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Dit is het laatste nummer van De Poelstem.
Vanaf komend najaar verschijnt eenmaal per jaar
voorafgaand aan het schaatsseizoen een papieren uitgave
met alle belangrijke informatie voor de hele winter.

Houd ook regelmatig de website in de gaten;
www.poelster.nl is steeds actueel.
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Voorwoord
Beste schaatsvrienden,
Het schaatsseizoen zit er weer op. Altijd een mooi moment om weer
eens terug te kijken op het wel en wee van ons cluppie. En ik zie dan dat
we veel bereikt hebben de laatste tijd: eindelijk een eigen landijsbaan bij
ons clubhuis, een vaste plek in de sportgemeenschap van Amstelveen,
een prima kledinglijn, website, alle jeugd in mooie Poelsterkleding, prima
commissies, een vaste kerngroep van leden die alles mogelijk maakt, de
Bosloop als topevenement in Amstelveen etc, etc, etc.
Maar naast dit alles is de Poelster ook duidelijk aan het groeien wat
betreft het wedstrijdschaatsen. Met name de jeugd schiet eruit: 348
persoonlijke records en maar liefst 37 clubrecords (Renata Velthuisen
met maar liefst 15!). Maar ook het clubrecord van Wiebe Stassen is echt
een heel goede. Hij heeft dit overgenomen van Boy Kramer, die het op
zijn beurt weer had overgenomen van Rhian Ket.
Wat ook fraai is om te zien, is dat wij steeds meer Poelsterren zien in
selecties en bijzondere wedstrijden (van Amsterdam, naar Gewest en
Landelijk). Daarbij valt niet alleen de kwaliteit op, maar ook het
enthousiasme en de onderlinge verhoudingen. “Prestaties leveren met
plezier”, daar gaat het namelijk bij ons om!
Zo noem ik ook Enzo Leijnse , pup. E. In Nederland zijn er 75 en Enzo
staat daarvan nr. 1! Dat belooft wat!
Maar ook Sandra Burgerhout die dit jaar heeft deelgenomen aan het WK
Master Sprint in Berlijn. Ze werd daar 3e in het eindklassement.
En dat alles kan niet zonder al die ouders en begeleiders. Zo werd
samen met de trainers alweer het 3e winterkamp met 29 (!) deelnemers
georganiseerd en niet zonder succes: op de slotavond hoorde ik alweer
dat het voor volgend jaar weer een ‘must’ is!
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En ten slotte mag ik onze senioren niet vergeten, de pr’s sneuvelen daar
ook aan de lopende band. Maar ja, wie de jeugd heeft heeft de
toekomst…
En ten slotte: zonder trainerscorps zijn we nergens, dus dames en heren
trainers gecomplimenteerd met deze fantastische resultaten en dank
voor al jullie inzet weer dit jaar !
Helaas is het niet alleen hosanna geweest: Koen, John, Wieneke en
Wim moesten om allemaal verschillende redenen hun schaatsen aan de
wilgen hangen. Wij hopen natuurlijk dat ze of weer terug op het ijs
kunnen komen of gezond en wel hun bijdrage aan of activiteit binnen de
club zullen blijven/kunnen doen.
En zo gaan we nu de zomer in. De eerste fietsavonden beloven heel
wat: veertien Poelsterren op de tweede maandag en al achttien op de
eerste woensdag.
Namens het bestuur wens ik jullie fijne zomermaanden en denk daarbij
maar alvast aan onze nieuwe slogan: “prestaties leveren met plezier”.
Daar gaan we de komende jaren voor.
Groet,
Ton Post
voorzitter ASV De Poelster
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Clubblad eenmaal per jaar
Tijdens onze laatste vergadering heeft het bestuur besloten, in lijn met
wat we eerder met de redactie gepland hadden, te stoppen met het
uitgeven van ons clubblad.
We zijn gestart met het in mindering brengen van het aantal clubbladen.
Tevens was er een planning het blad op langere termijn te stoppen.
Vorig jaar verzocht de redactie ons, te inventariseren of het al zin had de
uitgave verder te beperken. Het bestuur heeft toen besloten nog één jaar
door te gaan. Inmiddels gaat de digitalisering zo snel en is alle informatie
op onze website www.poelster.nl te vinden en deze wordt up-to-date
gehouden. Wij achten nu de tijd rijp om te stoppen.
Om toch niet helemaal zonder te zitten, komt er wel aan het begin van
elk seizoen eenmalig een clubblad uit met een overzicht van bijvoorbeeld
telefoonnummers van trainers, indeling van trainingsuren, de
wedstrijden, de jaarlijkse evenementen enzovoort. Veel data kunnen we
pas later in het jaar invullen en dat is altijd via de website terug te vinden.
In het kader van de bezuinigingen scheelt dit ook in de jaarlijkse
uitgaven.
Wil je echt niets van het laatste nieuws missen, abonneer je dan op RSS
feed, het kleine oranje icoontje op de website. RSS staat voor really
simple syndication en via een speciale toepassing komt het nieuws naar
je toe. Google heeft zo’n toepassing: de reader. Maar er zijn ook andere
programma’s zoals Bloglines, Symbalu of Netvibes.
Onze webmasters zijn hier heel vooruitstrevend in, zelfs de KNSB maakt
nog niet gebruik van deze socialemediatoepassing!
Hierbij willen we tevens Bouke en Tim bedanken voor hun inzet om
telkens maar weer het clubblad inhoud en vorm te geven. De redactie
blijft bestaan: er komt eenmalig een clubblad uit en de redactiekopij
blijven ze beoordelen voor plaatsing op het web.
Van de bestuurstafel:
Wieneke van Rossum
secretariaat
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Tee Cee Talk
Mededelingen van de technische commissie
Inschrijving voor het nieuwe seizoen
Ja ja, we blijven volhouden. Dit jaar weer onze aloude service waarmee
je op goudeerlijk papier, je inschrijving voor het volgende seizoen kunt
regelen.
Elders in dit Poelstemnummer zijn de twee klassieke formulieren
opgenomen. Uiteraard zijn deze formulieren ook beschikbaar op de
Poelsite; aanmelden langs die weg hebben we eigenlijk liever.
Bedenk dat de weergegeven tijden zijn vermeld onder voorbehoud. Het
bestuur van de Jaap Edenbaan evalueert namelijk in de zomerperiode
de ijsbezetting van het afgelopen seizoen. Daaruit kunnen aanpassingen
voortvloeien. De nieuwe tijden worden pas definitief vastgesteld aan het
begin van het nieuwe seizoen.
Je mag er echter van uitgaan dat de meeste tijden ongewijzigd blijven.
Natuurlijk laten we het zo snel mogelijk weten, als er wijzigingen zijn
aangekondigd.
Advies: opgaven moeten uiterlijk binnen zijn per 1 juni, dus wacht niet
met invullen tot na je vakantie(s).
Procedure voor aanvraag van de abonnementen voor het seizoen
2011-2012
Elders in deze Poelstem zijn twee soorten inschrijfformulieren
opgenomen, te weten:
- Abonnementsaanvraag voor de KNSB-uren
Dit formulier is bestemd voor de licentiehouders en hen die dat willen
worden. Het geeft recht op training op de zogenaamde KNSB-uren;
dit zijn uren die door de KNSB (voor de Jaap Edenbaan het gewest
NH/Utrecht) worden gehuurd van Jaap Eden. De capaciteit wordt
vervolgens verdeeld onder de clubs. Deze verdeling gaat uit van de
afgenomen abonnementen van het vorige seizoen, maar gebeurt toch
vooral op basis van de aanvragen die bijtijds voor het nieuwe seizoen
worden ingediend.
Overbodig te melden dat je dus snel moet inzenden. Niet alleen
verlaag je zo de kans op ‘vergeten’, maar ook vergroot je daarmee je
kansen op een plek. We hebben de sluitingsdatum op 1 juni gesteld.
Niet tijdig aangevraagd, betekent achter aansluiten en een gerede
kans op niet-schaatsen.
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Abonnementsaanvraag voor het recreatieschaatsen
Dit formulier is bestemd voor degenen die (al of niet onder
begeleiding) op één van de recreatie-uren willen schaatsen. Ook hier
geldt: verdeling op basis van bijtijds ingeleverde aanvragen. Hiervoor
geldt eveneens als sluitingsdatum 1 juni.
NB: het recreatieschaatsen staat ook open voor jeugdleden van 12-16
jaar.

Toewijzingsbeleid:
Als er meer aanvragen binnen komen dan we plekken hebben, dan
hanteren we de onderstaande uitgangspunten voor de toewijzing.
Deze zijn:
- degenen die op tijd hun aanvraag inleveren gaan voor
- eerste abonnement gaat voor tweede abonnement
- mate van inzet voor de club
- verenigingsgezindheid; dat wil zeggen: ben je alleen ijsconsument, of
vind je ook de club belangrijk
- talent
- deelname aan wedstrijden
- deelname (dat wil zeggen met je medepoelsterren) aan trainingen
- leeftijd
- nieuw lid, dan wel reeds lid of al lid geweest.
Voor degenen die zich afvragen “Waarom gaat jeugd niet altijd voor?”,
het volgende antwoord: wij stellen dat de jeugd zeker een hoog belang
heeft, maar niet altijd de voorkeur kan hebben. Het mag niet ten koste
gaan van leden die al langer lid zijn, en hun verenigingslidmaatschap
belangrijk vinden.
Zomertraining
De buitentemperaturen doen momenteel zeker weer aan een vroege
zomer denken. Dus het motto was al snel: hup naar buiten allemaal.
Direct na het ingaan van de zomertijd, zijn de fietsers al weer op hun
metalen of kunststoffen vehikel gesprongen. En daarmee gaan ze door
tot zo tegen oktober. De hoop bestaat dat ook de wielewaal nog wordt
waargenomen.
Houd zelf altijd de buienradar in de gaten om te zien of op dagen met
wat dubieus weer de training wel doorgaat.
De trainingen die hun basis hebben in het voetenwerk, gaan weer van
start in mei.
Om alles nog even op een rijtje te hebben, volgt hieronder een
toelichting op onze activiteiten om het ’s zomers nog warmer te krijgen.
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In de ijsloze periode houden Poelsterren zich bezig met:
1. De bostraining
Dit is de klassieke zomertrainingsvorm voor schaatsers en die vindt
plaats in het Amsterdamse Bos. De elementen in deze training zijn:
Hardlopen, conditieoefeningen, specifieke schaatsgerichte
oefeningen. Ook het onderbinden van skeelers kan aan de orde
komen.
2. De fietstraining
We zijn benieuwd of de komende zomer het Poelsterpeloton weer
groter zal zijn dan afgelopen jaar.
In groepen rijden geeft extra verantwoordelijkheden. Rijd sociaal,
er zijn ook nog gewone fietsers op de weg! En, het aspect
veiligheid is misschien wel het voornaamste. Dit komt tot uiting in
de manier van rijden, het (verplicht) dragen van een helm, en het
beschikken over verlichting.
3. Skeelertraining
We kennen nog geen specifieke skeelertraining groepen.
Wel doet een aantal (jeugd) Poelsterren mee aan de
vrijdagavondskeelertraining bij de Ouderkerker Plas. Dit is een
gezamenlijke activiteit van meerdere schaatsverenigingen.
Wil je graag skeeleren of ben je al bezig met een groepje, laat dit
dan even weten aan Bob schrage: tcommissie@poelster.nl.
De bovenstaande trainingsvormen zijn in de volgende vaten gegoten:
De Bostraining
* Jeugdgroep:
Locatie: Het Amsterdamse Bos, startpunt is Clubhuis Poelzicht.
Tijdstip: Elke maandagavond van 18:00 – 19:30 uur.
Doelgroep: In principe voor de jeugd rond 12-15 jaar, dat wil zeggen:
jonger mag, maar ook ouder. Als je je maar thuis voelt, dan is het prima.
De bostraining staat in beginsel open voor jeugd die in het winterseizoen
op de KNSB-uren traint of gaat trainen. Eerste keer was 11 april.
Als je bij deze groep wil aansluiten, meld je dan aan bij Petra Simons, via
e-mail (wedstrijden@poelster.nl) of telefoon (0299-351234). Wensen en
vragen kunnen ook aan Petra worden gemeld.
* Volwassenengroep
Locatie: Het Amsterdamse Bos, bij het grote kinderbad, of Clubhuis
Poelzicht.
Tijdstip: Twee dagen in de week, op donderdagavond en zondagmorgen;
definitieve tijden en verdeling bos/clubhuis nog af te spreken door de
groep in overleg met de trainer.
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Doelgroep: in principe is deze bos- en huistraining voor de serieuze
wedstrijdrijd(st)er, die de jeugdgroep is ontgroeid. Maar ook hier geldt,
als je je maar thuis voelt, dan is het prima.
Het is van belang om regelmatig mee te doen, dus niet af en toe.
Belangstelling? Meld je bij Cor Zwaal 6471770, e-mail
dezwaaltjesjes@hetnet.nl.
Let wel: Alleen doorgang indien er voldoende deelnemers zijn.
De Fietstraining
Doelgroep: De fietstraining staat open voor Poelsterren vanaf ongeveer
18 jaar.
Dit is geen harde limiet, als je goed kunt meekomen, en veilig rijdt, dan
ben je van harte welkom. In de praktijk zien we deelname vanaf 15 jaar
zonder bovengrens.
Er zijn vier trainingsgroepen actief:
* De Maandaggroep, begeleiding: Jan Hogenhout.
Mocht je bij deze groep willen aanhaken, meld je aan de start. Eerst
meer weten? Bel Jan, telefoon: 020-6451506. Snelheidsindicatie:
Gemiddelde rond 30 km/uur, met uitschieters naar 40 km/uur.
Startlocatie: (Eind)busstation aan de Gondel in Amstelveen
Waardhuizen.
Tijdstip: Elke maandag vanaf 19:00 uur.
Eerste keer was: Maandag 28 maart 2011.
* De Woensdaggroep1, begeleiding: Erik Vermist.
Mocht je bij deze groep willen aanhaken, meld je aan de start.
Eerst meer weten? Bel Bob Schrage, telefoon: 020-6452126.
Snelheidsindicatie: Gemiddelde boven de 30 km/uur, met uitschieters tot
bij de 50 km/uur.
Startlocatie: Poelzicht.
Tijdstip: Elke woensdag vanaf 19:00 uur; later in het seizoen vanaf 19:30
uur. Eerste keer was: Woensdag 30 maart 2011.
* De Woensdaggroep2, begeleiding: Ton Vrolijk.
Mocht je bij deze groep willen aanhaken meld je aan de start.
Eerst meer weten? Bel Bob Schrage, telefoon: 020-6452126.
Snelheidsindicatie: Gemiddelde rond 30 km/uur, met uitschieters naar 40
km/uur.
Startlocatie: Clubhuis Poelzicht.
Tijdstip: Elke woensdag vanaf 19:00 uur; later in het seizoen vanaf 19:30
uur. Eerste keer was: Woensdag 30 maart 2011.
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* De Overdaggroep, begeleiding: Wim Schenk.
Deze fietsgroep trapt in de rondte op de middagen. Mocht je je daarbij
kunnen aansluiten, bel Wim, telefoon: 020-6456526.
Snelheidsindicatie: Gemiddelde 28 tot 30 km/uur, meestal constant
tempo.
Startlocatie: ClubhuisPoelzicht.
Tijdstip: Elke maandag en een nog te bepalen dag, vanaf 13:30 uur.
De Poelster fietstochten
Mogen we al spreken van een ontluikende traditie? Komend
zomerseizoen is alweer het derde jaar dat de Poelsterfietstochten door
de Amstellandse (en elders) dreven gaan suizen. Actuele
aankondigingen zullen nog verschijnen middels het nieuwsflitsmedium.

Nieuws van de kledingcommissie
De kledingcommissie heeft jullie in de afgelopen winterperiode niet
alleen benaderd met bestelrondenieuwsflitsen, maar ook werd jullie
gevraagd naar je ervaringen met de kwaliteit. Er zou sprake zijn van
witte vlekken en vervagen van het heldere Poelsterblauw.
De problemen zijn overigens niet gemeld voor de fietskleding, deze
wordt alom gewaardeerd.
Er zijn veertien reacties ontvangen, dank daarvoor aan de indieners. Het
beeld dat uit de antwoorden naar voren is gekomen:
De problemen doen zich met name voor bij degenen die in de eerste
bestelronde hebben meegedaan.
Kennelijk heeft de verf op delen van de stofrol niet voldoende gehecht.
Enkelen melden het ontstaan van witte vlekken. De kleurvervaging doet
zich bij meer Poelsterren voor. Maar daarover wordt ook opgemerkt dat
de kleding nu aan het derde gebruiksjaar toe is. Sommigen schrijven dat
je niet te vaak moet wassen, alleen als het echt nodig is. Meerdere
malen wordt het advies gegeven vooral zorgvuldig te wassen en je aan
het wasvoorschrift te houden.
Dan zijn er een paar bemerkingen over de pasvorm, maar in het
algemeen wordt het comfort en het draaggemak goed gewaardeerd.
Aangezien de kwaliteit van de latere leveringen wel op peil was, is
besloten dat we weer gaan bestellen.
De bestelronde winter 2011, heeft uiteraard niet een enorme
hoeveelheid bestellingen opgeleverd. Half april zijn de bestellingen
bevestigd aan de aanvragers, en het proces voor de opdracht aan de
leverancier is in volle gang.
Heb je nu alsnog aandrang om toch nog kleding te willen bestellen,
probeer dan snel of de kledingcommissie nog iets voor je kan doen
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(kleding@poelster.nl). Wil je kleding ruilen, of van de hand doen, denk
dan aan onze eigen marktplaats.
Deze Poelster Marktplaats is uiteraard ook DE plek voor koopjesjagers.
Op de Poelsite startpagina, in het menu links, vlak onder het Poelster
logo, staat de verwijzing: Gastenboek&Marktplaats.
Kleding voor jeugdschaatsers
Het is gelukt! We hebben, met dank aan de sponsors, Rabo Bank en
Schipholfonds, voldoende geld bijeen weten te krijgen om nu ook
Poelsterkleding voor onze jeugdschaatsers te kunnen aanschaffen.
Ook voor de begeleiders zijn er nieuwe jassen, de oude waren inmiddels
wel een keer aan vervanging toe. De jeugdschaatsers kunnen met
ingang van het komende seizoen beschikken over een jasje met
Poelsteropdruk. Het jasje is gemaakt van een dunne, wind- en
waterdichte stof, die over de eigen kleding kan worden gedragen.
Aangezien in de doelgroep de veranderingen in lengte en omvang nogal
snel gaan, wordt nog uitgewerkt hoe we het beste met dit gegeven
kunnen omgaan. De details hiervoor worden de komende tijd uitgewerkt,
en aan het begin van het nieuwe seizoen zullen jullie hierover alles gaan
horen.
De Poelster landijsbaan
Aan de noordelijke Poeloever, ten zuiden van de avontuurlijke
speelplaats, ligt een stuk land dat ons ter beschikking is gesteld voor een
eigen landijsbaan. In de plaatselijke pers is er al ruimschoots aandacht
aan besteed. De werkzaamheden zijn inmiddels daadwerkelijk in gang
gezet. Door nota bene het winterse weer hebben we wat vertraging
opgelopen. Uiteindelijk heeft dit uitstel ook voordelen gehad, want er zijn
nog diverse verbeteringen uitgewerkt. Onze eigen ijs-ingenieur Aije heeft
een ijsverzorgingsmachine gefabriceerd, er is een minitractor met
sneeuwschuiver aangeschaft, en een container achter het clubhuis
geplaatst om alle landijsbaanspullen een goed onderkomen te geven.
Onze aannemer, Portengen, egaliseert in april het terrein, omzoomt dit
met dijkjes, graaft pompputten, en legt leidingen aan voor water en
elektriciteit. Daarna kan het terrein weer een groene zomerse tooi
krijgen, en als speelveld door de Amstelveners worden gebruikt.
Maar in het najaar rekenen wij op koning Winter, zodat het terrein dan
voor ijs en niets anders dan Poelsterijs, geschikt is.
Bob Schrage
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Rondje 32
•
•
•
•

Poelster op het podium bij Kampioenschap van Amsterdam
Veel clubrecords bij clubkampioenschap Jeugd
4 clubrecords bij slotwedstrijd in Heerenveen
Matthew Overste op 2e plaat bij baanmarathons Jun. C

Dit is de laatste aflevering van Rondje 325 die in drukvorm verschijnt.
Met ingang van het nieuwe seizoen verschijnt er nog maar één gedrukte
uitgave van de Poelstem en wel bij het begin van het nieuwe seizoen.
Vorig jaar heb ik aangegeven te willen stoppen met mijn werk voor de
Poelstem, helaas hebben alle pogingen van het bestuur geen resultaat
gehad en zijn de afleveringen die op de website zijn verschenen ook
gebruikt voor de Poelstem. Hoe een en ander in het nieuwe seizoen
verder gaat, weet ik niet, daarover is helaas tot nu toe geen overleg
geweest.
Het was een goed seizoen voor de Poelster, met name op de lange baan
werden uitstekende prestaties geleverd. Ton Post geeft daar in zijn
voorwoord een mooie samenvatting van. In deze aflevering van Rondje
325 een overzicht van de verrichtingen van de afgelopen twee maanden.
Lange baan
Allereerst nog een rectificatie, in de vorige aflevering heb ik bij de uitslag
van de wedstrijd om de AIJC bokaal Rianne Rolfes, nota bene als derde
geëindigd, helemaal over het hoofd gezien en fouten gemaakt bij de
klassering van Bernette Beckeringh en Kyah de Groot.
Hierbij de correcte uitslag:
Nr. Deelnemer
Cat. 500m
3 Rianne Rolfes
DPA
56.75 (pr)
9 Bernette Beckeringh
DPA
11 Kyah de Groot
DPA 1:06.62 (11)

300m
35.05 (4)
1:02.30 (8)
41.24 (12)

Punten
115.166
40.56 (10)
135.353

129.900

Groningen, 29 jan. Total Ship Supply Nederland Pupillen Toernooi
2011
Een nieuwe naam voor het officieuze NK voor pupillen waarvoor Karel
Scheepstra (HPB) een uitnodiging had gekregen. Karel eindigde in het
sterk bezette veld op plaats 11, tijden op de 500 en 700m resp. 49.22
en1:10.11(pr)
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Amsterdam, 29 jan Clubavond NGW/ASV de Poelster
Tijdens deze clubavond bonden oud en jong de strijd aan met elkaar
aan. Op de 500/1000 m besliste Renata Velthuisen de strijd in haar
voordeel, op ruime afstand gevolgd door Feline Lindeboom en Marjolijn
Geenevasen.
1 Renata Velthuijsen
DB2 48.08
2 Feline Lindeboom
DC2 51.21
3 Marjolijn Geenevasen D40 52.84

1:35.66
1:45.28
1:44.40

95.910
103.850
105.040

Bij de heren, zelfde afstanden, was Pieter Bosse de sterkste, voor Wiebe
Stassen en Victor Velthuijsen. Maar daarbij moet aangetekend worden
dat het ijs niet echt snel was en de rijders met veel vermogen in het
voordeel waren. Ik denk dat op snel ijs Pieter moeite zou hebben gehad
om Wiebe voor te blijven,
1 Pieter Bosse
2 Wiebe Stassen
3 Victor Velthuijsen

H45 42.78
HC1 44.50
HC2 46.28

1:26.50
1:30.64
1:34.79

86.030
89.820
93.675

Naarmate de avond vorderde sloeg de baan steeds meer Wit uit. Bob
Schrage had zijn zinnen gezet op een nieuw pr op de 3000m, maar een
verbetering zat er onder die omstandigheden niet in en geheel
ontgoocheld finishte hij in 6:19.11.
Heerenveen, 9 feb. HCA in Heerenveen
Er waren nog startplaatsen beschikbaar bij deze door HCA
georganiseerde wedstrijd en een 7 tal Poelsterleden greep deze
gelegenheid aan om hun Pr’s aan te scherpen, vrijwel iedereen
verbeterde wel een of twee pr’s, zie het onderstaande overzicht.
Meisjes/Dames
Naam
Rianne Rolfes
Kyah de Groot

Cat. 500m
DPA 52.95 (pr )
DPA 57.27 (pr )

300m
33.05 (pr )
36.03 (pr )

Naam
Ilse de Ruiter

Cat. 500m
DPB 51.79 (pr )

1000m
1:48.17 (pr )

Naam Cat.
500m
Sandra Burgerhout DSB 46.67

1500m
2:22.93

Jongens
Naam

Cat.

500m

300m
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3000m
5:05.76

Enzo Leijnse
Max Rebel

HPE 54.96 (pr ) 34.49 (pr )
HPC 1:01.58 (pr ) 37.34

Naam
Karel Scheepstra

Cat. 500m
HPB 47.76 (pr )

1000m
1:39.74 (pr )

Naam Cat.
Matthew Overste
Victor Velthuijsen

500m
HC2 42.66
HC2 43.98

1500m
2:09.85 (pr )
2:11.59

Opmerkelijk is de progressie van Rianne Rolfes (DPA), zij begon het
seizoen met een tijd van 1:06.91 en kwam nu uit op 52.95. Matthew
Overste kwam met zijn tijd van 2:09.85 voor het eerst onder de 2:10.
Utrecht, 12 feb. NK Masters 2011
Sandra Burgerhout had een uitnodiging ontvangen voor deelname aan
het NK Masters 2011 dat op 12 februari op de Vechtse Banen in Utrecht
werd verreden. De wedstrijd werd gewonnen door Bianca van den Hoek
die alle vier de afstanden won, Sandra eindigde na een 2e plaats en drie
4e plaatsen op plaats 4 in het eindklassement en miste het podium met
2.245 punten, haar tijden 47.47, 2:25.65, 1:34.51 en 5:02.80.
17 feb. Baancommissie in Heerenveen
Aan deze wedstrijd werd door een aantal Poelsterleden, al dan niet deel
uitmakend van de baanselectie, deelgenomen. Het ijs was kennelijk
goed geprepareerd en er werden behoorlijk wat pr’s gereden. De
Poelsterdelegatie liet zich ook niet onbetuigd en liet in totaal tien pr’s
noteren, waaronder een clubrecord. Renata Velthuijsen kwam op de
1500 m tot 2:19.18.
Renata had zich dit seizoen ten doel gesteld alle clubrecords bij de
Dames Jun. B op haar naam te brengen en daar slaagt zij aardig in,
Alleen de 5000m ontbreekt nog op haar lijstje, dat staat met 9:33.93
sinds 06-01-96 op naam van Lisa v.d. Veen, een tijd uit het preklapschaats tijdperk.
Amsterdam, 20 feb. Gew. Kampioenschap supersprint
Allesrijdster Sandra Burgerhout had zich ook gekwalificeerd voor het
Gew. Kampioenschap.
Supersprint. Sandra komt op de langere afstanden beter uit de voeten,
een 6e plaats was haar deel en de achterstand op het podium groot.
Haar serie over 2 x 100 en 2 x 300m 12.67, 12.85, 30.53 en 30.66.
Salt Lake City, 18 feb. Wereldbeker 1500m
Rhian Ket dacht dat zijn wereldbekerseizoen er al op zat, maar na een
aantal afzeggingen kreeg hij alsnog een kans en die greep hij met beide
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handen aan, een 8e plaats in 1:44.46 was voldoende om zich te plaatsen
voor de afsluiting van de Wereldbekercyclus in Heerenveen. Kjeld Nuis
deed in de B-groep nog een poging om de tijd van Rhian te verbeteren,
maar slaagde daar niet in.
Enschede, 19 feb. NK Supersprint.
Matthew was erin geslaagd zich te plaatsen voor het NK Supersprint dat
op de nieuwe baan van Enschede werd gehouden. De 1e 100 m ging
goed, 11.13, plaats 11, maar tijdens de tweede 100 m ging het mis,
blessure, 1:30 en het toernooi zat er helaas voor Matthew op.
Amsterdam, 19 feb. Clubkampioenschap Senioren /Masters
Opnieuw was het clubkampioenschap gepland in het weekend van de
voorjaarsvakantie, waardoor vele junioren het clubkampioenschap mis
zouden lopen. Gelukkig slaagde de technische commissie erin om voor
de jeugd een alternatieve datum vast te leggen en werd op de
oorspronkelijke datum alleen het kampioenschap voor de Senioren
gereden. In totaal deden er slechts tien rijders en rijdsters mee aan dit
kampioenschap, een bedroevend aantal.
De Kampioenen:
Dames Senioren
1 Sandra Burgerhout
Dames Masters
1 Marjolijn Geenevasen
2 Heleen Vrolijk

Heren Senioren
1 Leon Schrage
2 Taco Schrage
Heren Masters
1 Pieter Bosse
2 René van Zessen
3 Paco Palman
4 Ton Vrolijk
5 Bob Schrage

Herenveen, 5 mrt. Finale Wereldbeker 1500 m
Opnieuw een 8e plaats voor Rhian Ket bij de Finalewedstrijd 1500m, dit
maal had hij voor die afstand 1:47.22 nodig, en was daarmee de 2e
Nederlander. Helaas was zijn klassering onvoldoende om zich te
plaatsen voor het WK afstanden over die afstand, slechts een
reserveplek was zijn deel.
Amsterdam, 13 mrt. Open inschrijving,
Zomaar een vroege zondagochtend en dan supersnel ijs en een regen
aan pr’s, te veel om op te noemen, kijk maar op de uitslagenpagina van
de Poelsite.
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Amsterdam, 16 maart Clubkampioenschap pupillen en junioren
Het was een goed besluit geweest om het clubkampioenschap voor de
jeugd te verschuiven, een grote opkomst en snel ijs, hetgeen resulteerde
in een recordregen, waaronder maar liefst zeven clubrecord,. Een
dergelijke prestatie is volgens mij nog nooit eerde geleverd en dat op
onze thuisbaan. Kijk voor de tijden op de Poelsite.
De kampioenen:
Pupillen D Meisjes

Pupillen E Jongens

1 Megan de Ruiter

1 Enzo Leijnse
2 Zeno Ponti

Pupillen C Meisjes

Pupillen C jongens

1 Michelle Brink

1 Martijn Vermist
2 Max Rebel

Pupillen B Meisjes

Pupillen B Jongens

1 Ilse de Ruiter
2 Rachel de Ruiter

1 Karel Scheepstra
2 Levy Kramer
3 Sam Kramer
4 Koen Warnier

Pupillen A Meisjes

Pupillen A Jongens

1 Rianne Rolfes
2 Kyah de Groot
3 Bernette Beckeringh
4 Roos Brink

1 Sjors Verhoog

Jun. C Meisjes

Jun. C Jongens

1 Lisa Leijnse
2 Feline Lindeboom
3 Muriel van der Spek
4 Ronja Bosgraaf
5 Pieteke Dik

1 Wiebe Stassen
2 Victor Velthuijsen
3 Tom Vermist
4 Matthew Overste

Jun. B Meisjes

Jongens Jun. B

1 Renata Velthuijsen
2 Nike Beckeringh

1 Stijn Karst
2 Yoram van Zessen
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Amsterdam, 19 mrt. Kampioenschap van Amsterdam
Een behoorlijk aantal Poelsterrijders en -rijdsters had een uitnodiging
ontvangen voor deelname aan de wedstrijden om het Kampioenschap
van Amsterdam. Zij waren redelijk succesvol; bij de pupillen waren er
een aantal podiumplaatsen, waaronder één Kampioen van Amsterdam.
Bij de meisjes Pup. B stond Ilse de Ruiter op het hoogste schavot.
In de uitslag mist de oplettende lezer een aantal potentiële
podiumkandidaten, Bij de Jun. C hebben Wiebe Stassen en Matthew
overste wel de 500 m gereden, maar zijn niet gestart op de 1500 m,
Wiebe stond na de 500 m op plaats 1. Wellicht was er sprake van
blessures. Ook Pieter Bosse reedt alleen de 500 m en ook hij ging na de
500 m aan de leiding, ook een blessure ?
Hieronder een overzicht van de behaalde klasseringen, voor een
volledige uitslag verwijs ik naar de uitslagenpagina op de Poelsite.
Jongens Pupillen DEF
3 Enzo Leijnse (HPE)
Jongens Pupillen C
2 Martijn Vermist
Jongens Pupillen B
2 Karel Scheepstra

Meisjes Pupillen B
1 Ilse de Ruiter

Jongens Pupillen A
5 Sjors Verhoog

Meisjes Pupillen A
4 Rianne Rolfes
7 Kyah de Groot

Jongens Jun. C
4 Victor Velthuijsen
12 Tom Vermist

Meisjes Junioren C
4 Lisa Leijnse
6 Feline Lindeboom
12 Muriel van der Spek

Jongens Junioren A

Meisjes Junioren B

4 Derk Abel Beckeringh

4 Renata Velthuijsen
7 Nike Beckeringh
Dames Senioren
3 Sandra Burgerhout

Heerenveen, 23 mrt. Sprintvierkamp
Het was een komen en gaan in Heerenveen; op 22 en 23 maart werd er
nog een Sprintvierkamp afgewerkt waaraan door een aantal
Poelsterleden werd deelgenomen. De beste prestatie kwam op naam
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van Renata Velthuijsen die op de eerste dag het clubrecord op de 100m
verbeterde tot 1:31.69 en die tijd op de tweede dag evenaarde. Met haar
puntentotaal van 183.980 bleef zij Sandra Burgerhout 185.205 ruim voor.
Verder waren er goede prestaties van Victor Velthuijsen en René van
Zessen. Voor Matthew Overste duurt het seizoen net een paar weken te
lang en kon hij geen vervolg geven aan zijn goede prestaties van de
afgelopen weken.
Heerenveen, 26 mrt. Recordwedstrijden Alblasserwaard, Poelster
NGW
Op 26 maart trok de Poelster nogmaals naar Heerenveen om daar
samen met de IJsclub Alblasserwaard en NGW nogmaals een laatste
poging te doen om de pr’s aan te scherpen. Helaas geeft de uitslag
alleen de plaatsing en niet de pr’s, maar als ik de ranglijsten bekijk zijn er
die dag 43 beste seizoenstijden gereden, waaronder twee clubrecords.
Op de 100m kwam Rianne Rolfes tot 12.60, waarmee ze het clubrecord
dat sinds mensenheugenis op naam stond van Anouk ter Laak eindelijk
uit de boeken reed., een knappe prestatie want er zijn al heel wat
pogingen gedaan om dat record te verbeteren.
Op de 700m haalde Sandra Burgerhout een paar seconden af van het
reeds op haar naam staande clubrecord, zij bracht het op 1:03. 53.
Marathon
Heerenveen, 26 feb. NK Marathon
Voor het NK Marathon dat op 26 februari in Heerenveen werd gehouden
hadden vier leden van de Poelster een uitnodiging ontvangen. De beste
klassering kwam op naam van Karel Scheepstra die bij de pupillen B op
plaats 5 eindigde, maar uit de transponderuitslag bleek dat hij het
podium maar op een haar na gemist heeft. Wiebe Stassen en Matthew
Overste werden 14e en 16e in een veld van 50 deelnemers, toch een
verdienstelijk uitslag. Ilse de Ruiter slaagde er niet in om in het voorste
gelid mee te strijden en eindigde op plaats 25.
Nr. Deelnemer
25 Ilse de Ruiter
5 Karel Scheepstra
14 Wiebe Stassen
16 Matthew Overste

Cat.
M pup. B
J pup. B
J Jun. C

Rnd.
5
6
12

Tijd
3:08.1
3:28.9
6:36.0
6:36.1

Baanmarathons
Bij de baanmarathons deed met name Matthew Overste, Jun. C, van
zich spreken. Het hele seizoen heeft hij in het voorste gelid
meegestreden, maar elke keer was Jurjen Westenberg hem net te snel
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af. Uiteindelijk hadden zij aan het eind van het seizoen evenveel punten,
maar eindigde Jurjen door zijn vier overwinningen op plaats 1. Wiebe
Stassen won een keer en eindigde als 7e. Verder waren er bij de pupillen
goede klasseringen voor Ilse de Ruiter (7e) en Karel Scheepstra
(eveneens 7e).
Sandra Burgerhout D2 heeft, vanwege problemen met haar rug, een
aantal marathons moeten laten lopen. Had ze geen problemen gehad,
dan was ze zeker op het podium geëindigd, nu moest ze het doen met
plaats 5.
Bij de Masters kwam helaas geen van de rijders in de buurt van het
podium, het bleef bij het sprokkelen van wat puntjes.
Einduitslag baanmarathons
Nr. Deelnemer
7 Karel Scheepstra
11 Koen Warnier
- Martijn Vermist
7 Ilse de Ruiter
2 Matthew Overste
7 Wiebe Stassen
13 Victor Velthuijsen
15 Tom Vermist
5 Sandra Burgerhout
18 Jacqueline Hugtenburg
20 Roos Ikelaar
18 Michiel Asbeck
18 Jan Oliemans
20 Hans de Jong
22 Ron Ket
15 Berend Jan Langenberg
23 Joost Helderop

Cat.
J pup

Punten
41
11
M pup. 36
J jun. C 79
38
10
5
D2
89
D3
5
3
M1
21
17
M2
14
11
M3
20
12

Einduitslag 6 Banentoernooi
Nr. Deelnemer
52 Michiel Asbeck

Cat.
M

Punten
5

Rinus Nieuwstad
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Kalender 2010/2011
Wat

Datum, tijd Plaats

Voor wie?

Bestuursvergadering

Bestuur

Poelster Bosloop

9 mei
29- juni
25 April

Fiets- en doeweekend

10 t/m 13 juni Limburg

Iedereen, zie
website voor meer
informatie
Iedereen

Medewerkersavond

2 juli

Clubhuis

Vaste medewerkers

Jaarvergadering

27 juni

Clubhuis

Iedereen

Clubhuis
Doorweg
Clubhuis
doorweg

Raadpleeg verder de kalender op de website die up-to-date gehouden
wordt.
Wieneke van Rossum

In memoriam Jan van Dijk
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van Jan
van Dijk. Jan is op 66-jarige leeftijd overleden.
Jan was vele jaren lid van onze club en heeft ook nog deel uitgemaakt
van de technische commissie.
Hij was een grote fan van zijn zoon John op de schaatsbaan.
Daarnaast was Jan een echte wielerfanaat.
Ik ben bij de crematie van Jan aanwezig geweest.
Het bestuur van de Poelster wenst Els, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte bij dit verlies.
Johan de Weerdt
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Maandag 25 april Bosloop
Maandag 25 april staat de 42ste Poelster Bosloop weer op het
programma. Het is even wennen, een Poelster Bosloop een week voor
Koninginnedag. Gevolg is wel een grote kans op mooi weer en in een fris
lentegroen Amsterdamse Bos, moet het voor hardloopliefhebbers een
feest zijn om in de achtertuin van ons clubhuis een sportieve prestatie te
leveren. De Bosloop mocht zich vorig jaar verheugen op ruim vijfhonderd
deelnemers aan de traditionele afstanden 5,10 en 16 km, en zeventig
deelnemers aan de kidsloop van 1,7 km.
Al met al is dat weer een mooie score, wat de nodige inkomsten voor de
clubkas betekende. De jaarlijkse clubevenementen zoals wedstrijden in
Hoorn, een wintertrainingskamp voor de jeugd, en het fietsweekend in
Limburg konden hierdoor voor de leden betaalbaar blijven.
Ook dit jaar streven we weer naar deelnemers aantallen van rond de
vijfhonderd. Dit is met de ‘vaste crew’, aangevuld met verse krachten,
goed te organiseren.
De Bosloopcommissie hoopt ook dit jaar weer op de vaste crew te
kunnen rekenen. Daarnaast hopen we ook andere leden te mogen
aanspreken om een bijdrage te leveren aan het slagen van dit
evenement.
Namens de Bosloopcommissie
Peter de Kuiper
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Doe weekend Z-Limburg
Zoals elk jaar gaan wij ook dit jaar weer naar Limburg (België).
Ons sportieve weekendje valt dit jaar in het pinksterweekend (10-13
juni), dus wij verblijven drie dagen in het plaatsje Noordbeek net over de
grens in België. Wij hebben daar een bijzonder gezellig onderkomen, ‘de
molen van Medeal’. Het is elk jaar weer een supergezellig en sportief
weekend.
Voor het weekend zijn de kosten 105 euro voor de Poelsterleden.
Wat biedt het weekend?
Wij vertrekken op vrijdagmorgen om 10.30 uur vanaf het clubhuis richting
Noorbeek, waar wij onze bedjes opmaken en de spullen inruimen, zodat
we optimaal kunnen genieten van ons vrije weekend.
In de middag gaat er een groep fietsen, wandelen, of even lekker luieren.
Voor de vrijdagavond neemt eenieder of zijn eigen boterham mee, of
gaat gezellig mee eten bij de plaatselijke horeca.
Zaterdag is er een groep die gaat fietsen en een groep die gaat
wandelen. Na een goed ontbijt, en een lunchpakketje, gaat iedereen op
pad. Na een sportieve dag staat er een heerlijke barbecue op het
programma. Onder het genot van een drankje kan iedereen zijn
belevenissen delen. s’Avonds kan iedereen invullen naar eigen wens.
Misschien ff partijtje volleyballen of de benen omhoog vanwege pijn aan
de kuiten…
Na een goede nacht slapen is iedereen weer fit voor nog een sportieve
dag. Er wordt weer gefietst en gewandeld, om aan het eind van de dag
weer samen te komen op onze thuisbasis de Molen van Medael, waar
voor deze dag soep en pannenkoeken op het menu staan.
Dan is het alweer onze laatste avond, voor de liefhebber is er een
spelletje of gewoon lekker kletsen.
Maandag gaan wij op huis aan. Jammer, maar we hebben weer een
gezellig weekend gehad. Het vertrek zal afhangen van de vraag of er
nog mensen zijn die wat willen ondernemen. De vertrektijd zal in overleg
worden vastgelegd.
Heb je zin in een gezellig weekend, er is een beperkt aantal plaatsen dus
wees er snel bij, vol is vol.
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Laat het mij weten, dat kan via de mail, nellekebacker@planet.nl, of per
post.
Wij willen graag van je weten:
NAAM:
GEBOORTEDATUM: …………………………………..
ADRES:……………………………………………………
WOONPLAATS: …………………………………………
TELEFOON EN E-MAILADRES: ………………………….
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Jaarvergadering 27 juni
Namens het bestuur hierbij de uitnodiging voor de jaarvergadering, die
gehouden wordt op maandag 27 juni a.s. in het clubhuis aan de
Doorweg.
De vergadering zal om 20.00 uur beginnen, we willen jullie dringend
verzoeken op tijd aanwezig te zijn.
Agenda jaarvergadering 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Ingekomen stukken
Notulen 2010
Verslag technische commissie
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Pauze
Begroting
Bestuursverkiezing
Johan de Weerdt treedt af en stelt zich weer herkiesbaar.
10. Verkiezing kascommissie
11. Planning komend seizoen 2011/2012
12. Rondvraag
13. Sluiting
Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen voor bovengenoemde
bestuursfuncties, kunnen zich tot een uur voor de aanvang van de
jaarvergadering bij het secretariaat, Wieneke van Rossum, melden.
Vanwege privacygegevens heeft het bestuur besloten de notulen niet
meer in het clubblad af te drukken. De reden is dat het clubblad op de
website komt en zo voor iedereen toegankelijk wordt.
De notulen zijn op te vragen bij het secretariaat en liggen op de
jaarvergadering vooraf ter inzage klaar.
Wieneke van Rossum
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Aanvraagformulier
Trainingsabonnement en licentie 2011-2012
AANMELDEN KAN OOK VIA WWW.POELSTER.NL
In verband met de toedeling van abonnementen door de KNSB, is het van belang dat
iedereen die komend seizoen een trainingsabonnement wenst, zich zo snel mogelijk
via dit formulier, of het formulier op de Poelsite, aanmeldt.
Geef op één van deze formulieren, voor wat betreft het trainingsuur, altijd een eerste
EN een tweede keuze op.
Wil je meerdere abonnementen, geef dit dan ook duidelijk aan.
Met de verdeling van de abonnementen wordt eerst van de oude situatie uitgegaan.
Wil je liever op een andere avond gaan schaatsen of méér trainen, dus een extra
abonnement, dan zal bekeken worden of dit mogelijk is. Mochten er vragen zijn naar
aanleiding van je aanvraag, dan wordt contact met je opgenomen. Alleen aanvragen
die op onderstaand adres binnenkomen, worden verwerkt, dit om omzwervingen en
teleurstellingen te voorkomen. De formulieren moeten vóór 1 juni in het bezit zijn van:
Ada Zwaal
A. van Ostadelaan 40
1181 WZ Amstelveen
Telefoon: 020-6471770
NAAM ………………………………………………EMAIL:………………………………….
ADRES…………………………………………………………………………………………
POSTCODE………………….………WOONPLAATS……………………………………
GEBOORTEDATUM………………..TEL……………………………………………………
wil graag trainen op de volgende avond(en):
Eerste abonnement Tweede abonnement
Keuze
Keuze
Eerste Tweede Eerste Tweede
DINSDAG
16.55 uur tot 18.00 uur Amsterdam T
DINSDAG
18.15 uur tot 19.20 uur Amsterdam T
WOENSDAG 19.40 uur tot 20.45 uur Amsterdam T
VRIJDAG
18.10 uur tot 19.15 uur Amsterdam
VRIJDAG
19.35 uur tot 20.40 uur Amsterdam
ZATERDAG 07.00 uur tot 08.10 uur Amsterdam
ZATERDAG 18.15 uur tot 19.20 uur Amsterdam T
NB: T betekent dat een Poelstertrainer beschikbaar is

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Ondergetekende verklaart dat het verschuldigde bedrag overgemaakt zal worden, na
schriftelijk bericht van de penningmeester, J. de Weerdt, op postgiro 1851745.
Bestelde abonnementen kunnen niet retour worden genomen.
HANDTEKENING……………………………………………………………………
Voor minderjarigen moet dit formulier worden ondertekend door een van de ouders of
verzorgers.
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0
0
0
0
0
0
0

Aanvraagformulier abonnement
Recreatieschaatsen 2011-2012
AANMELDEN KAN OOK VIA WWW.POELSTER.NL
In verband met het verwerken van een groot aantal aanvragen voor een
recreatieabonnement willen wij met klem vragen dit formulier zo spoedig mogelijk (in
elk geval voor 1 juni) ingevuld te retourneren aan onderstaand adres. Je kunt je
natuurlijk ook opgeven middels het formulier dat beschikbaar is op de Poelsite.
Voor leden die vorig seizoen ook een abonnement op een bepaald uur hadden, is
tijdig invullen en insturen een garantie dat zij ook het volgende seizoen weer kunnen
schaatsen. Nieuwe leden hebben geen garantie dat zij een abonnement, dan wel
een abonnement op een bepaald uur, toegewezen krijgen. Dit is afhankelijk van het
aantal beschikbare plaatsen en van het aantal huidige leden dat volgend seizoen
wenst te schaatsen. Zowel voor de leden die vorig seizoen actief waren als voor
nieuwe leden is het dus belangrijk dat het formulier wordt geretourneerd; wie immers
niet reageert kan geen aanspraak maken op een abonnement.
Let bij het aanvragen van een recreatieabonnement op het juiste adres hieronder.
Alleen aanvragen die hier binnen komen, worden verwerkt. Dit om misverstanden en
omzwervingen uit te sluiten.
Nelleke Backer
Kleine Leeuw 34
1188 AL Amstelveen

Telefoon: 020-6435709

De kosten van het recreatieabonnement bedragen (inclusief lidmaatschap en
begeleiding) voor volwassenen ongeveer € 140,- en voor de jeugd t/m 16 jaar
ongeveer € 97,-. Houd rekening met een hoger bedrag in verband met nog
onbekende prijsverhogingen. Het exacte bedrag hoort u te zijner tijd van onze
penningmeester.
NAAM ……………………………………………E-MAIL:…..……………………………….
ADRES…………………………………………………………………………………………
POSTCODE…………………………..….WOONPLAATS……………………………….…
GEBOORTEDATUM ……………………TELEFOON…………….…………………….….
geeft zich op voor het recreatieschaatsen op de Jaap Edenbaan, op:
o DINSDAGAVOND van 19.40 uur tot 20.40 uur
o ZONDAGAVOND van 19.20 uur tot 20.20 uur
o Andere AVOND, te weten:
NB: Zonder begeleiding.
Ondergetekende verklaart dat het verschuldigde bedrag, na bericht van de penningmeester,
voor 30 augustus overgemaakt zal worden op postgiro 1851745, op naam van:
Penningmeester De Poelster, J. de Weerdt. Bestelde abonnementen kunnen niet retour
worden genomen.

HANDTEKENING…………………………………………
NB: Voor minderjarigen moet dit formulier worden ondertekend door een van de
ouders of verzorgers.
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