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Praatje van de voorzitter
Op naar de winter, op naar het ijs. Maar als
ijsclubvoorzitter kijk ik terug naar een geweldig sportieve
zomer. Topper het KPN skeelerevenement op 11 mei. 's
Middags eerst de Viks-clinic voor de jeugd en vervolgens
's avonds de echte wedstrijd. In maart toen we de eerste
voorbereiding aan het treffen waren konden we niet
geloven dat dat zo'n spektakel zou worden. Met
huldigingen van de winnaars in de cabrio's van Garage
Petrogas. Volgend jaar weer zo'n wedstrijd?
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Maar er waren meer leuke dingen zoals de geslaagde
dorpsloop met 370 deelnemers en de tijdrit langs het
Amsterdam-Rijnkanaal met 109 vertrekkende wielrenners.
Deze zomer zagen we een frequenter gebruik van de
skeelerbaan, dat is goed en gaat nog beter worden, zo
voorspel ik u.
Iets geheel anders is de oprichting van het team GOBAD.
Gobad heeft haar fundamenten in de ijsclubs Gein en
Omstreken, Baambrugge, Abcoude en Diemen. Doel van
GOBAD is de verdere sportieve ontwikkeling van
schaatstalent maar heeft zichzelf ook maatschappelijke
doelen gesteld. De schaatsers van GOBAD helpen daarbij.
Zo waren de GOBAD-ers al actief bij de dorpsloop en
verzorgden ze skeelertrainingen voor de jeugd. Tom en
Jos, succes met jullie project.
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Al die veranderingen van natuurijsclub naar een 365 dagen
sportclub maakt dat de organisatie aangepast moet worden.
In dit clubblad treft u een voorzet aan. Op de
najaarsvergadering hoop ik dat u daar een klap op geeft
om de sportieve toekomst van uw ijsclub te borgen.
Beste lezers, leden, donateurs, sponsors en pactleden: een
goede winter gewenst met veel echt schaatsplezier!
Dirk de Groot, 11e voorzitter IJsclub Baambrugge.

Secretariaat IJsclub
Mw. E. de Pijper
Horn 4, 1396 HT Baambrugge

IJsclub Baambrugge onderscheiden met de Koninklijke
Erepenning ter gelegenheid van
het 100 jarig bestaan
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Bestuur IJsclub

103e Algemene Ledenvergadering

. Voorzitter + PR zaken
Dirk de Groot

0294-293126
dirk.de.groot@upcmail.nl

. Wnd. voorzitter + Kantine
Cor van Schaik

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor het bijwonen van de
103e ledenvergadering van IJsclub Baambrugge, welke
gehouden zal worden in het Clubgebouw, IJsbaan 6 op:

0294-291674

. Secretaris + Wed. Secr. Trainingsgroep
Elly de Pijper
0294-291482
ellydepijper@hotmail.com

Dinsdag 22 november a.s. 20.00 uur
De agenda voor deze avond is als volgt vastgesteld:
1. Opening door de voorzitter.

. Penningmeester
Adri Bouwdewijn

0294-293356

2. Notulen van de 102e ledenvergadering.

a3teg@online.nl

. Algemeen + Ledenbeheer
Gerry van Langeraad

3. Jaarverslag seizoen ‘10/’11.

0294-293500

4. Financieel verslag ‘10/’11.

bram.gerry@vanlangeraad.com
5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe
kascommissie.

. Schaats abonnementen
Bertus Korver

0294-291117
g.korver@planet.nl

. Materiaal + Jury
Kees Bos

0294-291437
kees_bos@hotmail.com

. Natuurijs + Jury
Bouwe Samplonius

0294-291405
bcsamplonius@hotmail.com

. Algemeen/Jeugdschaatsen
John Post

0294-293275

6. Bestuursverkiezing en organisatistructuur:
Aftredend en herkiesbaar de heren G.B Korver, B.
Samplonius en D. de Groot. Betreffende de 1 jarige
bestuursperiode van G. van Langeraad en A.
Bouwdewijn worden nadere mededelingen gedaan.
(tegen) Kandidaten voor de vijf bestuursleden kunnen
zich tot 15 minuten voor de aanvang van de vergadering
melden bij de secretaris.
7. Pauze.
8. Jeugdschaatsen.

j.post@beunderonde.nl
9. Trainingsgroep, presentatie GOBAD
Colofon

10. Recreatieschaatsen.

Dit clubblad is een uitgave van IJsclub Baambrugge. Het
voorjaarsnummer wordt verspreid onder de clubleden, ereleden,
donateurs, adverteerders, sponsors en pact-leden. Het najaarsnummer
wordt tevens huis-aan-huis verspreid in Baambrugge. De redactie van
blad wordt verzorgd door Dirk de Groot. Cor van Schaik en Bouwe
Samplonius verzorgen de advertenties.

11. Natuurijs.

Kopij voor het voorjaarsnummer dient voor 15 februari in bezit te zijn
van Dirk de Groot, Toertocht 3, 1396 LG Baambrugge of via: Email:info@ijsclubbaambrugge.nl
Internet: www.ijsclubbaambrugge.nl voor ijsclub nieuws.
Nummer bij (ijs) evenementen: bel een v/d bestuursleden

12. Landijsbaan, skeelerbaan en clubgebouw.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Secretaris E. de Pijper.
p.s. Na de vergadering zal het biljartspel met "kruk en stoof"
gespeeld worden.

Bankrekening: 69 02 95 596
IJsclub Baambrugge heeft Bankrekening nummer 69 02 95 596 bij de
Regio bank te Driemond. Wel even duidelijk uw naam en adres
vermelden. Raden is niet het sterkste punt van Adri Bouwdewijn, de
penningmeester.
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Notulen 102e algemene
ledenvergadering
Van IJsclub Baambrugge gehouden op
16 november 2010 in “De Doorloper”.

Er waren 24 leden aanwezig waaronder de bestuursleden:
Cor van Schaik, Bouwe Samplonius, Dirk de Groot, Adri
Bouwdewijn, Kees Bos, Gerry van Langeraad, John Post
en Elly de Pijper.
Afmelding van Cathaline den Besten, Nico Bos en Frits
Benacchio.
1. Opening door de voorzitter.
Heel hartelijk welkom op de 102e jaarvergadering. Na 2 jaar
elders nu in het nieuwe clubgebouw. Dit jaar zal in het teken
staan van verandering. Aan de hand van foto’s neemt de
voorzitter ons mee het jaar door.
2.Notulen van de 101e algemene ledenvergadering
gehouden op 13 november 2009.
De notulen word zonder op of aanmerkingen goed gekeurd.
3. Jaarverslag seizoen 2009/2010.
De secretaris leest het jaarverslag voor.
4.Financieelverslag.
De penningmeester geeft een toelichting op het verslag. Er
zal een professioneel boekhoudprogramma worden
aangeschaft. We zullen overstappen van SNS bank naar
Rabobank. Betalingen van leden lopen stroef, we gaan weer
acceptgiro’s gebruiken. De dorpsloop baart ons zorgen, er
moet geld bij. We zullen hier extra aandacht aan besteden.
Vanuit de vergadering komt de vraag naar verhuur
clubgebouw, we kunnen en mogen niet concurreren met het
Dorpshuis.
Bij goedkeuring van de gehele vergadering zal de
contributie per 2011/2012 worden verhoogd.
5. Verslag kascommissie/benoeming nieuw lid.
De kascommissie, bestaande uit Dhr Hennie Schockman en
Dhr Frits Benacchio doen verslag. Hennie merkt op dat
beide heren zeer content waren met de uitleg van de
penningmeester. Zij hebben geen onduidelijkheden
aangetroffen. Dhr Frits Benacchio was helaas niet aanwezig.
De voorzitter bedankt Hennie voor zijn inzet. Als nieuw lid
van de kascommissie is dhr Bert van Walbeek bereid de kas
volgend jaar samen met dhr Hennie Schockman te
controleren.
6. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar Dhr Bouwdewijn, Mevr. van
Langeraad en Mevr. de Pijper. Daar er geen
tegenkandidaten zijn,worden zij bij acclamatie gekozen.
Wel geven zowel Dhr Bouwdewijn als Mevr. van
Langeraad aan zich nog voor 1 jaar te willen inzetten. Mevr.
van Langeraad zal wel de ledenadministratie blijven doen.
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7. Pauze.
8.Jeugdschaatsen.
John Post doet verslag. Er gaan op zaterdag 48 kinderen
naar de Jaap-Edenbaan. Er zijn op dit moment te weinig
vaste begeleiders.
9.Trainingsgroep.
Bertus Roeleveld doet verslag. Door de samenwerking met
andere clubs zijn de trainingsgroepen beter op niveau in te
delen. Er wordt weinig mee gedaan aan wedstrijden.
10. Recreatieschaatsen.
Hennie Schockman doet verslag. Hennie Schockman en
Gerard de Wildt zijn de nieuwe begeleiders. Het niveau
verschil is groot in deze vooral gezellige groep schaatsers.
11. Natuurijs.
Cor van Schaik doet verslag. We hebben 2 keer ijs gehad
afgelopen winter. De oostenwind is vaak spelbreker.
Beplanting zou kunnen helpen maar anders eventueel
windbreekgaas. De keet die we via Tim van Bodegraven
mochten gebruiken fungeerde als kantine.
12. Landijsbaan, skeelerbaan en clubgebouw.
Met een mooie fotoreportage van Kees hebben we de bouw
van begin tot eind kunnen bekijken. De verlichting werkt de
pomp nog niet goed. De afgelopen zomer is er al gebruik
gemaakt van de skeelerbaan. Op het middenterrein wordt af
en toe gevoetbald, zolang de voetballers rekening houden
met de skeeleraars vinden we dit geen probleem, een en
ander gaat nu eenmaal niet samen.
13. Rondvraag.
Herman Prenger is het mogelijk dat de verkeersregelaars
cursus/bijscholing in het clubgebouw wordt gedaan. We
proberen dit te regelen.
Wim Verbree zou het een goed plan zijn lidmaatschapsgeld
te vragen vanaf 18 jaar. Het skeeleren op deze baan is
perfect. Verkeersregelaars krijgen in Amsterdam een korte
instructie van de politie per evenement. Dit is per provincie
anders.
Hennie Schockman heet het clubgebouw “de IJsvogel” zo
staat het vermeld in de clubkrant. Het clubgebouw heet “De
Doorloper” met excuus voor deze fout.
Alex Gijsen er rijdt zoveel jeugd op de vrijdagavond, dit is
gevaarlijk, is er wat aan te doen. We zullen de baancommissie vragen te waarschuwen voor het uitrijden aan de
buitenkant.
Cor dankt de voorzitter voor zijn inzet bij al 20 jaar
bestuurslid IJsclub Baambrugge.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun
aanwezigheid en vertrouwen in de club. De windschermen
gaan we zeker uitproberen. Na een rondje van de ijsclub is
er weer het bekende biljarten met stoof en kruk.
De secretaris, Elly de Pijper.
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in de bestuurvergadering de leden over de gang van
zaken, de genomen en de voorgenomen beslissingen
voor zover deze de bevoegdheid van hun commissie
overstijgen, dan wel activiteiten op andere
aandachtsgebieden raken.

Nieuw: Team GOBAD
Team GOBAD is een schaatsteam dat wordt ondersteund
door ons maar ook door de ijsclubs: Gein en Omstreken,
Abcoude en Diemen. Deze ijsclubs onderhouden al vele
jaren een goede samenwerking op het gebied van
ijstrainingen op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. De
afgelopen jaren hebben deze ijsclubs gemerkt dat het
aantal fanatieke schaatsers bij de clubs sterk afnam,
waardoor de ijsclubs langzaam vergrijzen.

4.

Een bestuurslid is lid van minimaal een commissie;
Bestuursleden dragen in te stellen commissies voor en
stellen zich kandidaat voor een commissie. De
secretaris en penningmeester behoeven niet in een
commissie zitting te nemen

5.

De werkwijze van het DB, het Bestuur en de
commissies wordt vastgelegd in een handboek.

Commissies
1.

Een commissie bestaat uit minimaal een bestuurslid.
Een commissie wordt aangevuld met (vaste) in de
najaarsvergadering vast te benoemen leden.

2.

Commissies dienen te werken conform een basis
werkplan en een vanuit de jaarbegroting toegewezen
budget. De bestuursleden van een commissie werken
de opzet van een commissie uit en leggen het
werkplan voor aan het Bestuur c.q. de
najaarsvergadering 2011;

Krachttraining voor de GOBAD schaatsers
In samenwerking met (schaats)Team GOBAD wordt
geprobeerd de jeugd aan het schaatsen te houden door een
speciaal programma aan faciliteiten aan te bieden. Team
GOBAD bestaat vooralsnog uit een Topgroep, een
Talentengroep en een Pupillengroep. Tom Hoekstra
(Abcouder IJsclub) en Jos de Pijper (Baambrugge) hebben
de GOBAD formule ontwikkeld en managen dit team.
Meer leest u op www.teamgobad.nl en GOBAD zal een
presentatie geven op de algemene ledenvergadering.

3.

Commissies stemmen gemeenschappelijke zaken en
activiteiten die elkaar over en weer kunnen raken,
onderling op elkaar af.

4.

Indien zaken spoed eisen, onderling conflicteren of
om een breder bestuurlijk handelen vragen, worden zij
voorgelegd aan het DB. Het DB kan de andere
bestuursleden buiten de Bestuursvergadering om
raadplegen en in besluitvorming betrekken.

5.

Bij perioden van natuurijs treedt het bestuur als geheel
op als "commissie natuurijs"

Organisatiestructuur

Voorgestelde commissie

Al circa 102 jaar kent de IJsclub een organisatiestructuur
waarbij een negental bestuursleden eigenlijk alles regelen
rond het ijsclubgebeuren. Je kunt je de vraag stellen of dat
heden ten dage nog efficiënt is. Daarom maakt het bestuur
een nieuwe organisatiestructuur kenbaar in dit clubblad
om het vervolgens effectief te maken op de algemene
leden vergadering op 22 november 2011.

Op 27 september is het bestuur, voorlopig, tot de volgende
commissie-indeling gekomen. Zeven bestuursleden zijn
voorlopig de kwartiermakers van de commissies en zullen
op de ledenvergadering met voorstellen komen. Wordt u
een dezer dagen voor een commissie gevraagd, zie het als
een uitdaging om de 102 jarige ijsclub springlevend te
houden.

Bestuursstructuur
1. Het Bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en
maximaal zes bestuursleden. Het DB bestaat uit de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het
Bestuur vergadert in zijn geheel structureel één keer
per kwartaal.

De voorgestelde commissie en kwartiermakers zijn:
1
Onderhoud gebouw en materialen
Kees Bos
2
Gebruik verhuur en beheer
Bouwe
clubgebouw en baan.
Samplonius
3
Jeugdschaats en -skeeleren plus
John Post
abonnementen(jeugd).
4
Trainingsgroepen en recreanten
Elly de Pijper
5
Evenementen zomer en winter
Gerry van
Langeraad
6
PR
Dirk de Groot
7
Natuurijs
Het gehele
bestuur

2.

Het Bestuur wordt ondersteund met commissies die
zorg dragen voor coördinatie en uitvoering van de
activiteiten op het betreffende aandachtsgebied.

3.

Bestuursleden dragen zorg voor de verbinding tussen
Bestuur en de commissies. Bestuursleden informeren
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Lidmaatschap en financiën
Van de Ledenadministratie
Elk jaar proberen we weer zo goed mogelijk onze leden te
informeren. Hier horen natuurlijk ook de jaarlijkse
contributienota’s en abonnementnota’s bij. Als het goed is
hebben alle actieve leden van de trainingsgroep en het
recreatie-uur reeds een nota ontvangen waarin zij worden
belast voor abonnement en trainingsgelden (en
lidmaatschap ijsclub). De jeugdschaatsers mogen het altijd
contant voldoen bij het uitreiken van de schaatspassen. De
familiecontributie in de vorm van een gewoon
lidmaatschap à 10,00 euro per gezin of uw donatie à
minimaal 7,50 euro wordt u met deze clubkrant in een
afzonderlijke brief aangeboden Wij vertrouwen erop dat u
dit allen weer snel zult betalen.
Wilt u bij uw betaling duidelijk vermelden om wie het
gaat! Wilt u bij adreswijzigingen ons mailen of bellen,
zodat wij de gegevens kunnen veranderen?
Dit seizoen is de ledenadministratie aardig op orde. Wij
hopen dat er geen fouten in zitten. Mocht dit wel het geval
zijn, hiervoor onze excuses en meldt het aan ons, zodat wij
het direct kunnen aanpassen.
Van de meeste mensen hebben wij inmiddels een
mailadres en telefoonnummer. Mochten wij het van u nog
niet in ons systeem hebben wilt u het dan doormailen.
De ledenadministratie is te bereiken via de website van de
ijsclub of via onderstaand mailadres.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Gerry van Langeraad
tel: 0294-293500
bram.gerry@vanlangeraad.com

De Penningmeester meldt
Contributiestelsel in lijn met KNSB regels
IJsclub Baambrugge hanteert een contributiestelsel dat in
lijn is met de KNSB regels.
1. Het gezinslidmaatschap als basis voor het lid zijn van
onze IJsclub en de KNSB.
Het gezinslidmaatschap kan op één individueel lid
betrekking hebben, maar ook op een gezinshoofd plus de
partner, plus kinderen in de eerste lijn, voor zover zij per 1
juli van het verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar.
Kinderen die per 1 juli ouder zijn dan 18 jaar dienen zelf
lid te worden.
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2.
Er
zijn
drie
mogelijkheden
voor
uw
(gezins)lidmaatschap. Met elk lidmaatschap heeft u een
enkele stem tijdens de ALV van de IJsclub. De
mogelijkheden zijn:
• Actief lidmaatschap;
We spreken van een actief lidmaatschap indien het
gezinshoofd en/of de partner actief schaatst
(trainingsgroep
of
recreantenschaatsen).
Het
lidmaatschap is óók een actief lidmaatschap als niet
de ouders maar één of meerdere kinderen jonger dan
18 jaar actief schaatsen ( jeugdschaatsen op zaterdag
dan wel pupillen- of juniorenschaatsen doordeweeks).
Actieve lidmaatschappen worden opgegeven aan de
KNSB en zijn verzekerd via de KNSB.
• Gewoon lidmaatschap;
Indien u niet actief schaatst, maar in geval van
natuurijs gebruik wilt maken van het natuurijs en alle
faciliteiten van de IJsclub Baambrugge, dan past u het
gewoon lidmaatschap. Gewone lidmaatschappen
worden ook aan de KNSB opgegeven; u bent hiermee
tevens (beperkt) verzekerd tegen ongevallen
gedurende het schaatsen op natuurijs.
• Donateurschap.
Bent u geen reguliere schaatser (meer) op natuurijs
maar wilt u de IJsclub ondersteunen in haar bestaan en
haar activiteiten, dan past u het donateurschap.
Donateurs worden niet aan de KNSB gemeld. De
IJsclub draagt ook geen bondsbijdrage af. Donateurs
hebben toegang tot het natuurijs en alle faciliteiten
van de IJsclub, maar dit is - anders dan in geval van
een passief lidmaatschap - geheel voor eigen risico.
3. Tarieven voor het seizoen 2011-2012
Tijdens de ALV in oktober 2010 is besloten dat met
ingang van het komende seizoen de contributies na vele
jaren zullen (moeten) worden verhoogd. Ten tijde van de
ALV was de hoogte van de afdracht aan de KNSB nog niet
bekend. Op grond van het voorstel in de ALV en de hoogte
van de Bondsafdracht bedragen de contributies voor het
komende seizoen:
o € 12,50 voor een actief lidmaatschap;
o € 10,00 voor een gewoon lidmaatschap;
o € 7,50 minimaal voor het donateurschap.
Betalen kan via bankrekening 69 02 95 596 bij de Regio
bank. Graag voor 1 december 2011 uw passief lidmaatschap
of donatie overmaken.
Vanaf deze plaats wil de IJsclub de sponsors voor het
jeugdschaatsen, namelijk Bouw- en aannemersbedrijf Van
Walbeek heel hartelijk danken voor de steun. Ook de leden
van het PACT (zie kolom elders) en de adverteerders die
ervoor zorgen dat de IJskrant twee keer per jaar kan
verschijnen, hartelijk bedankt!
De penningmeester, hartelijk bedankt voor uw steun!
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Schaatsabonnementen
Even de zaken rond de schaatsabonnementen voor het
jeugdschaatsen, recreatieschaatsen en de traininggroep.
Speciaal aandacht voor de datum van 15 mei 2012. Niet
afgemeld voor het seizoen 2012-2013 betekent dat we voor
u een abonnement en een licentie aanvragen. Die moet
IJsclub Baambrugge betalen aan de KNSB. Meldt u zich
niet op tijd af dan zijn wij genoodzaakt de door ons
gemaakte kosten in rekening te brengen.

Uw penningmeester Adri Bouwdewijn: "Hier melden"

Kosten schaatsen
Ook schaatsen kost geld. Er zijn diverse vormen van
schaatsen. Daar horen verschillende soorten kosten bij.
Onderstaand een overzicht voor het seizoen 2011-2012.
Categorie

1e
Abonnement
JE baan

Jeugdschaatsen

2e
Abonnement
JE baan

Aan- en afmelden jeugdschaatsen.
Wil je op jeugdschaatsen meld je dan aan bij John Post
tel: 0294293275, John geeft de namen voor de te bestellen
abonnementen aan mij (Bertus Korver). Als je wilt stoppen
met jeugdschaatsen, geef dit dan voor 15 mei 2012 door
aan John Post. De kosten voor het abonnement moeten
contant betaald worden bij het begin van het
jeugdschaatsseizoen, wanneer de algemene instructie
wordt gegeven tezamen met het uitreiken van de
abonnementen.

Trainings
kosten
(1 uur)

Licen
-tie
KNSB

55,00

15,00

-

91,00
62,00
72,00

35,00
27,50
35,00

-

Veel schaatsplezier toegewenst op kunst - en natuurijs.

27,50
27,50
27,50
40,00
40,00
40,00
40,00

11,10
20,25
22,85
53,10*
62,65*
65,50*
65,50*

Groetjes, Bertus Korver
e-mail: g.korver@planet.nl

Toerschaatsen
- Volwassenen
- Jeugd 12 - 16 jr
- Veteranen 65+

Aan- en afmelden trainingsgroep of recreatieschaatsen.
Wil je schaatsen bij de trainingsgroep of het
recreatieschaatsen, aanmelden bij mij, Bertus Korver tel:
0294-291117. Als je wilt stoppen geef dit dan voor 15 mei
2012 door aan mij. Gelijk met de toegangspas voor de
Jaap Edenbaan ontvangen
trainingsgroepleden of
recreatieschaatsers een gespecificeerde rekening.

Wedstrijdschaatsen
- Pupillen
- Junioren C
- Junioren B
- Junioren A
- Neo Senioren
- Senioren
- Masters

161,00
161,00
161,00
182,00
182,00
182,00
182,00

97,00
97,00
97,00
116,00
116,00
116,00
116,00

* inclusief KNSB Schaatskrant, 1 abonnement per
gezinslidmaatschap verplicht.


Alle actieve schaatsers betalen een trainingsbijdrage
en de kosten van hun abonnement. Leden van de
trainingsgroep betalen ook hun KNSB licentie.



Het is mogelijk meerdere wedstrijdrechten te
verwerven, men noemt dat ook wel “meerdere
oormerken”. Voor elk extra oormerk wordt € 1,30
berekend. IJsclub Baambrugge vraagt standaard voor
de
wedstrijdschaatsers
een
LB/MA
(Langebaan/Marathon) oormerk aan.



Per seizoen 2011-2012 dienen toerschaatsers, licentiehouders en trainers een toegangspasje voor de Jaap
Edenbaan te bezitten: 1 pasje nodig per persoon, 5
jaren te gebruiken. De kosten van het pasje bedragen
€ 5,00.

.

Adverteren in deze krant?
Bel Cor van Schaik
0294-291674

Jeugd-, Recreatie- en
Wedstrijdschaatsen
Wekelijks schaatsen er meer dan zeventig leden van
IJsclub Baambrugge op de Amsterdamse Jaap Edenbaan
die dit jaar 50 jaar bestaat. Naast de jeugdschaatsers zijn
dat recreatieschaatsers en leden van de trainingsgroep die
ook wedstrijden mogen schaatsen. Nieuw dit jaar is de
trainingsgroep GOBAD. 7 Oktober is de Jaap Edenbaan
weer open gegaan en deze groepen zijn dus weer actief op
de schaats.
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Trainingsgroep en recreatieschaatsen
Het nieuwe schaatsseizoen is weer begonnen en de
abonnementen zijn besteld. Dit seizoen hebben wij weer
een aantal nieuwe jeugdige licentieschaatsers en dat is
leuk. Er zijn ook opzeggingen bij de jeugdige
wedstrijdschaatsers, maar we hebben nu een groep van 26
schaatsers waarvan er 4 lid zijn van de GOBAD selectie.
Deze groep schaatst onder begeleiding van de trainers hun
trainingsrondjes, verdeeld over de woensdag- en
vrijdagavond. Op donderdagavond schaatsen 17 recreanten
gezellig hun rondjes onder begeleiding van Hennie
Schockman en Gerard de Wildt.
Jeugdschaatsen
Het aantal jeugdschaatsers is 35, dat is al met al een niet
zo’n grote groep. De jeugdige schaatsertjes en 6
begeleiders gaan iedere zaterdagochtend op de Jaap
Edenbaan schaatsen. Voor dit seizoen kunnen er zich
beslist nog kinderen aanmelden, bel John Post tel:
0294293275.
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geven. In het clubgebouw kan dan gezellig nagepraat
worden. Informeer eens bij info@ijsclubbaambrugge.nl

Recreatie schaatsen is in
De trend is gewoon lekker bezig zijn: actief bewegen op de
schaats. De recreatieschaatsers van IJsclub Baambrugge
hebben allemaal dat doel. Een uur lang gewoon lekker
ronden schaatsen. Dat hoeft niet allemaal in de perfecte
schaatshouding met de diepe zit, nee het is op een
ontspannen wijze je op de gladde ijzers voortbewegen.
Daarbij is het nevendoel voor velen je actief voorbereiden
op de echte winter, het echte grote schaatswerk op
natuurijs. Komende winter zal de groep weer elke
donderdag actief zijn op het Amsterdamse kunstijs.
Gerard de Wildt en Hennie Schockman
zijn de
begeleiders van deze groep en zullen de recreanten de
nodige schaatsaanwijzingen geven.

Berichtje van de wedstrijdsecretaris
Tip jeugdschaatsen
In principe begint iedereen op Easy Gliders, pas in de
hogere groepen en op advies van de trainer kan er worden
overstapt op noren. Het beste is om met rubber laarzen op
de Easy Glider te staan.
Vergeet verder niet je muts, lekker warm, maar maakt ook
dat we jullie goed kunnen herkennen. En natuurlijk
handschoenen, veilig voor als je een keertje valt. Tot slot
denk aan lekker en goed zittende kleding.
Jeugdskeeleren
Afgelopen zomer verzorgde de leden van het team
GOBAD op de zaterdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00
uur een skeelertraining voor de jeugd.

Het schaatsseizoen staat weer voor de deur, beter gezegd:
als jullie dit lezen is het alweer begonnen. Sommigen
hebben misschien al een wedstrijdje gereden, anderen
wachten het nog even af. Zoals jullie hebben gemerkt zijn
er wat wijzigingen in het trainersbestand. Zo is Herman
Rozendaal gestopt met training geven evenals Roel Poster
van de Diemer IJsclub. Door onze samenwerking met
Abcoude, Diemen en Gein en omstreken hadden we met
hen te maken. Wij danken Herman en Roel voor de leuke
en prettige samenwerking afgelopen jaren. Naast Herman
en Roel zijn Jos de Pijper en Tom Hoekstra ook niet meer
de vaste trainers van de trainingsgroep. Tom en Jos hebben
de extra sportieve schaatsgroep GOBAD gevormd die
schaatst onder de verantwoording van de vier ijsclubs
Abcoude, Diemen, Gein en Omstreken (Driemond) en
natuurlijk Baambrugge. Ga maar eens puzzelen hoe de
twee aan GOBAD zijn gekomen, elders leest u meer over
GOBAD
Over het geheel genomen is er een flinke terugloop in de
verkoop van abonnementen en licenties. Dit is ook bij
Baambrugge het geval. Wij mogen 8 nieuwe schaatsers
welkom heten, maar er stopten 9 schaatsers. Dit seizoen
wil ik proberen weer wat meer rijders op wedstrijden te
krijgen. Het zelf opgeven voor wedstrijden werkt goed
maar het valt op dat er door onze rijders weinig gebruik
van wordt gemaakt. De vraag is natuurlijk waar dat aan
ligt. Het kan zijn dat men gewoon geen zin heeft, of juist
wat extra stimulans nodig heeft. Voorlopig zal ik jullie
weer gaan bellen voor de wedstrijden, ook zullen de
trainers jullie stimuleren om mee te doen.

Zaterdagmiddag skeelerles jeugd
Het was duidelijk wennen voor de jeugd zo'n zomerse
activiteit. Komend jaar zal het team GOBAD zeker verder
gaan met skeelertrainingen. Ook kunnen zij in het kader
van een speciale gelegenheid wel eens een extra clinic

Aanmelden wedstrijden
Digitaal inschrijven op www.baancommissieamsterdam.nl.
Kijk bij wedstrijden, klik door naar het seizoen 2011-2012
en zoek de betreffende wedstrijd op waar je aan deel wilt
nemen. Houd je AM nummer bij de hand. Als het lukt
krijg je een mailtje terug.
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training begint meestal met even inrijden en dan
verzamelen bij de boarding van de krabbelbaan.
Clubavond
Op zaterdag 5 november is er de eerste clubwedstrijd voor
alle rijders van Abcoude, Diemen, Baambrugge en Gein en
omstreken. Tijd: 21.40 tot 23.30 uur. Meld je aan zet een
scherpe tijd neer.
Wedstrijdijs in Heerenveen
Vrijdag 11 november is er wedstrijdijs in Heerenveen. De
wedstrijden duren van 16.00 uur tot 18.00 uur. Speciaal
voor de GOBAD schaatsers is dit ijs gehuurd maar ook de
leden van de trainingsgroep kunnen daar snelle tijden
rijden.
Recordwedstrijden in Hoorn
Zaterdag 17 december hebben we weer ijs gereserveerd in
Hoorn van 20.30 tot 23.00 uur. We organiseren daar de
recordwedstrijden op het snelle ijs van Hoorn.
Clubkampioenschap
De datum van het clubkampioenschap is nog niet bekend.
Kijk over een tijdje eens op de wedstrijdkalender van de
baancommissie Amsterdam.
Ik hoop dat jullie hiermee een goede start van het seizoen
kunnen maken. Voor vragen bel of mail gerust,
ellydepijper@hotmail.com, 06- 45856460
Elly de Pijper, wedstrijdsecretaris, 0294 - 291482

Tips nieuwe leden trainingsgroep
Beste wedstrijdrijder, bij het jeugdschaatsen wist je na een
aantal jaren precies hoe het er allemaal aan toeging. Maar
bij het licentieschaatsen / wedstrijdschaatsen in de
trainingsgroep is het allemaal nieuw voor je. Hierbij nog
wat informatie over training, kleding en dergelijke. Voor
vragen kun je natuurlijk ook altijd bij mij terecht of bij je
trainer.
Schaatsen
Liever niet meer de Viking Junior. Beter is de Viking II
Lage schaats, deze heeft de voorkeur als enkels nog niet zo
getraind zijn. Klapschaatsen zijn vaak wat hoger.
Klapschaatsen voor beginnende wedstrijdrijders daarom
het liefst in overleg met de trainer.
Kleding
Opbouwen uit dunne laagjes. Onderkleding, shirtje +
trainingspak c.q. schaatsbroek. Neem een extra droog
hemd/shirt mee voor na het trainen.
Training
Kom lekker op tijd, zo'n 20 minuten voor de training
begint. Je kan dan rustig een rondje inlopen om de baan en
wat rekoefeningen doen, zodat je warm het ijs opgaat. De

Groepsindeling
Alle beginnende wedstrijdschaatsers zitten in principe bij
elkaar in de trainingsgroep. Maar er kunnen in de loop van
het seizoen natuurlijk verschuivingen plaatsvinden. Omdat
we iedereen zo veel mogelijk op zijn eigen niveau willen
laten trainen, kijken we bij de indeling vooral naar de
schaatsprestaties. De training voor de beginnende
wedstrijdschaatsers wordt weer gegeven door Bertus
Roeleveld.
Wedstrijden langebaan
Zorg dat je op tijd aanwezig bent; dat is 30 min voor
aanvang. Je kan dan goed inlopen en rustig je schaatsen
aantrekken en je hoeft je niet zo te haasten als je in de
eerste rit zit. Voor beginnende wedstrijdschaatsers zijn de
afstanden meestal 100m, 300m en 500m. Het wedstrijdrooster kun je zien op: www.baancommissieamsterdam.nl.

Voor het rijden van wedstrijden heb je armbandjes nodig
in vier verschillende kleuren. De eerste keer kan je ze
meestal wel lenen van anderen, maar koop ze liever zelf
bij bijvoorbeeld Waterman of een andere schaatswinkel.
Opgeven voor een wedstrijd kun je zelf, ga daarvoor naar
www.baancommissieamsterdam.nl,
kies
wedstrijden
seizoen 2011/2012 en ga dan naar de wedstrijd die je wilt
rijden. Beginnende rijders mogen op woensdagmiddag en
zondagmorgen inschrijven. Je moet je ‘AM-nummer’
invullen, dit nummer staat op je abonnementspasje. Je kunt
opgeven tot enkele dagen voor de wedstrijd maar let op
VOL=VOL. Je krijgt een mailtje als het gelukt is.
Uiteraard mag je mij altijd bellen als je vragen hebt of als
het inschrijven niet lukt.
Wedstrijden marathon
Op woensdagmiddag staan in de wedstrijdkalender de
marathons voor de jeugd vanaf 16.30 uur. De
pupillenmeisjes rijden zes ronden. De pupillenjongens
rijden acht ronden.
Er wordt door de baancommissie een klassement
bijgehouden over alle (ca 10) marathons van het seizoen.
De bovenste drie mogen meedoen aan het Nederlands
Kampioenschap Marathon in hun categorie.
Slijpen van de schaatsen
Het ijs is bij wedstrijdschaatsen gladder en sneller dan bij
jeugdschaatsen, omdat er meer wordt gedweild. Het is dan
ook belangrijk om na iedere vier à vijf keer je schaatsen
opnieuw te slijpen. Zeker voor een wedstrijd als het ijs
extra glad is. Mocht je na bovenstaande nog vragen hebben
bel of mail mij gerust.
Elly de Pijper, wedstrijdsecretaris
De Horn 4, 1396 HT Baambrugge
e-mail: ellydepijper@hotmail.com
0294 291482 / 06- 45856460
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een finishfoto of camera en ging volledig af op
transpondertijden.

Viks skeeler clinic
Op 11 mei 2011 verzorgden Ingmar Berga en Valentina
Belloni voor meer dan veertig jeugdige skeeleraars een
perfecte skeelerclinic. Verdeeld over twee groepen en
geassisteerd door Ronald de Beer en Tonnie van Vliet
leerde Ingmar en Valentina de jeugdige skeeleraars hoe
skeeleren moest. Ingmar is bekend van het
marathonschaatsen terwijl zijn vrouw Valentina zelf
wereldkampioen is op de wieltjes.
Daarom werd Horsten als winnaar aangewezen en niet De
Graaff. Dat de rijders het daar niet mee eens waren zal
duidelijk zijn maar…. de jury beslist en die had gelijk kijk
maar naar de foto die Dirk de Groot maakte van deze
finish.

Robert Godfroid wint tijdrit

De mondelinge aanwijzingen van wereldkampioen
Valentina konden de omstanders maar met name de jeugd
live horen via de geluidsboxen waarmee Valentina in
contact
stond.
Valentina
gaf
les
in
de
behendigheidstechniek van het skeeleren terwijl Ingmar de
jeugd leerde op snelheid controle te houden over de
skeelers. Kortom een geslaagd evenement met dank aan
Viks-parket.

Robert Godfroid, Monnickendam, was vrijdagavond 27
mei de snelste bij de tijdrit over 13,5 kilometer. Met een
tijd van 18 minuten en 31 seconden was veteraan
Godfroid, drie tellen sneller dan de senior Mark Touwen
uit Amstelveen. Godfroid had de Baambrugse tijdrit in
2008 ook al eens gewonnen. Bij de dames eiste Marti
Valks uit Hilversum de totale winst op. In totaal stonden er
109 deelnemers aan het vertrek.

KPN Skeeler competitie: spektakel
Zowel rijders als publiek waren 11 mei de grote winnaars
bij de eerste
skeelerbaancompetitiewedstrijd in
Baambrugge over 100, 500 en 5000 meter (puntenkoers).
Op de 100 meter bij de dames bleek de Portugese Martha
Nunes de snelste. Op de 500 meter greep Brooke Lochland
de macht. Op de puntenkoers bij de dames reed
CadoMotus-rijdster
Mariska
Huisman
naar
de
overwinning.
Bij de mannen gingen beide overwinningen op de korte
afstanden naar Mark Horsten. Jan van Loon won de
puntenkoers. Beide winnaars maakte deel uit van het team
ISP/Van Lingen. Opmerkelijk was dat Sander de Graaff
dacht dat hij de 500 meter had gewonnen. Ogenschijnlijk
passeerde hij als eerste de finishlijn, ook al kwam Horsten
nog ver met een spagaat. De jury beschikte echter niet over

Kees Bos als start winnaar Roberd Godfroid bij de tijdrit
Heren senioren t/m 39 jaar
1e Mark Touwen, Amstelveen, 18:34
2e Rafael Stoker, Hilversum, 18:55
3e Rick vd Helder, Kockengen, 19:02
Heren masters v.a. 40 jaar
1e Robert Godfroid, Monickendam, 18:31
2e Maarten von Winning, , Amsterdam, 18:49
3e Casper Hermans, Amsterdam, 18:40
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Heren junioren t/m 17 jaar
1e Milan Broer, Barendrecht, 18:42
2e Jan Willem Welten, Leusden, 19:28
3e Niels Immerzeel, Wilnis, 19:52
Heren pupillen t/m 14 jaar
1e Joe Hallie, Purmerend, 19:12
2e Max vd Water, Amsterdam, 20:46
3e Douwe Daatselaar, Amsterdam, 22:53
Dames Allround v.a. 18 jaar
1e Marti Valks, Hilversum, 20:56
2e Nathalie Timmer, Tienhoven, 24:36
3e Hetty Snoek, Abcoude, 26:56
DamesJunioren t.m. 17 jaar
1e Riejanne Marcus, Zwarte Kat, 20:58
2e Nike Beckeringh, Amstelveen, 21:57
3e Anna Lof, Broek in Waterland, 23:26
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Dorpsloop voor Gert-Jan Wassink
Gert-Jan Wassink, een looptalent uit Apeldoorn, was
vrijdag 19 augustus duidelijk de snelste loper tijdens de
eenentwintigste editie van de dorpsloop. Wassink liep een
supersnelle tien kilometer in een tijd van 29 minuten en 40
seconden, hij bleef daarmee ver onder het parcoursrecord
van Pim Gouw van 31 minuten en 24 seconden gelopen in
de editie van 2006. Bij de dames werd Helen Sharpe uit
Amsterdam in de zeer snelle tijd van 35.43 winnaar. Maar
de door Wassink gelopen tijd zal nooit als een echt
parcoursrecord de boeken in gaan. De afstand was
namelijk 300 meter te kort, dat was jammer. Wat wel
positief was dat er geen geld bij hoefde bij deze dorpsloop.
Dus wordt de 22ste editie in 2012 verlopen.

DamesPupillen t.m. 14 jaar
1e Femke Markus, Zwarte Kat, 23:31
2e Myrthe Breedijk, Amsterdam, 24:00
3e Lisanne Immerzeer, Wilnis, 24:06

Fietsen Hemelvaartsdag
Donderdag 2 juni, hemelvaartsdag. In het kader van de
herindeling van de gemeentes leek het een leuk plan om
een tocht te houden door de nieuwe grote gemeente De
Ronde Venen.
Alle betreffende ijsclubs werden daarbij uitgenodigd voor
een overleg, zodat we konden peilen wie van de clubs er
mee wilde doen.
Er is een samenwerking ontstaan met de ijsclubs uit
Vinkeveen en Abcoude. IJsclub De Volharding uit de
Waver kon geen vrijwilligers krijgen op deze dag en de
beide ijsclubs uit Vinkeveen ( VIOS en Voorwaarts)
hebben samen de krachten gebundeld.
Zo waren er 3 startpunten voor deze editie van de
traditionele familiefietstocht. 1 punt bij De Doorloper van
IJsclub Baambrugge, 1 bij het Fort van IJsclub Abcoude en
1 bij Café het Meertje in Vinkeveen. De tocht werd
natuurlijk aangepast , zodat de diverse startpunten ook als
stempelposten konden worden gebruikt.
Het weer was fantastisch zodat het geen race werd tegen
de elementen. Vele mensen deden mee zodat de
organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement.
Ook de andere ijsclubs uit onze nieuwe gemeente waren
positief gestemd, zodat we het wellicht in deze nieuwe
vorm nog eens kunnen proberen. Hoeveel deelnemers zult
u zich afvragen? Wel we kwamen tot 225 deelnemers en
dat is best een aardig aantal.
Gerry van Langeraad

Winnaar Gert-Jan Wassink
Heren 10 km
1e, Gert-Jan Wassink, Apeldoorn, 29:40
2e, Milco Driessen, Nieuwegein, 30:09
3e, Zachary Freudenburg Diemen, 30:18
Dames 10 km
1e, Helen Sharpe, Amsterdam, 35:43
2e, Tessa van Kesteren, Amsterdam, 43:07
3e, Mandy Plasmeijer, Uithoorn 44:48
Dames 35+ 10 km
1e Agnes Schipper, Utrecht, 37:35
2e, Anja van t Schip, Amsterdam, 38:16
3e, Lydia Korrel, Ouderkerk a/d Amstel, 42:17
Heren 40+ 10 km
1e, Gerben Zomer, Maarssen34:33
2e, Sigmar Kock, Amsterdam, 34:57
3e, Marco Roos, Landsmeer, 35:39
Heren 50 + 10 km
1e, Oscar Smit Amsterdam, 37:26
2e, Johan Licht Amstelveen, 37:31
3e, Frans Looijer Hilversum, 37:35
Meisjes t/m 14 jaar 4 km
1e, Emma Kostelijk, Nieuw-Vennep, 18:07
2e, Sophie Schlingermann, Baambrugge, 18:46
3e, Lynette Masmeijer, Baambrugge, 18:57
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Dames 4 km
1e, Kimberly Putman, Uithoorn, 17:10
2e, Danielle Westra, Amstelveen, 17:43
3e, Heidi Snoek, Abcoude, 17:59
Jongens t/m 14 jaar 4 km
1e, Sven Bus, Laren, 16:19
2e, Jelmer Bos, Baambrugge, 16:23
3e, Bas de Groot, Baambrugge, 17:00
Heren 4 km
1e, Lars Cazander, Utrecht, 12:53
2e, Sander Eijs, Nieuwkoop, 13:55
3e, Kasper Kerver, Utrecht, 13:57
Jongens t/m 10 jaar 1 km
1e Mats van Burg, Abcoude, 03:46
2e, Milan Biesheuvel, Aalsmeer, 04:01
3e, Wessel Mouris, Baambrugge, 04:10
Meisjes t/m 10 jaar 1 km
1e, Floor Moerman, Baambrugge, 04:11
2e, Eva Kappers, Baambrugge, 04:15
3e, Naomi Verhoef, Aalsmeer, 04:17
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telkens nog puntjes naar voren die aandacht behoeven. Zo
zijn zaterdag 15 oktober actief de voorbereiding voor de
winter ter hand genomen. Het onderwaterzetmechanisme
is verbeterd en de natuurijsdweilmachine is uitgeprobeerd.
Kortom er is nog wel wat te doen op en rond de ijsbaan.
Nog een uurtje vrij? Contact de commissie
voor
"Onderhoud gebouw en materialen" of "Gebruik verhuur
en beheer clubgebouw en baan".

Lekkage landijsbaan
Met de overgang naar de gemeente De Ronde Venen zijn
ook de contactpersonen bij de gemeente veranderd. Bas
Bokkes is wat betreft de sportieve zaken ons nieuwe
aanspreekpunt. Bas heeft inmiddels kennis genomen van
tal van zaken rond de ijsclub. Zaken die uiteenlopen van
skeeleren tot schaatsen op de Jaap Edenbaan en het
organiseren van toertochten bij perioden van natuurijs.
Ook kwam de lekkage van de dijk langs het voetpad ter
sprake. Om die lekkage tegen te gaan wordt er een
damwand geslagen in deze dijk. De kunststofwand moet
het water tegen gaan houden zodat het water niet meer
wegloopt en het voetpad langs de ijsbaan beloopbaar blijft.

Totaal aantal deelnemers: 370. De complete uitslagenlijst 4
+ 10 km staat op: www.dorpsloopbaambrugge.nl

Gebruik van de Skeelerbaan

Clubgebouw,
Skeeler- en IJsbaan
Zelfwerkzaamheid
Afgelopen zomer is het bestuur van de ijsclub behoorlijk
actief geweest rond de skeelerbaan en het clubgebouw. Zo
was er wekelijks het maaiwerk dat door Cor en Bouwe
werd uitgevoerd.

Deze zomer zagen we aardig wat groepen gebruik maken
van de skeelerbaan. Opvallend was dat er steeds beter en
sneller geskeelerd werd. Iedereen kan gebruik maken van
de skeelerbaan. IJsclub Baambrugge regelt dat gebruik.
Daarom worden er afspraken gehanteerd met de groepen
die de skeelerbaan gebruiken.
Wil je de skeelerbaan als groep op een bepaald uur/dag
gebruiken, in de periode van 1 mei tot 1 oktober, neem
dan contact op met:
Coen de Pijper, Mob 06 -52689075,
E-mail coendepijper@hotmail.com
We leggen groepsgebruik schriftelijk vast. We adviseren
maximaal 15 personen gelijktijdig op de skeelerbaan
(jeugd t/m 11 jaar 25 personen).
Afgelopen zomer skeelerden Nooitgedacht
(Wilnis),
IJsclub Loosdrecht, De Vijf Dorpen ('s Gravenland), Jaap
Eden (Amsterdam) Masters Baanselectie Amsterdam,
GOBAD en natuurlijk de schaatsers van Diemen,
Abcoude, Driemond en Baambrugge op de skeelerbaan.
Tijdens een periode van aangemeld groepsgebruik is
individueel gebruik niet mogelijk.

Maar in het clubgebouw zijn ook de nodige voorzieningen
aangebracht om al het materiaal dat we hebben op te
bergen. We zijn echter nog lang niet op orde, er komen

Clubgebouw huren
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Veel ijsclubs kwamen skeeleren en maakte gebruik van het
clubgebouw deze zomer. Het team GOBAD gebruikte het
zelfs voor krachtrainingen. Ook de KNSB vergaderde er
een aantal keren. Tijdens de dorpsloop, tijdrit, fietstocht op
Hemelvaartsdag en de skeelerbaancompetitie was het
clubgebouw het kloppend hart van de ijsclub. Maar het
clubgebouw kan ook door "derden" gebruikt worden. Huur
is mogelijk voor een avond, middag of dag. Ook huur in
combinatie met de skeelerbaan is mogelijk. Het
clubgebouw kan niet gehuurd worden voor horeca
activiteiten, dus niet voor feesten en partijen maar wel
voor educatieve bijeenkomsten. Informeer eens bij de
voorzitter of de secretaris van de ijsclub. Mailen kan ook
naar info@ijsclubbaambrugge.nl.

Natuurijs-informatie
Toegang Landijsbaan
Bij sterk ijs bepalen de ijsmeesters van de IJsclub of er
geschaatst kan worden. Het rood-wit-blauw wordt dan
gehesen ten teken dat er geschaatst kan worden, een
eenvoudige regel. We hopen dat de vlag komende winter
veel zal wapperen. 's Avonds zal de landijsbaan via de
acht lichtmasten rond de ijsbaan verlicht worden. Het
clubgebouw zal de ontmoetingsplaats zijn. Even op
temperatuur komen en kijken naar de schaatsers. De
hoofdingang tot de landijsbaan loopt langs het
clubgebouw. Parkeren kan eventueel op de parkeerplaats
langs het Achtervlietpad, maar de dorpse schaatsers komen
natuurlijk op de fiets naar de landijsbaan. Als donateur en
als actief of gewoon lid van de ijsclub heeft u vrij toegang
dat geldt ook voor de leden van de Abcouder IJsclub. Niet
leden kunnen ter plaatse lid worden van IJsclub
Baambrugge voor een tarief van € 2,50 boven het normale
gewone lidmaatschap. De vrije toegangsprijs voor niet
leden boven de 18 jaar is € 2,00 per dag.

Verkeer en Toertochten
De afgelopen twee winters hebben geleerd dat bij natuurijs
er plots heel veel schaatsliefhebbers zijn. Als er dan een
toertocht op natuurijs wordt uitgeschreven en die wordt
bekend gemaakt stormen de schaatsliefhebbers uit heel
Nederland naar die plek waar zo'n tocht verreden wordt.
Afgelopen winter reden Kees Bos en Dirk de Groot zo
naar Oosterzee (Fr) om op het Tjeukemeer een tocht van
75 kilometer te schaatsen. En jawel hoor daar waar
Oosterzee begon stonden de twee keurig in de file. Kees
stapte uit en Dirk parkeerde ergens de auto. Maar Kees
was eerder met de inschrijving klaar dan dat Dirk de auto
geparkeerd had. In Oosterzee was geen VCP. Wat zult u
zeggen VCP? Ja, een Verkeers Circulatie Plan. Een beetje
evenement heeft een VCP. Zo hebben we afgelopen jaar
ook voor een eventuele toertocht met start en

Najaar 2011

stempelposten in Baambrugge vast een VCP gemaakt. Dat
plan is in de draaiboeken van de Botsholtocht en de
Vinkeveenseplassentocht opgenomen. Dus laat de winter
maar komen, de starters in Baambrugge maar ook in
Loenersloot kunnen gebruik maken van een VCP.

Sponsors en Pactleden
Sponsor en Pactleden steunen jaarlijks de ijsclub.
Daardoor kunnen we heel veel sportieve zaken
organiseren. Topper was natuurlijk een natuurijsmarathon
in 1996 en dit jaar de top skeelerwedstrijden op 11 mei.
We gaan zulke dingen weer organiseren: zorg dat je er als
sponsor of pactlid bij bent. Contact Adri Bouwdewijn .

IJ S C L U B S P O N S O R S
2011

Bouw- en aannemersbedrijf
Van Walbeek (jeugdschaatsen)
PACT - LEDEN
2011
Nico de Pijper Agrariër
Bruns Terrein/Groenvoorziening
Multiservice
Garage Petrogas
OBV Abcoude - Baambrugge
A. van Eeken, Schoonmaakbedrijf
J.P. den Hartog en Zn bv Aannemer
Gerrit Galekop Loonwerker
Wim Miltenburg
Sleutel- en Drangerservice
Frits de Groot sr. Agrariër
Tim van Bodegraven Loonwerk
Bos Meubelmaker en Timmerwerken
Bob Hoogendoorn loonwerk
Cees Griffioen Agrarische prod.
Ed Verweij Handelsonderneming
Henk van Schaik Metselwerken
Smink Infrastructuur
Henk van der Wilt
Fysiosport Baambrugge
G & G van Schaik
Fa. v. Voorthuyzen Tanktransport
Administratiekantoor Verhoef
Kees Bos, Timmerwerken
Wie volgt ?
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