automatische incasso
Bestuursvergaderingen
District Westlandvergaderingen
Westland Toertochtvergaderingen

0
0
18 mm.
3722
3898
ruim 90%
2
2
2

Ook afgelopen seizoen zijn weer vele vrijwilligers betrokken geweest bij de
‘opzomerdag’, het aanleggen van de nieuwe lichtinstallatie, het bijhouden van
de website enz. Het bestuur is heel dankbaar voor die inzet en is in
september met de vrijwilligers een middagje gaan varen op de WTT-route
onder het genot van een drankje en een hapje. Dat was terecht en heel
gezellig. We rekenen erop dat komende winter het vrijwilligerswerk op de
baan weer volledig tot haar recht komt met afsluitend een lekker
Jägermeistertje voor de harde werkers.
Onder het motto ‘een nieuw seizoen met nieuwe kansen’ eindigt ook dit jaar
het algemeen verslag.
Aad van Winden, secretaris
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HET WESTLANDS SCHAATSMUSEUM
Op 3 februari 2003 is de Stichting Het Westlands Schaatsmuseum opgericht.
Het museum, met daarin een uitgebreide verzameling schaatsen en
wintersportattributen, is
e
gehuisvest in een unieke 15
eeuwse boerderij aan de Burg.
Elsenweg in Naaldwijk.
U kunt er van alles bezichtigen
dat met schaatsen te maken
heeft: van de Friese doorloper
tot de eerste klapschaats. Van
een gesigneerde Friese schaats
uit 1787 tot de schaatsen van de
zilveren medaille winnaar van de
Olympische spelen van 1952 in
Oslo, Wim van der Voort. Van
een beenderschaats van voor
1300 tot de schaats van Elfstedentochtwinnaar van 1986, Evert van
Benthem. Uiteraard ontbreekt de historie van de Westlandse schaatsers niet.
Voor meer informatie zie de website www.westlands-schaatsmuseum.nl .
Openingstijden:
Iedere woensdag en laatste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
en groepen op afspraak.
LET OP: Het museum is gesloten in de maanden juli en augustus.
Voor groepen vanaf 12 personen gaan de deuren wél open.
Voor afspraken bellen of
mailen naar :
Coby Verbeek
06-0174-625457 /
06-53353341; E-mail:
verbena.verbeek@caiway.nl
Entree € 2,50 per persoon
en groepen vanaf 12
personen 10% korting.
Bezoekadres
Boerderij De Vlietwoning
Burg. Elsenweg 45
2671 DP Naaldwijk
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EIKELS EN WINTERVOORSPELLING
Als er veel eikels zijn zou dat volgens de ‘kenners’ wijzen op een lange winter
met veel sneeuw. Ook als de eiken hun loof lang vasthouden, zou een
strenge winter op komst zijn.
Dit jaar liggen er extreem veel eikels in de bossen dus ………… voor
schaatsliefhebbers een goed teken.
Maar is het echt een voorteken voor
een strenge winter? Vlaamse
onderzoekers vinden van niet.
Tientallen onderzoekers uit Zeeuws
Vlaanderen hebben 40 jaar het
groeigedrag van eikels gevolgd. Bij
veel eikels in het najaar, volgde er
telkens een zachte winter!!! Bij weinig
eikels volgde er een koude winter en
bij zeer weinig eikels werd dat door
een strenge winter gevolgd. Afgelopen
winter zijn er in de bossen een record aan eikels geteld. Er volgde een zeer
extreme zachte winter. "Veel eikels een strenge winter" is dus een
misverstand aldus onze zuiderburen.
De komende winter zal uitwijzen of de onderzoekers uit Vlaanderen het bij
het juiste eind hadden, maar we hopen natuurlijk van niet!!
Dat eikels toch iets met het winterweer te maken moeten hebben blijkt wel uit
de talrijke weerspreuken waarin eikels voorkomen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Als de eikels vallen voor St Michiel (29 sept.) snijdt de winter door lijf
en ziel
Vallen de eikels in september nog af, dan zit de zomer vroeg in het
graf
Een regendrop op St Michiel, dat's zachten winter die er viel, doch de
eikels dan niet raar, dit voorspelt sneeuw op 't eind van 't jaar
Als de eiken in mei gaan bloeien, zal alles volop gaan groeien
Brengt de zomer veel eikels en beukennootjes, het zal een strenge
winter worden
Als de eikels in de mei goed bloeien, zal alles volop gaan groeien
Als eind mei de eikels bloeien, zal daar een vet jaar uit groeien
Zijn er veel eikels in september, dan valt er veel sneeuw in december
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CONTRIBUTIE EN INSCHRIJVING 2007-2008
Van de leden die ons een machtiging tot automatische incasso hebben
gegeven (bijna 90% 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. Om die reden 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 contributietarieven welke tijdens de algemene
ledenvergadering in 2004 zijn vastgesteld.
Contributietarieven
2007-2008

Binnen betalingstermijn (vóór 20
november)

Buiten betalingstermijn en tijdens
ijsperiode

Lidmaatschap
A. INDIVIDUEEL
B. GEZINNEN
1)
• Hoofdlid
• Overige leden
vanaf 18 jaar
t/m 17 jaar
OPSLAG acceptgiro

€ 6,-

€ 9,-

€ 6,-

€ 9,-

€ 3,€ 1,-

€ 6,€ 2,-

€ 2,-

€ 2,-

Dagkaarten aan de ijsbaan
•
•
1)

vanaf 16 jaar
t/m 15 jaar

€ 3,€ 2,-

Per gezin is er ongeacht de leeftijd altijd één hoofdlid
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GEGEVENSWIJZIGINGEN T.B.V. LEDENBESTAND
Wij verzoeken u wijzigingen/fouten in gegevens in ons ledenbestand zoveel
mogelijk vóór 20 november aan ons door te geven.
Voorbeelden van wijzigingen zijn:
onjuiste naam/adresgegevens op automatische incasso of acceptgiro;
verhuizing;
kinderen die op zichzelf zijn gaan wonen;
aanmelding kinderen (indien er al een hoofdlid is ingeschreven
kunnen kinderen jonger dan 6 jaar vóór 20 november gratis worden
bijgeschreven).
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
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Het grote voordeel van Albert
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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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)

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'

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 schaatsevenementen in Europa'

MOLENAARSBEDRIJF
VAN LEEUWEN BV
Voor al uw dierbenodigdheden
Gaagweg 5, 2636 AG Schipluiden
Tel. 015-3808297
www.vanleeuwendiervoeders.nl
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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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AGENDA LEDENVERGADERING 20 NOVEMBER 2007
(aanvang 20.30 uur in clubgebouw ijsclub, vanaf 20.00 uur koffie)

1. Opening / mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Notulen ledenvergadering d.d. 14 november 2006
(zie pagina’s 20 t/m 22 in dit boekje)
4. Algemeen verslag seizoen 2006-2007
(zie pagina’s 9 t/m 11 in dit boekje)
5. Financieel verslag:
• Resultatenrekening 2006/2007 + balans
• Verslag kascommissie (Kees van Adrichem + Henk Burgering)
• Begroting seizoen 2007/2008
• Benoeming kascommissie 2008
* Kees van Adrichem is aftredend na 2 jaar
* Dick Attema is reservelid
De financiële stukken zijn opvraagbaar bij de penningmeester en ter
vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden
6. Bestuursverkiezing
* aftredend en herkiesbaar zijn Jan vd Berg en Wim van Mierlo
* tot de aanvang van de vergadering kunnen de leden
tegenkandidaten voordragen
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er onder het genot van een drankje de gelegenheid tot
het uitwisselen van schaatsbelevenissen.
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NOTULEN LEDENVERGADERING 14 NOVEMBER 2006
1.
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter, Jan vd Berg, opent de vergadering om 20.30 uur voor 52 leden
en heet de aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder heet hij welkom
elfstedentochtwinnares Lenie van Hoorn met echtgenoot en wethouder Van
den Berg. Vervolgens memoreert de voorzitter aan de heroprichting van de
vereniging 15 jaar geleden. In die 15 jaar heeft de vereniging veel bereikt
zowel in materiële zin (ijsbaan, clubgebouw, lichtinstallatie) als in draagvlak
binnen de gemeente.
Gemeld wordt dat berichten van verhindering zijn ontvangen van ons
‘rayonhoofd’ Gerard van Leeuwen, van Jan Groenewegen en van reserve
kascommissielid Henk Burgering welke heeft aangegeven toe te willen treden
tot de kascommissie.
Vervolgens wordt de in het toegezonden jaarboekje opgenomen agenda
ongewijzigd vastgesteld.
2.
Notulen ledenvergadering 8 november 2005
Er zijn geen opmerkingen. Onder dankzegging aan notulist Leo Heijdra
worden de notulen vervolgens vastgesteld.
3. Algemeen verslag 2005-2006
De secretaris, Aad van Winden, geeft een toelichting op het in het jaarboekje
opgenomen verslag. We hebben opnieuw een slechte schaatswinter gehad.
Op 29 december hebben de ‘niet te zware’ jeugdleden nog een dagje kunnen
schaatsen en op 28 januari ook de volwassenen. Deze laatste dag bracht ca.
1100 leden naar de ijsbaan. Aantal leden van de vereniging bedraagt nu
bijna 4000. Het verslag wordt vervolgens zonder opmerkingen goedgekeurd.
4.
Financiële zaken
Resultatenrekening en balans 2005-2006
De penningmeester, Antoine van Bijsterveldt, geeft een toelichting op de
uitgereikte financiële stukken. Prima financieel jaar geweest; beste jaar dat
de penningmeester in zijn 10-jarig penningmeesterschap heeft meegemaakt.
Eindsaldo was + € 3400,- terwijl er + € 100,- was begroot. Komt voor
belangrijk deel door de 2 dagen schaatsen op de ijsbaan.
M.b.t. de balans wordt door de penningmeester opgemerkt dat het dak van
het clubgebouw is afgeschreven en dat het clubhuis zijn laatste
afschrijvingsjaar is ingegaan. Afschrijvingen m.b.t. uitbreiding ijsbaan en
dijkverzwaringen lopen nog een aantal jaren door. Daar komt nu de nieuwe
lichtinstallatie bij. De voorraden medailles zijn dit jaar voor 50% afgeboekt.
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Kascontrole
Gerard Bakker meldt dat hij samen met Kees van Adrichem de financiële
stukken en kas bij de penningmeester heeft gecontroleerd. Alles is daarbij in
orde bevonden. De penningmeester wordt vervolgens decharge verleend.
Begroting seizoen 2006-2007
De penningmeester vertelt dat het begrote resultaat + € 1700,- is uitgaande
van een seizoen zonder ijs. Bij een ijswinter zijn de opbrengsten hoger.
M.b.t. de afdracht aan de KNSB maakt de secretaris melding van het besluit
van het bestuur KNSB Gewest Z-H over terugsluizen van het fors opgelopen
eigen KNSB-vermogen naar met name de natuurijsverenigingen. Hij vraagt
de leden ideeën voor het inzetten van dat geld bij hem te melden.
De begroting wordt vervolgens zonder opmerkingen/vragen vastgesteld.
Benoeming kascommissie 2006
De voorzitter bedankt vervolgens de kascommissie voor hun
werkzaamheden. Gerard Bakker treedt na twee jaar af. Kees van Adrichem
blijft nog een jaar. Henk Burgering treedt toe tot de kascommissie. Dick
Attema meldt zich aan als reservelid.
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10-jarig investeringsplan
De secretaris licht het rondgedeelde plan toe dat in de vorige algemene
ledenvergadering vanuit het bestuur is toegezegd. Het plan geeft weer de
afschrijvingen op gedane investeringen en op geplande investeringen
(erfverharding, geluidsinstallatie, veegmachines en renovatie clubgebouw) en
de effecten daarvan op kassaldi en eigen vermogen. Dit geeft een beeld van
een financieel gezonde vereniging.
Hans vd Ende vraagt het bestuur naar de mogelijkheid van het aanleggen
van een skeelerbaan waarmee een veilige speelplaats voor kinderen wordt
gecreëerd. Het bestuur zegt toe hierover na te zullen denken.
Het plan wordt vervolgens zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
5.
Bestuursverkiezing
Leo Heijdra en Antoine van Bijsterveldt zijn aftredend. Leo Heijdra is
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. Onder applaus van
de leden wordt Leo herkozen. Voor de functie van penningmeester wordt
Marlies Wenneker door het bestuur voorgedragen. I.v.m. haar studie kan
Marlies pas vanaf juni 2007 de functie op zich nemen. Antoine heeft
toegezegd tot 1 februari 2007 de financiën te blijven beheren. Binnen het
bestuur wordt het penningmeesterschap opgevangen voor de
overbruggingsperiode februari-juni 2007. De vergadering gaat hiermee
akkoord en onder goedkeuring van de leden wordt Marlies tot
penningmeester gekozen.
Vervolgens bedankt de voorzitter Antoine voor zijn 10 jaar secuur
penningmeesterschap bij de vereniging. Hij laat een gezonde financiële
situatie achter. Onder applaus van de leden wordt hem een attentie
aangeboden.
6.
Rondvraag/sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter bedankt
vervolgens de vrijwilligers en bestuursleden bij de vereniging voor hun inzet o.a.
rond de bouw van de nieuwe lichtinstallatie. Hij bedankt ook Fred vd Meer voor
z’n jaarlijkse schaatsexpositie. Hij maakt vervolgens melding van het ingebruik
nemen van de nieuwe lichtinstallatie door wethouder Van den Berg direct na de
vergadering. Daarna zal Lenie van Hoorn vertellen over haar
schaatsbelevenissen met name over de Elfstedentocht van ’85 die zij wist te
winnen. Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit
om 21.40 uur de vergadering.
Leo Heijdra
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SCHAATSEN SLIJPEN / SCHAATSENHOES MAKEN
voor alle schaatsen en alle gewenste rondingen
kunt u bij ons terecht
folkert en joke Foekema
prins hendriklaan 32 te den hoorn
tel.: 06-20508100 of 06-13861425
e-mail: foekies@kabelfoon.nl

verzamelaar van oude schaatsen

Hoveniersbedrijf

Dorus v.d. Kraan
Kloosterpad 63
2635 DG Den Hoorn

tel. + fax: 015-2620486
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WETHOUDER STELT IJSBAANVERLICHTING IN WERKING
Tijdens de jaarvergadering van de ijsclub in november 2006 heeft wethouder
Piet van den Berg van Midden-Delfland de nieuwe ijsbaanverlichting in
werking gesteld. Ondanks het feit dat er nog geen grote vorstperiode
verwacht werd, was de vereniging er dus klaar voor. De wethouder gaf in zijn
toespraak aan geen schaatsliefhebber te zijn, maar hij wilde wel meteen
ondersteunend lid worden van de vereniging omdat hij duidelijk het
enthousiasme proefde bij de ijsclub die bijna 4000 leden telt. Dat straalde ook
bij hem door! Het bestuur kreeg van de gemeente een vlaggenmast en een
gemeentevlag aangeboden.
De ijsclub wist toen nog niet dat de winter 2006/2007 een voorlopig
dieptepunt zou worden in het 16 jarig bestaan van de club. Immers het bleek
geen enkele keer mogelijk om ook maar één schaatspoging te wagen.
Maar dat mocht de pret niet drukken. Door eendrachtige samenwerking van
een aantal trouwe leden werd wekelijks hard gewerkt aan de realisatie van
de nieuwe lichtinstallatie en de club staat dan ook helemaal gesteld voor het
seizoen 2007/2008 met zes prachtige masten. In oktober jl. is ook de door de
gemeente aangeboden vlaggenmast geplaatst en een trotse voorzitter van
de technische commissie Ben Schenkeveld heeft op 19 oktober dan ook
direct de ijsclubvlag in top gehangen. Dit werkte direct want in de nacht van
19 op 20 oktober werd de eerste nachtvorst van het seizoen gesignaleerd en
waren de plassen egaal bevroren. Vliegveld Twente meldde al 7 graden
grondvorst. Het ijsclubhart werd dan ook flink gestimuleerd.
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VROUWEN EN DE ELFSTEDENTOCHT
Schipluiden heeft elfstedenwinnares Tineke Dijkshoorn in haar midden en
tijdens de jaarvergadering van de ijsclub in 2006 was ook haar voorgangster
Leny van der Hoorn aanwezig om het een en ander over haar overwinning in
1985 te vertellen. De dames kennen elkaar al heel lang en samen halen zij
oude herinneringen op.
Tineke stond als oudste van een gezin van elf kinderen op veel te grote
schaatsen op het ijs. Vroeger was er niet veel geld voor dat soort dingen.
Haar vader heeft talloze keren de houten schaatsen van Tineke en haar tien
broertjes en zusjes ondergebonden. Toen Tineke 16 jaar was kocht zij
hockeyschaatsen, maar dat bleek geen succes te zijn. Op 18-jarige leeftijd
reed zij al wedstrijden bij de oude IJsclub Vlietland op het weitje bij Manege
Chardon. Maar geschaatst werd er natuurlijk alleen als er natuurijs lag. De
kunstijsbaan kwam pas in 1975 in zicht.
Leny van der Hoorn was het oudste kind in een gezin van dertien koters. Ze
woonde op een boerderij aan de Klapwijkseweg in Pijnacker. “Wij hadden
een grote kist met (gekregen) schaatsen, maar van schaatsen kwam voor mij
niet veel. Ik moest eeuwigdurend op mijn broertjes en zusjes passen en
daarnaast was ik verantwoordelijk voor de kinderen van mijn twee ooms die
ook al grote gezinnen hadden. Ik was zelf een jaar of tien en ik vond het
maar oneerlijk. Neef Jan, die even oud was, mocht wel de wijde wereld in.
Met lede ogen zag ik ze gaan. In de winter van 1963 lag er heel lang ijs.
Vlakbij het veilingterrein heb ik toen wedstrijdjes gereden met wat jongens,
een achtervolging. Ik kreeg op een gegeven moment witte kunstschaatsen,
maar ook daar kun je goed mee rijden, ik gaf nooit op. Natuurlijk bezat ik op
een gegeven moment stalen noren, dat ging veel beter. Mijn vriendin Joke
van der Voort – van Gaalen, schaatste met Stien Keyzer uit Delfgauw. Ik
schaatste toen ook wel mee, met haar broers. In de zomer klommen we op
de racefiets. Daar werd over gepraat want dat was niet gepast. Een meisje
trouwde, zou moeder worden en moest achter haar man staan, zo
traditioneel was ik opgevoed.”
Tineke ging wedstrijden rijden. In 1980 mocht zij mee met de mannen naar
een landelijke marathon en daar hebben de dames elkaar ontmoet. Vanaf die
tijd reden ze wel samen wedstrijden. In 1984 gingen ze naar de alternatieve
elfstedentocht in Canada. Daar waren maar heel weinig vrouwen.
In 1985 won Leny de lang verwachte elfstedentocht in eigen land. Tineke
reed de eerste veertig kilometer op kop en eindigde uiteindelijk als vijfde.
Leny: “Ik wilde mijn eigen plan rijden. Mijn trainer gaf mij wel aanwijzingen
maar die ging mij veel te rustig. Mijn man reed ook mee in de wedstrijd. Ik zat
vroeg in de startkooi en het verliep allemaal goed. Bij Sloten mochten mijn
verzorgers echter niet op het ijs en zo kreeg ik geen slok water meer binnen
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tot aan Kimswerd. Ik gokte op alles of niks en werd eerste met een tijd van 7
uur 31.”

Twee elfstedentochtwinnaressen bij elkaar,
Tineke Dijkshoorn (l) en Lenie van Hoorn (r)
In 1986 zat Leny in Polen voor de alternatieve elfstedentocht toen zij
halsoverkop naar Friesland terug moest voor de ‘echte’. Tineke reed dat jaar
heel sterk: “Ik wist dat ik ging winnen, ik voelde dat gewoon. In mijn hoofd
was ik ervan overtuigd en dat is gelukt ook, terwijl er best wel heel snelle
meiden waren die gesponsord werden.” Tineke werd als winnares bij de
vrouwen van de elfstedentocht 1986 in haar woonplaats Schipluiden flink
gehuldigd. “Het was pas sinds 1970 dat de reglementen van de tocht zodanig
aangepast waren dat vrouwen mochten meerijden, maar ze moesten tot de
eerstvolgende elfstedentocht in 1985 wachten. De organisatie had toen ook
nog geen prijs voor vrouwen, ze waren er duidelijk nog niet op ingesteld.”
Inmiddels is er een aparte wedstrijd voor dames. Leny en Tineke moesten
het nog tegen de talrijke mannen opnemen. De eindtijd van Tineke was 7 uur
en 52 minuten. “Zo ben ik wel de snelste vrouw van de vorige eeuw
geworden,” meldt Leny terecht.
De tocht der tochten heeft al vele tongen losgemaakt. Wanneer zal de
volgende elfstedentocht zich aandienen?
Gemma van Winden
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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
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“OP DE SCHAATS GOUDSE PIJPJES HALEN”
Een artikel uit de serie Goudsch van Oud uit de Goudsche Courant,
7 februari 2001; door Ton van Wieringen
Het zal rond 1900 geweest zijn dat de schaatstocht naar Gouda is ontstaan.
Vooral uit Rotterdam, maar ook uit andere steden en dorpen, schaatsten
tallozen naar ‘Tergouw’ om met sprits, stroopwafels en pijpen behangen de
terugtocht aan te vangen. “Die traditie bestaat nog steeds, verklaart de heer
Van Vreumingen van het gelijknamige sigarenmagazijn aan de Wijdstraat. Bij
sterk ijs is er nog steeds vraag naar gekrulde, gekleurde en lange pijpen.
Zelfs ’s zomers komen skeeleraars hiervoor aan onze deur”. Tot de jaren
dertig schaatsten de liefhebbers op hun houten Friese doorlopers tot de
Westerkade en Lazaruskade. Later, toen het Gouwekanaal IJssel en Gouwe
verbond en de Julianasluis was aangelegd, diende de Ringvaart als eindpunt.
Vandaar gingen de schaatsers te voet naar de stad. De ongeveer twintig
kilometer van Rotterdam naar Gouda werd door geoefende schaatsers in drie
kwartier afgelegd. Bij terugkeer op de Kralingse Plas trok het showrijden veel
bekijks; soms leidde de “show” tot valpartijen met gebroken pijpen en
verdrietige gezichten tot gevolg. Onderweg rekenden baanvegers op centen
en vierkante stuivertjes. Wie geen geldstuk in het zinken emmertje
deponeerde, had grote kans de bezem voor de voeten te krijgen.

Foto uit de historische schaatscollectie Boxman(Rotterdam): Schaatsers
getooid met Goudse pijpjes voordat ze de terugtocht aanvaarden(1933).
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De Goudsche Courant van 29 januari 1917 meldde: ”Bij duizenden kwamen
ze de stad binnenglijden, overal vandaan. Een enorme drukte zoals we in
jaren niet gezien hebben. Urenlang was het op de vaart een lange rij van
schaatsenrijders die Gouda als einddoel hadden gekozen. Overal wapperden
die zondag vlaggen; je reinste feeststemming”.
Ook 10 februari 1929 was een schitterende ijszondag. De vorst herinnerde
aan de strenge winter van 1890/91 toen alle rivieren waren dichtgevroren en
het vervoer met paard en wagen over het ijs plaats vond. Alle vervoer te
water lag ook in 1929 stil; op het gladde ijs van de IJssel voor de Veerstal
werd naar hartelust geschaatst. Pas na veertig dagen vorst kon echter de
tocht tussen Rotterdam naar Gouda worden ondernomen. De Zuidhollandse
IJsbond had nagelaten de ijsweg in orde te maken. Na interventie van de
Goudse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer werd de baan in orde
gemaakt en afgebakend. Op zaterdagavond lazen de Rotterdammers dit in
hun bladen en een dag later gingen ze massaal onderweg. Eind januari 1933
sprak deze krant van een glorieuze ijszondag: ”Wachtelstraat en Bolwerk
waren in een marktterrein herschapen. Tientallen kramen stonden daar met
de typische Goudse producten. Veilingkisten deden als zitplaats dienst.
Velen lieten een lange pijp op een stokje in de gleuf van hun hoed of op hun
rug bevestigen. Wie zal op de schaats uit Gouda terugkeren zonder een
krulpijp op jas of pet, zonder sprits of wafels aan een schaatsenband of touw
om de hals? Daaraan denkt niemand. Kramers hadden speciale winkels op
de Gouwe ingericht. Sommigen bonden de schaatsen weer onder om van het
Bolwerk naar de Visbanken aan de Hoge Gouwe te glijden vanwaar de tocht
te voet verder ging naar de Markt. Op deze niet-gesloten zondag konden
café’s en restaurants de vraag niet aan”. De nu 88-jarige Rotterdamse
schaatsliefhebber en schaatsverzamelaar A.G. Boxman bracht in 1929 de
tocht tot een goed einde en herinnert zich precies wat de Goudsche Courant
destijds schreef.
Ook na de Tweede Wereldoorlog zette de ijstraditie zich voort. Op zondag 8
februari 1954 kreeg de Pijpenstad een invasie te verwerken van een kleine
tienduizend(!) sportievelingen. Er waren er die niet verder kwamen dan de
koek en zoopies op de Ringvaart nabij de Julianasluis en vervolgens de
terugtocht aanvaardden richting Rotterdam en verder, maar velen hadden er
een wandeling van twintig minuten voor over om de Markt te bezoeken voor
erwtensoep, warme punch en anijs. Kraamhouders en middenstanders
beleefden een top(zon)dag.
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VOOR DE JEUGD
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KNSB WEDSTRIJDKALENDER 2007-2008
Datum

Wedstrijd

Plaats

Afstanden

26-27-28
oktober
9-10-11
november
16-17-18
november
1-2
december
7-8-9
december
15-16
december
22
december
29-30
december
5-6 januari

NK Afstanden

Heerenveen

Alle afstanden

World Cup

Salt Lake City

Kort/Midden

World Cup

Calgary

Kort/Midden

World Cup

Moskou

Midden/Lang

World Cup

Heerenveen

Alle afstanden

World Cup

Erfurt

Sprint

NK Kortebaan

Biddinghuizen

Kortebaan

NK Allround

Groningen

Allround

NK Sprint

Heerenveen

Sprint

12-13
januari
19-20
januari
25-26-27
januari
2-3 februari

EK Allround

Kolomna

Allround

WK Sprint

Heerenveen

Sprint

World Cup

Hamar

Alle afstanden

World Cup

Baselga

9-10 februari

WK Allround

Berlijn

Midden/Lang/Ploegachtervolging
Allround

16-17
februari
22-23-24
februari
6-7-8-9
maart

World Cup

Inzell

Sprint incl. 100 mtr

World Cup
Finale
WK Afstanden

Heerenveen

Alle afstanden incl.
100 mtr
Alle afstanden

Nagano
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ONTWIKKELINGEN VAN HET WEER
****Toch koude winterverwachting ****
Laten we maar beginnen met het slechte nieuws. Menigeen heeft wel een en
ander gelezen over de ijsbedekking en de afname van het poolijs. Vorig jaar
had in september de ijsbedekking al de minste oppervlakte sinds de
metingen, echter in 2007 zijn de verschillen nog veel groter. Als deze
ontwikkeling doorgaat is in een paar jaar het poolijs weg.
Een enkele keer sla ik de plaatjes op van de poolijsbedekking om dat alles te
volgen (het bloed van een ijsclubbestuurder kruipt tenslotte waar het niet
gaan kan). Onderstaande plaatjes betreffen de data 26 oktober 2006 en 19
oktober 2007. Het rechterplaatje is dus 1 week vroeger in het jaar dan het
linker. De verschillen zijn opmerkelijk groot zowel aan de zuidelijke kant bij
Nova Zembla als bij de Oostelijke IJszee tussen Alaska en Siberië. In
afgelopen seizoen begin september was de Noordwestelijke doorvaart
tussen Canada en Groenland geheel open en ook nu is de poolijsbedekking
ver achter op het vorige seizoen. Het effect op de sneeuwbedekking in
Siberië, Rusland en Scandinavië is hier misschien ook aan te wijten.
Of en in hoeverre dit het komend seizoen versterkte effecten heeft op de
wintertemperaturen is nu natuurlijk nog niet vast te stellen. Afkoeling boven
land vindt veelal plaats door uitstraling en boven sneeuw en ijs is dit altijd
sterker dan boven water en kale grond (behalve boven veengrond in de
Zouteveense polder, daar wil het wel eens dieper uitschieten).

Zonnevlekkenactiviteit
Zoals vorig jaar in het jaarboekje aangegeven, gaan we volgens
wetenschappers van de Universiteit van Stanford, Californië de komende
jaren een periode van verminderde zonnevlekkenactiviteit tegemoet. In het
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verleden is gebleken dat dergelijke perioden van verlaagde zonneactiviteit
steeds hebben geleid tot een periode van ruime lagere temperaturen, dus het
kan de komende jaren zomaar volledig veranderen.
Het KNMI heeft deze verbanden onderzocht en kan niet tot eenduidige
conclusies komen. Zij stellen dat een aantal koude winters inderdaad
samenvielen met een periode van weinig zonnevlekken. Zie hiervoor:
http://www.knmi.nl/VinkCMS/explained_subject_detail.jsp?id=3793
In een artikel in Elsevier werd het verband tussen zonnevlekken en
koudeperioden ook besproken, waarbij werd opgemerkt dat steeds meer
meteorologen zich hiermee gaan bezighouden. De Engelsman Piers Corbijn
blijkt hiervoor zelfs een betaalsite te hebben ingericht:
http://weatheraction.com/.
Het eerste bericht over de winterverwachtingen van Cees van Zwieten is ook
hoopgevend. Hij geeft aan, dat de lange periode van bovennormale
maandtemperaturen sinds juni jl. zijn omgevormd tot min of meer normale tot
zelfs iets te koele temperaturen. Het nieuwe seizoen begint dan ook aan de
frisse kant. Citaat: ‘Intussen kunnen we constateren, dat drie maanden op rij
in De Bilt te koel waren. Ook dat is lang niet gebeurd; voor het laatst in de
winter van 2006. Kortom de aanhoudende warmte is voorbij en substantieel
te koel weer is weer mogelijk; we maken dus een frisse start voor het nieuwe
seizoen. Dat kan voor de komende winter alleen als relatief positief gezien
worden. Ziet het er dus erg gunstig uit voor de komende winter? Ik heb daar
nog geen duidelijk idee van; laten we de ontwikkelingen maar eens
afwachten en de hoop op winterkou niet laten varen. Het kan toch zo maar
weer gebeuren’. Bron: http://www.schaats-en-skate.nl/cees/wintercees.htm
Afsluitend enkele ludieke weerspreuken:
• Als het krakend vriest in december… is november van de kalender.
• Als den haan niet kraait bij het ochtendrood.. dan is er mist of den haan
is dood.
• Geeft januari ijs en sneeuwtapijt, dan ben je hopelijk de winterjas niet
kwijt.
• Krimpende oostenwind en uitgaande vrouwen… zijn nauwelijks te
vertrouwen.
• Als het sterk vriest met snijdende oostenwind... wees dan blij als je de
jongeheer nog vindt.
• Keert de kat de rug naar het vuur, daar komt sneeuw van op den duur.
• Bevriezen je noten in de zak, dan heb je een stevige winter op je dak.
• Wordt een ijsclubbestuurder narrig en laconiek, dan is de
winterverwachting kritiek.
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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

