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JAARVERSLAG ASV DE POELSTER 2021-2022 
 

Algemeen 

Voor de derde jaar op rij stond het schaatsseizoen 2021-2022 in het teken van Corona. In maart 2020 

moest het seizoen plotseling worden afgebroken, 2020-2021 had helemaal te lijden onder de 

beperkingen en ondanks de positieve vooruitzichten in de zomer van 2021 was in het afgelopen 

seizoen pas in de laatste 2 maanden weer van alles mogelijk.  

Toch hoorden wij ook nu weer tot de weinige sporten in ons land die met de nodige beperkingen en 

hindernissen door konden gaan: onze ijsbanen bleven open en de Jaap Edenbaan en de baanvereniging 

slaagden er in om onze leden, op 6 weken in de avonden na, het hele seizoen te laten schaatsen. En de 

clubkampioenschappen konden in maart weer worden gehouden ! 

 

Vanaf maart kwamen ook de andere clubactiviteiten weer op gang. De slotavond en de bosloop 

konden worden voorbereid en in april daadwerkelijk gehouden.  

Op dit moment, in juni 2022, kunnen we herhalen wat er in het vorige jaarverslag te lezen was:   

“De vooruitzichten voor het nieuwe seizoen zijn vooralsnog gunstig. Er kunnen weer plannen worden 

gemaakt!” 

 

Leden 

Het aantal trainings- en recreatie-abonnementhouders van onze club bleef ondanks alle beperkingen en 

tegenslagen op peil. Op een aantal trainingsuren liepen we tegen onze grenzen aan. Het jeugdschaatsen 

groeide dankzij de scholenclinics voor het derde jaar achtereen: na de kerstvakantie telden we ca. 65 

enthousiaste kinderen op het ijs.  
 

Trainingsgroepen 

De trainingsgroepen bij de jeugd, recreanten en wedstrijd/marathonrijders hebben, behalve 6 weken 

midden in het seizoen, goed kunnen trainen. Hoewel de kleedaccommodaties niet beschikbaar waren, 

kon dankzij een  tentoverkapping meestal toch overdekt worden omgekleed. En vanaf februari 

kwamen ook de langebaan- en marathonwedstrijden weer op stoom. Gelukkig wekten de getroffen 

Corona-voorzieningen zoveel vertrouwen bij de actieve schaatsers dat het overgrote deel met veel 

enthousiasme heeft deelgenomen aan de trainingen. Ook hulde daarvoor aan onze trainers.  

De clubkampioenschappen waren een groot succes: veel deelnemers van jong tot oud, prachtige 

omstandigheden en een geweldige sfeer.  

Inmiddels zijn de trainingen in het bos en op de fiets van start gegaan. Hiervan wordt weer gretig 

gebruik gemaakt. 
 

Jeugdschaatsen 

De jeugdschaatsers van De Poelster maakten weer gebruik van de uren op vrijdagavond en 

zaterdagochtend op de buitenbaan. De contacten met Amstelveen Sport en met vakleerkrachten in het 

basisonderwijs bleken evenals vorig jaar een goede methode om kinderen enthousiast te maken voor 

het jeugdschaatsen.  Ook hier konden de lessen op het ijs, Sinterklaas en de examens, met 6 weken 

onderbreking voor de vrijdagavonden, doorgaan.  
 

Trainers 

De trainersstaf bleef in het seizoen ongewijzigd. Op de zondagavond werd het aantal recreanten te 

groot voor één trainer en kon de groep meestal worden opgedeeld. 
 

Natuurijs 

Wij bleven in de afgelopen winter verstoken van natuurijs. Toch werden in december de 

voorbereidingen voor een vorstperiode gestart met het onderwater zetten van ijsbaan aan de 

noordelijke Poeloever. De ijsbaan die inmiddels meer dan 10 jaar oud is, is aan de westzijde verzakt 

en vertoont daar ook lekkages. Samen met gemeentewerken kon de afsluiting van de drainage worden 

hersteld en dichtgezet. Niettemin is groot onderhoud nodig. Een plan hiervoor wordt in overleg met de 

Gemeente Amstelveen en enkele technici ontwikkeld door de natuurijscommissie. 
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Bosloop 

Na een onderbreking van 2 jaar kon op Tweede Paasdag dan toch de 51e  Bosloop worden gehouden. 

De omstandigheden waren prachtig, de parcoursen waren aangepast vanwege de vele werkzaamheden 

in het bos maar lagen er prachtig bij en de reacties van deelnemers waren zonder uitzondering positief. 

De bosloopcommissie, voor het eerst in hun nieuwe bezetting, heeft er een mooi evenement van 

gemaakt. Het aantal deelnemers bleef helaas wat achter bij de verwachtingen, een euvel waar meer 

evenementen na 2 jaar noodgedwongen pauze nog onder te lijden hebben. 
 

Clubhuis 

Het gebruik van het clubhuis kon een groot deel van het verenigingsjaar geheel of gedeeltelijk 

doorgaan. Omdat ook Beter Judo nu één van de vaste gebruikers is, kunnen we terug kijken op een 

gunstig jaar qua exploitatie, hoewel we als club zelf niet veel konden doen. 

Dit voorjaar werden we opgeschrikt door een serieuze verstopping van de riolering, waardoor het 

nodig was om gedurende enkele weken, o.a. tijdens de bosloop, mobiele toiletten te huren.  

Inmiddels zijn de problemen verholpen, hopelijk voor langere tijd.  

 

De Poelster in de toekomst 

Een werkgroep bestaande uit enkele bestuurs- en commissieleden heeft, zoals toegelicht tijdens de 

jaarvergadering van 2021, in dat najaar het rapport “De Poelster in de Toekomst” opgesteld en 

besproken met de Amstelveense wethouder van Sportzaken dhr Ellermeijer en Amstelveen Sport. In 

de periode daarna is dit rapport op zijn verzoek verder uitgewerkt samen met de Beleidsambtenaar 

Sport van de Gemeente en met Amstelveen Sport en in februari 2022 wederom besproken met de 

wethouder. Daarna werd dit proces abrupt onderbroken vanwege een ernstige ziekte gevolgd door het 

overlijden van de heer Ellermeijer. Na de gemeenteraadverkiezingen van maart jl. zijn onze 

toekomstnotities ingebracht bij de onderhandelingen voor de vorming van het nieuwe College van 

B&W.  

Tijdens de jaarvergadering zal een presentatie worden gegeven over de actuele stand van zaken. 
 

Tenslotte 

Het bestuur dankt iedereen die in het afgelopen verenigingsjaar heeft meegewerkt aan de vele 

clubactiviteiten en -initiatieven. Maar we kunnen nog meer ondersteuning goed gebruiken! 

 

Juni 2022 

Namens het bestuur,  

Jan Bolt, secretaris 


