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Voorwoord 
 
Laat ik beginnen met de vorstperiode. Wat hebben we een prachtige natuurijsperiode gehad! Onze 
natuurijscommissie heeft enorm veel tijd gestoken in een mooie ijsvloer op de skeelerbaan. En zo’n ijsvloertje 
maken valt niet mee, dat weten we inmiddels. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik de meeste 
schaatskilometers niet op onze eigen ijsbaan, maar op de Rotte heb gemaakt. 
Verder was het natuurlijk een raar schaatsseizoen. Door de coronamaatregelen had ik als ouder geen toegang 
tot de tribunes. In Dordrecht heb ik in mijn auto de hele serie Narcos zitten kijken op Netflix. In Den Haag stond 
gelukkig een tent. Die tent was de afgelopen winter een soort praathuis. Iedereen kwam ik daar tegen en dat 
was voor mijn informatiepositie als voorzitter best handig. Ik vond het vaak best gezellig. Maar verder was het 
natuurlijk behelpen.  
We mochten blij zijn dat de 400m-baan van de Uithof officieel was bestempeld als buitensportlocatie en dus 
open mocht blijven. De langebaantrainingen konden dus doorgaan. Totdat de avondklok de avondtrainingen in 
de war gooide. Natuurlijk werd daar hier en daar over gemopperd, maar er waren ook ijsbanen die helemaal 
niet open mochten. De ijshockeybanen bijvoorbeeld. Een deel van de shorttracktrainingen werd verplaatst 
naar de 400m-baan. Leuk dat er op die manier kon worden geschaatst, maar met shorttrack had het natuurlijk 
niets te maken. Dat gold ook voor het marathonschaatsen als je niet in een groep mag rijden. 
En geen wedstrijden natuurlijk. Maar de ijsbanen gaan alweer bijna open en de wedstrijdkalender is flink 
gevuld. Ik hoop op een paar leuke shorttrackreisjes in het buitenland. 
Iedereen die wil gaan schaatsen heeft inmiddels een abonnement aangevraagd. Het valt niet mee om al die 
leden een goede schaatstraining te bieden. We hebben nog steeds te weinig trainers. En dat uit zich onder 
andere in ons aanbod voor de volwassen langebaanschaatsers. Dat is erg summier. 
En daarmee heb ik gelijk een belangrijk punt aangesneden. YVZ is geen bedrijf met betaalde medewerkers waar 
leden een dienst kunnen afnemen. Alles wordt door vrijwilligers gedaan en ik vind dat ieder lid zich zou moeten 
afvragen of ze ook een bijdrage moeten leveren. Als lid ben je geen klant, maar ben je onderdeel van een 
vrijwilligersorganisatie. Dit voorjaar hebben vrijwel alle leden een persoonlijke brief ontvangen van het bestuur 
waarin ze worden gevraagd een bestuursfunctie te overwegen. De respons was ronduit teleurstellend. De 
organisatie kraakt nu al en ik verwacht dat sommige actieve vrijwilligers er op een gegeven moment ook de 
brui aan geven omdat het altijd dezelfde zijn die de handen uit de mouwen steken. Laten we er samen voor 
zorgen dat het niet zo ver komt. 
De skeelertrainingen en de droogtrainingen eindigen inmiddels in de schemering en de priklocatie in de 
SilverDome is ontruimd. Op naar het nieuwe schaatsseizoen. Ik heb er weer zin in. 
 
Paul Kok – voorzitter 
 

Bestuurssamenstelling 
 

Functie   
Voorzitter Paul Kok  
Secretaris Frans Kasten  
Penningmeester Marc Nieuwenhuijse  
Technische Zaken Paul Kok  
Communicatie en Sponsoring Vacature  
Algemene Zaken Leo Zuurmond  
Bestuurslid Vacature  
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Financieel eindresultaat boekjaar 2020-2021 
 
De balans is ook dit boekjaar juist positief met een bedrag van € 1.064,97 (vorig jaar was dit € 2.214,92). Het 
totaal generaal laat zich goed vergelijken met dat van beide voorgaande boekjaren, ondanks dat wij ons – ook 
financieel – wederom in een bijzondere verenigings- en sportsituatie bevonden. Daar waar dat in 2019-2020 de 
vrij plotselinge sluiting van de Oval plaatsvond, was dat afgelopen seizoen de COVID-19 pandemie. Zoals aan 
bovengenoemd resultaat te zien hebben we de financiële consequenties kunnen beperken. Positieve noot aan 
afgelopen winterseizoen was natuurlijk het feit dat we van natuurijs hebben mogen genieten. 
Tevens hebben wij als bestuur dit jaar gemeend extra te moeten inzetten op het ‘in leven’ houden van onze 
vereniging. Dit vond zowel plaats richting onze leden (extra investering in materialen en activiteiten) als 
richting onze actieve leden/vrijwilligers (blijk van waardering rond kerst namens IJVZ) en ook voor 
noodzakelijke werving van bestuursleden en vrijwilligers (waaronder een schriftelijke oproep). 
Het verschil dat te zien is tussen de begroting en realisatie 2020-2021 zit met name in de volgende punten: 
 
• Afname alle inkomsten maar ook activiteits- en trainerskosten (door coronawinter) 
• Echter, de trainerskosten zijn vergelijkbaar met begroot i.v.m. verhoging/indexering trainersvergoeding 

(was vele jaren constant, nu verhoogd) 
• Toename kosten jeugdschaatsen als vermeld bij de bespreking van de begroting op de ALV vorig jaar 

(zomer 2020): Gezien het eerder dan verwacht stoppen van de lessen/training voor de jeugd, heeft de 
vereniging financieel bijgedragen aan o.a. de zomeractiviteiten voor de jeugd; (dit kon toen echter eind 
april niet reeds in de begroting worden verwerkt) 

• Cursuskosten: geen doorgang gevonden of niet aan deelgenomen 
• Toename bestuurskosten met name door brandbrief oproep bestuursleden, daarnaast KVK wijzigingen en 

VOG’s o.b.v. nieuwe regelgeving, en blijk van waardering aan actieve leden 
• Exploitatie clubhuis aanmerkelijk lager door coronacompensatie gemeente Zoetermeer 
• Toename contributie door natuurijsleden 
• Afboeking oude kledinglijn heeft tot een negatief resultaat geleid tav de kledingverkoop; momenteel is de 

oude lijn geheel afgeboekt en wordt er vanaf heden geen voorraad meer aangelegd maar wordt er gekocht 
op bestelling 

• Toename sponsoring via o.a. aanspraak op IJstijd stimuleringsfonds 

Seizoen 2020-2021 
Ten aanzien van de begroting voor 2021-2022 valt het volgende op te merken: 
• Begroting grotendeels gebaseerd op 2019/2020 (pre-corona) 
• Contributie blijft aankomend seizoen onveranderd 
• Toename trainerskosten door eerder genoemde verhoging trainersvergoeding 
• Toename Silverdome jeugdtrainingskosten door uitbreiding jeugdschaatsen 2020-2021 
• Neutraal resultaat clubkleding nu alle voorraad is afgeboekt 
• Reductie verzekeringskosten door nieuwe regelgeving en collectieve verzekering via KNSB 
• Het reeds lang onaangesproken bedrag, op de balans vermeld onder “schenking jeugdschaatsen HVZB”, 

van € 1.981,31 zal gebruikt worden voor vernieuwing en uitbreiding van trainingsmaterialen voor de jeugd 

 
Marc Nieuwenhuijse – penningmeester 
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Shorttrack 
Laten we positief beginnen door te zeggen dat we het hele seizoen ijs hebben gehad. Maar we kunnen toch wel 
concluderen dat het een verloren seizoen is geweest. Er is aan het begin van het seizoen slechts één wedstrijd 
voor pupillen geweest (te weten de Hutspot-cup) en ook maar één KNSB cup. Het seizoen bestond verder alleen 
maar in hopen dat we mochten trainen. Dat kon uiteindelijk alleen nog maar op de 400 meterbaan van de Uithof, 
omdat die als buitenlocatie was bestempeld. Het was fijn dat de baancommissie dit geregeld had! Maar ja, als 
shorttracker wil je toch shorttracken en wedstrijden rijden om te zien waar je staat ten opzichte van je 
concurrenten… 
 
Shorttracktrainingen 
De woensdag training en vrijdagtraining zijn bedoeld voor twee verschillende doelgroepen. Vrijdag is voor de 
beginners en de woensdagavond is bedoeld voor de gevorderden en pupillen die wedstrijden rijden en een hoger 
niveau aankunnen.  
Binnen het gewest worden naast voornoemde trainingsuren nog ijstrainingen georganiseerd vanuit de GTC. Deze 
trainingen zijn op uitnodiging van de GTC. Een aantal van onze shorttrackers heeft hier aan deelgenomen, met 
name de betere pupillen en junioren. Beide cluburen zijn niet meer door YVZ gehuurd, maar zijn baancommissie 
uren die ook voor niet-YVZ leden toegankelijk zijn. Met name het vrijdag uur is druk bezet met YVZ (jeugd)rijders 
aangevuld met niet YVZ-leden.  
 
Het woensdag-uur was (totdat de Silverdome de deuren 
moest sluiten) zeer goed gevuld. Maar liefst 27 deelnemers 
waarvan 15 YVZ’ers namen deel aan deze training. Ook het 
vrijdag-uur was goed gevuld met 23 deelnemers waarvan 14 
YVZ’ers. Dit is een groep met jonge enthousiastelingen 
waarvan we hopen dat zij de toekomstige aanwas zullen zijn 
voor het woensdag-uur.  
 
Trainers  
De trainingen zijn het afgelopen seizoen verzorgd door:  
• Jelle van der Loo en Constanze Kluivers (woensdag)  
• Lars en Anne-Joan de Groot, Marcel Jansen & 
 Anton Aartman (vrijdag)  
 

 

Wedstrijden  
Zoals eerder vermeld heeft het wedstrijdseizoen zich beperkt tot een enkele wedstrijd aan het begin van het 
seizoen. Er zijn geen StarClass wedstrijden geweest. Ook de Europacupfinale in Rusland is geschrapt. We hopen 
uiteraard dat er komend seizoen weer wedstrijden georganiseerd mogen worden en dat al onze shorttrackers 
hier aan mee gaan doen! 
De Freek van der Wart bokaal is (ietwat verlaat doordat er geen slotavond was) uitgereikt aan Alec Houweling. 
  
Evenementen  
Dit seizoen hebben we helaas geen trainingsweekend kunnen organiseren. 
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Verdere ontwikkelingen  
• Het kernteam shorttrack is helaas uit elkaar gevallen. Het is zeer wenselijk dat ouders zich aanmelden 

voor het kernteam, zodat we wedstrijden en evenementen kunnen blijven organiseren. Bij interesse 
graag mailen naar co-shorttrack@yvz.nl 

• Aan het eind van het vorige seizoen zijn Thijmen Koestal en Nick Endeveld uitgenodigd voor het KTT 
waar zij het afgelopen seizoen dan ook bij hebben getraind. Dat brengt het aantal YVZ’ers in het KTT op 
5! Helaas zijn er ook voor hen (op wat trainingswedstrijden na) nog geen wedstrijden geweest. 

• Voor het seizoen 2021-2022 zijn Valentijn Wilhelm en Lisa den Hertog opgenomen in de GTC Shorttrack. 
Zij trainen inmiddels al mee tijdens de zomertrainingen. 

• De Silverdome is momenteel een vaccinatie locatie maar er wordt wel flink opgeruimd en geklust. YVZ 
krijgt een eigen ruimte toegewezen waar we alle spullen (die nu in verschillende kasten liggen) netjes 
bij elkaar kunnen bewaren. 

• We blijven onze trainers aanmoedigen om trainersopleidingen/cursussen te volgen. Constanze Kluivers 
gaat de ST3 cursus volgen, heel veel succes Constanze! 

 
Daan den Hertog – coördinator shorttrack 
 

Jeugdschaatsen 
 
Zomer 
Na seizoen 2019-2020 voortijdig te hebben moeten beëindigen ivm corona, kon het skeeleren voor de jeugd op 
zaterdagmiddag ( met de nodige aanpassingen) gelukkig toch van start gaan in mei. Dank hierbij voor de 
duidelijke aanwijzingen van onze corona-coördinator Ester den Hertog, die ons hielp de richtlijnen van de 
overheid te vertalen naar onze situatie. 
We zijn de skeelertrainingen gestart met ongeveer 27 kinderen en eindigden met 30 kinderen, doordat enkele 
kinderen zich spontaan aanmeldden voor proeflessen. Het organiseren van een kennismakingscursus zat er 
helaas niet in, aangezien we daar onvoldoende trainers voor hadden. Verder vielen in verband met regen en 
hitte meerdere trainingen uit, waardoor er in totaal slechts 14 lessen gegeven konden worden. 
Wel werd in de loop van het seizoen nog een aantal wedstrijden georganiseerd, waaraan enkele van onze 
jeugdleden deelnamen. Zowel de Jan van der Hoorn competitie als de Ooms-sport Jeugd SkeelerCup bestonden 
dit jaar uit 3 wedstrijden. Van de zaterdagjeugd reed Tirza Stenneke meerdere keren in de prijzen en zij wist de 
Jan van der Hoorn Competitie bij de DP3 uiteindelijk zelfs te winnen! Sophie van der Ven en Jurre den Hertog 
deden mee aan de Ooms-sport Jeugd Skeeler Cup en reden ook  in de prijzen: Sophie werd overall 1e en Jurre 
2e! 
Naast het skeeleren werden dit seizoen extra activiteiten voor de jeugd georganiseerd onder de naam “”De 
YVZomerspelen”. Deze activiteiten waren in eerste instantie bedoeld om de kinderen wat vertier te bieden in 
een zomer, waarin het er naar uitzag, dat het t.g.v. corona niet mogelijk zou zijn om op vakantie te gaan.  
Als eerste stond een alternatieve sponsortriatlon op het programma. Deze bestond uit skeeleren, hardlopen en 
steppen. Aan deze sponsortriatlon namen 25 kinderen deel en zij haalden € 1075 voor Stichting Hartekind op. 
Het klimmen bij de Vlietlanden was eveneens een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Het rijden op 
zomerijs viel helaas in duigen door een defecte ijsmachine. 
 
Winter 
Het SilverDome ging erg vroeg open dit jaar. Op 19 september stonden we al voor de eerste keer op het ijs met 
de jeugdschaatsers. Alhoewel de nodige coronamaatregelen nageleefd moesten worden,   konden we wél 
schaatsen met de kinderen.  
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In het begin stonden we met 27 kinderen op het ijs. Al vrij snel meldden zich ook hier een aantal kinderen voor 
een proefles, waardoor het aantal kinderen binnen enkele weken steeg naar 32. Ondanks alle maatregelen 
waar we ons aan moesten houden, verliepen de lessen in een ontspannen en gezellige sfeer en was duidelijk 
zichtbaar, dat zowel de kinderen als de trainers genoten. Zelfs Sinterklaas kwam nog op bezoek, al bleef hij 
deze keer wel op gepaste afstand buiten de boarding staan. 
Half december werd het binnensporten echter verboden en moest het jeugdschaatsen op het SilverDome 
worden beëindigd.  Gelukkig werd eind januari duidelijk, dat er op maandagmiddag plaats voor ons was op de 
400m baan van de Uithof. Alhoewel niet alle kinderen hier gebruik van wilden of konden maken, heeft 
uiteindelijk toch veruit het grootste gedeelte van de kinderen een volwaardig schaatsseizoen gehad. 
 
Al met al was het een bijzonder jaar, waarin veel gevraagd werd van ons aanpassings- en 
improvisatievermogen. Het was echter erg prettig om te merken, dat iedereen zijn uiterste best deed om het 
schaatsen voor de kinderen mogelijk te maken. 
 
Anne-Joan de Groot – coördinator jeugdschaatsen 

Langebaan schaatsen 
 
Recreanten 2020 - 2021 
Jaarverslag van het recreantenschaatsen bij YVZ 2020-2021 
 
SilverDome 
Door het ontbreken van ijs op de oval van het SilverDome als gevolg van technische problemen en achterstallig 
onderhoud hebben we net als vorig jaar ook het afgelopen seizoen geen schaatslessen / trainingen kunnen 
verzorgen voor de volwassen recreanten van YVZ. Het ziet er naar uit dat dit de komende jaren wel weer het 
geval zal zijn. 
 
Uithof 
De groep recreanten op de Uithof is verdeeld over de maandag- en donderdagavond. Ook hier is vanwege de 
corona beperkingen de trainingsuren aardig door elkaar gegooid. Om het aantal rijders op de baan beperkt te 
houden werden de beschikbaar gekomen uren van de afgelaste schaatswedstrijden benut om het aantal 
trainingsuren te vergroten. Het nadeel was hierbij dat niet iedereen kon schaatsen op het uur waarop ze hadden 
ingeschreven. En door de avondklok werd alles nog een stapje ingewikkelder. Ook als trainer was het niet altijd 
mogelijk om elk uur beschikbaar te zijn. 
Daarnaast werd het donderdag-uur ook gebruikt door de schaatsschool en als publieks-uur. 
Vanwege het gebrek aan discipline en de verschillen in snelheid is dit zeker geen optimale combinatie. Voor 
volgend jaar moeten we dit probleem zeker meenemen bij de keuze van de aan te bieden trainingsuren. 
Als trainer voor de maandag en donderdag was alleen Richard Vrolijk actief op deze uren. Ik hoop dat iedereen 
ondanks alle corona beperkingen en trainingsuren verplaatsingen voldoende uitdaging en aandacht heeft 
gekregen. Ik wil hierbij tevens iedereen bedanken voor zijn inzet en begrip het afgelopen jaar. Ik hoop dat we 
komend jaar weer een groot aantal schaatsliefhebbers kunnen ontmoeten op de Uithof.  
 
Jammer genoeg zijn ook dit jaar de clubkampioenschappen niet doorgegaan vanwege de corona maatregelen, 
anders hadden we vorderingen van het afgelopen jaar kunnen vaststellen met mogelijke PR’s. 
 
Om een betere verdeling qua trainingsgroepen te kunnen aanbieden zijn er binnen YVZ dringend nieuwe trainers 
nodig. Mocht je interesse hebben om wat voor YVZ te betekenen op gebied van training-/lesgeven, schroom dan 
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niet en meldt je aan. Voor raad en daad (lesvoorbereiding/trainingsprogramma’s e.d.) kan je altijd bij Lex van Tol 
of Richard Vrolijk terecht. 
Met een wat grotere groep gemotiveerde trainers kunnen we er voor zorgen dat ook in de toekomst binnen YVZ 
voldoende trainingsmogelijkheden kunnen blijven aanbieden. 

 
Met sportieve groet,	
Richard Vrolijk	
06 24686480	
r.j.vrolijk@gmail.com	
 
Richard Vrolijk – schaatstrainer en coördinator recreanten 
 
 
(Wedstrijd)schaatsers Uithof 
 
Verslag Jeugdrijders Uithof 2020-2021 
 
Door de corona maatregelen waren de zomertrainingen al in diverse groepjes ingedeeld op leeftijd. 
Hierdoor vielen de trainingsgroepjes van de Uithof uit elkaar. 
 
Op de Uithof werd erop Dinsdag1 door 18 jeugd(wedstrijd) rijders getraind onder leiding van Wijnand Bavius, 
Chantal Hoefsloot en Lex van Tol. 
Vrijdag 1 hetzelfde aantal jeugd (wedstrijd)rijders maar in een andere bezetting met als trainers Heleen van der 
Hulst en Lex van Tol. 
Lieke Speijers traint bij de talent groep en op vrijdag trainen Gio, Luke en Nick bij de talentgroep. 
Helaas geen toegang voor ouders langs de baan die nu de ontwikkelingen van de kinderen niet konden 
aanschouwen. Maar we hebben wel het wandelen of fietsen rond de Uithof ingevoerd. 
 
Ook wedstrijden mochten niet worden gehouden. Er zijn wel wat test wedstrijdjes gehouden met hand 
geklokte tijden, deze waren voor de YVZ deelnemers veel belovend. 
 
Lex van Tol – schaatstrainer en coach wedstrijdrijders 
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Talentengroep Centraal 
 
In de zomer van 2016 is Talentengroep Centraal gestart. Talentengroep Centraal is een regionaal 
samenwerkingsverband van de volgende  verenigingen: DKIJV Delft, SIL Schaats en Inline Lansingerland, IJVP 
Pijnacker, SVR Rotterdam, YVZ Zoetermeer, DVIJC Vlaardingen.  
De  doelen van talentengroep centraal zijn: 

• Talenten zodanige trainingsmogelijkheden bieden dat doorstroming naar de Opleidingsploeg RTC 
mogelijk wordt; 

• Talentvolle rijders van de deelnemende verenigingen een trainingsgroep bieden van gelijk niveau, 
leeftijd en ambitie; 

• 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. 

Alle rijders van pupillen A tot en met Neo die afgelopen jaar op De Uithof aan de YF-normen hebben voldaan of 
aan de norm YF+5%  komen in aanmerking voor de trainingen van talentengroep Centraal. Voor IJVZ waren dat 
dit seizoen Lieke Speijers, Luke Bavius, Gio Kromokario en Nick Barendse. 
In de zomer hebben zij meegedaan aan een droogtraining en in de winter hebben zij één keer per week met het 
talententeam op het ijs gestaan. De trainer was tevreden, er is technisch veel progressie geboekt. Helaas weten 
wij niet of die extra trainingen ook geresulteerd hebben in scherpe PR’s, omdat er vanwege Corona geen 
wedstrijden zijn gereden. 
 Gelukkig blijft deze jeugd ook komend seizoen met de talentengroep trainen en we hopen natuurlijk dat 
komende winter er wel wedstrijden zijn, waarin ze kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. 
 
Heleen Kamermans – Talentengroep 
 

Schaatsen slijpen bij YVZ 2020 - 2021 
 
De slijpploeg 
Door de corona beperkingen is het slijpen afgelopen jaar deels in het water gevallen. In het begin van het seizoen 
konden we met een beperkt aantal slijpers op voldoende afstand nog 3 redelijk normale slijpochtenden 
realiseren. In december en januari was het niet toegestaan om open te zijn om te slijpen. En vanwege het 
ontbreken van de clubkampioenschappen is ook die slijpochtend komen te vervallen. 
Maar...mede door het weekje natuurijs is het totaal geslepen schaatsen toch nog redelijk in vergelijking met 
vorige jaren. Naast de slijpploeg is er altijd iemand van de kantineploeg voor een kopje koffie welke alleen buiten 
in de kou of regen opgedronken moest worden. Hopelijk zijn we volgend jaar van de corona-beperkingen af en 
kunnen we weer gaan voor de ouderwetse gezelligheid op de slijpdagen.  
 
Het slijpen 
Het afgelopen seizoen hebben we tijdens de slijpdagen totaal: 
- 77 paar schaatsen geslepen (à € 6,00 per set voor het slijpen); 
- 1 paar schaatsen alleen gerond (à € 6,00 per set voor alleen ronden); 
- 45 paar schaatsen gerond en geslepen (à € 8,00 per set ronden incl. slijpen); 
- 3 paar veters verkocht (à € 3,00 per paar). 
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Ten opzichte van vorig jaar (ook deels met corona) hebben we dit jaar circa € 140,- meer aan inkomsten uit het 
slijpen. Ten opzichten van het seizoen 2018-2019 (zonder corona en met clubkampioenschappen) hebben we nu 
dit jaar circa  € 55,- minder. 
De totale (netto) omzet bedroeg dit jaar € 777,-.  
 
De extra aandacht op de website heeft zeker bij de natuurijsperiode dit jaar zijn effect gehad.  
Jeroen, Daan bedankt hiervoor, volgend jaar weer "#$% ! 
Ook de stimulans van Anne-Joan bij het jeugd schaatsen heeft veel slijpactiviteit opgeleverd en meer bewuste 
ouders; TOP ! 
 
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.   
 
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. 
 
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.   
 

 
Richard Vrolijk – coördinator slijpploeg (06 24686480, slijpen@yvz.nl	of r.j.vrolijk@gmail.com)	
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Communicatie 
 
Het afgelopen seizoen zijn onze sociale kanalen goed bezocht blijkt uit de statistieken.  Voor zowel Facebook, 
Instagram als voor de website. Er was ook duidelijk een grote piek te zien in de periode van het natuurijs. Veel 
nieuwe volgers die op de hoogte gehouden wilde worden over het openen van onze Doorloper. Maar ook de 
berichten over ons 135-jarig bestaan hebben veel lezers getrokken.  
 
De berichten die op Facebook worden gepost zijn meer voor de verslagen met een aantal foto’s. Instagram is 
leuk voor de foto’s met een kort bericht. Er is een duidelijk verschil te zien in Facebook en Instagram. Facebook 
is meer voor de ‘oudere’ leden/volgers en Instagram voor de jeugdigen onder ons. Tevens zijn er via deze 
kanalen gesponsorde berichten gepost voor een klein bedrag om meer bereik te behalen. Dit werd vooral 
gedaan bij een kennismakingscursus voor het jeugdschaatsen met een hogere opkomst als gevolg.  
 
Op de website worden ook verslagen geplaatst maar is meer bedoeld om informatie over onze vereniging en 
trainingen terug te vinden.  
 
Ook probeer ik zoveel mogelijk berichten onder de aandacht te brengen bij de plaatselijk krant. Het zij door 
een artikel in te sturen en hopen dat het geplaatst wordt in de ‘echte’ krant of anderzijds door het taggen van 
de kranten of andere betrokkenen op social media zoals “Het is IJstijd”.  
 
Bijna alle verslagen worden t.n.t. geschreven door mij maar de redactie kan niet overal aanwezig zijn of op de 
hoogte zijn van alle schaatswedstrijden. Dus ben je bij een wedstrijd (buiten de regio) en zie je de redactie 
niet? Klim dan zelf in de pen en mail dit naar redactie@yvz.nl !  
 
Ester den Hertog, redactie YVZ 
 

Natuurijs 2021 
 

Onze koude vriend was extra gul dit jaar, van maandag tot en met vrijdag deed hij zijn werk om heel Nederland 
in weekend 6 te laten genieten van de schoonheid van het water in vaste vorm. We kunnen erover discussiëren 
maar Holland is vanaf het IJs toch op zijn allermooist en misschien heeft ons land geen cultuur in overvloed, 
onze traditie op natuurijs daar kunnen we best een beetje trots op zijn. 

Dat geldt zeker voor de enthousiaste vrijwilligers van onze vereniging, dat kan niet genoeg gezegd worden. Zij 
houden de traditie levend en laten eerst anderen genieten voordat zij zelf aan de beurt zijn op het IJs; alle 
betrokkenen bedankt hiervoor! 
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Het absolute hoogtepunt van de inspanningen om IJs te maken en alle ondersteunende inzet was dit jaar het 
doorgaan van de avondtraining voor de jeugd op onze baan onder kunstlicht én de mini elf-stedentocht die we 
voor de zaterdagjeugd konden organiseren. Daar doen we het allemaal voor!! 

 

Niet alleen pet af voor de kinderen die stonden te trappelen en er in weer en wind vol voor gingen maar ook 
respect voor de ouders die stonden te bikkelen langs de kant. 

Aan schaatsdrift en persaandacht is bij vorst in Zoetermeer nooit gebrek maar de ledenwerving en benutting 
van de baan werd dit seizoen wel bemoeilijkt. Enkele bekroonde schaatsers namen dit jaar erg veel ruimte in 
op de baan en zetten YVZ op anderhalve meter achterstand. Daarnaast kon vanwege de goede temperaturen 
niet alleen onze combibaan open maar kon er tegelijk bijna door heel het land geschaatst worden. Daarmee 
viel onze kracht van ‘er vroeg bij zijn in de randstad’ snel weg. 

Hiermee zijn we onbedoeld aanbeland bij een andere Hollandse traditie, die van het klagen. De leden van YVZ 
laten het daar alleen niet bij zitten, zij blijven de ijsbaan verbeteren en gaan sportief de uitdaging aan!  

Natuurijs-technisch kunnen er ook dit jaar weer een aantal zaken gemeld worden. De baan stond weer ruim op 
tijd onder water dankzij de goede afstemming met en medewerking van de BMX. De wegneembare brug is 
door YVZ gerealiseerd met hulp van een trouwe sponsor. Verder zijn er belangrijke lessen geleerd. Bijvoorbeeld 
dat het in het geval van voorspelde sneeuwval soms beter is om de baan tussentijds leeg te laten lopen. Of 
(dankzij onze afdeling shorttrack) dat het opbouwen van een IJsvloer op onze baan door middel van 
sproeien/nevelen ook mogelijk zou moeten zijn. Dit laatste  gold als een kleine openbaring en verdient door 
een groepje vrijwilligers verder te worden uitgewerkt. 
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Alles overziend kunnen we na een paar aandachtspunten toch zeggen dat YVZ ook dit jaar weer goed 
gepresteerd heeft op natuurijs en dat nota bene onder lastige omstandigheden. De commissie kijkt uit naar het 
nieuwe seizoen! 

Tot slot vraagt de commissie het bestuur om het komende seizoen ruimte te reserveren voor het onderhoud van 
het materieel. Daar is de aanschaf van een aantal zaken onafwendbaar. Het gaat om filters, pakkingen, O-
ringen, olie voor motor- en hydrauliek en een nieuwe startmotor. Daarnaast hebben wij de wens om 
aanpassingen in en om de skeelerbaan te doen, zodat we bij vorst eerder ijs kunnen maken. 

Namens de natuurijscommissie: Elmer Eradus 

Clubkleding 
 
Afgelopen jaar was voor iedereen een vreemd jaar: lock-downs, anderhalve meter en mondkapjes dragen 
enzovoort. Als sport en dan op de Uithof hadden wij het geluk dat wij nog mochten trainen terwijl dit voor veel 
sporten niet mocht.  
Wel was het zo dat er geen wedstrijden mochten worden gereden. Dit was ook terug te zien in de kleding 
verkopen een stuk minder wedstrijdpakken dan gebruikelijk. Verder bestelde onze leden kleding online of 
kwamen op afspraak op anderhalve meter langs in het clubhuis om kleding te passen en te kopen.  
 
Dit jaar was voor ons het laatste jaar dat wij (Jake, Peter Yvo en Marc) de clubkleding verzorgde. Het was voor 
ons tijd om het stokje te gaan overdragen zoals wij begin vorig seizoen hadden aangegeven.  Vanaf 2016 zijn 
wij bezig geweest met de kleding verkoop. Waarin wij de afgelopen jaren voornamelijk bezig zijn geweest met 
een eerste digitaliseringsslag. Van een digitaal voorraad systeem tot het gezamenlijk opzetten van een 
webshop. Het is zeker zo dat er nog verbeteringen kunnen worden gemaakt.  
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Met een frisse blik zal de opvolging zich hier op gaan storten. Vanaf heden gaan Heleen en Daan zich bezig 
houden met clubkleding. Wij willen graag iedereen bedanken voor het vertrouwen en Heleen en Daan veel 
plezier en succes wensen met het voorzetten van het voorzien van clubkleding voor onze leden. 
 
De clubkledingcommissie 
 

Het Clubhuis 
 
Ook dit jaar is het clubhuis door corona helaas een hele tijd gesloten geweest voor publiek. 
De slijpochtenden gingen wel door, de schaatsen konden via de deur afgegeven worden en later weer worden 
opgehaald. 
In februari hadden we eindelijk weer eens natuurijs! Ook toen was het clubhuis nog steeds gesloten voor 
publiek, maar mochten we wel aan de deur koek en zopie verkopen. Er lag een prachtige ijsbaan, maar helaas 
viel het aantal bezoekers een beetje tegen. Op advies van de organisatie hadden we groots ingeslagen met 
eten en drinken, maar hebben we niet veel verkocht. Zo zonde! 
In april begonnen de zomertrainingen weer. Ouders mochten nog steeds niet bij het clubhuis komen. De 
kinderen werden opgewacht bij de parkeerplaats en mochten zelfstandig naar het clubhuis toe. De oudere 
jeugd en volwassenen mochten zich buiten klaarmaken voor de trainingen. En we hadden een koffie2go tijdens 
de trainingen. 
Gelukkig mochten vanaf juni de deuren van het clubhuis onder voorwaarden weer open en kon dus ook de bar 
weer geopend worden.  
Op zaterdag tijdens de training van de jeugd is het weer gezellig druk en zo ook op de woensdagavond. 
Het zomerseizoen zit er weer bijna op. Hopelijk zien we jullie allemaal weer bij het schaatsen slijpen!  
 
Marsha Ehrencron - clubhuiscommissie 
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Ledenoverzicht 
 

Leden             peildatum 1 mei 
  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 
17/18 57 15 5 12 22 40 68 219 
18/19 84 15 13 6 21 54 79 272 
19/20 61 10 16 10 13 48 69 227 
20/21 61 11 6 10 11 40 67 206 

 
 Opgezegd per 30 juni 2021: 9 leden, nieuwe aanmeldingen per 1 juli 2021: 0 leden. 
 
Ontwikkeling van ons ledenaantal 
De daling van het aantal leden is 21. Dit is de situatie per 30 april. Per 30 juni hebben nog eens 9 leden opgezegd, 
dit was vorig jaar 18 dus nu slechts de helft. Daarnaast hebben zich tot nu toe (15 mei) 29 zomerleden aangemeld. 
Een aantal dat vele malen hoger is dan we eerder hebben gezien. Misschien wordt het zomerlidmaatschap 
gebruikt als een soort ‘proeflidmaatschap’ en kunnen we een aantal van hen alsnog als lid verwelkomen later in 
de zomer.   
In de korte winter die we hebben gehad hebben zich 72 natuurijsleden aangemeld. Van deze 72 hebben 30 
aangegeven voor onbepaalde tijd natuurijs-lid te blijven. 42 waren dit slechts voor de afgelopen winterperiode. 
 
Zomerleden en natuurijsleden zijn niet in bovenstaand overzicht verwerkt. 
 
Frans Raes - ledenadministratie 


