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♦

Loonbedrijf John Kester en Zn
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Van Beek Schilders

♦

Loon- en aannemingsbedrijf Van der Kraaij

♦

Aannemersbedrijf A. van Schie

♦

Installatiebedrijf Vis

♦

Schoneveld Interieur

♦
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Bestuur en commissies IJsclub Vlietland
Voorzitter:
Jan v.d. Berg

tel. (015) 3808677

Secretaris:
Aad van Winden

tel. (06) 22218735 e-mail: avw@kabelfoon.nl

Penningmeester:
Marlies Wenneker

tel. (06) 44114991 e-mail: marlieswenneker@gmail.com

e-mail: jbberg@planet.nl

Algemene bestuursleden:
Leo Heijdra, Dorus v.d. Kraan, Wim van Mierlo, Theo van Paassen,
Nico van Wijk, Eef Rimmelzwaan, Paulien Wolters, Ben Schenkeveld
Ledenadministratie + beheer clubgebouw:
Eef Rimmelzwaan
tel. (06) 23043848 e-mail: admin@ijsclubvlietland.nl
Trekkers Technische commissie:
Ben Schenkeveld, Theo van Paassen, Wim van Mierlo, Nico van Wijk
Trekkers Jongerencommissie
Paul van Leeuwen, Ernst-Jan van Dienst, Bas Wolters, Coen v.d. Windt
Trekkers Financiële commissie:
Marlies Wenneker, Aad van Winden, Eef Rimmelzwaan, Jan v.d. Berg
Trekkers Koek en zopie commissie:
Dorus v.d. Kraan, Paulien Wolters
Beheerders website
Jack van Soest, Leo Heijdra
De volgende bedrijven zijn sponsor van IJsclub Vlietland:
♦

Anton Ammerlaan Loon-, Verhuur- & Lasbedrijf

♦

Loon en maaibedrijf Willem Snijders

♦

P.M. van der Ende Installatiebedrijf

♦

Xtra Materieel BV

♦

Wim Ammerlaan Antenne- en Elektrotechniek
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OOK IN WALES GELOVEN ZE ER NU IN
Afgelopen zomer was een groep muziekvrienden uit Wales bij me op
visite, in Delft. Het gesprek kwam onder meer op schaatsen in de
Hollandse polders. En natuurlijk ook op de Elfstedentocht: “Whát...?
Ruim 200 kilometer op 1 dag, en dan ook nog in het donker...?” Ze
begrepen geen bal van m’n jaarlijkse hunkering naar het nog eens
mogen meedoen aan deze uitputtingsslag. Trouwens, ze geloofden er
ook niks van dat – gezien de niet te ontkennen opwarming van de aarde
– zo’n rit nog ooit georganiseerd kan worden.
But hey! Op dat punt kon ik de Welshmen toch van repliek dienen. De
secretaris namelijk van ook ‘mijn’ ijsclub, in Schipluiden, ziet wel degelijk
kansen! Waar-ie het vandaan haalt, haalt-ie het vandaan, maar elk
najaar opnieuw verschaft hij de vele schaatsliefhebbers in zijn dorp en
omgeving de broodnodige hoop op toch weer een forse vorstperiode.
Aan de hand van grafieken, weerkaarten en een meesterlijke
verbandlegging van allerlei meteorologische verschijnselen elders in de
wereld, weet hij te bewerkstelligen dat je je rond begin oktober alvast
verkneukelend in de handen wrijft, opnieuw ervan overtuigd: “Yes,
komende winter rijden we weer...!”
En de allereerste lange slagen maken we dan natuurlijk op die ijsbaan in
Schipluiden. Ik probeerde m’n vrienden uit Wales de sfeer daar te
schetsen. Hoe grote mannen, opgegroeid in dat oerpoldergebied, in het
holst van de nacht met kaplaarzen aan een beschermende kring om hun
baan vormen, om te voorkomen dat koppels ganzen in het nét
dichtvriezende water neerstrijken. En hoe ze al te brutale ganzen dan
eventueel met vuurwerk laten opvliegen. En dat het dorp dat heel
gewoon vindt: de mensen schrikken misschien even wakker van dat
geknal om drie uur ‘s nachts, maar ze realiseren zich dan toch prompt:
“Ah, het is goed. Dat zijn Dorus, en Aad en Eef, en Theo en Nico en Ben,
en Leo, Jan en Wim – ze waken weer over ons ijs.” En dan draaien ze
zich nog eens tevreden om, zich verheugend op het winterfeest de
komende dagen.
De Welshmen vonden het een prachtige anekdote. “But wait”, zei ik, dat
is nog niet alles. Als het eenmaal zover is, als de baan eenmaal open
gaat – en dat gebeurt daar wonderbaarlijk snel, dankzij ook de diepe
ligging in de polder – dan gaat de liefdevolle verzorging nog verder. Zo
hebben die mannen zelf een veeg- en sproeimachine gebouwd, die ook
op betrekkelijk dun ijs kan worden ingezet. Simpel, en uiterst effectief.
Puur dorpsvernuft. En als er dan toch nog scheurtjes over zijn, dan vullen
ze die ’s avonds laat in het donker met een keteltje kokend water, zodat
er de volgende dag weer een glad glanzende baan ligt.
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“Really folks”, zei ik: ‘Je zou eens op zo’n winterdag naar Nederland
moeten komen om ook de gezelligheid mee te maken in de kantine van
de Schipluidense ijsbaan. Daar staat de Koningin-Moeder van de
Elfstedentocht, de vrouw die als eerste de dameswedstrijd won, dan
hoogst persoonlijk een kop hot cocoa voor je in te schenken. Met een
roze koek erbij. En de prijs: een habbekrats’’.
Ik wist zo gauw het Engelse woord voor ‘habbekrats’ niet, maar die
vrienden uit Wales waren ondanks die tekortkoming al helemaal
omgezwaaid. “Yes. Now we believe you. Die strenge winter, die gaat er
inderdaad toch weer komen. Have fun, man!”
Henk de Kat

Henk’s kleinzoon Tijmen in actie op de ijsbaan
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OOIEVAARSNEST
Als inwoners van en rond Midden-Delfland genieten we van het prachtige
landschap en de vele vogels in het gebied. Zo zien we ook steeds meer
ooievaars in het gebied en in het najaar 2014 kwamen er ook geregeld
ooievaars de ijsbaan van IJsclub Vlietland bezoeken. Met een sierlijke boog
streken zij neer op de lichtmasten en bekeken van daaruit de omgeving.
‘Kunnen jullie niet eens voor een ooievaarsnest zorgen’ vroegen
omwonenden ons. Dat vonden we bij de ijsclub best een goed idee. Ik ging
informeren en hoorde dat er bij Vitesse Delft een ooievaarsnest in de weg lag,
die konden we zo weghalen. Dat lieten we ons geen twee keer zeggen. Met
een geleende tractor plus aanhangwagen hebben we hem direct opgehaald.
Jeugdcommissielid en
kraanmachinist Ernst
Jan bood aan om het
ooievaarsnest te
plaatsen. Op een
zaterdagmorgen om 8
uur begonnen we
daaraan en om 12 uur
was de klus geklaard.
De mast stond er goed
en wel of er vlogen al
twee ooievaars omheen.
Dat gaat snel dacht ik
nog!
In het afgelopen jaar
hebben we helaas
weinig ooievaars op de ijsbaan gezien. Komt het door het natte najaar? Of
liggen we niet meer op de route?
Soms word ik door iemand in het dorp aangesproken met de boodschap:
‘Vanmorgen zat er een op het nest, maar ze blijven nog niet!’. We blijven er
naar uitkijken dat er (zoals op de foto) eens een ooievaarspaartje op ‘onze’
mast gaat nestelen en gaat broeden. We wachten het vol spanning af want
jonge ooievaars op de ijsbaan, dat zou toch prachtig zijn!
Wim van Mierlo
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B.M. Singel 8
2636 GE Schipluiden
Tel: 015-3808252

-Zonnepanelen
-Centrale verwarming
-Loodgieterswerkzaamheden
-Dakbedekking
-Elektrotechnische installaties
-Riolering
-Onderhoudswerkzaamheden
-Ketelonderhoud

www.favandenbosch.nl
Email: info@favandenbosch
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Met Renaud en Wolf rijdt u nooit een
scheve schaats !!

‘Renaud en Wolf Adviesgroep’
hèt verzekeringskantoor van Schipluiden
en omstreken
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ALGEMEEN VERSLAG 2014-2015
Inspiratie om aan de artikelen voor het jaarverslag te beginnen moet zich altijd
enigszins vormen. Op een regenachtige dag, te weten 7 oktober, is de
beeldvorming van mooi hard ijs, geteisterd door vele schaatsbewegingen nog
ver weg. Wat surfend over favoriete internetsites komt de inspiratie vanzelf.
Drie dagen op rij is Lapland voorzien van strenge vorst; de eerste meren zijn
bevroren. Ook Zuid-Finland heeft vanmorgen matige vorst opgetekend. De
eerste sneeuwdekplaatjes komen binnen. Vroege sneeuw dit jaar op 4
oktober in Kiruna in Noord-Zweden. Zoals elk jaar komt het winterweer in
oktober weer in Noord-Europa zijn opwachting doen, dit keer hopelijk als
voorbereiding voor stevige uitstapjes naar onze westerse wereld.
Vooral buitenlanders kijken verbaasd over naar onze schaatskoorts.
Zie ook het kostelijke verhaal van Henk de Kat in dit boekje. Henk die aan
inwoners van Wales onze winterambities probeert uit te leggen. Die fragiele
balans van kou-inval die grijs nat weer moet verdrijven, ja die jaagt onze
winterliefhebberij op tot iets unieks. Alle media die bij aankomende vorst dit
verder opkloppen dragen ook bij aan de folklore.
Dit jaar heeft het sneeuwdek op de Hardangervidda in Zuid Noorwegen de
zomer kunnen overleven. Het resultaat als gevolg van andere
luchtstromingen? Ik kom er bij mijn winterontwikkelingen op terug!
Winterseizoen
In onze ijsbaanhistorie is het nog niet voorgekomen dat we twee jaar op rij de
ijsbaan niet voor publiek hebben kunnen openen. Vorig seizoen gaf in het
geheel geen ijs. Dit winterseizoen bracht vaak een uitermate spannende
weersituatie, waarbij op 3 verschillende tijdstippen gedurende de winter het ijs
is betreden, een sport op zich binnen het bestuur van IJsclub Vlietland!
Desondanks is het weer een seizoen om niet over op te scheppen.
Bij de ledencompetitie voor de schatting van aantal ijsdagen en de minimum
seizoenstemperatuur is de hoofdprijs weer door de meer pessimistische
voorspeller gehaald.
POGING 1: In het logboek dat bij de ijsbaan wordt bijgehouden was de
prognose voor de periode 26 tot 31 december hoopvol gestemd met de
opmerking dat we mogelijk nog voor de jaarwisseling zouden schaatsen. Door
sneeuwval met oostenwind op 27 december in nog onbevroren water, maar
bij temperaturen onder nul dreef de gevallen sneeuw in het water naar de
Westzijde. Op 28 december vroor het 3 graden en in de avonduren zakte het
kwik bij de grond tot rond -6. De afspraak om 29 december het ijs te testen
werd vervroegd naar 22.00 uur in de avond ervoor, gezien de verwachting
van invallende dooi in de loop van de nacht. Terwijl aan de oostkant de baan
nog vrijwel ijsloos was, ontstond aan de westkant een poreuze sneeuwijslaag
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van krap 4 cm, waarop door bestuursleden Ben, Theo en Aad en onze
beroemde vrijwilliger Cees Kaiser een klein uurtje heerlijk is geschaatst. Bij
draaiing van de wind rond 23.30 uur werd het ijs direct nat en gevaarlijk.
Sneeuwijs kraakt niet, maar begeeft het min of meer geluidloos. Dat konden
we beter niet riskeren. De nachtelijke foto van schaatsers in Schipluiden naast de openstelling van de ijs-betonbaan van De Lier- zorgden voor veel
verbazing in den lande. Elders in Nederland werden geen schaatsers
gesignaleerd! Hoe kon het dan toch in het westen?
POGING 2: Een prachtige plaat ijs ontstond op 22 januari 2015 met een
maximale ijsdikte van 2,2 cm op 23 januari. Bij de ijsinspectie mocht kleinzoon
Thijs Voogt (3 jaar) van opa Hubert Berbéé even glijden. Het ijs gaf geen
krimp. Het eerste ijsclublid op natuurijs in 2015.

Jeugdlid Thijs Voogt test het ijs!
Het was weer een winteraanvalletje van ‘net niet’. Op 23 januari werd in
Friesland op ondergelopen land van de Rijptjerkerpolder een aantal uren
geschaatst en daar bleef het bij!
POGING 3: Op 4 februari kondigde zich weer een lichte vorstperiode aan, wat
resulteerde in een ijslaagje van maximaal 2,7 cm. Langs de uiterste zuidrand
is door jongerencommissielid Britte Jongeleen en uw secretaris een minimale
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schaatspoging gedaan. Ook deze vorstpoging werd er tot teleurstelling van
bestuur en leden één van ‘net niet’.
Drie pogingen van Koning Winter, geen een geslaagd helaas!
Elfstedenreünie 1985
Veel Schipluidenaren en leden van de ijsclub hebben op 21 januari 1985 de
Friese Elfstedentocht volbracht. Op 21 januari 2015 hebben we in het
ijsclubgebouw een reünie georganiseerd, waarbij de Tv-uitzending van
destijds werd bekeken. Bij gelegenheid van het 30 jarig jubileum werd de
oorspronkelijk unieke massale TV uitzending van 1985 volledig herhaald. 25
deelnemers van destijds hebben een kostelijke middag/avond van
nostalgische gevoelens beleefd.
De collectie Fred van de Meer
Voorzitter Jan van de Berg heeft zich met ondersteuning van o.a. Wim van
Mierlo en Cees Kaiser bezig gehouden met het verder plaatsen en uitzoeken
van de materialen voor het Schaatsmuseum. In de nieuwe aanbouw van het
clubgebouw is verder gewerkt om de collectie, die destijds door Fred van de
Meer werd nagelaten aan de ijsclub, overzichtelijk onder te brengen. Ook in
het clubhuis worden nog vitrinekasten gebouwd. Bij de ledenvergadering op 3
november kan het resultaat hiervan worden bewonderd.
Jongerencommissie
De jongerencommissie, bestaande uit zo’n 17 leden worden in het bestuur
vertegenwoordigd door Paul van Leeuwen en/of Ernst-Jan van Dienst. Bij
gebrek aan ijsactiviteiten was er afgelopen seizoen niet erg veel werk te doen.
Leden van de commissie (zullen) worden ingewerkt voor werkzaamheden
zoals de ledenadministratie. Ook bij de gezellige opzoomerdagen en andere
werkzaamheden worden zij graag gezien!
Westland Toertocht
IJsclub Vlietland is momenteel trekker van de Westland Toertocht. Vorig jaar
werden resultaten geboekt wat betreft schaatsersvoorzieningen bij nieuw
gebouwde / te bouwen bruggen in het WTT-parcours. Dit seizoen werden we
uitgenodigd bij de feestelijke opening van de nieuwe Oosterleese brug in De
Lier. De aanpassingen aan de bruggen bij de reconstructie van de
Woudseweg zijn nog volop gaande evenals de aanleg van 2 nieuwe
voetgangersbruggen in de Zwethzone. We houden de vinger aan de pols en
werden gelukkig goed betrokken bij de voorbereidingen!
Met de gemeentelijke, toezichthoudende en hulpinstanties is in het najaar
overleg gevoerd om alle draaiboeken en afspraken te actualiseren
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Woord van dank
Het bestuur van IJsclub Vlietland is steeds weer onder de indruk van de
bereidwilligheid van iedereen om zo nodig hun steentje bij te dragen als er
‘werk aan de winkel’ is. Vele handen maken licht werk is het gezegde!
Wij vinden het daarom ook zeer prettig dat al deze menselijke inzet wordt
beloond. Het is niet in geld uit te drukken, dat is ook niet ons ding! Wij werken
met de waarde van mensen, niet met geld! Op de jaarlijkse vrijwilligersavond,
dit keer op 27 maart, werden ruim 100 mensen uitgenodigd om op een
ontspannen manier na te praten over het Vlietlandjaar. Een gevoel van
samenwerking wat hoort bij onze ijsclub. Wij, als bestuur, hopen dat deze
sfeer nog vele jaren binnen onze vereniging zal blijven bestaan. Hierbij
nogmaals dank aan allen die de vereniging belangeloos een goed hart
toedragen!
Nog even alle feiten van afgelopen seizoen op een rijtje:
IJsperioden
Westland-Toertocht
Maximale ijsdikte
Aantal leden 30 juni 2014
Aantal leden 30 juni 2015
Betaling per automatische incasso
Betaling per nota
Bestuursvergaderingen
Veregaderingen KNSB District Westland
Westland-Toertocht vergaderingen
Overleg gemeentelijke en hulporganisaties

3 pogingen
0 dagen
4 cm
(1/5 deel van de baan)
5.981 (< 18 jaar 1.450)
5.783 (< 18 jaar 1.157)
1.966 adressen (>99%)
34
4
2
2
1

Tot slot:
We rekenen komende winter op een mooie schaatsperiode(n) waarbij
vrijwilligers, sponsors en bestuurs- en jongerencommissieleden zoals
vanouds weer op een zeer plezierige wijze met elkaar optrekken. Dit alles in
het belang van die prachtige schaatsfolklore die ons land rijk is.
Namens het bestuur van IJsclub Vlietland
Aad van Winden, secretaris.
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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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CONTRIBUTIE EN INSCHRIJVING 2015-2016
Van de leden die ons een machtiging tot automatische incasso hebben
gegeven (ruim 99% van de leden) wordt het contributiebedrag omstreeks eind
oktober automatisch van hun rekening afgeschreven.
De leden die (nog) niet per automatische incasso betalen treffen bij dit
boekje een nota aan met daarin 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 nota een opslag van € 2,- per nota aan u
doorberekend.
Bij inschrijving van nieuwe leden accepteren wij alleen nog maar
betaling per automatische incasso!!!
Gezien het grote aantal leden is de ijsclub terughoudend met
inschrijving nieuwe leden van buiten de gemeente Midden-Delfland.
Onderstaand de contributietarieven voor het komend seizoen.
Contributietarieven
2015-2016

Bij betaling vóór
15 november

Lidmaatschap
tijdens
ijsperioden

Lidmaatschap
A. INDIVIDUEEL
B. GEZINNEN
1)
• Hoofdlid
• Overige leden
vanaf 18 jaar
t/m 17 jaar
OPSLAG acceptgiro
Dagkaarten aan de
ijsbaan
• vanaf 16 jaar
• t/m 15 jaar
1)
2)

€ 6,-

€ 10,- (+ € 10,-) 2

€ 6,-

€ 10,- (+ € 10,-) 2

€ 3,€ 1,-

€ 6,€ 2,-

€ 2,€ 3,€ 2,-

Per gezin is er ongeacht de leeftijd altijd één hoofdlid
Zie voorstel agenda ledenvergadering agendapunt 7 op pag. 19
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GEGEVENSWIJZIGINGEN T.B.V. LEDENBESTAND
Wij verzoeken u wijzigingen/fouten in gegevens in ons ledenbestand zoveel
mogelijk vóór 15 november aan ons door te geven.
Voorbeelden van wijzigingen zijn:
onjuiste naam/adresgegevens op automatische incasso of nota;
verhuizing of 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 bijgeschreven).
De wijzigingen onder vermelding van namen, adres, tel. nummer, e-mail en
geboortedata kunt u schriftelijk of per e-mail doorgeven aan onze
ledenadministrateur: Eef Rimmelzwaan, e-mail: admin@ijsclubvlietland.nl
Keenenburgweg 21, 2636 GK Schipluiden.
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AGENDA LEDENVERGADERING 3 NOVEMBER 2015
(aanvang 20.00 uur in clubgebouw IJsclub Vlietland
1. Opening / mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Notulen ledenvergadering d.d. 11 november 2014
(zie pagina 21 e.v.)

4. Algemeen verslag seizoen 2014-2015
(zie pagina 11 e.v.)

5. Financieel verslag:
• Resultatenrekening 2014/2015 + balans
• Verslag kascommissie (Leny Weber en Dirk Eijkelenboom)
• Begroting seizoen 2015/2016
• Benoeming kascommissie 2016
Leny Weber is aftredend, Ton van Winden is reservelid
De financiële stukken zijn opvraagbaar bij de penningmeester en ter
vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden

6. Bestuursverkiezing
• aftredend: Theo van Paassen en Nico van Wijk; Theo is
herkiesbaar. Het bestuur komt in de vergadering met een voorstel
voor de door aftreding van Nico opengevallen plaats.
• tot aanvang van de vergadering kunnen de leden
tegenkandidaten voordragen
7. Inschrijving nieuwe leden
Het bestuur stelt voor, zolang de voorraad strekt, elk nieuw hoofdlid
bij inschrijving een ijsclubboek als cadeau te overhandigen. Daarvoor
e
wordt de inschrijving van het 1 nieuwe lid of hoofdgezinslid afgerond
op € 20,-. Het bestuur vraagt hiervoor instemming van de leden.
8. Rondvraag
9. Sluiting
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid de uitbreiding van het
clubgebouw te bewonderen. Voorts is er onder het genot van een
drankje gelegenheid tot het uitwisselen van schaatsbelevenissen.
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www.holtkampdebakkerij.nl

Al 40 jaar gespecialiseerd in het
ontwerpen, aanleggen en
onderhouden van tuinen, terreinen
en openbare ruimtes en het
verzorgen van bomen.

Lotsweg 6 - 2635 NB - Den Hoorn - T 070 396 66 90 E info@hoveniervanderheijden.nl
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NOTULEN LEDENVERGADERING 11 NOVEMBER 2014
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter, Jan vd Berg, opent de vergadering om 20.00 uur en heet de 77
e
aanwezigen welkom. Hij zegt dat het alweer de 24 algemene
ledenvergadering van IJsclub Vlietland is sinds de heroprichting. Verder blikt
hij kort terug op het afgelopen seizoen zonder natuurijs wat een drama is voor
een natuurijsvereniging. De ijsclub is desondanks druk doende geweest met
uitbreiding clubgebouw en terras rond het gebouw en met de versteviging van
de dijken rond de ijsbaan.
Bericht van verhindering is ontvangen van ‘ons rayonhoofd’ dhr. Van
Leeuwen. De secretaris maakt voorts melding van ontvangen afmeldingen
van Kees van Paassen en Geert-Jan Westra.
Vervolgens wordt melding gemaakt van enkele ingekomen stukken:
- DVD over spektakel ‘Strijd om Souteveen’ dat afgelopen zomer op
ijsbaanterrein heeft plaatsgevonden;
- Oproep van Corrie Lansbergen om op 13 december a.s. met ijsclubleden
een toertocht te gaan schaatsen op Flevonice; de inschrijflijst gaat rond.
Vervolgens wordt de in het jaarboekje opgenomen agenda ongewijzigd
vastgesteld.
2. Notulen ledenvergadering 5 november 2013
Naar aanleiding van de notulen merkt de voorzitter op dat hij Gina Roeleveld
en Wil Meeuwisse bereid heeft gevonden de organisatie van de Westland
Toertocht in de winter op zich te willen nemen.
Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag onder dankzegging van
de notulist Leo Heijdra vastgesteld.
3. Algemeen verslag 2013-2014
De secretaris, Aad van Winden, geeft een toelichting op het in het jaarboekje
opgenomen verslag. Het is een moeizaam jaar geweest voor de ijsclub.
Totaal geen natuurijs gehad en over uitbreiding clubhuis is veel overleg nodig
geweest. Door dat overleg is vertraging in de realisatie ontstaan, waardoor
een aantal mensen veel en hard hebben moeten werken om het voor de
winter klaar te krijgen. Door de inspanningen van in het bijzonder Cees
Kaiser, Ben Schenkeveld en Wim van Mierlo is dat gelukt. Ook de
jongerencommissie heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Er is nu een
ruimte bij het clubhuis gekomen voor stalling veegmachines, opslag koek en
zopie en opslag van de schaatsverzameling.
Voorts maakt hij melding van de ontwikkeling van een nieuwe website door
Jack van Soest en Leo Heijdra. De nieuwe site zal voor de winter ‘live’ gaan.
Ook zijn vanuit de ijsclub weer enkele maatschappelijke stagiaires begeleid.
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Verder wordt melding gemaakt van de vervanging en enkele nieuw te bouwen
bruggen in het WTT-parcours waarvoor in belang van de schaatsport
veelvuldig overleg met gemeentelijke en provinciale overheid en
hoogheemraadschap nodig is geweest. Dat heeft tot goede afspraken in het
belang van de schaatssport geleid. Omdat de komende winter al een paar
bruggen vervangen gaan worden kan dat, i.v.m. de bouwwerkzaamheden,
mogelijk leiden tot aanpassing van het WTT-parcours.
Op een vraag van Nico van Paassen over pekelstrooien bij nieuwe bruggen in
de zwethzone meldt de secretaris dat daar niet gestrooid gaat worden.
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.
4. Financieel verslag
Resultatenrekening en balans 2013-2014 en begroting 2014-2015
De penningmeester, Marlies Wenneker, geeft een toelichting op de uitgereikte
financiële overzichten. Het saldo van afgelopen seizoen was negatief. Dit
komt met name omdat we geen ijsperiode hebben gehad. Op enkele vragen
van Aad Ammerlaan wordt geantwoord dat activiteitenopbrengsten met name
komen van het spektakel Slag om Souteveen waarvoor de ijsclub de catering
heeft verzorgd, de hoge energiekosten komen door het hoge vastrecht
vanwege de zware aansluiting voor de ijsbaanverlichting en dat de
reserveringen nog te betalen pacht betreffen.
Op een vraag van Tom Ammerlaan of met een andere energieleverancier
geen betere afspraken te maken zijn over lager vastrecht, omdat de
baanverlichting maar kort per jaar wordt gebruikt, zegt de voorzitter dat
daarvoor wel pogingen zijn ondernomen echter dat dit nog niet tot beter
resultaat heeft geleid. Hans vd Ende vraagt of het overschakelen van elektra
op gas voor het verwarmen van het clubhuis tot lagere energiekosten gaat
leiden. De voorzitter zegt dat gas naar verwachting inderdaad wat goedkoper
zal zijn.
Op vragen van Eric van Wijngaarden wordt geantwoord dat er een negatieve
begroting is gemaakt vanwege investeringen in clubgebouw en begroot wordt
zonder onzekere inkomsten ijsperiode en dat dijkverzwaring niet wordt
afgeschreven vanwege jaarlijks terugkerende kosten.
Verslag Kascommissie
Leny Weber en Tom Ammerlaan melden dat ze de financiële stukken hebben
gecontroleerd bij de penningmeester. Het zag er keurig uit en er waren geen
opmerkingen. Leny overhandigt namens de kascommissie een schriftelijke
goedkeuring. Onder applaus wordt de penningmeester en het bestuur door de
aanwezigen decharge verleend.
Begroting 2014-2015
Na toelichting door de penningmeester worden hierover geen vragen gesteld.
Benoeming kascommissie 2015
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De voorzitter bedankt de kascommissie. Tom Ammerlaan treedt na 2 jaar af.
Leny Weber blijft nog een jaar lid en Dirk Eijkelenboom treedt tot de
kascommissie toe. Ton van Winden meldt zich als reservelid.

5. Bestuursverkiezing
Algemeen bestuursleden Dorus vd Kraan en Eef Rimmelzwaan zijn dit jaar
aftredend en herkiesbaar. Door de secretaris wordt gemeld dat er geen
tegenkandidaten zijn voorgedragen. Onder applaus van de aanwezigen
worden Dorus en Eef herkozen.
Daarnaast heeft het bestuur voorgedragen om Ben Schenkeveld toe te laten
treden tot het bestuur. Ben is al een aantal jaar actief in de technische
commissie van de ijsclub. Onder applaus van de aanwezigen wordt deze
voordracht goedgekeurd.
6. Keuzevoorstel toezending jaarboekje
Volgens afspraak in de ledenvergadering 2013 is in het jaarboekje een
keuzevoorstel opgenomen over toezending van het jaarboekje.
Eef Rimmelzwaan meldt dat hij voor de vergadering 67 keuzes heeft
ontvangen. 23 voor optie 1: behoud toezending papieren jaarboekje, 3 voor
optie 2: alleen uitnodiging per brief met verwijzing naar website, 31 voor optie
3: toezending per e-mail en 10 die optie 1 en 3 beiden acceptabel vinden.
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Na discussie met de aanwezigen over voor- en nadelen van papieren of
digitale toezending (genoemd worden o.a. kosten, ledenbinding,
toegankelijkheid, belangen adverteerders/sponsors) wordt gestemd. Daarbij
blijkt dat nagenoeg alle aanwezigen voor behoud van het papieren jaarboekje
zijn. Enkele jongeren stellen toezending per e-mail meer op prijs.
De voorzitter concludeert vervolgens dat een meerderheid voor behoud van
het papieren jaarboekje is. Omdat de ijsclub, vanwege administratie, niet met
verschillende systemen wil werken wordt besloten het toezenden van het
papieren jaarboekje voorlopig te handhaven.
7. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
De secretaris meldt de uitslag van de competitie in ledenvergadering 2013
over voorspelling aantal schaatsdagen 2013-2014 en de laagst gemeten
temperatuur. Jacob vd Spek heeft de competitie gewonnen omdat hij met zijn
voorspelling van 0 schaatsdagen en laagste temp van – 5,3 graden C het
dichts bij de werkelijkheid zat.
Tijdens de vergadering kon weer worden voorspeld voor komend
winterseizoen.
De voorzitter maakt nog melding van onduidelijkheid over eigendom
ijsbaanterrein en pachtrechten. Met de wethouder van de gemeente MiddenDelfland is hierover gesproken en nagegaan wordt hoe meer duidelijkheid
voor de ijsclub kan ontstaan.
Toertochtcoördinator voor de KNSB Gewest ZH, Eric van Wijngaarden, meldt
dat voor de WTT geen grote wijzigingen in draaiboeken nodig zijn.
Op een vraag over mogelijke toepassing van LED-verlichting voor de
ijsbaanverlichting zegt de voorzitter dat dit in overleg met de technische
commissie zal worden nagegaan.
Corrie Lansbergen vraagt naar nieuwe clubjacks. Eef Rimmelzwaan meldt dat
hieraan wordt gewerkt. Ca. 15 aanwezigen melden interesse in een nieuw
clubjack te hebben.
8. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. In het bijzonder
bedankt hij de medebestuursleden voor hun werkzaamheden, de leden van
de jongerencommissie, de vele vrijwilligers en de sponsors voor hun bijdragen
aan de ijsclub.
Hij spreekt de wens uit voor een mooie winterperiode en sluit vervolgens om
21.45 uur de vergadering.
Daarna wordt er onder het genot van een drankje en een hapje nog lang en
gezellig nagepraat.
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NA 12 JAAR WEER NAAR DE WEISSENSEE
In het voorjaar van 1989 kwamen we (mijn broer Kees en ik) op een feestje
neef Ted Vijverberg uit Naaldwijk tegen. Hij vertelde ons daar over zijn
geweldige ervaring van een weekje Weissensee in Oostenrijk. Daar ter
plaatse besmette hij ons met zijn Weissensee-verhaal.
Een jaar later, in januari 1990, schaatste ik samen met broer Kees voor de
eerste keer de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Een waar
schaatsfeest. Het “besmettingsverhaal” over ons schaatsfeest op de
Weissensee werd door ons breed uitgedragen en een jaar later, januari 1991,
waren we er weer. Nu met: o.a. Dorus, Wim, Nico, Aad, Aad, Gerard, Frank
en vele anderen en …………. we reden ‘m allemaal uit!
Die jaren daaropvolgend kwamen we een aantal keren terug, totdat in 2002
een knieoperatie (wegens slijtage) roet in mijn eten gooide! Verslingerd aan
de schaatssport zat ik, dankzij Marja en Folkert, in januari 2003 in een
rolstoel, toch op de Weissensee! Toen dacht ik nog dat dit mijn laatste
“Weissensee” zou zijn. Wat kun je anders met een versleten knie?
Maar na zo’n 10 jaar ging ik toch weer eens naar De Uithof. Mijn knie hield
zich buitengewoon goed. Die winter vroor het aardig en met broers Nico en
Kees en andere ijsclubvrienden reden we 100 km op het Tjeukemeer in
Friesland. Het was wel afzien, maar de finish werd gehaald. Hierna kon ik, tot
mijn grote vreugde, al weer wat vaker naar de Uithof, al werden de prestaties
ten tijde van de “Haring-trein” van tien jaar eerder niet meer gehaald.
Dan september 2014: Zegt zoon Jan, “ik ga in januari 2015 naar de
Weissensee om de Alternatieve Elfstedentocht te schaatsen.”
“Wat leuk joh”, zei ik en daarmee was voor mij de kous afgedaan. Zegt vrouw
Marja een week later tegen mij: “Wat zou het toch leuk zijn, als jij daar met je
drie zonen die 200 km zou schaatsen”. “Ja, dat zou zeker leuk zijn, maar ik
krijg toch geen vrij op mijn werk! Ik ben immers met Kerst al 2 weken vrij en
dan eind februari ben ik weer een week vrij”. Marja weer: “Maar je kan het
toch vragen!” Ja, natuurlijk dat kan dacht ik en zogezegd zo gedaan.
Dus in oktober op mijn werk vroeg ik: “Zou ik eind januari een week vrij
kunnen krijgen, om met mijn 3 zoons op de Weissensee de Alternatieve
Elfstedentocht te kunnen schaatsen?”
En wat was het antwoord: “Als jij een week vrij wil, krijg jij een week vrij”. Ik
wist niet wat ik hoorde! ‘s Avonds thuis vierden we het alsof we de hoofdprijs
in de Staatsloterij hadden gewonnen.
Dan moet je natuurlijk weer lid worden van de Stichting Alternatieve
Elfstedentocht Weissensee, dus computer aan, …… inloggen ……… bij
e
……. .nl en bij inschrijven op de vrijdag, ja hoor, daar staat ie, 3 Alternatieve
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Toertocht 200 km vrijdag 31 januari 2015. Gegevens invullen, even
internetbankieren en klaar. Klaar??? We zijn daar 8 dagen, wat doen we de
e
andere 7 dagen? Hé, op dinsdag ervoor rijden ze daar de 2 Toertocht van
200 km. Daar vul ik ook overmoedig mijn gegevens in, “dan rij ik die dag ook
alvast een stukje als training??”
Zeg ik ’s avonds tegen mijn zoons Jan, Frits en Thijs: “Ik heb mijzelf
ingeschreven voor de toertocht van vrijdag enne ……. ik ga de dinsdag ervoor
alvast even 200 km trainen!! Dan ben ik alvast ingereden als jullie komen!!”
Hoe ouder hoe gekker hoor ik ze zeggen, maar hij staat.
Ook moeten er slaapplaatsen geregeld worden. Bestuursleden Nico, Dorus
en Wim van de ijsclub en leden Geert-Jan en Kees en Thea Gerritse hebben
al ergens besproken. We informeren op het zelfde adres en kunnen daar 2
kamers boeken. “Haus Frieda”, een juiste keus zal later blijken. Wat een
uitzicht daar, vanuit de eetzaal kijk je zo over het kleine meer uit!
Dan begint het trainen op De Uithof: zeggen de jongens als grapje tegen zus
Marianne: “Hé Marianne ga je ook mee schaatsen op de Weissensee?” “Nou,
nee!” zei ze, “geen 200 km, misschien 200 meter! Ha, ha, ha!!”
Maar ze besluit wel om mee te gaan. Hadden Marja en ik als ouders, iets
mooiers kunnen bedenken. Met ons hele gezin naar de Weissensee!! Yes!!!
Tijdens een van de vele cooling-downs na
de trainingen op de Uithof (aan de bar!),
wordt er gesproken over welke schaats-outfit
aan. Misschien sponsort de BAM, ook waren
er kansen voor Fit20. Uiteindelijk doen we
toch gewoon de clubjacks van IJsclub
Vlietland aan, goed herkenbaar tussen alle
andere schaatsers.
Maar wat doe je aan naast het ijs? Zou het
toch leuk zijn als we een familieshirt of trui
dragen? Wat voor kleur dan? Een beetje
opvallende kleur, dan heb je elkaar gauw
gevonden in de massa. Het worden
cyclaamkleurige truien, aan de voorzijde met
logo’s van 2 “familie”bedrijven t.w.: Jan van
Paassen, Verbouw en Onderhoud en Thijs
van Paassen Timmerwerken.
We trainen op wisselende dagen door de
weken heen op De Uithof. Jan en ik gaan al
een keer 100 km schaatsen in
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Biddinghuizen. Dat viel nog niet mee! Nog even goed trainen dus!
Op advies van Folkert koop ik van die klûnschaatsen. Tijdens proefrijden op
de Uithof reden ze voor geen meter, ik heb ook van die lastige voeten. Na
enige aanpassingen, gaat het gelukkig steeds beter.
De dag van vertrek nadert snel. Koffers worden gepakt, eten en op tijd naar
bed en dan in de auto. Op zaterdag om half 2 ’s middags zijn we aan de
Weissensee en worden we ontvangen door onze Schipluidense vrienden.
Kamers indelen en daarna schaatsen mee, direct even proefrijden. Wat een
mooi ijs dit jaar, nooit eerder zoveel zwart ijs op het kleine meer.
Zondag, het zonnetje schijnt, lijkt wel lekker weer om even samen met Marja
te gaan schaatsen! Mooi weertje, dus ik denk nu hoeft die thermobroek nog
even niet aan. Lopen we naar het ijs, zegt Marja nog: “Denk om je
kniebeschermers! Nee, joh zeg ik, we rijden maar eventjes hoor!!” Maar een
maal schaatsend op het ijs kom ik er achter dat er toch een aardig koud
windje staat. Na het eerste rondje blijft mijn schaats in een scheur hangen, val
ik boven op mijn knie. Ik sta op en ik rij weer verder, het gaat wel! Dan
probeer ik even later nog een keer mijn schaats in zo’n scheur te stoppen en
ja hoor, daar val ik nog een keer op dezelfde knie! Het voelt niet goed.
We gaan wat later naar de feesttent om wat “bloedverdunners” in te nemen
en natuurlijk daar die hele grote schnitzel te eten!! We maken saampies ook
een foto in een manshoge fotolijst die daar door iedereen gebruikt mag
worden. Later in de week hopen we hier ook nog een foto te maken met ons
hele gezin. Daarna weer terug naar ons pension, op mijn schaatsbroek zit een
bloedvlek bij de knie van die valpartij. Gelukkig heb ik met Marja een goede
EHBO-er bij me! Met mijn knie goed ingepakt, rij ik maandag weer een paar
rondjes met de anderen.
En dan ‘s middags om 16.00 uur de rijdersbijeenkomst. Wat een volk in die
tent! Morgen rijden we met wel 1500 schaatsers de 200 km! Op geen andere
dag zijn er zoveel deelnemers voor de 200 km!
Na het eten maken we het niet laat. Gedurende de nacht ben ik zomaar een
aantal keren wakker. Volgens de dokter is dit de beruchte ”Elfstedenkoorts”!
Hier hebben vooral schaatsers last van!
Dinsdag half 6 op, ontbijten. Het eten valt mij niet mee. Nog meer zenuwen?
Na het ontbijt verder met de schaatskleding. Ook de vaseline niet vergeten,
want het voelt buiten met deze wind wel koud aan.
Ben, Nico en een aantal andere ijsclubleden rijden vandaag ook de 200 km.
Het is op de meeste plaatsen mooi zwart ijs. De zon zal vandaag goed zijn,
maar daarentegen staat er wel flink wind. Als we starten, is het nog donker.
Gelukkig breekt de dag snel aan en is het lekker schaatsen op dit mooie ijs!
Toch is er een nadeel: “Ik heb voor de wind moeite om mijn medeschaatsers
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(door hun hoge snelheid) bij te houden!” Ik moet regelmatig in mijn eentje een
achterstand van 30 tot 50 meter op mijn medeschaatsers dichtrijden. Een
paar keer sprint ik nog naar zo’n groep toe, maar ik zit dan steeds helemaal
stuk! Daarna rij ik zelf maar tegen de wind in op mijn eigen tempo. Ik rij dan
dus regelmatig zelf op kop van een treintje. Gelukkig was daar de verzorging
van Marja en kom ik goed de dag door. In totaal heb ik 4 x geprobeerd om
met het ijs “in gesprek te komen” (4 x gevallen!!). Na zo ’n 6 uur schaatsen
krijg ik het moeilijk, wat aan de kant ook gezien wordt. Drie ronden voor het
einde komen Wim en Kees op het ijs. Ze komen mij een beetje uit de wind
houden, we rijden zo gezamenlijk deze dag uit. De eindtijd is 9 uur en 20
minuten, bedankt Wim en Kees!
Bij de finish krijgen alle finishende schaatsers nog een bidon met warme
energydrank aangereikt. Ik heb onwijs dorst en drink er direct uit, maar daarbij
schiet mijn schaats vooruit en gelijk val ik bovenop mijn stuitje. Thuis wordt
deze actie door Jan, Sanne, Nika en Jan live via de webcam waargenomen,
“Kijk Opa valt!!”. Gelukkig wordt ik direct overeind geholpen.
Even de overwinning vieren, dan douchen en eten, want we willen ’s avonds
naar het “blarenbal”! De drankjes werken als spierverslappers, maar van
dansen komt niet veel! Dan dus maar niet te laat naar huis en slapen.
De volgende dag kan ik geen kant
meer op. Ik ben stijf, van onder tot
boven! Corry tipt mij over een
massage in het hotel waar zij
slapen. Direct erheen en ‘s
middags aan de beurt. Lekker zo’n
massage (denk ik!!)?
Zeg in mijn beste Duits tegen mijn
masseuse Simone: “ich haufen dat
ich nicht in slaphen fallen hier!!”
Nou ik kan je vertellen, dat ik daar
geen last van had! Ze heeft me
overal pijn gedaan!
Daarna gelukkig weer lekker uit
eten, … er komt een WhatsApp uit
Nederland voorbij, dat Marianne,
Jan, Frits en Thijs uit Schipluiden
zijn vertrokken richting
Weissensee. Ze komen
morgenochtend zo rond half 7 aan,
Yes!!! Wat een droom die uitkomt!!
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“Ik ga vrijdag 200 km schaatsen met onze zonen”, schiet steeds weer door
mijn gedachten.
Die nacht is kort, we appen regelmatig en we zijn eigenlijk niet gaan slapen.
Ja hoor, om half 7 komen ze aan bij ons pension. Na nog een kort slaapje
staat om half 8 een heerlijk ontbijt klaar. Daarna verder uitpakken en direct
schaatsen mee en met zijn allen naar het ijs van het kleine meer. Het ijs is in
kwaliteit achteruit gegaan, de scheuren zijn, sinds onze aankomst zaterdag al
aardig uitgetrapt! Tijdens het schaatsen zien we wel, dat er nog steeds
stukken zijn met zwart ijs. Van mijn stijfheid van gisteren is gelukkig niet veel
meer te merken. We schaatsen gezamenlijk onze eerste “Weissenseekilometers”!
Later met z’n allen bij die grote fotolijst even “de familiefoto” maken.
Dan volgt rond 16.00 uur de rijdersbijeenkomst, het zijn er “maar” 1100!!
De afgelopen dagen is ons supporterslegioen flink aangegroeid! Eerst waren
Dirk en Lydia er al en wat later hebben ook Leen en Els zich gemeld.
Na het avondeten zijn we nog even in de feesttent, en dan in ons hotel de
schaatsspullen klaar leggen voor de grote dag! De hoteleigenaresse komt nog
vragen, hoe laat we morgenochtend ons ontbijt willen nuttigen: “Doe maar om
05.30 uur”!!
En dan slapen?, dat gaat maar matig, om het uur ben ik wakker, toch weer
die Elfstedenkoorts?? Ik loop wat rond door onze slaapkamer, kijk af en toe
naar buiten …..????? Het is gaan sneeuwen!! Het houdt ook niet meer op! Ik
wordt hierdoor alleen maar onrustiger en langzaam kruipt de nacht voorbij.
Rond 5 uur zie ik dat Norbert met zijn volledige sneeuwploeg begint aan een
grote klus. Het hele parcours moet schoon zijn voor 7 uur!
Half 6 maken we de jongens wakker en aan de ontbijttafel zijn er wisselende
gedachten over wat er komen gaat. Één pluspunt valt er te beluisteren: “Nu
het sneeuwt, waait het niet!!” Dat is zeker gunstig voor mij. Als we om half 7
naar het ijs lopen, het is een graad of 7 onder nul, denk ik dat ik niet moet
vergeten om eerst de schaatshoezen aan te trekken. Ook oppassen dat er
geen sneeuw in m’n schaatsen valt, want dan heb je straks zeker koude
voeten. Alles aan? Succes gewenst door Marja en Marianne en onze mede
dorpsgenoten! Dan op naar de start. Wij zien dat Jan en Frits al in de eerste
e
startgroep staan. Wij starten in de 6 startgroep.
Dan exact om 07.00 uur knalt het kanon. De massa zet zich in beweging, het
is nog donker, maar het daglicht is onderweg!
Thijs en ik hebben afgesproken dat we de hele dag bij elkaar blijven. Deze
afspraak bevalt mij wel, na de slijtageslag van afgelopen dinsdag.
Het blijft flink sneeuwen en dan gaan er ook nog eens de twee grote
veegmachines kapot! Je wilt niet weten hoeveel schaatsers er toen, doordat
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je de scheuren niet meer zag, zijn gevallen. “Ze vielen met bosjes!!” Zelf ga ik
ook een aantal keren plat voorover op het ijs. Een keer reed ik met mijn linker
schaats, in een door de sneeuw onzichtbare scheur. Ik vloog voorover en
kwam languit in de sneeuwrand naast het parcours! Ik was net een
sneeuwpop! Nadat Thijs geholpen had al die sneeuw van mij af te kloppen zei
hij: “Pa, dat was een echte “Van-Persie-duik”!!!
Wij weer verder, regelmatig bevoorraad door Marja, Marianne, en ook door
Til, Ben, Thea en Dorus. Dorus kwam op een gegeven moment bij het
keerpunt langs het parcours staan met een “Snelle Jelle”koek. Hij had deze
met een touw vastgebonden aan een stok! Dorus riep mij en ik ging uit ons
treintje, om even te “koek-happen” en “aangesterkt” weer aan te sluiten in ons
treintje!!
Bij het passeren van de finish, zwaaien we steeds iedere ronde even naar de
webcam, zodat de thuisblijvers ons ook kunnen volgen. Later weet ook de
speaker wie wij zijn, want op een gegeven moment roept hij steevast onze
namen, als wij weer zwaaiend de finish passeren.
Rond het middaguur zijn alle veegmachines weer in bedrijf. Met schoon ijs
wordt het toch nog een onvergetelijk mooie dag. Regelmatig ziet Thijs in de
banen naast ons, het treintje met Frits (regelmatig op kop) en Jan daarachter!
Thijs maakt er een sport van om bij iedere passage zijn hand op te steken en
“Môgge” te roepen! Hij rijdt zo ook diverse keren in een scheur, maar hij blijft
gewoon verder schaatsen (ik niet!!). Ik roep natuurlijk ook môgge, maar blijf
angstvallig naar het ijs kijken, om er niet weer mee in “gesprek” te komen!!
Halverwege de middag worden wij zelfs ingehaald door het treintje van Jan en
Frits. Wij proberen er maar niet achteraan te gaan en rijden door op ons eigen
tempo. Jan zei later, dat hij Frits ook moest laten gaan. Als Frits zich even liet
afzakken tot halverwege het treintje en het ging hem niet hard genoeg, dan
reed hij weer naar de kop en hield het tempo hoog. Als ie dan viel, dan
wachtte het treintje totdat Frits weer op kop kwam en dan kropen ze allemaal
e
weer achter hem. Zo finishen zij in de volgende tijden: Frits als 46 in 7.54.26
uur (en ik dacht in december nog dat ie mijn haas zou kunnenzijn!?!) en Jan
e
komt als 57 binnen in 8.05.35 uur!! Met Thijs nog steeds als “haas” voor mij,
beginnen wij aan de laatste ronde! Vlak voor ons is er wat oponthoud in het
treintje en ik rem niet af en kom daardoor naast Thijs te rijden…… zegt ie:
“Wat kommie doen???”
Een kilometertje verder komt een ander treintje voorbij, Jochem Uitenhage
rijdt daar op kop. Zegt Thijs: “Pa, wat denk je? Gaan we even aanpikken?”
“Tuurlijk Thijs, rijden maar, ik volg je!” Dankzij het hoge tempo van Jochem
Uitenhage rijden Thijs en ik deze laatste ronde, onze snelste ronde van
vandaag! Thijs en ik finishen in een tijd van 9.07 uur onder luid gejuich van
Marja en Marianne en Jan en Frits en vele andere leden van IJsclub Vlietland.
Deze dag komt in het rijtje van een van onze mooiste dagen!
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Wim is vlak voor ons binnen in 9.06.12 uur. Geert-Jan zit vlak achter ons in
9.12.46 uur!
We zijn in een recordtijd in de feesttent en met z’n allen vieren we onze
prestatie! Natuurlijk leggen we het een en ander vast op de foto.
Nadat de dorst is afgenomen worden de enorme Weissensee-schnitzels op
tafel gezet! Die krijgen niet de tijd om af te koelen!! Als ook de holle kiezen

Trotse vader Theo met z’n drie zoons
weer leeg zijn, gaan we op weg naar het hotel, waar we ons lekker opfrissen
om een uurtje later weer naar de feesttent terug te keren voor “het blarenbal”!!
Jammer genoeg laat Marja deze avond schieten, want een opkomende griep
houdt haar in bed!! Samen met Thijs, Frits, Jan en Marianne schuiven we aan
in de feesttent. Met de 200 km in de benen ben ik deze avond toeschouwer
en laat het dansen maar over aan de anderen. De verhalen van de dag
worden per uur sterker, totdat het tijd wordt om terug te keren naar onze
slaapplaatsen.
Tijdens het ontbijt op zaterdagochtend kijken we naar buiten en zien daar de
schaatsenrijders en -rijdsters van het marathonpeloton op een koude
Weissensee (het is min 12 graden Celcius!!) bezig met hun Alternatieve
Elfstedentocht.
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We kijken gezamenlijk nog naar de finish van de wedstrijd en daarna
scheiden onze wegen. Frits gaat nog even skiën bij zijn vrienden 150 km
verderop en Thijs stapt in bij Leen en Els en wij rijden met z’n vieren, met een
fantastisch gevulde geheugenkaart, naar huis.
Weissensee bedankt voor deze fantastisch mooie week!!!
Theo van Paassen, de (Weissensee) ijsmeester!!

VRAGEN OVER
DIGITALE TV ??
Aanleg en onderhoud van
TV distributie systemen voor
Hotels, pensions etc.
Digitale ontvangers voor:
Satelliet, Kabel-TV, Digitenne
Gaagweg 36 schipluiden
Tel: 015-3809134

Materiaal om meer TV’s aan te sluiten:
Versterkers, verdelers, kabel, etc.

Openingstijden

Wim Ammerlaan
Antenne- en Elektrotechniek

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'

Woudseweg 168
2636 AW Schipluiden
Tel: 06-51155195
Fax: 015-3809945
Web: www.wa-ae.nl
E-mail:
WA_AE@hetnet.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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SCHAATSBEURS EN SCHAATSEN SLIJPEN
OP ZATERDAG 31 OKTOBER VAN 14.00 TOT 17.00 UUR
Op zaterdag 31 oktober a.s. is er in het ijsclubgebouw tussen 14 en 17
uur, opnieuw voor iedereen de gelegenheid om tweedehands schaatsen
aan te schaffen en nog goede schaatsen ter verkoop aan te bieden.
Onze schaatsspecialist Folkert Foekema is ook aanwezig om alvast uw
schaatsen voor de winter te laten slijpen.
Jubileumboek ‘Van IJslust tot Vlietland’
Als u nog een leuk cadeautje zoekt voor Sinterklaas of voor onder de
Kerstboom dan is het boek ‘Van IJslust tot Vlietland’ misschien wel een
idéé. Het door Gemma van Winden-Tetteroo geschreven boek, met 192
pagina’s over 120 jaar winterse schaatshistorie uit onze dorpsgemeenschap Den Hoorn en Schipluiden, is te koop voor € 15,-. Een prachtig
bewerkt boek om cadeau te geven!
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EEN NIEUW IJSCLUBJACK
IJsclub Vlietland is een vereniging met actieve leden die dolgraag willen
schaatsen. Schaatsen en de rest? Kleding? Outfit? Ach....
Maar niet alle leden denken daar zo over. In de loop van 2014 vertelden een
flink aantal leden dat men uitgekeken was op “ons” ijsclubjack. Daarnaast
vertoonden de ‘oude’ jacks flinke tekenen van slijtage. Tijd voor actie dus!
Begin november 2014 is er een werkgroepje gevormd, bestaande uit Jolanda
van Galen, Corrie Lansbergen, en Ellen de Kok en ondergetekende. Die
kregen de opdracht om met een voorstel voor een nieuw clubjack te komen.
Dat begon met het afspeuren van internet naar een mooie outfit. Op zo'n
moment blijkt de vrouwelijke inbreng van groot belang: ‘Die hebben daar toch
gewoon meer oog voor!!’
Al vrij snel werd een mooi model gevonden als basis voor het nieuwe
clubjack. Afgesproken werd dat er, naast het logo van de ijsclub, maximaal 4
logo’s van sponsors op mochten om daarmee de kosten wat te drukken.
Ook moest gekozen worden uit het materiaal: ‘thermo’ of ‘windtex’. Het jack
zal meestal op de kunstijsbaan gedragen worden en dan is een windtexjack te
warm. Besloten werd dat het thermojacks moesten worden. In een “echte”
winter zal er dan wel iets onder gedragen moeten worden. Daarentegen zijn
thermojacks een stuk goedkoper.
Voor wat betreft de kleuren werd na ontvangst van enkele ontwerpen door de
dames de voorkeur gegeven aan de combinatie zwart en geel met witte
logo's. Ook het bestuur kon zich hier in vinden.
Nadat alle logo’s van sponsors en ijsclub aangeleverd waren kon de fabrikant
aan de slag om een samplejack te maken.
Na ongeveer 6 weken ontvingen we het “echte” jack. Het werd kritisch
bekeken en er bleken nogal wat op- en aanmerkingen te zijn. In overleg met
de fabrikant werd een nieuw samplejack gemaakt.
Voor de vrijwilligersavond in maart hadden we jacks in verschillende maten
geregeld om te passen. Direct werden daar al een flink aantal jacks besteld.
Na enkele maanden ontvingen we het aangepaste jack. Na nogmaals
kritische beoordeling en met wat detailaanpassingen werden de jacks
besteld!!
Groot voordeel van deze fabrikant was dat de jacks in vrijwel alle maten
leverbaar zijn. ‘Dus voor iedereen een passend jack’. Half september werd de
eerste batch jacks afgeleverd en eerlijk gezegd: ‘ik vond ze erg mooi en ik
was niet te enige’.
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De aanschafprijs voor de leden is € 45 euro. Tijdens de jaarvergadering op 3
november zijn al een aantal jacks verkrijgbaar. Is je maat er niet meer bij,
geen probleem nabestellen kan.
Ik hoop dat we weer een jaar of 10 vooruit kunnen met dit mooie nieuwe
clubjack.
Eef Rimmelzwaan.
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WINTERONTWIKKELINGEN 2015-2016
Een veranderend klimaat?
Opmerkelijke feiten!
a) De VS hebben nu drie jaar op rij extreem koude en vooral sneeuwrijke
winters beleefd. De voorspelde afname van het winterijsdek op de grote
meren heeft precies andersom gewerkt! 3 jaar op rij een maximaal ijsdek in
maart van 85-90%. Die meren liggen zuidelijker dan ons land.
b) Twee jaar op rij werd het voorjaar voorzien van veel oostenwind met soms
nog laat sterke grondvorst. Op 28 april werd in onze omgeving nog 5 en in
Twente nog bijna 10 graden grondvorst gemeten.
c) Dit najaar werd van 25 september tot 4 oktober bij gemiddeld 17 graden en
strakke oostcirculatie vele zonuren opgetekend en vanaf 9 oktober tot 16
oktober zal dit bij gemiddeld krap 10 graden opnieuw gaan gebeuren, maar
nu met flinke grondvorst.
d) Het sneeuwdek heeft op de hoogvlakten in Zuid-Noorwegen, maar ook hier
en daar in de Schotse hooglanden, de zomer overleefd. Toen ik in mei/juni in
Scandinavië vertoefde klaagde men steen en been over de kou en het feit dat
de maïs niet op tijd groeide en de groeitijd te kort was voor een goede oogst.
e) Het IPCC, de klimaatwetenschappers, gingen er in 2008 van uit dat in 2015
de Noordpool misschien wel ijsvrij zou kunnen zijn. Dit n.a.v. de minimale
ijsoppervlakte in 2007. Feit is dat er weer sprake is van groeiend ijsoppervlak,
niet in één streep en nog ruim onder het gemiddelde, maar wel ruim boven
het dieptepunt van 2007 (zie http://www.wintergek.nl/actueel/zeeijs).
Met -wat ik noem- de zinloze kou in maart, april en nu in oktober komen we er
niet! Als echter deze circulatie in de wintermaanden plaatsvindt, dan lopen
alle ijsclubbestuurders met een dikke grijns op hun gezicht te genieten en alle
schaatsers ook.
Historie
Voordat ik aan het slot van dit verhaal overga tot de actuele opmerkelijke
feiten die ons weer deze winter hopelijk in positieve zin beïnvloeden, wijs ik u
even op de site van IJsclub Vlietland (www.ijsclubvlietland.nl) waar de
jaarlijkse ledenboekjes staan. Hierin vindt u de artikelen over zonneactiviteit,
Noordpool ijsoppervlakte, circulatiepatronen van oceanen, (de NAO-index) en
atmosferische verschijnselen, de klimaatdiscussie enz.
Al teruglezend zult u ontdekken dat met name de zonneactiviteit en de
oceanische circulatie terugkerende items zijn. Tijd om eens terug te kijken en
te bezien wat hiervan nu werkelijk klopt en hoe het zich ontwikkelt.
Het behoeft geen betoog dat ik een klimaatscepticus ben en me veel meer
richt op zonnecycluseffecten van astronomen dan op CO2 invloeden van de
klimatologen. Zonnecyclus 24 kwam conform de voorspellingen halverwege
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de hoogte van eerdere cycli! Waar nr. 21 tot 23 rond de 200 kwam strandde
24 rond de 100 als gemiddelde (zie http://www.reportingclimatescience.com).
Cyclus 25 en 26 worden sterk lager geprojecteerd (zie ledenboekje 2013).
De projectie van de astronomen m.b.t. de zonneactiviteit klopt dus tot heden!
Echter de wereldwijde opwarming wordt door de klimatologen stelselmatig
vooruit geschoven, maar ze wijken niet van hun lange termijn prognoses af.

Twee interessante Engelstalige artikelen over dit onderwerp zijn te vinden in:
http://a-sceptical-mind.com/the-rise-and-fall-of-the-hockey-stick
http://hockeyschtick.blogspot.nl/2013/11/the-sun-explains-95-of-climate-change.html

De argumenten zoals de laatste jaren genoemd zijn betekenen, dat we op niet
al te lange termijn naar koudere winters gaan door de verminderde
zonnestraling. Een forumlid van mijn favoriete weerforum heeft de 11-jarige
zonnecycli afgezet tegen de Hellman winterkoudegetallen; een rekenkundige
index voor kou in de winter. Hoewel er een aantal uitzonderingen zijn, vallen
vrij veel clusters van koude winters in of rond het dal van de zonnecyclus. Van
de 7 cycli op bijgaand plaatje vallen 6 (grijze vlakken) samen met een dal.
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- Laswerk op locatie aluminium, metaal en RVS
- Monorailwagens – spuitapparatuur
- Buisrailwagens (wel/niet aangedreven)
- Dekwagens voor kassystemen
- Machinebouw
- Verwerkingslijnen
- Werkplek inrichtingen
- Intern transport
- Hekwerken

De Vette C.V.

Gaagweg 11a
2636 AK Schipluiden
Tel 015-3808784
www.devettecv.nl
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In de lage top van zonnecyclus 20 vielen verschillende koude winters,
vergelijkbaar met wat de laatste jaren in de VS gebeurde.

De temperatuur van het zeewater op de Atlantische oceaan.

actueel zie: http://www.ospo.noaa.gov/data/sst/anomaly/2015/anomw.10.8.2015.gif

Vorig jaar wees ik op de lagere temperatuur in de Atlantische Oceaan.
In het winterverhaal van 2012 werd uitgelegd hoe zoet water de warme
golfstroom zou kunnen gaan beïnvloeden. De bovengenoemde site laat
zien dat het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan net als vorig jaar
ook recent beneden normale temperaturen geeft. In het plaatje hieronder
ziet u de situatie van jl maart. Die koude bel heeft zich meer noordwaarts
verplaatst en uitgebreid.
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Een interessante analyse is op realclimate.org gegeven, sowieso een
interessante site. Tot nu lijkt de veranderende circulatie de kou naar de
westkant, dus naar Noord Amerika te sturen.
Heel interessant wordt, hoe de zeer extreem warme El Nino bij Peru en
de extreem koude Atlantische Oceaan het winterweer komend seizoen in
onze regionen gaat bepalen. Een unieke situatie met mogelijk ook een
unieke winter? Ik waag me niet aan een voorspelling maar er tintelt iets,
zeker nu de wind alweer oostelijk is en oktober een flink aantal zonuren
en stevige grondvorst gaat brengen.
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2015/03/a-hypothesis-about-the-cold-winterin-eastern-north-america

Twee jaar op rij geen significant winterweer. We zijn toe aan iets heftigers!
e
De Engelse weerbureaus voorspellen voor het 4 jaar op rij dat we een
extreem strenge winter gaan krijgen in Noordwest Europa. Iemand zei ooit:
“Als je het maar vaak genoeg voorspelt, krijg je een keer gelijk ;-)”. Meer hoef
ik u niet te zeggen…. Wilt u een kleurrijke dus meer duidelijke weergave van
de plaatjes zien, kijk dan op de website van IJsclub Vlietland.
Aad van Winden, 9 oktober 2015
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Total Langstraat

Voor Brandstof en aanhangerverhuur!
Tanken via buitenpaal voor mooie kortingen!! De shop is 7
dagen per week geopend!
Dorpsstraat 56
2636 CJ Schipluiden
015-3809932
www.totallangstraat.nl

Garage Langstraat

Reparatie, onderhoud, APK.
Inkoop en verkoop van nieuwe en gebruikte auto`s
Dorpsstraat 55
2636 CJ Schipluiden
015-3808240
www.garagelangstraat.nl
Dorpsstraat 57
2636CJ Schipluiden
015-3805023
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur!
Voor koffie, lunch en diner.
Ook voor kanoverhuur.
Kijk voor actuele openingstijden op onze website:
www.paviljoenschipluiden.nl
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Het hele jaar geopend voor:
Lunch
Brunch
Diner
Buffet
High Tea & High Wine
Feesten & Partijen
Kijk voor de openingstijden en meer informatie
op www.vlietzicht.com

