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Terugblik op seizoen 2020/2021 
 
‘Het was een bijzonder jaar'.  
Vele terugblikken op het seizoen 20/21 zullen met deze woorden beginnen maar we kunnen 
er ook niet omheen, het wás een bijzonder jaar en we zijn er nog niet.  
De Corona pandemie zorgde ervoor dat trainingen niet doorgingen, anders georganiseerd 
moesten worden, dat de ijsbaan eerst niet, en toen wel openging. Met de nodige 
aanpassingen kon er geschaatst worden, de Jaap Edenbaan heeft er met verschillende 
maatregelen voor gezorgd dat er min of meer veilig, met voldoende onderlinge afstand 
getraind kon worden.  
Veel leden hebben gebruik gemaakt van die mogelijkheid maar er waren ook velen die ervoor 
kozen thuis te blijven, niet-noodzakelijke reizen niet te maken en dus niet naar Amsterdam te 
gaan om te schaatsen. Iedereen heeft daarin zijn of haar eigen afweging gemaakt.  
Gelukkig was er in februari plotseling een korte winterperiode waarin we weer op natuurijs 
konden schaatsen. Zoals hieronder te lezen is bij het nieuws vanuit de Jeugdcommissie heeft 
dat al geleid tot nieuwe aanmeldingen voor het Jeugdschaatsen.  
En nu maken we ons op voor een nieuw seizoen, 2021/2022. Laten we hopen dat we langzaam 
uit het Corona-dal kruipen, dat we weer samen kunnen gaan trainen en dat straks in oktober 
álle ijsbanen weer open kunnen gaan.  
Hieronder is te lezen met welke zomertrainingen we binnenkort kunnen gaan starten.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zomertrainingen  
 
De trainingen die we organiseren moeten allemaal voldoen aan de richtlijnen die gelden voor 
gezamenlijk sporten.  
De meest actuele richtlijnen zijn te vinden op Rijksoverheid.nl Corona en sport 
 
Bostraining 
Op maandagavond van 19.00 tot 20.30  
Voor alle categorieën schaatsers, vanaf begin september zullen ook de Jeugdschaatsers hier 
als voorbereiding op het schaatsseizoen kunnen gaan trainen.  
Locatie: het bos achter Boekesteyn, aan het Noordereinde 60 in 's Graveland.  
Start van de trainingen: maandag 19 april. 
De trainers zullen voor aanvang van de trainingen de dan geldende Coronaregels nogmaals 
goed uitleggen. Wij trainen vooralsnog in groepen van 4, dit na afstemming met de 
veiligheidsregio. 
Verzamelen zoals gebruikelijk bij de fietsenstalling.  
  



Fietsen voor recreanten 
Dick Landsmeer en Jan Welle fietsen op woensdagavond met recreanten. Ook hier gelden de 
Coronaregels.  
Deze trainingen zijn inmiddels gestart en beginnen om 19.00 uur bij de Sint Martinuskerk in 
Ankeveen, tegenover de ijsbaan. 
Voor info: 
Mail: dicklandsmeer@gmail.com 
Mobiel: 06 2182 5881 
 
 
Skeeleren 
Op donderdagavond van 18.30 tot 19.55 op de skeelerbaan in Baambrugge.  
Er wordt geskeelerd in twee groepen na elkaar: 
 18.15/ 19.00 Jeugdschaatsers 
19.00/ 20.00 Wedstrijdjeugd en jongeren tot 18 jaar 
Start van de trainingen: donderdag 7 mei. 
De kantine bij de skeelerbaan is niet open, ouders/begeleiders mogen niet de baan op. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nieuws vanuit de Jeugdcommissie  
 

 
 
De weken zijn voorbijgevlogen en het schaatsseizoen van de jeugd zit er inmiddels alweer op. 
De jeugdcommissie is opgelucht dat alle jeugdlessen ondanks de aangescherpte maatregelen 
wekelijks lesgegeven kon worden. Niet alle activiteiten konden doorgaan zoals we gewend 
zijn maar toch bracht Sint een bezoekje op het ijs, konden de KNSB-schaatsproeven en de 
aangepaste jagermeester wel doorgaan.  
 
 



 
Eerste plek voor Freek en Lieke 
 
De laatste schaatsles was een feestelijke les die in het teken stond van spelletjes en het 
uitreiken van de schaatsdiploma’s met daarop de gereden tijden van de slalom- en een start-
rem-proef. Freek Valkonet en Lieke Galesloot waren de snelste kinderen van de vereniging en 
mochten de felbegeerde bekers van de snelste jongen en het snelste meisje van het 
schaatsseizoen 2020/2021 in ontvangst nemen.  
 
 
 

 
Afscheid jeugdcommissielid Marlies 
 
Aan het eind van dit schaatsseizoen hebben we als jeugdcommissie afscheid genomen van 
Marlies Galesloot. Marlies heeft zich 8 jaar ingezet voor de jeugdcommissie. Leden die zich 
nieuw inschreven kwamen altijd als eerste in contact met haar. Marlies heel hartelijk bedankt 
voor je enthousiasme en al je inzet.  
 
Skeeler en bostraining  
Met het uitreiken van de schaatsdiploma’s en de bekers zit het schaatsseizoen van de jeugd 
er helaas alweer op. Voor jeugd vanaf 8 jaar is het mogelijk om vanaf 7 mei wekelijks deel te 



nemen aan skeelertraining op de baan in Baambrugge. Als warming-up voor het nieuwe 
jeugdschaatsseizoen worden er vanaf begin september op maandagavond in ’s Graveland 
bostraining gegeven.  
 
Ruimte voor nieuwe leden  
De koude winterweek van februari zorgde al voor een flink aantal proeflessen en uiteindelijk 
nieuwe leden voor het komende seizoen. Met de nieuwe aanmeldingen telt het 
jeugdschaatsen momenteel rond de 70 jeugdleden. Een prachtig aantal! Voor het nieuwe 
seizoen is er nog ruimte voor nieuwe leden van 6 t/m 12 jaar om vanaf oktober wekelijks op 
zaterdagmiddag lessen te volgen. Meer informatie is te verkrijgen door een mailtje te sturen 
naar: jeugdcommissie@de5dorpen.nl 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Abonnementen 2021/2022 
Het is nog vroeg maar als je al weet dat je volgend seizoen op een andere tijd wil gaan 
schaatsen, er een abonnement bij wil of een andere wijziging door wil geven dan kun je dat 
alvast mailen aan ons. 
Toerschaatsen: toerschaatsen@de5dorpen.nl (Karin Peek) 
Schaatstraining: abonnementen@de5dorpen.nl (Bart Brinksma) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ALV 2021 
De Algemeen Ledenvergadering 2021 zal worden gehouden op vrijdag 24 september. Om 
20.00 uur in het gebouw van de Ankeveense IJsclub, Stichts End 22A in Ankeveen. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kopij voor de nieuwsbrief? 
Stuur deze aan: 
redactie@de5dorpen.nl 


