IJSCLUB VLIETLAND
SCHIPLUIDEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING
11 november 2014, aanvang 20.00 uur
in ijsclubgebouw te Schipluiden
Secretariaat: Holierhoek 20, 2636 EJ Schipluiden
e-mail: admin@ijsclubvlietland.nl

website: www.ijsclubvlietland.nl

2

“Uw plannen, onze zorg”
Nieuwbouw
Vormgeving
Plafonds
Maatwerkmeubelen

Onderhoud
Interieur
Wanden
Herstel

Verbouw
Klussen
Vloeren
Montage

Voor alle werkzaamheden in-, om- en aan de woning

“Van idee t/m opleverservice”
Vraag gerust vrijblijvend een prijsopgave aan.
Henk van Kleef
Bark 8
2636 DD Schipluiden

Tel:
015-3805563
E-mail: info@boproma.nl
Website: www.boproma.nl
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De volgende bedrijven zijn sponsor van IJsclub Vlietland:
♦

Van Leeuwen diervoeders

♦

Loonbedrijf John Kester en Zn

♦

Van Beek Schilders

♦

Loon- en aannemingsbedrijf Van der Kraaij

♦

Aannemersbedrijf A. van Schie

♦

Installatiebedrijf Vis

♦

Schoneveld Interieur

♦

Loonbedrijf Meeuwisse
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KEUZEVOORSTEL TOEZENDING JAARBOEKJE MET UITNODIGING
LEDENVERGADERING

Vanuit een aantal leden is vorig jaar de suggestie gekomen, om het
jaarboekje en de vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering
voortaan digitaal (via website of e-mail) ter beschikking te stellen. Dit om
papier, werk en kosten te besparen.
Andere leden gaven juist aan het toezenden van het papieren jaarboekje op
prijs te blijven stellen.
Het bestuur heeft daarom in de ledenvergadering 2013 toegezegd een
keuzevoorstel aan de leden te zullen voorleggen.
De volgende keuzemogelijkheden worden aan de leden voorgelegd:
1. Jaarboekje naar huisadres
Het laten zoals het nu is; het jaarboekje met uitnodiging ledenvergadering en verenigingsinfo wordt op het huisadres bezorgd.
2. Uitnodiging naar huisadres met vindplaats jaarboekje op website
In de uitnodiging (één A4-tje) staat waar het jaarboekje met
vergaderstukken en overige informatie over de vereniging digitaal (via
de website) kan worden geraadpleegd.
3. Uitnodiging per e-mail met link naar jaarboekje op website
In de e-mail wordt een link opgenomen naar het jaarboekje met
vergaderstukken en verenigingsinformatie.
Voor deze optie moet u wel uw e-mailadres aan de ledenadministratie
doorgeven!!
Tot aan de ledenvergadering op 11 november kunnen leden hun keuze
kenbaar maken.
Dit kan via e-mail naar: admin@ijsclub vlietland.nl of per briefje naar
Keenenburgweg 21, 2636 GK Schipluiden of naar Tjalk 87, 2636 DB
Schipluiden.
Daarbij duidelijk vermelden: keuze optie 1, 2 of 3 en uw naam, adres,
woonplaats en e-mailadres.
Tijdens de ledenvergadering op 11 november zullen de 3 mogelijkheden
worden besproken en indien nodig in stemming worden gebracht. Daarbij
zullen ook de vooraf ontvangen reacties betrokken worden.
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SCHAATSBEURS EN SCHAATSEN SLIJPEN
OP ZATERDAG 15 NOVEMBER
Op zaterdag 15 november a.s. is er in het ijsclubgebouw tussen 11 en 16
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’
Daarnaast worden tijdens die schaatsruilbeurs ook de restanten van het
jubileumboek ‘Van IJslust tot Vlietland’ verkocht. Het door Gemma van
Winden-Tetteroo geschreven boek, met 192 pagina’s over 120 jaar winterse
schaatshistorie van Den Hoorn en Schipluiden, is nog te koop voor € 15,-.
Een prachtig boek om cadeau te geven voor sinterklaas of met een
verjaardag.

Postbezorging in Zeeland in de winter van 1954
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B.M. Singel 8
2636 GE Schipluiden
Tel: 015-3808252

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

www.favandenbosch.nl
Email: info@favandenbosch
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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
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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SCHAATSEN OP DE GELE RIVIER.
In april 2013 werd ik benaderd door Stefan Rasing, de compagnon van Daniel
Rooijackers, die de organisator was van de schaatsreis naar Mongolië waar ik
samen met Tineke Dijkshoorn en Sjaak Olsthoorn in 2007 met mee ben
geweest. Hij vertelde van zijn plannen om op de Gele Rivier in China te gaan
schaatsen en of ik interesse had om mee te gaan.
In augustus bezocht ik een door hem georganiseerde informatieavond. Ik was
direct enthousiast en besloot me ter plekke aan te melden.
Dan gaat het rollen. Eerst een visum aanvragen voor China want zonder
visum kom je er niet binnen. Ter voorbereiding werd voor de deelnemers een
nieuwe informatiebijeenkomst gehouden bij Flevonice in Biddinghuizen. Daar
was ik samen met nog 40 andere enthousiastelingen, waarvan ca. 25 oude
bekenden die ook mee naar Mongolië waren geweest. Na de vertoning van
een film over het schaatsgebied en de gelegenheid tot het stellen van vragen
ben ik toch nog even lekker op de buitenbaan in de Flevopolder gaan
schaatsen. Je kunt tenslotte niet vroeg genoeg beginnen met trainen!!
Op vrijdag 3 januari 2014 was het dan eindelijk zover en vertrok ik met een
gezelschap van 63 personen naar China. Daar kwamen we na 2 vluchten van
totaal 11 uur op zaterdag in Beijing (Peking) aan. Op zondag hebben we daar
op de fiets ‘het Zonnepaleis’ en ‘de Verboden Stad’ bezocht. Nog diezelfde
avond om 23.30 uur vertrokken we met de nachttrein naar Datong, waar we
op maandag om 8.30 uur aankwamen. Daar ging de reis verder met de bus
richting ons einddoel ‘de Gele Rivier’ waar we om ca.13.45 uur arriveerden.
Direct koffers uitladen en eten in ons verblijf op een boerderij. Onze
gemeenschappelijke ruimte was tussen het woongedeelte en de stal onder
twee grote bouwzeilen. Bepaald tochtvrij was die ruimte niet!!
Tijdens het eten werd door Stefan uitleg gegeven. We zouden daar in huisjes
logeren. Op de deuren stonden de namen van de personen die erin sliepen.
Ons huisje was voor 9 personen en had 2 kamers, één met drie bedden en de
grote kamer, met achterin een soort bank over de hele breedte van ca. 4
meter en ca. 75 cm hoog en 2,1 meter diep, voor 4 personen. De bank was
van beton en werd door middel van warm water eronder verwarmd, een soort
fornuis. Ook stonden er in die kamer nog 2 losse bedden.
Nadat we de kamers wat hadden ingedeeld gingen we eerst naar het ijs. Dat
was een kwartier bergaf lopen. Onderweg hadden we al een mooi uitzicht op
de baan. Bij het ijs aangekomen kregen we de schrik van ons leven, er lag
overal geel zand op (de rivier deed zijn naam eer aan!!). Met drie man waren
ze al twee weken bezig een baan te vegen met een dekbed met daarop een
bedspiraal en wat betonblokken als gewicht. Zo hebben zij een baan uitgezet
van 15 km met een doorsteek op 10 km.
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Met 55 van de 63 reisgenoten verkenden we op de schaats de 15 km route.
De baan was met vlaggetjes gemarkeerd en dat was nodig, omdat als je
tegen de zon in reed je niet kon zien waar geveegd was.
Van het ijs weer naar ons onderkomen klimmen was overigens een
inspannende bezigheid, en duurde al gauw 25 minuten. Daar hadden we een
gezellige maar erg koude avond in de gezamenlijke ruimte onder de
bouwzeilen (nachttemperatuur -15!!).
Dinsdagochtend was de start van de eerste tocht van 100 km. Bij die start
was er een drumband in Chinese klederdracht aanwezig en (we waren
tenslotte in China!!) vuurwerk.

Om 10 uur gingen we dan eindelijk van start. Er was afgesproken eerst een
ronde van 10 km te rijden en daarna 6 ronden van 15 km. Vanaf ca. 3 km zat
ik in een groep van 9 mannen en 1 vrouw. Zonder echt wat afgesproken te
hebben bleven we bij elkaar en finishten om 14 uur.
Mijn schaatsen waren van deze eerste tocht al behoorlijk bot geworden door
het zanderige ijs. Met een geleend slijpertje probeerde ik de ijzers wat op te
knappen, maar van harte ging dat niet!!.
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Op woensdag gingen we op voor de tweede 100 km. Ik zat nu in een groep
van 11 schaatsers. Dit keer ging het helaas niet zo voorspoedig want na 12
km en na 15 km ben ik hard gevallen op stukken waar geen scheur te
bekennen was in het ijs?? Na 21 km kwakte ik voor de derde keer tegen het
ijs. Ik zei tegen de groep dat ze maar door moesten rijden. Dat deden ze niet
overtuigend, zodat ik weer kon aansluiten. Juist op dat moment kwakte er een
ander hard onderuit. Iedereen stopte gelukkig. Hij zei ook dat de groep maar
door moest rijden.
Voor mij was het zo toch wel genoeg en ik besloot samen met hem te
stoppen. Na 25 km was deze tweede tocht voor ons voorbij. Even in ons
onderkomen een beetje opknappen met een teiltje warm water en dan weer
naar het ijs om de rest aan te moedigen. Van de 55 schaatsers reden er
uiteindelijk maar 18 de 2 x 100 km uit.
Vanaf donderdag was het vooral cultuur opsnuiven. We bezochten Pingjau,
een oude vestingstad uit 1370, natuurlijk de Chinese Muur, de Hangende
Tempels van 600 na Christus, de grotten van Yungang met duizenden
Boeddhabeelden en het olympisch stadion dat eruit ziet als een vogelnest.
Op dinsdag vertrokken we weer naar Nederland waar we met 7 uur
tijdverschil ook op dinsdag moe en met een jetlag arriveerden, maar wel weer
een mooi schaatsavontuur rijker.
Nico van Wijk
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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 2013-2014
Het is altijd weer bijzonder om een algemeen verslag van de ijsvereniging te
schrijven terwijl buiten - het is nu 15 oktober - de warme zon schijnt en de
weersverwachting voor aanstaand weekend nog 20 tot 25 graden aangeeft.
Gelijktijdig zag ik deze week op de forumsite weerwoord.be de eerste
filmbeelden van13 oktober uit Noord-Zweden. Daar in Abisco betrad een
forumlid bij een temperatuur van min 10 als eerste schaatser een strak
bevroren meer. Momenteel vormt zich op het noordelijk halfrond al een
imposant sneeuwdek in Canada en Rusland. Hierover meer in de
winterverwachtingen op pag. 33 in dit boekje.
Daarover sprekend komt een pijnlijk punt naar voren. Het afgelopen seizoen
was het warmste in de 22-jarige historie van onze huidige ijsclub. De ijsbaan
is niet één keer geheel dicht geweest en de laagst gemeten temperatuur was
een schamele -2,1 graad. De tijdens de vorige ledenvergadering gehouden
competitie voor het voorspellen van het aantal schaatsdagen en de laagste
temperatuur, heeft dan ook een zeer verrassende uitslag gekregen die
komende ledenvergadering bekend zal worden gemaakt.
Het is in onze 22-jarige historie aan de Zouteveenseweg maar twee keer
voorgekomen dat we niet konden schaatsen op onze ijsbaan.
Een bouwjaar
Het seizoen 2013-2014 stond dus niet in het teken van vorst en schaatsen,
maar voornamelijk richtte de inspanning zich op uitbouw clubhuis en
uitbreiding terras. Nadat in het voorjaar van 2014 met een flink
vrijwilligersgezelschap de uitbreiding van ons terras aan de westzijde van het
clubgebouw is gerealiseerd, is in de zomer, na enige vertraging, de uitbreiding
van het clubhuis aan de oostzijde ter hand genomen.
Hierbij is zeker te vermelden dat - zonder iemand tekort te willen doen vrijwilliger Cees Kaiser en bouwcommissieleden Ben Schenkeveld en Wim
van Mierlo en een aantal leden van de jongerencommissie een werkelijk
bovenmatige inspanning hebben geleverd en nog steeds druk doende zijn
met de binnenzijde van het gebouw. Ook de aanpassingen aan de elektriciteit
door sponsoren Peet van der Ende en Willem Ammerlaan en de omvorming
van de elektrische verwarming naar een gasverwarmings-installatie door
Geert van Paassen is zeer vermeldenswaard. We mogen ons erg gelukkig
prijzen dat wij over dergelijke vrijwilligers en met de club betrokken leden
beschikken. Daarnaast heeft onze voorzitter Jan v.d. Berg zich onder andere
sterk gemaakt voor de verzwaring van de ijsbaandijken aan de noord- en
westzijde en ook voor de door archivaris Fred van der Meer nagelaten
schaatsverzameling.
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Doel van de vergroting van het clubhuis is straks:
1) Vorstvrije opslag van de veegmachines in winterse perioden;
2) Ruimte voor het schaatsmuseum;
3) Opslagruimte voor de koek en zopie.
Strijd op ‘t Souteveen
Tijdens de pinksterdagen zag de ijsbaan er volkomen anders uit. Ruim 320
middeleeuws uitgedoste buitenlanders bevolkten ons terrein en verbleven
enkele dagen in meer dan 100 wit-katoenen tenten. Houtvuurtjes en zwarte
potketels waren de uitrusting waarmee werd gekookt. Duizenden mensen
hebben genoten van een historisch middeleeuws spektakel waarin de felle
strijd tussen Geuzen (aangevuld met geronselde dorpelingen) en
Spanjaarden werd uitgebeeld. Dove oren als gevolg van het kanongebulder
en blauwe plekken door het gevecht van de piekeniers waren het gevolg.
Menig dorpeling werd in de strijd werkelijk gewond afgevoerd. Het was een
fanatieke en levensechte strijd. Mooi dat ons terrein ook dergelijke
zomeractiviteiten kan faciliteren. Een woord van dank is nodig voor de
mensen van de verenigingen die de catering van dit festijn zo keurig hebben
verzorgd.
Jongerencommissie
De jongerencommissie, bestaande uit zo’n 17 leden, wordt in het bestuur
vertegenwoordigd door Paul van Leeuwen en/of Ernst-Jan van Dienst.
Afgelopen seizoen hebben zij zich, naast brede vrijwilligersactiviteiten, ook
bezig gehouden met de veiligheidsvoorzieningen voor veeg- en
schuifmateriaal. Voortaan zullen alle voertuigen op het buitenijs zijn uitgerust
met EHBO-materiaal, thermo-dekens, aluminiumfolie en touw. Eén Quad zal
dienst gaan doen voor gewondenvervoer als ondersteuning voor EHBO en
Sigma team. De maatschappelijk stagiaires werden ook begeleid door leden
van de jongerencommissie. Een leuke bijdrage van de commissie treft u op
pag. 22 in dit boekje aan.
Website (www.ijsclubvlietland.nl)
Onder begeleiding van site-beheerders Leo Heijdra en Jack van Soest is een
geheel nieuwe website ontwikkeld die momenteel in teststadium verkeerd. De
bedoeling is dat daarmee komend seizoen ook ruimte is voor het plaatsen van
foto’s en reacties van de leden. In een soort forumomgeving kan men de
boodschap over de vereniging en het schaatsen weergeven. Nu maar hopen
dat komende winter de site veelvuldig zal worden bezocht i.v.m. de vele
schaats- en ijsactiviteiten. De komende winterontwikkelingen zullen hopelijk
ook weer tijdig en juist in een vroeg stadium worden gesignaleerd als het zich
aandient.
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Schaatsverkoop en ruilbeurs
Op 2 november vorig jaar is er een schaatsruilbeurs georganiseerd, waarbij
een aantal mensen verblijd werden met nieuwe ruilschaatsen en hun
materiaal konden laten inspecteren en slijpen. Helaas konden we deze
service niet tijdens een ijsperiode bieden.
De ruilbeursdag werd overigens overschaduwd door de uitvaart van ons zeer
gewaardeerde lid Gerda van der Veen.
Overlijden Gerda van der Veen
Op 28 oktober overleed na een zeer kort ziekbed op veel te jonge leeftijd ons
lid en vrijwilligster Gerda van der Veen. De crematie vond op 2 november
plaats; het bestuur en veel leden waren bij deze trieste gebeurtenis aanwezig.
Gerda heeft vele malen de koek en zopie uitgifte bijgestaan en bij de
ledenadministratie en kaartuitgifte geholpen. We zullen haar inzet en
optimistische geluid erg missen. We wensen vanaf deze plaats veel sterkte
aan haar partner Geert-Jan Westra.
Westland Toertocht (brugperikelen)
IJsclub Vlietland is momenteel trekker van de Westland Toertocht. Veel tijd is
afgelopen seizoen besteed aan overleg met de gemeente en
hoogheemraadschap Delfland rond geplande bruggen in de Zwethzone.
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Door intensief te lobbyen en onze zienswijze in te brengen is het plan t.b.v.
het schaatsen aangepast. Twee van de drie dichte bruggen zijn gewijzigd in
een ‘halfopen’ smalle wandelbrug en één open fietsbrug over de Zweth.
Ook de aanpassingen aan de Woudseweg en Oostbuurtseweg betekenen dat
daar drie bruggen worden vervangen. Na overleg tussen wegbeheerders
(provincie en gemeente) en ijsclub, zijn in de ontwerpen voor die nieuwe
bruggen nu goede kluunvoorzieningen opgenomen. We mogen ons gelukkig
prijzen met de wijze waarop we in constructief overleg met overheden
gestalte kunnen geven aan de belangen van de schaatsers op onze
boezemwateren.
Dankbaarheid
Het bestuur van IJsclub Vlietland is zeer gelukkig met de altijd weer
aanwezige vrijwilligers. In tijden van ijsplezier, maar ook bij de bouw- en
andere activiteiten staan de mensen altijd weer klaar om ons te
ondersteunen. Vele handen maken het toenemende werk uitvoerbaar. Ook op
de jaarlijkse ‘Opzoomerdagen’ zijn er tientallen aanwezig om de handen uit de
mouwen te steken. De sfeer binnen onze vereniging is een voorbeeld van hoe
een samenleving zou moeten zijn. Grote dank aan allen die de vereniging een
goed hart toedragen!
Nog even alle feiten van afgelopen seizoen op een rijtje:
IJsperioden
0
Westland-Toertocht
0 dagen
Maximale ijsdikte
0,3 cm (deel van de baan)
Aantal leden 30 juni 2013
6.101
Aantal leden 30 juni 2014
5.981 (1.450 < 18 jaar)
Automatische incasso contributie
1988 adressen
Contributie via nota
40 adressen
Bestuursvergaderingen
8
Vergaderingen KNSB District Westland
2
Westland-Toertocht vergaderingen
2
Overleg gemeentelijke en hulporganisaties
7
Maatschappelijke stages
4
Tot slot:
We rekenen weer op een mooi ijsseizoen waarbij sponsors, vrijwilligers en
bestuursleden met elkaar op deze voet kunnen doorgaan.
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 2014-2015
Van de leden die ons een machtiging tot automatische incasso hebben
gegeven (ruim 99% van de leden) is 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 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 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 huidig groot aantal leden is de ijsclub terughoudend met
inschrijving nieuwe leden van buiten de gemeente Midden-Delfland.
Onderstaand de (ongewijzigde) contributietarieven voor het komend seizoen.
Contributietarieven
2014-2015

Binnen betalingstermijn (vóór 20
november)

Buiten betalingstermijn en tijdens
ijsperiode

Lidmaatschap
€ 6,-

€ 9,-

€ 6,-

€ 9,-

€ 3,€ 1,-

€ 6,€ 2,-

OPSLAG betaling per nota
Dagkaarten aan de ijsbaan

€ 2,-

€ 2,-

vanaf 16 jaar
t/m 15 jaar

€ 3,€ 2,-

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

•
•
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 20 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 20 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 11 NOVEMBER 2014
(aanvang 20.00 uur in clubgebouw IJsclub Vlietland
1. Opening / mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Notulen ledenvergadering d.d. 5 november 2013
(zie pagina 25 e.v.)
4. Algemeen verslag seizoen 2013-2014
(zie pagina 13 e.v.)
5. Financieel verslag:
• Resultatenrekening 2013/2014 + balans
• Verslag kascommissie (Tom Ammerlaan en Leny Weber)
• Begroting seizoen 2014/2015
• Benoeming kascommissie 2015
Tom Ammerlaan is aftredend, Dirk Eikelenboom is reservelid
De financiële stukken zijn opvraagbaar bij de penningmeester en ter
vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden
6. Bestuursverkiezing
• aftredend en herkiesbaar: Dorus vd Kraan en Eef Rimmelzwaan
• daarnaast draagt het bestuur Ben Schenkeveld voor om als extra
lid toe te treden tot het bestuur; Ben is zeer actief met de
technische zaken binnen de vereniging
• tot aanvang van de vergadering kunnen de leden
tegenkandidaten voordragen
7. Keuzevoorstel over toezending jaarboekje
(zie pag. 4)
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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JONGERENCOMMISSIE IJSCLUB VLIETLAND
De jongerencommissie stond ook dit seizoen in de startblokken om de taken
met uiterste precisie uit te voeren. Meester-voorspeller in de weerkunde,
professor van de glazen bol, “DE secretaris” van het ijsclubbestuur, had een
lange periode van vorst voorspeld met veel ijs!! Dit zou betekenen dat alle
jongerencommissieleden, veegmachines, flessen Jägermeister en broodjes
worst aangesproken zouden worden.
De jongerencommissie heeft echter naast de kennis over baanonderhoud ook
kennis over andere zaken. De wetenschap leert ons dat de secretaris met
meer regelmaat dan wijsheid een verkeerde voorspelling doet. Eén feit is dat
de wetenschap dit jaar klopte, de winter was om te huilen. De verdere
geschiedenis van winter 2013-2014 kent u wel. We hebben gezocht naar ijs,
maar het niet gevonden.
Er zijn deze ‘winter’ toch activiteiten geweest die ijsbaan gerelateerd waren.
Zo heeft de jongerencommissie waar nodig geholpen met de aanbouw van
het clubgebouw. Daarnaast is de ijsbaandijk aan de kant van het dorp
verstevigd. Activiteiten die op en rond de baan toch gedaan moeten worden.
Naast het onderhoud aan het ijsclubterrein heeft een jongerenlid zijn relatie
onderhouden. Lijstduwer Ernst-Jan van Dienst is getrouwd en jawel, de
trouwauto was de veegauto van de ijsclub. Dit vraagt natuurlijk om een grap
van behoorlijke omvang. Na de gebruikelijke rituelen van een bruiloft zou de
auto terug gaan naar de berging. Daar hebben wij een stokje voor gestoken.
De tuin van Ernst-Jan is net groot genoeg (2,5*4 meter) om de auto erin te
parkeren. Daar was wel een kraan voor nodig want er stond een schutting in
de weg. Zie de foto’s en u zult het begrijpen. Wij hebben ons deze winter toch
nog vermaakt!
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www.holtkampdebakkerij.nl
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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
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NOTULEN LEDENVERGADERING 5 NOVEMBER 2013
1.
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter, Jan vd Berg, opent de vergadering om 20.05 uur en heet de ca.
75 aanwezigen hartelijk welkom. In het bijzonder wordt welkom geheten ons
rayonhoofd dhr. Van Leeuwen en elfstedenschaatser Wim Nell uit Maasland.
Ook veel jonge leden zijn aanwezig.
Vervolgens wordt een ogenblijk stilte in acht genomen i.v.m. het vorige week
onverwachte overlijden van onze vrijwilligster Gerda van der Veen. Haar
partner Geert-Jan wordt veel sterkte toegewenst bij het verwerken van dit
verlies.
De secretaris maakt vervolgens melding dat berichten van verhindering zijn
ontvangen van Antoine van Bijsterveldt, Maup Ruijsbroek, Jos van Koppen en
Geert-Jan Westra.
Vervolgens wordt de in het jaarboekje opgenomen agenda ongewijzigd
vastgesteld.
2.
Notulen ledenvergadering 20 november 2012
Naar aanleiding van de notulen vraagt Nico van Paassen of het bestuur al
heeft nagedacht over het instellen van een commissie voor het organiseren
van de Westland Toertocht. Hij zegt dat het bestuur dat in de drukke
winterperiode niet allemaal zelf kan doen.
De voorzitter zegt dat hij daar binnenkort enkele personen voor gaat
benaderen. Dat is mede van belang omdat de WTT-organisatie per 3 jaar
rouleert tussen de 5 organiserende ijsverenigingen en de komende 3 jaar
onze ijsclub daarvoor aan de beurt is.
Vervolgens worden met dank aan notulist Leo Heijdra de notulen vastgesteld.
3.
Algemeen verslag 2012-2013
De secretaris, Aad van Winden, geeft een toelichting op het in het jaarboekje
opgenomen verslag.
Er zijn weer veel activiteiten geweest. Enkele bijzondere:
• Door de vele sneeuwval is veel werk verricht o.a. met behulp van
waterpompen van Loonbedrijf Van Paassen om de sneeuw in te wateren
om zo schaatsbaar ijs te krijgen;
• Veel activiteiten aan ijsbaan met scholen en jeugdtraining van DKYV en
DVIJC;
• Reünie van starters in de Elfstedentocht 1963 uit onze regio omdat het in
januari 50 jaar geleden was dat deze barre tocht is verreden;
• Schaatsruilbeurs en schaatsen slijpen in het clubgebouw.
Er waren geen buitenijsactiviteiten vanwege het onbetrouwbare ijs; er is wel
enkele keren op de vaart geveegd.
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In het bijzonder wordt melding gemaakt van de vele activiteiten die de
jongerencommissie voor haar rekening heeft genomen en ook van de
prachtige opnamen die Nico Alsemgeest met zijn drone boven het ijs heeft
gemaakt.
Veel complimenten zijn ontvangen voor de actuele informatie op de website
tijdens de ijsperiode.
Ondanks vragen over gebruik van sociale media als Twitter en Facebook,
zegt de secretaris dat de ijsclub daarmee terughoudend is om te grote toeloop
bij nog onvoldoende sterk ijs te voorkomen.
Vervolgens geeft de secretaris de uitslag van de vorig jaar gestarte competitie
over het voorspellen van de laagst te meten temperatuur aan de ijsbaan. De
gediplomeerde ijsmeesters Theo, Ben en Bas van de ijsclub zaten er erg
dichtbij, maar Lydia van Mil was degene die het met – 13,2 C. als enige goed
heeft voorspeld. Haar partner Dirk Eikelenboom neemt voor haar een
jubileumboek van de ijsclub als prijs in ontvangst.
Vervolgens wordt het verslag door de aanwezigen goedgekeurd.

Wordt het komende winter weer zo koud?
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4.
Financieel verslag 2012-2013 en begroting 2013-2014
Resultatenrekening en balans 2012-2013 en begroting 2013-2014
De penningmeester, Marlies Wenneker, geeft een toelichting op de uitgereikte
financiële stukken. Saldo was in het seizoen positief, met name door de
opbrengst van de ijsperiode in januari.
Over de verlies en winstrekening en de balans worden geen vragen gesteld.
Kascontrole
Charles Wubben meldt dat hij samen met Tom Ammerlaan bij de
penningmeester langs is geweest. Ze hebben de vele stukken gecontroleerd
en alles in orde bevonden.
De voorzitter vraagt vervolgens of de leden kunnen instemmen met de
stukken en dat de penningmeester en het bestuur decharge kan worden
verleend. Onder applaus wordt dat door de aanwezige leden verleend. De
voorzitter bedankt vervolgens de penningmeester voor het, zeker tijdens de
ijsperiode, vele werk.
Begroting 2013-2014
Ook de begroting wordt door de penningmeester toegelicht.
Rienk vd Heijden vraagt om voorzichtig handelen met geld in ijsperioden. De
penningmeester geeft aan dat hier zorgvuldige procedures over zijn
afgesproken binnen het bestuur.
Op een vraag van de heer Van Leeuwen over pachtrechten wordt
afgesproken dat dit binnen het bestuur zal worden besproken
Benoeming kascommissie 2014
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werkzaamheden. Charles
Wubben treedt na twee jaar af. Tom Ammerlaan blijft nog een jaar. Leny
Weber treedt toe tot de kascommissie. Dirk Eikelenboom meldt zich aan als
reservelid.
5.
Bestuursverkiezing
Algemeen bestuurslid Paulien Wolters en secretaris Aad van Winden zijn
aftredend en herkiesbaar. Vastgesteld wordt dat er vanuit de leden geen
tegenkandidaten zijn voorgedragen.
Onder applaus van de leden worden Paulien en Aad herkozen.
6.
Uitbreiding clubgebouw
De voorzitter zegt dat er enkele zaken ruimte vragen bij de ijsclub zoals:
- Schaatsverzameling van Fred vd Meer; de opslag in de molen is
vanwege condities daar toch minder geschikt;
- Grote toeloop tijdens ijsperiodes;
- Stalling veeg-/schuifmachines tijdens ijsperiodes.
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Vanwege stagnatie in overname materialen en overleg met de buren over
goede inpassing is de uitbreiding wat vertraagd maar zeker niet van de baan.
De uitbreiding van het terras om het clubgebouw is nagenoeg gereed.
Mevr. Van der Meer vraagt aandacht voor meer toiletcapaciteit tijdens
ijsperiodes. De voorzitter zegt toe dat het bestuur de mogelijkheden hiertoe
zal onderzoeken.
Op een vraag van Nico van Paassen over de post ‘onderhoud ijsbaanterrein’
op de begroting, wordt vanuit het bestuur gezegd dat deze verband houdt met
geplande versterking van een deel van de dijken om de ijsbaan. Voor een
deel van de dijken is dit afgelopen jaren al gebeurd.
7.
Voorstel digitale toezending jaarboekje/vergaderstukken
Het bestuur zegt dat vanuit een aantal leden de suggestie is gedaan het
jaarboekje/vergaderstukken digitaal (via e-mail of website) ter beschikking van
de leden te stellen. Elk jaar worden ca. 2100 boekjes bezorgd waarvan ca.
1200 per post buiten de kernen Schipluiden en Den Hoorn. Daar is veel werk
en kosten mee gemoeid.
Vanuit de leden komen complimenten voor het goed verzorgde jaarboekje.
Opmerkingen vanuit de aanwezige leden over het voorstel:
- Bij andere verenigingen gebeurt ook veel via digitale toezending. Dat
is in het begin wennen;
- Digitaal van scherm leest anders dan in boekje;
- Veel boekjes liggen al gauw bij het oud papier;
- Anderen zeggen alle jaarboekjes te bewaren;
- De jongeren geven aan informatie per e-mail of sociale media te
willen;
- Maak een systeem waarbij de leden kunnen kiezen.
Het bestuur zegt toe volgend jaar bij de verzending van de jaarstukken een
gericht voorstel aan de leden te zullen voorleggen en op basis daarvan
verdere besluiten te nemen.
8.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag/sluiting
Gina Roeleveld vraagt of er geen AED in het clubgebouw kan komen. De
AED bij het oude gemeentehuis is nu weg. Opgemerkt wordt dat er bij
Akkerleven een aanwezig is. Peet vd Ende stelt voor dat de ijsclub er een bij
de EHBO-vereniging gaat lenen tijdens ijsperiodes. Het bestuur zegt toe dit te
zullen onderzoeken.
Wim Nell maakt een compliment voor de geweldige vereniging. Hij vraagt of
de vereniging met zoveel leden een ledenstop heeft en of ze niet eens aan
het opzetten van een trainingsgroep moet denken.
Het bestuur verwijst naar het jaarboekje waar staat dat de ijsclub
terughoudend is met inschrijving nieuwe leden van buiten Midden-Delfland.
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Daarnaast wordt opgemerkt dat IJsclub Vlietland een natuurijsvereniging is en
dat we leden voor trainingen en kunstijs verwijzen naar collega verenigingen
zoals DKYV uit Delft, DVIJC uit Vlaardingen en MYV in Maasland.
Joop Meeuwisse doet de suggestie om de buurtpreventie in de ijsperiodes
extra rondjes langs het clubgebouw te laten lopen. Dit i.v.m. de inbraken van
afgelopen seizoen.
De secretaris zegt dat hij bij
de buurtpreventie is
betrokken en dat besloten is
om sportaccommodaties
extra aandacht te geven.
Dhr. Van Leeuwen vraagt
aandacht voor de risico’s
voor de bestuurders van
veeg/schuifmachines op het
buitenijs. Vanuit bestuur
wordt gezegd hier aandacht
aan te zullen besteden.
Veiligheid is ook een vast
onderwerp dat jaarlijks
voorafgaand aan de
winterperiode met de
gemeente wordt besproken.
Vervolgens wordt door een van de aanwezigen aandacht gevraagd voor de
lezing over tandletsel op 13 november a.s. bij de EHBO-vereniging.
Geïnteresseerden vanuit de ijsclub zijn daar ook welkom.
De secretaris vraagt vervolgens de leden opnieuw mee te doen met de
competitie over het voorspellen van de laagst te meten temperatuur komend
winterseizoen aan de ijsbaan. Daarbij wordt ook gevraagd het aantal
schaatsdagen aan de ijsbaan voor de komende winter te voorspellen.
Tot slot overhandigt Theo van Paassen symbolisch aan de voorzitter een stuk
ijs van het vorige seizoen dat in de vriezer is bewaard. Dit als symbolische
start van het nieuwe ijsseizoen.
Daarna bedankt de voorzitter de medebestuursleden en vrijwilligers voor hun
inzet voor de ijsclub.
Vervolgens sluit hij om 21.45 uur de vergadering.
Na afloop geeft de jongerencommissie nog een zeer geanimeerde presentatie
over het gebeuren rond de ijsclub en hun rol daarbij.
Daarna wordt onder het genot van een drankje en een hapje nog lang en
gezellig nagepraat.
Leo Heijdra
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UITBREIDING CLUBGEBOUW
Na de afgelopen “winter” is er veel veranderd aan ons clubhuis! Er is een
uitbreiding met werkplaats/garage gerealiseerd, waar onze gereedschappen
en veegmachines in een verwarmde ruimte weer kunnen ontdooien, zodat ze
tijdens een vorstperiode weer snel inzetbaar zijn!! Ook voor de koek- en
zopiecommissie is ruimte gerealiseerd alsmede voor de opslag van de
schaatsverzameling. Deze verbouwing is het werk van een aantal
“supermannen” en een aantal leden van onze jongerencommissie!!! Wat een
uren hebben zij daar de afgelopen maanden gemaakt!! Sommigen zijn zelfs
gespot door google-street!!
Een paar overgenomen units hebben eerst een paar maanden “aan hun
omgeving staan wennen”!! Dat gebeurt bij de ijsclub wel vaker: ‘we gaan nu
eenmaal niet over één nacht ijs!!!’ De hele zomer is er onwijs gewerkt aan het
plaatsen van de units, aanleggen van gasleiding/cv, riolering, elektriciteit,
straatwerk (eruit-erin, eruit-erin!!), grondwerk, balklaag, dakspanten,
dakplaten, gevelbeplating en nog veel details!! De binnenkant van de
uitbreiding heeft de laatste weken afscheid genomen van de hamer en de
zaag, waarna er nog een paar liter verf weggekwast is!!! Het resultaat mag er
zijn. Tijdens de ledenvergadering op 11 november kunt u dit al bewonderen.
Laat de winter nu maar komen!! We kunnen ‘m aan!
Uw verslaggever ter plaatse
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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
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Wij werken de hele week op afspraak!
Tot ziens in onze kapsalon.
Vlaardingsekade 14
2636 BA Schipluiden
Tel. 015-3808330

33
WINTERONTWIKKELINGEN 2014-2015; De afrekening van vorige winter!
Tja, voor het eerst stond er een soort van disclaimer onder de winterverwachting van vorig jaar. En dat bleek wel nodig, want het werd niks voor
West Europa. Vele malen ben ik aangesproken waar nou die koude winter
toch bleef!!
Op deze plek wil ik daarom eerst een kleine duiding geven van de bijzondere
weersontwikkeling vanaf november 2013. Het GFS, Global Forecasting
System, bleek stelselmatig te lage tempraturen voor Europa aan te geven,
maar de kern van het verhaal is toch een compleet veranderde circulatie ook
t.o.v. andere jaren. De extreme kou stroomde meer dan 5 maanden lang
vanuit de poolstreken naar Noord Amerika en tot eind mei dreef daar ijs in de
grote meren. Zelfs op Aruba werden record lage temperaturen gemeten tot
onder de 20 graden en dat is daar koud. Die heel koude (boven)lucht
stroomde de warme oceaan op, wat tot zware depressies leidde met in onze
contreien continu zuiden winden en veel regen en stormen aan de westelijke
Atlantische kuststroken.
Een verloren winter voor Europa dus; het was niet anders.
De argumenten vorig jaar genoemd blijven echter staan. Op langere termijn
gaan we naar koudere winters door de verminderde zonnestraling. In het
jaarboekje 2013 op onze website kunt u dit allemaal nog eens nalezen.
Dat ik dit jaar een beetje pas op de plaats maak zal u niet verwonderen.
De winter is qua seizoen afhankelijk van 3 min of meer belangrijke factoren:
1) Voldoende sneeuw en
kou-opbouw ten
noorden en oosten van
ons;
2) Forse hogedrukopbouw ten noorden
van ons;
3) Temperatuur van
zeewater in Oceaan en
Noordzee.
Wat de sneeuwopbouw
betreft zit het wel goed.
Dit jaar ligt er nu op de
noordelijke breedten al veel
meer sneeuw dan andere jaren. De weerkaatsing of Albedo-effect van de
zonnestraling zorgt voor kou-opbouw.
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Hoge drukgebieden.
De hogedrukgebieden ontstaan in de afkoelende koudere lucht. Deze is
immers zwaarder, intenser en kleeft als het ware aan de grond. Vroege
sneeuw kan dus leiden tot opbouw van hogedrukgebieden.
Vervolgens is de luchtstroming bepalend en die hangt in hoge mate af
van de werking op de oceaan. Daar ontstaan, door temperatuurverschil
tussen bovenlucht en oceaanwater, de depressies waar wij in de herfst en
winter zo vaak ‘last van hebben. Vaak ontstaan dan maandenlang
voortdurende circulatiepatronen met opeenvolgende depressies en
stormen. Dit patroon ontwikkelde zich in november vorig jaar en duurde
tot ver in het voorjaar.
De verdere ontwikkeling van de sneeuwoppervlakte en de
afwijking van de
standaardwaarden
vindt u d.m.v vele
grafieken en overzichten mooi weergegeven op de site van
http://www.
wintergek.nl/actueel/sneeuw.
e

Voor de 2 helft van
oktober wordt voor
Scandinavië een
behoorlijke sneeuwopbouw verwacht; zie bovenstaand kaartje.
De temperatuur van het zeewater op de Atlantische Oceaan.
Naar het schijnt is door vorig jaar aangeduide licht verminderende
zonnestraling, er toch een soort van afkoeling van de Atlantisch Oceaan
gaande. Opvallend is het gebrek aan ‘hurricanes’ in het Caribisch gebied
dit seizoen. Deze ontstaan normaal in het zeer warme tropische water,
maar dit jaar blijft dit achterwege. Ik heb een paar plaatjes op het forum
van ‘weerwoord.be’ gezien, met sterk negatieve temperatuurafwijkingen
op de oceaan. Deze werden echter sterk bediscussieerd, zodat ik deze
hier niet wil plaatsen. Als dit duidelijker wordt zal ik in komende
winterverwachtingen op de website hier aandacht aan besteden.
Een feit is wel dat we de top in de huidige cyclus van zonne-intensiteit
hebben gehad. Hieronder een actuele stand van zaken. De ontwikkeling
komt overeen met de projecties van astronomen. De discussie tussen
klimatologen en astronomen (de laatsten zijn niet vertegenwoordigd in het
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IPCC dat de angstopwekkende klimaatprojecties maakt) duurt voort. Men
is het volslagen oneens. Mijns inziens ligt het voordeel van de twijfel
zeker bij de astronomen. Ook vandaag zag ik weer twitterberichten dat de
CO2-opname door de vegetatie veel groter is dan door de IPCC in de
berekeningen is meegenomen.
Als de uitgangspunten niet
juist zijn, verklaart dat de
situatie dat het IPCC in de
5 verschillende klimaatbrieven voortdurend de
zgn. snelle temperatuurstijging op aarde vooruit
schuift. De laatste 20 jaar
is de temperatuur op aarde
min of meer constant
gebleven in tegenstelling
tot de IPCC-verwachtingen.
De komende winters
zouden dan mogelijk
conform de zienswijzen van
de astronomen over de zonnesterkte, ook weer kouder uit kunnen gaan
pakken, kouder dan de periode 2008-2013.
Conclusie.
Vele factoren bepalen het weerbeeld. Maar als de Atlantische Oceaan
inderdaad wat lager ligt in temperatuur - en daar ziet het naar uit - dan
heeft dat invloed op de te ontwikkelen depressies. Als de sneeuwbedekking op Europa en Azië voortzet - en daar ziet het ook naar uit - dan kan
de hogedrukopbouw beginnen, mogelijk opbouwend vanuit Azië naar
Europees gebied.
Alles bepalend is of de
hogedruk in staat is de
(verminderde) depressieactiviteit te weerstaan.
Dan kan de kou uit het
noorden instromen zoals
nevenstaande projectie
voor eind oktober laat
zien. We gaan het
afwachten!
Aad van Winden
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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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KLEURPLAAT
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DE IJSVOGEL
De ijsvogel is, vanwege de naam, ook voor veel schaatsliefhebbers bijzonder.
Heel toepasselijk heeft dit prachtige vogeltje ook de ijsbaan van IJsclub Vlietland
al eens met een bezoek vereerd.
Over de oorsprong van de
Nederlandse naam van de
ijsvogel bestaan verschillende
theorieën.
Zo wordt beweerd dat de ijsvogel
zijn naam kreeg omdat hij in de
winter vaak gezien werd bij een
wak in het ijs, om daar een visje te
kunnen vangen als het overige
water dichtgevroren was.
Waarschijnlijker is dat de naam is
afgeleid van het germaanse
‘Eisenvogel’, ofwel 'ijzeren vogel',
wat slaat op het blauw van de
rugveren van de ijsvogel.
Later is deze naam verbasterd tot
ijsvogel, waarschijnlijk in
combinatie met de eerste theorie.
IJs is echter de grootste vijand van deze mooie vogel. Als het water
dichtgevroren is kan hij geen visjes meer vangen, waardoor zijn vetreserves
afnemen. De stuitklier waarmee hij zijn veren waterdicht houdt, gaat dan minder
goed werken. Hierdoor zullen uiteindelijk zijn veren teveel water opnemen bij
een duik in het ijskoude water. In een strenge elfstedentocht-winter sterven dan
ook veel ijsvogels, het aantal kan dan met meer dan de helft teruglopen.
Dus in tegenspraak met zijn naam heeft de vogel niets met ijswinters te maken.
De engelsen hebben hem een mooiere en meer toepasselijke naam gegeven;
‘Kingfisher’, wat letterlijk koningsvisser betekent. De manier waarop hij zijn visjes
vangt is ook werkelijk prachtig om te zien. De vogel doet zijn Engelse naam dan
ook meer eer aan.
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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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Uitspanning ‘Vlietzicht’
‘genieten van rust en natuur’

• Winnaar terrassentrofee AD 2014
• De plaats voor uw lunch, diner, warm koud
buffet, koffietafel
• In de winter open van dinsdag t/m zondag
• Elke week verrassingen op de menukaart
• Huisgemaakte taarten
• U bent van harte welkom

Vlaardingsekade 60
2636 BD Schipluiden
Bel voor reserveringen of informatie:
tel. 015-3808886,
internet: www.vlietzicht.com

