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Het volgende nummer van De Poelstem verschijnt in 
december. Kopij voor dit nummer kan tot uiterlijk(!) 
woensdag 19 november worden aangeleverd bij de 
redactie.  
 
Houd ook regelmatig de website in de gaten; 
www.poelster.nl is steeds actueel! 
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Voorwoord 
 
 
 
 
Beste schaatsliefhebbers! 
 
Het is vandaag zaterdagochtend 13 september 2008 als ik dit voorwoord 
schrijf. Het is druilerig weer, buiten kleurt het langzaam maar zeker 
herfstig. Ik heb mijn schaatsen alvast naar voren gehaald om ze bij 
gelegenheid even bij Van der Hoorn langs te brengen. Afgelopen week 
zijn we als bestuur weer voor de eerste keer van dit seizoen bij elkaar 
gekomen. Ja, ja, het nieuwe schaatsseizoen staat weer voor de deur! 
 
Als bestuur vinden we het altijd spannend hoe het nieuwe seizoen van 
start gaat. Zijn de commissies op volle sterkte? Hebben wij genoeg 
aanmeldingen (vooral bij de jeugd momenteel minder)? Hebben wij 
voldoende trainers op de verschillende trainingsuren? Zijn de data van 
alle activiteiten komend seizoen goed op elkaar afgestemd et cetera, et 
cetera. Allemaal vrij basale dingen, maar wel zaken die van groot belang 
zijn voor het dagelijks reilen en zeilen van je club. En gelukkig, voor 
zover we nu kunnen inschatten ziet het er allemaal goed uit.  
 
En, beste leden, wat hebben wij het seizoen vorig jaar schitterend 
afgesloten met de nieuwe kledinglijn van onze club! Dit geweldige 
initiatief viel precies op het goede moment. Er is echt heel véél besteld, 
dus dat wordt genieten komend jaar op het ijs en op de fiets! Ik ben hier 
echt heel erg trots op.  
 
We hebben zelfs nu een kledingcommissie in het leven geroepen omdat 
we het niet als een eenmalige actie zien. Nieuwe leden moeten kunnen 
bestellen en bijbestellen moet ook kunnen. En in het verlengde daarvan 
hebben wij als bestuur ook een concretere invulling kunnen geven aan 
ons sponsorplan. Ook dat is weer een belangrijke stap voorwaarts. 
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Nu maar hopen dat alle kleding op tijd wordt uitgeleverd. De 
openingsavond op VRIJDAG 3 OKTOBER staat dit keer geheel in het 
teken van de nieuwe kledinglijn. Jullie worden dus allemaal verwacht, 
want het is het plan om op deze avond ook echt meteen de uitlevering te 
doen! Elders in het clubblad meer hierover. 
 
Met onze fantastische uitstraling straks op de baan en op de weg hoop ik 
natuurlijk ook dat de prestaties voor eenieder daarmee in lijn 
omhooggaan (veel pr’s!). Ik ben benieuwd wat de resultaten worden. 
 
Ik wens ons allen heel veel plezier de komende wintermaanden, mooie 
prestaties op het wedstrijdijs en een gezellige maand december straks 
weer op het Plein met ‘ons’ ijsbaantje. Tot gauw, in ieder geval tot de 3e 
oktober op de openingsavond!  
 
Met veel schaatsgroeten, 
 
Ton Post,  
voorzitter ‘A.S.V. De Poelster’ 
 
 

In memoriam  
Frans Vermist 
 
 
Op 9 augustus 2008 is oud lid Frans Vermist op de leeftijd van 72 jaar 
overleden. 
Frans is in de begintijd van onze vereniging vele jaren actief geweest. Hij 
had een zeer grote inzet bij de jaarlijkse sportdagen. Frans was geruime 
tijd lid van de technische commissie en korte tijd waarnemend voorzitter. 
Vroeger was hij langs de Jaap Edenbaan waar te nemen als zijn zonen 
Rob en Erik hun trainingen afwerkten of een wedstrijd moesten rijden. 
De afgelopen jaren deed hij dat met zijn kleinzonen Tom en Martijn. 
Het bestuur van ASV De Poelster wenst Ida,Rob en Astrid, Erik en 
Ingrid, Tom en Martijn veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 
 
Johan de Weerdt, penningmeester 
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Tee Cee Talk 
Mededelingen van de technische commissie 
 
 
Abonnementen 
Evenals vorig seizoen, is de belangstelling voor de dinsdag KNSB-
trainingsuren beperkt. De dinsdag ontwikkelt zich steeds meer tot een bij 
uitstek voor de jeugd populaire avond, en dat is op zich natuurlijk niet 
verkeerd. De woensdagavond is inmiddels volgeboekt. Ook op de 
zaterdag is er weer meer belangstelling dan vorig seizoen, en is onze 
ruimte ook wel zo’n beetje op. 
Veel plaats is er zoals altijd, op het Di-1 oftewel M01-uur.  
Het kortingsaanbod, namelijk 20% korting op een tweede abonnement, 
is ook dit seizoen weer van toepassing. 
Wat betreft de recreanten, is de dinsdagavond onverminderd populair. 
De zondagavond leek wat dun bezet te raken, maar eind augustus 
begonnen ‘plotseling’ weer aanmeldingen binnen te komen. 
Eind september ontvangt de Poelster de abonnementen, en dat is mooi 
op tijd om deze op onze openingsavond uit te reiken. 
De abonnementen voor de vrijdag M04 zullen we voor 3 oktober aan de 
aanvragers doen toekomen. 
 
Jaap Eden in het seizoen 2008-2009 
Het ijs zal op woensdag 1 oktober al weer klaar liggen om de eerste 
krassen te ondergaan.  
Nieuw dit seizoen is een opening met een feestelijk festijn. Tussen 13:00 
en 17:00 uur staan er vele activiteiten op het programma. Met name voor 
de jeugdigen is er veel te beleven. De toegangsprijs is slechts 20 cent, 
hetgeen voor de jeugd weer terug te verdienen is middels deelname aan 
de grachtentocht. 
’s Avonds, vanaf 20.30 uur, is er weer de al bijna traditionele 
marathonavond met vrije inschrijving. Inschrijven voor de marathon 
baancompetitie kan vanaf 19:00 uur. 
Op donderdag is er vrij schaatsen, ook voor de prijs van 20 cent. 
Het reguliere programma gaat in op vrijdagavond 3 oktober, met als 
eerste onderdeel het jeugdschaatsen.  
De baan zal sluiten op 15 maart. 
 
Over de openingstijden tijdens feestdagen is nog niets bekend. De Jaap 
Eden directie heeft wel al laten weten op de kerstdagen en op 
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nieuwjaarsdag ruimere openingstijden te bieden. Zodra we meer weten, 
zullen we dit melden. 
 
Marathons 
Nog geen nieuws te melden, anders dan al hiervoor is geschreven.  
De opzet is grotendeels gelijk aan die van het vorige seizoen. Degenen 
die vorig seizoen hebben meegedaan, hebben vast al weer enkele e-
mails van Henk Veen binnengekregen. 
 
KNSB-Trainingsuren 
Let op: er zijn meerdere wijzigingen ten opzichte van het vorige seizoen; 
met name voor KNSB M07 is er een noemenswaardige verschuiving.  
M01 Dinsdag 16.55 - 18.00 
M02 Dinsdag 18.15 - 19.20 
M03 Woensdag 19.40 - 20.45 
M04 Vrijdag 18.10 - 19.15 
M05 Vrijdag 19.35 - 20.40 
M06 Zaterdag 07.00 - 08.10 
M07 Zaterdag 18.15 - 19.20 

 
Wedstrijduren 
Woensdag (jeugd) 16.30 - 17.30 
Woensdag marathon 21.10 - 23.20 
Zaterdag-1 19.40 - 21.30  
Zaterdag-2 21.40 - 23.30 
Zondagochtend 07.00 - 09.00 
Zondagavond-1 20.40 - 21.20 
Zondagavond-2 21.30 - 23.20 

 
Het teruglopende aantal licentierijders heeft effect gekregen; er is een 
uur wedstrijdijs minder (op zondagavond) dan vorig seizoen. De 
baancommissie heeft hierop ingespeeld door het aantal combinaties te 
verminderen. 
Dat wil zeggen: meer clubs op een wedstrijduur, maar het aantal 
wedstrijden blijft gelijk. Dit zal naar verwachting weinig gevolgen hebben 
voor de mogelijkheden, aangezien de blokken vrijwel altijd onderbezet 
waren of werden opgevuld met extra rijders en/of afstanden. 
 
De zondagochtend wordt een jeugdblok, dus naar verwachting geen 
seniorenwedstrijden meer op dat tijdstip. 
 
De aanmeldingsdeadline voor wedstrijden verschuift van dinsdagavond 
naar zondagavond (dus twee dagen vroeger!). De achterliggende reden 
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hiervoor is de baancommissie meer tijd te geven om onderbezette 
blokken aan te vullen. 
 
Recreanten- ofwel toerschaatsuren 
Naast het vervallen van een aantal uren, is voor de Poelster met name 
de grote verandering op zondag van belang. 
 
M20 Maandag 17.00 - 18.00 
M21 Maandag 18.20 - 19.20 
M22 Maandag 19.40 - 20.40 
M23 Dinsdag       (met begeleiding) 19.40 - 20.40 
M24 Donderdag 17.00 - 18.00 
M25 Donderdag 18.20 - 19.20 
M26 Donderdag 19.40 - 20.40 
M27 Zondag 09:15 - 10:15 
M28 Zondag  18.00 - 19.00 
M29 Zondag        (met begeleiding) 19.20 - 20.20 

 
Groepsindelingen 
Als je merkt dat er in onderstaande lijsten onjuistheden staan, geef dit 
dan door aan abonnementen@poelster.nl of recreanten@poelster.nl. 
 
Dinsdag 1 (M01): 16.55 – 18.00 uur 
Doeke  Broekmeulen 
Yair  Egdal 
Maartje  Karst 
Midas  Meester 
Bas  Oosten 
Boris  Rebel 
Karel  Scheepstra 
Martijn  Vermist 
Tom  Vermist 
Aantal:  9 
 
Dinsdag 2 (M02): 18.15 – 19.20 uur 
Derk Abel  Beckeringh 
Nike  Beckeringh 
Freke  Freke Benoist 
Ewoud  Hartemink 
Madeleen  Hartemink 
Stijn  Karst 
Els  Koopman-Hofdijk 
Hans  Leijnse 
Lisa  Leijnse 
Feline   Lindeboom 
Matthew  Overste 
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Jonne  Rietdijk 
Tiago  Roosien 
Wiebe  Stassen 
Renata  Velthuijsen 
Victor  Velthuijsen 
Kevin van der Wees 
Aantal: 17 
 
Woensdag (M03) 19.40 – 20.45 uur 
Michiel  Asbeck 
John  Backer 
Jan van den Berg van Sapaoera 
Nel  Bolt-Klugkist 
Hans  Borren 
Pieter  Bosse 
Johan van den Braber 
Bert van den Broek 
Sandra  Burgerhout 
Chris van Bijlert   
Marjolijn  Geenevasen 
Joost  Helderop 
Sander van  Iersel 
Anke Petra  Jellema 
Hans de Jong 
Kees de Lange 
Berend Jan  Langenberg 
Maarten  Lindeboom 
Mark  Mieras 
Dion  Nicolaas 
Jan  Nieboer 
Jan   Oliemans 
Paco  Palman 
Frank van der Pijl 
Wouter  Pronk 
Gerard  Rietveld 
Harry van de  Scheur 
Bob  Schrage 
Leon  Schrage 
Petra  Simons 
Laurens  Stam 
Erik  Vermist 
Heleen  Vrolijk 
Ton  Vrolijk 
Rene van Zessen 
Aantal: 35 
 
Vrijdag (M04): 18.10 – 19.15 uur 
Bernette  Beckeringh 
Derk Abel  Beckeringh  
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Nike  Beckeringh 
Jacqueline  Hugtenburg 
Els  Koopman-Hofdijk 
Leon  Schrage 
Muriel van der Spek 
Aantal: 7  
NB: Geen begeleiding van Poelster-trainers 
 
Zaterdag (M07): 18.15 – 19.20 uur 
John  Backer 
Niels  Bakker 
Nel  Bolt-Klugkist 
Pieter  Bosse 
Johan van den Braber 
Sandra  Burgerhout 
Marjolijn  Geenevasen 
Bouke van  Gosliga 
Sanne de  Groot 
Sander van Iersel 
Maartje  Karst 
Stijn   Karst 
Ron  Ket 
Timo  Ket 
Koen  Koch 
Melle  Koch 
Romke  Koch 
Levi  Kramer 
Sam  Kramer 
Jarno  Kuijvenhoven 
Peter de Kuiper 
Kees de  Lange 
Hans  Leijnse 
Lisa  Leijnse 
Feline  Lindeboom 
Maarten  Lindeboom 
GertJan  Oostenrijk 
Jan  Oostenrijk 
Gwen  Ouwehand 
Mathew  Overste 
Paco   Palman 
Frank van der Pijl 
Ilse  Ruiter 
Elise  de  Savornin Lohman 
Karel  Scheepstra 
Bob  Schrage 
Leon  Schrage 
Taco  Schrage 
Petra  Simons 
Muriel van der Spek 
Laurens  Stam 
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Wiebe  Stassen 
Renata   Velthuijsen 
Victor  Velthuijsen 
Maxime  Verbeij 
Erik  Vermist 
Tom  Vermist 
Heleen  Vrolijk 
Ton  Vrolijk 
Koen  Warnier 
Rene van Zessen 
Yoram van  Zessen 
Aantal: 52. 
 
Zondag toerschaatsen (M29): 9.20 – 20.20 uur 
Doeke  Bekius 
Douwe  Borren 
Esther  Borren 
Hans  Borren 
Ingrid  Braam 
Jacqueline  Hugtenburg 
Brigitte  Kalf 
Rose  Karseboom 
Lia  Klarenbeek 
Jan  Kroon 
Paul de Kruijff 
Yvonne van Loon 
Marcel  Meijer 
Sophie  Meijer 
Manuelle  Nonnekes 
Leonard  Ornstein 
Erik van Ravenzwaay 
Hidde  Schijfsma 
Cor  Touw 
Johan  Westkamp 
Ellen  Wijga 
Nivard van Wijk 
Ron van Wijk 
Hester  Zonneschijn 
Aantal: 24 
 
Dinsdag toerschaatsen (M23): 19.40 – 20.40 uur 
Ted  Bakker 
Margriet  Berger 
Ellen  Boekholtz 
Peter  Bosgraaf 
Simon  Conijn 
Bregtje  Dik 
Robert  Dommerholt 
Bouke van Gosliga 
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Hanneke  Gruys 
Jan  Hoefsloot 
Dirk  Hoeksema 
Jan  Hogenhout 
Theo  Jansen 
Lou  Jaspar 
Wim van der Klauw 
Nico  Klein 
Ron  Koopman 
Bob van Kooten 
Eddy  Muis 
Rinus  Nieuwstad 
Tim  Oosten 
Laura  Overste 
Richard  Plug 
Ton  Post 
Francois  Raymakers 
Nyckele   Sap 
Wim  Schenk 
Remco  Schipper 
Erwin  Schumm 
Cor  Sebel 
Marlies van Tooren 
Dick  Vader 
Redbad  Veenbaas 
Els  Velthuijsen 
Johan de Weerdt 
Hans van de Weiden 
Jeroen  Wiemer 
Femke de Wit 
Ada  Zwaal 
Aantal: 39 
 
Seizoensopening 
Op vrijdag 03 oktober kun je in Poelzicht: 

- Zien welke Poelsterren de zomer goed doorstaan hebben, en te 
weten komen hoe ze dat hebben geflikt 

- Je abonnement 2008-2009 in ontvangst nemen 
- De nieuwe Poelster kleding bewonderen en afhalen indien je tot de 

gelukkigen behoort die besteld en betaald hebben.  
Vanaf 20:00 uur is de zaal in ons clubhuis Poelzicht open.  
Sluiting: we zien wel; hoe gezelliger hoe later. 
 
Overdekt wedstrijdijs 
Wij blijven uiteraard in Hoorn. Er is ons wedstrijdijs in de Westfries 
toegezegd voor twee wedstrijdavonden: 
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Zaterdag 8 november 2008 (van 17:30 – 20:00 uur), en nog een avond in 
2009. 
De exacte datum van de tweede avond is nog in onderhandeling.  
 
Opleidingen 
De nieuwe opzet voor de opleidingen wordt gehandhaafd. 
Zoals vorig jaar al uitgelegd, vinden de opleidingen plaats op individuele 
basis; er wordt gewerkt met competentieprofielen en persoonlijke 
plannen.  
Dat betekent onder andere dat je niet meer elke week naar een 
cursuslocatie moet afreizen. Het grootste deel kan je uitvoeren op je 
eigen baan. Daarnaast zijn er wel geregeld workshopdagen.  
Zie voor uitgebreide informatie de KNSB-site. Als je belangstelling voor 
een opleiding hebt, neem dan contact op met het bestuur 
(opleidingscoördinator Aije Simons). 
Naast opleidingen voor de schaatstechnische aspecten, zijn er ook 
opleidingen voor juryleden.  
Juryleden zijn het gehele seizoen weer meer dan welkom. Bedenk, dat 
zonder de inzet van juryleden geen wedstrijden mogelijk zijn. Dus, aarzel 
niet langer en meld je aan bij de technische commissie.  
 
Bob Schrage 
 
 
 

Kalender 2008-2009 
 
 
 
Wat Datum, tijd Plaats Voor wie? 
Opening seizoen 1 oktober 

2008 
Jaap Edenbaan Zie website  

www.jaapeden.nl 
Openingsavond met 
kledinguitgave 

3 oktober 
2008 

Clubhuis Iedereen 
 

Start trainingen  4 oktober 
2008 

Jaap Edenbaan Jeugd en 
licentiehouders 

Bestuursvergaderingen 2 oktober 
2008 

Clubhuis Bestuur 

 
Wieneke van Rossum 
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Nieuwe kledingsponsor 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Poelsterleden, 
 
Met ingang van dit schaatsseizoen zal Londen & Van Holland als een 
van jullie sponsors optreden. Onze naam zal prijken op jullie sportkleding 
en daarom leek het ons aardig om in jullie verenigingsblad en op de 
website enige toelichting te geven over wie wij zijn en wat wij doen, 
alsmede een korte introductie van mijzelf en mijn relatie met de Poelster. 
 
Ik zal beginnen met de introductie van mijzelf. Mijn naam is Chris Bijvoet, 
ben 42 jaar oud, getrouwd en heb twee kinderen (Lars en Sven) van 
respectievelijk 7 en 4 jaar oud. Ik ben woonachtig in Almere Buiten en 
geboren en getogen in Amsterdam. In 1990 ben ik begonnen met mijn 
vervolgstudie voor registeraccountant. Deze studie heb ik in 1999 met 
succes afgerond. Tijdens mijn studie ben ik werkzaam geweest bij Ernst 
& Young accountants te Amsterdam in zowel de internationale als 
nationale praktijk. In 2004 ben ik bij een kleiner accountantskantoor gaan 
werken. Echter, de ambitie om een eigen bedrijf te hebben heb ik altijd 
gekoesterd en in 2006 kon ik deze wens bij Londen & Van Holland 
vervullen.  
 
Mijn relatie met de Poelster is tot stand gekomen naar aanleiding van 
een verzoek van een van jullie leden, Pieter Bosse, of Londen & Van 
Holland interesse zou hebben in een sponsortraject van zijn schaatsclub. 
Gezien de jarenlange relatie die ik met Pieter heb, deze gaat terug tot 
1993, en zijn enthousiasme voor de schaatssport hebben wij besloten 
om hierin mee te gaan. Voor ons is het doel het bedrijf Londen & Van 
Holland meer naamsbekendheid te geven in Amsterdam en omstreken 
en voor jullie vereniging komt dit tot uiting in een financiële bijdrage om 
over te gaan tot het aanschaffen van kwalitatieve en uniformere 
schaatskleding. Op deze manier kunnen en hebben beide organisaties 
op een prettige en ongedwongen manier een samenwerking bereikt die 
voor beide tot voordeel kan leiden. 
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Zoals genoemd, proberen wij de naamsbekendheid van Londen & Van 
Holland onder jullie aandacht te brengen. Wij zijn een full-service 
Accountans- en belastingadvieskantoor. Tevens hebben wij een 
samenwerkingsverband met (bedrijfs)juristen om een zo volledig 
mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden. Daarnaast beschikken 
wij over een BTW- en een pensioenexpert die eventuele vragen kunnen 
beantwoorden. De filosofie van Londen & Van Holland is dat wij 
proberen een goede, hechte en langdurige relatie met onze cliënten op 
te bouwen tegen een betaalbare prijs in onze markt. Voor verdere 
informatie verwijs ik jullie graag naar onze website: 
www.londenholland.nl Indien je meer informatie wenst of eens een keer 
van gedachten wilt wisselen over de eventuele mogelijkheden dan kan je 
natuurlijk contact met mij opnemen (c.bijvoet@londenholland.nl of 020-
4307423). 
 
Rest mij jullie allemaal een goed schaatsseizoen toe te wensen met 
mooie resultaten in de wedstrijden maar bovenal dat iedereen plezier 
heeft in het komende schaatsseizoen. 
 
Chris Bijvoet 
 

Bedankt 
 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten, mails, en 
derglijke, die ik na mijn tweede schouderoperatie heb ontvangen. Om 
met koninklijke woorden te spreken: hartverwarmend. Dan blijkt maar 
weer wat voor een betrokkenheid er onder de leden van de Poelster is.  
Na mijn val op de Weissensee bleken toch na vier jaar de bloedvaten 
dermate beschadigd te zijn geweest dat de schouderkop geen goede 
doorbloeding meer kreeg. Gevolg was afsterven van bot en veel pijn. Na 
wat hakken en breken is er een nieuw onderdeel ingezet en kan ik weer 
verder met een schouderprothese. Ik ben verlost van de pijn en de 
komende maanden staan in het teken van revalidatie. In januari hoop ik 
dan weer de gladde ijzers onder te kunnen binden en hopelijk zonder 
brokken het seizoen uit te kunnen rijden.  
 
Wieneke van Rossum 
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Beste Jeugdschaatsers/sters, 
 
Op vrijdag 3 oktober en zaterdag 4 oktober starten wij weer met het 
jeugdschaatsen.  
Aanvangstijden: 

• Vrijdag   16.55 uur (tot 17.55 uur) 
• Zaterdag buiten  09.30 uur (tot 10.30 uur) 
• Zaterdag Hal  09.35 uur (tot 10.20 uur) 

Op woensdag 1 oktober gaat de baan al open met een groot feest, een 
grachtentocht voor iedereen. Toegang tot dit festijn is 20 cent, 
Poelsterleden ontvangen hun entree retour wanneer zij zich melden bij 
de Poelsterkraam. Tevens kun je hier je abonnement ophalen en 
bekijken bij wie je in de groep zit. Natuurlijk neem je gewoon een 
vriendje of vriendinnetje mee om het extra gezellig te maken. De baan is 
open van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Kun je op woensdag niet komen dan, staan wij op vrijdag vanaf 16.15 
uur en op zaterdag vanaf 9.00 uur klaar om jullie op te vangen en je 
abonnement te overhandigen. Wij zijn herkenbaar aan onze ecrukleurige 
jasjes met het Poelster-logo op de rug. 
 
Om vervelende blessures te voorkomen, is het dragen van 
handschoenen verplicht! Ook het dragen van een Poelster muts is 
verplicht, niet alleen voor de warmte maar vooral ter herkenning. Kosten 
van een muts zijn € 4,50; ze zijn op de baan verkrijgbaar bij Aije Simons.  
Degene die het abonnementsgeld nog niet hebben overgemaakt, wordt 
verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen op rekeningnummer 1851745 
(postbank) t.a.v. J. de Weerdt penningmeester A.S.V. de Poelster. 
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Voor eventuele vragen graag contact opnemen met Ada Zwaal tel. 020-
6471770 of Aije Simons tel. 0299-351234. Op dit moment hebben wij 
nog enkele abonnementen ter beschikking, voor opgave van vriendjes of 
vriendinnetjes graag. contact opnemen met Ada Zwaal. Natuurlijk kun je 
ook het inschrijfformulier op de website invullen  www.poelster.nl 
 
Met vriendelijke groet, namens de jeugdcommissie, 
 
Petra Simons 
 
 
 
 
 

Elfstedennieuws  
 
 
‘Vereniging De Friesche Elf Steden’ 100 jaar. 
 
Op 15 januari 2009 is het precies honderd jaargeleden dat de Vereniging 
De Friesche Elf Steden werd opgericht. Reden voor de vereniging om 10 
september in alle vroegte een persconferentie te beleggen in de WTC 
EXPO in Leeuwarden. Daar werd uitgelegd wat het bestuur het komende 
jubileumjaar van plan is 
 
Op 15 januari 2009 is in Stadsschouwburg ‘De Harmonie’ in Leeuwarden 
het eeuwfeest van de Elfstedentocht.  Alle zalen zijn dan afgehuurd. 
Alleen de eerste 3.000 van de 30.000 leden die zich aanmelden voor het 
feest krijgen een daadwerkelijke uitnodiging. 
 
Er zijn verschillende optredens en activiteiten. Syb van der Ploeg, die - 
op verzoek van de vereniging – schitterende liedjes heeft geschreven, 
geïnspireerd op de Elfstedentocht, geeft een impressie van zijn Elfsteden 
concertreeks in 2009. Daarnaast treedt Rients Gratema op in zijn show 
die hij speciaal voor het jubileum heeft geschreven en kijken 
verhalenvertellers met ander ogen naar de vereniging en de 
Elfstedentocht.  
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De steden langs de Elfstedenroute, in de bekende volgorde van de tocht, 
organiseren elk in een bepaalde maand activiteiten (muziek, feesten, 
tentoonstellingen) waarbij wordt stilgestaan bij 100 jaar Elfstedentocht. 
De volgorde: in februari Sneek, maart IJlst etc. tot en met in december 
Leeuwarden. Syb van der Ploeg gaat steeds in dezelfde maand in de 
betreffende stad optreden met zijn programma Winter- en Simmertime. 
 
Het Friese theatergezelschap Tryater heeft een voorstelling in elkaar 
gezet, waarbij vanaf 20 december dagelijks 1200 mensen in 24 bussen 
van ‘s ochtends vroeg tot aan het begin van de avond langs de 
Elfstedenroute worden gereden. Een tocht van 12 uren langs 11 steden: 
een belevenis als in een droom; historische en poëtische herinneringen 
aan die momenten die de Elfstedentocht maakt tot wat het is: een groot 
theatraal avontuur. (voor leden en niet-leden) 
 
Voor de Friese scholieren wordt een lespakket gemaakt. De doelstelling 
van de leskist is om de jeugd kennis te laten maken met het ijs, het 
schaatsen en natuurlijk de tocht der tochten.  
 
Ten slotte schrijft Hylke Speerstra een jubileumboek met als titel ‘De 
koude kruistocht’ in de Nederlandse versie en ‘De kâlde krústocht’ in de 
Friestalige editie. Bijzonderheid is dat leden van de vereniging het boek 
kunnen bestellen met lidnummer en naam erin gedrukt. 
 
Bouke van Gosliga  
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Van het net geplukt 
 
 
Nieuws van Team APPM  
 
 
Zoals bekend schaatst onze clubgenoot Rhian Ket sinds verleden jaar bij 
team APPM. Het team is opgericht door Jarno Meijer, daar APPM de 
privésponsor van Meijer was in het seizoen 2005-2006. Daarna heeft 
Meijer samen met Yuri Solinger, Eelco Bakermans en Jacques de 
Koning team APPM opgezet. Sinds 2007 staat het team onder de leiding 
van de Noord-Hollander Johan de Wit.  
 
Team APPM zal komend seizoen bestaan uit vijf schaatsers. Naast 
kopstukken Lars Elgersma en Jacques de Koning blijven ook Yuri 
Solinger en Rhian Ket voor het team schaatsen. Nieuwkomer in het team 
is Boris Kusmirak. De van DSB overgekomen schaatser zal zich de 
komende twee jaar richten op het allrounden en met name op de langere 
afstanden. Alexander Oltrop en Jarno Meijer zullen geen deel meer 
uitmaken van team APPM. 
Op 8 september 2008 werd bekend dat oud-schaatser Jan Ykema vanaf 
seizoen 2008/2009 als sprintcoach APPM gaat ondersteunen. 
De 45-jarige Fries, die tijdens de Winterspelen van Calgary (1988) zilver 
won op de 500 meter, wordt de tweede coach bij het APPM-team van 
hoofdtrainer Johan de Wit.  
Ykema gaat in zijn nieuwe functie de sprinters Jacques de Koning, Rhian 
Ket en Lars Elgersma begeleiden.  
 
Van het net geplukt door Bouke van Gosliga 
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