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Intro 
 

Leden, gelukkig hadden we toch weer natuurijs afgelopen 

jaar. Op de landijsbaan werd donderdag 1 maart tot en met 

zondag 4 maart geschaatst. Dat was helemaal op het einde 

van de winter 2017-2018 toen eigenlijk niemand meer 

verwachte dat er nog sterk ijs zou komen. 

 

 Donderdag 1 maart troffen de ijsmeesters van de ijsclub 

nog grote wakken aan op de landijsbaan, maar door deze 

met een rood-wit lint af te zetten kon er toch veilig 

geschaatst worden op echt helder zwart natuurijs.  Dat kon 

vervolgens ook nog vrijdag en zaterdag. Zondag kwamen 

de temperaturen boven nul en was het rond de klok van 2 

uur ’s middags afgelopen met de natuurijspret. 

 

Deze intro en eigenlijk het gehele clubblad schrijf ik uit de 

vrije hand als Webbeheerder van IJsclub Baambrugge. 

Tina Bengtson neemt de communicatie als vrijwilliger van 

mij over. Communicatie zal plaats gaan vinden op een 

manier anno 2019 welk Baambrugge en in het bijzonder 

IJsclub Baambrugge past. Tina succes. Lezers veel lees 

plezier en natuurlijk veel schaats en sportplezier.  

 

Tot slot u zet toch ook in voor IJsclub Baambrugge de 

oudste vereniging van maar liefst 110 lentes in 

Baambrugge die niet enkel leeft als de temperatuur ver 

onder nul daalt. 

 

 

Dirk de Groot, vrijwilliger  IJsclub Baambrugge 

 

 

Bestuur IJsclub 
 

 Secretaris   
 

Astrid van Engen      0294-785450 
 

 engen.ave@caiway.nl 

secretariaat@ijsclubbaambrugge.nl 
   

 Penningmeester   

 Wouter Verster      0294-287077 

  wouterverster9@gmail.com 

penningmeester@ijsclubbaambrugge.nl 
   

   

 Accommodatie + Evenementen  

 Richard Tinus      0294-293696 

  richardtinus@upcmail.nl 
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Belangrijke adressen 
 
Ledenadministratie 

Anco Post / Corina Giesbers 

ledenadministratie@ijsclubbaambrugge.nl 
 

Jeugdschaatsen 

Serge Colle 

jeugdschaatsen@ijsclubbaambrugge.nl 
 

Coordinator Jeugd traininggroep 

vacature 

vacature@gmail.com 
 

Administratie Trainingsabonnementen  

Trainingsgroep & recreatieschaatsen 

Anco Post 

abonnementen@ijsclubbaambrugge.nl 
 

Verhuur clubgebouw  

Ton Fleer 

verhuur@ijsclubbaambrugge.nl 
 

Verhuur/gebruik Skeelerbaan 

Wim Verbree 

skeelerbaan@ijsclubbaambrugge.nl 
 

PR IJsclub Baambrugge 

Tina Bentson 

mcmbengtson@hotmail.com  

 

 
 

Uitnodiging 
 

110e Algemene Ledenvergadering 
 

 

De uitnodiging naar de leden laat op zich wachten. 

 

 

Notulen 109e Ledenvergadering 
 

De notulen algemene ledenvergadering gehouden op 14 

november 2017 laat op zich wachten 

 

 

Zeer zwaar bestuurlijk weer  
 

Op de 109e algemene ledenvergadering traden Kees Bos en 

Dirk de Groot terug als bestuurslid respectievelijk Voorzitter. 

Het bestuur is daarmee in zeer zwaar weer gekomen. Het 

bestuur dient minimaal uit 5 bestuursleden te bestaan. Dat 

zware weer moet de leden aan het denken zetten, schroom 

niet om toe te treden tot het bestuur. Op de 109e ALV heeft  

bestuurslid Richard Tinus aangegeven niet de voorzitterstaak 

waar te nemen.  In de loop van 2018 heeft Astrid van Engen 

aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen op de 110e ALV. 

Daarnaast is bekend dat Penningmeester Wouter Verster eind 

2019 stopt met zijn werkzaamheden. Positief is dat Ton Fleer 

zich heeft aangemeld als bestuurslid, maar tot op heden nog 

niet tot het bestuur is toegetreden. 

 

 

Vergunning natuurijs  
 

We hebben de zaakjes weer op orde. Van de gemeente de 

Ronde Venen is in december 2016 een vijfjarige vergunning 

ontvangen voor het mogen inrichten van een schaatsbaan op 

zowel haar landijsbaan als het traject dat loopt van het 

gemaal de Ruiter, via de Geuzensloot  en de Angstel van 

Loenrsloot door Baambrugge tot de noodwaterkering circa 

200 meter voorbij de molen Hoog en Groenland richting 

Abcoude.  De vergunning houdt ook in dat IJsclub de rechten 

heeft voor de Koek en Zopie verkoop op en langs het ijs.  De 

vergunning is ingegaan op 1 januari 2017 en eindigt op 31 

december 2021. Voor het organiseren van 

schaatsevenementen zoals een toertocht of 

marathonwedstrijd geld een meldingsplicht van 2 x 24 uur 

voor het evenement.  De kosten voor de vergunning hebben 

we wel betaald hoewel uit naam van de Koning daar wel een 

dwangbevel aan te pas moest komen in 2017. 

 

 

Van de penningmeester  
 

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: 

 

Gewoon lidmaatschap 

Indien u 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 niet aan de KNSB opgegeven; u bent dus niet 

verzekerd tegen ongevallen gedurende het schaatsen op 

natuurijs. 

 

Het gewone lidmaatschap 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. Let op er 

wordt slechts een persoon geregistreerd. Kinderen die per 1 

juli ouder zijn dan 18 jaar dienen zelf lid te worden en 

kunnen dat al vanaf  16 jaar.  

Colofon 

 
Dit clubblad is een digitale uitgave van IJsclub Baambrugge via de website 

van IJsclub Baambrugge. De redactie is voor de laatste keer  verzorgd door 
Dirk de Groots.  

 

IJsclub nieuws via Internet,  Website:  www.ijsclubbaambrugge.nl   
of  Facebook: www.facebook.com/ijsclubbaambrugge . 
 

Telefoonnummer bij (ijs) evenementen: bel een v/d bestuursleden 

 
Bankrekening: IBAN: NL21 RBRB 0690 2955 96 

 
IJsclub Baambrugge heeft Bankrekening nummer IBAN: NL21 RBRB 

0690 2955 96 bij de Regio bank te Weesp. Wel even duidelijk uw naam en 

adres vermelden. Raden is niet het sterkste punt van Wouter Verster, de 
penningmeester. 

mailto:%20skeelerbaan@ijsclubbaambrugge.nl
http://www.baambrugge.schaatst.nl/
http://www.facebook.com/ijsclubbaambrugge
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Actief lidmaatschap 

We spreken van een actief lidmaatschap indien uw actief 

sport, bestuurslid, trainer, jury, natuurijsmeester of actief  

vrijwilliger bent  bij ijsclub Baambrugge. Het 

actieflidmaatschap komt boven het gewoon lidmaatschap 

maar is persoonlijk en wordt opgegeven aan de KNSB. Ook  

actieve schaatsers jonger dan 18 jaar dienen actief lid te zijn. 

Op basis van het actief lidmaatschap is men via de KNSB 

beperkt verzekerd.  Vrijwilligers die niet als actief lid zijn 

opgegeven kunnen in geval van schade terugvallen op de 

gemeentelijke verzekering voor vrijwilligerswerk.  

 

Donateur 

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 

geheel voor eigen risico. 

 

Kosten 

Voor het komende seizoen 2018-2019 zijn de kosten 

lidmaatschap als volgt: 

 

€ 10,00 voor een gewoon lidmaatschap; 

€ 21,00  voor actieflidmaatschap 18 jaar en ouder *) incl. € 

8,50 afdracht KNSB; 

€ 18,50  voor actieflidmaatschap jonger dan 18 jaar *) incl. € 

6,00 afdracht KNSB; 

€ 7,50 minimaal voor het donateurschap.  

 

*) Het actieflidmaatschap wordt in rekening gebracht bij de 

kosten van een schaats en/of skeeler abonnement en/of 

training 

 

Bestuursleden (kader) worden door IJsclub Baambrugge ook 

als actief lid aangemeld  de afdracht aan de KNSB is 

daarvoor € 6,00.  

 

 
 

Wouter Verster, penningmeester 

 

 

 

 

Aanmelden 

Wilt u zich nu aanmelden als lid dat kan direct door u 

digitaal aan te melden via de website onder de knop Welkom 

en Lidmaatschap. 

 

 

 

Leuk om te weten  
 

Onder de kop leuk om te weten een terugblik op al de 

wetenswaardigheden van het afgelopen jaar. 

 

 

De winter in beeld  
 

Donderdagmorgen 1 maart 2018 was er sterk natuurijs. De 

landijsbaan kon geopend worden. Maar er ging wel wat 

aan vooraf. Weet u het nog?  

 

 
 

Er stond al enkele dagen, terwijl de temperatuur stevig 

onderuit ging, een felle oosten wind. Het gevolg wakken 

dwars over de ijsbaan. 

 

 
 

Eindelijk was het zover Donderdagmorgen 1 maart er kon 

geschaatst worden. 

 

 

Zaterdagmorgen 3 maart 2018 gingen de jeugdige 

jeugdschaatsers niet naar de Jaap Edenbaan in Amsterdam 

maar schaatste op puur natuurijs op de landijsbaan.  
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Mutsen, warme jassen en wanten alles werd uit de kast 

gehaald om heerlijk te schaatsen. Hier de jeugdschaatsers 

met hun begeleiders op Zaterdagmorgen 3 maart 2018 om 

circa 9.30 uur op de landijsbaan. 

 

 

 

Het Jeugdschaatsen  
 

Zaterdagmorgen 14 oktober 2017 startte het 

jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan. De finish van het 

jeugdschaatsen was zaterdagmorgen 17 maart 2018 

 

Op de slotdag was er weer de Jaagmeesterproef. Elke 

jeugdschaatser reed het aantal rondjes dat die moest 

schaatsen of zelfs veel meer rondjes. Toen de proef erop 

zat werden de schaatsdiploma's uitgereikt in het 

clubgebouw. Er was natuurlijk de persoonlijke diploma-

uitreiking met een woordje van de begeleider. Het feest 

werd afgesloten met de vermaarde pannenkoeken 

eetfestijn. Dat was smullen. Kits in oktober gaan we weer 

schaatsen, afgesproken. 

 

Zaterdag 13 oktober 2018 stonden de jeugdschaatsers weer 

op het Amsterdamse ijs voor een nieuw 

jeugdschaatsseizoen. 

 

 

Evenementen verkeersregelaar  
 

Het voor 14 februari 2018 uitgeschreven 

natuurijsevenement van IJsclub Baambrugge is door de 

ingevallen dooi helaas niet doorgegaan.  Wel zijn de  

evenementen verkeerregelaars opgeleid die voor dit 

evenement ingezet zouden worden.  Perfect gedaan 

evenementen verkeersregelaars we gaan duimen op nog 

een echte winter.  Ook evenementen verkeersregelaar 

worden? Stuur een mailtje naar 

info@ijsclubbaambrugge.nl. Rond 1 februari 2019 wordt 

er weer een natuurijsevenement verwacht waarvoor de 

verkeersregelaars moeten worden opgeleid. 

 

 

 

Clubkampioenschappen  
 

Woensdag 21 mrt 2018. De clubkampioenschappen van 

IJsclub Baambrugge met Diemen, Abcoude, Gein en 

Omstreken en stg. Viking. De wedstrijden verliepen snel 

daardoor was het mogelijk om ook nog een 3 kilometer te 

schaatsen.  

 

De prijzen van de clubkampioenschappen,  seizoen 2017-

2018, werden 6 april uitgereikt in ons clubgebouw. De 

schaatsers van de ijsclubs uit Abcoude, Diemen, Driemond 

en Baambrugge werden daar gehuldigd. Op het podium 

stonden alle winnaars van de diverse klasse van pupillen 

tot Masters. Naast de kampioensprijzen werden er ook nog 

diverse speciale bekers uitgereikt 

 

Tijden deelnemers IJsclub Baambrugge: 

 

Klassement 100-300-300  Meisjes A-B 

Naam Cat 100 300 300 Punten 

Eva van der 
Maat 

DPB 15.04 41.46 41.93 214.183 

 

 

Klassement 500-700  Meisjes jun C + B 

Naam Cat 500 700  Punten 

Jikke van 
Oostrom 

DJC 1:04.77 1:33.14  131,298 

Roxy Bugter DB2 1:05.70 1:35,34  133,800 

 

Klassement 500-1500  Jongens Junioren B, Heren sen, 

Heren Masters 

 Naam Cat 500 1500 Punten 

Jochem 

Giesbers 

HA1 42.41 2:16.15 87.793 

Erik Tinholt HSA 47.19 2:34.98 98.850 

Christiaan de 

Groot 

HSB 48.60 2:37.46 101.086 

Demian 

Krouwel 

HN3 48.23 1.11.53 

(700 m) 

99.322 

Dirk de Groot H65 53.73 2:51.42 110.870 

 

 

Klassement 3000  Jongens Junioren B, Heren sen, 

Heren Masters 

 Naam Cat 3000 

Jochem 

Giesbers 

HA1 4:55.75 

Dirk de Groot H65 6:09.40 
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Skate en Skeelerprogramma 2018  

 

In April werd het skate- en skeelerprogramma bekend 

gemaakt voor 2018. 

 

Op 20 april is om 16.30 uur gestart met de skeelerlessen  

voor de jeugd, de lessen van één uur werden verzorgd door 

Ester de Rooij en duurde tot 21 september.  

Na deze training voor de allerjongste en beginnende 

skaters was en is er een training voor de gevorderde 

jeugdigen. Die tweede groep startte om 17. Uur met hun 

training. 

 

 
 

Tot slot waren een achttal master skaters vrijdagavond 

actief op de skeelerbaan. Onder die groep skaters diverse 

marathon schaatsers die met het oog op een goed 

bochtentechniek veel profijt hebben van de skate 

trainingen op de 200 meter lange Baambrugse skeelerbaan 

 

 

Team GOBAD kiest eigen weg 
 

Het schaatstrainingsgroep Team Gobad, het schaatsteam 

van de talenten, heeft aangegeven zich los te willen weken 

van de ijsclubs waartoe ze behoorden. Dat betekend dat 

per 1 mei 2018 het team Gobad geen onderdeel meer is 

van de ijsclubs uit Abcoude, Baambrugge, Diemen en 

Driemond. Het Team GOBAD kiest haar eigen weg. 

 

IJsclub Baambrugge beleefde vanaf 2011 een leuke tijd 

aan de schaatsers die in de bekende oranje kleuren actief 

waren op de kunstijsbanen maar ook op onze skeelerbaan.  

Nog even een plaatsje van de Orange schaatsers. 

 

 
 

Team GOBAD schaatsers  

Succesvolle fietstocht van de Lions   
 

Het was weer een leuke fietstocht die de Lions 

georganiseerde op 24 juni. Er was 5000 Euro te verdelen 

voor de verschillende verenigingen die er mee deden.  De 

deelnemers fietste voor IJsclub Baambrugge € 350 bijeen.   

 

Dat is een leuk bedrag als start voor de aankoop van een 

nieuwe grasmaaimachine. 

 

 

In Augustus was er geen Dorpsloop 
 

De IJsclub Baambrugge, slaat een jaartje over met haar 

Jaarlijkse Dorpsloop over 10, 4 of 1 kilometer op de 

wegen door en naar Baambrugge. IJsclub Baambrugge 

hoopt op deze wijze nieuw (lokaal) kader te vinden om in 

2019 toch weer een dorpsloop te organiseren. Ideeën en 

support zijn meer dan welkom, aldus de website van 

IJsclub Baambrugge.  

 

 
De 29e Dorpsloop Baambrugge die gepland was op 24 

augustus 2018 ging dus niet door. Jammer in een tijd waar 

het actief bewegen meer dan noodzaak is.   

  

Daarom ideeën en support is meer dan welkom. Het kan 

toch niet zo zijn dat de Baambrugge Dorpsloop 

verledentijd is.  
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Toch een tijdrit  15 september 2018 
 

Valerie Steffens uit Amersfoort en Luc Essink uit Almere 

waren zaterdagmiddag 15 september 2018 de snelste dame 

en heer bij de 13 kilometer lange tijdrit langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal die te maken had met vertraging 

door een viswedstrijd. Essink legde in 17 minuten en 32 

seconden de rit tegen de klok af terwijl Valerie Steffens er 

20 minuten en 19 seconden over deed. Dat waren de 

snelste in een veld van 56 deelnemers, waarvan de eerste 

deelnemer ongeveer anderhalf uur later vertrok dan de 

oorspronkelijke vertrektijd van twee uur 's middags. De 

eerste starter was bij toeval Valerie Steffens de overige 

deelnemers vertrokken daarna telkens na 30 seconden voor 

hun solo rit. Oorzaak van de verlate start: een 

internationale viswedstrijd in het Amsterdam-Rijnkanaal.  

 

 
 

Deze 25e tijdrit was weer een echt sportevenement over 13 

km fietsen op de West Kanaaldijk langs het Amsterdam-

Rijnkanaal. Met dank aan de initiatief nemer Ben Mouris 

hij vond dat IJsclub Baambrugge een tijdrit moest 

organiseren. Die kwam er maar er waren zoals gezegd ook 

visser mannen op het parcours die zaterdagmiddag in 

september. 

    

Uitslagen 

 

Dames  

1e   20:19, Valerie Steffens, Amersfoort 

2e 21:18, Clare Roy, Naarden 

3e   21:55, Marti Valks, Hilversum 

                                

Jeugd Dames     t/m 16 jr 

1e 23:32, Carola van de Wetering, Nieuw Vennep 

2e 24:32, Daan Louwersen, Amsterdam 

3e 25:41, Emma Koster, Muiderberg 

                                              

Heren                    

1e 17:32, Luc Essink, Almere 

2e 17:35, Yanne Dorenbos, Castricum 

3e 17:38, Jack Allison, Amsterdam 

                                     

Jeugd Heren      t/m 16 jr 

1e 19:51, Wessel Mouris, Baambrugge 

2e 20:51, Kas Visser, Houten 

3e 22:37, Michiel Mouris, Baambrugge 

                                              

Heren Masters va 40 jr 

1e 18:05, Jordy Meerman, Breda 

2e 18:09, Shane Mahon, Haarlem 

3e 19:02, Ronald Meijer, Utrecht 

 

 

Henny Schockman 
 

Vrijdagmiddag 21 september 2018 trof IJsclub 

Baambrugge een rouwkaart in haar brievenbus van, de dag 

ervoor, overleden Henny Schockmann. 

 

Een relatief korte periode was Henny ernstig ziek. Henny 

was in hart en nieren een schaatser. Vele jaren lid van de 

trainingsgroep van IJsclub Baambrugge. Was leider van 

het jeugdschaatsen op de zaterdag. Was een 

marathonschaatser een reed zoals op de kaart staat 3 x de 

Elfstedentocht. Daarnaast was Henny een techneut die in 

technisch opzicht ook veel voor de IJsclub heeft betekend, 

ook binnen de ijsclub kreeg hij de machines draaiend. 

 

 
 

Kortom, met Henny Schockman verliest IJsclub 

Baambrugge een gerenommeerde rijder. 

 

Skate vaardigheidsdiploma's uitgereikt 
 

Vrijdag 21 september zijn voor de jongste jeugd de skate 

vaardigheidsproeven afgenomen. Het was gelukkig droog 

genoeg om de skate proef weer uit te voeren. Dat 

betekende proeven op een been, de sprint, de slalom, de 

achtjesproef en het rondje te skaten. Tot slot reed de 

jongste jeugd een duurproef van 5 minuten. Helaas begon 

het tijdens de skate proeven bij de oudere jeugd die onder 

meer een duurproef van 10 minuten voor de boeg hadden 

te regenen. Geen skate vaardigheidsdiploma voor deze 

skaters helaas. 
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Met het afleggen van de skate vaardigheidstesten zat het 

skate seizoen 2018 er voor de jeugd op.  Volgend jaar 19 

april start er mogelijk een  nieuwe skateseizoen voor de 

jeugd. 

 

 

RV Marathon door Baambrugge   
 

De 2e Ronde Venen Marathon kwam zondagmorgen 18 

november door Baambrugge.  Even na 10 uur in de 

ochtend liepen de Marathon lopers vanuit  Abcoude (start) 

door Baambrugge. Het looptraject ging via de Horn, 

Kleiweg, Dorpsstraat en Zuwe richting Vinkeveen.  Na de 

marathonlopers (42 km) startte om 11 uur de 10 km lopers 

in Abcoude. Ook die lopers kwamen door Baambrugge om 

vervolgens na de tunnel onder de A2 weer op het fietspad  

langs die A2 terug te lopen naar Abcoude.  Het verliep 

allemaal prima. Richard Tinus was het Rayonhoofd en 

vrijwilligers traden op als verkeersregelaar of  bemenste de 

verzorgingspost ter hoogte van het viaduct in de Zuwe 

onder de A2.  

 

 

Dirk de Groot benoemd tot erelid  
 

Op de 109e ALV is Dirk de Groot  na  zijn bestuurslid 

periode van 28 jaar  (1989-2017, waarvan de periode 

2008-2017 als voorzitter) benoemd tot erelid. Een 

bestuurslid met passie voor de schaatssport en in het 

bijzonder voor IJsclub Baambrugge. Een bestuurslid die tal 

van evenementen in zijn bestuursperiode georganiseerd 

heeft zoals tijdritten, dorpslopen, fietstochten maar ook de 

schaatsmarathon op natuurijs, afvalwedstrijden op dat ijs 

en kortebaanwedstrijden. Eén maal mocht hij de 

Vinkeveenseplassentocht en Botsholtocht  meemaken 

(1997). Ook was hij actief bij het georganiseerd schaatsen 

op de Jaap Edenbaan stimuleerde wat betreft 

jeugdschaatsen, recreatiefschaatsen en de trainingsgroep. 

Een bestuurslid die bestuurlijk Team-Gobad, het talenten 

schaatsteam, liet ontstaan.  Als voorzitter bracht hij het 

skeeleren naar Baambrugge en gaf invulling aan het 

benutten vanaf 2010 van de  aanwezige skeelerbaan 

middels trainingen en wedstrijden. Daarnaast een 

bestuurslid die de IJsclub in diverse overleggen 

vertegenwoordigde en tevens de ijsclub publicitair in het 

nieuws bracht via de media en internet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Als de echte winter komt 
 
Wat is de basis informatie voor als het echt gaat vriezen. 

  

 

Landijsbaan is er klaar voor 

 
De verlichting werkt, de waterpomp doet het. Het 

drainagesysteem is afgesloten en de landijsbaan ligt er 

verdronken bij. Deze laatste term is van de IJsmeesters die 

de landijsbaan onderwater zetten. Dat doen ze pas als het 

echt gaat vriezen. Te snel onderwater zetten betekend extra 

waterverlies door de dijken maar bovendien veel slibafzet 

op de skeelerbaan. Daarom is het devies van de ijsmeesters 

rustig wachten niet zenuwachtig worden, het komt goed.  

 

 

Meer water na de 3e week van Januari  
 

Als die echte winter na de 3e week van Januari komt wordt 

het water op de landijsbaan extra hoog opgezet. Het liefst 

zo’n 40 centimeter.. De ervaring afgelopen winter leerde 

dat zoninstraling een negatief effect heeft op de ijsvorming 

als de 

waterstand te 

laag is. Die 

zoninstraling 

brengt het 

fotosynthese 

proces opgang. 

Het gras gaat 

daardoor 

zuurstof 

produceren.  Het gevolg allemaal kanaaltjes door het ijs. 
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Heerlijk schaatsen op natuurijs 

 
De spelregel binnen het bestuur van IJsclub Baambrugge 

is: als er drie ijsmeesters naast elkaar over de landijsbaan 

kunnen lopen dan kan er geschaatst worden. Cor van 

Schaik, Bouwe Samplonius en Dirk de Groot hebben op 

deze manier al vele malen bepaald dat het ijs sterk genoeg 

is om te schaatsen. Dan wordt het bestuur geïnformeerd 

om de baan officieel te openen, de vlag te hijsen en rap de 

banken buiten te zetten om de schaatsen aan te trekken. 

Het clubgebouw wordt in gereedheid gebracht en er kan 

geschaatst worden. 

 

Weet u nog waar u uw schaatsen heeft opgeborgen? En 

zijn de schaatsen nog scherp? Nee, laat ze dan nu slijpen. 

Het is gewoon maar een tip om straks heerlijk te 

schaatsen op het natuurijs van de landijsbaan. 

 

 

Toegang Landijsbaan  
 

Bij sterk ijs bepalen de ijsmeesters van de ijsclub of er 

geschaatst kan worden. 's Avonds zal de landijsbaan via de 

acht lichtmasten rond de ijsbaan verlicht worden. Het 

clubgebouw is de ontmoetingsplaats. Even op temperatuur 

komen en kijken naar de schaatsers. De ingang naar de 

landijsbaan loopt langs het clubgebouw. Auto’s parkeren 

kan op de parkeerplaats langs het Achtervlietpad. De 

dorpse schaatsers komen natuurlijk op de fiets naar de 

ijsbaan. Als donateur en als lid van de ijsclub heeft u vrij 

toegang. Niet leden kunnen ter plaatse lid worden voor een 

tarief van € 2,50 boven het normale lidmaatschap. De 

toegangsprijs tot de landijsbaan voor niet leden boven de 

18 jaar is € 2,00 per dag.  
 

 
 

 

Al lid van de IJsclub? 
 

Genieten van het Baambrugse schaatsplezier betekend ook 

lid zijn van IJsclub Baambrugge. Als u in geval van 

natuurijs gebruik wilt maken van het natuurijs van IJsclub 

Baambrugge, dan past u het gewoon lidmaatschap. 

Gewone lidmaatschappen worden niet aan de KNSB 

opgegeven; u bent hiermee dus niet verzekerd tegen 

ongevallen gedurende het schaatsen op natuurijs.  

 

Het gewone lidmaatschap, conform de statuten is dit een 

seniorlid die vóór één januari van het lopende kalenderjaar 

achttien jaar of ouder is, 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. Let op: 

er wordt slechts één persoon geregistreerd. Kinderen die 

per 1 juli ouder zijn dan 16 jaar dienen zelf lid te worden. 

Voor jongeren onder de 18 jaar is het ook mogelijk lid te 

worden. Dit worden juniorleden genoemd en hebben vanaf 

16 jaar stemrecht tijdens de ALV. 

 

Kosten.  

Voor het komende seizoen 2018-2019 zijn de kosten 

lidmaatschap als volgt: 

 

• € 21,00 voor een actief lidmaatschap 18 jaar en 

ouder, € 18,50 jonger dan 18 jaar.  (excl. Licentie, 

abonnementen en trainingskosten) 

• € 10,00 voor een gewoon lidmaatschap 

• € 7,50 minimaal voor het donateurschap 

 

Betalen kan via bankrekening  NL21 RBRB 0690 2955 96  

bij de Regio bank. Voor 1 december van het betreffende 

seizoen uw gewoon lidmaatschap of donatie overmaken. 

Na 1 december wordt het lidmaatschap met € 2,50 

verhoogt. Actieve leden krijgen een afzonderlijk verzoek 

tot betaling. Meer info op www.ijsclubbaambrugge.nl 

 

 

Schaatsen op de Angstel 
 

Wanneer is het in Baambrugge nu verantwoord om op de 

Angstel te gaan schaatsen. Het simpele antwoord is: als het 

ijs overal 12 centimeter dik is. Dan kan het, dan kunnen er 

toertochten geschaatst worden. En voor die tijd? Als er 

delen van het ijs niet dik genoeg zijn, zal IJsclub 

Baambrugge daar echt geen officiële baan uitzetten.  

 

Dan wordt er geen vlag gehesen op de Angstel en zal de 

IJsclub haar banken niet op het ijs plaatsen of 

kluunvoorzieningen neerleggen. Maar het is wel mogelijk 

dat de ijsclub met sneeuwschuivers vast delen van de 

Angstel sneeuwvrij maakt. 

IJsclub Baambrugge onder 

scheiden met de Koninklijke 

 Erepenning ter gelegenheid 

 van het 100- jarig bestaan 

 

 

http://www.ijsclubbaambrugge.nl/
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Bekende zwakke punten in de Angstel vanaf Baambrugge 

richting Abcoude zijn, de brug nabij Rijksstraatweg nr 10, 

de bocht nabij Troost, het Gemaal bij de Lange Coupure 

en de Noodwaterkering aan de Oudedijk. Kortom ook het 

Baambrugse natuurijs kent haar gevaren. 

 

 

Onze Toertochten via de SWIJ  
 
De Samenwerkende IJsclubs, kortweg SWIJ, organiseren 

bij sterk natuurijs de schaatstochten op de Botshol en 

Vinkeveense Plassen. 

 

 
 

Informatie SWIJ schaatstoertochten 
www.vinkeveenseplassentocht.nl of  www.botscholtocht.nl 

 

Met IJsvereniging Vinkeveen organiseren we de 

Vinkeveenseplassentocht. De Botsholtocht is voor ijsclubs 

De Volharding (De Waver), Amstelbocht (Ouderkerk a/d 

Amstel) en Abcoude.  

 

Of deze tochten geschaatst kunnen worden ziet u op twee 

speciale websites. Ook mogelijke startplaatsen van de 

tochten staan vermeld op deze websites. Bij heel sterk ijs 

op de Angstel starten we natuurlijk in Baambrugge. 

 

 

 

Actief schaatsen 
 

Een beleidswijziging bij de KNSB maakt dat er anders 

tegen het schaatsen wordt gekeken dan voorheen. Alle 

schaatsers die wekelijks vanuit de vereniging deelnemen 

aan trainingen, wedstrijden of leren schaatsen worden 

actieve schaatsers dus actieve leden genoemd. In wezen 

zijn dat de leden van de KNSB. Voor ons als vereniging 

betekent dit dat jeugdschaatsers, leden van de 

trainingsgroep inclusief de Team Gobad schaatsers, maar 

ook de recreanten actieve leden zijn. Overigens ook de 

trainers en bestuurders en vaste vrijwilligers worden door 

de KNSB beschouwd als actieve leden. Dat betekent een 

hoop gesleutel aan het administratiesysteem van de ijsclub. 

Maar in deze rubriek gaan we verder met het 

jeugdschaatsen, trainingsgroep, recreanten kortom, het 

georganiseerd schaatsen. 

 

 

Jeugdschaatsen, trainingsgroep en 

recreanten 
 

Wekelijks schaatsen er meer dan vijfenveertig leden van 

IJsclub Baambrugge op de Amsterdamse Jaap Edenbaan. 

Naast de jeugdschaatsers zijn dat recreatieschaatsers en 

leden van de trainingsgroep die ook wedstrijden mogen 

schaatsen. Dit jaar schaatsen drie leden van de ijsclub in 

het Team GOBAD. Op 13 oktober is de Jaap Edenbaan 

weer open gegaan en al deze groepen zijn dus weer actief 

op de schaats. 

 

Jeugdschaatsen 

Het aantal jeugdschaatsers dit jaar is 26, dat betekent een 

groei in het aantal jeugdige schaatsers t.o.v. verleden jaar. 

Dit jaar stapte geen leden van de het jeugdschaatsen over 

naar de trainingsgroep op vrijdagavond. De 26 gaan het 

schaatsen leren of weer beter leren schaatsen, succes kids. 

Veel jeugdschaatsers komen uit Baambrugge, maar ook 

komen er jonge schaatsers uit Loenen, Abcoude, 

Loenersloot, Amsterdam en Nigtevecht. Kortom, we 

voorzien in een regionale behoefte om de jeugd te leren 

schaatsen. Zaterdag 14 oktober werd voor het eerst 

geschaatst. Meer weten over het jeugdschaatsen of nog 

een half seizoen schaatsen contact Serge Colle via  

jeugdschaatsen@ijsclubbaambrugge.nl 

  

Jeugdige schaatsers bij de trainingsgroep 

De jonge schaatsers van de trainingsgroep gaan op de 

vrijdagavond schaatsen en zullen als het even kan ook 

wedstrijden rijden. Jeroen de Jong onze coördinator van 

deze groep is helaas vertrokken naar Waarder waar hij nu 

prediaknt is. Dit seizoen wordt er samengewerkt met 

http://www.vinkeveenseplassentocht.nl/
http://www.botscholtocht.nl/
mailto:jeugdschaatsen@ijsclubbaambrugge.nl
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Diemen en de IJsclub Gein en Omstreken. Uit deze 

samenwerking is Abcoude gestapt omdat deze vereniging 

gestopt is met een trainingsgroep. Er wordt vrijdagavond 

geschaatst op de Jaap Edenbaan van 18.10 tot 19.20 uur. 

Schaatsers, speciaal de jonge schaatsers van de  

trainingsgroep, heel veer succes! Voor vragen kun je altijd 

terecht bij je trainer. 

 

Het recreatieschaatsen  

Op de donderdagavond om 19.40 uur schaatsen 17? 

recreanten gezellig hun rondjes onder begeleiding van 

Abel Zaal. 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. Meer weten? Contact Anco Post voor een 

recreatie abonnement.  

 

 

Marathon en langebaan wedstrijden  
 

Marathon wedstrijden 

De Marathonwedstrijden voor de senioren en Masters zijn 

altijd op woensdagavond en soms op een zondagavond. 

Zowel dames als heren komen er op deze avonden aan de 

start.  De masters rijden een competitie bestaande uit niet 

minder dan 11 wedstrijden.  

 
 

 

Slecht zichtbaar Wim Verbree en Dirk de Groot in het 

Marathon  peloton Masters M4  

 

Over het gehele seizoen worden er competities verreden 

met verschillende groepen van deelnemers. De indeling 

van een groep vindt plaats naar sterkte van de rijdsters en 

rijders. Voor de jeugd is er een speciale combinatie van 

langebaan wedstrijden met een marathonwedstrijd. Deze 

wedstrijden worden vaak zondagmorgen verreden. Het 

marathon programma staat op de site van de Amsterdamse 

baancommissie 

 

Aanmelden Langebaan wedstrijden  

De instructie lees je op http://bga.amsterdam/. Dat is de 

site van de Baanvereniging Groot Amsterdam. Het feitelijk 

inschrijven gaat digitaal via: 

 https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden  

Selecteer “langebaan” en “Amsterdam stichting 

ijscomplex Jaap Edenbaan” en je kunt je wedstrijd kiezen 

voor het seizoen 2017-2018 door betreffende wedstrijd te 

selecteren waar je aan deel wilt nemen. Houd je 

Relatienummer bij de hand die op je Licentie staat. Als het 

lukt krijg je een mailtje ter bevestiging. 

 

Clubkampioenschap 

De datum van het clubkampioenschap is woensdag 13 

maart dit jaar. De jeugd start onder voorbehoud om 17.30 

uur terwijl later op de avond de oudere schaatsers hun 

kampioenschap rijden. 

 

Informatie 

We hopen dat jullie hiermee goed geïnformeerd zijn. Heb 

je als jeugdige schaatsers op vrijdagavond vragen, bel of 

mail gerust met Jeroen de Jong. Ook krijg je regelmatig 

mails met informatie van ijsclubs.gobad@gmail.com Deze 

worden verzorgd door de Diemers IJclubs die dit doet voor 

alle schaatsers die trainen bij Gein en Omstreken, 

Baambrugge  of Diemen.  

 

Startprocedure 

Weet jij hoe je moet starten bij een langebaanwedstrijd? 

Lees de startprocedure. Tip: oefen droog voor de spiegel! 
 
Startprocedure: 

- de rijders stellen zich aan de start op achter de kleine 

hulplijn die in het ijs is aangebracht; 

- bij het commando "naar de start" rijden zij op naar de 

startstreep die in het ijs is aangebracht om zo beide 

rijders gelijktijdig aan de start te krijgen;  

- bij de startstreep krijg je genoeg tijd om de juiste start-

houding aan te nemen; 

- de starter wacht tot beide rijders gereed staan; 

- bij het commando "klaar", zakken de rijders in de 

starthouding en wachten tot het startschot valt. In deze 

tussentijd (officieel is dat 1 a 1.5 sec (is best wel 

lang..) moet de rijder "stil" staan; 

- Pas na het startschot mag je over de startlijn komen. 

 
Als één van beide rijders een valse start maakt, mogen 

beide rijders opnieuw starten. Wie er bij die 2e start een 

valse start maakt, wordt gediskwalificeerd. 

 

 

 

 

http://bga.amsterdam/
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
mailto:ijsclubs.gobad@gmail.com
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Verenigingszaken  
 

 

Beleid omtrent gedrag 
 
IJsclub Baambrugge voert als gedragslijn dat vormen van 

agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen haar 

vereniging ongewenst zijn. IJsclub Baambrugge hanteert 

daarbij de gedragsregel dat de agressie, het geweld of de 

seksuele intimidatie door de persoon die dit ondergaat als 

ongewenst wordt ervaren. Om dat beleid handen en voeten 

te geven is dit beleid geformuleerd op onze internetsite.  

 

Van trainers en begeleiders actief voor IJsclub Baambrugge 

wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangd 

indien gewerkt wordt met minderjarige personen. Dat geld 

ook voor de bestuursleden en de commissieleden met 

financiële verantwoordelijkheid. Als ijsclub kunnen we via 

de speciale site van het ministerie deze VOG verklaringen 

gratis aanvragen. Ons gevoerde beleid is daartoe eerst door 

het NOC-NSF goedgekeurd. 

 

 

Vrijwilligersbeleid 
 
Omdat onze ijsclub een actieve vereniging is en dat graag 

wil blijven, merken we maar al te vaak dat we mensen 

tekort komen op wat vrijwilligersplaatsen. We weten dat de 

inwoners van Baambrugge en omstreken altijd behulpzaam 

zijn in tijden van evenementen en daar zijn we ook erg trots 

op. Maar we zoeken als bestuur toch echt mensen die de 

moderne systemen onderhouden of daarmee helpen. 

- Bestuurders: Voorzitter, secretaris, Penningmeester; 

- Coördinators van activiteiten; 

- Bijvoorbeeld een beheerder digitale tijdregistratie 

dorpsloop plus (voor)inschrijving; 

- Uitvoerend redacteur clubblad; 

- Advertentie coördinator; 

- Beleidsmedewerker Sociale Hygiëne; 

- Manager trainingsgroep. 

 

Maar ook 

- Juryleden langebaan 

- Schaatstrainers 

- Evenementen verkeersregelaars 

- IJsmeesters cq Toertocht deskundigen 

- Materiaal onderhoudsdeskundigen 

- Een nog veel meer talenten die echt nodig zijn. 

 

We rekenen op u, desnoods voor een enkel project. 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Statement 
 
Ook IJsclub Baambrugge heeft te maken met de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent 

IJsclub Baambrugge een privacy statement heeft 

opgesteld.  IJsclub Baambrugge gaat ervanuit dat personen 

bij deelname aan activiteiten van IJsclub Baambrugge of 

bij gebruikmaking van de faciliteiten van IJsclub 

Baambrugge waaronder het door de ijsclub beheerde 

natuurijs instemmen het Privacy Statement. Op de Website 

van de ijsclub is dit te vinden. 

 

 

Van de Ledenadministratie 
  

Zijn er mutaties in uw lidmaatschap, bijvoorbeeld 

verhuizen of de kinderen worden zelf lid omdat ze niet 

meer onder het familie lidmaatschap vallen, meld 

dergelijke zaken aan de ledenadministratie. Vaak krijgen 

wij ook klachten over niet aangekomen en niet bezorgde 

post. Geef ook e-mailwijzigingen door want het zal niet 

lang meer duren of alles gaat digitaal. 

 

Uw wijzigingen en/of aanvullingen graag sturen naar: 

ledenadministratie@ijsclubbaambrugge.nl 
 

 

Clubgebouw huren 
 

Menig keer deze zomer stond het clubgebouw open voor de 

trainingsgroepen. Maar niet enkel de skeeleraars of de 

trainingsgroepen maakten gebruik van het clubgebouw, 

maar ook vele anderen. Huur is mogelijk voor een avond, 

middag of dag. Ook huur in combinatie met de skeelerbaan 

is ’s zomers mogelijk. Horeca-activiteiten zijn niet 

toegestaan; wel educatieve bijeenkomsten. Informeer eens 

naar de mogelijkheden via verhuur@ijsclubbaambrugge.nl 

of contact Ton Fleer. 

 

 

Betalen abonnementen en afmelden  
 

Afgelopen jaar moesten de licenties door de leden zelf 

aangeschaft worden bij de KNSB. Na enige uitleg is dat 

goed verlopen. Ook zijn we zeer tevreden over de betaling 

van de trainingsabonnementen voor 1 oktober. Alle leden 

trainingsgroep en recreanten dank daarvoor, we konden nu 

op tijd jullie abonnementen bestellen.  

 

Volgend jaar gaan we weer naar 1 september dat er betaald 

moet zijn, gaat ook voor de jeugdschaatsers gelden. 

 

Wel is het belangrijk om in de gaten te houden of u het 

komend jaar blijft schaatsen. Voor het volgend 

schaatsseizoen niet afgemeld voor 15 mei 2019, betekent 

dat u bent aangemeld voor het seizoen 2019/2020. Niet 

mailto:ledenadministratie@ijsclubbaambrugge.nl
mailto:verhuur@ijsclubbaambrugge.nl
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afgemeld voor het seizoen 2019-2020 betekent dat we uw 

abonnement aanvragen en op basis daarvan de rekening 

sturen. Deze rekeningen moeten voor de zomervakantie de 

deur uit zodat u genoeg tijd hebt om voor 1 september 

2019 aan uw financiële verplichtingen te voldoen. 

Deze strikte regels moet IJsclub Baambrugge hanteren 

omdat van de KNSB altijd de rekening voor bestelde 

abonnementen gepresenteerd krijgen.  Echter als de KNSB  

mutaties toestaat tot een bepaalde datum zullen we als 

IJsclub gebruik maken van die mogelijkheden. Maar de 

regel blijft zaken voor 1 september geregeld hebben. 

 

 

Aan- en afmelden trainingsgroep,  recreatieschaatsen of 

jeugdschaatsen bij Anco Post  

 

e-mail: ledenadministratie@ijsclubbaambrugge.nl 

 

 

Gebruik van de skeelerbaan  
 

Deze zomer zagen we aardig wat groepen, maar dat ook 

individuele skaters gebruik maakten 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 in 

combinatie met het clubgebouw gebruiken.  

 

Afgelopen zomer skeelerden:, De Vijf Dorpen ('s-

Graveland), Baanselecties Amsterdam, Marathonselectie 

Amsterdam en natuurlijk onze de twee jeugdgroepen op 

vrijdag, gevolgd door de masters later op de vrijdag.  

 

 

Bestuurlijk kader 
 

Na de 109e ALV telt het bestuur van de ijsclub nog drie 

bestuursleden.  Is dat genoeg? Nee, drie bestuursleden is 

absolute onvoldoende. De kennis over onze toertochten op 

de schaats is minimaal. De sturing op het wedstrijdschaatsen 

is gering, we hebben al jaren onvoldoende juryleden voor 

het langebaanschaatsen. De organisatie van de 

skeelertrainingen gebeurd slechts door een persoon die dit 

nu niet meer doet. Het gebruik van het clubgebouw moet 

gestimuleerd worden. Kortom, een kern van negen actieve 

bestuursleden is absoluut noodzakelijk om effectief te 

kunnen optreden bij natuurijs en daarboven de 

noodzakelijke commissies aan te sturen plus de nodige 

beleidszaken door te ontwikkelen.  

 

 

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 20 mei 

2015. We gaan zulke dingen weer organiseren: zorg dat je 

er als sponsor of pactlid bij bent. Contact Wouter Verster. 

 

 

 
 

Tot slot. 
Zo dat was het weer beste lezers, heeft u een idee, een 

reactie of commentaar laat het de redactie weten.  

 

 

De redactie 

 

 

. 

 

IJ S C L U B  S P O N S O R S  
2018 

 

Bouw- en aannemersbedrijf 
 Van Walbeek (jeugdschaatsen) 

 
 

P A C T  -  L E D E N 
 2018 

 

Bob Hoogendoorn loonwerk  
Ed Verweij Handelsonderneming  

Aannemingsmaatschappij Abcoude  
Troefmarkt van der Wilt   

A. Zeldenrijk agrarisch loonbedrijf 
Fysiosport Baambrugge  

G & G van Schaik x 
Administratiekantoor Verhoef  

Kees Bos, Timmerwerken  
Nico de Pijper Agrariër  

Multiservice Te Braak BV  
Garage Petrogas  

OBV Abcoude - Baambrugge  
J.P. den Hartog en Zn bv Aannemer  

Gerrit Galekop Loonwerker  
Café Restaurant De Punt  

Wie volgt? 

 

mailto:ledenadministratie@ijsclubbaambrugge.nl


 

  



 

  



 



  


