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Voorwoord 
 
Terwijl we alweer over de helft van het huidige “corona” schaatsseizoen zijn, blik ik voor de 
Algemene Gewestelijke Vergadering terug op het seizoen 2019-2020. Een sportseizoen dat 
werd afgesloten met de worldcupfinale in Heerenveen. Ongeveer het laatste grote 
evenement dat plaatsvond voordat we in een intelligente lockdown terechtkwamen. Voor 
het Gewest Zuid-Holland betekende het dat we stopten met schaatsen in verenigings-
verband op De Uithof, dat er geen recordwedstrijden werden gehouden en ook geen Mini-
elfstedentocht. Toch hadden we een mooi schaatsseizoen als je het vergelijkt met het 
huidige. Dan hebben we het in Zuid-Holland helemaal niet slecht met een buitenbaan die 
geopend is, terwijl de meeste ijsbanen in Nederland gesloten zijn. We klagen wel eens over 
de kwaliteit van het ijs, maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. 
 
In het seizoen 2019-2020 werd het KNSB Talententeam Zuidwest geboren en kwamen de 
rijders uit de opleidingsploeg vanuit het RTC terug naar het Gewest, tenzij ze waren door-
gestroomd naar het talententeam. Als gewestelijk bestuur zijn we trots op de bestuurlijke 
inspanning die we samen met de KNSB hiervoor geleverd hebben.  
 
We staan voor twee grote en belangrijke uitdagingen: 
 
Het vinden van een penningmeester en het invullen van een groot en groeiend aantal 
vacatures. Als Gewest hebben we een mooie historie en het zou toch jammer zijn als we 
deze geschiedenis niet kunnen voortzetten. Ondanks vele oproepen heeft het nog niets 
opgeleverd en zijn we ons als bestuur aan het beraden op het vervolg. Het verplicht 
aanwijzen van verenigingen om vrijwilligers te leveren is een optie die we overwegen en 
uiteindelijk ook het stoppen als gewestelijk bestuur. Een optie die absoluut niet onze 
voorkeur heeft, maar wel op tafel ligt. 

 
Het vinden van sponsoring. We hebben een actieve voorzitter voor de sponsorcommissie 
gevonden. Ondanks verschillende oproepen om de handen uit de mouwen te steken en 
gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe geldstromen voor het Gewest Zuid-Holland heeft 
ook dit tot nu toe nog niets opgeleverd. 
 
Het Gewest Zuid-Holland is supertrots op het vele gewestelijk talent in de huidige top van 
het internationale schaatsen. Ook het afgelopen jaar stonden vele Zuid-Hollanders weer op 
(internationale) podia, zoals Patrick Roest, Kjeld Nuis, Kai Verbij, Jutta Leerdam, Hein 
Otterspeer, Esmee Visser, Erik Jan Kooiman en Dione Voskamp. 
 
Aan al deze successen stonden vrijwilligers van het Gewest Zuid-Holland aan de basis. Hoe 
kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er over vijftig jaar nog steeds wordt gesproken 
over de succesvolle schaatsers uit Zuid-Holland?  
 
 
Berit van Dobbenburgh 
Voorzitter 
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Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Mededelingen 

 
3. Ingekomen stukken 

 
4. Vaststellen notulen van de Algemene Gewestelijke Vergadering gehouden op  

23 november 2019 te Rotterdam 
 

5. Vaststellen jaarverslagen bestuur en commissies 
a. Bestuur 
b. GTC Langebaan/kortebaan 
c. GTC Marathon 
d. GTC Shorttrack 
e. GTC Inline-skaten 
f. GTC Jeugdschaatsen 
g. GTC Schoonrijden 
h. GTC Kunstrijden 
i. Baancommissie Den Haag 

 
6. Financieel jaarverslag 

a. Vaststellen en. Goedkeuren van de jaarrekening 2019-2020 
b. Bevindingen van de financiële commissie 
c. Benoeming leden financiële commissie 
d. Begroting 2020-2021 

 
7. Samenstelling bestuur 

 
8. Vacatures 

 
9. Update KNSB 

 
10. Verslag Ledenraad 

 
11. Onderscheidingen 

 
12. Vaststellen plaats en datum Algemene Gewestelijke Vergadering 2021 

 
13. Rondvraag 

 
14. Sluiting  
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Toelichting op de agenda 
 
Algemeen 
 
Toegang tot de vergadering hebben:  
 
• Afgevaardigden van de leden (verenigingen) 
• Afgevaardigden van de districtsbesturen 
• Ereleden, leden van verdienste en leden van waardering 
• Leden van de gewestelijke commissies 
• Bestuursleden van het Gewest Zuid-Holland 
• Genodigden 
 
Agenda 
 
Punt 6c De huidige financiële commissie bestaat uit de heren van der Heide en 

Verbakel. Het rooster van aftreden is als volgt: 
 

 • Auke van der Heide  
• Thon Verbakel  
• Reserve: Arie Sterk  

(Eendracht Maakt Macht) 
 

2021 
2021 

Punt 7 Berit van Dobbenburgh treedt af en is herkiesbaar. 
Het rooster van aftreden is als volgt: 
  

 • Berit van Dobbenburgh  
• Steef Wigman 
• Dirk Willem Blijleven 
• Jan Revet 
• Anki de Kiefte 

 

2020 (herkiesbaar) 
2021 
2021 
2021 
2022 
 

Punt 8 In de Ledenraad van de KNSB ontstaat een vacature door het aftreden 
van John Boere (deze is inmiddels ingevuld door Paul Kok en dient 
formeel te worden bevestigd). Het rooster van aftreden is als volgt: 
 

 • Steef Wigman 
• Stefan Sijswerda 
• Paul Kok 

2021 
2022 
2023 
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Notulen Algemene Gewestelijke 
Vergadering 2019 
 
Datum  : 23 november 2019 
Plaats  : clubgebouw SV Rotterdam/RWC Ahoy, Rotterdam 
Aanwezig : circa 80 personen 
Notulist : Jan Revet 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Welkomstwoord door Sander de Iongh (SV Rotterdam) en Jan de Kok 

(RWC Ahoy) 
 
Jan de Kok is een van de voorzitters van RWC Ahoy. Ook actief als trainer/coach en 
bovendien geworteld in de schaatssport. Op de locatie waar we te gast zijn is de 
wielervereniging RWC Ahoy al langer gevestigd. Inmiddels vinden er ook skeelerwedstrijden 
plaats. RWC Ahoy, SV Rotterdam en SV Lansingerland zijn een samenwerking aangegaan. Dit 
heeft ook tot de ontwikkeling van een 200 meter wedstrijdpiste geleid, waarvan de realisatie 
net gestart is. 
 
Sander de Iongh is voorzitter van SV Rotterdam. Hij geeft aan dat samenwerking 
noodzakelijk is. Het verenigingsleven verandert en dat maakt samenwerking zowel sportief 
als financieel noodzakelijk. Inline-skaten is een jonge, populaire sport. Wielrennen is nauw 
verbonden met schaatsen en skaten. Er is bewust gekozen om dit nu te doen, juist nu het 
nog goed gaat. 
 
3. Mededelingen 
 
Naast 72 aanmeldingen zijn er ook 47 afmeldingen zijn ontvangen. 
 
Namens de districten (2): 
 
• Mevrouw E. Thielen (district Hoekse Waard) 
• De heer A. Vuil (district Aar en Amstel) 
 
Namens de leden (20): 
 
• De heer J. van Klei (IJsclub Berkenwoude) 
• De heer C. Haaring (DVIJC) 
• Mevrouw C. Aarssen (D.S.S.V. Effe Lekker Schaatsen) 
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• De heer A. van den Berg (IJsclub Hollandia) 
• Mevrouw P. van der Graaf (Haastrechtse IJsclub) 
• De heer W. Boom (IJsclub Nooit Gedacht Hoogblokland) 
• De heer A. van der Linden (IJsdans- en Showschaatsclub IJSFUN) 
• De heer P. Knip (IJsclub Voorwaarts Katwijk) 
• De heer A. van der Lans (IJs- en skeelerclub Lisserbroek) 
• De heer G. de Kock (IJsclub Oud Alblas) 
• Mevrouw M. Zijderlaan (IJsclub Nooit Gedacht Polsbroek) 
• De heer A. Zuijderduin (Rijnsburgse IJsclub) 
• De heer W. Valentijn (STC De Rijnstreek) 
• De heer L. Bogaart (IJsclub De Eendracht (Rijnsaterwoude) 
• Mevrouw J. van Santen (IJsclub Rijpwetering) 
• De heer A. de Bruijn (IJsclub Schelluinen) 
• De heer A. Bodegom (IJsclub Stolwijk) 
• De heer P. Verdoold (IJslub Stolwijk) 
• De heer J. Bulk (IJsvereniging Woubrugge) 
• De heer Th. Vesseur (IJsvereniging Woubrugge) 
• De heer A. van der Veen (IJsclub Zederik) 
 
Namens gewestelijk bestuur commissies (7): 
 
• Mevrouw A. de Kiefte (dagelijks bestuur) 
• De heer F. Heijerman (klankbordgroep) 
• De heer P. Kors (klankbordgroep) 
• De heer K. van Paassen (klankborgroep) 
• De heer L. Priessen (klankbordgroep) 
• De heer W. van der Weerd (klankbordgroep) 
• De heer M. van Zuijlen (GTC Shorttrack, DKIJV) 
 
Ereleden, leden van verdienste en leden van waardering (18): 
 
• Mevrouw E. Hage-Huisman (lid van waardering) 
• Mevrouw I. Kooiman (erelid) 
• Mevrouw W. Schildwacht-van Tol (lid van waardering) 
• De heer N. Arnold (erelid) 
• De heer J. Bakker (lid van waardering) 
• De heer P. Borsje (lid van verdienste) 
• De heer W. van Herk (erelid) 
• De heer T. Hilgersom (lid van waardering) 
• De heer B. de Jong (erelid) 
• De heer J. Kooiman (erelid) 
• De heer G.van Kooten (erelid) 
• De heer A. Kortleve (lid van waardering) 
• De heer J. Kroes (lid van waardering) 
• De heer P. van Nieuwenhoven (lid van waardering) 

 



Algemene Gewestelijke Vergadering KNSB Gewest Zuid-Holland 2020 8 
 

• De heer H. Springintveld (lid van waardering) 
• De heer L. Timmerman (lid van verdienste) 
• De heer J. van Vliet (lid van verdienste) 
• De heer F. van der Wart (erelid) 
 
4. Ingekomen stukken 
 
De NTR maakt een documentaire over de Elfstedentocht en heeft hiervoor opnamen 
gemaakt met ons erelid Lenie van der Hoorn, winnares van de tocht in 1985. Speciaal 
hiervoor hebben de NOS en Omrop Fryslân een oproep via internet gedaan om nieuw 
beeldmateriaal van de wedstrijd te verkrijgen. De uitzending is op zondag 6 januari 2020.  
 
5. Vaststellen notulen van de Algemene Gewestelijke Vergadering gehouden 

op 24 november 2018 te Ammerstol 
 
Inhoudelijk: 
 
• Niet in de notulen: de benoeming van Floriaan Alfrink als voorzitter van de GTC 

Marathon. 
• Gerrit Van Kooten laat weten dat hij niet heeft toegezegd dat het district Rotterdam de 

algemene gewestelijke vergadering zou organiseren, maar zou informeren naar de 
interesse daartoe. 

 
Naar aanleiding van: 
 
• Onno Visser had enkele vragen over het financieel jaarverslag. Deze zijn inmiddels door 

de penningmeester beantwoord. 
• Bert Sluimer deed het verzoek om het verslag van de vertegenwoordiging van de 

Ledenraad op de website te publiceren. Actie John Boere/secretaris. Dit is gedaan en de 
heer Sluimer hebben we van dat feit in kennis gesteld. 

 
Daarmee is het verslag goedgekeurd. 
 
6. Vaststellen jaarverslagen bestuur en commissies 
 
De jaarverslagen van bestuur en commissies worden vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het jaarverslag van de GTC Jeugdschaatsen vraagt Bert Sluimer waarom 
de jeugdleden van IJA niet in de cijfers zijn verwerkt. De secretaris zal dat navragen (actie 
2019-01 Secretaris). 
 
Hans Andela heeft op eigen initiatief gevraagd de aantallen jeugdschaatsers te 
inventariseren. De secretaris heeft geen reacties ontvangen. 
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7. Vaststellen en goedkeuren van het financieel jaarverslag 
 
Jaarrekening 2018-2019 
 
De penningmeester geeft aan dat de begroting sterk afhankelijk is van de afname van 
abonnementen. Er is een klein positief resultaat geboekt. 
 
Sander de Iongh: hoe is de ontwikkeling van die afname? Er is al jaren sprake van een 
langzaam dalende lijn. Mede door vergrijzing en ontgroening. Wel is er een voorzichtige 
stijging bij het jeugdschaatsen en de jongste jeugd. Pubers halen af en komen daarna niet 
meer terug. Dit jaar blijft de afname van abonnementen toch achter bij de verwachting. 
 
Ger Boelsma: de invloed van verenigingen wordt steeds minder. Mensen willen individueel 
schaatsen. En komen steeds later met het aanvragen van abonnementen. We gaan nu wel 
richting de aantallen van vorig jaar. 
 
Bevindingen van de financiële commissie 
 
De secretaris geeft aan dat de toelichting bij de agenda niet volledig klopt. Peter van den 
Berg is vorig jaar afgetreden. De commissie bestond dit jaar uit Pauline Bosland en Auke van 
der Heide, met Thon Verbakel als reserve. Pauline Bosland is aftredend en niet herkiesbaar. 
Voor volgend jaar bestaat de financiële commissie uit Auke van der Heide en Thon Verbakel.  
 
De financiële commissie constateert dat de penningmeester een zeer deugdelijke financiële 
administratie heeft gevoerd over het boekjaar 2018-2019. De financiële commissie heeft 
deze dan ook akkoord bevonden. 
 
De financiële commissie stelt vast dat het tekort in de begroting 2019-2020 ad € 15.000 is 
gebaseerd op een conservatieve inschatting van de inkomsten en dat naar verwachting een 
lager tekort zal worden gerealiseerd. Wel vergt dit aandacht en, als blijkt dat het een 
structureel karakter heeft, is ons advies aan het bestuur om maatregelen voor te bereiden 
om het tekort op te lossen. Gegeven de omvang van het eigen vermogen is hiervoor 
voldoende tijd. 
 
De financiële commissie stelt voor het bestuur van het Gewest Zuid-Holland décharge te 
verlenen ten aanzien van het door haar gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar. 
Tenslotte bedankt het de penningmeester voor zijn inbreng gedurende het afgelopen jaar. 
 
De vergadering verleent het bestuur vervolgens décharge voor het gevoerde beleid over het 
jaar 2018-2019. 
 
Benoeming leden financiële commissie 
 
Arie Sterk van Eendracht Maakt Macht meldt zich aan als reserve voor de financiële 
commissie. 
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Begroting 2019-2020 
 
Er is een tekort van € 15.000 begroot. Hoe kan het dat de kosten zo veel hoger zijn? Dit komt 
voornamelijk door een hogere ijshuur en de verhoging van de BTW. 
 
8. Bestuursverkiezing 
 
Het Algemeen Bestuur van het Gewest bestaat uit het Dagelijks Bestuur, de voorzitters van 
de districten en de voorzitters van de GTC’s. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door 
de Algemene Gewestelijke Vergadering benoemd. 
 
Jan Bekker stopt als penningmeester. Angelique Lew wordt door het bestuur voorgedragen 
als penningmeester. Angelique komt uit het kunstrijden, heeft een financiële achtergrond en 
draait al een jaar mee in het Dagelijks Bestuur. Angelique wordt bij acclamatie benoemd. 
 
Anki de Kiefte wordt door het bestuur voorgedragen als lid. Anki is voorzitter van de GTC 
Kunstrijden en draait al een jaar mee in het Dagelijks Bestuur. Anki wordt bij acclamatie 
benoemd. 
 
9. Natuurijs, organisatie en vacatures 
 
Er is geen vertegenwoordiging van natuurijs in het Dagelijks Bestuur. Het bestuur voelt zich 
in dat opzicht in de kou staan. Het Gewest is verdeeld in districten. Sommige zijn actief, 
sommige zijn inactief of bestaan slechts op papier. Hoe gaan we het zo organiseren dat 
mensen wel bereid zijn bij te dragen aan de organisatie van het gewest? Het komend jaar 
gaat het bestuur zich buigen over beleid en structuurwijziging. Zonder vertegenwoordiging 
wordt het heel moeilijk om de belangen van het natuurijs te behartigen. 
 
Wat als het gaat vriezen? Jaap Wansinck neemt na 27 jaar actieve dienst toch weer in het 
landelijk sectiebestuur Natuurijs plaats. Daar zijn we Jaap ongelofelijk dankbaar voor. Maar 
het hoort niet.  
Hans Andela: bestuur en commissiewerk kost tijd, maar het is ook een verrijking. Als 
vertegenwoordiger hoor en zie je nog eens wat. Je maakt de verbinding. 
 
Als er niets gebeurt houdt het langzaam op met natuurijs. Dan is dat een gevolg van de koers 
die we samen varen. 
 
10.  Voorstel contributieheffing 
 
Het Gewest kampt met dalende inkomsten. De retributie van de KNSB is gestopt. Inkomsten 
bestaan voornamelijk uit de afname van abonnementen. Zoals de penningmeester al heeft 
aangegeven lopen die gestaag terug. Het bestuur heeft een werkgroep samengesteld uit 
leden van het Algemeen Bestuur, waarbij kunst- en natuurijs vertegenwoordigd is. De 
werkgroep stelt het volgende voor: 
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Contributie Gewest 
 
Het doel voor het invoeren van een Gewestelijke contributie is dekking van de lopende 
bestuurlijke uitgaven. Het uitgangspunt voor de invoering is een redelijk bedrag, waarbij 
rekening is gehouden met de verschillen tussen verenigingen, zoals grootte en activiteiten. 
Gekozen is voor een systeem, waarbij voor de natuurijsclubs rekening wordt gehouden met 
het totale aantal leden. Naar grootte worden bij natuurijsverenigingen drie niveaus 
onderscheiden, te weten t/m 100, 101 t/m 500 en groter dan 500. Bij schaatsverenigingen 
wordt uitgegaan van het actuele aantal actieve leden. Rijders van schaatsverenigingen zijn 
als actief lid aangemeld bij de KNSB. De schaatsverenigingen worden belast per actief lid.  
 
Tarieven 
 

Natuurijsverenigingen 
t/m 100 leden € 35,00 
101 – 500 leden € 50,00 
> 500 leden € 75,00 
Schaatsverenigingen 
tarief per actief lid  € 0,50 

 
Pauline Bosland: wat betekent dit totaal? De opbrengst is circa € 6.000. Daarmee zijn de 
vaste kosten van het Gewet grotendeels gedekt. We willen de vaste kosten namelijk uit 
vaste inkomsten dekken. 
 
Pauline Bosland: gezien de omvang van het eigen vermogen is het niet noodzakelijk voor de 
continuïteit? Dat is op zich correct, maar we hebben reserves om in de toekomst grote 
uitgaven op te kunnen vangen. Je kunt het maar een keer uitgeven.  
 
Ger Boelsma: een groot deel van het vermogen heeft een bestemming.  
 
Ben van Hagen: wat is een actief lid? We hanteren de opgave die aan de KNSB wordt 
gedaan. Er is bij de berekening gekeken naar de oude situatie, want opgave KNSB bij 
natuurijsverenigingen is niet altijd zaligmakend. 
 
Hein Jan Bocxe: complimenten voor de werkgroep. Goed om hierover na te denken. Het 
principe is logisch. Leden van het district Aar en Amstel maken geen gebruik van de 
faciliteiten in Zuid-Holland. Heeft de commissie hiernaar gekeken?  
 
Hans van der Post: we voelen ons een melkkoe. We dragen af aan de KNSB, aan het district. 
We vinden dat de KNSB gelden zou moeten verdelen zoals voorheen het geval was. 
 
Harry Christians: vindt het niet kunnen, niet netjes. De kosten zijn voor veel verenigingen al 
hoog, hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. 
 
Steef Wigman: de gewestelijke indeling is vastgesteld door KNSB. Je draagt af aan het gewest 
waar je bent ingedeeld. 
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Gezien de discussie wordt besloten het voorstel niet in stemming te brengen. Clubs moeten 
zich wel realiseren dat aan organisatie ook kosten verbonden zijn. Als er geen inkomsten zijn 
teren we in op de reserves en houdt het een keer op. Als niet willen bijdragen wordt 
ingegeven door het ontbreken van de behoefte aan organisatie, is het bovendien de vraag of 
je überhaupt wel lid wilt van die organisatie zijn. Er zijn namelijk ook clubs die wel willen 
bijdragen aan het faciliteren van de schaats- en inline-skatesport in Zuid-Holland. 
 
11.  Verslag Ledenraad 
 
John Boere brengt namens de Zuid-Hollandse vertegenwoordiging in de Ledenraad verslag 
uit van het voorgaand jaar. John benoemt wederom de positieve ontwikkeling in de 
samenwerking met de bond. Geeft aan dat het financiële gat gedicht is en de bond weer kan 
gaan bouwen. Het werven van sponsors is hierbij van groot belang, er zijn mooie 
ontwikkelingen op dit gebied. En er wordt aan een nieuw meerjarenplan gewerkt. 
 
Volgend jaar zal er een opvolger voor John Boere in de Ledenraad moeten komen. Het zou 
mooi zijn als dit een vertegenwoordiger van het natuurijs is. Kandidaten kunnen zich 
melden. 
 
Klaas de Redelijkheid: kan de vertegenwoordiging de contributie meenemen in de 
Ledenraad, zodat er een keer een maximum aan de contributiedruk kan worden vastgesteld? 
John zegt dit toe (actie 2019-03 John Boere). 
 
Bert Sluimer vraagt of het verslag weer op de website kan komen. De secretaris meldt dat 
dat zojuist gebeurd is. 
 
12.  Update KNSB 
 
Herman de Haan, directeur/bestuurder van de KNSB, geeft een presentatie over de laatste 
ontwikkelingen binnen de KNSB. 
 
Er zijn mooie ontwikkelingen te melden. Op sportief en bestuurlijk gebied. Met het project 
IJstijd! zet de bond zich in om ieder schoolkind een keer per winter te laten schaatsen. Het 
genereert een hoop aandacht voor het (jeugd)schaatsen, het aantal kinderen dat ook lid 
wordt van een vereniging blijft nog achter. Er wordt gewerkt aan een nieuw meerjarenplan 
waarin klimaatverandering, (de kansen van) maatschappelijke verandering, en handhaving 
van de toppositie in het internationale schaatsen belangrijke thema’s vormen. Bovenal is het 
devies: we moeten het samen doen. Samen voor het schaatsen! Herman sluit af met een 
videoclip. Deze kan ook op Youtube bekeken worden: 
https://www.youtube.com/watch?v=Eca7uyVBEto 
 
Klaas de Redelijkheid: hoe komen we aan de IJstijd! bus? Dit Is een initiatief van Reggeborgh 
voor het oosten van het land. Wie weet is er ook in het westen van het land een sponsor te 
vinden? 
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Klaas de Redelijkheid: er is weer veel aandacht voor de bekende gezichten op tv. Erg 
verfrissend dat de NOS ook aandacht schonk aan opleidingsploeg Jumbo. Pleit voor aandacht 
voor de minder bekende gezichten. 
 
Aad van Winden: bespeurt negatieve houding over de ontwikkelingen rond natuurijs. Er zijn 
verschillende meningen over klimaatopwarming, niet alle stemmen worden gehoord. Het 
heeft bijvoorbeeld ook te maken met de zonnecyclus. Er blijft zeker kans op natuurijs! 
 
13.  Nieuwe website 
 
Er komt een nieuwe website. De secretaris presenteert de conceptversie. Aandachtspunten 
hiervoor zijn: 
 
• Opfrisbeurt, meer eigentijds 
• Beter geschikt voor mobiel en tablets 
• Meer mogelijkheden, flexibiliteit, minder afhankelijkheid van derden 
• Aandacht voor verenigingen 
• Beter vindbaar (was niet slecht, maar kan beter) 
 
We willen “het verhaal van het gewest” graag beter vertellen. Want onbekend maakt 
onbemind. We maken graag gebruik van beeldmateriaal op website en sociale media, 
nieuwsbrieven en presentaties. Als iemand goede foto’s heeft die we mogen gebruiken dan 
is dat zeer welkom. 
 
Het doel is per 1 mei live te gaan (actie 2019-04 Secretaris). 
 
Klaas de Redelijkheid: is de website voorbereid op individueel sporten? Als we beleid maken 
dat het nodig maakt daarvoor iets aan de website toe te voegen, dan is dat zeker mogelijk. 
 
Pauline Bosland: wat is het adres van de Facebookpagina? Dat is 
https://www.facebook.com/knsbgewestzh. 
 
14.  Toewijzing Gewestelijke kampioenschappen natuurijs 
 

Type wedstrijd Seizoen 2019/2020 
Kortebaan heren (senioren) IJsvereniging De Winterkoning Zuid Beijerland 
Kortebaan dames (senioren) IJsvereniging De Winterkoning Zuid Beijerland 
Kortebaan heren (junioren)  IJsclub De Molenhoek Nieuw-Lekkerland 
Kortebaan dames (junioren) IJsclub De Molenhoek Nieuw-Lekkerland 
Supersprint 100/300 (heren en dames) IJsvereniging Ter Aar  
Langebaan heren  IJsvereniging Vooruitgang Ammerstol 
Langebaan dames IJsvereniging Vooruitgang Ammerstol 
Kortebaan heren (senioren) IJsvereniging Lekkerkerk 
Kortebaan dames (senioren) IJsvereniging Lekkerkerk 
Marathon op natuurijs 100km heren en 
40km dames 

IJsvereniging Zevenhuizen (Rotte) 
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Marathon op natuurijs 100km heren en 
40km dames 

Warmondse IJsclub dit seizoen niet wegens 
renovatie natuurijsbaan) 

 
Floriaan Alfrink is naast voorzitter van de GTC Marathon ook contactpersoon voor 
marathons op natuurijs. Als er natuurijs komt moeten we op meerdere paarden wedden. 
Doet dus ook een oproep aan bijvoorbeeld Schipluiden en Warmond om voor een GWK 
Marathon op natuurijs te gaan. 
 
15.  Onderscheidingen 
 
De Talententrofee wordt uitgereikt aan inline-skater Kayo Vos uit Puttershoek. Kayo 
behaalde onder meer 7x goud op diverse onderdelen van het NK. 
 
Piebe Belgraver werd benoemd tot lid van waardering. Piebe is jarenlang jurylid en ook 
landelijk actief geweest, was lid van de baancommissie en verantwoordelijk voor het ICT-
beheer op De Uithof. 
 
Peye Verdoold, bestuurslid van de IJsclub Stolwij en het district Krimpenerwaard werd 
benoemd tot lid van waardering. 
 
Arie de Bruijn, aftredend voorzitter van de IJsclub Zederik, werd benoemd tot lid van 
waardering. 
 
Kees Markman, aftredend voorzitter van IJsclub De Meije Vooruit, is benoemd tot lid van 
waardering. 
 
Jan Bekker wordt benoemd tot erelid. Jan was penningmeester van het gewest en was 
daarnaast als bestuurslid betrokken bij de OTS (sponsorstichting) en het RTC Zuidwest. 
 
Bert Sluimer en Hans Andela vragen naar de uitreiking van de Zilveren Schaats Hiervoor 
waren dit jaar geen nominaties. 
 
16.  Vaststellen plaats en datum voor de Algemene Gewestelijke Vergadering  

 in 2020 
 
Deze wordt vastgesteld op zaterdag 21 november 2019. We maken graag gebruik van de 
uitnodiging van SV Rotterdam én SV Lansingerland om terug te komen en de dan 
gerealiseerde inlinepiste te bewonderen. 
 
17.  Rondvraag 
 
Ben van Hagen: biedt aan vlaggen te maken met het “nieuwe” logo. Secretaris stuurt de 
benodigde bestanden toe (actie 2019-05 Ben van Hagen/Secretaris). 
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Pieter Clausing: het lokaal sportakkoord biedt mogelijkheden om lokaal dingen voor elkaar te 
krijgen. Meer daarover valt te lezen in de KANS nieuwsbrief. Lees deze. Als je vragen hebt 
stel deze aan het bondsbureau. 
 
Jaap Wansinck: wil het bestuur een hart onder de riem steken. Vindt het beschamend dat er 
geen mensen zijn voor het natuurijs. Verder wijst hij de aanwezigen op de cursus ijsmeester 
die binnenkort weer plaatsvindt. 
 
Bert Sluimer: Voorheen was er een jaarboek met alle informatie. Kan dat niet terugkomen? 
Informatie wordt voor een deel op de website gepubliceerd. Privacywetging zorgt ook voor 
terughoudendheid. Secretaris zal bekijken wat mogelijk is (actie 2019-05 Secretaris). 
 
Hans van der Post biedt zich aan voor de werkgroep contributie. 
 
Wim den Elsen: er is het nodige veranderd bij de KNSB. Er zijn geen kernploegen meer. In het 
huidig model zijn er regiotoppen onder regie van de KNSB. Dit doet geen recht aan jongeren 
waarvan het talent langer nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Hoe gaat het Gewest 
hiermee om? Er is een nieuwe technisch directeur aangetreden, met een hernieuwede visie 
en aanpassing van de structuur tot gevolg. Hierdoor worden nieuwe fondsen geworven. De 
RTC’s worden tot vijf teruggebracht. Betekent dat RTC Zuidwest en RTC Dordrecht 
samengaan. Er komt meer regie door de KNSB. Alleen de regiotop wordt inde nieuwe RTC’s 
ondergebracht. Alles wat daaronder zit gaat terug naar het Gewest c.q. de GTC’s.  
 
Ger Boelsma: merkt op dat de zorg van Wim betrekking heeft op sporters die het in het RTC 
niet redden. Die kunnen straks mogelijk terugvallen op de gewestelijke ploegen. 
 
Secretaris: het is van groot belang dat de contactgegevens van de vereniging up to date zijn 
en het e-mailadres bereikbaar is (mailbox vol). Wat we uiteindelijk willen is dat deze 
gegevens op één centrale plaats worden vastgelegd. Er is nu een samenwerking met de 
sectie Natuurijs. Rieks Poelman van het sectiebestuur en ondergetekende wisselen alles uit.  
 
18.  Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en de gastheren voor de organisatie 
en gastvrijheid. De aanwezigen worden uitgenodigd hen uit voor de afsluitende lunch. De 
vergadering wordt gesloten om 12.00 uur. 
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Actiepunten AGV 2019 
 

# Actie Wie 
2019-01 Nieuwe vlaggen Gewest Ben van Hagen, 

secretaris 
2019-02 Navragen waarom jeugdleden IJA in overzicht 

ontbreken 
Secretaris 

2019-03 Aandacht vragen voor contributiedruk in Ledenraad John Boere 
2019-04 Nieuwe website Secretaris 
2019-05 Herinvoeren jaarboek met contactgegevens 

verenigingen 
Secretaris 
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Algemeen jaarverslag 
 
Het Gewest Zuid-Holland is een vereniging van en voor ijsclubs en schaatsverenigingen in de 
regio Zuid-Holland, actief in de disciplines langebaan, kortebaan, marathon, shorttrack, 
kunstrijden, schoonrijden, natuurijs, jeugdschaatsen en inline-skaten. 
 
Het Gewest: 
 
• Behartigt de belangen van de aangesloten leden bij de landelijke bond. 
• Zorgt voor het huren van ijs en overige faciliteiten voor de sportbeoefening. 
• Zorgt voor de organisatie van trainingen op ijsbanen. 
• Zorgt voor de organisatie van wedstrijden op ijs en asfalt. 
• Zorgt voor de organisatie van landelijke wedstrijden. 
• Zorgt voor de organisatie van het jeugdschaatsen. 
• Zorgt voor stabiliteit en continuïteit. 
• Stimuleert samenwerking tussen de aangesloten leden. 
• Stimuleert talentontwikkeling. 
• Erkent en waardeert de inzet en prestaties van personen en organisaties die actief zijn 

binnen het Gewest. 
• Zet zich in voor een optimale beschikbaarheid van kunstijs in de regio. 
• Coördineert de organisatie van wedstrijden en toertochten op natuurijs. 
 
Zij doet dat door het instellen en laten samenwerken van districten en commissies, zoals 
gewestelijke technische commissies (GTC), baancommissies (BC) en het regionaal 
talentencentrum (RTC). Het Gewest zorgt er daardoor mede voor dat duizenden sporters in 
de regio Zuid-Holland hun sport kunnen beoefenen en beleven. 
 
Leden 
 
Het Gewest Zuid-Holland heeft 112 leden. Van het huidig ledenbestand zijn 72 verenigingen 
een (natuur-)ijsvereniging en zijn er 40 verenigingen een sportclub gericht op een of 
meerdere van de genoemde disciplines. Het zijn verenigingen die vaak al jarenlang bestaan. 
Sterker nog, de gemiddelde leeftijd van onze verenigingen is 97 jaar! De oudste verenigingen 
(IJsclub Stolwijk, IJsclub Eendracht maakt Macht en Vlaardingse IJsclub) zijn in 1879 
opgericht. De jongste vereniging (Erasmus Studenten Schaatsvereniging Alcedo) zag in 2013 
het levenslicht.  
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Bestuur 
 
Het dagelijks bestuur van het gewest bestond in het seizoen 2019-2020 uit de volgende 
personen: 
 
• Berit van Dobbenburgh – voorzitter 
• Steef Wigman – vice-voorzitter  
• Jan Revet – secretaris, penningmeester ad interim 
• Dirk Willem Blijleven – lid 
• Anki de Kiefte – lid 
 
De beoogde invulling van de functie van penningmeester vond helaas geen doorgang. Met 
support van de afgetreden penningmeester hebben de leden van het DB de taken van de 
penningmeester waargenomen. Laat onverlet dat het van cruciaal belang is dat er zo snel 
mogelijk een nieuwe penningmeester aantreedt.  
 
In het algemeen bestuur van het gewest hebben verder zitting: 
 
• Klaas de Redelijkheid – District Sassenheim 
• Menno Boetes – District Krimpenerwaard 
• Aad van Winden – District Westland 
• Hein Jan Bocxe – District Aar en Amstel 
• Cees van Hemert – GTC Langebaan/kortebaan 
• Floriaan Alfrink – GTC Marathon 
• Michel van Zuijlen – GTC Shorttrack 
• Gé Wijnands – GTC Inline-skaten 
• Nico Glas – GTC Schoonrijden 
• Leon van Bohemen – GTC Jeugdschaatsen 
 
DB-lid Steef Wigman vertegenwoordigt ook District Alblasserwaard in het algemeen bestuur 
en Anki de Kiefte vertegenwoordigt ook de GTC Kunstrijden in het algemeen bestuur. 
 
Vergaderingen van het algemeen bestuur worden verder bijgewoond door de 
baancoördinator en de voorzitter van de Baancommissie Den Haag. Laatstgenoemden zijn 
formeel geen bestuurslid en hebben geen stemrecht. 
 
Overleg 
 
Het dagelijks bestuur heeft in het seizoen 2019-2020 vijftien keer vergaderd, waarvan twee 
keer met het algemeen bestuur, en twee keer met de GTC’s.  
 
De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie hebben ervoor gezorgd dat het 
bestuur vanaf maart 2020 alleen nog op afstand heeft vergaderd. 
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Belangrijke thema’s op de agenda in het seizoen 2019-2020 waren onder meer: 
 
• Communicatie met de GTC’s 
• Alternatieve inkomstenbronnen 
• Transformatie van RTC Zuidwest naar KNSB Talent Team Zuidwest 
• Organisatie Gewest 
• Sponsorbeleid en overgang van de stichting OTS naar sponsorcommissie 
• Baanbeveiliging Shorttrack Den Haag 
• De gevolgen van COVID-19 voor de sportbeoefening in het Gewest 
 
Bestuurlijke relaties met de KNSB worden onderhouden via de Ledenraad, het Gewestelijk 
Voorzitters Overleg (GVO) en de klankbordgroep IJstijd!.  
 
 
Communicatie 
 
De vele activiteiten binnen het Gewest worden georganiseerd door vrijwilligers die hun werk 
vaak op de achtergrond doen. Belangrijk werk voor de clubs en haar leden. Maar onbekend 
maakt onbemind. Daarom is het van belang om ernaar te streven het Gewest in al haar 
facetten voor een breed publiek zichtbaar te maken. Met name de digitale en sociale media 
die ons vandaag de dag ter beschikking staan spelen hierin een belangrijke rol. Hieronder 
wat feiten over deze activiteiten op een rijtje: 
 
Website 
 
https://www.knsbgewestzh.nl 
 
• Nieuwe website per 1 september 
• 18.223 bezoekers (gedaald met 7%) 
• 69.184 bezoeken (gedaald met 26%) 
• Minder bezoek in het laatste kwartaal 
• Minder bezoek vanuit zoekmachines, vindbaarheid nieuwe website wel verbeterd 
• Aandeel bezoek mobiel en tablet 59% (blijft groeien) 
• Aandeel direct bezoek 47% (gestegen met 10%) 
• Aandeel bezoek vanuit sociale media (Facebook) groeit vanuit bijna niets naar 11% 
• Bezoek is voornamelijk voor langebaan en marathon 
• 30% van de bezoekers bezoekt de website meer dan een keer 
• Er is nog werk te doen. Er ontbreekt nog informatie, de gebruiksvriendelijkheid kan hier 

en daar beter.  
 
Facebook 
 
https://www.facebook.com/knsbgewestzh 
 
• Voornamelijk delen van belangrijke berichten van derden en nieuws op de website 
• Delen kost weinig tijd en inspanning 
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• 239 volgers 
• 215 paginalikes 
• Bereik gedeelde berichten loopt op tot 3x aantal volgers 
• Beperkte groep met wel een merkbaar effect op sitebezoek, dus wel betrokken 
• Heeft als medium wel potentie 
 
Twitter 
 
https://twitter.com/knsbgewestzh 
 
• 36 volgers 
• Weinig volgers, maar ook weinig activiteit. Nieuwe website en functionaliteit Twitter 

maken delen wel laagdrempeliger, laatste kwartaal 2020 iets actiever geweest met delen 
nieuws. 

 
Instagram 
 
https://www.instagram.com/knsbgewestzh 
 
• 246 volgers 
• Relatief gezien de meeste volgers, maar nog nooit iets op geplaatst. Alleen andere 

accounts gevolgd. 
 
Nieuwsbrief 
 
• Opgezet met Mailchimp (gratis tot 2.000 abonnees) 
• Aanmeldmogelijkheid sinds september op website, mails bevatten mogelijkheid om 

gegevens te wijzigen of af te melden 
• Nu 50 abonnees 
• Nog geen nieuwsbrief verstuurd, wel kerstgroet 
• Streven naar nieuwsbrieven rond de seizoenswissels (2x), kerstgroet, belangrijke 

ontwikkelingen 
 
Als je affiniteit met communicatie hebt en het lijkt je leuk om het verhaal van het Gewest 
nóg beter te vertellen, neem dan contact op met de secretaris. Je bijdrage is meer dan 
welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
  



Algemene Gewestelijke Vergadering KNSB Gewest Zuid-Holland 2020 21 
 

Tot slot 
 
Het dagelijks bestuur ontvangt frequent uitnodigingen van districten en verenigingen voor 
het bijwonen van vergaderingen en vieringen. Deze worden altijd in behandeling genomen, 
maar het lukt niet altijd om ruimte in de agenda te vinden.  
 
Het seizoen 2019-2020 bracht ons weer veel moois op sportgebied. Er waren prachtige 
prestaties van sporters met roots in Zuid-Holland, waarover u alles kunt lezen in de 
verslagen van de GTC’s. Prestaties die mede mogelijk worden gemaakt door de inzet van 
vele vrijwilligers, die in weer en wind klaarstaan om trainingen en wedstrijden mogelijk te 
maken. Dat is waar we als Gewest voor staan. Het samen mogelijk maken mensen van hun 
sport te laten genieten. Helaas staat de organisatie om dat mogelijk te maken steeds meer 
onder druk. We zullen samen blijven zoeken naar de opvulling van vacatures, maar zullen 
ook moeten kijken naar manieren om met minder mensen meer voor elkaar te krijgen. Met 
een slagvaardig bestuur en een flexibele organisatie. Een uitdaging die we de komende jaren 
samen aan zullen gaan. 
 
Jan Revet 
Secretaris 
 
  



Algemene Gewestelijke Vergadering KNSB Gewest Zuid-Holland 2020 22 
 

Jaarverslag GTC Langebaan/kortebaan 
 

 
 
Rol GTC LB/KB in relatie tot RTC Zuidwest 
 
Vorig seizoen werd nog vermeld dat, sinds de formele oprichting van RTC Zuidwest op 12 
november 2017, de RTC-selecties, inclusief de opleidingsploeg RTC, die voornamelijk 
bestond uit jun-B en jun-C, onder verantwoordelijkheid vielen van het bestuur van RTC 
Zuidwest. Met het aantreden van een nieuwe directeur sport van de KNSB heeft er een 
kwaliteitsslag plaatsgevonden in het talentontwikkelingsmodel voor het schaatsen in 
Nederland.  
 
Die kwaliteitsslag is gepaard gegaan met een naamsverandering. De RTC’s heten voortaan 
KNSB Talent Teams. Daarvan komen er vijf in heel Nederland: KNSB Talent Team Noord, 
Midden-oost, Noordwest, Zuidwest en Zuid. Samen leiden ze gemiddeld tachtig langebaan- 
en vijftig shorttracktalenten op. Voor hen staan dagelijks tien fulltime hoofdcoaches klaar, 
die worden bijgestaan door assistent-coaches, fysiotherapeuten, krachttrainers, mentale 
begeleiders, voedingsadviseurs en sportartsen. De vijf KNSB Talent Teams sluiten aan op de 
Centra voor Topsport en Onderwijs, die NOC*NSF voor alle Olympische takken van sport 
heeft opgericht. Talentvolle schaatsers kunnen dichtbij huis topsport combineren met 
school.  
 
Deze infrastructuur is van hoge kwaliteit en dankzij NOC*NSF gewaarborgd voor de lange 
termijn. Een belangrijke wijziging in de structuur is o.a. dat de hoofdtrainer/-coaches van de 
talententeams door de KNSB aangesteld en betaald worden en dat zij ook aangestuurd 
worden door hoofdcoach Talentontwikkeling van de KNSB. Daarnaast wordt bij het 
identificeren van talenten naar meerdere kenmerken van een sporter gekeken en worden 
meerdere factoren meegewogen: 
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• Prestatieniveau 
• Progressiecurve prestaties 
• Technische vaardigheden 
• Fysieke mogelijkheden 
• Prestatiegedrag (mentaal) 
• Kalenderleeftijd (feitelijke leeftijd volgens officiële kalender) 
• Biologische leeftijd (o.b.v. fysieke ontwikkeling sporter, vroeg of later rijp) 
• Trainingsleeftijd (aantal trainingsuren en -jaren en de intensiteit hiervan) 
• Relatieve leeftijd (afhankelijk van de peildatum is de sporter jong of ‘oud’ binnen 

betreffende categorie) 
• Bijdrage aan de totale KNSB TT-selectie om een optimale lerende omgeving te creëren 

 
Bovengenoemde structuurwijziging heeft ertoe geleid dat de opleidingsploeg RTC, zoals die 
sinds 12 november 2017 ruim drie jaar heeft gefunctioneerd, met ingang van het seizoen 
2020-2021 niet meer formeel onder de KNSB-talententeams vallen. 

Het bestuur van Gewest ZH vindt het echter wel belangrijk dat de talentontwikkeling vanaf 
pupillen-A t/m jun-B gecontinueerd wordt. Daarom is, op verzoek van het dagelijks bestuur, 
de RTC-opleidingsploeg nu weer onder de naam van Gewestelijke Selectie onder 
verantwoordelijkheid van de GTC LB/KB gebracht. Ook behoudt de GTC de zorg voor de 
juiste afstemming/verbinding tussen de verschillende talentengroepen en de technische staf 
van de Gewestelijke Selectie.  

Enkele concrete activiteiten in die verbinding tussen de verschillende talentengroepen en de 
technische staf van de RTC in het afgelopen seizoen waren: 
 
• 29 juni 2019 YF trainingsdag in Zoeterwoude 
• 2 november 2019 Trainingswedstrijd wedstrijd met talentgroepen in Enschede 
 
Helaas kon een geplande YF ijstrainingsdag op De Uithof niet doorgaan omdat er op bewuste 
datum geen ijs beschikbaar was.  
 
Op 21 november organiseerde de GTC voor de talenten van het RTC, de opleidingsploeg, 
talentgroepen van de disciplines Langebaan, Shorttrack, Inline, Marathon en Kunstrijden, de 
trainers en ouders een thema-avond met als onderwerp “Sportpsychologie in de Praktijk”. 
De opkomst van ruim 90 gasten liet zien dat het onderwerp leeft. Afke van de Wouw 
eigenaar van WOUW performance coaching gaf in 90 minuten heel praktisch weer wat 
sportpsychologie voor ieder van de toehoorders kan betekenen met bruikbare tips. Door 
gebruikmaking van interactieve toepassingen werd de zaal nauw betrokken bij de 
presentatie. Vanwege Corona is het er nog niet van gekomen om een vervolg op de 
bijeenkomst te organiseren. 
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Het schaatsseizoen 2019-2020 is van start gegaan met 84 schaats(st)ers in snelheidsklasse 1 
(YF-rijders), verdeeld over de categorieën: 
 

6 DP 13 DC 12 DB 8 DA 3 DN 4 DS/DM 
3 HP 9 HC 12 HB 9 HA 5 HN 10 HS/HM 

 
Dit is exclusief 14 leden van de RTC-opleidingsploeg en 12 RTC selectieleden maar veelal wel 
met de sporters uit de diverse talentgroepen.  
 
Voor de selectie van de RTC-opleidingsploeg, zijn er aan het einde van seizoen 2018-2019 
een aantal schaats(st)ers met Ijsfaciliteiten uitgenodigd om een proeftraining o.l.v. de RTC-
coaches mee te maken. Uit deze kandidaten zijn uiteindelijk 9 schaats(st)ers toegevoegd aan 
de RTC-opleidingsploeg voor het seizoen 2019-2020. Hieronder bevonden zich 3 dames 
junioren-C. 
 
Hoewel het schaatsseizoen door de coronacrisis vroegtijdig ten einde kwam, waren alle 
belangrijke wedstrijden, zoals de gewestelijke kampioenschapen, regio- en landelijke 
selectiewedstrijden en de Nederlandse Kampioenschappen afgerond vóórdat de abrupte 
sluiting van De Uithof plaats vond. 
 
Overzicht schaatsers RTC selecties 2019-2020 
 
Opleidingsploeg RTC seizoen 2019-2020 
 
Sieb Wiersma, Frank Hermans, Sebastiaan Oranje 
Fysiotherapeut: vacant 
 
Nr. Cat. Naam Afkomstig van schaatsvereniging 
1 HB2 Colin Duivenvoorden IJsvereniging Woubrugge 
2 HB2 Sjors Tettero IJsclub Voorschoten 
3 HB2 Pim Stuy STV Lekstreek 
4 HB2 Jelle Rieff DKIJV 
5 DB2 Laura Qualm IJsclub Voorschoten 
6 DB1 Chloé Hoogendoorn IJsvereniging Woubrugge 
7 DB1 Sophie Kraaijeveld IJsvereniging Woubrugge 
8 DB1 Veerle van Koppen DKIJV 
9 HB1 Max Bergsma Hardrijvereniging Den Haag-Westland 
10 HB1 Okke Mouwen Warmondse IJsclub 
11 HB2 Matthieu Hollaar Hardrijvereniging Den Haag-Westland 
12 DC2 Emma Noz Schaatsvereniging Lansingerland 
13 DC2 Patricia Koot Warmondse IJsclub 
14 DC2 Jillian Knook STV Lekstreek 
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RTC selectie seizoen 2019-2020 
 
Trainers Arnold v.d. Poel, Martijn Klip, Diane Valkenburg, Kees de Ruiter 
Fysiotherapeut: Kees Bakker, Elwin den Dulk 
Sportmasseur: Raymond Brugmans, Perry van Wijk 
Diëtiste: Ilse Hogervorst 
 
Nr. Cat. Naam Afkomstig van schaatsvereniging 
1 DA2 Eline van Voorden Hardrijvereniging Den Haag-Westland 
2 DA2 Brit Qualm IJsclub Voorschoten 
3 DN1 Eva van Til Schaatsvereniging Rotterdam 
4 DA1 Sacha van der Weide STV Lekstreek 
5 DA1 Anna Dijkers Hardrijvereniging Den Haag-Westland 
6 DA1 Lianne Koetsier De Gouwe Streek 
7 HA2 Remco Langemaire Warmondse IJsclub 
8 HA2 Jarno Verheij IJssport Vereniging Leiden 
9 HA2 Armand Broos Hardrijvereniging Den Haag-Westland 
10 HA1 Daan Spruit STC De Rijnstreek 
11 HA1 Stan Springer Vereniging IJssport Leiderdorp 
12 HA1 Niels d' Huy Hardrijvereniging Den Haag-Westland 

 
Wedstrijdorganisatie 
 
Naast het reguliere wedstrijdprogramma op zaterdag- en zondagavond, werden er diverse 
bijzondere wedstrijden op De Uithof gehouden. 
 
9 november Residentiecup/tevens selectiewedstrijd voor NK Sprint junB/junA 

10 november Landelijke pre-selectiewedstrijd voor NK 3000m junB/junA 
 

14/15 december ZHK voor NeoSen, Senioren en masters 
 

21/22 december Zuid-Hollands Kampioenschap jun-C; jun-B en jun-A 
Ook dit seizoen was het Zuid-Hollands Kampioenschap (ZHK) voor jun 
C t/m jun A weer de selectiewedstrijd voor deelname aan de regio 
selectiewedstrijd NK Allround voor jun C, jun B en jun A.  
(De top-3 uitslagen van het Zuid-Hollands kampioenschap zijn in 
bijlage 1 weergegeven) 
 

12 januari ZHK voor pupillen 
(De top-3 uitslagen van het Zuid-Hollands kampioenschap zijn in 
bijlage 1 weergegeven) 
 

5 januari Regio selectiewedstrijd 3000m voor Jun-B 
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Organisatie van een schaatswedstrijd op de ijsbaan Thialf 
 
De GTC heeft jarenlang een schaatswedstrijd voor selectieleden en YF-rijders in Thialf 
kunnen organiseren tijdens de lunchuren op dinsdag of woensdag. Het doel hiervan was om 
de meest talentvolle schaats(st)ers een kans te bieden om vroeg in het seizoen op diverse 
afstanden snelle tijden te rijden om daarmede een hoge positie op de landelijke VANTAGE 
ranglijsten te bereiken (een hoge positie op de landelijke ranglijsten verhoogde immers de 
kans om geselecteerd te worden voor deelname aan landelijke selectiewedstrijden voor 
junioren. Bijv. de deelname aan de selectiewedstrijd NK Sprint jun-B). Wegens gewijzigd 
beleid van de Thialf directie kwam hier in 2019 helaas een einde aan. Er kwamen veel 
minder uren voor dergelijke lunchwedstrijden beschikbaar omdat er door de Thialf directie 
ook ijsuren beschikbaar werden gesteld voor ijstrainingen aan buitenlandse commerciële 
topploegen.  
 
De Gewestelijke Technische Commissie (GTC) 
 
De GTC heeft het afgelopen seizoen in de volgende samenstelling gefunctioneerd:  
Voorzitter: Cees van Hemert, budget bewaker: Walter Hoppenbrouwer, Frank Pak, Krijn 
Jongejan en Willem-Jan Molleman. Hierbij aangetekend dat Willem-Jan Molleman binnen de 
GTC de belangen van de YF-rijders behartigt. Willem Jan is ook nauw betrokken bij de 
ontwikkeling rond de regionale talentgroepen. De rol van secretaris is vacant; (deze rol 
wordt momenteel door de voorzitter en Krijn Jongejan waargenomen.)  
 
Hieronder een overzicht van het aantal YF rijd(st)ers van Gewest ZH dat heeft deelgenomen 
aan de gecombineerde regio selectiewedstrijd NK AllRound/ NK afst. Ter vergelijking is ook 
een overzicht weergegeven met de respectievelijke aantallen over het seizoen vanaf 2014-
2015. Uit dit overzicht blijkt dat het afgelopen seizoen een gelijk aantal rijders jun-C met 
Ijsfaciliteiten zich hadden geplaatst voor de regio selectiewedstrijd NK AR-NK afst. dan in het 
seizoen 2017-2018. Het aantal deelnemers jun-B met Ijsfaciliteiten die aan de regio 
selectiewedstrijd hebben is praktisch gelijk t.o.v. seizoen 2016-2017. Evenals vorig seizoen 
was er voor de categorie jun-A dit seizoen geen regio-selectie wedstrijd.  
 
Opmerking: Het in de volgende tabel weergegeven aantal bij jun-A vertegenwoordigt het 
aantal deelnemers jun-A aan de landelijke selectiewedstrijd. 
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Deelname YF-rijders aan gecombineerde regio Allround/Afstanden  
 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 
DC 12 DC 13 DC 13 DC 10 DC  6 
HC 10 HC 10 HC 10 HC 10 HC  5 
          
DB 6 DB 3 DB 6 DB 5 DB  9 
HB 3 HB 7 HB 3 HB 3 HB  9 
          
DA 1 DA 3 DA 0 DA 7 DA  7 
HA 1 HA 2 HA 2 HA 5 HA  7 
          
Totaal 33 Totaal 38 Totaal 34 Totaal 40 Totaal 43 

 
Uit bovenstaande gegevens blijkt helaas dat het totaal aantal YF-rijders, dat zich via het ZHK 
geplaatst heeft voor de regio selectiewedstrijd licht gedaald is t.o.v. eerdere jaren. Met 
name bij de heren jun-B halveerde het aantal t.o.v. seizoen 2018-2019, terwijl bij de dames 
jun-B juist een verdubbeling van het aantal deelneemsters t.o.v. seizoen 2018-2019 te zien 
geeft. 
 
Hieronder een overzicht van het aantal deelneem(st)ers van Gewest ZH aan het NK Allround 
junioren en het NK afstanden junioren B/A/NeoSen. In het overzicht is een uitsplitsing 
gemaakt in het aantal gewestelijke selectieleden en het aantal YF deelneem(st)ers (Jun-A die 
tijdens het NK afstanden op meer afstanden zijn uitgekomen, zijn één keer geteld), 
 
NK Allround / NK Afstanden / NK Sprint 2019-2020 
 

Cat. 2019-2020 2018-2019 20137-2018 2016-2017 2015-2016 
RTC YF RTC YF RTC1 YF RTC YF RTC YF 

DC 3 5 0 7 0 3 1 2 2 2 
HC 0 4 0 2 1 5 3 2 1 1 
DB 4 0 2 2 3 2 2 2 3 1 
HB 7 0 4 3 4 2 2 2 3 0 
DA 5 1 3 3 2 0 2 0 2 1 
HA 5 2 3 1 2 2 4 2 3 2 
DN 2 0 1 1 4 0 3 0 4 0 
HN 2 1 3 4 2 2 0 4 0 2 
Totaal 28 13 16 23 18 16 17 14 18 9 
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• Vermeldenswaardig is dat Chloé Hoogendoorn goud won op zowel het NK Allround- 

alsmede het NK sprint voor dames jun-B. In het klassement van het NK Supersprint 
behaalde zij de zilveren medaille. 

• Colin Duivenvoorden behaalde de gouden medaille bij het NK Sprint heren jun-B 
• Ook bij de dames jun-C presteerden Patricia Koot en Jullian Knook goed. Zij werden 

respectievelijk 1e en 3e bij het NK Allround jun-C. 
• Tijdens de landenwedstrijd Ned/Ger/Nor,die dit seizoen gereden werd in Inzell, 

behaalden Jullian Knook en Patricia Koot respectievelijk de gouden en zilveren medaille 
bij de dames jun-C. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

totaal NK deelnemers

totaal NK deelnemers

Linear (totaal NK deelnemers)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

DC

HC

DB

HB

DA

HA

DN

HN

Aantal NK deelnemers per 



Algemene Gewestelijke Vergadering KNSB Gewest Zuid-Holland 2020 29 
 

• Chloé Hoogendoorn werd bij de dames jun-B 2e in het eindklassement, terwijl Yoeri van 
Bostelen de bronzen medaille haalde bij de heren jun-C.  

• De afstanden die alle deelneem(st)ers tijdens dit toernooi reden waren: 2x 500m, 1000m 
en 1500m 

• In Bijlage 2 worden meer details over bovengenoemde wedstrijden getoond 
 
YF-faciliteiten en -rijd(st)ers 
 
Met ingang van seizoen 2019-2020 heeft de GTC de YF puntenlimieten voor alle categorieën 
aangepast. Dit werd nodig geacht omdat er inmiddels een scheve verhouding was ontstaan 
in het aantal YF-rijders per categorie. Met de YF limieten wordt gestreefd om een piramidale 
opbouw van jun-C, jun-B en jun-A naar Neosen te bereiken. Helaas bleek deze opbouw niet 
meer de realiteit te zijn. Met name de puntenlimieten voor jun-B2 en jun-A bleken te laag te 
zijn, waardoor het beeld ontstond dat rijd(st)ers die in het verleden de Ijsfaciliteiten hadden 
verdiend, deze faciliteiten niet meer verloren omdat blijkbaar de YF limieten te laag waren 
om de Ijsfaciliteiten te behouden. Daardoor werd het aantal YF rijd(st)ers per jaar steeds 
hoger en zou de bezetting op het YF trainingsuur te druk worden om nog veilig en kwalitatief 
hoogwaardige trainingsvormen te kunnen uitvoeren. Met de nieuwe limieten wordt naar 
verwachting bereikt dat het naarmate je ouder wordt het moeilijker wordt om de 
Ijsfaciliteiten te behouden om daarmede de doorstroming van de Pupillen en jun-C naar het 
YF trainingsuur  te garanderen. 
 
Uit de onder punt 5 getoonde overzichten blijkt dat sinds seizoen 2015/2016 een stijgende 
trend is waar te nemen van het totaal aantal YF-rijders (incl. schaats(st)ers uit de RTC 
selecties) die zich geplaatst hebben voor een NK deelname. (Aantal deelnemers aan NK 
supersprint is hierbij niet meegerekend) 
 
Aan het einde van het seizoen 2019-2020 zijn er 69 schaats(st)ers in snelheidsklasse 1 (YF-
rijders), verdeeld over de categorieën: 
 

2 DP 13 DC 6 DB 1DA 3 DN 2 DS / 2 DM 
 2 HP 10 HC  7 HB  5 HA  6 HN  4 HS / 6 HM 

 
Dit is exclusief 10 leden van de Gewestelijke selectie junB (voorheen RTC-opleidingsploeg) en 
12 leden van het KNSB talententeam ZW (voorheen RTC selectie) maar veelal wel de sporters 
uit de diverse talentgroepen.  
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Conclusie 
 
Uit dit alles mag voorzichtig geconcludeerd worden dat de structuur van het talenten 
opleidingsmodel dat vanaf seizoen 2016/2017 t/m seizoen 2019/2020 binnen het gewest 
Zuid-Holland functioneerde door het enthousiasme en de inspanningen van de diverse 
trainer/coaches, succesvol was met onderstaande (piramidale) opbouw: 
 
• Talentgroepen 
• Ijsfaciliteiten 
• RTC-opleidingsploeg 
• RTC selectie 
 
Echter na de herijking van het talent-opleidings model van de KNSB van RTC’s naar regionale 
Talententeams, waarbinnen geen plaats is voor een opleidingsploeg, is het onzeker of er 
vanuit KNSB en/of gewest Zuid-Holland financiële middelen beschikbaar komen voor 
gewestelijke (baan)selecties om te werken aan optimale talentontwikkeling van Pupillen t/m 
jun-B.  
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Bijlage 1:  
Top 3 Zuid-Hollandse kampioenschappen 
 
 # Naam Cat Vereniging 500   500   Punten 

1 Angel Daleman DPA VIJL 43.70 (1) 43.66 (1) 87.360 

2 Evi de Ruijter DPA YV KDK 49.31 (2) 49.62 (2) 98.930 

3 Nora de Graaf DPA YV KDK 49.34 (3) 49.66 (3) 99.000 

 
 # Naam Cat Vereniging 500   500   Punten 

1 Daan van Zwienen HPA STV LEKSTREEK 45.03 (1) 44.89 (1) 89.920 

2 Kevin Roozendaal HPA YV KDK 45.24 (2) 45.48 (2) 90.720 

3 Timo Valentijn HPA STC RIJNSTR 46.85 (3) 46.65 (3) 93.500 

 
 # Naam Cat Vereniging 500   1500   Punten 

1 Emma Noz DC2 SV LANSLD 44.05 (2) 2:15.94 (1) 89.363 

2 Milou de Lange DC1 YC OTWEG 44.04 (1) 2:16.04 (2) 89.386 

3 Lieke Hoogendoorn DC1 YV WOUBRUGGE 44.07 (3) 2:16.37 (3) 89.526 

 
 # Naam Cat Vereniging 500   1500   Punten 

1 Tygo Kompier HC1 YV KDK 41.78 (2) 2:11.70 (2) 85.680 

2 Mathijs Molenaar HC1 GOUWE STREEK 41.52 (1) 2:12.49 (3) 85.683 

3 Thijs van Bostelen HC2 YV KDK 42.27 (3) 2:11.28 (1) 86.030 

 
 # Naam Cat Vereniging 500   1500   3000   Punten 

1 Veerle van Koppen DB1 DKIJV 43.96 (1) 2:15.21 (1) 4:43.82 (1) 136.333 

2 Hilde Houtzager DB2 YC OTWEG 44.83 (2) 2:25.91 (5) 5:08.88 (2) 144.946 

3 Patou de Haas DB2 SV LANSLD 45.75 (3) 2:23.17 (2) 5:19.05 (7) 146.648 

 
 # Naam Cat Vereniging 500   1500   3000   Punten 

1 Jelle Rieff HB2 DKIJV 39.20 (2) 2:02.06 (4) 4:14.39 (2) 122.284 

2 Pim Stuij HB2 STV LEKSTREEK 38.13 (1) 2:00.52 (2) 4:25.56 (5) 122.563 

3 Max Bergsma HB1 HVHW 39.31 (4) 2:00.61 (3) 4:19.34 (3) 122.736 

 
 # Naam Cat Vereniging 500   1500   3000   Punten 

1 Sacha van der Weide DA1 STV LEKSTREEK 41.21 (1) 2:12.25 (1) 4:50.77 (3) 133.754 

2 Lianne Koetsier DA1 GOUWE STRK 42.62 (2) 2:14.35 (2) 4:49.41 (1) 135.638 

3 Isabelle Hersbach DA2 HVHW 43.23 (3) 2:17.94 (3) 4:51.31 (4) 137.761 

 
 # Naam Cat Vereniging 500   1500   3000   Punten 

1 Armand Broos HA2 HVHW 37.64 (1) 2:00.10 (4) 4:14.84 (4) 120.146 

2 Niels d' Huy HA1 HVHW 38.34 (2) 1:58.31 (1) 4:14.92 (5) 120.262 

3 Roy Hoogendoorn HA1 GOUWE STRK 40.19 (6) 1:58.54 (2) 4:09.01 (2) 121.204 
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 # Naam Cat Vereniging 500   1000   1500   Punten 

1 Sandra v 
Wijngaarden D45 STV LEKSTREEK 49.51 (1) 1:40.56 (1) 2:40.97 (1) 153.446 

 Marianne de Neeling D60 SV LANSLD DNS       

 
 # Naam Cat Vereniging 500   1500   3000   Punten 

1 Eva van Til DN1 SV ROTTERDM 43.63 (1) 2:13.54 (1) 4:45.85 (2) 135.784 

2 Claudia Oranje DSA SV LANSLD 46.66 (4) 2:16.77 (2) 4:42.08 (1) 139.263 

3 Heleen van der Hulst DSA IJVZ 44.62 (2) 2:18.87 (3) 4:57.98 (3) 140.573 

 
 # Naam Cat Vereniging 500   1500   3000   Punten 

1 Jordy Blokland HN2 HVHW 38.40 (1) 1:59.74 (1) 4:19.37 (2) 121.541 

2 Pim Verhagen HN1 YC HOOGMADE 39.34 (3) 2:00.95 (2) 4:19.23 (1) 122.861 

3 Leon de Hoop HN1 STV LEKSTREEK 38.87 (2) 2:03.18 (3) 4:30.29 (4) 124.978 

 
# Naam Cat Vereniging 500   1500   3000   Punten 

1 Wouter Tel HSA ELS DELFT 40.32 (2) 2:01.39 (1) 4:09.63 (1) 122.388 

2 Hans van den 
Eeckhout HSA IJVZ 41.63 (4) 2:03.70 (2) 4:15.85 (2) 125.504 

3 Dion Verhoog HSA YC ZOETERWDE 40.07 (1) 2:07.04 (3) 4:35.09 (4) 128.264 

 
 # Naam Cat Vereniging 500   1500   3000   Punten 

1 Romke de Haan H45 MYV 43.33 (2) 2:06.37 (1) 4:25.65 (1) 129.728 

2 Paul Robijn H50 HVHW 42.83 (1) 2:11.05 (2) 4:26.14 (2) 130.869 

3 Bart Groot H50 SV ROTTERDAM 44.56 (4) 2:12.50 (3) 4:40.70 (4) 135.509 

 
 # Naam Cat Vereniging 500   1500   3000   Punten 

1 Arjan Bakker H60 STV LEKSTREEK 43.14 (1) 2:06.84 (1) 4:20.31 (1) 128.805 

2 Giel Hermans H55 DVIJC 43.61 (2) 2:15.37 (2) 4:43.13 (2) 135.921 

3 Jos Drabbels H55 IJVL 46.00 (3) 2:16.69 (3) 4:46.14 (3) 139.253 

 
Bijlage 2:  
Landenwedstrijd Nederland/Duitsland/Noorwegen 21/22-12 2019 
 

# Naam 500m 1000m 500m 1500m Totaal 

1 Jillian KNOOK LC2 
 

41,03 1 1.23,55 4 41,06 1 2.08,58 2 166,725 

2 Patricia KOOT LC2 
 

42,00 3 1.22,36 1 41,71 2 2.06,90 1 167,190 

3 Maira JASCH LC2 
 

41,80 2 1.23,33 3 41,87 4 2.08,74 3 168,248 
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# Naam 500m 1500m 1000m 500m        Totaal   

1 Evelien VIJN LB2 
 

40,72 4 2.02,64 1 1.19,88 2 39,940 1 163,955 

2 Chloé 
HOOGENDOORN 

LB1 
 

40,19 2 2.03,37 2 1.19,69 1 39,845 2 164,866 

3 Pien SMIT LB1 
 

40,27 3 2.05,80 3 1.20,27 3 40,135 9 168,764 

 
# Naam 500m 1500m 1000m 3000m        Totaal   

1 Didrik Eng STRAND MC1 
 

38,48 1 1.58,22 2 1.16,51 1 4.10,04 2 157,814 

2 Sigurd HENRIKSEN MC2 
 

39,61 4 1.58,14 1 1.17,23 2 4.06,18 1 158,635 

3 Yoeri van BOSTELEN MC2 
 

39,68 5 1.58,75 3 1.17,65 3 4.16,35 3 160,813 

 
Bijlage 3:  
NK Supersprint / NK Pure Sprint 22-02-20 
 

# Naam Cat Baan 100   100   300   300   Punten 
1 Pien Hersman DB1 HAA 10.89 (1) 10.89 (1) 27.65 (1) 26.51 (1) 39,832 

2 Chloé Hoogendoorn DB1 DNH 11.06 (4) 11.01 (2) 28.37 (4) 26.93 (2) 40,502 

3 Jildou Hoekstra DB1 LEE 11.02 (3) 11.17 (5) 28.06 (2) 27.14 (3) 40,589 

 
# Naam Cat Baan 100   100   300   300   Punten 

1 Chris Fredriks HB2 DEV 10.32 (2) 10.31 (6) 25.27 (2) 24.57 (2) 37,243 

2 Pim Stuij HB2 DNH 10.25 (1) 10.29 (5) 26.17 (17) 24.51 (1) 37,433 

3 Gijs Kamp HB1 GRO 10.45 (5) 10.16 (1) 25.57 (6) 24.99 (4) 37,463 

 
# Naam Cat Baan 100   300   500   Punten 

1 Isabel Grevelt DA1 ALK 10.88 (1) 26.80 (2) 40.85 (1) 27,983 

2 Anna Boersma DA2 HVN 10.93 (2) 26.51 (1) 41.53 (4) 28,072 

3 Sacha van der Weide DA1 DNH 10.98 (3) 27.35 (4) 41.45 (2) 28,386 

 
# Naam Cat Baan 100 300 500 Punten 
1 Armand Broos HA2 DNH 10.30 (3) 24.09 (1) 37.45 (1) 25,820 
2 Jeremy Overheul HA2 EVN 10.21 (2) 24.21 (2) 38.17 (3) 25,914 
3 Jelmer Pluijgers HA2 BRE 10.17 (1) 24.53 (3) 39.24 (9) 26,194 
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Bijlage 4:  
NK Sprint Junioren B/A en NK Afstanden 3000/5000m14 en 15 december 
2019 
 

# Naam Cat Baan 500 1000 500 1000 Punten 

1 Chloé 
Hoogendoorn DB1 DNH 41.37 (1) 1:24.41 (2) 40.25 (1) 1:21.46 (1) 164,555 

2 Pien Smit DB1 ALK 41.85 (2) 1:24.01 (1) 40.50 (2) 1:22.14 (2) 165,425 

3 Jade Groenewoud DB1 ENS 42.66 (6) 1:25.91 (4) 41.87 (10) 1:22.94 (3) 168,955 

 
Bijlage 5:  
NK Sprint Junioren B/A en NK Afstanden 3000/5000m14 en 15 december 
2019 
 

# Naam Cat Baan 3000 Punten 

1 Evelien Vijn DB2 HRN 4:37.13 (1) 46,188 

2 Sophie Kraaijeveld DB1 DNH 4:38.10 (2) 46,350 

3 Yael Prenger DB2 AMS 4:47.40 (3) 47,900 

 
# Naam Cat Baan 3000 Punten 

1 Colin Duivenvoorden HB2 DNH 4:01.61 (1) 40,268 

2 Stan van Vliet HB2 UTR 4:04.78 (2) 40,796 

3 Gert Wierda HB2 LEE 4:06.32 (3) 41,053 

 
# Naam Cat 3 Punten 

1 RTC Noordwest 1 T 1:36.66 (1) 40,275 

2 RTC Noordwest 2 T 1:36.70 (2) 40,291 

3 RTC Zuidwest T 1:37.46 (3) 40,608 

 
Bijlage 6:  
NK Junioren Allround + Afstanden 1 en 2 februari 2020 
 

# Naam Cat Baan 500 1500 Punten 

1 Patricia Koot DC2 DNH 41.94 (2) 2:07.81 (1) 84,543 

2 Sanne Oosterwijk DC2 HVN 42.71 (3) 2:08.64 (2) 85,590 

3 Jillian Knook DC2 DNH 41.83 (1) 2:11.94 (5) 85,810 

 
# Naam Cat Baan 500 1500 1000 3000 Punten 
1 Chloé Hoogendoorn DB1 DNH 40.52 (1) 2:04.90 (2) 1:20.42 (1) 4:24.01 (2) 166,364 

2 Evelien Vijn DB2 HRN 40.89 (2) 2:04.78 (1) 1:21.26 (2) 4:20.88 (1) 166,593 

3 Evi Gelling DB2 GRO 41.75 (4) 2:06.17 (3) 1:22.88 (5) 4:33.34 (5) 170,802 

4 Sophie Kraaijeveld DB1 DNH 42.79 (12) 2:08.26 (5) 1:23.78 (9) 4:27.71 (3) 172,051 
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Jaarverslag GTC Marathon 
 

 
 
Wedstrijden 
 
Het seizoen had weer mooie wedstrijden om de baancompetitie met een Gewestelijk 
Kampioenschap. De opkomst viel wat tegen, wat te wijten viel de overvolle 
wedstrijdkalenders. Willen we rekening houden met vakanties, selectiewedstrijden 
langebaan, Weissensee en Zweden periode dan was het een uitdaging om een geschikte 
avond te vinden voor dit kampioenschap. Ook de wedstrijden van het 6-Banen toernooi 
werden op De Uithof verreden. De landelijke wedstrijd, de KPN Marathon Cup, werd 
georganiseerd op 26 oktober. 
 
Opleidingen 
 
Remco de Mik en Dick Anker zijn gedurende het seizoen begonnen aan de cursus 
scheidsrechter (aankomstrechter) regionaal-gewestelijk voor de discipline: marathon. 
 
Successen rijd(st)ers 
 
Op de Weissensee waren deze editie geen Zuid-Hollandse rijd(st)er op de podia. In Zweden 
op het zee-ijs nabij de Zweedse stad Luleå stonden Iris van der Stelt (Turner) en Lisa van der 
Geest (Turner) beiden op het podium. Christiaan Hoekstra (Groenehartsport.nl) en Claudia 
Oranje (Fortune Coffee) mogen zich Zuid-Hollands Kampioen marathonschaatsen noemen. 
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Organisatie 
 
Er werd vooralsnog geen jaarlijkse vrijwilligersdag georganiseerd in verband met COVID-19. 
Er is binnen de commissie een vacature voor een secretaris; daarnaast voor 
systeembeheerder, scheidsrechter en een gewestelijk trainer marathonschaatsen. 
Gediplomeerd scheidsrechters zijn er structureel te kort, een probleem zoals vorig seizoen al 
gemeld. 
 
Ad Mol, landelijk gestopt als scheidsrechter. De wens hem voor het marathonschaatsen in 
Zuid-Holland te behouden, ging in vervulling. Onder het mom van: 'het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan', heeft hij een groot aantal wedstrijdavonden opgetreden op De Uithof. 
 
Namens de GTC Marathon, 
Giel Verhoog, Gert van der Weele, Jan Dirk Corts, Floriaan Alfrink  
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Jaarverslag GTC Shorttrack 
 

 
Lara neemt haar WK oorkonde in ontvangst in het stadhuis van Naaldwijk. 
 
Lara van Ruijven 28-12-1992 – 10-06-2020 
 
In het voorgaande jaarverslag over 2018-2019 schreven we hoe wij genoten hebben van de 
prachtige shorttrack prestaties op de Olympische spelen en het 1e WK goud ooit dat door 
HVHW lid Lara van Ruijven naar Nederland werd gehaald. 
 
Deze zelfde Lara van Ruijven is, op 27-jarige leeftijd, na een oneerlijk gevecht, afgelopen 
zomer van ons heen gegaan. Dit heeft een diepe indruk op shorttrack minnend Nederland 
maar zeker ons in het bijzonder als GTC gemaakt. Geen panterlara-hart wat meer klopt maar 
Lara is wel voor eeuwig in onze harten ingesloten! Wat een top meid was zij. Altijd 
goedlachs, zeer bescheiden en altijd bereid zich voor de sport in te zetten als haar zware 
programma dat toe liet. Wij missen haar. 
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Lara haar laatste ereronde op De Uithof. 
 
Vol ongeloof kreeg Bert van Lobenstein een Whatsapp bericht op 10 juni 2020 18:51 uur van 
Lara haar vader met alleen een foto. Een foto die door de aangebrachte data op 
onmiskenbare wijze aangaf dat onze grote kampioene de strijd verloren had. Voor haar 
afscheidsdienst heeft Lara nog eenmaal haar laatste ronde op De Uithof gereden, de baan 
waar ze haar carrière als pupil is gestart. Bert is op de besloten afscheidsdienst geweest. Na 
de afscheidsdienst is Lara in Naaldwijk in een nog kleiner gezelschap begraven. 

Covid-19 

De wereld werd in het voorjaar overvallen door een nieuw virus Covid-19. Dit raakt de 
gehele samenleving en dus ook de sportwereld. De laatste serie wedstrijden van het seizoen 
werden achter elkaar geannuleerd. De toppers zien het wereldkampioenschap shorttrack 
aan hun neus voorbijgaan en de pupillen lopen de landelijke regiofinale in Den Bosch mis. 
Ook de Europa Cup Finale die in Rusland zou worden gehouden en veel rijders naar uitkeken 
werd eveneens geannuleerd. Daarnaast loopt veel jeugd de clubkampioenschappen mis als 
ook enkele leuke wedstrijden zoals de Arie Ravenbergenbokaal, het Paastoernooi in Gent en 
de Closing Games in Lommel. Gelukkig konden vanaf juli rijders, door versoepelingen van de 
maatregelen, gestart worden met de zomertrainingen. Er blijft echter veel onzekerheid over 
hoe verder. 

Terugblik 
 
De regiocompetitie weet zichzelf inmiddels te bedruipen, toch blijft het opletten omdat 
vooraf het aantal deelnemers niet goed is in te schatten met kans op een tekort.  
Een punt van aandacht blijft de late bekend stelling van de regiowedstrijden. Het lukt clubs 
niet altijd om op tijd afspraken te maken met de ijsbanen waardoor de wedstrijdkalender bij 
aanvang van het seizoen slechts gedeeltelijk bekend is. 
 
Dit seizoen is er in Dordrecht voorafgaand aan de World Cup in Dordrecht een basis jury 
cursus gestart. Met name YA maar ook andere verenigingen namen deel.  
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De cursisten draaiden stage tijdens de diverse regio- en KNSB-cup wedstrijden waardoor het 
mes aan twee kanten sneed. Cursisten deden ervaring op en voor aankomend seizoen zijn er 
meer juryleden beschikbaar voor de wedstrijden. Alle 12 cursisten zijn geslaagd. 
  
Afgelopen seizoen verliep het meetrainen met het RTC een stuk moeizamer met de 
introductie van de vaste meetrain dag op maandag. Veel maandagen gingen niet door 
vanwege de verplichte rustdagen na de wedstrijdweekenden en het feit dat de rijders als 
standaard op maandag trainen waardoor de training geen extra maar een vervangende 
training is. Er is voor het nieuwe seizoen afgesproken te kijken naar een apart uur 
voorafgaand aan de KNSB Talen Team training (KTT). Bij voorkeur op de dinsdag omdat er op 
deze dag geen shorttrack uur in ons gewest is. De precieze invulling volgt nog. 
 
Het Gewest heeft verschillende disciplines gevraagd een opleidingsgroep te vormen en 
multidisciplinair samen te werken. Bij de shorttrack met een smalle breedtesport blijkt dit 
niet zo eenvoudig. De hoge ijsuur met relatief weinig rijders brengt hoge kosten voor de 
ouders met zich mee. De GTC Shorttrack ontkomt er niet aan om de opleidingsgroep met 
een andere groep samen te laten trainen. Dit zou een deel van de oude techniekgroep 
kunnen zijn of samenwerking met een opleidingsgroep van een ander gewest. Het gewest 
heeft aangeven dat de samenwerking met een ander gewest niet gewenst is. Voor de GTC 
Shorttrack lijkt dit echter wel een betere keuze omdat dit het niveau van de rijders 
omhoogtrekt. Vooralsnog wordt ingestoken op de techniekgroep rijders maar gaan we dit 
seizoen onderzoeken of er overeenstemming bereikt kan worden om te gaan samenwerken 
met een opleidingsploeg van een ander KTT. 
 
Door het ontbreken van een veilige baanbescherming in Den Haag ontstaat een te kort aan 
trainingsuren. Met name de opleidingsgroep is hier de dupe van. Het Met man en macht is 
gewerkt aan het binnenhalen van sponsoren. Toezeggingen van ondernemers verdween als 
sneeuw voor de zon bij het uitbreken van Corona. We missen iemand in de commissie die 
zich hier volledig op kan storten. 
 
Diverse ouders hebben aangegeven moeite te hebben met de drukte op het woensdag uur 
en het niveauverschil. Dit nemen we mee naar het volgende seizoen. 
 
Een goede 2e trainer staat hoog op de verlanglijst van de GTC Shorttrack voor het 
techniek/opleidings uur. Veel oud toprijders blijven hangen in Friesland en gestopte KTT 
rijders zijn vaak bezig met studie, gestart met werken of hebben het even helemaal gehad 
met schaatsen en kiezen voor een stukje ontspanning en niet voor het trainerschap. We 
blijven ook voor komend seizoen streven naar een 2e trainer. 
 
De GTC Shorttrack heeft haar doelstelling in het aanleveren van rijders aan het KTT 
ruimschoots gehaald. Vier voormalige techniekgroep rijders zijn doorgestroomd. 
 
Selecties 
 
Vier Zuid-Hollandse shorttrackers maken deel uit van de NTS selectie van bondscoach Jeroen 
Otter te weten: Yara van Kerkhof (YVZ), Lara van Ruijven (HVHW) en Dylan Hoogerwerf 
(HVHW). Nieuw opgenomen in de winterselectie is Georgie Dalrymple (HVHW). 
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Avalon Aardoom (HVHW) moest helaas om medische redenen de selectie verlaten. De 
artsen raden haar af om door te gaan op dit niveau. Avalon heeft zich vol gestort op de 
trainerscursus. 

Onder de NTS hangen de KNSB Talent Teams (voormalig RTC’s) van waaruit de bondscoach 
nieuw talent kan selecteren.  

In KTT midden trainen vanwege hun studie Emma van Zuijlen (DKIJV) en Kay Huisman 
(HVHW).  
In KTT Zuidwest trainen Ted Dalrymple (HVHW) en Sara van Zuijlen (DKIJV), Zoë Deltrap 
(IHCL) en Angel Daleman (IHCL) Voor Zoë en Angel is het hun debuut in het KTT. 
 
KTT Zuidwest heeft vier GTC rijders uitgenodigd te weten: Fabian Radt (DKIJV), Anna 
Eijsackers (HVHW), Nick Endeveld (YVZ) en Thijmen Koestal (YVZ) alle 4 hebben de 
uitnodiging aanvaard. 
 
Veiligheid 
 
Opnieuw is het niet gelukt om het veiligheidsprobleem op “De Uithof” ten aanzien van de 
baanbescherming op te lossen opdat veilige trainingen gegeven kunnen worden. Vanwege 
Covid-19 werden er geen zomertrainingen op De Uithof gehouden en vormde kussen geen 
probleem in deze periode.  
 
Toch is er iets positiefs te melden. Tegen het einde van het seizoen heeft de KNSB haar hulp 
aangeboden in het subsidie aanvraagtraject. Samen met de DKIJV, HVHW en de 
baancoördinator is er een vooraankondiging gedaan voor de subsidie aanvraag bij de 
Gemeente Den Haag en deze is namens HVHW als Haagse vereniging ingeschoten. Na de 
zomervakantie kregen we echter een negatief advies op basis van het niet nagelvast zijn van 
de kussens.  

Ondertussen zijn er ook andere gesprekken gestart die enige vooruitzichten bieden. Tevens 
is er vanuit HVHW iemand opgestaan om sponsoren aan te trekken. Ook zonder subsidie 
blijft er nog een enorm financieel gat dat afgedekt moet worden. We hopen dat we medio 
het winterseizoen in ieder geval een nieuwe crashzone hebben staan die we vervolgens 
kunnen gaan uitbouwen naar een volledige set voor regiowedstrijden en KNSB-cups. 
 
Het afgelopen winterseizoen was de ijskwaliteit in Zoetermeer, door de vele evenementen, 
van slechte kwaliteit. Een enkele keer heeft de trainer de training afgelast. Tot overmaat van 
ramp was ook de Zamboni defect. In de zomerperiode is een nieuwe E-Zamboni afgeleverd 
en is gebleken dat zonder evenementen een schone ijsvloer vrij eenvoudig te leveren is. 
 
Dit jaar bood Zoetermeer zomerijs aan zodra de Covid-19 versoepelingen dit mogelijk 
maakte. De GTC Shorttrack heeft twee uren op woensdag afgenomen. Één voor de nieuw te 
vormen opleidingsgroep en één voor clubrijders. Beide uren waren goed bezet. 
 
In Dordrecht is een 2e zomerijs uur afgenomen voor alleen de opleidingsgroep. 
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Secretarieel 
 
Het bestuur bestond dit seizoen uit: 
 
Michel van Zuijlen – Voorzitter (DKIJV) 
Bert van Lobenstein – a.i. Secretaris (HVHW) 
Harold Dalrymple – Breedtesport coördinator (HVHW) 
Leden: Jeroen Straathof, Richard Koestal, Paul Winkel en Nicola de Jong 
Vacatures: Budgetbewaker, Topsportcoördinator, Marketing en Sponsoring 
 
Toegetreden tot GTC Shorttrack naast bovengenoemde leden: Paul Kok. Paul Kok (YVZ) volgt 
Richard Koestal (YVZ) op. 
 
Resultaten 
 
Dit seizoen hebben de schaatsers uit ons Gewest shorttrack weer mooie prestaties laten 
zien. Zowel op WK EK, World Cups als NK. Ook in de regiocompetitie (pupillen) zijn goede 
resultaten behaald door de Zuid-Hollandse rijders. Deze laten wij om het overzichtelijk te 
houden achterwege. 

ISU World Short Track Championships 2020 - Seoul (KOR) 
 
De wereldkampioenschappen zijn vanwege Covid-19 afgelast. 
 
ISU World Cup 2019/20 - Salt Lake City, UT (USA) 
 

Yara van Kerkhof YVZ 500m Zilver 
Lara van Ruijven HVHW 500m Brons 

     
ISU World Cup 2019/20 - Nagoya (JPN) 
 

Lara van Ruijven HVHW Relay Mixed 2000m Goud 
 
ISU World Cup 2019/20 - Shanghai (CHN) 
 

Yara van Kerkhof YVZ 500m Zilver 
Yara van Kerkhof YVZ Relay Dames 3000m Zilver 
Lara van Ruijven HVHW Relay Dames 3000m Zilver 
Lara van Ruijven HVHW Relay Mixed 2000m Goud 
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Worldcup Shanghai Goud op de Mixed Relay Lara van Ruijven 

 
ISU Worldcup 5 2019/2020 - Dresden (GER)  
 

Lara van Ruijven HVHW 500m Brons 
Yara van Kerkhof YVZ Relay Dames 3000m Goud 
Lara van Ruijven HVHW Relay Dames 3000m Goud 
Dylan Hoogerwerf HVHW Relay Heren 3000m Goud 
Dylan Hoogerwerf HVHW 5000m Brons (kwart finales) 

 
ISU Worldcup 6 Shorttrack 2019/2020 – Dordrecht (NL) 
 

Lara van Ruijven HVHW 500m Goud 
Yara van Kerkhof YVZ 500m Zilver 
Yara van Kerkhof YVZ Relay Dames 3000m Goud 
Lara van Ruijven HVHW Relay Dames 3000m Goud 
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World Cup Dordrecht goud op de relay met Lara & Yara 
 

 
Word Cup 6, 1e Lara van Ruijven, 2e Yara van Kerkhof 500m 
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ISU European Short Track Championships 2020 - Debrecen (HUN) 
 

Lara van Ruijven HVHW  1000m Zilver 
Yara van Kerkhof YVZ Relay Dames 3000m Goud 
Lara van Ruijven HVHW Relay Dames 3000m Goud 
Dylan Hoogerwerf HVHW Relay Heren 5000m Zilver 

 

 
EK Shorttrack 2020 Dames goud op de relay met Lara van Ruijven & Yara van Kerkhof 
 

 
EK Shorttrack 2020 met in het midden Dylan Hoogerwerf (HVHW) 
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ISU World Junior Short Track Championships 2020 - Bormio (ITA) 
 

Georgie Dalrymple HVHW Relay Dames 3000m Goud 
 

 
WK Junioren 2020 Bormio, goud relay met links Georgie Dalrymple (HVHW) 

Nederlandse Kampioenschappen Shorttrack 2020 senioren 

Lara van Ruijven       HVHW 3e dames senioren 
Dylan Hoogerwerf      HVHW 3e heren senioren 
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Nederlands Kampioenschappen Shorttrack voor junioren 2020 
 

Angel Daleman IHCL 1e dames junioren C 
Zoë Deltrap HVHW 2e dames junioren C 
Nikki Noordergraaf YVZ 3e dames junioren B 

 

  
Junior C 

1e Angel Daleman (IHCL) met dispensatie 
2e Zoë Deltrap (IHCL) 

Junior B 
3e Nikki Noordergraaf (YVZ) junior B 

 
Starclass Europese competitie 2020 
 

Emma van Zuijlen IHCL 2e dames senioren 
Kay Huisman HVHW 2e heren senioren 
Zoë Deltrap IHCL 1e dames junioren C 
Angel Daleman IHCL 1e dames junioren D 

 

  
1e Angel Daleman (IHCL) junior D 1e Zoë Deltrap (IHCL) Junior C 

ISU Junior Challenge Series Europacup final 2020 
Door Corona is de Europacup finale in Kolomna afgelast. 
 
Europacup final 2020 
Door Corona is de Europacup finale in Kolomna afgelast. 
 
Landelijke Regiofinale Den Bosch 
Door Corona is de landelijke regiofinale in Den Bosch afgelast. 
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GTC Shorttrack Techniek-uur rijders 2019-2020 
 
Onderstaande rijders maakt deel uit van de techniek groep of trainden mee met de groep. 
 
• Valerie AARTS (IHCL) 
• Junior de BLOIS (IHCL Talentgroep INLINE) 
• Timo BOERSEMA (HVHW) 
• Blanche CARDINAL TREMBLAY (HVHW) 
• Anna EIJSACKERS (HVHW) 
• David Eijsackers (HVHW meetrainen) 
• Nick ENDEVELD (YVZ)  
• Stan DE GRAAF (IHCL) 
• Boet GROENEWEGEN (HVHW meetrainen) 
• Lars DE GROOT (YVZ) 
• Lieke SPEIJERS (YVZ)    
• Indy de Jong (IHCL meetrainen) 
• Iris KLEIWEG (DKIJV) 
• Thijmen Koestal (YVZ) 
• Nina LOMAN (DKIJV meetrainen) 
• Louisa LOMAN (DKIJV meetrainen) 
• Zeb OLSTHOORN (HVHW) 
• Jacob OUWENEEL (IHCL) 
• Fabian RADT (DKIJV)  
• Birgit RADT(DKIJV)   
• Kiek STRAATHOF (IHCL) 
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Jaarverslag GTC Inline-skaten 
 

 
 

Een seizoen vol tegenslagen 

Een seizoen waarin we een hoop (niet) meegemaakt hebben en waarin een hoop zaken 
gebeurt zijn die om opvolging vragen. Ondanks alles zijn er toch nog drie 
jeugdskeelerwedstrijden gereden en zijn er successen te vieren van gewestelijke skeeleraars. 

Het was een seizoen waar we vol enthousiasme en vol mooie plannen aan begonnen. 
Jammer genoeg is er weinig van terecht gekomen. Let op: ook andere omstandigheden dan 
de coronacrisis zijn hier debet aan! En dat is zorgelijk. De samenwerking met, en 
ondersteuning van de bond is dit seizoen beneden de maat gebleven. Dat is jammer, omdat 
we in 2019 zoveel mooie dingen samen in gang hadden gezet. De motivatie en inzet van 
onze mensen heeft hierdoor schade opgelopen. 

Komende winter zal de Zuid Hollandse skeelergemeenschap zich moeten gaan herpakken 
om weer terug te komen op hetzelfde energieniveau als begin 2019.  

Wedstrijden & competities 

Er worden, normaliter, in ons district diverse competities georganiseerd. Allen hebben ze 
hun eigen doelgroep qua leeftijd en locatie. Er is bij de jeugd ook zeker een overlap in 
doelgroepen. Sommige deelnemers doen aan meerdere competities mee.  
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Naast de jeugdskeelercup worden er in ons gewest door Skate4 wedstrijden georganiseerd 
en door de JanVanDerHoornCompetitie. Als GTC hebben wij bemoeienis met de skeelercup 
en jeugdskeelercup. 

Skeelercup 

De Skeelercup organiseert een marathoncompetitie voor de categorieën dames en heren 
Junioren B tot en met Masters . De wedstrijden worden verreden op weg- en 
wielerparcoursen. Door de corona-situatie zijn alle wedstrijden afgelast. Tweede helft van de 
zomer was het de bedoeling om toch nog een of meerdere wedstrijden te organiseren zodat 
we onze rijders een stuk voorbereiding voor het NK konden bieden. De bond blokkeerde dit 
echter met als reden dat dit zou ‘concurreren’ met landelijke wedstrijden in andere (ver weg 
gelegen) delen van dit land. Hierdoor hebben we een van onze belangrijkste doelstellingen, 
wedstrijden aanbieden, niet kunnen waarmaken. 

Wij hebben er geen begrip voor dat een gewestelijke wedstrijd de dupe wordt van een 
wedstrijd waarin geen van onze rijders aan de start verschijnt.  

JeugdSkeelercup 

De jeugdskeelercup heeft het in de tweede helft van het seizoen toch voor elkaar gekregen 
om nog drie wedstrijden te organiseren. Op moment van schrijven zijn ze alle drie verreden. 
Er doen per keer iets meer dan zestig skeeleraars aan mee.  
Wij zijn zeer blij dat we toch nog een paar wedstrijden konden laten doorgaan. 

Zuid-Hollands kampioenschap 

Dit hebben en zullen we niet kunnen organiseren vanwege de corona-perikelen. 

Talentengroepen 

Er zijn talentgroepen met samen 29 talenten van pupil 1 t/m junior A.  

Eén groep met trainers Jeroen Splinter, Teun Schouten en assistent-trainer Vivienne de Jong, 
de andere groep met Sebastiaan van Leeuwen en Patrick van Hal. De kadetten en junioren 
hebben meegedaan aan de landelijke wedstrijden en NK ‘s banen weg, ook aan het NK 
marathon in Zandvoort. 

KNSB Talent Team ZW (voorheen RTC) 

Het KNSB Talent Team ZW bestaat uit 18 deelnemers onder leiding van Yordi Martens en 
assistent Olin Verhoog. De deelnemers hebben deelgenomen aan de landelijke wedstrijden 
en de NK ‘s baan/weg en marathon.  

 

 



Algemene Gewestelijke Vergadering KNSB Gewest Zuid-Holland 2020 50 
 

NK podiumplekken waren er voor: 

 

Laura Qualm werd eerste in het klassement lange afstanden 

Onder leiding van Yordi Martens, trainer/coach van het talent-team, is er een clinic 
georganiseerd voor skeeleraars van twaalf tot achttien jaar. 

NK marathon 2020  

Dit jaar zou het NK marathon in Zuid Holland georganiseerd worden. HVHW en De Eendracht 
zouden dit organiseren in Naaldwijk. De voorbereidingen waren al vergevorderd toen de 
corona-perikelen roet in het eten gooide. Gezien alle onzekerheden rondom de organisatie 
als ook bij de sponsoren was er helaas geen andere keus dan de organisatie terug te geven.  

Toen daar weer ruimte voor ontstond zijn we voorbereidingen gaan treffen voor een NK 
elders in ons gewest. Daarbij werden we op een gegeven moment rechts ingehaald door de 
locatie Zandvoort. Vooral de communicatie en afstemming met de bond rondom de 
toewijzing heeft veel frustratie opgeleverd. 

Organisatie 

De GTC heeft zich tot doel gesteld om de wedstrijdgerichte skeelersport te ondersteunen. 
De GTC wil de skeelersport bevorderen door ondersteuning van sporters en sport-
organisaties ten behoeve van breedte-wedstrijdsport, talentontwikkeling en topsport (dit 
laatste vraaggestuurd). 

Er zijn, normaliter, in ons gewest vier competities actief. De organiserende commissies 
organiseren de wedstrijden zelfstandig. Sommige wedstrijden van deze competities vinden 
geografisch gezien in een ander gewest plaats. Zie hiervoor ook elders in dit verslag. 
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Angel Daleman DKA TT 1 1 6 4 1 1 1 1
Milou de Lange DKA TT 2 3 2 1 6 2 9 1
Amber vd Meijden DKA TT 5 5 3 2 5 3 3 1
Kai-Arne Ottenhoff HKA TG 16 16 12 15 15 14 10 2
Patricia Koot DJB TT 4 2 6 6 1 2 1 1
Elanne de Vries DJB TT 5 13 3 5 11 8 7 11
Sophie Kraaijenveld DJB TT 6 2 8
Lars den Heijer HJB TT 14 9 13 15 13 12 2 17
Laura Qualm DJA TT 9 1 1 1 3 19
Nikki Noordergraaf DJA TT 6 4 4 3 4 2 3
Brit Qualm DSJ TT 9 5 8 8 3 15
Kayo Vos HJA TT 2 2 2 3 5 4 3
Jarno van t Ent HJA TT 5 6 7 5 2 4
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De GTC vervult een coördinerende en ondersteunende functie naar de verschillende 
organisaties toe. De wedstrijdorganisaties en selectie doen hun werk in principe zelfstandig. 
Overleg vindt met name plaats met jeugdskeelercup, skeelercup en selectie. 

Gewestelijke Technische commissie 

Gedurende dit jaar hebben Gé Wijnands (voorzitter), Wim Qualm (Jeugdskeelercup) de GTC 
verlaten. Aan het einde van het seizoen zal ook Jos Dohle uit de GTC gaan. De 
coronaperikelen hebben belet om hier een mooi moment van te maken. Zij hebben dit wel 
zeer verdiend. Hun inzet wordt door ons zeer gewaardeerd. Zonder hun zou het skeeleren in 
het gewest niet zijn wat het nu is. 

Voor 2021 zal het onze ambitie moeten zijn om de basis in het gewest op orde te houden, 
dat zijn de talentengroepen, de RTC en de opvolgers daarvan, de skeelercup en de 
jeugdskeelercup. Vooral de organisatie van de skeelercup zal inzet vergen. 

Voorzitter:      vacant 
Secretaris:      Hidde Schouten 
Budgetbeheerder:     Maria de Bont 
Coordinator talentengroepen:   Maria de Bont 
Coordinator RTC / TT-inline:   Peter Brinkers 
RTC / TT-inline (ondersteunend lid)  Jos Dohle (aftredend) 

Organisatie Skeelercup en Jeugdskeelercup 

Vooral voor de Skeelercup zien we dat we uitdagingen hebben in de organisatie. We de 
komende winter veel aandacht moeten besteden aan de invulling van de commissie en 
vervolgens de organisatie.  

Opleidingen 

Dit jaar wilden we een passend vervolg geven aan 2019. Met name het starten van een ST3 
opleiding vonden wij belangrijk. Hiervoor was veel animo onder trainers. Helaas heeft de 
bond dit niet opgepakt. Ook hier bleek het dit jaar zeer lastig om in contact te komen, en te 
blijven, met de bond. Jammer. 

Onder initiatief van DKIJV wordt er hopelijk nog een workshop gegeven voor trainers in ons 
gewest. 

Wedstrijdpiste 

De aanleg van de baan in Rotterdam is vergevorderd. SVR en Lansingerland gaan in 2021 de 
eerste piste in Zuid Holland openen, waarvoor grote hulde. De verwachting is dat dit een 
grote impuls aan het skeeleren gaat geven voor beide verenigingen en het skeeleren in het 
gewest. 
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Jaarverslag GTC Jeugdschaatsen 
 

 
 
De GTC Jeugdschaatsen maakt onderdeel uit van de gewestelijke structuur en faciliteert daar 
waar mogelijk jeugdschaats issues die het verenigingsniveau te boven gaan. Het zijn een 
aantal concrete evenementen en activiteiten, maar we onderhouden ook contacten met de 
Baancommissie, het gewestelijk bestuur, de bond en met andere disciplines. 
 
De commissie heeft tot doel om 2x per jaar bij elkaar te komen, maar dat is dit jaar (helaas) 
niet gelukt. Met de samenstelling van de commissie proberen we het hele gewest te 
vertegenwoordigen. Daarbij gebiedt de eerlijkheid te vermelden dat de verenigingen zich 
(actief) laten groeperen ‘rondom de ijsbaan’ waar men actief is. De onderlinge 
communicatie en afstemming op ‘baan niveau’ is intensiever dan ooit. 
 
De vrijwilligers hebben de handen vol om alle uitdagingen op de eigen baan doorgang te 
laten vinden. Dat heeft in de aanloop en opstart van het (nieuwe) seizoen extreem veel 
effort gekost. Er vindt weinig uitwisseling plaats tussen de ijsbanen onderling over reguliere 
zaken. 
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Bezetting 
 

Naam Taak Vereniging E-mail Telefoon  
Leon van 
Bohemen 

Voorz. DKIJV leon.vanbohemen@dkijv.nl 06-
54260821 

Paul Kok Penn. YVZ paulkok@usa.net  06-
48132194 

Judith te 
Dorsthorst 

Lid Woubrugge fam.te.dorsthorst@casema.nl 06-
25116260 

Liesbeth Prinssen Lid HVHW jc@hvhw.nl 06-
53721123 

Tom Wigman Lid IJA  jeugdschaatsen@ija.nu 06-
22366707 

Gerrit de Koster Lid STV Lekstreek gerritdekoster@live.nl  06 
12967892 

Cees Jan Geluk Lid SIL 
Lansingerland 

jeugdcommissie@schaatseninline
lansingerland.nl 

06-
16554976 

Jochem van Os Lid SC Gouda jochemvanos@hetnet.nl 06-
31169199 

 
Doelstellingen  
 
De GTC jeugdschaatsen faciliteert jeugdschaatszaken / -evenementen die het verenigings-
niveau te boven gaan. We trachten daarbij alle banen en regio’s te vertegenwoordigen. 
Het uiteindelijke (hogere) doel is om met alle verenigingen tezamen, het permanent dalend 
aantal jeugdschaatsers te kenteren. Deze doelstelling lijkt voorzichtig aan te lukken. 
 
Corona en Mini Elfsteden tocht 
 
Door de corona pandemie si het seizoen 2019-2020 2 weken eerder geëindigd dan gepland 
stond. Daardoor heeft met name de mini elfstedentocht op 27 maart geen doorgang kunnen 
vinden. Doordat de sponsorinkomsten al binnen waren en de meeste uitgaven nog gedaan 
moesten worden heeft dit tot een positief financieel resultaat geleid in overleg met de 
sponsors is restitutie uitgebleven. Voor het komende jubileum jaar willen we extra 
uitpakken. Het jaarlijks terugkerend eindejaarsfeest is inmiddels niet meer weg te denken op 
de Uithof. We trachten hiervoor interesse in het hele gewest los te wakkeren, waar we in 
toenemende mate in slagen. Nadrukkelijk kijken we dan niet alleen naar de langebaan 
verenigingen, maar ook naar de natuurijs- en kunstrijverenigingen. 
 
Pupillen competitie 
 
Om de jongste jeugd de mogelijkheid te geven een keer kennis te maken met het wedstrijd 
schaatsen, worden een 3-tal pupillen wedstrijdjes georganiseerd in achtereenvolgens de 
herfst- kerst en voorjaarsvakantie. Deze wedstrijdjes zijn met name bedoeld voor kinderen 
zonder licentie of wedstrijdervaring, om daar een aan te proeven.  
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De 3 wedstrijden tezamen vormen een competitie. IJVP/YVZ hebben de organisatie van de 
voorjaarswedstrijd van HVHW overgenomen. HVHW organiseert nog steeds de 
drempelwedstrijd, en DKIJV de oudejaarswedstrijd. De wedstrijden zijn in het reguliere 
zondag ochtendprogramma opgenomen. 
 
Opleiding SL2 en SB1 
 
De GTC heeft het afgelopen seizoen (2019-2020) een SL3 opleiding verzorgd. Hier hebben 15 
deelnemers aan meegedaan, die inmiddels allemaal zijn geslaagd. Voor het komende 
seizoen hebben we geen opleidingen begroot, omdat dat erg lastig is te organiseren, 
ondanks dat het grotendeels online wordt aangeboden. Desondanks zouden we in ieder 
geval 1 of 2x een SB-1 willen organiseren 
 
IJSTIJD! 
 
Met de KNSB hebben we veel tijd gestoken in het IJSTIJD! programma. Aanpassingen waren 
gewenst om de conversie naar de verenigingen te vergroten. Dat is echter maar ten dele 
gelukt, met (opvallend) grote verschillen tussen de verschillende ijsbanen. Na het tweede 
jaar is besloten het landelijke karakter enigszins los te laten, en middelen (IJstijd!-
stimuleringsfonds) beschikbaar te stellen aan lokale wervingsinitiatieven van verenigingen, 
waarmee de conversie naar de verenigingen in ieder geval beter is gewaarborgd. 
 
Toekomstige plannen 
 
Het ombuigen van een teruglopend jeugdleden aantal naar een groeiend aantal 
jeugdschaatsers is de grootste opgave waar we met zijn allen voor staan. De GTC ziet haar 
rol dan ook voornamelijk in het scheppen van de juiste randvoorwaarde, wegnemen van 
barrières om het voor verenigingen makkelijker te maken om te groeien. Uiteindelijk is het 
een primaire taak van de verenigingen om dat te realiseren. 
 
Het komende seizoen 2020 – 2021 staat echter volledig in het teken van de corona crisis.  
 
• Hoe komen we daar doorheen?  
• Kunnen we het hele seizoen blijven schaatsen?  
• Op welke banen wel, en welke banen wellicht niet meer?  
• Wat kunnen we voor elkaar betekenen, als er onverhoopt een baan dicht moet? 
• Hoelang moeten we ouders/publiek weren bij het jeugdschaatsen?  
• Kunnen we de mini-Elfstedentocht nog organiseren?  
• Kunnen we nog een opleiding organiseren? 
• Kunnen we nog ledenwerf campagnes houden?  
• Kunnen we de (jeugd)leden vasthouden? 

 
Leon van Bohemen 
Voorzitter GTC jeugdschaatsen 
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Jaarverslag GTC Schoonrijden 
 

 

Het schaatsseizoen 2019-2020 kan met recht een fantastisch jaar genoemd worden. In de 
eerste plaats omdat we geen ernstige valpartij hebben gehad en ten tweede dat we nu 
binnen onze trainingsgroep-gelederen zowel een Nederlands Kampioen dames als een 
Nederlands Kampioen heren hebben.  

Het heeft erom gespannen of er een onderbreking zou kunnen komen van de meer dan 10 
jaar durende hegemonie van Henk Wartenhorst als Nederlands Kampioen, maar op 12/3/20 
was het dan zo ver want onze Johan Westerbeek bleek onverslaanbaar. Bij de dames werd 
tegelijkertijd onze Thea den Hollander voor de vierde keer Nederlands Kampioen. Samen 
behaalden ze de tweede plaats voor NK paarrijden. 

Resultaten van het afgelopen seizoen: In de A-klasse dames behaalde Mieneke van der Lans-
Bunnik 5 prijzen; bij de heren Nico Glas 8 en Niek Verbree 2 prijzen.  In de Hoofdklasse 
behaalden Thea den Hollander-Straathof evenals Johan Westerbeek elk 8 prijzen.  

Vanwege de lockdown ten gevolge van de corona hebben we de laatste trainingsdag moeten 
laten schieten.  
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Van de winter zijn we benaderd door de IJsclub Zoeterwoude die ter opluistering van hun 
125 jarig bestaan een clinic schoonrijden wilde doen met een groep van 21 personen in 
Silverdome. Geen van hen had eerder op schoonrijd-schaatsen gestaan. Gelukkig kon ons 
clublid Doris Borst een paar koffers met goede (en geslepen) schaatsen beschikbaar stellen. 
Ofschoon wij ons aanvankelijk zorgen maakten over de veiligheid (vallen) etc. kunnen we 
terugkijken op en zeer geslaagde clinic waarbij iedereen op de goed op de ijzers stond.  Als 
doelgroep voor het verkrijgen van nieuwe leden lijkt deze ijsclub een goede bron en daar 
gaan we nog verder aan werken.  

Afgelopen jaar hadden we 28 leden en we verwachten ca. 3 opzeggingen (ruim 80'ers).  We 
trainden elke keer anderhalf uur en de baten en kosten waren ongeveer gelijk.  

Van onze leden hebben er 5 meegewerkt aan een optreden van de streekdrachten-groep op 
14 /12/'19 in Nijverdal en 11 op 21/12/'19 in Harderwijk; de "schaatsvriendendag" in 
Biddinghuizen is helaas niet door gegaan.  

Vanwege de Corona hebben we dit jaar geen gezellige fietsdag kunnen organiseren maar op 
1 sept. hebben we toch nog een gezellig samenzijn gehad in 't Woutje te Hazerswoude met 
een lekkere lunch en een overleg betreffende corona onder het motto: "Hoe nu verder".  
Aldaar hebben we dus de plannen voor het komende schaatsseizoen met instemming 
besproken zij het met aanpassingen. Wij hebben de indruk dat onze leden met vertrouwen 
het komende schaatsseizoen tegemoet gaan, maar voor het seizoen 21/22 maken we ons 
wel zorgen.  

Per 1 januari is de groepsleiding veranderd: Jan Hersman heeft aan Nico Glas de algemene 
leiding, het secretariaat en de baancoördinatie overgedragen. Matty Verwoerd-van Lieren 
doet het financieel beheer en Frans Voogt doet de algemene bestuurlijke ondersteuning. 

De baan in Silverdome is op 4/9/'20 besproken: weer elke dinsdag van 13.00 -14.30 uur, 
maar heden hebben we de indruk dat Silverdome per direct is gesloten. Gelukkig hebben we 
nog niet betaald. We gaan dit terstond uitzoeken; alternatieven zijn al besproken.  

Helaas is op 21 mei ons oud -clublid Riet van Diemen op 92-jarige leeftijd overleden. Tot 
voor een jaar of 3 deed ze nog gewoon aan schoonrijden totdat ze het niet meer 
verantwoord vond vanwege het vallen. In 1989 en 1991 was ze Nederlands Kampioen! Tot 
onze grote verbazing stonden we samen op een grote foto, schoonrijdend en pontificaal op 
de voorpagina van de "Haagsche Courant" en "Het Binnenhof" met het kennelijk doel om het 
nieuwe jaar van 1993 cultureel en met een romantisch tintje in te luiden (zie bijlage).  

Wij van Zoetermeer gaan ons ook inzetten voor het 75-jarig bestaan van de LVS. 

Hoogachtend,     
Nico Glas, 
Baancoördinator LVS-Zoetermeer   
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Jaarverslag GTC Kunstrijden 
 

 
 
Afgelopen seizoen zijn er geen GTC-trainingen geweest, de trainingen worden voor het 
kunstrijden in het zomerseizoen georganiseerd en in 2020 is er geen training georganiseerd 
omdat het Corona virus en de gedeeltelijke lockdown lang voor onzekerheid zorgde of de 
ijsbanen open zouden gaan. Helaas was er geen vereniging die Gewestelijk Kampioenschap 
wilde organiseren en dit heeft hierdoor helaas geen doorgang gevonden. 
 
Voor komend seizoen staan er trainingen gepland met als doel om de rijders van de 
gewestelijke selectie aansluiting te laten vinden en doorstroming te bevorderen naar het 
VTO in Dordrecht. Binnen ons gewest is er voor de jonge talenten een VTO (Vereniging 
Talent Ontwikkeling) aangewezen door de KNSB. Binnen het VTO wordt een programma 
ontwikkeld waarvoor rijders worden geselecteerd en deze rijders ontvangen ook allemaal 
een status van het NOC/NSF. 
 
Afgelopen zomer zijn er na de periode van sluiting gelukkig toch 2 ijsbanen opengegaan in 
het Gewest Zuid-Holland en is er gelukkig veel getraind door de kunstrijders. 
 
Het Nederlands Kampioenschap kunstrijden is in Nederland gecombineerd met de Challenge 
Cup, een ISU-wedstrijd met veel internationale deelnemers, deze wedstrijd wordt gehouden 
op De Uithof in Den Haag. 
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Het Gewest Zuid-Holland was succesvol op het Nederlands Kampioenschap met kampioenen 
in de categorieën: Advanced Novice Dames, Junioren heren en Senioren Dames. 
Een vermelding waard was dat het podium van de Advanced Novice volledig uit rijders van 
het Gewest Zuid-Holland bestond. 
 
Medaille spiegel Gewest Zuid Holland voor Nederlands Kampioenschap: 
 

Goud Zilver Brons 
3 1 3 

 
Namens de GTC Kunstrijden Gewest Zuid-Holland 
Anki de Kiefte 
Voorzitter 
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Jaarverslag Baancommissie Den Haag 
 
Geen verslag ontvangen. 
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Financieel jaarverslag 
 
Resultaat boekjaar 2019-2020 
 
Het boekjaar 2019-2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 27.662 waar een licht 
negatief resultaat werd begroot. Dit resultaat is het gevolg van kostenbeheersing enerzijds, 
en enkele meevallers in de opbrengsten anderzijds. De baten daalden namelijk met 1%, 
maar de kosten met 4%. 
 
Begroting boekjaar 2020-2021 
 
De inkomsten van het Gewest zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de afname van 
abonnementen, waarvan het merendeel door (jeugd)schaatsers op de 400 meterbaan van 
De Uithof wordt afgenomen. Een initiatief om tot een vorm van contributie te komen, en zo 
de vaste kosten met vaste inkomsten te bestrijden, haalde het niet op de AGV van 2019. Met 
name ter ondersteuning van de talentontwikkeling proberen we door middel van sponsoring 
inkomsten te genereren.  
 
Wat betreft de (vaste) kosten van het Gewest zijn de mogelijkheden om verder te bezuinigen 
zo goed als uitgeput.  
 
Corona maakt de wereld om ons heen onzeker. Gelukkig ziet het ernaar uit dat er komend 
seizoen nog wel het een ander mogelijk is. Het valt niet uit te sluiten dat dit gevolgen heeft 
voor de sportparticipatie en zo op de inkomsten. 
 
Een andere ontwikkeling waarmee we vanaf dit seizoen geconfronteerd worden is de 
overgang van de RTC Zuidwest naar KNSB Talent Team Zuidwest. Een nieuwe structuur die 
tot gevolg heeft dat de opleidingsploegen die wij kennen niet langer door RTC of KNSB 
gefaciliteerd worden, maar terugkeren onder de vleugels van de GTC’s. De GTC’s hebben dit 
zonder veel morren met grote inzet opgepakt. Deze situatie brengt ook kosten met zich mee. 
Vooralsnog zijn deze kosten zo laag mogelijk gehouden en worden ze voor een groot deel 
door de ouders van de sporters gedragen. Ook het gewest draagt een deel van deze kosten, 
wat een weerslag heeft op de begrootte uitgaven. 
 
Dit alles leidt ertoe dat we voor seizoen 2020-2021 een daling van de baten met 4% 
begroten en een stijging van de kosten met 8%, met een negatief resultaat van € 27.828 als 
resultaat.  
 
Jan Revet 
Penningmeester ad interim 
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Balans boekjaar 2019-2020 
 
ACTIVA      30-04-2020  30-04-2019 

     
Materiële vaste activa 1) 3.167 4.696 
Voorraden  2) 6.094 6.291 
Kortlopende vorderingen 3) 5.497 3.843 
Liquide middelen Gewest 4) 203.891 157.521 
Liquide middelen 
abonnementenadministratie 5) 133.766 161.295 
Totaal   352.415 333.646 

     
     
Toelichting    
    
1) Materiële vaste activa    
Beginbalans  4.696 6.405 
Investeringen   0 747 
Afschrijvingen  -1.529 -2.458 
Totaal   3.167 4.696 

     
2) Voorraden    
Diversen   6.094 6.291 
Totaal   6.094 6.291 

     
3) Kortlopende vorderingen    
Debiteuren abonnementen  874 1.373 
Diversen    4.623 2.470 
Totaal   5.497 3.843 

     
4) Liquide middelen Gewest    
ABN AMRO (rekening courant + spaarrekening) 70.666 15.969 
ING Gewest  (rekening courant + spaarrekening) 25.102 25.521 
ING Jeugd (rekening courant) 6.250 9.197 
Regiobank  (spaarrekening)  101.873 106.834 
Totaal   203.891 157.521 

     
5) Liquide middelen abonnementenadministratie  
Kas   0 0 
ING (rekening courant + spaarrekening) 133.766 161.295 
Totaal   133.766 161.295 
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PASSIVA   30-04-2020 30-04-2019 
     

Eigen vermogen 6) 348.709 327.276 
Kortlopende schulden 7) 3.706 6.370 
Totaal   352.415 333.646 

     
     
Toelichting     
     
6) Eigen vermogen    
Kapitaal gewest  212.443 209.097 
Resultaat boekjaar 2018-2019 27.622 3.347 
Reserve abonnementenadministratie 68.867 68.867 
Bestemmingsreserves  39.777 45.965 
Totaal   348.709 327.276 

     
7) Kortlopende schulden   
Te betalen facturen/declaraties e.d. 3.706 6.370 
Totaal   3.706 6.370 
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Resultatenrekening 2019-2020 en 
begroting 2020-2021 
 
LASTEN   Begroot Realisatie Begroot 
   2019-2020  2019-2020 (*) 2020-2021  

      
Langebaan     
Commissiekosten  600 485 500 
Training & begeleiding  0 0 13.500 
Medische begeleiding  0 0 4.580 
IJshuur  1.260 0 0 
Talentontwikkeling  1.800 0 0 
Kleding   0 0 500 
Overige kosten  350  0  0 
Totaal   4.010 485 19.080 

      
Shorttrack     
Commissiekosten  100 0 0 
Training & begeleiding  1.500 0 6.000 
Gewestelijke ploegen  1.590 1.669 0 
Zuid-Hollands kampioenschap  0 0 1.250 
Trainingskampen  0 0 1.000 
Baanbeveiliging  0 0 5.200 
IJshuur  2.500 0 4.380 
Overige kosten   0 181  750 
Totaal   5.690 1.850 18.580 

      
Kunstrijden     
Commissiekosten  0 0 0 
Training & begeleiding  0 0 1.440 
Wedstrijden  PM 56 0 
IJshuur   0 0 2.600 
Overige kosten    0  0  0 
Totaal   0 56 4.040 
      
Jeugdschaatsen     
Pupillencompetitie  3.821 1.840 3.621 
Mini-elfstedentocht  2.550 1.053 1.050 
Trainersopleiding  8.400 6.720 2.000 
Overige kosten  100 104 0 
Totaal   14.871 9.717 6.671 
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LASTEN   Begroot Realisatie Begroot 
   2019-2020  2019-2020 (*) 2020-2021  

      
Marathon     
Commissiekosten  150 0 0 
Vrijwilligersdag  1.500 0 1.500 
Training & begeleiding  2.813 1.400 2.813 
Talentontwikkeling  0 0 424 
6-banentoernooi  1.370 630 0 
Landelijke wedstrijden  PM 0 5.350 
Gewestelijke wedstrijden  0 0 PM 
IJshuur  350 436 0 
Overige kosten   0 0 PM 
Totaal   6.183 2.466 10.087 

      
Inline-skaten     
Commissiekosten  3.017 0 100 
Kosten prijzen  5.222 0 0 
Training & begeleiding  600 0 0 
Wedstrijdorganisatie  1.700 340 500 
Baanhuur   1.775 0 0 
Medische begeleiding  600 0 0 
Overige kosten    0  0 100 
Totaal   12.914 340 700 

 
Baancommissie     
Administratie/vergaderkosten  0 1.030 1.000 
Wedstrijdkosten  7.500 10.987 5.000 
Afschrijvingen  1.500 0 0 
Overige kosten   0 1.842  1.500 
Totaal   9.000 13.859 7.500 

      
Abonnementenadministratie     
Administratiekosten  9.500 8.872 9.000 
Bank/porti  150 167 150 
Poortcontrole  400 771 400 
EHBO   8.500 7.482 7.500 
Materialen   0 480 500 
Overige    0  120  100 
Totaal   18.550 17.891 17.650 

      
IJshuur   439.500 414.001 415.000 
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LASTEN   Begroot Realisatie Begroot 
   2019-2020  2019-2020 (*) 2020-2021  

      
Gewest algemeen     
Kantoorbenodigdheden  100 46 50 
Abonnementen/website  500 293 500 
Verzekeringen  350 311 325 
Bankkosten  300 327 325 
Telefoon/porti  50 0 50 
Reiskosten  1.000 0 0 
Vergaderkosten  100 0 500 
Jaarvergadering  2.000 1.705 500 
Administratiekosten  550 574 600 
Overige   1.000 1.107 1.000 
Totaal   5.950 4.364 3.950 

       
 
TOTAAL LASTEN 
   

516.668 
  

465.529  503.258  

 
 
(*) Per 30-04-2020 
 
 
 



BATEN  Begroot Realisatie Begroot 
  2019-2020  2019-2020 (*) 2020-2021  
     
Langebaan/kortebaan    
Bijdrage rijders 0 0 12.100 
Sponsorinkomsten 0 0 5.480 
Bijdrage Talentenfonds 2.870 9.375 1.500 
Overige opbrengsten  1.140  0  0 
Totaal  4.010 9.375 19.080 

     
Shorttrack    
Bijdrage Talentenfonds 2.045 0 8.200 
Overige opbrengsten    
Bijdrage rijders  3.255 1.669 10.380 

     
Totaal  5.300 1.669 18.580 

     
Kunstrijden    
Bijdrage Talentontwikkelingsfonds PM 0 2.165 
Bijdrage rijders PM 0 1.875 
Overige opbrengsten    0 
Totaal  0 0 4.040 

     
Marathon     
Bijdragen rijders 1.750 1.400 1.750 
Bijdrage KNSB   2.285 
Sponsoring   5.350 
Wedstrijden (6-banentoernooi) PM 1.315 0 
Jeugdmarathon 1.750 1.435 0 
Overige opbrengsten 1.000 0 0 
Totaal  4.500 4.150 9.385 
     
Jeugdschaatsen     
Pupillencompetitie 1.950 1.840 1.800 
Mini-elfstedentocht 3.000 1.053 500 
Opleidingen 7.280 6.720 2.100 
Totaal  12.230 9.613 4.400 
     
Inline-skaten    
Inschrijfgelden 4.148 0 0 
Sponsoring 6.390 0 0 
Overige opbrengsten 2.700 0 0 
Totaal  13.238 0 0 
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BATEN  Begroot Realisatie Begroot 
  2019-2020  2019-2020 (*) 2020-2021  

     
Baancommissie    
Wedstrijdinkomsten 0 10.440 5.000 
Overige opbrengsten 0 3.425 1.700 
Totaal  0 13.865 6.700 

     
Abonnementenadministratie   
Abonnementen 357.000 367.023 345.000 
IJsverhuur  51.230 38.109 25.000 
Vastrecht  47.100 46.482 42.000 
Rente  40 46 45 
Overige  5.600 2.114 2.000 
Totaal  460.970 453.772 412.045 

     
Gewest algemeen    
Contributie verenigingen  0 0 
Bijdrage toertochten  0 PM 
Rente  800 706 700 
Overige  500 501 500 
Totaal  1.300 1.207 1.200 

      
 
TOTAAL BATEN   501.548  493.151 475.430 

     
 
RESULTAAT   -15.120 27.622 -27.828 

 
 
(*) Per 30-04-20 
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Vacatures 
 
Het Gewest is een samenwerkingsverband van verenigingen (haar leden), mogelijk gemaakt 
door vrijwilligers. Die last wordt door steeds minder schouders gedragen. Bestuur en 
commissies hebben steeds meer moeite de bezetting op peil te houden. Ook moeten we er 
rekening mee houden dat de mensen die sinds jaar en dag de kolen voor ons uit het vuur 
halen ooit een keer stoppen. En dat ook daar opvolging en doorstroom nodig is. Zonder 
vrijwilligers zijn er uiteindelijk geen trainingen, wedstrijden en regionale selecties meer.  
 
Kijk op https://www.knsbgewestzh.nl/nieuws/vacatures voor een actueel overzicht. 
 
Dagelijks bestuur 
• Penningmeester 
• Bestuurslid technische zaken 
 
Sponsorcommissie 
• Leden die meehelpen met het uitvoeren van het sponsorbeleid, sponsorwervers 
• Secretaris 
 
GTC Langebaan/kortebaan 
• Secretaris 

 
GTC Inline-skaten 
• Voorzitter 
 
GTC Shorttrack 
• Secretaris 
 
GTC Marathon 
• Secretaris 
• Systeembeheerder 
• Scheidsrechters 
• Gewestelijk trainer  
 
Baancommissie 
• Secretaris 
 
Overig 
• Vertrouwenspersoon opleidingsteams 
• Communicatiemedewerker 
• Lustrumcommissie 
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Verslag Ledenraad KNSB 
 
Gewestelijke vergadering 13 februari  
Verslag ledenraad seizoen 2019 - 2020  
 
Geacht bestuur en leden,  
 
Afgelopen jaar is in het verslag van de ledenraad vertegenwoordigers voor het Gewest Zuid-
Holland gemeld dat de KNSB weer is kunnen starten met het bouwen van een gezonde 
bond. Volgend op seizoen 2018-2019 zijn er ook het afgelopen boekjaar positieve financiële 
resultaten geboekt. Het resultaat van boekjaar 2019-2020 is +€ 495.000 (vorig jaar was dat 
+€ 730.000) en was € 194.000 hoger dan begroot. Deze stappen zijn nodig om eventuele 
tegenvallers goed te kunnen opvangen. Het afgelopen kalenderjaar is het belang hiervan 
nadrukkelijk gebleken. Zo is na 10 jaar hoofdsponsor KPN afgezwaaid. Deze was al deels 
opgevangen door andere sponsoren als Daikin en Trachitol maar niet voor het volledig 
gewenst bedrag. Op het moment van tekenen van een nieuwe hoofdsponsor in Februari 
2020 kwam Corona opzetten in Nederland. Dit resulteerde direct in het uitstellen van 
ondertekenen sponsorovereenkomst. Door de positieve resultaten van de voorgaande jaren 
was een een financiële reserve opgebouwd om dit tijdelijk te ondervangen. Het financiële 
jaarverslag te vinden op de site van de KNSB. knsb.nl/publicaties  
 
De impact van Corona kennen we allemaal. Zo ook de impact op het schaatsen. Om te 
beginnen kunnen wij positief zijn over de zeer regelmatige communicatie vanuit het 
bondsbureau richting de ledenraadsleden aangaande wijzigingen middels een corona-
update email. Als eerste dan ook de financiële impact. Het niet ondertekenen van een 
nieuwe hoofdsponsor resulteerde uiteraard in een gat in de begroting. Er is direct gezocht 
naar alternatieve opties om dit gat op te vangen. Zo heeft men onder andere vrij snel KPN en 
NOC*NSF bereidt gevonden extra bijdragen te doen wat een flink deel heeft opgevangen. Dit 
resulteerde direct tot rust en het goed kunnen concentreren op de impact van Corona op 
het sportieve aspect.  
 
Doordat schaatsen in Nederland een grote aanhang heeft en als sport op twee na grootste 
publiekstrekker is (neem kijkcijfers als voorbeeld) hebben zowel de directeur-bestuurder als 
technisch directeur kunnen plaatsnemen aan de onderhandelingstafels voor beleidsbepaling 
rondom Corona regels. Dit heeft voor meerdere disciplines een positieve uitwerking gehad. 
Zo konden al snel de A-status sporters doortrainen maar kon eveneens met hulp van trainers 
uit ons Gewest voor de jonge topsporters in de discipline kunstschaatsen een werkbaar 
protocol worden opgesteld en geaccepteerd. De impact van Corona heeft helaas ervoor 
gezorgd dat ontwikkelingen in toekomstbeleid en groei van financiële reserves is 
gestagneerd. Verder mogen we zeggen dat binnen de mogelijkheden die er waren er continu 
gekeken is naar wat er wel mogelijk was.  
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Ondanks de problematiek mogen we wederom melden dat de sfeer in de 
ledenraadsvergaderingen ook het afgelopen jaar weer over het algemeen positief was. De 
eerste helft van het seizoen is er inhoudelijk gediscussieerd en is verschillende malen input 
van ledenraadsleden overgenomen in het gedachtengoed voor de opmaak van 
toekomstplannen. In de Corona periode hebben we hierin wellicht begrijpelijk een wijziging 
geconstateerd. We hebben in deze periode voornamelijk via MS-teams online vergaderd in 
een aantal verschillende settings. Verre van ideaal maar toch binnen de mogelijkheden 
kunnen acteren in het belang van schaatsend Nederland. Mede hierdoor is het minder 
interactief geworden en waren directieleden voornamelijk in overlevingsstand. Ondanks dat 
is de transparantie van de directeur-bestuurder en raad van toezicht is nog steeds positief te 
noemen.  
 
Een onderdeel van aandacht blijft het op juiste manier implementeren en uitvoeren van 
processen en procedures om te komen tot besluitvorming. Niet in alle disciplines binnen de 
bond verloopt besluitvorming op verschillende onderwerpen (als voorbeeld te noemen, 
wijzigingen technische bepalingen) altijd even consequent en in overleg met de achterban. 
Ook voor aankomend seizoen dient dit een punt van aandacht te zijn binnen de ledenraad. 
Dit geldt ook voor de toetsing dat op belangrijke wijzigingen in onderwerpen als 
toekomstplannen. Vanuit de ledenraad moeten wij kritisch blijven en zorgdragen dat het 
bondsbureau zijn achterban voldoende en op tijd raadpleegt.  
 
Vorig jaar hebben we gemeld dat Het bondsbureau is van start was gegaan met het maken 
van een document dat het vervolg is op “De KNSB op weg naar 2020 dat in 2011 werd 
gemaakt. Er wordt gefocust op een nieuwe periode van 8 jaar, omdat dit twee Olympische 
cycli zijn. Dit document heeft helaas vertraging opgelopen, is nog in ontwikkeling en 
derhalve nog niet voltooid.  
 
Veilig Sportklimaat was afgelopen seizoen een belangrijk aandachtspunt. Ons allen is niet 
ontgaan welke negatieve uitingen er zijn geweest in de turnwereld. Onder het motto ‘Samen 
voor een veilig schaats- en skateklimaat’ gaat de KNSB weer een stap verder om samen met 
de verenigingen voor alle sporters te allen tijde een veilig sportklimaat te bieden. 
Grensoverschrijdend gedrag moet te allen tijde worden voorkomen. Dit gaat over 
onderwerpen als seksuele intimidatie, agressie, pesten en discriminatie. Onbezorgd sporten 
moet de standaard zijn voor iedereen. In navolging van de eerste stappen gaat de KNSB de 
komende tijd het thema extra onder de aandacht brengen bij de bestuurders van de schaats- 
en skateverenigingen met de vraag om het onderwerp te behandelen bij een 
bestuursvergadering en de leden er actief bij te betrekken. Ook informeren we onze leden 
en andere belanghebbenden uitgebreid over wat er komt kijken bij schaatsen en skaten in 
een veilige omgeving. De nodige informatie wordt verzameld en gepubliceerd op: 
knsb.nl/veiligsportklimaat Uiteraard een zeer belangrijk onderwerp en vanuit de ledenraad 
ondersteunen we dit volledig.  
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Het lopende seizoen kent uiteraard nog de impact van Corona. De wijzigingen in regels 
volgen elkaar snel op. Het is hierbij belangrijk dat het bondsbureau met zijn directe 
achterban in goed overleg blijft om te komen tot de beste oplossingen. Gelukkig wordt er 
zeker nagedacht over een Post-corona tijdperk. Voor alle disciplines geldt een grote 
aandacht op de breedtesport. Door de het grote ontbreken van vorst en dus natuurijs heeft 
schaatsen minder directe aantrekkingskracht. Vanuit het bondsbureau lopen verschillende 
initiatieven om de breedtesport verder te promoten. IJstijd en de Sprint App zijn hiervan 
voorbeelden en zullen de komende periode worden doorontwikkeld en waar nodig 
verbeterd. Ook is het belangrijk dat kruisbestuiving wordt gepromoot tussen bijvoorbeeld 
inline-skaten en schaatsen. De discipline kunstrijden verdient de komende jaren extra 
aandacht omdat hier veel ontwikkeling en groei snel te behalen is op zowel topsport als 
breedtesport niveau. Voor ons allen is het dan ook belangrijk dat we onze passie voor de 
schaatssport blijven uitdragen om toch nieuwe leden van jong tot oud te blijven 
verwelkomen.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KNSB Gewest Zuid-Holland 
 
Secretariaat: 
Beatrix Hoeve 13, 2804 Gouda 
E-mail: secretaris@knsbgewestzh.nl 
 
Website: 
https://www.knsbgewestzh.nl 
 
Sociale media: 
Twitter  https://www.twitter.com/knsbgewestah 
Facebook https://www.facebook.com/knsbgewestzh 
Instagram https://www.instagram.com/knsbgewestzh 

 
 
 
 
 
 


