IJSCLUB VLIETLAND
SCHIPLUIDEN
Secretariaat: Holierhoek 20, 2636 EJ Schipluiden
e-mail: admin@ijsclubvlietland.nl
website: www.ijsclubvlietland.nl
facebook.com/ijsclubvlietland
twitter: @ijsvlietland

Foto: Hans Elbers, Hans@Fotovlieger.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING
1 november 2022, aanvang 20.00 uur
Locatie: IJsclubgebouw te Schipluiden
Kijk voor eventuele veiligheidsmaatregelen op onze website
www.ijsclubvlietland.nl!!
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Bestuur en commissies IJsclub Vlietland
Voorzitter:
Jan v.d. Berg

tel. (015) 3808677

Secretaris:
Aad van Winden

tel. (015) 3808732 e-mail: avw@kabelfoon.nl

e-mail: jbberg@planet.nl

Penningmeester:
Tot 1 november 2022:
Marlies Wenneker
tel. (06) 44114991 e-mail: marlieswenneker@gmail.com
Na instemming van de ledenvergadering na 1 november 2022:
Sylvia vd Berg-Maat tel. (06) 16608142 e-mail: sylviamaat@hotmail.com
Algemene bestuursleden:
Leo Heijdra, Wim van Mierlo, Theo van Paassen, Eef Rimmelzwaan,
Paulien Wolters, Ben Schenkeveld, Bas Wolters, Paul van Leeuwen
Ledenadministratie:
Remco Jongbloed
tel. (06) 22726454 e-mail: admin@ijsclubvlietland.nl
Eef Rimmelzwaan
tel. (06) 23043848
Technische commissie:
Ben Schenkeveld, Theo van Paassen, Wim van Mierlo
Jongerencommissie
Paul van Leeuwen, Bas Wolters, Remco Jongbloed
Financiële commissie:
Sylvia vd Berg-Maat, Aad van Winden, Eef Rimmelzwaan, Jan v.d. Berg
Koek en zopie commissie:
Paulien Wolters, Dorus v.d. Kraan
Beheerders website
Bas Wolters, Remco Jongbloed, Paul van Leeuwen
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ALGEMEEN VERSLAG SEIZOEN 2021-2022
Waar we vorig jaar nog met enige trots konden uitweiden over de prachtige
winterweek in februari 2021 moeten we over afgelopen winterseizoen er het
zwijgen toedoen.
Hoewel zich richting Kerstperiode mooie meteorologische winter-weer-kaarten
ontwikkelden, bleef het bij een heel bescheiden nachtvorst situatie, waarbij we
het moesten aanzien dat de maximale ijsdikte aan de uiterste zuidwestelijke
polderkant groeide tot 2,5 cm.
Een trotse ijsmeester wist zich later na een paar borrels (of was het koffie) te
uiten over zijn poging om het ijs aldaar te betreden. Niemand heeft het
gezien, maar er werd beweerd dat hij daar toch minstens een meter langs de
dijkkant over het ijslaagje had geschuifeld. Een bijzonder twijfelachtig en
mager resultaat van deze ‘winterperiode’. Niemand heeft het gewaagd om de
ijzers onder te binden. Het broze ijslaagje was slechts een kort leven
beschoren. Ook uw secretaris - het zal niet zo zijn - heeft er even de voeten
op gezet, doch de ‘lijm was er al uit’ en daarmee was de ‘ijspret’ afgelopen
seizoen ten einde.
De investeringen in Corona gerelateerde materialen die begin 2021 (conform
ons draaiboek) werden aangeschaft, zoals banners, hesjes e.d., konden
afgelopen seizoen in de kast blijven.
Of deze zaken komend seizoen weer een duidelijke rol moeten gaan
vervullen… We zullen het zien. Overheden werken aan permanente
wetgeving en maatregelen. Waar dat toe leidt en welke consequenties dit zal
krijgen zullen we moeten afwachten. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen
nauwgezet. Voor het overige verwijs ik u naar het stukje over
winterontwikkelingen elders in dit boekje.
Ledenvergadering
In tegenstelling tot seizoen 2020-2021 is er op 2 november vorig jaar alsnog
een ledenvergadering gehouden. Dit keer niet traditioneel in ons gezellige
clubhuis, maar in locatie ‘Het Notenschip’ in Schipluiden.
Deze grotere ruimte gaf goede mogelijkheden tot afstand houden, iets wat in
ons clubhuis niet mogelijk is, gezien de jaarlijkse grote opkomst.
Toch bracht de samenkomst weer een positieve draai aan de saamhorigheid
en bindingsfactor met onze leden. Het was weliswaar iets minder druk bezet
dan andere jaren, maar de sfeer was er weer als vanouds.
Een specifiek thema was een inventarisatie onder de leden om aan te geven
waar de prioriteiten moeten liggen om investeringen te doen die de ijsclub
naar de toekomst toe versterken. Ideeën over het terrein, het clubhuis,
uitbreiding van schaatsmogelijkheden en de binding met de jeugdleden zijn
ingebracht!
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Prinses Margrietlaan 10, 2635 JE Den Hoorn
Tel. 06 46373431 – mail: janvanpaassen@kpnmail.nl

di Corti Cyclo service
Voor al het onderhoud van uw stadsfiets, racefiets
en mountainbike
Frank de Kort
Keenenburgweg 29 2636GK Schipluiden
Tel. 0627464132 frank@dicorti.nl

SCHAATSEN SLIJPEN
voor alle schaatsen en alle gewenste rondingen
kunt u bij ons terecht.
Ook voor tweedehands kinderschaatsen en noren in alle maten.

Folkert Foekema
Prins hendriklaan 32 Den hoorn
tel.: 06-20508100
e-mail: foekies@kabelfoon.nl

verzamelaar van oude schaatsen
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De ideeën en suggesties van de aanwezige leden vindt u samengevat verder
op pag. 13 in dit boekje. De praktische uitvoering wordt verder
onderzocht/uitgewerkt door een hiervoor ingestelde werkgroep.
Vorst- en IJsperiode.
Om kort te gaan ‘Niks’, ‘Niente’, ‘Nada’, geen ijsperiode en maar een beetje
(nacht)vorst. De ambities zijn telkenmale groot, maar de weergoden laten ons
de laatste jaren toch lelijk in de steek! Het merkwaardige feit dat de laatste 6 á
7 jaren steevast in maart en april een onvervalste winterse circulatie ontstaat
met noordoosten winden en bijbehorende (zinloze) kou, leidt alleen tot schade
aan fruitbomen. Foto’s uit de fruitgaarden in de Betuwe met lange ijspegels
aan de ontkiemende fruitbomen zien we steeds terug in april. Grondvorst tot
soms wel 6-9 graden onder nul doen ons watertanden bij de gedachte dat een
dergelijk hoge-druk-patroon zich in januari of februari zou doen gelden.
Menigmaal is verzucht dat bij deze vaak wekenlang durende heldere ‘hoge’
luchten dit in de winter zou hebben geleid tot vele toertochten en mogelijk
zelfs de grote tocht in Friesland. Wensdenken….helaas!
KNSB District Westland en WestlandTourTocht-organisatie
Samen met de ijsclubs uit Vlaardingen, Maasland, De Lier en Naaldwijk
overleggen we 2 maal per jaar over de draaiboeken en acties om voorbereid
te zijn op een eventuele Westland-Tourtocht.
Om de binding met de 5 ijsclubs te behouden wordt ook jaarlijks een uitje
georganiseerd, Dit jaar georganiseerd door de Vlaardingse IJsclub samen
met IJsclub Vlietland. Een mooie meidag bracht ons naar het vroegere dorp
Kethel, waar een bezoek aan onder andere ‘Natuurcentrum De Boshoek’
werd gebracht en later aan het ‘Steekmuseum Vlaardingen’ van Jan
Anderson.
Opheffen KNSB District Westland
Deze samenkomst was dit keer ook goed voor de blijvende binding, met
name voor de Westland-Tourtocht organisatie waar we gezamenlijk
verantwoordelijk voor zijn. In april hebben we unaniem besloten om het KNSB
District Westland als juridische entiteit op te heffen!
Dit had verschillende redenen:
1) de formulierenrompslomp rond de nieuwe UBO-wetgeving en de WBTR
met bijbehorende kosten van nieuwe statuten is tijdrovend en lastig te
realiseren voor kleine verenigingen.
2) binnen KNSB-verband en met name binnen het Gewest Zuid-Holland was
veel organisatorisch veranderd, waardoor de inbreng/binding vanuit Districten
naar hogere bestuurslagen werd verzwakt.
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De Westland-Tourtocht is nu juridisch ondergebracht bij ‘IJsclub de
Eendracht’ in Naaldwijk en wordt organisatorisch door de gezamenlijke 5
ijsclubs in de regio voortgezet!
IJsmeesters zonder ijs, een dankwoord
De vele vrijwilligers -die onze vereniging mede zo levend houden- hebben in
oktober weer hun beste beentje voorgezet op de zgn. ‘Opzoomerdag’. Met
onvermoeibare ijver had ijsmeester Theo weer een omvangrijke lijst met
klussen benoemd. Hierdoor werden clubhuis en terrein weer van een opknapen onderhoudsbeurt voorzien! Ook is op de meeste vrijdagochtenden een
klein -technisch- team onder leiding van ijsmeester Ben actief om allerhande
zaken te onderhouden. Vrijwilliger Cees Kaiser is hierbij ook meestal present
en voor van alles inzetbaar. Dat mag hier ook wel eens genoemd worden.

Ouders leren hun kinderen schaatsen?
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Website
Onze derde (jongste) ijsmeester Bas heeft zich verdienstelijk gemaakt met de
opbouw van de nieuwe website in samenwerking met “PC Maasland”. De
laatste kleine kinderziektes worden nog bijgewerkt zodat komende winter ook
hier weer dankbaar gebruik van kan worden gemaakt. De drie ijsmeesters zijn
ook zonder ijs op meerdere fronten actief, dat blijkt!
Ledenadministratie
Ledenadministrateur Eef heeft de ledenadministratie overgedragen aan
Remco Jongbloed die met jong elan dit ter hand heeft genomen.
Verschillende leden uit de - niet meer zo jonge - jongerencommissie hebben
zo al kernfuncties in de ijscluborganisatie ingenomen. Daarmee is een
gezonde toekomst voor onze vereniging geschapen.
Naast deze hier speciaal terecht genoemde mensen zijn er nog anderen door
het jaar heen actief voor de vereniging. Voor hun aller inzet willen we namens
het bestuur en de leden onze dank uitspreken.
Een vereniging staat of valt met de inzet van vrijwilligers! Daar zijn we ons
van bewust en daar zijn we bijzonder mee verguld!!
Activiteiten clubhuis:
Vereniging gerelateerd gebruik:
Bestuur IJsclub Vlietland en vrijwilligersactiviteiten, Vlaardingse IJsclub
Westland Toertocht, KNSB District Westland, Visclub, Watersport Vereniging,
De Hardloper, Gymnastiekvereniging, Oranje vereniging, Hobbytuin
vereniging, Protestantse Kerk, De Zonnebloem, Buurtpreventie, Stichting
Zomerfeest Schipluiden, Gymnastiekvereniging, Basisschool De Ark.
Tot slot nog alle feiten van afgelopen seizoen op een rijtje:
IJsperioden
0
Schaatsbare dagen ijsbaan
0
Westland-Toertocht
0 dagen
Maximaal gemeten ijsdikte
2,5 cm.
Aantal leden 30 juni 2021
5.176
Aantal leden 30 juni 2022 ,waarvan<18 jaar 588
5.125
Bestuursvergaderingen
3
District Westland en WTT-vergaderingen
2
Namens het bestuur van IJsclub Vlietland,
Aad van Winden, secretaris.
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Dé VBO Makelaar – Taxateur van de regio Den Hoorn,
Schipluiden, Maasland, Delft, Westland, Maassluis en Rijswijk.
Fluitekruid 64, 2635 KT Den Hoorn
Telefoon: 015 - 257 38 98
www.vanleerdammakelaardij.nl
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Investeringsvoorstellen
Uitslag raadpleging ledenvergadering november 2021
Aanleiding
Nadat de Dienst Landelijk Gebied overging om percelen welke in hun bezit
waren (waaronder het ijsbaanterrein) te verkopen aan de gemeente MiddenDelfland, kwam voor het ijsclubbestuur de mogelijkheid om meer zekerheid te
krijgen over langjarig gebruik van het ijsbaanterrein.
Dit in plaats van de jaar-op-jaar huur vanuit de DLG. Meerdere jaren is
gesproken over de invulling, waarbij het accent lag op koop door de ijsclub.
Uiteindelijk is dit niet mogelijk gebleken en werd een 50-jarige erfpachtconstructie met de gemeente overeengekomen.
Hiermee was ook duidelijk dat voor eventuele koop niet meer behoefde te
worden gespaard en kwam de weg vrij om te bedenken wat te doen met de
daarvoor gereserveerde ‘liggende gelden’.
In de ledenvergaderingen werden aan het bestuur vragen gesteld over de
bestemming of besteding van het opgebouwde eigen vermogen.
Mede als gevolg daarvan is in de ledenvergadering van 2021 aan de leden
gevraagd hun ideeën in te brengen.
Suggesties.
Onderstaand treft u het overzicht aan van de door de leden ingebrachte
suggesties.
Een aantal ideeën kwam meermalen voor, met name mogelijkheden regelen
voor de jeugdleden, vooral door middel van een kunstijsbaan(tje).
Ook initiatieven op het gebied van duurzaamheid, met name door inzet van
zonnepanelen, led-verlichting of gebruik van een aggregaat tijdens ijsperioden
kwam meermalen naar voren.
In totaal werden door 21 leden ideeën aangereikt, in 7 gevallen anoniem, in 6
gevallen zelfs meerdere mogelijkheden.
Binnen het bestuur is een groep geformeerd om de meest kansrijke/relevante
voorstellen nader uit te werken. De uitslag hiervan zal in komend jaar gestalte
krijgen en ingebracht worden in een toekomstige ledenvergadering.

14

15

16

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

17
AGENDA LEDENVERGADERING 1 NOVEMBER 2022
(aanvang 20.00 uur in clubgebouw IJsclub Vlietland)
1. Opening / mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Notulen ledenvergadering 2 november 2021
(zie pagina 21 e.v.)

4. Algemeen verslag seizoen 2021-2022
(zie pagina 7 e.v.)

5. Financieel verslag:
 Resultatenrekening 2021/2022 + balans
 Verslag kascommissie (Kees van Paassen en Aad Koole)
 Begroting seizoen 2022/2023
 Benoeming kascommissie 2023
Kees van Paassen is aftredend, Wim Roeleveld is reservelid.
De financiële stukken zijn opvraagbaar bij de penningmeester en ter
vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden.

6. Bestuursverkiezing
 Aftredend zijn: Marlies Wenneker en Leo Heijdra;
Marlies is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt ter instemming
voor Sylvia vd Berg-Maat als nieuwe penningmeester.
Leo is herkiesbaar;
 tot aanvang van de vergadering kunnen de leden
(tegen)kandidaten voordragen
7. Bespreken in vorige ledenvergadering ingebrachte investeringsvoorstellen (zie pagina 13 e.v.)
8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
9. Sluiting
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid onder het genot van een
drankje tot napraten en het uitwisselen van schaatsbelevenissen.
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- Netwerk installaties in en om het
huis.
- Elektrische installaties
- TV distributie installaties ;
internet / WiFi in Hotels,
Pensions, Sportcomplexen etc.
Gaagweg 36 schipluiden
Tel: 015-3809134
e-mail: info@zuivelvanwinden.nl
Openingstijden
dinsdagmiddag 12.30-17.30 uur
vrijdagmiddag 12.30-17.30 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'

- Verhelpen storingen bij Digitale
TV ontvangst van kabel, satelliet
en Digitenne

Wim Ammerlaan
Antenne- en Elektrotechniek
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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GEGEVENSWIJZIGINGEN T.B.V. LEDENBESTAND
Wij verzoeken u eventuele 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 boekje 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: Remco Jongbloed, e-mail: admin@ijsclubvlietland.nl. of
Tjalk 30, 2636 DC Schipluiden.

‘Opzoomeren’ bij de ijsclub!

20

www.vdboschinstallatie.nl

Tel: 015-3808252

Hoornsekade 15
2635 HA Den Hoorn
Tel. 06 51134578
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NOTULEN LEDENVERGADERING 2 NOVEMBER 2021
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Jan vd Berg, opent de vergadering om 20.10 uur en heet de 52
aanwezigen hartelijk welkom. Vorig jaar kon de jaarvergadering vanwege
corona helaas niet door gaan. Gelukkig kan het dit jaar weer wel in een wat
grotere locatie ‘Het Notenschip’. Hopelijk kan het volgend jaar weer in ons
clubgebouw.
Hij blikt terug op het afgelopen jaar van de vereniging. De vorig najaar
uitgesproken wens voor een schaatsperiode is uitgekomen. In februari een
weekje schaatsbaar ijs gehad. Wel veel sneeuw dat het ijs niet ten goede
kwam.
De tijdblokinschrijvingen om te schaatsen op de ijsbaan onder Corona-regels
verliep goed dankzij de inspanningen van de jonge bestuursleden.
Mede door de werkzaamheden met vrijwilligers op de ‘Opzoomerdag’ in
september is de ijsbaan en clubgebouw weer klaar voor een nieuwe
winterperiode met hopelijk weer schaatsbaar ijs.
De secretaris meldt vervolgens een ingekomen brief van Folkert Foekema
waarin hij aangeeft te stoppen met het schaatsenslijpen bij de ijsbaan. Met
een applaus van de aanwezigen wordt hij bedankt voor de vele jaren dat hij
bij de ijsclub daarmee actief was. De ijsclub is nu op zoek naar andere
mogelijkheden voor het slijpen van schaatsen tijdens ijsperiodes.
Tot slot staan de aanwezigen een minuut stil bij het overlijden van 3 mensen
die zeer betrokken waren bij de ijsclub: Margreet vd Kraaij, Sam vd Meer en
Ans Rimmelzwaan.
2. Vaststelling agenda
Het in de agenda onder punt 7 opgenomen punt ‘Investeringsplannen ijsclub’
wordt behandeld als punt 5a na het financieel verslag.
3. Reacties leden op jaarboekje 2020
Omdat er vorig jaar vanwege corona geen ledenvergadering is gehouden
konden leden via e-mail of post schriftelijk hun inbreng leveren. Dat heeft
enkele reacties opgeleverd over elfstedenrijders die ook op de
elfstedenreünie aanwezig hadden willen zijn. Ook werd gevraagd te
onderzoeken of er een skeelerbaan mogelijk zou zijn en er werd aandacht
gevraagd voor duurzaamheid.
4. Algemeen verslag 2018-2019
De secretaris, Aad van Winden, geeft een toelichting op het in het jaarboekje
opgenomen jaarverslag.
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Bijzonder jaar geweest door corona. Op eisen van gemeente zijn draaiboeken
gemaakt voor een ijsperiode waardoor we de ijsbaan een week hebben
kunnen openen. Het door bestuurslid Bas Wolters gemaakte inschrijfsysteem
voor blokuren in de ijsperiode werkte erg goed. Ook de door Remco
Jongbloed geregelde container maakte het mogelijk om gescheiden
toegangsrijen te maken.
De lidmaatschapskaartjes zijn door vrijwilligers in de dorpen Schipluiden en
Den Hoorn van tevoren rondgebracht. Al deze maatregelen hebben een
mooie ijsperiode op de ijsbaan mogelijk gemaakt.
Op het buitenijs zijn geen activiteiten ondernomen vanwege de slechte
kwaliteit van het ijs daar. Als ijsclub konden we daar geen
verantwoordelijkheid voor nemen.
Ook in de media zijn we als ijsclub weer goed in het nieuws geweest. De
plannen van het Hoogheemraadschap om door het buitenijs te gaan varen
voor de kadeverbetering in Schipluiden leverden o.a. via social media een
storm van protest op. Na overleg met de dijkgraaf en de burgemeester is dat
gelukkig voorkomen.
Al met al hebben we een leuke schaatsperiode gehad. We hopen dat komend
seizoen weer te herhalen. Over het verslag worden geen vragen gesteld.
5. Financieel verslag
De penningmeester, Marlies Wenneker, geeft een toelichting op de uitgereikte
financiële overzichten.
Resultatenrekening en balans 2020-2021
Als ijsclub betalen we een behoorlijk bedrag aan erfpacht maar dat wordt
d.m.v. subsidie door de gemeente gecompenseerd. De kosten voor
vrijwilligers waren laag omdat we vanwege corona geen vrijwilligersavond
hebben kunnen organiseren.
Vijf personen hebben een herhaalcursus EHBO gevolgd op kosten van de
ijsclub. Ook afgelopen seizoen hebben we weer een mooi sponsorbedrag
ontvangen via de Rabo clubsupportactie.
Vervolgens worden vragen gesteld over kosten huur clubhuis, splitsen
rekeningen bij Rabobank om kosten te vermijden. Deze worden naar
tevredenheid door de penningmeester beantwoord.
Begroting 2021-2022
Ook hierop geeft de penningmeester een toelichting. Door de leden wordt
aandacht gevraagd voor verhoging energieprijzen en mogelijkheid van
afboeking voorraad medailles.
Verslag kascommissie
Lenie Weber en Kees van Paassen zeggen dat ze de financiële administratie
hebben gecontroleerd bij de penningmeester. Het zag er allemaal weer prima
verzorgd uit. De voorzitter bedankt vervolgens de penningmeester voor het
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vele werk dat zij elk jaar voor de ijsclub verzet. Onder applaus wordt
vervolgens de penningmeester en het bestuur decharge verleend.
Benoeming kascommissie 2022
De voorzitter bedankt de kascommissie. Lenie Weber is aftredend. Kees van
Paassen blijft nog een jaar lid. Aad Koole meldt zich aan als 2e commissielid.
Wim Roeleveld meldt zich aan als reservelid.
5a. Investeringsplannen
Bestuurslid Paul van Leeuwen licht dit punt toe. Doordat we een 50-jarig
erfpachtcontract hebben gekregen van de gemeente en daardoor de aankoop
van het ijsbaanterrein niet doorging, hebben we als ijsclub nu een flink bedrag
op de bank staan.
Aan de ijsclubleden worden ideeën gevraagd waar we dit bedrag aan moeten
gaan besteden om de ijsclub duurzaam en toekomstbestendig te maken.
De leden krijgen in een nu volgende pauze de gelegenheid hun ideeën op te
schrijven.
Deze ideeën worden vervolgens in het bestuur besproken, waarna het
bestuur met concrete investeringsvoorstellen richting de leden zal komen.
Pauze
6. Bestuursverkiezing
De bestuursleden Bas Wolters en Theo van Paassen zijn dit jaar aftredend.
Beiden zijn herkiesbaar. Omdat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen
worden beiden onder applaus van de aanwezige leden herkozen.
7. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Bestuurlijke vernieuwing/verjonging
De voorzitter geeft aan dat enkele oudere bestuursleden hebben aangegeven
de komende jaren te gaan stoppen. Het zou goed zijn als er wat jongere
bestuursleden rond de leeftijd van 40 komen omdat die categorie in het
bestuur ontbreekt.
Een lid zegt dat voor verjonging oudere bestuursleden een stapje terug
moeten doen. Vanuit de jongeren wordt gezegd dat het juist goed is als
jongere kandidaten een poosje mee kunnen lopen met oudere bestuursleden
om zo het vak te leren.
Suggesties worden gedaan om een advertentie in de Schakel te plaatsen en
in kenniskring in het dorp rond te vragen naar geïnteresseerden.
Erik Folkers zegt geïnteresseerd te zijn maar wil voorkomen dat jongeren
gepasseerd worden.
Bestuurslid Paul van Leeuwen zegt dat jongeren een goede inbreng in het
bestuur hebben maar dat er meer afspiegeling qua leeftijd nodig is.
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Woudseweg 150, 2636AV Schipluiden
Tel. 06 1511 5101

APK REPARATIE ONDERHOUD
IN- EN VERKOOP
van alle merken auto’s
Dorpsstraat 55
2636 CJ Schipluiden
015-3808240
info@autoserviceschenkeveld.nl
www.AUTOSERVICESCHENKEVELD.nl
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De middengroep rond de 40 jaar ontbreekt. Ook zouden meer vrouwen in het
bestuur welkom zijn.
Vanuit enkele leden wordt de suggestie gedaan om als ijsclub meer met jeugd
naar de Uithof te gaan. Hierdoor raken ouders/begeleiders ook meer
geïnteresseerd om deel te nemen in bestuurlijke activiteiten.
De secretaris geeft aan dat we als ijsclub bewust hebben gekozen voor
natuurijsactiviteiten en de kunstijsactiviteiten bij naburige verenigingen als
DVIJC en DKIJV laten.
Ook komt de suggestie naar voren om in de zomerperiode aan skeeleren te
gaan doen. Aandacht voor skeeleren is door corona toegenomen. DKIJV
heeft hiermee veel nieuwe leden gekregen.
Gezegd wordt dat de KNSB skeeleractiviteiten sponsort met materialen.
Wellicht kan in Nootdorp en Wollebrand gebruikt worden gemaakt van de
daar aanwezige skeelerbanen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de ingebrachte suggesties en zegt
dat het bestuur hier naar gaat kijken.
Rondvraag
Nico van Paassen vraagt het bestuur of ze bij de gemeente willen aankaarten
of het mogelijk is een van de bruggen over de Zweth en Monsterse Watering
de naam Tineke Dijkshoornbrug te gaan geven. Dit vanwege de verdiensten
van oud-elfstendenwinnares Tineke uit Schipluiden voor de schaatssport.
Joop Meeuwissen doet tot slot nog een humoristische voordracht naar
aanleiding van de uitzending ‘Lubach op Zondag’ waar onze secretaris
afgelopen winter met anekdotische uitspraken en met onze ijsbaan op de
landelijke TV kwam.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt tot slot de aanwezigen voor hun inbreng. In het
bijzonder bedankt hij de medebestuursleden voor hun werkzaamheden, de
leden van de jongerencommissie en de vele vrijwilligers.
Hij sluit vervolgens om 22.12 uur de vergadering.
Daarna wordt er een video getoond van Theo vd Kraay over ijsplezier in
afgelopen winter. Vervolgens wordt er onder het genot van een drankje en
een hapje nog gezellig nagepraat.
Leo Heijdra
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CONTRIBUTIE EN INSCHRIJVING 2022-2023
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. Daarin is ook een machtigingsformulier opgenomen
waarmee alsnog betaling per automatische incasso kan worden gevraagd.
I.v.m. administratie- en stijgende bankkosten 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!!!
Het nieuwe eerste / hoofdlid betaalt bij inschrijving € 20,- en ontvangt daarbij
het boek ‘Van IJslust tot Vlietland’ met 120 jaar ijshistorie in onze omgeving.
Tarieven contributie / Bij betaling
inschrijving
vóór
2022-2023
15 november
Lidmaatschap
A. INDIVIDUEEL
B. GEZINNEN
 Hoofdlid 1)
 Overige leden
vanaf 18 jaar
t/m 17 jaar
Opslag betaling per
nota
Dagkaarten aan de
ijsbaan
 vanaf 16 jaar
 t/m 15 jaar
1)

Bij betaling
tijdens
ijsperioden

Nieuw
lidmaatschap

€ 6,-

€ 10,-

€ 20,(incl. boek)

€ 6,-

€ 10,-

€ 3,€ 1,-

€ 6,€ 2,-

€ 20,(incl. boek)
€ 6,€ 2,-

€ 2,-

Per gezin is er ongeacht de leeftijd altijd één hoofdlid

€ 3,€ 2,-
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Accountants en belastingadviseurs met kennis van zaken
Kleveringweg 51
2616 LZ Delft
Telefoon: 015 - 214 50 41
Fax: 015 - 214 45 31

www.holtkampdebakkerij.nl

28

29
DE BUURMAN VERTELT!
Ik denk dat ik 30 jaar geleden mijn schaatsen onderbond in een winter dat er
ijs lag op de ijsbaan Vlietland in Schipluiden. Ik was al een tijd lid van de
ijsclub maar woonde toen nog in Delft. Tijdens het onderbinden van mijn
schaatsen had ik toen al een klein oogje op het huisje naast de ijsbaan. Als
natuurijs schaatsliefhebber en Elfstedentocht rijder is natuurlijk wonen naast
een ijsbaan een kleine wens. Dat je met je schaatsen ondergebonden vanaf
huis zo het ijs op kan was mijn droomwens. Bij toeval kwam die wens na jaren
uit en inmiddels wonen we nu al ruim 7 jaar naast de ijsbaan.
Dit resulteerde er natuurlijk ook in dat ik me ben gaan inzetten voor de club.
Zo’n belang geldt trouwens voor elke club in een dorp of dat nou een
voetbalclub of handbalclub is, vrijwilligers zijn de dobber waar de clubs op
drijven.
In oktober is het vaste prik ‘opzoomeren’ bij de ijsbaan. De vrijwilligers en het
vaste team komen dan samen om de ijsbaan gereed te maken voor het
onderwater zetten. De aardenwallen om de baan worden gecontroleerd,
wilgen worden geknot, afrastering wordt indien nodig vervangen, het gras
gemaaid, afvoer goten worden nagelopen, en het ijsclub gebouw gereed
gemaakt om de leden te verwelkomen. Achter de schermen is het bestuur
bezig met de ledenadministratie, het clubblad en actualiseren van
draaiboeken. Ook de machines krijgen extra onderhoud.
Kortom de gezonde spanning stijgt (ook wel gezonde jeuk genoemd).
Wat dan echt uniek is, is de saamhorigheid in het dorp, iedereen draagt zijn
steentje bij. Dus als buurman van de ijsclub is het niet meer dan normaal dat
je bijspringt ook als er (nog) geen ijs ligt.
Als het eerste vliesje ijs zich aandient liggen mijn vrouw en ik wat lichter te
slapen en heb ik naast mijn bed een sterke zaklamp om bij enig onraad of
geluid meteen de baan te beschijnen. Het is al een keer voorgekomen dat we
‘s nachts mensen hebben betrapt die doelbewust het ijs kwamen vernielen,
dus waakzaamheid is dan geboden.
Niets is zo mooi als de ijskoorts komt. Niet alleen bij de vrijwilligers maar ook
de dorpsbewoners ervaren dit. Zelfs in omliggende plaatsen informeren
mensen hoe de stand van het ijs op de ijsbaan is. Als er dan een ijsvloer ligt
en activiteiten zich aandienen is niets mooier dan dat je, voor dat je naar je
werk gaat (in mijn geval), ingezet wordt om mechanisch het ijs te borstelen in
de ochtendnevel en de opkomende zon te aanschouwen. Dat zijn momenten
waar ik dan echt van geniet.
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Rietdekkersbedrijf
Firma Voogt
Windrecht 53
2636JC Schipluiden
Tel: 015-3808775
info@favoogt.nl
www.favoogt.nl

Hoveniersbedrijf
Dorus v.d. Kraan
Voor aanleg en onderhoud
van uw tuin en bestrating
Kloosterpad 63
2635 DG Den Hoorn
Tel. 015-2620486
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Als dan de eerste schaatsers het ijs betreden en de kinderen de ijzertjes
onderbinden is het een waar oer Hollands gezicht. Schaatsen en natuurijs
verbroedert op een of andere manier de mensen zowel op de ijsbaan als op
de dicht gevroren sloten & vaarten.
Onze ijsclub is bekend en bemind in de regio en trekt als een magneet
schaatsliefhebbers naar de baan. Ook de gastvrijheid in het clubgebouw
wordt geprezen: warme versnaperingen staan klaar en de laatste
schaatsnieuwtjes en sterke schaatsverhalen worden daar uitgewisseld.
Dorpsbewoners, boeren & buitenlui zitten dan gebroederlijk naast elkaar en
drinken na het schaatsen een versnapering, hoe mooier kan het zijn!!
Laten we hopen op weer een mooie schaatswinter waarin we met z’n allen
kunnen genieten van veel schaatsplezier.
Ik persoonlijk kan niet wachten op een krakende ijsvloer. Ook al zal dat
resulteren op wat onrustige nachten als buurman van de ijsbaan, maar dat
hebben we er graag voor over.
De buurman van de ijsbaan, Erik Folkers.
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WINTERONTWIKKELINGEN 2022-2023
Inmiddels is ten tijde van het samenstellen van het jaarboekje de maand
oktober net aangebroken en zijn de eerste nachtvorsten in het noorden en
oosten van Nederland gesignaleerd. Ook is in Siberië al een bovennormaal
sneeuwdek gevormd. De ‘Snow Advance Index’ is dus tot nu positief!
Als we op de site van ‘Wintergek.nl’ kijken naar de ijsdek-ontwikkeling op de
Noordpool dan is duidelijk dat deze zomer de ijsoppervlakte groter is
gebleven dan de jaren 2012-2021.
Mij lag bij dat Al Gore bij zijn wereldwijde roadshow inzake klimaat destijds
voorspelde dat 2013/2014 de ijsmassa op de Noordpool verdwenen zou
kunnen zijn (zie google).
Inmiddels is duidelijk, dat het gezegde “voorspellen is moeilijk, zeker waar het
de toekomst betreft” (Wim Kan) ook opgeld doet voor mensen die er hun
(winstgevende) professie van hebben gemaakt.

Grafiekbron: https://www.wintergek.nl/actueel/zeeijs tekstbewerking AvW
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Winterverwachtingen
Op internet verschijnen ook, zoals jaarlijks gebruikelijk, de eerste
seizoenverwachtingen voor de komende winter.
Meteo Delfzijl kwam half september al met de 1e zeer voorlopige versie.
Op basis van verschillende zeestromingen en de aanloop van de laatste
maanden komen zij tot een vergelijk met de seizoenen van 8 jaren in de 21e
eeuw, waarbij een variatie van 22 tot 88 Hellmannpunten wordt gescoord in
het verleden. 1 Hellmann punt is het 24-uurs-gemiddelde van -1 graad.
Voor openstelling van onze ijsbaan volstaat het als we een aaneengesloten
vorstperiode hebben die, zeg maar, 8-12 Hellmann punten oplevert, ofwel een
dikte van 4-6 centimeter ijs.
https://www.meteodelfzijl.nl/jm3/index.php/services/75nieuwsflits/weerweetjes/21273-winterverwachting-2023-eerste-zeervoorlopige-versie-2-scenario-s

De wintersport-weerman Roel van den Bekerom is altijd wel positief
voor een paar sappige voorspellingen en ook in de winter uiterst
informatief en lezenswaardig, met name ook voor sneeuwkansen en
Alpenweer.

35
Hij refereert o.a. aan de National Oceanic and Armospheric Administration,
NOAA die een te warme winter voorspelt, terwijl de NASA juist weer een
extreem strenge winter voorspelt op basis van de - ook door mij vaak
genoemde - fase van de zonnecyclus. Het KNMI - ook genoemd - is altijd zeer
voorzichtig met lange termijn voorspellingen.
https://www.op-wintersport.nl/voorspelling-wetenschappers-voorspellenkoudste-winter-100-jaar

Voorspellen de vele eikels aan de eikenbomen een strenge winter?
Meteoroloog Reinier van de Born van Weer.nl laat o.a. op basis van de
zeewatertemperaturen als gevolg van El Nina, net als Meteo Delfzijl, de
vergelijkingen zien met diverse voorgaande jaren.
Verschillende weerbureaus laten in december mogelijk een vroeg wintertje
toe. Deze septembermaand heeft in ieder geval al beneden normale
temperaturen laten zien.
https://www.weer.nl/nieuws/2022/winterverwachting-2023-eerste-zeervoorlopige-versie-2-scenarios
Van het Global Forecasting System, GFS zag ik een prognose die
voorspelde dat met name februari 2023 een extreem koude periode zou
geven. Voorlopig is het motto “het kan vriezen en het kan dooien”.
In maart/april 2023 zullen we weten of het weer een voorjaarskoudegolf
wordt!
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Historisch onderzoek maand-gemiddelde temperatuur

Bovenstaand overzicht laat zien dat de gemiddelde temperatuur met name in
de winterperiode in ruim 3 eeuwen tijd behoorlijk is gestegen. Met name in het
bovenste staatje is duidelijk dat de laagste maandgemiddelden vooral in de
18 eeuw tijdens de zgn. kleine ijstijd plaatsvonden. Voor de maanden februari,
juli en september vielen deze extremen in de 20e eeuw.
Qua hoogste maandgemiddelden zijn 10 van de 12 maanden in de afgelopen
ruim 30 jaar ontstaan. Dit is opvallend daar in 2016 het KNMI de historische
temperatuurreeksen (van 1901-1950) negatief met gemiddeld 1,9 graad heeft
aangepast. In welke mate dit hierop invloed heeft gehad is onduidelijk.
Er heeft een zgn. ‘peer reviewed’ onderzoek plaatsgevonden door Professor
Frans Dijkstra, de Vos, Ruis en Crok dat het KNMI heeft geforceerd nog
nader te onderzoeken of de correctiefactoren wel juist zijn toegepast!
https://klimaatveranda.nl/2019/10/24/robuustheid-van-homogenisatie-vanknmi-onderzocht/
https://clintel.nl/reactie-knmi-gevoeligheidsanalyse-dijkstra-et-al-is-interessant/
Aad van Winden, 4 oktober 2022
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Groen schoolplein drainage daktuinen binnenbeplanting bestrating tuinontwerp jaarrond
onderhoud boomverzorging beplanting-advies
snoeien beregening hagen knippen gladheidbestrijding groeiplaatsverbetering geraniumzuilen
voor- en najaarsonderhoud ziekten- en plagenbestrijding grond- en graafwerkzaamheden duurzaam
onkruidbeheer sedumdaken stobben frezen
beplantingen waterbeheersing gazononderhoud
hanging baskets

Lotsweg 6
2635 NB Den Hoorn
070 396 6690 www.hoveniervanderheijden.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

