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1. Voorwoord 
 
Dit is mijn laatste voorwoord als voorzitter. Ik stop ermee. Ik ben nu zes jaar bestuurslid, waarvan de laatste vijf 
jaar als voorzitter. Ik vind dat niet te lang. Ik vind ook niet dat de bestuurstaken te veel van mijn vrije tijd 
opslokken. Het is wel zo dat mijn ambitie en gretigheid niet meer is wat het is geweest. En dat is niet goed. YVZ 
verdient een voorzitter die vol energie nieuwe wegen inslaat en anderen weet te enthousiasmeren. Tijd voor 
een opvolger. 
Tijdens mijn bestuursperiode hebben een paar stoorzenders de vereniging flink onder druk gezet. De sluiting 
van de 250-meterbaan van de SilverDome bijvoorbeeld. Ongeveer 1/3 van onze leden stapte toen op. En toen 
de rust een beetje was teruggekeerd en YVZ weer begon te groeien kwam Corona de boel verstoren. In plaats 
van bouwen aan de toekomst - lees het YVZ-toekomstplan 2017-2022 nog maar eens terug – is het bestuur de 
afgelopen vijf jaar grotendeels bezig geweest met overleven. Terugkijkend vormden de sluiting van de 250-
meterbaan en Corona waarschijnlijk niet eens de grootste bedreiging voor ons voortbestaan. Dat is het gebrek 
aan leden die de vereniging in stand willen houden. 
Ik schreef al dat ik stop als voorzitter. Dat betekent dat er ook een vacature ontstaat voor het bestuurslid 
Technische Zaken. Die portefeuille deed ik er namelijk bij. Begin september hebben de penningmeester en het 
bestuurslid Algemene Zaken hun portefeuille ter beschikking gesteld. We houden dan maar twee 
bestuursleden over. 
Een nog groter probleem is het gebrek aan schaatstrainers. Het aantal trainingen dat we per week kunnen 
aanbieden wordt ieder jaar kleiner. Onze volwassen schaatsers kunnen alleen op maandagavond bij Richard 
terecht. In een veel te grote groep voor één trainer. Verder kunnen we ze niets bieden. Voor komende winter 
moeten we waarschijnlijk een groep van ruim 20 leden teleurstellen. Zij hebben zich al ingeschreven voor een 
training, maar we kunnen geen trainer vinden. 
 

Wegens omstandigheden gesloten 
 
Binnenkort kunt u deze mededeling lezen op de deur van ons clubhuis. Een schaatsvereniging zonder 
schaatstrainers heeft immers geen bestaansrecht. Ook niet als je er maar een paar hebt. Ook zonder bestuur 
heeft YVZ geen bestaansrecht. We stevenen zo af op ontbinding van de vereniging, een fusie met een andere 
vereniging of het afstoten van verschillende schaatsdisciplines. 
Wil je het niet zo ver laten komen? Maak dan een paar uurtjes per week vrij voor YVZ. Kan je zelf aardig 
schaatsen, vind je het leuk om anderen iets uit te leggen..… meld je aan als trainer. En voor het bestuur: we 
hebben veel enthousiaste jeugdleden die nog jaren lid willen blijven. Kom op ouders van al die jeugd, laat van 
je horen! 
 
Paul Kok – voorzitter IJsvereniging Zoetermeer 
 

2. Bestuurssamenstelling 
 

Functie  
Voorzitter Paul Kok 
Secretaris Frans Kasten 
Penningmeester Marc Nieuwenhuijse 
Technische Zaken Paul Kok 
Communicatie en Sociale Zaken Ester den Hertog - Alewijnse 
Algemene Zaken Emiel Kaper 
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3. Financieel eindresultaat boekjaar 2021-2022 
 
De balans is ook dit boekjaar juist positief met een bedrag van € 611,84  (vorig jaar was dit  € 1.064,97). Het 
totaal generaal laat zich goed vergelijken met dat van voorgaande drie boekjaren, ondanks dat wij ons – ook 
financieel – wederom in een bijzondere verenigings- en sportsituatie bevonden: ook afgelopen winter werd 
nog gekenmerkt door COVID-19 crisis met bijhorende uitval van trainingen en wedstrijden. Zoals aan 
bovengenoemd resultaat te zien hebben we de financiële consequenties kunnen beperken. Er is verder 
geïnvesteerd in een trainingshulpmiddelen, vrijwilligers (presentjes, erelidmaatschappen) en de webshop.  
 
Het verschil dat te zien is tussen de begroting en realisatie 2021-2022 zit met name in de volgende punten: 

• Hogere dan begrote kosten en inkomsten jeugdschaatsen Silverdome 
• Lagere dan begrote kosten en inkomsten shorttrack 
• Gemeentelijke subsidie i.k.v. COVID-19 crisis (tegemoetkoming clubhuis huur) lager dan begrote 

exploitatiekosten clubhuis 
• Toename inkomsten zomertraining door tariefverhoging en toename zomerleden 
• Toename kosten en inkomsten zomertraining door extra uur ijshuur, training en deelnemers  

 
Seizoen 2022-2023 
In de verwachte financiële situatie 2022-2023 wordt rekening gehouden met stijging van kosten van 
levensmiddelen, materialen en energietarieven; wel wordt er uitgegaan van een ‘normaal’ (non-COVID-19) 
winterseizoen. Ten aanzien van de begroting voor 2022-2023 valt het volgende op te merken:  

• Begroting grotendeels gebaseerd op 2019/2020 (pre-corona) met indexering 
• Contributie gaat 5% omhoog (indexering kosten) 
• Trainerskosten onveranderd 
• Toename kosten Silverdome jeugdschaatsen door 10% verhoging ijshuur 
• Overige kosten verhoogd naar eenmalig € 1.500 ivm. notariskosten door noodzakelijke 

statutenwijziging; dit wordt betaald uit eigen vermogen van de vereniging (verrekend op balans 2023) 
• Het reeds lang onaangesproken bedrag, op de balans vermeld onder “schenking jeugdschaatsen 

HVZB”, van € 1.981,31 wordt gebruikt worden voor vernieuwing en uitbreiding van 
trainingsmaterialen voor de jeugd 

 
NB: Verandering boekjaar naar 14 maanden na aanpassing WBTR en gelijktrekken met KNSB boekjaar 
 
Marc Nieuwenhuijse – penningmeester 
 
 

4. Shorttrack 
 
Ook dit seizoen begon wat rommelig door een niet nader te benoemen virus. Aan het eind van 2021 ging de 
SilverDome zelfs weer tijdelijk dicht en moest er weer uitgeweken worden naar de Uithof. Gelukkig konden we 
vanaf januari wel weer op onze eigen vertrouwde ijsbaan terecht. 
 
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. 
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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 door YVZ gehuurd, maar zijn baancommissie uren 
die ook voor niet-YVZ leden toegankelijk zijn.  
Zowel de woensdag als de vrijdag begon met 14 rijders. Dit is een erg matige bezetting waardoor het risico 
bestaat dat één van deze (of in het uiterste geval beide) uren komt te vervallen. Gelukkig hebben we tijdens het 
seizoen wat meer rijders op het ijs gekregen onder andere door een aantal jeugdschaatsers van de zaterdag die 
interesse hadden in shorttrack. 
 
Trainers 
De trainingen zijn het afgelopen seizoen verzorgd door: 

• Jelle van der Loo en Constanze Kluivers (woensdag) 
• Marc Friebel, Marcel Jansen & Anton Aartman (vrijdag), Anne-Joan (tot halverwege het seizoen) 

 
Wedstrijden 
Gelukkig zijn er het afgelopen seizoen redelijk wat wedstrijden georganiseerd. Zo zijn er 5 regiowedstrijden 
georganiseerd maar helaas slechts twee Starclasswedstrijden.  
 
De Freek van der Wart bokaal is door Freek zelf uitgereikt aan Tirza Stenneke. 
 
Evenementen 
Op 11 en 12 september hebben we het YVZ Shorttrackweekend georganiseerd. Hierbij zijn we met veel 
shorttrackers van YVZ maar ook van andere verenigingen gaan trainen op het ijs in Dordrecht en hebben we 
allerlei leuke activiteiten gedaan bij het clubhuis. Zo kwam Avalon Aartoom (voormalig NTS’er) een droogtraining 
geven en stond er een stormbaan bij het clubhuis. Het was een groot succes! 
 
Ook hebben we weer een clubkampioenschap shorttrack kunnen organiseren! Hier hebben veel jonge rijders 
voor het eerst kennisgemaakt met een echte shorttrackwedstrijd. Hopelijk zijn er veel die hiermee doorgaan! 
 
 
Verdere ontwikkelingen 

• Constanze Kluivers heeft het ST3 diploma behaald! We blijven onze trainers aanmoedigen om 
trainersopleidingen/cursussen te volgen 

• Ondergetekende heeft zitting genomen in het bestuur van het GTC Shorttrack. 
 
Daan den Hertog – coördinator shorttrack 
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5. Jeugdschaatsen en Skeeleren 
 
Zomer 
Het skeeleren zat de afgelopen jaren al in de lift, maar was in de zomer van 2021 uitzonderlijk populair. 
Waarschijnlijk had dit te maken met de coronamaatregelen, waardoor team- en binnensporten niet waren 
toegestaan. Om tegemoet te komen aan de enorme vraag naar kennismakingslessen zijn we dit seizoen begin 
april al gestart met de skeelerlessen voor de jeugd. Na met 27 jeugdschaatsleden van start te zijn gegaan, 
reden er begin mei na het geven van 2 kennismakingscursussen al 47 kinderen in het rond en na de 
zomervakantie 63! 
 
Gedurende het zomerseizoen hebben alle groepen naast de reguliere lessen op de skeelerbaan circa 1x per 
maand een ronde buiten de baan gereden. Het was erg prettig, dat veel ouders bereid waren te helpen om dit 
op een verantwoorde wijze te laten gebeuren. Zonder hun hulp was dit namelijk niet mogelijk geweest. 
 
Bij de verschillende skeelercompetities voor de jeugd nam het aantal deelnemers van YVZ eveneens toe: 9 
kinderen reden een complete competitie mee en 3 kinderen hebben 1-2 keer aan de start gestaan. Het zou 
leuk zijn als dit aantal in de komende jaren nog verder uit zou breiden! 
 
Verder werd deze zomer als experiment gestart met YVZ-kids: een bewegingsles voor kinderen van 6-10 jaar, 
waarbij alle basisvormen van bewegen aan bod kwamen om de algehele bewegingscoördinatie te verbeteren. 
Al waren de aanwezige kinderen erg enthousiast, er bleek helaas weinig animo voor deze activiteit te zijn. Met 
een gemiddelde van 5 à 6 kinderen per keer is het daarom niet de moeite waard om dit experiment voort te 
zetten. 
 
Winter 
Gezien het grote aantal kinderen, dat kwam skeeleren, werd besloten om een extra ijs-uur voor de 
jeugdschaatsers af te nemen op de Silverdome. Het was daarom wel even schrikken, toen bleek, dat slechts 12 
van de 36 zomerleden interesse hadden voor een kennismakingscursus Jeugdschaatsen. Normaal gesproken 
was dit 80%! Op de 2 uren van de zaterdag zijn we seizoen 2021 begonnen met 32 kinderen waarvan er 5 
zomerleden waren. Deze zijn direct meegegaan op het ijs.  
 
Er zat daarom niets anders op dan meteen van start te gaan met het organiseren van  meerdere 
kennismakingscursussen. Gelukkig was hier veel belangstelling voor, waardoor het aantal jeugdschaatsers 
gedurende het seizoen toenam van 32 naar 61 kinderen. Het nadeel van deze continue toeloop van nieuwe 
leden was, dat het nogal wat onrust met zich meebracht bij de lessen. Het kon echter niet anders, aangezien 
we elk nieuw lid goed konden gebruiken om het afnemen van het 2e ijs-uur niet op een enorm financieel fiasco 
uit te laten lopen. 
 
De officiële 1ste KMC stond gepland op 2 en 9 oktober; daaraan deden 18 kinderen mee (waarvan 10 
zomerleden) en zijn er uiteindelijk 11 lid geworden.  
De officiële 2de KMC stond op 23 en 30 oktober; daaraan deden 14 kinderen mee en zijn er uiteindelijk 10 lid 
geworden.  
 
Doordat we nog steeds aanmeldingen kregen hebben we een 3de KMC gehouden op 5 en 12 januari; daaraan 
deden 8 kinderen mee waarvan er 7 lid zijn geworden. In de loop van januari en februari (mede door de 
Olympische spelen) hadden we nog steeds aanmeldingen en hebben er nog eens 8 kinderen kennisgemaakt. 
Hiervan zijn er ook 6 lid geworden.  
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We zijn het seizoen dus geëindigd met 61 kinderen, een groei van 29 kinderen.  
Van de zaterdagkinderen zijn er ook 6 of 7 kinderen gaan shorttracken op vrijdag.  
 
Helaas konden de ouders nog steeds zeer beperkt bij de lessen aanwezig zijn in verband met de opgelegde 
coronamaatregelen. Pas tegen het einde van het schaatsseizoen konden zij de verrichtingen van hun kinderen 
met eigen ogen volgen vanaf de tribune. Het was echter ontzettend fijn, dat vrijwel alle lessen door konden 
gaan. Alleen de 2 lessen in de kerstvakantie vielen uit. Daar stond tegenover, dat de geplande evenementen in 
de Silverdome ook niet door konden gaan, waardoor er verder geen uitval van de jeugdschaatslessen was. 
 
Net als vorige seizoenen maakten verschillende jeugdschaatsers gebruik van de mogelijkheid een keer een 
wedstrijd te rijden. Zowel in Rotterdam als op de Uithof stonden meerdere rijders van YVZ aan de start en dit 
leverde bij beide competities mooie persoonlijke records en verschillende medailles op. YVZ was hierbij 
bovendien samen met IJVP (Pijnacker) verantwoordelijk voor de organisatie van de Voorjaarswedstrijd op de 
Uithof. 
 
Het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten kon dit seizoen vanwege corona helaas niet doorgaan. Erg jammer, 
maar het was niet anders. De kinderen hebben gelukkig evengoed genoten van de spelvormen en het lekkers, 
dat zij na afloop van de les ontvingen. 
 
Om alle kinderen de gelegenheid te bieden om kennis te maken met het rijden van wedstrijden, werden 
gedurende het seizoen tweemaal onderlinge wedstrijdjes georganiseerd tijdens de lessen. Voor velen was dit 
de allereerste keer dat ze aan de start stonden, maar ze waren er niet minder fanatiek om! 
 
Dit was ook zichtbaar bij de clubkampioenschappen op de Uithof, die eindelijk weer verreden konden worden. 
Het aantal deelnemers viel echter wat tegen. Waarschijnlijk had dit enerzijds te maken met het feit, dat veel 
jeugdschaatsers nog maar kort lid waren van YVZ en anderzijds, doordat het clubkampioenschap en de mini-
elfstedentocht op dezelfde dag plaatsvonden. 
 
De mini-elfstedentocht was als vanouds een fantastisch festijn waar zowel jong als oud van genoten. Laten we 
hopen, dat dit de komende jaren gewoon plaats kan vinden, want dit is voor veel jeugdschaatsers toch echt de 
kers op de taart van hun schaatsseizoen. 
 
Gabriëlle van Haastrecht - coördinator jeugdschaatsen  



	
	
	
	
	
	
	
	

Opgericht 1 maart 1886	

pagina 8 van 16 
	

6. Langebaan schaatsen 

6.1 Recreanten 2021 - 2022 
 
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 ook de komende jaren er geen ijs op 
de oval gaat komen. 
 
Uithof 
De groep recreanten op de Uithof is verdeeld over de maandag- en woensdagavond. Afgelopen jaar hebben we 
gelukkig weinig last gehad van corona beperkingen bij de trainingsuren. 
  
Op de maandag is het een gemengde groep met grofweg drie niveaus. Door het programma een beetje aan te 
passen hoop ik dat iedereen voldoende uitdaging en aandacht heeft gekregen. 
Aan het einde van het seizoen kon er dit jaar gelukkig weer een clubkampioenschap worden georganiseerd. 
Alleen jammer dat niet iedereen aanwezig kon zijn om zijn of haar vorderingen te meten aan een persoonlijke 
beste tijd van het jaar. Wellicht een doel voor volgend jaar. 
We hadden alleen dit jaar een nare valpartij van Trudy Metselaar en dat juist in een laatste ronde voordat we 
van het ijs werden gestuurd door de dweilmachine. Dit resulteerde in een lelijke breuk in haar bovenarm die 
maar niet goed wilde helen waardoor voor Trudy het einde van het seizoen al op 25 januari was ingegaan. 
 
Op de woensdag was op het late uur het groepje wel erg klein (max. 4 man inclusief trainer). Maar door de 
homogene groep was het toch goed schaatsen waarbij Lex met zijn ijzersterke conditie vaak de trein moest 
trekken, en niemand wilde natuurlijk afhaken, en voor elkaar onder doen. Hetgeen zeer motiverend werkte 
voor de hele groep. 
 
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-/les geven, 
schroom dan niet en meld 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. 
 
Ik wil hierbij tevens iedereen bedanken voor zijn inzet en de gezelligheid het afgelopen jaar. Ik hoop dat we 
komend jaar weer een groot aantal schaatsliefhebbers kunnen ontmoeten op de Uithof.  
 
Met sportieve groet, 
Richard Vrolijk – schaatstrainer en coördinator recreanten 
 
06 24686480 
r.j.vrolijk@gmail.com 
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6.2 (Wedstrijd)schaatsers Uithof Langebaan 
 
De trainingen werden door de pupillen en junioren gedaan op de Dinsdag 1 en vrijdag 1. 
Dinsdag onder leiding van Lex , Wijnand en Chantal. Op vrijdag door Lex. 
Op vrijdag trainden Valentijn, Lisa, Joey, Luke, Nick, Gio en Fleur bij het Talententeam. 
 
Na een jaar geen wedstrijden mocht het dit jaar gelukkig weer; vroeg op de zondagochtend en soms mochten 
er pupillen en junioren op de zondagavond rijden.  Het coachen werd gedaan door Wijnand en Lex. 
Vele PR’s werden er gereden en veel ervaring opgedaan door iedereen die voor het eerst een wat langere 
afstand mocht rijden. 
Promotie naar hogere klasse waren er voor: Sara (2x), Jasmijn (2x), Mare (2x), Valentijn, Pien, Nick B., Gio, Joey, 
Fay, Kai, Luke en Indy. 
 
Bij het Zuid Holland Kampioenschap waren de YVZ-ers goed vertegenwoordigd. Er werden  3 podiumplaatsen 
behaald bij verschillende categorieën: Fleur Alkemade kampioen bij de pupillen, Lieke Speijers 3e bij Junioren A 
en Jeroen van Voorden 2e bij de Senioren. 
 
Deelnemers ZHK: 

• Pupillen:  Fleur , Lisa, Pien en Jasmijn. 
• Junioren C:   Sara, Joey , Luke, Nick en Gio 
• Junioren A:   Lieke  
• Senioren:   Jeroen   
• Masters 55+:   Nico en Lex 

 
Gio Kromokario wist zich te plaatsen voor het Zilveren Bal in Leeuwarden; dit is een sprintwedstrijd met de 
snelste rijders van Nederland in hun leeftijdscategorie. 
Voor het Nationaal pupillen toernooi in Enschede (snelste 30 pupillen C van Nederland) mocht Fay Barendse 
deelnemen. 
Bij het NK Pupillen in Groningen kwamen Lisa (pup.A) en Fleur (pup.B) in actie.  
Nico Woldendorp reed in Hoorn op het NK –Masters naar het zilver in de Categorie 75-79 jaar. 
 
Voor het volgend seizoen behaalde de volgende YVZ-ers  de tijden voor IJSfaciliteit: 
Fleur Alkemade, Lisa den Hertog, Luke Bavius. Nick Barendse, Gio Kromokario, en Jeroen van Voorden. 
 
Na de laatste training werd er afscheid genomen van mij als trainer. Ik stop na bijna 35 jaar trainingen geven. Ik 
blijf nog wel beschikbaar voor het coachen en advies om trend trainingen.         
 
Van allen aanwezigen jeugdleden kreeg ik een fles wijn (17 ), plus de 2 flessen gewonnen in de marathon kan ik 
alleen maar zeggen dat 2021-2022 een goed wijnjaar was. 
 
Lex van Tol – schaatstrainer en coach wedstrijdrijders  
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7. Zomertraining “oudere jeugd” 
 
‘Droog’ training woensdag 
Na een jaartje er tussenuit in verband met de verbouwingen thuis, ben ik dit jaar weer gestart met de 
zomertrainingen op de woensdagavond. De enthousiaste groep “oudere jeugd” bestaande uit 11 mannen en 1 
vrouw (van circa 25 tot 79 jaar) staan elke week klaar om zich voor te bereiden op de komende winter. 
Ondanks de verschillen qua leeftijd en kunnen is er voor iedereen wel een uitdaging om zich te verbeteren.  
 
Fietstraining donderdag 
Ook dit jaar is er weer getracht om een fietsgroep op te zetten waarbij rekening wordt gehouden met de 
fysieke mogelijkheden van de deelnemers. In het verleden was het niet altijd mogelijk om groepen te maken op 
basis van kunnen, dus moesten de zwakkeren lijden onder de sterken. 
De insteek was om dit jaar een meer homogene groep of homogene deelgroepjes te vormen. Echter mede 
door het afvallen van een aantal leden uit de doelgroep is het fietsen op donderdag beperkt tot 4 man 
(inclusief mijzelf). Daarmee zijns de onderlinge uitdaging en de mogelijkheden wel wat beperkt. Mogelijk 
kunnen we in de loop van de zomer of voor volgend jaar meer fietsliefhebbers enthousiast maken om te gaan 
racefiets als zomer training voor het schaatsen komende winter. 
 
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 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 
r.j.vrolijk@gmail.com 
 

8. 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 KTT 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, Nick Barendse, Joey van den Berg, Valentijn Wilhelm en 
Lisa den Hertog. 
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In de zomer hebben Lieke, Luke, Gio en Nick meegedaan aan de droogtraining van Centraal het niveau en 
intensiteit ligt wat hoger dan bij de YVZ trainingen waardoor deze rijders hun basis in de zomer naar een hoger 
niveau konden tillen. In de winter hebben zij één keer per week met het talententeam op het ijs gestaan. De 
trainer en de rijders waren tevreden, er is technisch veel progressie geboekt. Helaas konden vanwege de 
Corona maatregelen pas aan het einde van het seizoen wedstrijden worden gereden. Maar al deze rijders 
hebben een mooi Zuid Hollands Kampioenschap gereden. Lisa wist zich zelfs te plaatsen voor het Nationale 
pupillentoernooi. 
 
Heleen Kamermans – Talentengroep 
 

9. Schaatsen slijpen bij YVZ 2021 - 2022 

9.1 De slijpploeg 
Dit jaar hebben we weer zonder al te veel corona beperkingen kunnen slijpen. Mede door de corona ervaringen 
van vorig jaar is het inleveren en ophalen wat aangepast. Hierdoor is er meer ruimte, staan minder mensen in 
een wachtrij maar zitten gezellig bij te kletsen in de kantine. 
Dit jaar hebben we weer een extra slijpochtend kunnen houden voor de clubkampioenschappen. 
Jammer genoeg was er dit jaar geen natuurijs om een extra zakcentje te kunnen scoren voor de vereniging. Het 
totaal geslepen schaatsen is redelijk in vergelijking met vorige jaren. 
Naast de slijpploeg is er altijd iemand van de kantineploeg voor een kopje koffie en ouderwetse gezelligheid 
zonder corona-beperkingen.  

9.2 Het slijpen 
Het afgelopen seizoen hebben we tijdens de slijpdagen totaal: 

• 81 paar schaatsen geslepen (à € 6,00 per set voor het slijpen); 
• 40 paar schaatsen gerond en geslepen (à € 8,00 per set ronden incl. slijpen); 
• 2 paar veters verkocht (à € 3,00 per paar). 

 
Ten opzichte van vorig jaar (ook deels met corona) hebben we dit jaar circa € 35,- meer aan inkomsten uit het 
slijpen.  De totale (netto) omzet bedroeg dit jaar € 812,-.  
 
De extra aandacht op de website heeft ook dit jaar weer zijn effect gehad.  
Ester en 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 tijdens de slijpochtenden ook een aantal enthousiastelingen 
de fijne kneepjes van het slijpen en schaatsonderhoud bij kunnen 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. 



	
	
	
	
	
	
	
	

Opgericht 1 maart 1886	

pagina 12 van 16 
	

9.3  Slijpoverzicht van de laatste 3 jaar 

Richard Vrolijk	-	coördinator slijpploeg 
slijpen@yvz.nl of r.j.vrolijk@gmail.com 
 

10. Communicatie & Sociale Zaken 

10.1	 Communicatie 
 
Social Media:  
Net als vorig jaar is een duidelijke trend te zien in de toename van het gebruik van Instagram en een afname bij 
Facebook. Voor beide platforms zijn voor- en nadelen. Zo kan je op Facebook veel foto’s delen. Maar over het 
algemeen genomen zitten op Facebook de ‘oudere’ leden en op Instagram de jongere generatie.  
Wellicht komend jaar op Twitter en LinkedIn. Of misschien wel op Tiktok…? 
 
Website: 
Het gebruik van de website moeten we vooral niet vergeten. Zeker voor de leden die geen gebruik maken van 
social media. Ook de standaard informatie is hierop terug te vinden. Getracht is deze up-to-date te houden.  
 
Whatsapp: 
Het gebruik van groepsapps en AVG. Het blijft een dingetje maar het gemak van Whatsapp is wel erg fijn om op 
korte termijn veel mensen te bereiken. We blijven doorgaan het gebruik hiervan mits de leden zelf 
toestemming verlenen om deel te nemen aan de groep(en). 
 

september oktober november december januari februari maart (CK) totaal uitgaven
2019 / slijpen 12 slijpen 6 slijpen 15 slijpen 13 slijpen 15 slijpen 16 slijpen 0 slijpen 77 € 12,00 

2020 ronden 3 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 3 € 5,95 
S + R 5 S + R 2 S + R 3 S + R 1 S + R 4 S + R 5 S + R 0 S + R 20
veters 0 veters 1 veters 0 veters 0 veters 0 veters 2 veters 0 veters 3
omzet  €  130,00 omzet  €    55,00 omzet  €  114,00 omzet  €    86,00 omzet  €  122,00 omzet  €  142,00 omzet  €         - omzet  €  649,00 € 17,95 

+ 2,00 extra schaatsbeschermers
extra € 2,00 netto
totaal € 651,00 € 633,05 

5 en 26 september oktober november december januari februari maart (CK) totaal uitgaven
2020 / slijpen 6 slijpen 13 slijpen 22 slijpen 0 slijpen 0 slijpen 26 slijpen 0 slijpen 67

2021 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 1 ronden 0 ronden 1
S + R 15 S + R 4 S + R 5 S + R 0 S + R 0 S + R 21 S + R 0 S + R 45
veters 0 veters 1 veters 0 veters 0 veters 0 veters 2 veters 0 veters 3
omzet  €  156,00 omzet  €  113,00 omzet  €  172,00 omzet  €           - omzet  €           - omzet  €  336,00 omzet  €         - omzet  €  777,00 € 0,00 

corona corona + natuurijs
extra € 0,00 netto
totaal € 777,00 € 777,00 

september oktober november december januari februari maart (CK) totaal uitgaven
2021 / slijpen 11 slijpen 7 slijpen 16 slijpen 9 slijpen 15 slijpen 14 slijpen 9 slijpen 81

2022 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 0 ronden 0
S + R 6 S + R 8 S + R 4 S + R 9 S + R 4 S + R 6 S + R 3 S + R 40 € 30,00 
veters 0 veters 0 veters 1 veters 1 veters 0 veters 0 veters 0 veters 2
omzet  €  114,00 omzet  €  106,00 omzet  €  131,00 omzet  €  129,00 omzet  €  122,00 omzet  €  132,00 omzet  €  78,00 omzet  €  812,00 € 30,00 

extra € 0,00 netto
totaal € 812,00 € 782,00 
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Clubapp van YVZ: 
Nieuw was het gebruik van de clubapp. Nog niet alle leden hebben deze app gedownload. Het is wel erg 
handig! Pushberichten voor als er belangrijke informatie gedeeld wordt. Maar ook is de agenda gemakkelijk te 
vinden.  

10.2	 Sociale	Zaken	
Gelukkig kon er dit jaar weer het een en ander doorgaan in het clubhuis. Zo hebben wij voor het eerst de 
prijsuitreiking gehouden in ons clubhuis op het ‘nieuwe’ podium. Het was de keuze tussen de hal van de 
SilverDome en De Uithof óf ons eigen mooie clubhuis. De keuze viel dus op ons clubhuis. Het was een groot 
succes en gaan dit volgend jaar nogmaals doen. Wel gaan we kijken of de jeugd toch samen met de ouderen 
gehouden kan worden. Hoe groter de groep hoe leuker. Ook gaan we bekijken of wij de slotdag/avond tegelijk 
gaan houden met de prijsuitreiking.  
De slotdag viel dit jaar redelijk laat in het seizoen maar de jeugd heeft een geweldige dag gehad. Een kleine 40 
kinderen deden mee. Spelletjes spelen op het grasveld voor het clubhuis. Jong en oud, langebaan en 
shorttrackers bij elkaar.  
Tijdens de slotavond hebben wij 3 nieuwe ereleden benoemend; Saskia van den Broek, Richard Vrolijk en Frans 
Raes. We hebben helaas afscheid genomen van Lex van Tol en Anne-Joan de Groot. 
 
Ester den Hertog - redactie YVZ 
 
 

11. Natuurijs 2021-2022 
	
Als natuurijs je hobby is en het is een winter zonder noemenswaardige vorst, dan gaat de natuurijscommissie 
maar andere dingen doen. Onderhoud bijvoorbeeld. Of ervoor zorgen dat we betere spullen hebben. 
 
Van verschillende brandweerkorpsen, waaronder die van Dordrecht, hebben we afgekeurde brandweerslangen 
gekregen. We hebben nu genoeg slanglengte om de hele baan nat spuiten. 
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Onze veegmachine vertoonde nog wat kuren. Er druppelde hydrauliekolie uit. Dat is gerepareerd. 
 

									  
	
Tijdens het grasmaaien heeft de gemeente de waterput kapot gemaaid. Een paar maanden later bleek dat het 
waterschap tijdens baggerwerkzaamheden onze steiger had verwijderd. Het kost bij dat soort organisaties erg 
veel moeite om het weer te laten herstellen.  
 

	
	
De gemeente heeft een beachvolleybalveld aangelegd op het grasveld voor ons clubhuis. Om te voorkomen dat 
er zand vanuit die zandbak op onze skeelerbaan/ijsbaan waait, hebben we bedongen dat het stuk hek grenzend 
aan de beachvolleybalvelden met doek werd dichtgemaakt. Als dat in de winter blijft zitten, scheelt dat toch 
weer een hoop wind over de baan. 
 
En nu duimen dat het de komende winter wel gaat vriezen dat het kraakt. 
 
Groet, 
Paul 
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12. Clubkleding 
De clubkledingafdeling heeft nogal wat ontwikkelingen gekend in het afgelopen seizoen. Het lastigste was (wat 
door heel de vereniging galmt) het vinden van een vrijwilliger die tijd en zin heeft om de clubkledingcommissie 
op zich te nemen. In het afgelopen seizoen is er daarom gewerkt aan het zo veel mogelijk automatiseren van 
het proces van bestellen en behouden van voorraad. 
Het doel is om de voorraad tot een minimum te beperken, zodat deze niet drukt op de balans van de 
vereniging. We hebben definitief afscheid genomen van de oude kledinglijn (je weet wel, die met die blokjes op 
de armen waar we in de jaren 90 nog in trainden). 
  
Vorig jaar zijn we al gedeeltelijk overgestapt op de   
kleding van Bioracer. Dit jaar hebben we alleen nog 
maar Bioracer kleding in het assortiment. Deze is 
te bestellen in een webshop die Bioracer voor ons 
heeft ingericht. Het voordeel hiervan is dat 
iedereen in principe vanuit huis kan bestellen en er 
geen administratie bij hoeft worden gehouden 
vanuit de vereniging. 
Wel organiseren we nog een aantal pas-sessies 
door het jaar heen, zodat iedereen de juiste maat 
kan bestellen. YVZ ontvangt 3x per jaar een lijst 
met bestellingen die in productie wordt gezet. De 
kleding hoeft dan alleen nog maar uitgeleverd te 
worden in het clubhuis. 
 
We hebben nog heel wat kleding van Zaes/AGU op de plank liggen. Hier hebben we onze eigen webshop voor 
in het leven geroepen. Leden kunnen thuis vanaf de bank kijken wat er op voorraad is en een bestelling 
plaatsen. Betalen gaat online en een bevestiging van de bestelling komt per e-mail bij YVZ binnen. Tijdens 
trainingen of slijpochtenden kan het bestelde artikel dan afgehaald worden.  
Voordeel hiervan is dat de voorraad automatisch wordt bijgehouden.  
 
Kort samengevat bestaan de taken voor de clubkledingcommissie nu uit: 

• Het organiseren van twee tot drie pas-sessies per jaar  
• Het bijhouden van bestellingen in de webshop van YVZ en Bioracer 
• Het uitleveren van bestelde kleding. 

Geschatte tijdsbesteding per maand ca. 4 uur. 
De hoop is dat we ook hier snel een vrijwilliger voor vinden. Meld je a.u.b. via info@yvz.nl 
 
Daan den Hertog - Clubkledingcommissie a.i. 
 

13. Het Clubhuis 
 
Afgelopen jaar was het weer als vanouds in het clubhuis. De trainingen werden weer druk bezocht evenals de 
slijpochtenden. 
Ook hadden we dit jaar een aantal feestjes, uitreikingen en werden de nieuwe ereleden in het zonnetje gezet. 
Op 9 april was de prijsuitreiking van de clubkampioenschappen, de winnaars mochten plaatsnemen op ons 
prachtige nieuwe podium en op 11 juni was er de YVZ Slotdag. Overdag kon onze jeugd zich vermaken met 
allerlei spelletjes buiten op het grasveld, er waren voor de lunch heerlijke pannenkoeken gebakken door 
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verschillende ouders en eind van de middag was er de bingo waarvoor we gebruik mochten maken van het 
clubhuis van de wielervereniging.  
In de avond was er het slotfeest met uitreiking van de clubrecords en het benoemen van de nieuwe ereleden.  
Druk en gezellig, zo zien we ons clubhuis het liefst!  
 
En we hebben sinds april 2022 een samenwerking met hardloopvereniging LoopLekker. Zij maken op 
woensdagavond en zondagochtend gebruik van ons clubhuis. Dit zorgt er voor dat er bijna elke dag iemand 
aanwezig is in het clubhuis en ze zorgen voor iets meer omzet. 
 
Marsha Ehrencron en Alwin van de Brand- clubhuiscommissie 
 

14. 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 
       peildatum  1 juli 
21/22 53 19 9 4 8 37 65 195 

Ontwikkeling van ons ledenaantal 
De daling van het aantal leden is 11. Dit is de situatie per 30 juni. Daarmee lopen we vooruit op de aanpassing 
van het verslag jaar naar 1 juli tot 30 juni en loopt dit overzicht gelijk met het lidmaatschapsjaar. Het aantal 
nieuwe leden was 42. Uit de zomerleden van 2021 zijn 10 leden overgestapt naar een regulier lidmaatschap. Uit 
kennismakingslessen en overig zijn 33 nieuwe leden aangemeld. Het aantal zomerleden is dit jaar 13,. en voor 
natuurijsleden is dat 30. Het aantal opzeggingen is 54. 
Zomerleden en natuurijsleden zijn niet in bovenstaand overzicht verwerkt. 
 
Frans Raes - ledenadministratie	


