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  Hogerop

Kees de Vrij geeft zijn laatste Hogerop training op zaterdag 11 maart

We zijn al weer een eind op weg met een heerlijk schaatsseizoen, een open Jaap edenbaan 

zonder stress en zelfs een paar dagen op natuurijs was ons gegund. Voor u ligt weer een 

hele volle nieuwsbrief met mooie verhalen en schitterende impressies en prestaties 

van Hogeroppers. op regionaal, nationaal maar ook internationaal nivo werd er door 

Hogeroppers meegeschaatst om de medailles: Nederlandse kampioenschappen, Yvonne en 

Maarten, zelfs het International Sprint games in Calgary en the World Masters Allround 

Speed Skating games in Quebec! en hoe, onze Carolien kwam, zag en overwon en werd 

wereldkampioen in Calgary en 2e in Quebec. gelukkig is er voor ieder nog een kans zich in 

de boeken te schaatsen, namelijk de 18e maart tijdens onze clubkampioenschappen. grijpt 

uw kans! Tot slot een aantal mededelingen over de zomertraining en een update van de 

renovatie van de Jaap eden Baan en de parkeertarieven. 

Clubkampioenschappen 18 maart ❆  

Laatste lessen ❆ Laatste training van Kees op zaterdag 11 maart ❆  

Terugblik Women cup ❆ Deelname Carolien aan WK sprint en allround  

❆ Deelname Yvonne en Maarten aan NK masters ❆  

‘Jureren’ als een misdienaar ❆ ontwikkelingen Je baan  

❆ parkeertariefswijziging ❆ Start zomertrainingen



Na het corona schaats seizoen 

2021/22 waarin er geen officiële 

wedstrijden gereden mochten 

worden was het dit seizoen 

gelukkig wel weer mogelijk.

En dus ging het organisatie team, Roos, 

Ingeborg en Claudia, aangevuld met 2 

nieuwe teamleden, Ineke en Carin, vanaf 

het moment dat de datum bekend was 

aan de slag om weer een leuke, goed 

geslepen Hogerop WomenCup avond te 

organiseren.

Het is altijd weer spannend of alles 

rond komt. Nadat we al vrij snel genoeg 

vrijwilligers hadden moesten we vooral 

zorgen voor deelneemsters.

Ondanks dat er een maand de tijd 

is voor inschrijving zien we pas in 

de laatste week dat er nog flink wat 

inschrijvingen bijkomen en zijn we, met 

63! deelneemsters: VOL. 

en dan is het zover…..
Met alle regen in de voorgaande 

dagen hadden we op de wedstrijddag 

fantastisch weer. Geen wind, goede 

temperatuur en dus super ijs. 

Met veel animo voor de warming-up, 

verzorgt door Claudia, komt de spirit 

voor een leuke en gezellige schaats 

avond er goed in.

Met hulp van de coaches Maarten en 

Marieke aan de kant, waar men vragen 

kan stellen over aspecten van wedstrijd, 

zoals wisselen van baan, is er steun voor 

de beginnende rijdsters. 

Vrouwen en meiden die nog nooit een 

wedstrijd hebben gereden of toppers 

van de diverse verenigingen van de Jaap 

Edenbaan, die de strijd aan gaan met 

elkaar maar vooral ook met zichzelf. 

De spanning is soms te zien aan de 

gezichten en de  opluchting is groot als 

het voorbij is en het goed is gegaan.

In de pauze is er ontspanning en 

chocolademelk verzorgd door Café 

Jaap en de stress voor de ET-ers Bart 

en Corinne om een nieuwe startlijst te 

maken voor het 2e deel van de avond. 

De strijd om de Hogerop womenCUP 

en de Light versie met de afsluitende 

1000m.

Bij de prijsuitreiking in de Jaap is er 

winst voor de Hogeroppers, Ineke de 
Haan, 3e Light Cup en Inge de Nijs, 

winnares van de Light Cup 2023

Lucia Kriger de winnares van de 

Hogerop WomenCup. 2023 

En niet te vergeten Mayke de Waart 
winnares van de Mini Cup 2023.

Dank aan alle vrijwilligers van Hogerop. 

Onze vaste omroepster Ingrid en 

Billy als bedenker van de Hogerop 

womencup, 20 jaar geleden.

Onze sponsor Leon Zautsen met 

Lampey’s voor de winnaressen.

WillemJan Draper van Waterman 

Sport als sponsor voor de 

aanmoedigingsprijzen.

En Ingmar en Caroline voor het 

vastleggen van deze avond op de 

gevoelige plaat.

Het was weer een mooie avond en 

nu op naar de 20e editie waarin we 

aandacht vragen voor de Paulien van 

Deutekom Foundation. Ideeën hiervoor 

kun je kwijt bij het organisatie team.

Volg ons op instagram en facebook

Foto’s Ingmar Maurice

De Hogerop Women Cup editie 19



Verslag NK Masters Allround

Jaarlijks staat het NK Masters 
Allround en Afstanden op de 
landelijke wedstrijdkalender. 
Dit jaar werd het NK gehouden 
op 11 en 12 februari in Breda. 

Na een schaatspauze van bijna 25 jaar 

heb ik 4 jaar geleden de  schaatsen weer 

uit het vet gehaald en me aangemeld 

bij Hogerop. Plaatsing voor het NK 

was de sportieve uitdaging voor dit 

seizoen. Om het serieus aan te pakken 

heb ik deze zomer meegetraind met 

de Loon Masters die als specifiek doel 

hebben het rijden van NK’s en WK’s 

voor Masters (mooi woord voor “jonge 

bejaarden”)! 

De trainingen deze zomer en winter 

hebben veel opgeleverd: naast de 

sportieve vooruitgang het gevoel van 

fitheid en geestelijke ruimte! Kortom de 

weg ernaartoe voelde als een cadeautje 

met als sportief uitje een week op 

trainingskamp in Inzell. In de weken voor 

het NK hebben we onder leiding van 

Peter veel getraind op het verbeteren 

van het starten en het rijden van betere 

bochten. 

Op 10 februari mocht ik samen met 

Yvonne Simis afreizen naar Breda. 

Yvonne reed op zowel de 500m als 

de 1.000m haar beste seizoenstijden 

(respectievelijk 49,61  en 1.40,98). Ze 

grossierde in 3e en 2e plekken en werd 

3e in het overall klassement.

Mijn start op de 500m begon rommelig 

door de wisseling van paren en 

bandjes. Toen klonk het lang verwachte 

startschot en was mijn tegenstander 

als een raket vertrokken. Ik probeerde 

enigszins bij te blijven, wat resulteerde 

in een eindtijd van 43.30. Ook de 

1.500m en 3.000m gingen lekker, 

waardoor ik 4e stond in het klassement 

en me uiteindelijk ook plaatste voor 

de (martel)afstand: 5.000m. Met 

gemiddelde rondetijden van rond de 

39s liepen de benen lekker vol en dan 

begrijp je niet hoe de profs rondjes 28s 

kunnen rijden. Die lappen je dus iedere 

3 ronden een keertje. 

Het weekend was echt een feestje en 

een mooie ervaring. De overall 4e plaats 

smaakt naar meer. Als jullie me deze 

zomer zoeken dan ben ik waarschijnlijk 

ergens aan het trainen. Ik kijk nu al uit 

naar seizoen 2023/ 2024 met een WK in 

Enschede en de Winter World Masters 

games in Lombardije.

Hartelijke schaatsgroet 

Maarten Quist

Peter vdrb moedigt Maarten aan

geïnspireerd en zin om ook meer  
langebaan te schaatsen?
Dit jaar is er weer door een enthousiast clubje Hogeroppers deelgenomen aan 

verschillende langebaanwedstrijden op de Jaap Edenbaan. Het is ook zeker een 

aanrader om een keer een langebaanwedstrijd in Thialf te rijden. Dit is mogelijk door 

je bijvoorbeeld in te schrijven voor een recordwedstrijd. Nadeel is dat deze beperkt 

beschikbaar en vaak binnen een halfuur volgeschreven zijn. Wil je wedstrijden met 

snelle tijden rijden op de mooiste ijsbanen van Nederland, schrijf je dan in voor het 

Schaatscircuit. Voor meer info: https://www.schaatscircuit.nl

Het seizoen is alweer bijna voorbij helaas, maar gelukkig hebben we nog een leuk 

toetje in het vooruitzicht en dat is natuurlijk het Hogerop clubkampioenschap. 

Schrijf je allemaal in, want vorig jaar was bijzonder gezellig samen met SKITZ!

Hartelijke schaatsgroet Maarten Quist

21 en 22 januari j.l. deed ik mee 
aan het WK sprint voor Masters 
in Calgary en een week later aan 
het WK Allround voor Masters in 
Quebec. Hoe dat zo kwam? 

Sinds een paar jaar doe ik mee aan 

landelijke wedstrijden via Schaatscircuit, 

een organisatie die schaatsen op snelle 

banen in Nederland voor jong en oud 

organiseert en ondersteunt. Tijdens 

die wedstrijden kom je mensen tegen 

die ook niet zo jong meer zijn die 

gewoon met plezier blijven schaatsen, 

trainen en wedstrijden doen. Dat 

werkt aanstekelijk. Op de site van 

schaatscircuit kwam ik de aankondiging 

van beide WK’s tegen. En ik zag mijn 

kans omdat ik dit jaar voor het eerst 

uit kon komen in de leeftijdscategorie 

65-70 jr. Dan zijn de limieten goed 

haalbaar en de tegenstanders misschien 

wat ouder. Maar het leek me vooral 

mooi om op een groot evenement op de 

legendarische baan in Calgary en op de 

nieuwe baan in Quebec wedstrijden te 

kunnen schaatsen. 

Dus extra vrij gevraagd op mijn werk 

(ik had al 2 weken vrij om in Zweden 

te kunnen schaatsen). Dat werd me 

gegund: ‘zo’n gelegenheid moet je 

pakken’, dat was fijn. Verder probeerde 

ik het nog een beetje stil te houden en 

me ondertussen wel voor te bereiden 

met wedstrijden op de Jaap Eden Baan 

en andere banen in Nederland. 

Toch maar een speedpak aangeschaft, zo 

eentje die op maat gemaakt wordt. En 

een ticket gekocht van Amsterdam via 

Calgary naar Quebec en terug. Best wat 

kosten en ook vlieguren, niet zo goed 

voor het milieu. Nog steeds met in ‘t 

hoofd: zo’n kans krijg en pak je één keer. 

Calgary is een weinig sfeervolle stad, 

maar bij de ijsbaan leeft het. De baan 

is onderdeel van de universiteit voor 

kinesiologie met allerlei sportfaciliteiten. 

De Canadese ploeg traint op de baan, 

heel gaaf om dat te zien. Wat springen 

ze hoog bij de warming-up en wat 

schaatsen ze hard als je er met je neus 

bovenop staat! Er waren trainingsuren 

voor de masters gereserveerd en het 

was heel leuk om rustig een training 

voor te bereiden en na de training 

uit te kunnen fietsen. Zo kon je ook 

kennismaken met de andere schaatsers. 

De Sprint games had minder deelnemers 

dan de allroundwedstrijden. Degenen 

die voor één evenement kwamen kozen 

vooral voor de Allround wedstrijden in 

Quebec. Quebec is een mooie stad in 

het Frans sprekende deel van Canada. 

De Franse invloed is duidelijk aanwezig. 

Ook bij de allround games waren er 

gereserveerde tijden om te kunnen 

trainen.

De wedstrijden waren goed en 

strak georganiseerd. Toch was 

de sfeer ontspannen, ondanks de 

wedstrijdspanning en de wil om te 

winnen die er bij de meeste schaatsers 

wel was. Het mooiste vond ik de 

alleroudsten die het nog steeds 

aandurven om hun rondjes te rijden, 

niet bang om te vallen en die er 

zichtbaar zoveel plezier aan beleven, 

ook al hebben ze wat mankementen. 

Maar dat is natuurlijk een beetje 

beroepsdeformatie. Wat mijn prestaties 

betreft: sommigen van jullie hebben 

via de life streaming meegekeken: in 

Calgary ben ik eerste geworden in mijn 

leeftijdscategorie (bij weinig deelnemers, 

moet ik eerlijk bekennen maar ja, ze 

hadden gewoon kunnen meedoen:)). En 

in Quebec tweede, achter een snelle 

Canadese met heel veel supporters op 

de tribune. Ik heb maar bedacht dat ze 

mij ook aanmoedigden. Maar het leukste 

was het meedoen aan 2 zulke mooie 

evenementen. Ik dacht voor één keer 

maar volgend jaar is het WK Allround 

voor masters in Nederland, Enschede. 

Wie heeft zin om er ook voor te gaan? 

Voor een Hogeropper met een beetje 

ambitie, doorzettingsvermogen of 

gewoon snelheid is het best haalbaar!

Carolien van Rees

Masters’ International Sprint games 2023 
Calgary en World Masters Allround Speed 
Skating games, Quebec, Canada



Bas Haring

“Jureren” als een misdienaar
Ik schrijf dit stukje omdat ik het 
leuk vind. Niet omdat het over 
iets (vermeend) belangwekkends 
gaat, zoals de Women’s Cup of de 
hoogte van de contributie. Maar 
gewoon omdat ik iets leuks heb 
meegemaakt met Hogerop.

Tijdens de ledenvergadering aan het 

begin van het seizoen vroeg het bestuur, 

met klem, of mensen konden aangeven 

wanneer ze beschikbaar waren om te 

jureren. Er ging een briefje rond waarop 

je data kon aangeven, en ik had het 

gevoel dat ontsnappen onmogelijk was: 

je moest en zou jureren.

Begin december was ik aan de beurt en 

ik was nogal nerveus: ik had geen flauw 

benul wat er van me verwacht werd, en 

ik wist eerlijk gezegd niet eens waar ik 

naartoe zou gaan: een schaatswedstrijd. 

Dat begreep ik nog wel. Maar wat 

gebeurt daar allemaal? En hoe gaat dat 

in zijn werk?

Om alvast de conclusie van dit verhaaltje 

te verklappen: het was een heerlijke en 

leerzame avond, en ik raad u vooral aan 

om bij de volgende ledenvergadering 

ook zo’n vinkje te zetten.

Ik werd vriendelijk ontvangen door 

een ervaren scheidsrechter die 

niet meewarig deed over het feit ik 

overduidelijk geen kaas gegeten had van 

jureren. “Je bent vanavond assistent-

scheidsrechter,” zei hij aardig. “Dat is 

niet moeilijk, maar wel heel belangrijk. 

Als jij je werk niet goed doet, dan loopt 

het in de soep.” Daarna probeerde hij 

me geduldig uit te leggen wat er van me 

verwacht werd: “Je moet ervoor zorgen 

dat de schaatsers met de witte en de 

rode bandjes in de juiste baan gaan 

staan; en daarna de schaatsers met de 

blauwe en de gele bandjes.”

Wit, rood, blauw en geel? Vroeg ik me 

af. Dat zijn vier kleuren. Ik wist niet 

beter dan dat schaatsen met z’n tweeën 

tegen elkaar schaatsen. Ze ken ik het 

van tv. Ik kon me niet goed voorstellen 

hoe dat met vier schaatsers zou gaan. 

Gelukkig ging het vanzelf goed. Twee 

duo’s starten vlak achter elkaar – dat 

scheelt tijd – en iedereen gaat altijd in 

de juiste baan staan. Daar hoefde ik 

dus niet voor te zorgen. De assistent-

scheidsrechter hoeft er alleen maar 

op te letten dat de schaatsers die 

binnenkort moeten starten alvast in de 

buurt van de startlijn zijn.

Het ging uiteindelijk prima. Het was 

zelfs leuk en bovendien ook leerzaam. Ik 

leerde vooral hoe moeilijk het is om 
te weten wat een ander niet weet 
wanneer je zelf wel van alles weet: 

Het kwam niet bij de scheidrechter op 

dat-ie me moest uitleggen dat schaatsers 

met z’n vieren starten in plaats van met 

z’n tweeën; en hoe dat precies gaat.

Iedereen die avond op de Jaap Eden-

baan leek daar al jaren kind aan huis 

te zijn, en wist precies wat er allemaal 

moest gebeuren. Maar ik niet. Ik voelde 

me een beetje zoals ik denk dat ik me 

zou voelen als ik plots en onvoorbereid 

misdienaar moet spelen in een 

katholieke mis. Het zal heus goed gaan: 

zo moeilijk is dat taakje niet. Maar ik 

zal vermoedelijk niet écht begrijpen wat 

ik moet doen. En de anderen zullen zo 

gewend zijn aan de gang van zaken, dat 

ze me niet goed kunnen uitleggen wat er 

van me verwacht wordt.

Dit was les één: het is moeilijk om te 

weten wat een ander niet weet.

Ik leerde nog twee lessen, die ik korter 

zal beschrijven. Les twee: schaatsen 

is een heel bijzondere sport waar het 

kan gebeuren dat een gezette man van 

boven de vijftig een wedstrijdje doen 

met een pubermeisje. En het mooie is 

dat noch de man, noch het meisje zich 

realiseren dat dat bijzonder is.

Op de avond dat ik assistent-scheids-

rechter was, werd een soort van open 

wedstrijd verreden waar mensen op 

basis van louter pr gekoppeld werden. 

Zo kon het voorkomen dat tamelijk 

ongebruikelijke duo’s tegen elkaar 

moesten schaatsen; dat ging volkomen 

natuurlijk en met groot gemak. Ik vond 

dat een verademing.

Er zullen heus andere sporten zijn waar 

dit zo gebeurt. (Toen ik een jaar of 

acht was zat ik op een schaakclub waar 

ik wedstrijdjes speelde tegen sigaar-

rokende bejaarden; da’s net zoiets.) 

Maar toch vond ik het bijzonder.

En les drie was meer een persoonlijke 

les: ik heb het wedstrijd-gen echt niet. 

Er waren die avond twee Hogerop-ers 

die beiden met een gespannen gezicht 

aan het inrijden waren: alsof ze voor 

de wedstrijd van hun leven stonden. 

En toen één van beiden in de laatste 

ronde van de 1500 meter door zo’n 

gezette man van boven de vijftig werd 

ingehaald, was-ie duidelijk not amused: 

“Ik had hem te pakken, maar hij kwam 

toch terug: ik heb de wedstrijd niet 

goed ingedeeld.” Ik weet zeker dat de 

wedstrijd die avond nog een paar keer 

door zijn hoofd is gegaan.

Ik heb dat niet. Ik zit bij Hogerop omdat 

ik graag beter wil schaatsen dan ik kon. 

Niet omdat ik beter wil schaatsen dan 

een ander. Maar misschien hou ik mezelf 

voor de gek en is het mij gewoon niet 

gegeven beter te schaatsen dan een 

ander. Of misschien is het proberen 

beter te schaatsen dan een ander wel 

een manier om beter te leren schaatsen 

dan je kon.

Hoe dan ook had ik een geweldige avond 

en raad ik u nogmaals aan om ook een 

keer te “jureren”.

4x1,5 iMpressies

Met dank 
aan André 
Witkam, 
fotografie

12 februari 2023

Langebaan-wereldkampioenen onder 
elkaar: Carolien met Cindy Klassen



We gaan weer rijden om de 
Hogerop trofee. Vorig jaar 
versloeg puk Maarten. Wie 
wordt dit jaar de winnaar? Met 
de nieuwe correctiefactoren zijn 
Carolien, Toni en Ad serieuze 
kanshebbers naast Maarten, puk 
en eelco. en met alle nieuwe 
wedstrijddeelnemers van dit jaar 
zijn er ook zeker weer outsiders 
om rekening mee te houden.

Alle actieve Hogerop leden (met een 

schaatsabonnement op een KNSB 

uur of een recreatieuur) kunnen 

meedoen. Ook voor de beginnende 

wedstrijdrijders zijn er haalbare 

afstanden te rijden. We delen de avond 

met Skits en Ztikz. Helaas hebben

we minder tijd gekregen dan vorig 

jaar (er is weer meer interesse in 

wedstrijdrijden). Daardoor is het niet 

zeker of we kunnen afsluiten met een 

mass-start.

Gelukkig is er rondom de wedstrijd 

weer meer mogelijk dan vorig jaar: we 

beginnen de avond om 18u00 in de 
Bertelingzaal (boven Waterman) 

met soep, broodjes en een drankje 

aangeboden door Hogerop voor alle 

leden. Willem Jan komt ons bijpraten 

over de ontwikkelingen rondom de 

verbouwing van de ijsbaan en zal iets 

vertellen over de techniek van het 

schaatsen slijpen.

Wie niet meerijdt moedigen we aan 

tijdens de wedstrijd even bij de Jaap 

binnen te lopen om de stoelen warm te 

houden tot de wedstrijdrijders van het 

ijs komen. De Jaap blijft tot 24 uur 
open dus we kunnen het schaatsseizoen 

nog gezellig samen afsluiten.

Inschrijven voor het eten vooraf gaat 

via deze link: https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSf74pEN9W3Aba

xCTOjsAiSPVYukPyGxgV9p9Yzq1Cz-

roRAzg/viewform?usp=sf_link. Let op 

er is plek voor maximaal 60 deelnemers.

In het Hogerop Hoog&Droog 
programma zijn nog een paar plekjes 

vrij: we kunnen nog 2 handklokkers en 

een assistent starter gebruiken. Meld je 

aan via wedstrijd.hogerop@gmail.
com. Alle informatie over de wedstrijd 

lees je hieronder. Let op je moet je apart 

inschrijven voor het eten (zie hierboven) 

en voor de wedstrijd (zie hieronder).

Wedstrijd
De wedstrijd start om 20u30, de eind-

tijd zal rond 23u00 zijn. Je kunt je in  

schrijven via inschrijven.schaatsen.nl.  
Selecteer de wedstrijd van 18-3 

om 20u30  en klik op inschrijven. Je 

hebt je KNSB relatienummer nodig 

om je in te schrijven. Alle leden die 

Hogerop Clubkampioenschap 
zaterdag 18 maart 2023

een KNSB wedstrijdabonnement of 

recreatieabonnement hebben kunnen 

inschrijven. Weet je je relatienummer 

niet? Op www.hogerop.org lees je waar 

je het kunt vinden. Inschrijven kan tot en 

met 14 maart aanstaande.

Je kunt kiezen uit de volgende afstanden:

100 en 300 meter, 500 en 700 meter 

en 500 en 1500 meter

Mocht het lukken om een mass start te 

rijden, dan is apart inschrijven daarvoor 

niet nodig.

Klassement
Tijdens de vorige edities van het club-

kampioenschap werkten we met een 

correctiefactor om tot één gender-
neutraal klassement te komen. Sinds 

vorig jaar passen we ook een leeftijds-

correctie factor toe voor rijders vanaf 

60 jaar.

We maken een klassement op over 500 

en 1500 meter. Een enkel lid zal 500 en 

300 of 700 meter rijden. We herleiden 

de 300 of 700 meter tijd via punten naar 

een 1500 meter tijd.

De gendercorrectiefactor bestaat uit het 

puntenverschil tussen de snelste man 

en de snelste vrouw tijdens de vorige 

editie. Dat verschil was bij editie 2021-

2022 8,424 punten. De leeftijdsfactor 

is een correctiefactor waarmee 

60-plussers gecompenseerd worden. 

Het puntenverschil tussen de winnaar 

en de snelste 60- plusser was tijdens de 

laatste editie 13,614. Een vrouwelijke 

deelnemer uit de leeftijdscategorie 60 

of hoger krijgt beide correcties. De 

correctiefactoren wijzigen dus ieder jaar.

Deze werkwijze is zonder meer 

gender- en leeftijdsneutraal omdat de 

correctiefactoren in het voordeel van de 

jongeren en/of mannen uit gaan vallen 

zodra de tijdsnelste deelnemer een keer 

een vrouw en/of 60+ is. 

Jury
Er zijn vanuit Hogerop twee 

handklokkers nodig. Wie, naast Ingrid 

die ons door de avond praat, het feestje 

vanaf de eretribune wil bekijken kan 

zich melden bij wedstrijd.hogerop@

gmail.com. Ook mogen we een assistent 

starter leveren. Ook hiervoor graag 

aanmelden per mail.

Laatste rondjes op 19 maart Op de foto het orkest  

bij de laatste rondjes in 1997, met Hogeroppers Ilona en Wouter, terwijl  

de friese stamboekpaarden met arresleeën het ijs uit de baan reden. 

                                                        Those were the days...

ook in het schaatsen. onze zondagtrainer en Hogeropper Jeroen 
heeft twee weken gebivakkeerd in Collalbo waar het Noorse 
schaatsteam een trainingskamp had belegd. Met dat leuke kastje 
op hun rug werden alle gegevens vastgelegd. Dat ging heel ver, 
zelfs de snelheidsontwikkeling per slag kon voor het eerst worden 
uitgemeten.

 Meten is weten



Laatste 
trainingen
Woensdag: 8 maart
Donderdag: 16 maart
Zaterdag: 11 maart
Zondag: 19 maart 
(laatste dag dat de ijsbaan open is)

De trainingen stoppen op de 

KNSB uren een week eerder dan 

de toerschaatsuren omdat er dan 

wedstrijden gehouden worden. 

Zaterdag 11 maart is extra 

bijzonder omdat Kees vanaf volgend 

seizoen geen training meer op 

zaterdagochtend zal geven. Natuurlijk 

willen wij dit niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan! We hopen dat 

alle hogeroppers van de zaterdag er 

allemaal zijn!!!

Facturering 
contributie en 
trainingen

Met ingang van het nieuwe 

verenigingsjaar nemen we auto incasso 

als uitgangspunt voor het factureren. 

Dit is namelijk veel eenvoudiger voor 

het verwerken van alle betalingen in de 

boekhouding. Dit stellen we begin april 

in bij de persoonlijke gegevens. Leden 

die daar niet mee akkoord kunnen gaan 

kunnen dit voor zichzelf na 15 april via 

de website terugzetten.

parkeren
parkeren op Middenmeer en 
Voorland kost voortaan 3,50 euro 
per uur. met een eindtijd van 19.00 
uur.

rondje 
rechtsom
Op donderdagochtend 16 maart 
van 7.30 tot 9.00 uur schaatsen we weer 

rechtsom! Trainer Kees de Vrij helpt je 

met tips en tricks zodat je makkelijker 

door de bocht rechtsom komt, op 

natuurijs of op de ijsbaan tijdens het 

welbekende Rondje Rechtsom met  

Kees de Vrij. 

Schaatsen tijdens het Rondje rechtsom 

met Kees de Vrij kan met een ritten-

kaart-registratie of normaal kaartje voor 

bovenstaande tijdslots. Plan je bezoek 

via www.jaapeden.nl/bezoek

Update van Joris Wouters, directeur 

Jaap Edenbaan. Vandaag is contract 

getekend dat de gemeente weer 

eigenaar van het complex wordt. Dat 

wil zeggen dat de erfpacht weer bij de 

gemeente ligt. 

JE Stichting wordt langlopende 

exploitant. Reden de gemeente wil niet 

veel geld stoppen in iets dat niet hun 

eigendom is. 

Deze zomer wordt de 400 meter-
baan vernieuwd, deze stamt uit 1990 

en is aan vervanging toe. De ijsinstallatie 

is een aantal jaar geleden vernieuwd 

en blijft intact. Het gebouw voor de 

techniek wordt wel verplaatst op een 

later tijdstip. Aanvang bouw nieuw 

techniekhuis in najaar. 

De krabbelbaan gaat verplaatst 
worden richting Chalet, zodat 

de kleedkamers onder de kantoren 

beter bereikbaar worden. Dit in 

overeenstemming met BGA. 

planning is dat de nieuwe baan 19 
oktober weer opengaat, een weekje 

later dan normaal maar zonder veel 

vertraging. In het algemeen is het idee 

dat de ingrijpende verbouwingen altijd 

in de zomer plaatsvinden, zodat de 

schaatsers geen hinder ondervinden. 

Gemeente heeft bepaald, naar aanleiding 

van de situatie in de wereld, dat alle 

grote projecten heroverwogen worden, 

voor de 400 m baan vernieuwing 

hebben ze een uitzondering gemaakt. 

De heroverweging, o.a. ijshal wordt 

komend voorjaar besproken en zal naar 

verwachting in Juni bekend gemaakt 

worden.

Toekomst Je baan


