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Voorwoord
Beste schaatsvrienden,
Een heel grote wens wordt werkelijkheid: ASV De Poelster realiseert
samen met de Gemeente Amstelveen een natuurlandijsbaan aan de
noordoever van De Poel, vlak voor ons clubhuis!
Of, zoals Johan de Weerdt het verwoordde: wij krijgen een vervroegd
cadeautje voor ons aanstaande vijftigjarig bestaan (over enkele jaren).
De landijsbaan gaat gerealiseerd worden door Aannemingsbedrijf
Portengen in opdracht van de ASV De Poelster. De werkzaamheden
starten nog voor de Kerst en in de eerste week van januari 2011 gaan de
grondwerkzaamheden beginnen. Zo’n drie weken later moet de
landijsbaan klaar zijn voor gebruik.
De landijsbaan wordt voor onze rekening en risico aangelegd en
geëxploiteerd. De Gemeente Amstelveen draagt 35.000 euro bij aan de
kosten. In geval van een vorstperiode zetten wij de ijsbaan onder water.
Wij leveren de verlichting, koek en zopie, verzorgen het ijs met twee
veegmachines, waarvan er een voorzien wordt van een dweilmachine
(uniek in Nederland en nog een geheim van Aije).
Het wordt een openbare ijsbaan zonder entreegelden. Uit de koek en
zopie (alleen de ASV De Poelster krijgt hiervoor een vergunning),
moeten voor ons de opbrengsten komen.
De ijsbaan wordt ruim 4000 m2 groot (100 bij 40 meter). Tijdens een
vorstperiode zullen de pompen de waterdruk onder het ijs automatisch
regelen, zodat er altijd druk onder het ijs blijft bestaan (dat voorkomt
scheurvorming). Wij verwachten dat deze ijsbaan voor een enorme
uitstraling voor onze club gaat zorgen, bovendien verwerven wij nu een
echte plek in het (breedte)sportaanbod in Amstelveen.
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Jullie kunnen je voorstellen dat wij hiermee de afgelopen maanden heel
druk zijn geweest. Het begon allemaal in de vorige winter, toen onze
frustratie over opnieuw gebrek aan (goed en veilig) ijs op De Poel een
hoogtepunt bereikte. En dan komt er een contact met Aije met de
voorzitter van de AIJC uit Amsterdam, Philip Warners. Philip brengt ons
in contact met Victor Frequin, raadslid namens de VVD in de
gemeenteraad van Amstelveen en het moment, de plaats, de personen
et cetera: alle puzzelstukjes vallen op het juiste moment in elkaar. De
raad van Amstelveen raakt dan ook snel enthousiast over dit initiatief
omdat het zo sterk gedragen wordt door de (leden van de) vereniging en
de mogelijkheden die wij hebben en bieden.
De vrijwilligers bij onze club, de toegevoegde waarde voor de
(breedte)sport in Amstelveen, de relatief lage kosten, alle voorzieningen
die wij al hebben, al dat soort zaken maakten het dat de raad van
Amstelveen in bijna de volle breedte akkoord ging met het toewijzen van
deze subsidie. En dat in een tijd van alleen maar bezuinigingen.
Zestien jaar geleden hebben wij al eens een verzoek ingediend voor een
landijsbaan. In 2011 is het dan zover. Zolang er geen andere
bestemming is (lees A9), mogen wij van dit terrein gebruikmaken. Onze
Kerst kan al niet meer stuk en ik wens jullie en je geliefden, mede
namens de andere bestuursleden, natuurlijk hetzelfde: gelukkige Kerst
en de allerbeste wensen voor 2011, in alle opzichten!
In de volgende Poelstem weer “gewone” onderwerpen. Wij zien jullie
vooralsnog graag in december op ons kunstijsbaantje in het Stadshart.
En natuurlijk ook op de Jaap Edenbaan tijdens de trainingen, wedstrijden
et cetera.
Ten slotte de nieuwjaarsreceptie: niet vergeten, op zondag 2 januari
2011 op de ijsbaan in het Stadshart.
Met sportieve groeten,
Ton Post
voorzitter ASV De Poelster
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Tee Cee Talk
Mededelingen van de technische commissie
Seizoensopening
Hè, wat, het seizoen is toch allang begonnen?
Weliswaar met horten en stoten doordat de vriesmachines van Jaap niet
konden opboksen tegen de combinatie van hoge temperaturen en harde
wind, maar inmiddels worden we alweer bestookt met geklets over de
binnenkort te verrijden Elfstedentocht.
Dit keer een terugblik op onze aftrap van het nieuwe Poelsterseizoen in
Poelzicht.
Op het programma stonden onder andere het geven van informatie over
het reilen en zeilen van onze club inclusief de verbanden met KNSB,
gewest, baancommissie en Jaap Edenbaan.
Op de, goed bezochte, avond zelf heeft er echter niemand zich gemeld
voor het tot zich nemen van de achtergronden. We hebben het
onderwerp daarom laten vallen. Mocht er echter onder de lezers toch
belangstelling zijn voor deze zaken, laat het ons weten!
En nu een gestaald clichė: De openingsavond verliep in een
geanimeerde stemming.
We hebben ons inderdaad prima vermaakt. De MontVentoux-show was
daarbij een levendige bijdrage. Namens het Poelster MV4C team,
vertoonde Erik van Ravenzwaaij de lichtbeelden, met daarbij zijn
lichtvoetig commentaar.
Poelsterkleding
Zo langzamerhand druppelen er dan weer wat bestellingen binnen.
Deze worden verzameld en gaan mee in de bestelronde 2011.
Begin 2011 horen jullie daarover meer.
Juryleden
Jammer genoeg zijn we twee juryleden kwijt geraakt.
Door de gewijzigde interesse van hun zonen, zijn Jolanda Deriga en
Chris van Iersel als Poelsterjurylid afgehaakt.
Dus: er is weer plek voor nieuwe juryleden. Snel opgeven bij de
technische commissie, garandeert je nog een plek voor dit seizoen!
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Jeugdtrainingskamp
Het organisatiecomité is alweer druk in de weer met de voorbereidingen.
Alle potentiële kandidaten (jeugd rondom de leeftijd van 14 jaar, maar we
nemen dit ruim!) zullen worden benaderd voor deelname.
Doordat de Kerstvakantie dit jaar al vroeg in januari eindigt, en het
drukke programma in december en januari, zal het kamp wat later (in
februari) worden gehouden dan in vorige jaren.
Jeugdtoernooi Heerenveen
De Poelster is ook dit jaar uitgenodigd voor het topjeugdtoernooi voor
junioren C en B, in de kerstvakantie op de baan in Heerenveen.
Het toernooi vindt plaats op vrijdag 31 december 2010, van 11:30 –
16:30 uur.
Onze beste rijder(s)(ter)s zullen worden uitgenodigd.
Hardrijden is nodig, want de organisatie heeft laten weten dat ze het
toernooi op een nog hoger niveau willen gaan brengen. Mogelijk heeft
dat tot gevolg dat er met limieten gewerkt gaat worden.
Overdekt wedstrijdijs
Aangezien we dit seizoen maar één keer wedstrijdijs voor de overdekte
baan in Hoorn konden bemachtigen, hebben we een rondje Nederland
gemaakt voor alternatieven.
Er waren inderdaad banen waar nog wat gaatjes in de bezetting zaten.
Maar deze vielen dan weer af vanwege de onmogelijke tijdstippen
(donderdagochtend 9:00 uur b.v.), de grote reisafstand, of de hoge
huurprijs (bijvoorbeeld Dronten. Ja, deze baan is weer open voor
wedstrijden, maar moet het doen zonder subsidie).
Uiteindelijk konden we contact leggen met de nieuwe ijsbaan in Tilburg.
We hebben daar al een keer met een kleine Poelsterploeg meegereden
op 31 oktober. Daarbij hebben we direct een afspraak kunnen
vastleggen voor een interclub op zaterdag 18 december 2010.
De inschrijving staat nog open t/m 6 december via de Poelsite
(www.poelster.nl).
Deelnemende clubs: Nooitgedacht en de twee Tilburgse clubs IJsclub
Tilburg en Vennen.
De wedstrijd staat open voor licentiehouders.
De afstanden zijn: 100/300, 300/500, 500/1000 en 500/1500.
Kosten: € 5,- voor 100/300 en € 8,- voor de overige combinaties.
Het aantal plekken is beperkt; bij overschrijving wordt gekeken naar
tijdstip van aanmelding en het aantal recente wedstrijddeelnamen.
Regelsvoor de afstandkeuze zijn:
- Rijd je de 300 m binnen de 40 sec, dan mag je inschrijven voor een
500m
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- Rijd je de 500 m binnen de 60 sec, dan mag je inschrijven voor een
1000m
Na het sluiten van de inschrijving, ontvangen de deelnemers
gedetailleerde informatie.
Hoorn, zaterdag 8 januari 2011
Deze interclub organiseren we samen met Nooitgedacht Wilnis.
De wedstrijd staat open voor licentiehouders en recreanten.
Kosten: € 5,- voor 100/300 en € 7,50,- voor de overige combinaties.
Recreanten betalen € 12,50.
Details volgen, de inschrijving zal via het systeem van de
baancommissie gaan.
Het aantal plekken is beperkt, aangezien we maar 2,5 uur wedstrijdijs
hebben. Ontvangen we een te groot aantal aanmeldingen, dan wordt
geschift op basis van:
tijdstip van aanmelding, het aantal recente wedstrijddeelnamen, en of je
licentiehouder bent.
Extra, onoverdekt wedstrijdijs
Op de Poelster landijsbaan te Amstelveen, zullen op woensdag 9
februari 2011, de Poelster korte baankampioenschappen plaats vinden.
Let op: Geintje, geintje! Maar we willen maar zeggen: Ook de technische
commissie is in haar nopjes met onze landijsbaan!
Jaap Eden wedstrijdijs voor de Poelster
Naast de normale baanwedstrijden is er ook een speciale clubavond
geprogrammeerd. Deze avond wordt ingevuld door één of meerdere
clubs.
De clubavond voor Poelster en Nooitgedacht is vastgelegd op zaterdag
29 januari 2011, van 21:40 – 23:00 uur.
Details volgen; de wedstrijd staat al in het baancommissierooster, en
gaat open voor inschrijving op 19 januari.
Clubkampioenschap:
De datum is nog niet vastgesteld, maar het clubkampioenschap zal
worden gehouden buiten de Krokusvakanties (19 februari 2011 t/m 27
februari 2011).
Het ligt ook in de verwachting dat de jeugd t/m JunC het CK op een
woensdagmiddag mag rijden, dus niet op een late avond.
Jaap Eden, uitvaldagen in het seizoen 2010-2011
Allereerst nog maar een keer het rooster rondom de feestdagen:
Dag
Bijzonderheid
Tijdstip
vrijdag 24 december 2010
dag voor kerst
08.00 - 17.00 uur
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zaterdag 25 december 2010
zondag 26 december 2010
vrijdag 31 december 2010
zaterdag 1 januari 2011

1e kerstdag
2e kerstdag
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag

11.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur
08.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur

Bovenstaande houdt in dat trainingsuren vervallen op 24, 25, 26, 31
december en 1 januari.
NB: Op zondag 5 december is er een volstrekt normaal programma.
En dan hebben we nog de uitval als gevolg van landelijke marathons op
zaterdag 18 december 2010 en zaterdag 8 januari 2011.
De baan is daarvoor van 16:00-22:00 uur niet beschikbaar volgens het
normale rooster.
We hebben protest aangetekend tegen de onvoldoende compensatie
voor uitval. We hebben vernomen dat er dit seizoen geen aanpassing zal
plaatsvinden van de al aangeboden compensatiemaatregelen.
Deze zijn: zaterdag M06 (aanvang 07:00 uur) en dinsdag M01 (16:5518.00 uur). Direct vooraf dien je je te melden bij de baancoördinator.
Wedstrijdrooster Jaap Edenbaan
De sluiting van de baan is, vanwege de uitvaldagen in oktober en
november, een week verschoven. De laatste dag is nu 27 maart 2011
(jawel, de eerste dag van de zomertijd ….).
De baancommissie heeft een nieuwe website (adres onveranderd:
www.baancommissieamsterdam.nl) gelanceerd.
Vele Poelsterren hebben deze site natuurlijk al bezocht en gezien dat er sterk
gemoderniseerd is.
Het complete seizoensrooster staat erop. Het aanmelden voor wedstrijden
kent voor niemand (?) meer geheimen. Vind je het nog wel lastig, ook via onze
eigen Poelsite kan je direct op het baancommissierooster terechtkomen.
Let op, let op:
We hebben gemerkt dat het afmelden voor wedstrijden nog niet soepel gaat.
Afmelden is nooit prettig, maar als het dan moet, doe het goed.
We hebben al diverse standjes gehad van de wedstrijdorganisatie over niet
afmelden. Bij navraag bleek dan de afmelding niet te zijn gedaan volgens de
geëigende procedure. Dat wil zeggen:
- terugtrekking van een wedstrijd doe je tot donderdag 24:00 uur voorafgaand
aan de wedstrijd, via de link die in de bevestigingsemail is meegegeven (dat
is dus de e-mail die je van de baancommissie ontvangt als je je voor een
baancommissiewedstrijd hebt ingeschreven)
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-

na donderdag 24:00 uur, kun je niet meer uitschrijven, en is een e-mail
aan afmeldenedenbaan@gmail.com de aangewezen manier.
Duidelijk is dat dit niet gewenst is, aangezien de wedstrijd dan veelal al in
elkaar is gezet.

Bob Schrage

IJsbaan Stadshart
Het is inmiddels een traditie, het ijsbaantje op het Stadsplein in
Amstelveen. Op de plek waar ’s zomers de fonteinen spuiten, in het
Amstelveense Stadshart, ligt er in december en begin januari
vierhonderd vierkante meter ijs.
De Poelster heeft wederom op zich genomen de baan te beheren; dit tot
groot genoegen van gemeente en winkeliers. Hiermee laten wij als
vereniging zien dat we er niet alleen voor onszelf zijn, maar dat we ons
voor de hele Amstelveense gemeenschap willen inzetten.
Het beheren van het baantje is een flinke klus, waar tientallen vrijwilligers
voor nodig zijn. Ga maar na: vier weken lang moet iemand op het ijs een
oogje in het zeil houden, is er verhuur en inname van schaatsen,
verkoop van toegangskaartjes, moet het ijs geveegd worden en natuurlijk
moet alles worden opgebouwd en afgebroken.
Kun je nog ergens een of enkele dagdelen missen, schroom dan niet om
je aan te melden als vrijwilliger.
Dit kan bij de coördinator van de ijsbaan: Johan de Weerdt, e-mail
deweerdj@xs4all, tel. (020) 640 62 95.
De redactie
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Rondje 32

• Rhian Ket plaatst zich voor Wereldbekercyclus 1500m
• Clubrecords op 330, 3000 en 5000m
• Goede prestaties bij baanmarathons
Het seizoen is inmiddels alweer 6 weken onderweg en er zijn alweer veel
pr's gesneuveld, ook zijn er inmiddels alweer vier clubrecords gereden.
Gelukkig werkt dit seizoen de uitslagenvoorziening voortreffelijk en staan
de uitslagen vaak binnen een dag op het internet. Ook de
baancompetitie bij de marathon draait inmiddels op volle toeren en het
gewestelijk kampioenschap voor pupillen en junioren is inmiddels achter
de rug.
Langebaan
Bij de grote meneren slaagde Rhian Ket er niet in om zijn stunt van het
afgelopen seizoen te herhalen. Op het NK afstanden deed hij mee aan
de 1000 en 1500 m. Op de 1000 m eindigde hij op plaats 9 in 1:10.08 en
op de 1500m werd hij 5e in 1:47.07. Die 5e plaats was voldoende om
zich te plaatsen voor de eerste twee wedstrijden van de
Wereldbekercyclus 1500m. De eerste wedstrijd werd op 13/11 in
Heerenveen gehouden, zijn tijd van 1:47.75 was goed voor plaats 14. Op
20/11 werd de tweede wedstrijd in Berlijn gereden en die ging duidelijk
beter, plaats 9 in 1:46.49. Het veld zat hier erg dicht op elkaar en het
verschil met plaats 3 was slechts 0,18 sec. Na twee wedstrijden staat
Rhian in het Wereldbekerklassement 1500 m op plaats 14.
Op twitter meldt Rhian : "Eindelijk weer een goede 1500m! 9de. Nog niet
top maar 3de Nederlander en de rondjes zijn weer goed! Nu opening te
traag. Op naar Hamar".
Ook dit jaar maken weer een aantal Poelsterrijders en -rijdsters deel uit
van de baanselecties, hierbij het overzicht:
C-selectie
IJsfaciliteiten B- selectie
IJsfaciliteiten A- selectie

Wiebe Stassen, Matthew Overste
Nike Beckeringh, Lisa Leijnse
Derk Abel Beckeringh

Het spreekt vanzelf dat ook dit seizoen hun verrichtingen op de voet
zullen worden gevolgd.
Hieronder tref je een overzicht van hun snelste seizoenstijden aan.
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Naam
Wiebe Stassen
Matthew Overste
Lisa Leijnse
Nike Bekeringh
Derk Abel Beckeringh

Cat
HC1
HC2
DC2
DB1
HA1

100m
11.72
11.51
12.78
12.43
11.83

300m
28.63
27.67
30.17
30.31
27.46

500m
43.60
42.62
47.68
46.30

1000m 1500m 3000m
1:31.16 2:11.42
1:25.10 2:11.35
2:25.78
2:24.14 5:09.82

Ook de andere Poelsterpupillen en -junioren doen het, voor zover ze aan
de wedstrijden deelnemen, goed. Helaas neemt er, net als bij de
senioren, dit jaar maar een beperkt aantal rijders en rijdsters aan de
wedstrijden deel. Bij de pupillen doen met name Ilse de Ruiter (DPB) en
Karel Scheepstra (HPB) het goed. Bij de wedstrijden eindigen zij
geregeld in de top van het klassement.
Van de senioren valt nog niet veel te melden, Sandra Burgerhout heeft
altijd wat tijd nodig om op gang te komen, maar ze heeft intussen toch al
weer haar eerste clubrecord te pakken. Op 14/11 verbeterde zij op de
Jaap Edenbaan het al op haar naam staande clubrecord op de 5000 m
en bracht het op 8:58.83, voor het eerst onder de 9 min.
Er stond die avond veel wind en tot 4 ronden voor het eind zag het er
niet naar uit dat er een recordverbetering in zat, maar Sandra werd door
een snellere rijdster uit het andere paar ingehaald, kreeg de geest,
haakte aan en kwam tot een nieuwe toptijd.
Onderstaand overzicht van de rondetijden laat dat duidelijk zien:
23.84, 40.8, 42.5, 41.9, 43.4, 43.1, 44.4, 44.5, (1:03.6, 24.0), 42.3, 41.9,
41.9
Er zijn dit seizoen inmiddels 4 clubrecords gesneuveld door 4
verschillende rijdsters, te weten:
Afstand
300 m
300 m
3000m
5000m

Cat
Jun. C
Jun. B
Jun. B
Sen.

Naam
Baan
Lisa Leijnse,
Amsterdam,
Renata Velthuijsen, Amsterdam,
Nike Beckeringh , Heerenveen,
Sandra Burgerhout, Amsterdam,

Datum
Tijd
06-11-10
30.17
17-10-10
30.86
02-11-10 5:09.82
14-11-10 8:58.83

De jongens laten het nog even afweten, maar dat is niet zo
verwonderlijk, want die moeten opboksen tegen de scherpe tijden van
Boy Kramer, maar daarbij moet opgemerkt worden dat Wiebe Stassen
vrijwel alle pupillenrecords van Boy heeft verbeterd en nu twee
seizoenen de tijd heeft om de tijden van Boy, gereden als Jun. C, aan te
vallen, maar wie weet slaagt Matthew Overste er dit seizoen al in.
Een volledig overzicht van de langebaanuitslagen is te vinden op de
Poelsite. In de Poelstem worden geen uitslagen meer gepubliceerd.
Rinus Nieuwstad

11

Kalender 2010/2011
Wat

Datum, tijd Plaats

Voor wie?

Bestuursvergadering

10/01, 14/02, Clubhuis
21/03, 9/05,
Doorweg
20/6
18 december Tilburg

Bestuur

Nieuwjaarsreceptie

2 januari
2011

IJsbaan
Stadshart

Iedereen

Wedstrijden

8 januari
2011
29 januari
2011

Hoorn

Info volgt

Jaap Edenbaan

Info volgt

Clubkampioenschappen
Slotavond

februari 2011 Jaap Edenbaan
2 april 2011
Clubhuis

Info volgt
Iedereen

Baantjesavond

9 april 2011

Bosloop
Fiets en doe weekend
Medewerkeravond

25 april 2011 Clubhuis
10 t/m 13 mei Limburg
2011
18 juni 2011 Clubhuis

Vrijwilligers IJsbaan
Stadshart
Hardlopers
Iedereen

Jaarvergadering

27 juni 2011

Wedstrijden

Wedstrijden

Clubhuis

Clubhuis

Info volgt

Vaste medewerkers
Iedereen

Raadpleeg verder de kalender op de website die up-to-date gehouden
wordt.
Wieneke van Rossum
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Marktplein Poelster
‘Marktplein Poelster’ biedt ruimte voor:
- Ter verkoop of ter ruiling aanbieden van allerlei zaken die met
schaatsen te maken hebben
- Te koop vragen van bovengemelde spullen kan natuurlijk ook
Te koop aangeboden
• Lagenoren, Viking, maat 36.
• Slechts 1 keer gebruikt (te klein), in zeer goede staat
• Inclusief originele beschermers
• Vraag prijs € 65,S.v.p. contact opnemen via de mail met Marie-Jeanne Nijdam,
mjnijdam81@gmail.com
Te koop aangeboden
• Noren Viking II, hoog, maat 37
• In originele verpakking, vrijwel ongebruikt
• Vraagprijs € 25,S.v.p. contact opnemen met Bouke van Gosliga:
• Tel: 020-6414588
• E-mailadres: b.van.gosliga@kpnplanet.nl
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Trainingskamp
2010-2011
Naar aanleiding van het geslaagde trainingskamp van afgelopen schaatsjaar
hebben de Amstelbocht en de Poelster besloten om ook dit schaatsjaar weer
met elkaar op trainingskamp te gaan.
Voor wie:

Voor de pupillen en junioren van de Amstelbocht en de Poelster.

Wanneer:

Vrijdag 4 februari (einde middag) tot en met zondag 6 februari.

Waar:

Schiedams School Buitenhuis in Oosterhout. Daar hebben we
wederom de gehele accommodatie tot onze beschikking.

Wat doen we:

We schaatsen op de baan in Breda. Het huis ligt midden in de
bossen en is dus uitermate geschikt voor bostrainingen,
speurtochten enzovoort.

De kosten:

Beide besturen hebben weer besloten een flinke financiële
bijdrage te leveren waardoor wij de kosten voor twee
overnachtingen, entree van de ijsbaan, eten en vervoer op 65
euro per persoon schatten.

Aanmelden:

Aanmelden kan tot zondag 16 januari via www.poelster.nl
Als je mee wilt, schrijf je dan bijtijds in want je begrijpt dat
de organisatoren graag willen weten wie en hoeveel er
meegaan!

Voor vragen:

Arthur Stassen 0297-870714 (arthurstassen@caiway.nl).
Diana Pronk 020-4965775, Petra Simons 0299-351234 en
Erik Vermist 020-6435295.
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