Dit is het 124e jaarverslag van de IJsclub Vooruitgang.
Het was dit jaar een memorabel seizoen want nog nooit heeft onze ijsclub zo in het middelpunt van
de belangstelling gestaan als dit jaar. De reden natuurlijk de twaalf dagen dat we open zijn geweest
maar vooral de eerste openstelling op 29 november kon op veel landelijke en regionale radio en tv
rekenen. Het begon al op de avond ervoor toen RTV Krimpenerwaard een reportage kwam maken
van het opdweilen van de baan. Toen de andere dag bekend werd dat we open zouden gaan en
daarmee de eerste baan in Nederland waren toen kwam het echt los. ’s morgens net na 8 uur
begon het met NPO Radio 3, als snel volgde RTV Rijnmond en RTV West. RTV Krimpenerwaard was
er ook al weer vroeg bij. In de loop van de RTL Nieuws die een reportage kwam maken en zelfs ’s
avonds nog een keer terug kwam. En ook in de middag nog bij NPO Radio 2. Natuurlijk hadden we
veel aandacht van de schrijvende pers. We behoren sinds afgelopen seizoen bij de toonaangevende
ijsclubs in Nederland en daar mogen we best trots op zijn. Alle details van het winterseizoen volgen
later in dit verslag. Ook is er dit seizoen een begin gemaakt met de voorbereidingen van het 125
jarig jubileum volgend seizoen. Mochten alle plannen uitkomen zoals ze nu op papier staan dan
kunnen we nog een memorabel seizoen bijschrijven in de annalen.
Wat er verder dit seizoen allemaal gebeurd is vindt u in de volgende chronologische opsomming:
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De ijsmeesters nemen de beslissing om te gaan dweilen en te proberen om de
baan een dag later open te krijgen RTV Krimpenerwaard komt hier
een reportage van maken en ook de eerste fotografen melden zich die avond
Het is gelukt er ligt voldoende ijs om de baan open te doen. We zijn samen de Lier
Vanwege de dunne ijslaag moet de baan in de middaguren dicht maar 's avonds is
het een drukte van belang.
Ook nu kunnen we weer open. Na 12 uur wordt het helaas te gevaarlijk en moet de
baan dicht.
De vorst keert terug en weer wordt er een poging gewaagd om de baan van
een ijslaag te voorzien
Het is weer gelukt en we zijn open in de ochtend en avond uren.
Het is hetzelfde verhaal als in de eerste periode. Open maar om 12 uur moet de
baan helaas weer dicht
Oudejaarsborrel
het lukt weer om vandaag open te gaan. Het is echter van korte duur
En we hebben vandaag bezoek van het Collega van Burgemeester en
Wethouders
Burgemeester Cazemier en wethouder Dilia Blok laten zich bijpraten en
tonen veel
belangstelling voor de aanwezige materialen. Vooral de Suzuki heeft
den speciale
aandacht van de Burgemeester omdat hij in het verleden een zelfde
auto heeft gehad
Er bouwt zich een krachtig hoge druk gebied op wat er wel eens voor kan zorgen
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dat we nu een echte serieuze vorstperiode krijgen. De volgende dagen daalt de
temperatuur en staat de derde ijsperiode voor de deur.
Het is weer zo ver de poorten gaan weer open maar de temperatuur is niet zo hard
gedaald als gehoopt en daarom is de ijslaag dun maar er kan wel de hele dag
geschaatst worden. In de avonduren gaat de baan dicht voor oplap werkzaamheden
Het werk van gisterenavond betaald zich uit en we zijn weer de hele dag open.
Ook nu weer dicht in de avonduren
Dag 3 op rij en nu zijn we in de ochtenduren open en gaat de baan 's middags dicht
omdat de zon invloed krijgt op de dunne ijslaag. in avonduren is de
temperatuur weer zodanig gedaald dat we weer open kunnen.
Op deze zaterdag komt 's morgens in aller vroegte de Leden van STV Lekstreek
en het Jeugdschaatsen trainen op de baan.
Hierna is de baan open voor publiek. Het is een grote drukte en om 14 uur wordt
besloten om de baan dicht te doen om veiligheidsredenen.
Met man en macht wordt er aan de baan gewerkt maar vandaag gaat hij niet meer open.
De baan kan weer open en een aantal schaatsliefhebbers zitten al vroeg in de
morgen in de auto te wachten of de baan open gaat. En het wachten is niet
voor niets geweest want de baan gaat weer open. Het wordt een gekkenhuis
want het is erg druk. Overal in het dorp staan auto's geparkeerd.
Het prachtige weer zorgt voor een grote aanloop zelfs vanuit Zeeland komen de
mensen om hier te schaatsen. Het is gezellig rondom de baan en in de kantine.
Om 14 uur moeten we weer de beslissing nemen om de baan te sluiten om
ongelukken te voorkomen.
Nog een half daagje kan er gereden worden en dan is het over.
De vorst is niet helemaal weg en daarom kunnen we vandaag in de ochtend en
avond nog rijden. Hierna is het gebeurd met de winter en kunnen we
terug kijken om een drukke en hectische maar prachtige periode waarin we
veel mensen schaatsplezier konden bieden. Veel positieve reactie hebben we
gehad de afgelopen ijsperiodes
Duidelijk is dat social media belangrijk is tijdens een periode als dit.
We bereiken bijvoorbeeld via Facebook 10 duizenden mensen die de berichten
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima bezoeken de Krimpenerwaard en
bekijken.
Hans Brand en onze secretaris Bert Timmerman hadden de eer om uit te leggen
waarom vrijwilligers zo belangrijk zijn. Natuurlijk kwam onze ijsbaan ook nog ter sprake.
In het kader van de Koningsspelen krijgen de kinderen van de Kromme Draai
skeeler workshops van Remco Schouten. Hier werd gebruik gemaakt van de Skeelerkar
welke we samen met Ijsvereniging Lekkerkerk en STV Lekstreek hebben aangeschaft.
Voor het eerst hebben we een wedstrijd van de Stichting Inline Skaten Midden
Nederland. Aan deze Dave van Dam inline cup doen 107 deelnemers mee.
Koningsdag. IJsclub bemand weer de schiettent.
Uitreiking cheque Rabobank nav Clubkas campagne met een bedrag van € 391
Ook dit jaar maken we weer deel uit van de Jeugd skeelercup competitie
4 Bestuursleden starten met de basis cursus Jurylid Inline skaten
Bestuursvergadering
Negendorpen Fietstocht met dit jaar 591 deelnemers. Wij zijn weer één van de 15
stempelposten.
Finale Skate4
Onze secretaris Bert Timmerman krijgt te horen dat hij is aangewezen als

scheidsrechter bij de Olympische Spelen in Pyongchang in Zuid Korea
10-8-2017 Bestuursvergadering
15-8-2017 De kinderen van het Huttendorp uit Vlist komen skeeleren op onze baan. Helaas
gooit het weer roet in het eten maar ze vermaken zich uitstekend
met allerlei oefeningen in de kantine.
18-8-2017 Muizenkuil
19-8-2017 Muizenkuil
5-9-2017 Gesprek met Willem Hut discipline manager marathon bij de KNSB over
eventuele deelname aan de eerste natuurijs marathon of vierdaagse
9-9-2017 Klusdag
Tot zover het overzicht van het seizoen 2016 2017.
Jaarverslag goedgekeurd in de Ledenvergadering d.d. 25 november 2017.
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