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Van de voorzitter
Helaas moest door natuurgeweld de ijsbaan vroegtijdig sluiten. Nee, geen
storm of ijzige kou, maar een onzichtbaar biologisch gevaar maakte dit
noodzakelijk. Contacten mijden wordt de komende weken wel het advies
en precies in onze “rust” periode gaat dit voor onze vereniging wel lukken.
Maar rust roest, ook wij moeten weer aan de slag! Onze eerste bijeenkomst
kan onze stap in de toekomst zijn. Daartoe wilden we een inloopavond
organiseren, maar door de coronacrisis is deze stap al achterhaald. Toch is
een nieuwe stap voor de vereniging van levensbelang. Zoals al eerder en
elders genoemd zijn WIJ de vereniging, dus zullen wij ook moeten
bedenken wat we kunnen doen voor, door en met de vereniging.
Best wel dramatische woorden in ook best wel dramatische tijden, maar
eigenlijk is het heel simpel: handen wassen en aanpakken!
Het wordt weer mooier weer, in deze brief tref je alle mogelijkheden voor
de zomer, gebruik ze ook maar denk alsjeblieft mee hoe we dit kunnen
blijven voortzetten. Het is als met alle crisissen: gebruik je gezond verstand
en handel er naar.
Krijgen we van jullie reactie op wat je voor en met de vereniging wil doen?
Ton Gruter, voorzitter

AGENDA
20 april
24 april
1e week mei
Voorbereiding voor de
zomertraining

Inloopavond
Bedankavond vrijwilligers
Start zomertraining

Kijk ook op de website!
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In memoriam Ari de Heer
Op 10 februari is Ari de Heer op bijna 69 jarige leeftijd overleden.
Ari was een natuurijsspecialist en zijn hardrijderskenmerken kwamen dan ook op dat terrein naar
voren. Zo nam hij deel aan de wedstrijdversie van de Elfstedentochten van 1985 en 1986 en werd hij
dat jaar 5e in de ronde van Loosdrecht. Als toerrijder voegde hij ook de Elfstedentocht van 1997 toe
aan zijn schaatscarrière.
In de negentiger jaren heeft hij de jeugd op maandag en woensdag getraind waarbij het plezier in
schaatsen altijd voorop stond. Later was Ari voor velen de ijsmeester die bepaalde of we op natuurijs
konden rijden.
Ari is 40 jaar lid geweest van onze club.
Namens de gehele vereniging wensen wij familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.
Bestuur HC de Vechtstreek,
Ton Gruter, voorzitter.

Verslag clubkampioenschap
Zondagmiddag 2-2-20 een prachtige dag om je
records eens aan te scherpen, eindelijk eens met je
moeder te kunnen schaatsen of al je kleinkinderen te
zien stralen op hun eerste 100m; kortom het was tijd
voor de Club Kampioenschappen van HC de
Vechtstreek.
Alles verliep bijzonder soepel, er kwamen vele
jeugdrijders van de zaterdagavond aan de start, we
hadden weer 7 grote families die onderling de strijd
aangingen over 500m en natuurlijk de wedstrijden
voor het clubklassement. En er was zelfs nog tijd
genoeg om af te sluiten met een 3000m wedstrijd.
Het was velen opgevallen hoeveel talent er weer rond schaatst bij ons, een fraai gezicht en een
bemoedigend idee voor de toekomst. Kortom een zeer geslaagd evenement met een gezellige
afsluitende borrel in het schaatscafé van de Vechtsebanen.
De uitslagen staan op onze website en bij deze alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben
gemaakt bedankt!
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JOIN THE CLUB

Inloopavond: gezocht nieuwe
bestuursleden, vrijwilligers en andere
ondersteuning.
Ja lid zijn we al, of de kinderen. Maar nu nog meedoen.
Graag willen we meer mensen betrekken bij het organiseren en begeleiden van de activiteiten. Of het
nu gaat om zomertrainingen, klokken bij wedstrijden, of de zaterdagavondjeugd op de schaats helpen.

Maandagavond 20 april* vanaf 20.00 uur,
Café Restaurant De Eendracht, Langegracht 51 Maarssen
kom langs, informeer en doe mee!
* We gaan op zoek naar een alternatief: bellen/mailen kan altijd!
Om eens goed te bespreken voor welke taken we vrijwilligers zoeken en wat dit nu allemaal inhoud en
waar we als vereniging behoefte aan hebben organiseert het bestuur een inloopavond voor
geïnteresseerden. Ben je betrokken bij de club, voel je je een echte Vechtstreker, dan ben je natuurlijk
geïnteresseerd en kom je langs.
We zijn op zoek naar vele vrijwilligers en ook naar bestuursleden. Veel van de huidige bestuursleden
zitten al verschillende jaren in het bestuur en zijn gekomen aan het eind van hun termijn. Op dit
moment is het bestuur al onderbezet en voor de zittende bestuursleden loopt volgens schema de
termijn af (voorzitter – niet herkiesbaar, secretaris – vacature, penningmeester – onder voorwaarde
herkiesbaar).
Een vereniging zonder bestuur houdt op te bestaan, daar willen we niet aan denken, jij toch ook niet?
Niet alleen bestuursleden maar juist ook alle andere vrijwilligers die op allerlei manieren hun steentje
bijdragen vormen het hart van onze vereniging. Ook daar is dringend behoefte aan vernieuwing en
hulp. De vacaturepagina van de website is zo veel mogelijk al bijgewerkt en daar tref je meer
informatie; kijk daar eens rond en bedenk wat jij kan doen voor de vereniging.
Deze informatieavond is bedoeld om die mogelijkheden gezamenlijk te verkennen en te plannen hoe
we alle taken (opnieuw) zien te verdelen.
Informatie:
Voorzitter@HCdeVechtstreek.nl
Ton Gruter (06-10854013)

Voor de sponsors van de maken we hier ruimte

Wilt u hier ook adverteren, neem dan contact op met Jan Schrama
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SPONSORS GEZOCHT / NIEUWE KLEDING
Voor komend seizoen willen wij graag nieuwe schaatskleding bestellen voor de vereniging. We denken
erover de clubkleding verplicht te stellen voor training en wedstrijden en daarmee meer een eenheid
op de baan en daarbuiten te creëren. Dat is ook min of meer voorwaarde om sponsors voldoende te
bieden. We willen graag een mogelijkheid bieden waarbij we in samenwerking met een leverancier,
waar je kleding kan passen, bestellen en afhalen.
Sponsors: om alvast over na te denken als het Corona-stof een beetje is neergedaald: hoe gaaf is het
als jouw bedrijfsnaam op ons schaatspak komt te staan?! We hebben een aantal talenten binnen de
vereniging, dus jouw bedrijfsnaam bereikt een groot publiek.

Formaat logo
Klein
Middel
Groot

Schaatskleding
€ 500,€ 1000,- tot € 2.000
Vanaf € 2.500

Beperkte mogelijkheden
Hoe hoger het bedrag, hoe exclusiever

(inclusief vermelding in de nieuwsbrief)

Doelstelling is om hiermee de schaatskleding met flinke korting te kunnen aanbieden. En dat is ook
nodig om te zorgen dat het voor iedereen een aanbod is dat ze niet kunnen weigeren.
Heb jij, of ken jij iemand die interesse heeft om onze kleding te sponsoren? Neem dan contact op met
Patrick Leeflang of Paul Verkerk; dat kan via penningmeester@hcdevechtstreek.nl; 06 22 99 89 48.

Zomeractiviteiten - Geen ijs, wel trainen
“De kans dat je wereldkampioen wordt in februari als je pas in augustus gaat trainen is nul”
Aldus Jac. Orie. Daarom beginnen we al in april Er is voor iedereen iets.
We hadden een enthousiast team
trainers en begeleiders klaarstaan
en een leuk programma. Maar
dat gaat even niet door. De
sporters in de diverse
trainingsgroepen krijgen info en
linkjes naar filmpjes toegestuurd
zodat ze thuis toch een beetje de
kracht en de conditie kunnen
bijhouden. Zodra het weer kan,
informeren we iedereen en gaan
we weer met ze allen aan de slag.

Tijdritten
Er wordt door Thea Heus en Paul van Ede hard gewerkt om ook dit zomerseizoen tijdritten te
organiseren. Zodra deze plaats kunnen vinden, laten we dat weten. Extra uitdaging:
deelnemers van andere Schaatsverenigingen. Uitdaging twee: verkeersregelaars,
tijdwaarnemers etc. Andere verenigingen hebben al vrijwilligers toegezegd. Nu wij nog.
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Leden- en abonnementenadministratie: seizoen 2020-2021
De schaatsen zijn weer opgeborgen, het voorjaar lonkt maar vergeet niet alvast na te denken
over volgend schaatsseizoen! Heb je geen wijzigingen dan hoef je niks te doen.
Innen contributie en abonnementen
Geef je wijzigingen tijdig door! Eerste week juli wordt de contributie geïncasseerd en begin
september volgen de abonnementen. Je maakt het jezelf en ons makkelijk als je de wijzigingen
op tijd hebt doorgegeven.
Ander trainingsuur, wel/geen wedstrijden rijden?
Wil je van trainingsuur veranderen, wil je van een trainingsabonnement naar een
wedstrijdabonnement of andersom, geef dit door vóór 1 september 2020 d.m.v. een mail aan
leden@hcdevechtstreek.nl
Zaterdagavondjeugd: op 1 juli 13 jaar of ouder?
Op dit moment kunnen kinderen die op 1 juli a.s. 13 jaar zijn nog een jaar blijven schaatsen op
de zaterdagavond (U12). Daarnaast is het mogelijk om op woensdag 16.30 uur (U03) te trainen
bij Rob en Isabel. Bij twijfel over wat uw kind het beste kan doen, kunt u overleggen met
Nicolien Nicolai jeugdschaatsen@hcdevechtstreek.nl
Schaatst uw kind op maandag (U01) of woensdag (U03) dan is het mogelijk een zgn. ouderkind abonnement te nemen om zelf tijdens dat uur ook te schaatsen.
Is uw kind op 1 juli a.s. 13 jaar of ouder, geeft u dan s.v.p. vóór 1 september2020 door op welk
uur of uren uw kind verder gaat met schaatsen d.m.v. een mail aan leden@hcdevechtstreek.nl
Niet meer schaatsen, wel lid blijven?
Dat kan. Wel ben je lidmaatschap van de club én de KNSB verschuldigd. Je kunt er ook voor
kiezen om donateur of zomerlid te worden.
Zomerlidmaatschap
Wil je alleen ’s zomers meetrainen? Word dan zomerlid. Je betaalt dan alleen lidmaatschap
van de club. Het KNSB-lidmaatschap (voor de verzekering) betaalt de vereniging.
Gegevens gewijzigd?
Heb je een wijziging in bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer, vergeet het niet
door te geven aan de ledenadministratie. Dank!
Ruth van de Laarschot
ledenadministratie.
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Elfstedentocht (2x)
Geen winter, wel een gezellige Elfstedentocht.
Zaterdag 1 februari werd op de Vechtsebanen de Elfstedentocht verreden. Het was weer een
groot feest. Dit jaar was er een goed doel gekoppeld aan alle ijskilometers en stempels: er is
meer dan € 35.000,- opgehaald voor Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Het UMC heeft een after movie gemaakt met mooie beelden.
En dan zijn er nog de echte kampioenen, die trainen voor als… en ondertussen erg hard rijden
op de Weissensee. Vechtstreek lid en marathonschaatser Jessica Merkens heeft deze winter
de Elfsteden Podcast gelanceerd. In deze podcast gaat ze in gesprek met schaatsers die de
Elfstedentocht hebben gereden:
‘Die Elfstedentocht, die zal ik waarschijnlijk nooit rijden’, klinkt het in de Elfsteden Podcast. Als

marathonschaatser hoopt Jessica ieder jaar dat het hard genoeg gaat vriezen, maar voorlopig
is het lang wachten op de Friese Tocht der Tochten. “Op de Weissensee heb ik al best vaak een
200 kilometer uitgereden. Maar ik heb geen idee hoe het is om de echte Elfstedentocht te
rijden. In 1997 was ik pas vijf jaar oud”, zegt Jessica. “Daarom wilde ik de Elfsteden Podcast
maken. Om te horen wat je onderweg als rijder allemaal meemaakt. De mensenmassa’s, het
schaatsen in het donker, door die steden rijden. Alles om die Elfstedenkoorts toch nog een
beetje te voelen.”
De Elfsteden Podcast is te vinden via Spotify, iTunes en
www.elfstedenpodcast.nl

Helmen worden verplicht
Komend schaatsseizoen (oktober 2020) stellen we het dragen van helmen tijdens de
trainingen verplicht (voor wedstrijden gelden de KNSB-regelementen). Er is ruime steun om dit
in te voeren. We zullen dat dan ook doen: ingaande seizoen 2020-2021 is het dragen van een
helm verplicht voor alle fiets-, skeeler- en ijsactiviteiten in clubverband.
We hebben voor het schaatsen een Vechtstreekhelm ontwikkeld voor de zaterdagavondjeugd;
daar zijn er nog enkele van beschikbaar.
In een eerdere mail deden we een oproep om je interesse voor een Vechtstreek helm kenbaar
te maken. Er is (bijna) niet gereageerd door andere leden. De korting wordt interessant bij
minimaal 50 stuks. Dat betekent dat we geen nieuwe helmen gaan inkopen: het risico is te
groot dat we met een onverkoopbare voorraad blijven zitten. Wel onderzoeken we de
mogelijkheden van helmhoesjes in Vechtstreekkleuren, zodat toch iedereen met dezelfde
kleur kan rijden.

Update Skeelerbaan in Breukelen
De plannen voor de skeelerbaan in Breukelen verkeren in een cruciaal stadium. Voornaamste
reden: interesse genoeg, maar niemand die bestuursfunctie wilt invullen met de nodige
verantwoordelijkheden. Ook niet vanuit de Vechtstreek. Binnen onze vereniging hebben wij al
genoeg uitdagingen m.b.t. invullen van bestuursleden.
Dat betekent ook dat wij als vereniging niet meer kunnen dan “op afstand” volgen wat er
gebeurt en daar waar mogelijk ondersteunen met de realisatie van de skeelerbaan.
Als er iemand is die nu heel erg teleurgesteld is en die toch graag dit project wil helpen dragen,
meld je dan bij Jan Schrama. Zoals eerder gezegd is verstand van skeeleren geen vereiste.
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Jeugdschaatsen
Diploma schaatsen
Een zo mooie afsluiter van het schaatsseizoen voor de jeugd kon dit jaar niet doorgaan. Vanwege het
Coronavirus werd de ijsbaan dit jaar eerder gesloten. Dat betekent dat de kinderen dit jaar geen
diploma konden behalen. Dat is ontzettend jammer maar het is overmacht. 1 rijder van de Vechtstreek
reed een week eerder al met een andere vereniging mee omdat hij een week later verhinderd was. LuMin Kwak, gefeliciteerd met jouw diploma!

IJSCUP Finale
Ook de ijscup finale viel door het Coronavirus in het water. Dat was ontzettend jammer want we
hadden 24 kinderen klaar staan om te starten!
De organisatie heeft besloten om het klassement op te maken over 2 van de eerste 3 georganiseerde
IJSCUP wedstrijden. Twee jongens van de Vechtstreek zijn in de prijzen gevallen!
Tieme Nicolai werd 2e, en Tim van Eijk werd 3e. Gefeliciteerd jongens!

Inleveren jacks
Op dit moment hebben we nog geen datum geprikt waarop de jacks van de jeugd ingeleverd kunnen
worden. Zodra de ontwikkelingen rondom het Coronavirus het toelaten, zullen we een datum plannen
en communiceren.

Zomertraining
Eerder in deze nieuwsbrief staat een stukje over zomertraining. We willen alle jeugd van harte
uitnodigen om lekker mee te komen doen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Voor de sponsors van de maken we hier ruimte

Wilt u hier ook adverteren neem dan contact op met Jan Schrama

Volg ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/hcdevechtstreek/?fref=ts

