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 ALV 2019 
 Fietstocht en BBQ 
 Aanvraag abonnementen gestart 
 Jeugdschaatsen 
 Schaatsdag in Dronten 
 Conditietraining in de winter. 
 Cursus Handklokker 
 Marathonschaatsen op de Jaap Eden 
 Vacatures 

 
 
ALV 2019 
Op 27 september a.s. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  
Locatie: Gebouw van de IJsclub Ankeveen, gelegen tegenover de Katholieke Kerk, Stichts End 23 in Ankeveen 
Aanvang 20.00 uur. 
Het zou fijn zijn als er veel leden aanwezig zijn, de club is van ons allen dus besluiten moeten ook met zoveel mogelijk 
leden genomen worden.  
 
 
Fietstocht en BBQ 29 september 
Op zondag 29 september a.s. is de jaarlijkse fietstocht vanaf 10.00 uur met aansluitend een BBQ.  

Er zijn drie mogelijkheden:  
A. Fietstocht van ongeveer 35 km waarbij jongeren fietsen onder begeleiding van een ouder + BBQ  
B. Peloton-racefietstocht van ongeveer 80 k. Een helm dragen is verplicht + BBQ  
C. Alleen BBQ  
 
De inschrijving is inmiddels gesloten maar wellicht is er nog plek, mail aan techcie@de5dorpen.nl  
Tijden en plaats: verzamelen 10.00 uur, vertrek 10.30, bij de Ankeveense IJsclub, Stichts End 23 in Ankeveen. 
BBQ 17.30 uur op terrein Ankeveense IJsclub.  
Kosten: vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. 
 
 
Aanvraag abonnementen 
Inmiddels zijn de meeste abonnementen voor het komende schaatsseizoen weer aangevraagd. Mocht je nog van 
trainingsuur willen veranderen, een uur extra willen trainen of een andere wijziging willen doorgeven, mail dan aan: 
abonnementen@de5dorpen.nl  (schaatstraining) of: toerschaatsen@de5dorpen.nl  (recreatieschaatsen). 
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Jeugdschaatsen 
Onlangs is op scholen onderstaande folder verspreid om jeugdschaatsers en hun ouders te interesseren voor onze club. 
Op dit moment zijn we ook op zoek naar twee nieuwe leden voor de jeugdcommissie. Ook extra begeleiders zijn altijd 
welkom! Zie verderop in deze nieuwsbrief, onder het kopje vacatures, voor meer uitleg. 
 

 
 
 
Zondag 6 oktober schaatsen in Dronten 
De wedstrijdcommissie van De 5 dorpen organiseert “een eerste poging op het ijs”, dit zal ook dit jaar weer in Dronten 
zijn!  Alle leden, jeugd en ouderen zijn hiervoor uitgenodigd. 
Vanzelfsprekend zal een aantal van onze trainers aanwezig zijn voor begeleiding op het ijs, maar het is GEEN 
trainingsuur. Onze jeugdschaatsers moeten dus met eigen ouders of begeleiders het ijs op, het is nl. een gewoon 
publieks-uur. 
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Voor leden wordt de toegang betaald door de 5-Dorpen! Ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes graag zelf even een 
kaartje kopen.  
We hebben met de baan groepskorting geregeld, dus zorg dat je rond 9.30 uur aanwezig op de parkeerplaats 
(achterzijde) van de ijsbaan, zodat we ook als groep naar binnen kunnen. 
 
We gaan rond 9.45 uur naar binnen tot 12.00 uur, mocht je later komen zal de entree voor eigen rekening zijn. 
Locatie: Leisure World, Het Zwarte Water 26/30, 8253 PB  DRONTEN 
 
 
Conditietraining in de winter 
Er is besloten de winter-conditietraining op donderdagavond in De Fuik te stoppen en in plaats daarvan weer buiten te 
gaan trainen. Later volgt hier meer info over. 
 
 
Cursus Handklokker  
De BGA is op zoek naar nieuwe handklokkers. Voor het goede verloop van langebaanwedstrijden op de Jaap Edenbaan 
zijn altijd handklokkers nodig (soms ook voor wedstrijden in Thialf en Hoorn). Tijdens een wedstrijd is er altijd 
elektronische tijdwaarneming, maar als backup zijn er ook 4 personen die de wedstrijden met de hand klokken.  
Iedere club is verplicht een aantal klokkers te leveren. Door natuurlijk verloop haken ervaren klokkers af en wordt er dus 
vooral onder de ouders van jonge wedstrijdschaatsers gezocht naar klokkers.  
Een van de voordelen is dat de handklokker bij wedstrijden altijd droog in de jurytoren zit en voorzien wordt van koffie 
en thee! Bovendien is het is altijd gezellig in de jurytoren.  
Neem contact op met het wedstrijdsecretariaat als je belangstelling hebt voor deze cursus die plaats vindt op de ijsbaan 
op 1 en 8 oktober, en daarna nog tijdens een stage bij wedstrijden op de Jaap Eden.  
 
 
Marathonschaatsen start op 11 oktober op de Jaap Eden 
Voor Junioren B, A, (neo)-Senioren en Masters worden op woensdagavond marathonwedstrijden georganiseerd.  
Aanvang 21.00 uur. 
Pupillen en Junioren C kunnen marathonschaatsen na de langebaanwedstrijden op zondagochtend.  
Inschrijven voor de marathon op de woensdagavond moet via deze link  
Inschrijven kan vanaf nu! 
 
Op vrijdag 11 oktober, van 19 tot 20 uur mogen Pupillen en Junioren C komen schaatsen. Dat uur wordt afgesloten met 
een proefmarathon van 10 minuten.  
De Junioren B, A en Senioren en Masters kunnen dan hun inschrijfgeld betalen en hun beennummer ophalen in 
restaurant Jaap en vanaf 20.15 uur is de ijsbaan open voor alle abonnementhouders van de Jaap Edenbaan.    
LET OP! 
Er is ook een wijzigingsformulier voor het wijzigen van bijvoorbeeld de categorie of het beennummer: 
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Vacatures 
 
 Lid wedstrijdsecretariaat gezocht 
Anita de Jong gaat helaas stoppen met haar werkzaamheden binnen de wedstrijd- en technische commissie.  
Wij zoeken dus snel iemand die deze taken van Anita wil overnemen, Wie, o wie? Een ouder van een kind dat actief is bij 
het wedstrijdschaatsen ligt het meest voor de hand. 
De wedstrijd- en technische commissie waar het wedstrijdsecretariaat onder valt bestaat verder uit Bart Kuil, Ad van 
Doorn en Sierd Hoekstra. De commissie komt 3 tot 4 keer per seizoen bij elkaar. 
De taken zijn: 
-de mailbox van het wedstrijdsecretariaat beheren, mails versturen en beantwoorden namens de Wedstrijd- en 
Technische Commissie. Er wordt gewerkt met Office365.  
-bijwonen en notuleren van commissie- en trainersoverleg. 
-aan het eind van het seizoen helpen bij het organiseren van de clubmiddag, bekers, bloemen e.d. bestellen, de 
prijsuitreiking voorbereiden etc.  
 
Lijkt het je leuk?  Het is leuk! Meld je aan, Anita gaat echt stoppen! 
Op 24 september is er al een trainersvergadering in Naarden, je bent dan van harte welkom om kennis te komen 
maken! 
Neem voor meer informatie contact op met Anita de Jong, wedstrijdsecr@de5dorpen.nl  
 
 
 Redactieleden gezocht 
De redactie is op zoek naar: 
1) Een beheerder van de website (wordpress) 
2) Stukjesschrijvers voor de nieuwsbrief, de website en Facebook. 
Interesse? Mail dan naar redactie@de5dorpen.nl  
 
 
 Leden jeugdcommissie & begeleiders gezocht 
Het jeugdschaatsen draait volledig op vrijwilligers. Zonder de zeer gewaardeerde inzet van deze vrijwilligers zou er geen 
jeugdschaatsen kunnen zijn. 
 
Voor de jeugdcommissie zoeken wij: 
1)   Een ouder die de ledenadministratie op zich kan nemen. Enige handigheid met Excel en administratieve 
vaardigheden zijn hiervoor wel wenselijk. Wekelijkse aanwezigheid bij de baan is hiervoor geen must.  
2)   Tevens zoeken wij iemand die de PR en wat algemene organisatie rondom het jeugdschaatsen op zich wil nemen. 
We vergaderen tussen augustus en maart ongeveer 1 x per twee maanden. Verder worden de taken van de 
jeugdcommissie in onderling overleg verdeeld. 
 
Staat u iedere week langs de ijsbaan, maar vindt u het leuk om de kinderen op de baan schaatsles te geven of te helpen 
bij de les? Laat het ons dan weten. We zijn nog op zoek naar enkele begeleiders. 
 
Bent u enthousiast geworden om de kinderen schaatsles te geven of om u aan te sluiten bij de jeugdcommissie, aarzelt 
u dan niet om contact met ons op te nemen, via de mail (jeugdcommissie@de5dorpen.nl), voor nadere informatie. 
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Wij zien enthousiaste reacties heel graag tegemoet,  
zodat wij ook dit seizoen weer op volle kracht van start kunnen gaan! 

 
 
 
Agenda 2019/2010 
- 27 september:  ALV, Ankeveen, 20.00 uur 

- 29 september:  Fietstocht en/of BBQ 

- 6 oktober:   Familie schaatsdag in Dronten 

- 11 oktober:   Vrije training, jeugdmarathon, inschrijfavond Marathon schaatsen 

- 12 oktober:   Jaap Eden IJsbaan open voor trainingen 

- 16 oktober:   1e woensdagavond marathon 

- 19 oktober:   KPN marathon op de Jaap Edenbaan, 19.00 uur  

 


