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Beste	  leden,	  	  
	  
Zaterdagavond	  13	  december	  2014,	  19:28	  uur.	  In	  de	  kantine	  van	  de	  Vechtsebanen	  in	  
Utrecht,	  heb	  ik	  plaatsgenomen	  achter	  mijn	  computer	  met	  hete	  chocolade	  met	  slagroom,	  
wachtend	  op	  de	  volgende	  schaatswedstrijd	  (NK	  Sprint	  kwalificatie)	  van	  Marc.	  Zo	  staan	  we	  
-‐	  ouder,	  begeleider,	  coach,	  trainer	  bij	  een	  wedstrijd	  of	  bij	  een	  training	  -‐	  allemaal	  wel	  eens	  
langs	  de	  baan,	  multifunctioneel	  inzetbaar	  als	  chauffeur,	  ondersteuner,	  startlijst	  ophaler,	  
fourageur,	  aanmoediger,	  sociaal	  wachter,	  tijden	  bijhouder,	  sjouwer	  en	  weer	  chauffeur.	  
	  
Om	  mijn	  tijd	  nóg	  functioneler	  te	  gebruiken,	  klim	  ik	  nu	  in	  de	  pen	  voor	  deze	  ‘van	  de	  
voorzitter’.	  We	  hebben	  er	  alweer	  een	  mooie	  ijsperiode	  opzitten.	  De	  trainingen	  in	  Deventer	  
en	  Dronten	  gaan	  zo	  te	  horen	  allemaal	  naar	  ieders	  genoegen.	  We	  hebben	  gezellige	  uren	  op	  
de	  dinsdagavond	  op	  het	  ijs	  en	  nu	  ook	  een	  indoortraining	  in	  de	  zaal.	  Die	  wordt	  als	  een	  
prettige	  afwisseling	  ervaren	  door	  jong	  en	  oud,	  en	  is	  druk	  bezocht.	  Gerben	  en	  Emiel,	  dank	  
voor	  dit	  initiatief!	  De	  woensdag	  heeft	  als	  vanouds	  een	  grote	  groep	  die	  traint	  o.l.v.	  Pieter,	  
een	  groep	  jeugd	  onder	  Wil	  en	  nog	  een	  groep	  junioren	  o.l.v.	  niemand	  minder	  dan	  Freddie	  
of	  Erben	  (vorige	  week)	  Wennemars.	  Wat	  wil	  je	  nog	  meer?!	  Ook	  Dick	  van	  Putten	  heeft	  een	  
groepje	  marathon	  masters	  op	  dat	  uur.	  Dick,	  geweldig	  dat	  je	  dit	  als	  nieuw	  lid/trainer	  hebt	  
opgepakt!	  
Op	  vrijdag	  vindt	  een	  splitsing	  plaats.	  Het	  vorig	  jaar	  ingezette	  traject	  in	  Dronten	  heeft,	  na	  
evaluatie,	  voortgang	  gevonden.	  De	  jongeren	  gaan	  naar	  de	  ruime	  baan	  in	  Dronten	  voor	  
training	  o.l.v.	  Lisanne,	  Kurt	  en	  Kirsten,	  terwijl	  een	  paar	  senioren	  traint	  in	  Deventer	  o.l.v.	  
Frits	  of	  Ronald.	  Frits	  heeft	  zojuist	  zijn	  trainersdiploma	  gehaald	  (ST3	  –	  niveau	  clubtrainer).	  
Kurt	  heeft	  zijn	  afrondingsgesprek	  binnenkort	  voor	  hetzelfde	  niveau.	  Proficiat	  heren!	  	  	  
En	  of	  het	  nog	  niet	  genoeg	  was,	  Luc	  geeft	  naast	  de	  dinsdagavond	  trainingen	  op	  het	  ijs	  nu	  
ook	  een	  landtraining	  op	  de	  zaterdag,	  en	  iedereen	  is	  welkom.	  	  
	  
De	  clubwedstrijd	  was	  een	  succes;	  dit	  jaar	  vroeg	  in	  het	  seizoen.	  De	  overdracht	  (Gerjo	  deed	  
het	  voorheen	  al	  jaren	  –	  Gerjo	  dank!)	  is	  ondanks	  de	  nieuwigheid	  soepel	  verlopen.	  Met	  het	  
nodige	  rekenwerk	  konden	  de	  prijzen	  gelijk	  worden	  uitgedeeld.	  Clubkampioenen	  
gefeliciteerd!	  	  Alles	  met	  elkaar	  was	  de	  organisatie	  een	  huzarenstukje,	  en	  dat	  voor	  de	  
eerste	  keer!	  Ryanne	  en	  consorten,	  goed	  gedaan	  en	  enorm	  bedankt!	  Op	  naar	  volgend	  jaar.	  	  
Al	  met	  al	  kunnen	  we	  stellen	  dat	  de	  Training	  en	  Wedstrijdcommissie	  de	  zaken	  goed	  op	  
orde	  heeft	  en	  moeten	  we	  hen	  complimenteren	  met	  groei	  en	  professionaliteit	  (trainers	  
worden	  o.a.	  bijgeschoold	  door	  KNSB	  opleider/	  assistent	  trainer	  van	  Corendon,	  Jurre	  
Trouw)	  en	  de	  soms	  creatieve	  oplossingen	  die	  ze	  hebben	  aangedragen.	  	  
	  
Het	  afgelopen	  jaar	  heeft	  de	  Informatie	  en	  Communicatiecommissie	  ook	  zeker	  niet	  
stilgezeten.	  Zij	  hebben	  hard	  getrokken	  aan	  het	  klaarmaken	  van	  een	  geheel	  vernieuwde	  
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website	  en	  het	  verheugt	  ons	  als	  bestuur	  dat	  deze	  sinds	  dit	  weekend	  met	  succes	  online	  is	  
gegaan	  (kijk	  op	  www.schaatsverenigingzwolle.nl).	  Hartelijk	  dank	  commissie	  voor	  al	  het	  
werk,	  met	  name	  Bram	  die	  de	  technische	  kant	  voor	  zijn	  rekening	  heeft	  genomen	  en	  Petra	  
die	  het	  gehele	  ontwerp	  en	  de	  inhoud	  vakkundig	  heeft	  begeleid.	  Ook	  anderen,	  Menno,	  Paul	  
en	  Gerjo	  hartelijk	  dank	  voor	  jullie	  technische	  en	  inhoudelijke	  expertise!	  	  
Ik	  kan	  niet	  anders	  zeggen	  dan	  dat	  de	  nieuwe	  website	  een	  enorme	  verbetering	  is.	  Het	  
onderhoud	  van	  de	  site	  is	  makkelijk	  overdraagbaar,	  maar	  bovenal,	  we	  hebben	  nu	  een	  
online	  agenda	  waarin	  alle	  trainingen,	  activiteiten	  en	  andere	  zaken	  worden	  bijgehouden.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  foto’s	  en	  informatie	  is	  te	  vinden	  over	  de	  lange	  baan,	  de	  marathon	  
kalender,	  de	  startprocedure,	  etc.;	  en	  bovendien,	  twitter	  en	  facebook	  berichten	  kunnen	  
worden	  gelezen	  ook	  al	  heb	  je	  geen	  account.	  	  Kortom,	  je	  moet	  zelf	  maar	  even	  kijken.	  	  
We	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  de	  nieuwe	  website	  een	  boost	  geeft	  aan	  onze	  vereniging!	  Nogmaals	  
heel	  hartelijk	  dank	  aan	  allen	  die	  hebben	  meegewerkt	  en	  de	  site	  zullen	  blijven	  
onderhouden!	  
	  
We	  zouden	  dit	  verhaal	  te	  kort	  doen	  als	  we	  niet	  de	  inspanningen	  van	  de	  Activiteiten	  en	  
Evenementencommissie	  naar	  voren	  halen.	  De	  commissie	  is	  in	  staat	  geweest	  dit	  jaar	  met	  
een	  beperkt	  aantal	  mensen	  (we	  zoeken	  nog	  aanvulling	  -‐	  meld	  je	  aan!)	  een	  scala	  aan	  
activiteiten	  neer	  te	  zetten	  waar	  velen	  van	  genoten	  hebben.	  Daarmee	  doel	  ik	  bijvoorbeeld	  
op	  het	  jeugdkamp	  in	  Hattem	  waarvoor	  we	  van	  Stokvisdennen	  alle	  credits	  voor	  de	  
organisatie	  hebben	  gekregen.	  De	  kinderen	  hebben	  met	  Lotte	  van	  Beek	  en	  Ronald	  Mulder	  
kunnen	  sparren,	  naast	  alle	  gezelligheid,	  trainingen	  en	  spelletjes.	  	  
Ook	  het	  fietskamp	  in	  juli	  was	  weer	  een	  succes.	  Rond	  Nijmegen	  werden	  prachtige	  
fietstochten	  gemaakt	  en	  werd	  met	  een	  biertje	  in	  de	  hand	  na	  afloop	  WK	  voetbal	  gekeken.	  	  
Twee	  andere	  activiteiten	  zijn	  zeker	  nog	  vermeldenswaardig.	  De	  eerste	  is	  de	  afsluiting	  van	  
het	  zomerseizoen	  in	  september.	  Fakkels	  en	  bouwlampen	  droegen	  bij	  aan	  een	  sfeer	  van	  
gezellige	  samenkomst	  van	  leden	  en	  ouders	  -‐	  American	  style.	  De	  tweede	  is	  het	  club	  kamp	  
in	  Dronten	  begin	  oktober.	  Zowel	  jong	  als	  oud,	  recreant	  en	  wedstrijdrijder	  	  -‐	  konden	  op	  de	  
vrijdagavond	  en	  zaterdagmiddag	  hun	  eerste	  schaatsrondjes	  van	  het	  seizoen	  rijden.	  Er	  
werd	  overnacht	  bij	  de	  scouting	  club	  en	  het	  bleek	  weer	  een	  uitdaging	  de	  jeugd	  op	  tijd	  het	  
bed	  in	  te	  krijgen.	  Grote	  dank	  aan	  Emiel,	  Anja	  en	  Jeanette	  die	  dit	  allemaal	  mogelijk	  hebben	  
gemaakt.	  	  
	  
Al	  met	  al,	  we	  zijn	  een	  actieve	  vereniging	  met	  plezier	  in	  schaatsen,	  mede	  dankzij	  de	  inzet	  
van	  velen.	  En	  dat	  moet	  zo	  blijven.	  Naast	  dat	  de	  Sponsorcommissie	  zich	  gaat	  inzetten	  voor	  
bedrijfsclinics,	  Jelmer	  onze	  verenigingsvrijwilligers	  bij	  de	  Zwolse	  Marathon	  weer	  zal	  
aansturen,	  zien	  we	  graag	  dat	  leden	  en	  vrijwilligers	  zich	  aanmelden	  voor	  kleine	  en	  grotere	  
klussen.	  Zo	  zijn	  er	  nu	  bijvoorbeeld	  genoeg	  mensen	  die	  een	  jurycursus	  volgen,	  heel	  fijn.	  
Mocht	  er	  wat	  langs	  komen	  waar	  je	  inzet	  voor	  nodig	  is,	  geef	  je	  dan	  op,	  zodat	  we	  ook	  in	  het	  
komende	  jaar	  weer	  een	  goede	  tijd	  met	  elkaar	  beleven,	  elkaar	  ondersteunen	  in	  de	  
activiteiten	  die	  we	  ondernemen,	  	  en	  de	  vereniging	  -‐	  ook	  naar	  buiten	  toe	  -‐	  nog	  zichtbaarder	  
kunnen	  maken.	  	  	  
	  
Rest	  mij	  op	  te	  merken	  dat	  ik	  vast	  wel	  iets	  of	  iemand	  ben	  vergeten,	  maar	  dat	  melden	  we	  
dan	  in	  een	  volgende	  ‘van	  de	  voorzitter’	  of	  je	  kijkt	  gewoon	  op	  de	  nieuwe	  website,	  facebook	  
of	  scant	  twitter	  voor	  alle	  club	  weetjes.	  	  
	  
Ik	  wens	  jullie	  alvast	  prettige	  feestdagen	  en	  een	  heel	  sportief,	  gezond	  en	  gezellig	  nieuw	  
jaar.	  	  
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Ronald	  Horstman	  
Voorzitter	  


