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VRIJWILLIGE INZET EN SPONSORING. 
 
Zo in de loop van het jaar worden er op en rond de ijsbaan vele activiteiten 
ontplooid. In het meerjarenplan stond vorig seizoen de vernieuwing van de 
verlichtingsinstallatie en dit zomerseizoen de verharding van het erf gepland.  
In het draaiboek van de 
ijsclub staan verschillende 
pagina’s met namen van 
mensen die zich willen 
inzetten of die materiaal en 
machines hebben om voor 
de ijsclub werkzaamheden 
te verrichten. Dat staat mooi 
in zo’n draaiboek, maar is 
allerminst vanzelfsprekend, 
maar ondernemers in onze 
gemeente zijn best nog wel 
eens bereid om hun tijd, 
energie en machines gratis 
in te zetten. 
 
In dit verband willen we toch een paar namen noemen. 

• Matthieu van der Kraaij heeft zowel bij de lichtinstallatie als bij de 
erfverharding veel materiaal ingezet bij de zware werkzaamheden als het 
plaatsen van lichtmasten en het egaliseren van het voorterrein. 

• Aannemer Kroes uit Maasland heeft 8 kiepwagens met zo’n 15.000 
klinkers en 50 straatbanden gratis geleverd om de erfverharding te 
realiseren. 

• Dirk Rodenburg heeft meerdere malen de noodzakelijke grondwerken 
uitgevoerd en stelde belangeloos het trilapparaat beschikbaar waarmee 
de nieuwe bestrating werd geëgaliseerd en ingetrild. 

• Kortgeleden is de voorraadkeet voorzien van een nieuwe dakbedekking. 
Peet van der Ende die zich net als zelfstandig installatiebedrijf heeft 
gevestigd, bleek zich –net zoals trouwens al vele jaren- ook nu weer 
hevig te hebben ingespannen om de lekkage in dit gebouwtje voor jaren 
op te lossen. 

• Vele anderen, vrijwilligers en bestuursleden zetten tijd en ook middelen in 
die nodig zijn om de vereniging zo gezond te laten draaien. 

 
Namens het bestuur en de leden van IJsclub Vlietland onze hartelijk 
dank hiervoor!!! 
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‘In gesprek met het ijs’ 
 

In Nederland lijken de mensen niet wijs, 
Ik kan mijn ogen haast niet geloven; 

De een praat met bomen, de ander met ijs 
En het Oranjegevoel zweeft erboven, 

 
In Nederland lijken ze nuchter en grijs 

Naar Kerstmis en de kaarsen die doven 
Maar als het gaat vriezen dan is het weer prijs 

En verlaten de mensen hun hoven, 
 

Een Hollander schaatst hier tot aan het graf 
In gesprek met het ijs, intens tevreden; 
Zonder schaatsen is het leven niet af, 

 
Elk volk heeft vreemde gewoonten en zeden, 

Maar nergens ter wereld zijn ze zo maf 
Van ijs en die gekke Friesche Elfsteden. 

 
Onno Kastelein,  

Uit: Meulenhoff Poëziekalender 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schaatsende zwaan, voorbode van strenge winter??
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ALGEMEEN VERSLAG 2007-2008 
Evenals vorig jaar is de eerste vorst dit jaar gesignaleerd op 29 oktober, de 
dag dat uw secretaris het algemeen verslag schrijft. Vanmorgen dus even een 
snel bezoek aan de ijsbaan, waar onze vrijwel fulltime werkende vrijwilliger 
Kees Kaiser al weer bezig was met de bouwput, waar aanstaande zaterdag 
een mooie straat zal verschijnen. Gezamenlijk hebben we de eerste 
ijsvorming aanschouwd op de plassen die na de overvloedige regenval van 
de laatste dagen al op de ijsbaan verschijnt. Het geeft net als vorig jaar de 
eerste tintelingen met de altijd aanwezige hoop op mooi winterweer, een hoop 
en verwachting die elke rechtgeaarde ijsclubbestuurder in zich draagt. 
 
Het aantekenschrift voor seizoen 2007/2008 dat op de ijsbaan wordt 
bijgehouden, bevatte voor het teleurstellende seizoen 2006/2007 maar 
drieënhalve hoopvol beschreven pagina’s, maar in het afgelopen seizoen viel 
meer eer te behalen. Rond 15 november 2007 werd de eerste solide kou in 
Noord Scandinavië opgetekend en viel er veel sneeuw in de Duitse 
middelgebergten. De Noordzee en de Oostzee hadden dat jaar normale 
watertemperaturen en dat betekende dat er minder afkoeling nodig was om 
de kou tot West Europa te laten doordringen. De eerst beschreven pagina 
eindigt dan ook met de opmerking: “We rekenen op een paar ijsperioden en 
mogelijk een koud of streng uitpakkende winter, In maart weten we meer!”.  
 
Vanaf 12 december begonnen de kaarten serieuze wintertrekjes te vertonen 
en op zaterdag 15 december viel aan de hand van de KNMI lange termijn 
temperatuurverwachting door te rekenen, dat we binnen vijf dagen 4 a 5 cm 
ijs konden bereiken. “Woensdag onder strikte condities op de baan??…. ’t Is 
hoopvol, maar ’t kan” staat in het logboek opgetekend. Op zondag 16 
december noteert ijsmeester Ben Schenkeveld 1,6 cm ijsdikte op de 
kinderbaan en 1.1cm op de grote baan, maar ook door de jeugd kapot 
getrapte kanten en een lastig ganzenwak. Op 18 december belde de 
voorzitter van IJsclub Eendracht uit Naaldwijk of we een Westlands 
marathonkampioenschap wilden organiseren, zodra het ijs het toeliet. Ook bij 
de collega-bestuurders was de koorts dus toegeslagen.  
MAAR!!!… het resultaat van al die doorgerekende verwachtingen klopte als 
een bus. Op woensdag 19 december startte een mooie intense ijsperiode van 
5 volle dagen, waarbij ook in de avonduren volop is geschaatst. De eerste 
ijsfoto’s verschenen op de site van Jan visser en in zijn weerbericht in Trouw. 
Vlietland was dit jaar vrijwel de eerst geopende landijsbaan, zeker voor het 
Westen. Op de eerste dag tekenden 150 nieuwe leden in en de daarop 
volgende twee dagen nog vele honderden. Door de eerste publiciteit van Jan 
Visser kwamen TV West, de WOS, de lokale kranten en op zaterdag NOS 
Radio 1 met het programma ‘Langs de Lijn’ naar de ijsbaan om het westerse 
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wonder te aanschouwen. Op woensdagavond bracht Helga van Leur een foto 
van onze ijsbaan met schaatsers bij het RTL weerbericht. Vanuit alle 
windstreken kwamen schaatsers in Schipluiden schaatsen. Waar op 
woensdag nog werd gereden met 800 man op een ijslaagje van ongeveer 4,5 
cm dikte groeide dit aan tot op zaterdag, na bijna 7 graden vorst, 6,5-8 cm 
dikte. Dit was ook nodig, want deze dag zal wel in onze annalen blijven staan 
als de drukste ooit. Wat een mensen!, wat een sfeer!, en wat een weer! Met 
name juist op die zaterdag waren geen woorden te vinden om de schoonheid 
van die winterdag te beschrijven. Na drie dagen met wat nevelige 
omstandigheden brak de zon door en werd ‘s morgens vroeg een prachtig 
panorama ontvouwd, waarbij elke spriet en twijg voorzien was van een 
centimeter aangevroren mistaanslag. Er zal waarschijnlijk geen dag geweest 
zijn, dat er in Nederland zoveel natuurfoto’s zijn gemaakt. Terecht dat een 
aantal van die prachtige ijs- en sfeerfoto’s in het mooie boek ’Markant Midden 
Delfland, een wereld apart’, dat afgelopen juni verscheen, zijn opgenomen. 

 
Er was nog een stille hoop, dat op zondagmorgen de omstandigheden alsnog 
tot een mooie ijsdag zouden leiden, maar de gure westenwind had de baan 
tot een natte boel gemaakt. Verschillende bestuurders en spontaan gekomen 
vrijwilligers hebben binnen een paar uur de restanten van 5 dagen 
ongeëvenaard ijsplezier opgeruimd, terwijl nog 15 bikkels de gure wind 
trotseerden om hun laatste rondjes op natuurijs van dat jaar te maken.’ 
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Veel mensen kwamen nog kijken en de koffie werd volop geschonken, maar  
smaakte wat katerig;  het afscheid van één van de mooiste ijsperioden was 
gevoelig voor menig liefhebber, maar Vlietland kon met veel voldoening 
terugkijken op een volop geslaagde periode en ieder ijsclublid wist weer voor 
de komende jaren waarvoor het lidmaatschap diende. 
 
Het simpele feit, dat alle leden weten, dat er in Schipluiden snel wordt 
geschaatst en dat men op een ijsdikte van 4 cm zelfs wordt toegelaten, 
betekent, dat het ijsclubbestuur vertrouwen heeft in haar leden. Het kan alleen 
als iedereen zich gedisciplineerd gedraagt en luistert naar de ‘dringende’ 
aanwijzingen. Dit seizoen was het soms wat lastig om mensen te overtuigen, 
dat ze niet met z’n allen lopend naast hun kindje op de kinderbaan konden 
rondscharrelen. Juist omdat er zoveel nieuwe leden bij kwamen die de regels 
nog niet kenden, moest er soms wat indringend worden ingesproken op 
mensen. Wat soms nog niet wordt begrepen is dat stilstaan of langzaam 
bewegen op 4 cm ijs heel gemakkelijk leidt tot breuk of wakken en dat 
daardoor de volgende dagen niet kan worden gereden. Door met elkaar juist 
die belangrijke eerste dagen heel voorzichtig met de nog prille ijslaag om te 
gaan kunnen wij de ijsperiode verlengen. Als we de ijsdikteregels van de 
beginjaren ’ 90 van de ijsclub zouden hanteren, was er alleen op zaterdag 
geschaatst en nu is er een vijfdaagse super geslaagde ijsperiode ontstaan, 
mede door de discipline van de leden en het zo nodig en tijdig elkaar 
corrigeren in die gevallen, dat er plukjes mensen bij elkaar klonterden. 
De uitdrukkelijke instructies aan iedere schaatser zijn en blijven dus ook 
komend seizoen van kracht bij een ijsdikte van minder dan 5 cm: 

• Alleen met "schaatsen aan", op het ijs!!  

• We laten de sleetjes thuis!!  

• Er mag niet in treintjes geschaatst worden!!  

• Alleen verspreid over het ijs rijden  

• Stil staan op het ijs is niet toegestaan!  

• Praatjes hebben we niet op het ijs, maar op de dijk of in het clubhuis  

• Natuurlijk alleen open voor leden!!  

• Alles voor eigen risico van de schaatser!!  

• Verbod voor hockeyschaatsen bij volwassenen, te klein draagvlak. 

• De ijsclub wenst alle ‘regels respecterende’ leden veel schaatsplezier 

Gedurende de ijsperiode werd er ook druk gehandeld op de tweedehands 
schaatsenmarkt. Voor rekening van de ijsclub werden 70 paar schaatsen 
verkocht en ook schaatspecialist Foekema verkocht tientallen gebruikte of 
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nieuwe schaatsen. Deze service, inclusief het slijpen van schaatsen, is dit 
seizoen zeer nuttig gebleken.  

Nog even alle feiten van afgelopen seizoen op een rijtje:      
IJsdagen     5 
IJsperioden      1 
Maximale ijsdikte    8 cm. 
Aantal leden 30 juni 2007   3722 
Aantal leden 30 juni 2008   4130  
Betaling automatische incasso   92%  
Bestuursvergaderingen    1 
Vergaderingen KNSB District Westland  2 
Vergaderingen Westland Tourtocht  2 

Onder het uitspreken van de hoopvolle verwachting dat we ook komend 
seizoen weer een ijsperiode mogen bijschrijven eindigt ook dit jaar het 
algemeen verslag. 

Aad van Winden, secretaris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standbeeld ‘De Lierse IJskoningen’ Piet Keijzer en Kees Broekman in De Lier
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INTERVIEW MET ZOMAAR EEN VRIJWILLIGER……….KEES KAISER 
 
Vanaf 1963 is Kees Kaiser al lid van onze ijsclub dus met recht er een van het 
eerste uur. Hij heeft van jongs af aan geschaatst maar komt dan ook uit een 
echte schaatsfamilie. Zijn moeder is de zus van Kees Broekman, een van de 

‘Lierse ijskoningen’ die in ’52 twee 
zilveren olympische medailles won bij 
het langebaan schaatsen en in ’53 
europees kampioen allround werd. Zijn 
zus, Stien Baas-Kaiser, werd in ’67 en 
’68 tweemaal wereldkampioen allround 
bij de dames. Het schaatsen zit Kees 
dus in de genen. 
Door zijn vader werd hij gestimuleerd te 
schaatsen. Uit religieuze overweging 
mocht er eigenlijk nooit op zondag 
worden geschaatst, maar omdat zijn zus 
Stien aan wedstrijdschaatsen deed 
moest dit door de vingers worden 
gezien. Kees: ‘Dit gaf mij ook de vrijheid 
in natuurijsperioden op zondag te 
schaatsen’.  

 
Kees is de vierde uit een gezin van negen kinderen en heeft dus wel geleerd 
wat aanpakken is. Veertig jaar heeft hij bij hetzelfde tuindersbedrijf gewerkt, 
eerst in de groente en later in de bloemen. Kees geniet zeer van de 
Nederlandse natuur, zelfs zo dat hij nog nooit naar het buitenland is geweest. 
‘Nederland is mooi genoeg, natuurlijk vooral als er natuurijs ligt!’, aldus Kees. 
 
Kees is een man van weinig woorden maar van heel veel daden, een 
vrijwilliger waar de club trots op is. In november als het water op de ijsbaan 
gaat komt hij al kijken of er iets te doen valt. Een vaste traditie is dat hij het 
drijfgras uit het water harkt vóór de vorst invalt.  
Voor het clubhuis wordt een nieuwe bestrating gelegd en Kees is daar al weer 
dagen in de weer om het voorwerk voor de bestrating uit te voeren.  
 
Naast zijn vrijwilligerswerk bij onze ijsclub heeft hij nog een passie, vissen, het 
liefst hele dagen!! Het maakt niet uit of het regent ‘Kees vist altijd!’. ‘Gelukkig 
is deze passie goed af te wisselen met het schaatsen’.  
We hopen dat Kees nog lang vrijwilliger bij ons mag zijn. 
 

Tineke Dijkshoorn 
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CONTRIBUTIE EN INSCHRIJVING 2008-2009 
 
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  
2008-2009 

Binnen betalings-
termijn (vóór 20 
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 
 

 
 
 
 € 3,- 
 € 2,- 

 

 
1)
 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 25 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 25 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 

 
 



 16 

MOLENAARSBEDRIJF 

VAN LEEUWEN BV 
 

Voor al uw dierbenodigdheden  

 
Gaagweg 5, 2636 AG Schipluiden 

Tel. 015-3808297 

www.vanleeuwendiervoeders.nl 

 

 
 
 

 
 

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' 
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AGENDA LEDENVERGADERING 25 NOVEMBER 2008 
(aanvang 20.30 uur in clubgebouw ijsclub, vanaf 20.00 uur koffie) 
 
 

1. Opening / mededelingen 
 

2. Vaststelling agenda 
 

3. Notulen ledenvergadering d.d. 20 november 2007 
(zie pagina’s 19 t/m 22 in dit boekje) 
 

4. Algemeen verslag seizoen 2006-2007 
 (zie pagina’s 9 t/m 12 in dit boekje) 

  
5. Financieel verslag: 

• Resultatenrekening 2007/2008 + balans 

• Verslag kascommissie (Henk Burgering+ Dick Attema) 

• Begroting seizoen 2008/2009 

• Benoeming kascommissie 2009 
* Henk Burgering is aftredend na 2 jaar 
* Peter de Vette is reservelid 

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

6. Bestuursverkiezing 
* aftredend en herkiesbaar zijn Tineke Dijkshoorn en  
Aad van Winden 
* 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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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 20 november 2007 
 
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
De voorzitter Jan vd Berg opent de vergadering om 20.30 uur voor 50 leden 
en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Na enkele openingswoorden van de 
voorzitter wordt aandacht gevraagd voor het trieste en onverwachte overlijden 
van Bram Dijkshoorn, de echtgenoot van ons bestuurslid Tineke en een altijd 
enthousiaste vrijwilliger van de ijsclub. De voorzitter typeert hem zoals hij 
was, een nuchter en prettig mens, die een groot hart had voor sport en vooral 
voor het natuurijs. Ter nagedachtenis wordt een minuut stilte ingelast, waarbij 
alle aanwezige leden staande deze gewaardeerde en gerespecteerde 
ijsclubman gedenken. 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van  ‘rayonhoofd’ Gerard van 
Leeuwen, Jan Groenewegen, Jacob van der Spek en Leo Heijdra. 
 
Mededelingen: De jaarvergadering van de KNSB, Gewest Zuid Holland heeft 
plaatsgevonden op 17 november. De nieuwe directeur Huub Stammes werd 
voorgesteld en presenteerde de plannen van de KNSB alsmede het nieuwe 
contributiebeleid. Daartegen bestaan veel bezwaren door de verhoging voor 
natuurijsclubleden. Dit doet geen recht aan de bezwaren van natuurijsclubs 
voor de bovenmatige contributies t.o.v. het relatief weinige ijsgebruik.  
Deze handelwijze vervreemdt de natuurijsclubs van de KNSB. 
Als ingekomen stukken worden vermeld: 

• Het KNSB- conceptbeleidsplan 2006-2010 ‘Kou uit de Lucht’ en 
aanvullende discussienotitie vanuit district Westland;   

• Het aanvraagformulier voor gebruik dooifonds KNSB (er is een aanvraag 
ingediend, waarop nooit antwoord is gekomen); 

• De toewijzing van 10 kaarten WK Sprint 19-1-2008; 

• Uitnodiging 125-jarig bestaan KNSB. 
Naar aanleiding van de toelichting wordt de vraag gesteld of we van de KNSB 
af kunnen. De secretaris licht toe: In het Westland is de ijsclub Hard gaat ie 
van De Lier geen lid. Maar als echte ijsvereniging heb je ook een morele 
plicht om je bond en bijbehorende verenigingen te steunen; het gaat 
momenteel te ver om de organisatie geheel de rug toe te keren. Echter vanuit 
de natuurijsverenigingen wordt wel heel duidelijk een correctie toegepast op 
de bijdrage aan de KNSB om een meer reële verhouding tot de jaarlijkse 
begroting te realiseren. Als we over ieder actief en inactief lid € 2,13 aan de 
KNSB zouden bijdragen, gaat meer dan de helft van onze jaarbegroting op 
aan deze kostenpost.  
Vervolgens wordt de in het ledenboekje opgenomen agenda ongewijzigd 
vastgesteld.  
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2. Notulen ledenvergadering 14 november 2006 
Er zijn geen bijzondere opmerkingen. Onder dankzegging aan notulist Leo 
Heijdra worden de notulen vervolgens vastgesteld. 
 
3.  Algemeen verslag 2006-2007 
De secretaris, Aad van Winden, 
geeft een korte toelichting op het in 
het jaarboekje opgenomen 
algemene verslag. De in het 
jaarboekje uitgesproken hoop op 
een flinke winter werd helaas niet 
ingelost door Koning Thialf. We 
hebben opnieuw een zeer slechte 
schaatswinter gehad. De maximale 
ijsdikte bedroeg 18 mm en dat is 
zelfs voor de meest dappere 
ijstester te beperkt.  Hoewel er dus geen schaatsdag viel op te tekenen 
bleven de leden trouw aan de club en was er slechts een gering verval met 
een terugloop van 3.898 naar 3.722 leden. De voorzitter dankt Aad en Leo 
voor de opzet en opmaak van het ledenboekje. 
 
 
4. Financiële zaken 
Resultatenrekening 1 juli 2006 tot 30 juni 2007 en balans 30 juni 2007 
De nieuwe penningmeester, Marlies Wenneker, geeft een toelichting op de 
uitgereikte financiële stukken. Alle boekingen van het boekjaar waren nog 
door de vorige penningmeester Antoine van Bijsterveldt uitgevoerd en dat 
was prima bijgehouden. Ondanks het gebrek aan ijs is het eigen vermogen 
van de ijsclub toegenomen, dit komt met name doordat de afschrijvingen van 
het clubhuis zijn komen te vervallen nu het 10 jaar oud is. De kosten en 
balans worden door de penningmeester goed en duidelijk toegelicht.   
Op een vraag van Hans van der Ende wordt gezegd dat de nieuwe 
lichtinstallatie in 10 jaar wordt afgeschreven, de eerste termijn is al verwerkt.  
Hans van der Swan vraagt toelichting op de stijging overige kosten. Dit betreft 
met name de energiekosten voor de nieuwe lichtinstallatie. De suggestie 
wordt gedaan hierover eventueel korting te bedingen. Henk van Kleef vraagt 
naar de voorraad jacks. De vragen worden naar tevredenheid beantwoord en 
de penningmeester wordt onder applaus gecomplimenteerd.  
Kascontrole 
Voor Kees van Adrichem en Henk Burgering was bij controle van de financiën 
bij de penningmeester geen eer te behalen. Alle stukken waren aanwezig, alle 
rekeningen keurig opgeborgen, en alle specificaties aanwezig, dus de 
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administratie werd als perfect omschreven. De penningmeester wordt 
vervolgens dan ook terecht volledig decharge verleend. 
Begroting seizoen 2007-2008 
De penningmeester vertelt dat het verwachte resultaat ad -/- 740 euro een 
gevolg is van iets terughoudend begrote contributies en de verhoogde kosten 
van afschrijving als gevolg van de nieuwe lichtinstallatie en de geplande  
investeringen. De buffer eigen vermogen kan dit goed hebben en een korte 
ijsperiode zal de balans in het voordeel doen omslaan. De voorzitter 
memoreert dat Marlies haar studie Moderne bedrijfsadministratie heeft 
afgerond met positief resultaat. De financiën zijn dus bij haar in goede 
handen. De begroting wordt vervolgens zonder opmerkingen vastgesteld.  
Benoeming kascommissie 2006 
De voorzitter bedankt vervolgens de kascommissie voor hun 
werkzaamheden. Kees van Adrichem  treedt na twee jaar af. Henk Burgering 
blijft nog een jaar. Dick Attema treedt toe tot de kascommissie. Peter de Vette 
meldt zich aan als reservelid. 
 
5. Bestuursverkiezing 
Voorzitter Jan van de Berg en Wim van Mierlo zijn aftredend, beiden zijn 
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. Onder tijdelijk 
voorzitterschap van de secretaris worden beiden onder applaus van de leden  
herkozen. Nadat de voorzitter is herkozen kan hij de hamer weer ter hand 
nemen en de vergadering voortzetten.  
 
6. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt flink gebruik gemaakt. Theo van Paassen meldt de 
diefstal van de webcam bij het clubhuis en komt met de suggestie om een 
nieuwe betere webcamera op een mast te plaatsen. Aad Koole stelt voor dat de 
ijsclub andere activiteiten organiseert als er geen ijs komt; hij stelt voor gebruik 
te maken van de daluren op de Uithof. Zondagmorgen is er nog ruimte op de 
hockeybaan. Hans van de Ende suggereert om een keer op de 5 km baan in 
Biddinghuizen te gaan schaatsen. Dit idee wordt hartelijk ontvangen en 
meegenomen voor later. Wim Leeuwenstein geeft de suggestie om de ijsbaan in 
de late herfst een witte ondergrond te geven zodat de zonnewarmte wordt 
gereflecteerd. Door het bestuur wordt gewezen op het veengas, dat zorgt voor 
gasvorming onder dekzeil. De secretaris geeft aan dat de in het ijsclubboekje 
vermelde zonnecyclus en het gebrek aan zonnevlekken in de periode 2006-
2008 tot op heden geen merkbare verkoeling heeft meegebracht. Fred van de 
Meer merkt op dat de foto op blz 29 van het boekje niet op de winter van 1933 
maar op het jaar 1947 slaat. Dit wordt gezien de archiefkennis van Fred direct 
aangenomen. 
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Hans van de Ende meldt zijn zorg over ijsterrorisme op de Vlaardingervaart. Hij 
heeft een bootje gesignaleerd die door een dun laagje ijs voer. Hij vindt dat er 
een melding naar de beheerder van de Jachthaven moet gaan om dit tegen te 
gaan.  
Theo van Paassen wil meer drastisch overgaan tot een mijnenveld bij de uitgang 
van de Jachthaven. 
Bill van Vliet vraagt of er uit de contributies voor de KNSB geen posten zijn  
terug te halen als de BUMA rechten die niet worden gebruikt bij ijsloze winters. 
Emmy Smit stelt voor de lichtinstallatie meer in daluren te gebruiken. Door het 
bestuur wordt aangegeven dat de hogere kosten met name in het vastrecht 
zitten. Zij vraagt om clubgebonden activiteiten vroegtijdig op de site te vermelden 
zodat buitenleden eerder op de  
hoogte zijn. Willem Alsemgeest 
suggereert om een mailbestand 
te maken van alle leden en 
clubactiviteiten door te mailen.  
Dit is vooralsnog lastig meldt 
ledenadministrateur Eef 
Rimmelzwaan daar de 
mailadressen nu niet in het 
bestand zitten. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt vervolgens 
de vrijwilligers en bestuursleden 
bij de vereniging voor hun inzet 
voor de club.  
Hij bedankt ook Fred vd Meer 
voor z’n jaarlijkse 
schaatsexpositie. Hij bedankt de 
samenstellers van het boekje en 
wenst zijn leden en 
medebestuurders een goed 
seizoen toe.  
Tot slot bedankt de voorzitter de 
aanwezigen voor hun inbreng en sluit tegen 22.00 uur de vergadering. Ieder 
wordt uitgenodigd nog een drankje te nuttigen.  

 
Aad van Winden en Marlies Wenneker
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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  tel. + fax: 015-2620486 

2635 DG Den Hoorn 
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IJSMARATHON KUOPIO, FINLAND VAN 20 TOT 24 FEBRUARI 2008 
Verslag van Nico van Wijk 
 
20 februari 
Cees Keijzer en ik vertrokken ’s ochtends vanaf Schiphol via Helsinki naar 
Kuopio en kwamen om 14.30 uur aan in ons hotel Scandie. In de bus zat ook 
Richard Sijm die ik in Canada al eens had ontmoet. Na 20 minuten rijden met 
de bus arriveerden we bij het hotel. Het hotel ligt maar 100 meter van het ijs 
en zelfs maar 500 meter van de Start en Finish op het Kallavesiemeer dus 
ideaal. Het is er mooi weer rond het vriespunt. Om 4 uur spreken we af in de 
hal van het hotel om het ijs te gaan keuren. Na een half uurtje geschaatst te 
hebben ging de zon achter de wolken en koelde het zo snel af dat we zijn 
gestopt. 
 
21 februari 
Half 9 ontbijten. Het is niet koud, rond het vriespunt. Vandaag is er om 14 uur 
een wedstrijd van 25 km. Er starten maar 40 rijders, veel wedstrijdrijders 
moeten nog aankomen. Er finishen uiteindelijk 30 rijders waaronder 14 
wedstrijdrijders, Daniëlle Bekkering, een paar Finnen en 7 toerrijders. Mijn tijd 
over 25 km is 57 minuten, Cees heeft er 1 uur en 4 minuten over gereden. 
Het ijs is best goed, als het maar blijft vriezen want er zitten wel een paar 
sneeuwplekken in. Rond een uur of 6 ’s avonds begint het licht te sneeuwen. 
 
22 februari 
Het heeft de hele nacht licht gesneeuwd, er ligt zeker 5 cm verse sneeuw. 
Om 11 uur gaat Cees zijn kluners uitproberen, want daar wil hij zaterdag de 
200 km op schaatsen. Het sneeuwt nog steeds, maar er is wel een baan 
geschoven van ongeveer 3 meter breed. Dan gaat het harder sneeuwen en 
zie je geen scheuren meer. Na een klein uurtje houdt Cees het voor gezien. 
Om 14 uur stopt het met sneeuwen en is er zeker 10 cm gevallen. Rond 
15.30 wordt het een puinhoop, het dooit 5 graden en er liggen plassen water 
op het ijs.  
Om 18 uur is er een bijeenkomst voor de ploegleiders van de wedstrijdrijders. 
Daar Cees en ik niets te doen hebben en nieuwsgierig zijn lopen we mee naar 
beneden. Bij het naar binnen gaan van de zaal kun je koffie pakken, maar ik 
loop met een halve liter bier in mijn hand, wat mij direct commentaar oplevert. 
Na het welkomstwoord wordt er over het weer op de wedstrijddag gesproken, 
het wordt een heldere nacht met -5 gr vorst. Daarna wordt het snel bewolkt 
maar het blijft droog, dus het ziet er goed uit. 
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23 februari 
Vandaag is de wedstrijd van 200 kilometer. 
5 uur uit bed en ontbijten. Bij de ingang van het hotel is het -3 graden. Om 
6.30 uur naar het ijs en de schaatsen aantrekken en om 6.50 uur zijn we er 
helemaal klaar voor. Het begint licht te worden en we starten om 7 uur met 60 
wedstrijdrijders en 20 toerrijders.  
De wedstrijdrijders moeten we direct laten gaan. We gaan op zoek naar een 
leuk groepje. Na 3 km zijn we met zijn zessen: Kathalijne Oudhoff, Wim 
Pasman, Joop Veerman, Cees en ik en een Fin die niet in de waaier kan 
schaatsen. We blijven 3 ronden bij elkaar en dan zijn we de Fin kwijt. 
De zon die laag staat en in het ijs schittert, zou wel eens roet in het eten 
kunnen gooien. Voor de wind komt de Fin er weer bij, hij was gevallen. We 
halen een toerrijder bij die de 100 km doet en om 8 uur is gestart, we zijn nu 
met zijn zevenen. Na 4 ronden geeft Cees aan dat het hem toch te hard gaat, 
de Fin rijdt nog 2 ronden mee maar gaat er niet meer tussen zitten. Hij kan 
niet in een treintje rijden. Inmiddels is de zon achter de wolken verdwenen. In 
de 7

e
 ronde van 12,5 km is de wind flink aangetrokken en valt er een soort 

ijsregen. 
Om 11.10 uur zijn we op de helft, na 4 uur en 10 minuten. 
Het sneeuwt en het is windkracht 6. Na 5 uur is de toerrijder gefinisht, en 
gaan we met zijn vieren verder. In de 12

e
 ronde halen we een jonge Fin in die 
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aanbiedt om mee te rijden, en in de 14
e
 ronde is hij ineens verdwenen. Nog 

twee ronden, Joop begint te klagen maar mag van ons nu niet meer afhaken.  
Wim en ik trekken de kar tot het einde. We finishen met zijn vieren na 8 uur, 
52 minuten en 45 seconden: Kathalijne, Wim, Joop en ik. Ik eindig als 22

e
. 

Bij de finish hoor ik dat Cees toch nog 13 ronden heeft gereden. Dus nog 9 
ronden alleen heeft gereden voordat hij het voor gezien hield, dat is toch 
162,5 km in 7 uur 63 minuten en 46 seconden. Heel knap, zeker gezien de 
weersomstandigheden. Van de wedstrijdrijders zijn er ook maar 14 A-rijders 
en 3 B-rijders over de finish gekomen 
 
24 februari 
Ontbeten en nog gewandeld over het meer, maar het sneeuwde heel erg. 
Toen richting vliegveld en naar huis. Om 22.30 uur kwamen we aan op 
Schiphol. 
Voor mij zat mijn twintigste 200 kilometer schaatsen erop! 
 
Mijn doorkomsttijden (ronden 12,5 km): 

0.31 1.01 1.31 2.02 

2.37 3.06 3.36 4.10 

4.47 5.21 5.54 6.30 

7.04 7.40 8.16 8.52 
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HW Installaties 
 

Installatie & Onderhoud 
* Centrale verwarming 

* Gasinstallaties 
* Sanitair 
* Water 

* Elektra 

www.hwinstallaties.nl 
 

 

Harm Woltering 
Agnes Croesinklaan 7 
2636 HL  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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Elfstedenwinnaar Piet Keijzer overleden 
De laatste van het Pact van Dokkum van 1940 

 
Op 21 juli 2008 is oud-Lierenaar en elfstedenwinnaar 
Piet Keijzer op 89-jarige leeftijd overleden. Piet, naast 
Kees Broekman een van de twee schaatskoningen van 
De Lier, luisterde in 2001 de ledenvergadering van 
IJsclub Vlietland nog op met zijn zeer enthousiaste 
schaatsbelevenissen. 
 
In 1940 maakte Piet in zijn winnende tocht onderdeel uit 
van het ‘Pact van Dokkum’ toen vijf renners tegelijk 
over de finish zouden zijn gekomen.  
De Elfstedentocht van 30 januari 1940 eindigde in een 

enorme chaos doordat duizenden toeschouwers op het ijs kwamen om van 
dichtbij een waanzinnig slotakkoord van de tocht mee te maken. Vijf man 
stormden op de finishlijn af, alhoewel ze vlak daarvoor het beroemdste pact 
uit de Nederlandse sportgeschiedenis hadden gesloten: het Pact van 
Dokkum.  
 
Auke Adema, Dirk van der Duim, Cor Jongert, Piet Keijzer en Sjouke Westra 
reden in de tocht van 1940 op kop, toen ze in Dokkum afspraken om 
gezamenlijk te eindigen. Vlak voor het einde bleek de geur van eeuwige roem 
toch te sterk en werd het een eindsprint. Alhoewel de vijf niet tegelijkertijd 
over de eindstreep kwamen, kwamen ze in de boeken als gezamenlijke 
winnaar.  
Piet heeft altijd volgehouden dat hij als eerste over de finish is gekomen en 
daarom enige winnaar was. Tijdens ‘De Avond van de Elfstedentocht’ in 2007 
toonde filmbeelden zijn gelijk. Daarop is afgesproken om de vijf winnaars niet 
meer in alfabetische volgorde te noemen, maar in volgorde van binnenkomst. 
En zo werd Piet na 67 jaar toch nog als winnaar erkend.  
 
Piet heeft trouwens nog meer op zijn naam staan: omdat hij pas 21 jaar oud 
was, was hij toen de jongste winnaar ooit van een Elfstedentocht. Daarna is 
er nooit meer een jongere winnaar geweest. 
In 1946 schreef hij nog meer schaatsgeschiedenis als Nederlands kampioen 
all-round schaatsen. Hij werd daarmee de tweede Elfstedenwinnaar die dit 
presteerde. Alleen Coen de Koning (de winnaar van 1912 en 1917) had dat 
eerder al gedaan.  
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Vanaf 1 november 2008 kan er bij FlevOnice in Biddinghuizen weer 
geschaatst worden op de 5 km lange kunstijsbaan door de vrije natuur.  

Je kunt er schaatsen op individuele basis of in groepsverband. Voor clinics, 

groepsarrangementen, lessen, wedstrijden, tijdritten, toertochten, 

bedrijfsfeesten, evenementen en trainingen kun je er ook terecht.  
 

 
 

- 5 kilometer lange kunstijsbaan 
- 400-meter kunstijsbaan 
- 160-meter kunstijsbaan 
- Krabbelbaan voor de allerkleinsten 
 
Openingstijden 
Winter dagelijks 09.00 uur – 21.00 uur 
Afwijkende openingstijden vindt u op www.flevonice.nl in de jaarkalender 
 
Adres: 
FlevOnice  
Strandgaperweg 20,  
8256 PZ Biddinghuizen,  
Tel: 0321-328480 
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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 
 
 
 


