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Voorwoord 
 
Of is het eigenlijk een nawoord?  
 
Ik schrijf het nadat het seizoen is afgelopen. Het verenigingsjaar is over, het schooljaar zo'n beetje voorbij, de 
examens achter de rug...  
En ik schrijf dit jaar voor het laatst een voorwoord bij het jaarverslag van onze vereniging. Dus vergeef het me 
als ik zo nu en dan wat verder terugkijk dan alleen het afgelopen jaar.  
 
Zes leden telde het bestuur dit jaar. Heel wat plannen hadden we. Een belangrijk voornemen was om de leden 
en de verschillende commissies meer te betrekken bij het bestuur. Zo zouden wij telkens beter kunnen 
inspelen op wat op dat moment belangrijk is. Het ging erom dat we de afstand tussen bestuur en vereniging 
weer kleiner maken. In de afgelopen jaren heb ik namelijk gezien dat die afstand toch best groot is. Gek 
eigenlijk want het bestuur, dat zijn ook gewoon leden. Niets anders. Alleen hebben zij zich voorgenomen om 
net iets structureler na te denken over welke koers voor de toekomst van de vereniging verstandig is.  
 
En is het gelukt, dat voornemen? Nee, dat niet. Maar andere dingen wel.  
Zo is sinds kort een aantal sponsors aan de vereniging verbonden, waarvoor op de nieuwe website een mooi 
plekje is ingericht. Het geeft ons net wat meer financiële ruimte, die we om eerlijk te zijn ook wel kunnen 
gebruiken.  
Op Silverdome is de samenwerking met de andere schaatsverenigingen geïntensiveerd. Vorig seizoen is dat in 
gang gezet en daarmee zijn we dit seizoen verdergegaan. Steeds meer zullen we ervan gaan merken dat 
verenigingen elkaar opzoeken, want alle verenigingen om ons heen hebben te maken met teruglopende 
ledenaantallen en een beperkt aantal vrijwilligers.  
Ook bij YVZ is het ledental nog altijd aan de lage kant. Positief is dat de aanwas van nieuwe leden vooral bij de 
jonge jeugd zit. Daar zit ook de toekomst, dus laten we vooral moeite steken in het behouden van die nieuwe 
jeugd.  
 
Dit jaar hadden we natuurijs! Fijn om te zien hoe dat een hele groep natuurijskwekers op de been brengt. Bijna 
konden we ons nieuwe clubhuis als thuishonk voor het schaatsen gebruiken. Hoe verdrietig was het dat juist op 
de dag dat we zouden kunnen schaatsen het ijs vernield was.  
Natuurlijk waren er ook dit jaar de nodige sportieve prestaties. Verderop in het jaarverslag worden er wat 
genoemd die opvallend waren, maar iedereen zal zijn eigen hoogtepunten en dieptepunten hebben gekend. 
Voor mij persoonlijk was het een fijne verrassing dat ik toch mocht komen opdraven bij het NK masters. Mocht 
ik voor één 500 m naar Enschede tuffen... 
 
Zoals gezegd, is dit voorwoord voor mij ook het nawoord van de periode waarin ik richting mocht geven aan 
onze vereniging. Een periode met een rumoerig begin, maar steeds vaker hoor ik mensen tegen elkaar zeggen 
dat het weer gezellig is bij YVZ. Dan denk ik terug aan die roerige beginperiode en ben ik dankbaar dat jullie al 
die energie erin gestoken hebben om dit punt te bereiken, waar we het met elkaar gezellig kunnen hebben. Ja 
jullie hebben dat zelf gedaan. Ik mocht daarin soms wat bijsturen. Een waardevolle ervaring, waarvoor ik jullie 
wil bedanken.  
 
Hartelijke groeten van Arjen Keuning 
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Bestuurssamenstelling 
 
Functie   
Voorzitter Arjen Keuning aftredend 
Secretaris Paul Kok  
Penningmeester Frans Raes  
Evenementen vacature  
Technische Zaken Harry Wijbenga aftredend 
Communicatie en Sponsering Daan den Hertog  
Algemene Zaken Hans Molhoek  
Bestuurslid vacature  
Bestuurslid vacature  
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Technische Zaken 
 
Het afgelopen seizoen zijn er verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan tussen YVZ en andere 
schaatsverenigingen. De belangrijkste zijn de samenwerking tussen de schaatsverenigingen die gebruik maken 
van de SilverDome en de vorming van de Talentengroep Centraal. 
 
Overleg met de Silverdome verenigingen 
Het vorige jaar gestarte overleg met de SilverDome verenigingen is deze winter krachtig voortgezet. Alle 
betrokken verenigingen zien de noodzaak van de samenwerking  in. Het afgelopen seizoen hebben de 
verenigingen hun trainingsuren opengesteld voor leden van de andere verenigingen. Die biedt de leden meer 
trainingsmogelijkheden, terwijl ze gewoon lid kunnen blijven van hun eigen vereniging.  
Met de baancommissie van het gewest Zuid-Holland is een  positief overleg geweest. Dit heeft ertoe geleid dat 
één van onze vertegenwoordigers uit de Silverdome groep lid is geworden van de baancommissie en daar de 
belangen van de SilverDome verenigingen behartigd.  Daarmee zijn de communicatie lijnen veel korter. Dat 
heeft zich afgelopen winter in de praktijk al bewezen. De intentie van de verenigingen is om de samenwerking 
in de toekomst verder te intensiveren. Hierbij kan worden gedacht aan gezamenlijke trainingsuren en 
gemengde trainingsgroepen. 
 
Vorming van Talentengroep Centraal 
In de zomer van 2016 is de Talentengroep Centraal gestart. Talentengroep Centraal is een 
samenwerkingsverband van DKIJV (Delft), SV Lansingerland, IJV Pijnacker, SV Rotterdam, YVZ en DVIJC 
(Vlaardingen). Deze verenigingen stelden vast dat ze ieder voor zich te klein waren om talentvolle rijders een 
trainingsgroep te bieden van gelijk niveau, leeftijd en ambitie. 
 
De Talentengroep Centraal heeft de volgende doelstellingen: 
– Talenten zodanige trainingsmogelijkheden bieden dat doorstroming naar de opleidingsploeg van het 

Regionaal Talentencentrum (RTC) mogelijk wordt. 
– Stimuleren van het beoefenen van meerdere disciplines (langebaan, inline, shorttrack) 
– Talenten behouden voor de schaatssport door een plezierige en stimulerende trainingsomgeving. Dit geldt 

ook voor rijders die (tijdelijk) het RTC hebben moeten verlaten. 
 
Vanuit YVZ hebben het afgelopen jaar twee jeugdrijders deelgenomen aan de trainingen. Het komende jaar 
komen daar naar verwachting twee rijders bij. In de zomer wordt een uitgebreid trainingsprogramma 
aangeboden. De deelnemers aan de Talentengroep worden voorgedragen door de verenigingen.  
 
Schaatstrainingen op de Uithof 
De afgelopen winter had YVZ op de Uithof geen eigen trainingsgroep voor de oudere pupillen en de jongste 
junioren. Jarenlang werd deze training op dinsdagmiddag gegeven. De twee trainers die dat trainingsuur altijd 
voor hun rekening namen waren in 2016-2017 niet meer beschikbaar.  Het trainingsgroepje zelf viel uit elkaar 
omdat twee junioren stopten met schaatsen, twee doorschoven naar het uur van Lex en twee gingen trainen 
bij de Talentengroep. De twee overgebleven junioren kwamen zo zonder trainingsgroep te zitten. Ook de drie 
pupillen die vanuit de SilverDome wilden doorstromen naar de Uithof kon geen passende trainingsgroep 
worden geboden. Het tekort aan trainers openbaarde zich hier dus nadrukkelijk. Ook de doorstroom vanuit de 
zaterdagjeugd naar de Uithof is zo gering dat er geen trainingsgroepen van enige omvang en gelijk niveau 
konden worden gevormd. De noodzaak tot samenwerking met andere verenigingen, het opleiden van nieuwe 
trainers en het stimuleren van de zaterdagjeugd om het schaatsen als echte sport te gaan beschouwen werd 
hier heel duidelijk. 
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Clubkampioenschap op de Uithof 
Het clubkampioenschap kende dit jaar een andere opzet. Het clubkampioenschap op de SilverDome was 
exclusief voor de pupillen. De oudere SilverDome-rijders reden hun clubkampioenschap dit jaar op de Uithof. 
De aanleiding hiervoor was dat de verschillende wedstrijdcategorieën op de SilverDome en op de Uithof erg 
klein waren. Je streed regelmatig met zijn tweeën voor plaats 1 en 2. Meer deelnemers waren er vaak niet. 
Door alle junioren en senioren van de Uithof en de SilverDome samen te voegen kregen we een groter 
deelnemersveld. De geluiden die we links en rechts hebben opgevangen waren positief. Het komend jaar 
kiezen we ook voor deze opzet. 
 
Voorbereidingen zomerseizoen 2017 
In een overleg met alle betrokkenen zijn we er weer in geslaagd een volledig trainingsprogramma voor de 
zomer op te zetten. 
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De WOC - Wedstrijd Organisatie Commissie 
 
We hebben een goed draaiend juryteam en scheidsrechters. Zij leiden de wedstrijden die onder de regie van 
YVZ worden verreden in goede banen. Maar zij zijn niet degenen die bedenken wanneer welke wedstrijden 
verreden worden, door wie, waar en met welke opzet. Juist dat werd in het verleden gedaan door de WOC. De 
coördinatie van het juryteam maakte wel deel uit van het WOC.  
 
Wedstrijden op de Uithof  
Op de Uithof vallen de meeste wedstrijden onder regie van de baancommissie van het Gewest. Voor die 
wedstrijden hoeven wij eigenlijk alleen het juryteam te regelen en dat gaat goed. De enige wedstrijd op de 
Uithof die we zelf moeten invullen is het clubkampioenschap langebaan. De aanloop daarnaartoe was wat 
rommelig. IJs werd gereserveerd door het bestuur en we kregen bevestiging dat de datum voor ons 
clubkampioenschap was toegekend. Alleen merkten we niet meteen op dat het een week eerder was dan 
waarvoor we het hadden aangevraagd. Het viel nu bovendien in de voorjaarsvakantie. Daardoor leek het erop 
dat het aantal inschrijvingen weleens zou kunnen tegenvallen.  
Dit jaar is besloten om de recreanten die normaal op Silverdome rijden mee te laten doen met het 
clubkampioenschap op de Uithof. Dat werd positief ontvangen en eigenlijk is het ook wel zo logisch. Want hoe 
kan je uitleggen dat we bij één vereniging twee clubkampioenen langebaan hebben in dezelfde categorie? 
Een punt dat nog wat tot discussie leidde was de marathon waarmee het clubkampioenschap werd afgesloten. 
Het dragen van een helm werd verplicht gesteld door het bestuur en de scheidsrechter. Niet iedereen was daar 
blij mee en voor een aantal was dat zelfs reden om niet mee te doen aan de marathon. Maar ook de te rijden 
afstand was voer voor discussie. En dan is ook de vraag of een marathon na afloop van een langebaanwedstrijd 
wel recht doet aan de discipline marathon. Over dat onderwerp moet in de aanloop naar het komende seizoen 
maar eens goed worden nagedacht.  
 
Wedstrijden op de Silverdome 
Op Silverdome worden Rondewedstrijden gereden en ook het clubkampioenschap voor de jeugd. En natuurlijk 
de shorttrackwedstrijden. De shorttrackwedstrijden werden vanuit het kernteam shorttrack opgezet en 
georganiseerd. Zij weten toch altijd veel ouders en vrijwilligers op de been te krijgen voor die activiteiten. Voor 
de organisatie van de Rondewedstrijden zijn we sinds vorig seizoen een samenwerking aangegaan met de 
andere schaatsverenigingen die ook op Silverdome trainen. De rol die in het verleden werd ingevuld door de 
WOC is opgepakt door een aantal enthousiastelingen van andere verenigingen en de samenwerking verloopt 
goed. Het clubkampioenschap voor de jeugd was dit jaar ook goed verlopen. Vanuit het juryteam en het 
jeugdschaatsen is dit opgepakt.  
 
Komende seizoenen 
Terugkijkend naar het afgelopen seizoen zien we dat door het ontbreken van een commissie die zich 
bekommert om het wedstrijdschaatsen een aantal zaken rondom de wedstrijden wel erg ad-hoc zijn 
georganiseerd. Het is allemaal uiteindelijk goed gekomen en misschien heeft het soms ook wel tot 
veranderingen in de goede richting geleid. Het zou echter wel veel meer rust brengen als er een groepje 
mensen zou zijn dat zich bekommert om het wel en wee van de wedstrijden en dat we daarvoor niet 
afhankelijk zijn van mensen die er toevallig aan denken en het "ook nog even erbij pakken". Hulde overigens 
aan de mensen die dat in het afgelopen jaar wel hebben gedaan! 
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Shorttrack 
 
De shorttrackers van YVZ hebben dit seizoen weer mooie resultaten behaald, maar wat voorop stond was veel 
plezier, discipline en keihard trainen. 
 
Drie shorttracktrainingen per week 
YVZ verzorgt al jaren drie shorttracktrainingen per week. Iedere avond heeft een andere doelgroep: de 
vrijdagavond is voor de beginners, de woensdagavond voor de gevorderden en de donderdagavond voor de 
gewestelijke selectie. Met in de introductie van de RTC’s (Regionaal Talentencentrum) is het karakter van de 
donderdagavondtraining veranderd. De gewestelijke selectie is opgegaan in de RTC. En de RTC heeft de ijsbaan 
in Dordrecht als thuisbasis. De donderdagavond is daardoor feitelijk een tweede gevorderde training voor onze 
eigen shorttrackers geworden. 
 
IJshuur door YVZ zelf of via de baancommissie 
Op woensdag en donderdag wordt het ijs gehuurd door de baancommissie van het gewest. YVZ neemt alleen 
abonnementen af. Voor de vrijdagavond huurt YVZ zélf het ijs van de SilverDome. Het ijs is op die avond 
exclusief voor YVZ en YVZ kan zelf bepalen wat de aard van de training is. De keerzijde van zelf ijs huren is dat 
YVZ zelf het financiële risico draagt. Bij aanvang van het schaatsseizoen waren er slechts zes aanmeldingen. Het 
kernteam shorttrack is daarom direct actief gaan werven. Onder de eigen zaterdagmiddagjeugd, bij andere 
verenigingen, via flyers, enz.. Aan het einde van het seizoen stonden er 27 betalende schaatsers op het ijs. Die 
wervingsactie is dus succesvol geweest. Het komende seizoen zal al vóór de start van het schaatsseizoen 
worden gestart met werving. Een flink deel van de 27 abonnementhouders zijn afkomstig van andere 
verenigingen. De vrijdagavondtraining heeft daardoor meer het karakter gekregen van een gewestelijk uur. YVZ 
draagt echter nog steeds het financiële risico. In de zomer van 2017 gaan we daarom in gesprek met de 
baancommissie en zullen we voorstellen de ijshuur voor de vrijdagavondtraining ook via de baancommissie te 
laten verlopen. 
 
Trainers 
De trainingen zijn het afgelopen seizoen verzorgd door: 
– Saskia van de Broek en Loïs Kloor (HVHW) (woensdag) 
– Boyd Zoutenbier (donderdag) 
– Saskia van de Broek, Boyd Zoutenbier en Anne-Joan de Groot (vrijdag) 
– Silke van Riel en David ten Cate hebben de trainers regelmatig ondersteund. 
 
Saskia heeft aangekondigd te zullen stoppen met de woensdagtraining. Voor dat uur gaan we op zoek naar een 
andere trainer. In het algemeen is het aantal gediplomeerde (shorttracktrainers) binnen YVZ klein. Het bestuur 
moedigt geïnteresseerde leden daarom aan om de komende winter te starten met een trainersopleiding. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Samenwerking met jeugdschaatsen 
Veel kinderen die starten met schaatsen maken nog geen duidelijke keuze tussen langebaan of shorttrack. Het 
bestuur vindt daarom dat kinderen met beide disciplines kennis moeten kunnen maken. De afgelopen winter is 
daarom gestart met ‘bochtentraining’ voor de zaterdagjeugd. Tijdens de weken dat er op de oval 
kennismakingslessen werden gegeven (en het extra druk was), trainden twee trainingsgroepen van de 
zaterdagmiddag op de ijshockeybaan. De ijshockeybaan is beter geschikt voor een bochtentraining. Daarnaast 
maakten de kinderen op die manier ook kennis met shorttrack. Het bestuur is voornemens om de opleiding van 
de jeugd (vrijdagavond shorttrack en zaterdagmiddag langebaan) vanaf het komende seizoen meer in elkaar te 
schuiven. 
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Wedstrijden 
Op een enkeling na hebben alle shorttrackers deelgenomen aan wedstrijden. De wedstrijdgerichtheid bij de 
shorttrackers is groot. De pupillen namen deel aan de regiocompetitie en de junioren (en ouder) namen deel 
aan de KNSB-cup. Bij de drie StarClass-wedstrijden (in Bolzano, Dresden en Rostock) was er ook steeds een flink 
aantal YVZ-deelnemers. YVZ heeft zelf twee wedstrijden georganiseerd (de SilverDome Cup). 
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Jeugdschaatsen 
 
Coördinatoren en de trainers 
Charlotte Kors, Christel Dekker en Esther Hagen hebben het afgelopen winterseizoen het jeugdschaatsen voor 
hun rekening genomen. Esther heeft door privéomstandigheden echter weinig tijd kunnen besteden aan het 
jeugdschaatsen. 
Het is met veel moeite gelukt om iedere trainingsgroep wekelijks van een trainer te voorzien. Dat is 
prijzenswaardig. Maar feitelijk zijn er meer trainers nodig om de wekelijkse roosterproblemen te voorkomen.  
Charlotte en Christel hebben aangekondigd dat zij na de komende winter stoppen met het coördineren van het 
jeugdschaatsen. We willen al tijdens het komende winterseizoen de opvolgers een rol geven op de zaterdag, 
zodat de opvolging geleidelijk en soepel gaat verlopen. 
 
De trainingen 
De nadruk bij het jeugdschaatsen ligt op gezelligheid en plezier. Het schrikt de kleintjes af als er te snel 
competitief en hard wordt getraind. De communicatie met de ouders is intensief. Vier jaar geleden is er gestart 
met het schaatsvaardigheidspaspoort. In het paspoort staat nauwkeurig beschreven welke vaardigheden een 
kind bezit en wat de vervolgstappen zijn in de ontwikkeling van de schaatsvaardigheden. Sinds de introductie 
van het paspoort is het niveau van de trainingen vooruit gegaan en is er beter zich op het niveau van de 
individuele schaatsers. Er is nu een groepje van ongeveer 10 schaatsers die zodanig vooruit zijn gegaan dat ze 
de overstap naar de 400m-baan van de Uithof kunnen maken. Het valt wel op dat de schaatsers het vroeger als 
een eer beschouwden als ze werden geselecteerd voor de Uithof. Tegenwoordig lijken ze juist op te zien tegen 
de overstap naar de Uithof. De reisafstand is groter en men mist daar de geborgenheid en de gezelligheid van 
de SilverDome. 
 
Zomertrainingen 
Deelname aan de zomertrainingen leeft nog niet echt. Het aantal jeugdleden dat deelneemt aan de 
droogtrainingen of het skeeleren is klein. Het vinden van trainers voor de zomertrainingen valt over het 
algemeen niet mee. Niet alle trainers willen het hele jaar actief zijn. De zomertrainingen voor de 
shorttrackjeugd en voor de zaterdagjeugd zijn nu nog gescheiden. Het is het overwegen waard om die twee 
groepen samen te voegen. 
 
Kennismakingslessen 
Richard Koestal was de afgelopen winter de coördinator kennismakingslessen. Hij stopt er mee. Voor die 
functie moeten we dus een vervanger zoeken. De kennismakingslessen waren dit jaar goed gevuld. Nadat er in 
het voorjaar extra werd geadverteerd werd het zelfs iets te vol. Voor tien kinderen extra is toch ook weer een 
extra trainer nodig. Voor de aanwas van de vereniging is het echter onverstandig om met een wachtlijst te 
gaan werken. Het is geen goede reclame als we moeten zeggen: “We zitten vol en kom volgende winter maar 
terug”. Er wordt daarom een beroep gedaan op de andere YVZ-trainers om in dit soort gevallen in te springen.  
 
Bochtentraning op de ijshockeybaan 
In het najaar en in het voorjaar hebben een paar groepen van de zaterdagmiddag twee keer hun training op de 
vrijdagavond gevolgd.  Dat gebeurde tijdens de reguliere shorttracktraining. De jeugdschaatsers kregen daar 
een bochtentraining. De bochtentraining vond plaats in de weken dat er op de oval kennismakinglessen 
werden gegeven. In die weken is het altijd extra druk op de oval. Een paar groepen minder op het ijs geeft dan 
wat meer lucht. 
In het najaar was er op de ijshockeybaan voldoende ruimte om twee zaterdaggroepen extra op het ijs te 
hebben. Het aantal vaste rijders op de vrijdagavond nam in de loop van het seizoen echter zodanig toe, dat er 
in het voorjaar onvoldoende ruimte was om twee zaterdaggroepen te ontvangen. Een groep heeft daarom 
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geen bochtentraining kunnen volgen en de andere groep moest worden gesplitst. Ook viel een van de 
bochtentrainingen samen met de Sinterklaasviering. De kinderen vonden dat wel leuk, maar een aantal ouders 
had liever een echte bochtentraining gezien. Het komend winterseizoen trekken we lering uit deze ervaringen. 
De jeugdschaatsers vonden de bochtentraining over het algemeen erg leuk. Een aantal koos er voor om de rest 
van het seizoen op de vrijdagavond te blijven trainen. 
 
Clubkampioenschap en de Rondewedstrijden 
Dit jaar kende het clubkampioenschap een andere opzet. Het clubkampioenschap op de SilverDome was 
exclusief voor de pupillen. De oudere YVZ-leden reden hun clubkampioenschap op de Uithof. De achtergrond 
van deze verandering was dat we voor de pupillen het rijden van wedstrijden laagdrempeliger wilden maken. 
Het clubkampioenschap was een groot succes. Er deden veel meer kinderen mee, dan in het verleden. 
Komende winter willen we het clubkampioenschap op de zaterdagmiddag houden; tijdens het reguliere 
trainingsuur. Ook willen we gedurende het schaatsseizoen op een aantal zaterdagen een wedstrijd organiseren 
i.p.v. de reguliere training. Het aantal deelnemers aan de Rondewedstrijden op zaterdagochtend is nog klein. 
Mogelijk schrikt het vroege tijdstip veel ouders af. 
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Schaatsen slijpen bij YVZ 
 
De slijpploeg 
Net als vorig jaar waren er het afgelopen seizoen op de slijpdagen 3 slijpers aanwezig. Naast de slijpploeg is er 
altijd iemand van de kantineploeg voor een kopje koffie. Voor de gezelligheid en de klandizie had de 
kantineploeg altijd wat lekkers voor bij de koffie. Alleen daarom zou je je schaatsen al willen laten slijpen.  
Door de verhuizing van Sjaak v.d. Poel naar het midden van het land heeft hij aan het einde van dit seizoen 
afscheid moeten nemen van de slijpploeg. Ik wil hem hierbij van harte bedanken voor zijn inzet van alle jaren 
binnen YVZ. 
 

Het slijpen 
Dit jaar waren de slijpochtenden ingepland op elke laatste zaterdag van de maand. Door het vervallen van de 
kledingverkoop op de slijpochtenden is het gunstig uitkomen voor Sinterklaas en de Kerst geen noodzaak meer.  
Mede door de bekendmakingen op de site en de lekkernijen van de keukenprinsessen was de opkomst redelijk 
constant.  
 
Het afgelopen seizoen hebben we tijdens de 6 slijpdagen totaal: 
– 40 paar schaatsen geslepen (à € 5,00 per set voor het slijpen of alleen ronden); 
– 27 paar schaatsen gerond en geslepen (à € 7,00 per set ronden incl. slijpen); 
– 4 paar veters verkocht (à € 2,50 per paar). 
 
Dit is circa 8 paar meer dan vorig jaar. De totale omzet bedroeg dit jaar € 385,00. Dit is circa € 30,- meer dan 
vorig jaar.  
 
Voor het komende seizoen moeten we het slijpen bij de vereniging meer bekend maken bij de recreatieve en 
jeugdschaatsers.  
 
Jeroen heeft dit jaar de slijpdagen met extra informatie op de website aangeven. Het is alleen jammer dat niet 
iedereen regelmatig op de website kijkt. Als trainers moeten we de kinderen en ouders blijven wijzen op de 
actuele informatie op de website en de mogelijkheden van het slijpen bij de vereniging. Daarbij zijn de kosten 
van slijpen en ronden een stuk goedkoper dan bij bijvoorbeeld Oomssport. 
 
Op de slijpdagen zijn ook niet-leden (schaatsschool e.d.) van harte welkom om hun schaatsen te laten slijpen. 
Op deze manier kunnen we gelijk de meerwaarde van een vereniging promoten. 
 
Naast het slijpen van schaatsen hebben we dit jaar ook een aantal enthousiastelingen de fijne kneepjes van het 
slijpen en schaatsonderhoud bij kunnen brengen tijdens de slijpochtenden.   
 

Voortgang 
Komend jaar kunnen we het schaatsen slijpen (op de laatste zaterdag van de maand) op dezelfde manier 
voortzetten. Indien gewenst kunnen we ook de slijpochtend weer verplaatsen naar de 1e zaterdag van de 
maand nu de kledingverkoop op de slijpochtenden is komen te vervallen. 
Samen met wat meer reclame voor het slijpen en de lekkernijen van de keukenprinsessen moet het volgend 
jaar weer wat beter worden dan afgelopen jaar.  
 
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan zijn die van harte welkom. Van elkaar kunnen een hoop 
leren en daarmee het niveau omhoog brengen. 
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Tevens wil ik hierbij iedereen bedanken voor zijn medewerking het aflopen seizoen en hoop ik dat we volgend 
jaar weer met een gemotiveerde slijpploeg de leden van YVZ van dienst te kunnen zijn.   
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Communicatie en sponsoring 
 
Bij de vorige ALV zijn er twee nieuwe bestuursleden aangesteld, waaronder Daan den Hertog die de rol 
bestuurslid communicatie op zich heeft genomen. Voor het seizoen 2016/2017 waren er twee hoofdtaken te 
benoemen: 
– Het opzetten van een nieuwsbrief 
– Het vernieuwen van de website 
  

Nieuwsbrief 
Om de leden meer te betrekken bij de ontwikkeling binnen onze vereniging is er sinds seizoen 2016/2017 een 
algemene nieuwsbrief die maandelijks wordt verstuurd.  De nieuwsbrief wordt momenteel verstuurd aan 282 
emailadressen en wordt gemiddeld door 70% van de ontvangers gelezen. Daarnaast worden de nieuwsbrieven 
ook gepost op facebook. Hoeveel personen de nieuwsbrief via die weg lezen is niet bekend. Om de nieuwsbrief 
de komende seizoenen succesvol te laten zijn, is het noodzakelijk dat er vanuit meerdere bronnen nieuws 
wordt aangeleverd. Wij moedigen dan ook alle leden (en ouders van leden) aan om hier aan mee te werken. 
  

Website 
Het vernieuwen van de website is uitgevoerd door Jeroen Hubert. Over de opzet heeft Jeroen ondersteuning 
gehad van Marleen Danel en Daan den Hertog. Het doel van de nieuwe website was om meer rust en overzicht 
te creëren. De oude website werd steeds meer een vergaarbak van berichtgevingen die voor leden wel 
interessant waren maar voor potentiele nieuwe leden een afschrikkende werking konden hebben. Er is daarom 
gekozen om de berichten bak niet meer op de homepagina te tonen, tenminste…. niet volledig. Want door een 
slimmigheidje in de Facebookwidget kan je alsnog de berichten op de homepagina laden.  
Daarnaast is er grafisch een grote slag geslagen en kunnen we zeggen dat website weer aan de huidige 
maatstaven voldoet! 
  

Huisstijl 
Door het vernieuwen van de website en het opzetten van de nieuwsbrief moest er nagedacht worden over de 
huisstijl van YVZ. De lay-out van nieuwsbrief, website en folders is gelijk getrokken. Dit verdient nog een 
verbeterslag in het volgende seizoen want nog niet alle uithoeken van YVZ email-, website- en foldermateriaal 
is uitgevoerd in de nieuwe lay-out.  
Bij het ontwerp van de nieuwe huisstijl is ook het YVZ logo onder handen genomen. Op zichzelf is er aan het 
logo niet veel veranderd. De schaatser is iets strakker gemaakt en de letters YVZ zijn nog hetzelfde. Wel is de 
tekst “Zoetermeer” on der het logo weggehaald, omdat deze eigenlijk te klein was en moeilijk leesbaar was. 
Ook is de “boom” of “mattenklopper” uit het logo verdwenen aangezien dit het logo van de Gemeente 
Zoetermeer is. Nu heeft YVZ een eigen logo zonder dat men denkt dat YVZ een door de Gemeente gesponsorde 
vereniging is. Wat wel weer een mooi bruggetje is naar… 
  

Sponsoring 
Vanuit de rol bestuurslid communicatie is er contact gezocht met diverse bedrijven met de vraag of er 
interesse is om YVZ te sponsoren. Tot nu toe zijn er vier bedrijven die daar positief op hebben geantwoord, te 
weten: KWS, EDNL, Jan van den Hoorn & Samplonius. KWS is de grootste sponsor. Zij hebben € 1.000,00 
geschonken voor het aanschaffen van schaatshelmen voor kennismakers bij langebaan en shorttrack.  
Er is veel tijd gestoken in het uitwerken van een sponsordocument om een grote sponsor binnen te halen. Dit is 
tot op heden helaas niet gelukt. Wij houden ons graag aanbevolen voor informatie over bedrijven die YVZ 
eventueel willen sponsoren!  
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Natuurijs 
 
Natuurijscommissie weer geactiveerd 
Na enige jaren afwezigheid is de natuurijscommissie weer actief in 2016. En bijna ook zeer succesvol, helaas 
kon door betreurenswaardige omstandigheden de combibaan niet als natuurijsbaan geopend worden. Wel is 
het initiatief gelegd om in de nabije toekomst en ‘goed’ weer te kunnen schaatsen op de combibaan bij het 
clubhuis “de Buytenbocht”. Sinds begin van het jaar is Florian Kleinendorst actief als natuurijscoördinator en 
tevens natuurijsmeester. Als coördinator worden de interne zaken met betrekking tot natuurijs gecoördineerd 
en afhankelijk van de weersomstandigheden ook het ‘maken’ van natuurijs.  
 
Vorstperiode en vandalisme 
In het begin van het jaar werd in samenwerking met de gemeente 
Zoetermeer de combibaan gecontroleerd voor mogelijk vorming 
van natuurijs. Op maandag 16 januari werd de baan onder water 
gezet, en werd gedurende de week de dikte van het ijs 
gecontroleerd. Op zaterdag was de dikte nog niet voldoende, 
maar hoopvol voor mogelijke openstelling op zondag. De nodige 
voorbereidingen waren getroffen: koek-en-zopie, natuurijs 
lidmaatschapsformulieren en nieuws verspreiding via Facebook. 
 
Zondagochtend tijdens de laatste ijsdikte inspectie, bleek dat 
meten niet meer nodig was. Door vandalisme was de baan 
zodanig beschadigd dat veilig schaatsen niet verantwoord was. Op 
de YVZ facebook pagina werden talloze teleurstellingen geuit na 
de hoopvolle gedachte te kunnen schaatsen.  
In overleg met het bestuur, die onder andere de externe 
contacten onderhoud, is in overleg met de gemeente Zoetermeer 
om het draaiboek voor de vorming van natuurijs te herzien. Dit 
draaiboek vormt de basis voor afspraken en acties tussen de 
gemeente Zoetermeer, YVZ en de BMX-vereniging. Mede op basis 
van de ervaringen en uitkomsten van het natuurijs zal verdere 
herziening nodig zijn.  
 
Draaiboek natuurijs 
Voor de coördinatie binnen YVZ bleek veel op een ad-hoc manier geregeld te worden, wat natuurlijk soms tot 
prachtige resultaten kan komen. Voor beperkte tijd van vrijwilligers is een efficiëntere en aanpak nodig met a-
priori kennis, structuur en concrete actiepunten. Met een selecte groep zijn verschillende punten naar voren 
gebracht voor een natuurijs draaiboek. Punten die tijdens het overleg naar voren zijn gekomen zijn:  
– Koek & Zopie tijdens de openstelling van de ijsbaan 
– Muziek en verlichting tijdens de openstelling van de ijsbaan 
– Aankleding rondom de baan  (stoelen/bankjes, rubber/noppen ondergrond)  
– Kwaliteit en onderhoud van de baan tijdens de openstelling 
– Onderhoudsmachines, YVZ bezit twee vegers en één schuiver 
– Extra activiteiten, o.a. schaatsen slijpen tijdens de openstelling 
– Veiligheid en EHBO-verantwoordelijkheid 
– Het natuurijs lidmaatschap voor niet leden die de baan willen gebruiken 
– Organisatie van natuurijs wedstrijden  
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Het werd ook duidelijk dat er de focus op de combibaan zal zijn, de ijsbaan in het Van Tuylpark zal niet door 
YVZ onderhouden worden wegens beperkte vrijwilligers en materiaal. Tevens werd geconcludeerd dat de 
combibaan niet geschikt voor enige vorm van wedstrijden, omdat er onvoldoende borging is van de veiligheid 
voor de schaatsers.  
 
Veegmachines 
In januari zijn tevens de onderhoudsmachines letterlijk van 
zolder gehaald. Rob de Groot en Elmer Eradus hebben alle 
drie de machines een grondige revisie gegeven. Na het 
nodige werk zijn alle drie de machines weer operationeel. 
Het onderhoud wordt bijgehouden in een logboek en zal in 
de toekomst jaarlijks uitgevoerd moeten worden.  
Al geruime tijd zijn de machines opgeslagen bij Gert-Jan van 
der Kooij, waarvoor YVZ hem zeer dankbaar is.  
Nu de veegmachines weer operationeel zijn wordt eraan 
gedacht deze machines ook in te zetten voor het vegen van 
de combibaan in de zomerperiode. Voor de opslag van de 
machines moet wel eerst de ‘garagebox’ worden opgeruimd 
en waterdicht gemaakt. 
 
De vorstperiode 2016-2017 heeft helaas niet geleid tot het openen van de combibaan voor publiek. Wel 
hebben we veel ervaring opgedaan voor een komende vorstperiode, waardoor we daar nu helemaal klaar 
staan. 
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Clubkleding 
 
Met het vertrek van Cinderella van Steenbergen naar Bonaire hebben Jake, Lisa-Ann, Peter, Marc en Yvo de 
clubkledingcommissie overgenomen. Om een goede start te maken hebben wij het kledinghok leeg getrokken 
om de voorraad te tellen. Verder is het idee ontstaan om de verkoop van de clubkleding op de schop te gooien. 
Het leek ons een goed idee om niet één keer in de maand op zaterdagochtend maar juist op aanvraag kleding 
te verkopen. In samenspraak met de leden werd een afspraak gemaakt om de kleding te passen en te 
verkopen. Over het algemeen heeft dit nooit langer dan 1 à 2 weken geduurd na aanvraag van een lid. Ook is 
het sinds dit jaar mogelijk om de kleding te betalen door middel van een factuur die men thuis gestuurd kreeg 
per e-mail.  
  
Daarnaast is er een Excelsheet opgesteld waarin de voorraad en de verkopen worden bijgehouden. Zodoende 
is er nu een basis van de voorraad en hebben wij inzicht in wat er het afgelopen seizoen is verkocht. Doordat 
dit er in het verleden nog niet was, hebben wij het afgelopen seizoen meer kleding ingekocht dan verkocht. 
Daarnaast hebben wij met deze extra inzichten in de kledingvoorraad geconstateerd dat wij één kledingstuk 
missen. (Iemand die toevallig in een tot nu toe gratis Pully XL het ijs onveilig maakt?) 
  
In de maand mei zijn de leden geïntroduceerd met de YVZ-schaatshelm. De leden konden door middel van een 
bestellijst zich aanmelden voor het aanschaffen van zo een helm. Zodoende kan de vereniging eenmalig een 
grote investering doen om de helmen relatief goedkoop aan te schaffen.  
  
Met de vernieuwde verkoopprocedure en vastlegging willen wij volgend jaar een volgende stap zetten in het 
verkopen van YVZ clubkleding. 
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Het Clubhuis 
 
Het clubgebouw 
Het eerste jaar volledig draaien zit er op! We hebben inmiddels ook het definitieve barblad, loungebanken, 
sfeerverlichting, bedrading voor de luidsprekers en een discolamp. En de laatste aanschaf: een vlaggenmast. 
Dank aan het klusteam Jan, Mark en Peter Dobbe, Richard Vrolijk, Elmer Eradus, Asha Bachoe en Foskea 
Kleissen. 
Er waren ook nog wat kinderziekten. Twee keer overstroming van water uit de doucheputjes. Na een hoop 
heen en weer elkaar de zwarte piet toespelen bleek dat tijdens het aanleggen van de riolering er een deksel 
vergeten was. Dit gat werd vervolgens volgestort met aarde en dus kon er niks meer door. Nadat dit 
opgegraven is, heeft er lange tijd een van onze olievaten (prullenbakken) op de kop opgestaan om te zorgen 
dat het open bleef (goed initiatief Jan). Het gat is nu inmiddels gedicht. We hopen met een deksel er op. 
Daarnaast maakte de verwarming een hoop herrie; bleek dat de in- en uitvoerleidingen verwisseld waren. En 
het feit dat er geen heet water uit de kraan kwam bleek te liggen aan een kapotte sensor. Blijft nog de schade 
aan de vloer als gevolg van de overstroming (lasnaden zijn deels open) dat nog gerepareerd moet worden. 
Nog steeds moeten de rolluiken voorzichtig en niet te ver omhoog gerold worden om te voorkomen dat ze 
gaan vastzitten en je er met een schroevendraaier bij moet om ze los te maken. 
 
Kantine 
De kantine is open geweest tijdens de zomertrainingen op maandag- en woensdagavond. We hebben een 
streepkaartsysteem ingevoerd. Dat scheelt een hoop heen en weer gedoe met kleingeld. Voor 5 of 10 euro kun 
je een kaart kopen die we in de kantine bewaren of die je zelf bewaart. Als je dan iets aanschaft wordt het 
overeenkomstige bedrag op de kaart doorgestreept. Verder is de kantine open geweest tijdens de 
slijpochtenden in het winterseizoen. Het was de bedoeling om open te gaan tijdens het natuurijs, maar 
vandalisme op het ijs gooide roet in het eten. We hebben nog snert en chocomel in voorraad…. Een keer per 
maand wordt het clubhuis grondig schoongemaakt, daarnaast wordt het bijgehouden door de 
kantinebeheerders. 
 
Feesten 
Er zijn 4 feesten geweest, in juni de BBQ, in oktober het Halloweenfeest (helaas bleven de meeste 30+ leden 
weg; dus misschien is het Halloweenthema niet voor hen). Voor de jeugd was het eerst schaatsen op 
Silverdome, dan pasta eten in het clubhuis (hiervoor hadden we een stukje tussenwand weggehaald en het 
clubhuis van de fietsvereniging gebruikt) en daarna spelletjes en disco in ons eigen clubhuis. In januari was er 
de Nieuwjaarsreceptie en in april de slotavond. Dat laatste viel samen met de laatste wedstrijden van de 
shorttrack waardoor zij in mei hun eigen slotdag/avond hebben georganiseerd. Een punt van aandacht. 
 
Vergaderingen 
Naast de bestuursvergaderingen en commissievergaderingen is er ook een aantal vergaderingen geweest van 
de Silverdome-verenigingen geweest. 
 
Verhuur 
Het clubhuis is een aantal keren verhuurd geweest aan (of via) leden van de vereniging. 
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De Feestcommissie 
 
Met veel passie heeft de feestcommissie dit jaar weer de nodige feesten georganiseerd. Dit was het eerste 
volle jaar dat we dit op deze manier doen en de reacties zijn alleen maar lovend geweest! De feesten hieronder 
kort op een rijtje. 
 
Het zomerfeest was dit jaar een nieuwe! We hebben voor de jeugd een sport- en spelmiddag georganiseerd. 
Gelukkig was het mooi weer en hebben de kids lekker buiten onder andere levend bingo en waterestafette 
gespeeld. Dit moest natuurlijk gevolgd worden door een fantastische barbecue. Werkelijk kilo's vlees en liters 
bier zijn er doorheen gegaan. Pas als iedereen een volle buik had doofde de barbecue. Daarna zaten we tot in 
de late uurtjes rond de vuurkorf met de nodige zwartgeblakerde marshmallows.  
 
Het Halloweenfeest was dit jaar ook een nieuwe. Dit was een tweedaags festival waarbij de echte bikkels 
natuurlijk beide dagen aanwezig waren om te feesten. De vrijdagavond was gericht op de wat oudere jeugd en 
jong volwassenen waarbij we loeiharde muziek konden draaien. De feestcommissie heeft de week voorafgaand 
aan het feest keihard gewerkt om het hele clubhuis om te toveren tot één groot spookhuis. Dankzij de mooie 
rookmachine konden we een extra grimmige sfeer maken. Niet te vergeten, uiteraard waren de meeste 
mensen verkleed in mooi kostuum! Waren ze dat niet, dan was het voor de feestcommissie vrij spel om deze 
mensen van schmink te voorzien. 
 
De zaterdagavond was gericht op de jonge jeugd. De jongens en meisjes mochten op de training verkleed 
komen en konden hierna direct in het clubhuis aanschuiven voor een maaltijd. Er werden spelletjes gedaan en 
was er uiteraard ook een disco! 
 
Op de nieuwjaarsreceptie was iedereen welkom om het nieuwe jaar in te luiden en elkaar een goed, sportief en 
vooral gezond 2017 toe te wensen. Dit alles natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
De slotavond was dit jaar wederom een spetterende afsluiting van het seizoen. Slap gebazel over stoere 
verhalen van afgelopen seizoen vloog je om de oren. De bingo was uiteraard ook een succes, iedereen speelde 
mee (en vals)! De microfoon liet uiteraard weer wat te wensen over, maar dat is dan ook een beetje de 
charme. 
 
Wij kijken terug op een fantastisch feestseizoen en verwelkomen jullie allemaal graag op de aanstaande 
feesten! 
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Ledenoverzicht 
 

Leden             peildatum 1 juni 
  Pup JunC JunB JunA nSen Sen Vet/Mas Totaal 
93/94 178 40 18 7 9 111 109 472 
94/95 216 45 25 6 7 129 126 554 
97/98 271 45 32 22 9 95 184 658 
98/99 297 45 33 30 13 115 206 739 
99/00 286 35 33 26 12 106 206 704 
00/01 280 42 32 18 19 73 194 658 
01/02 277 36 22 21 20 75 183 634 
02/03 298 32 29 27 14 87 204 691 
03/04 318 40 31 14 17 85 194 699 
04/05 280 44 23 20 30 61 193 651 
05/06 247 39 23 23 24 62 183 601 
06/07 247 49 27 15 32 53 179 602 
07/08 233 53 31 15 25 63 158 578 
08/09 197 53 35 21 18 48 158 530 
10/11 116 36 39 32 37 51 131 442 
12/13 129 19 22 27 37 49 122 405 
13/14 117 28 22 22 38 53 121 401 
15/16 111 12 18 18 35 46 97 337 
16/17 78 24 10 15 35 53 90 305 

 
 Opgezegd per 30 juni 2017: 35 leden 
 
Ontwikkeling van ons ledenaantal 
De grafiek laat zien hoeveel leden we afgelopen jaar hadden en op welke baan ze hebben geschaatst, of alleen 
maar lid zijn: 

 
Helaas daalt het aantal leden 
nog steeds. Ook het aantal 
actieve leden. Een flinke 
vorstperiode met schaatsen 
op de eigen baan zou vast 
veel nieuwe leden hebben 
opgeleverd. De 
natuurijsbaan van Boskoop 
was 1 dag open en dat heeft 
1000 bezoekers opgeleverd! 
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