
Hierbij ontvangen jullie de 1e nieuwsbrief van het schaatsseizoen 2022-23. 
Met een nieuwsbrief willen we jullie wat vaker informeren wat er speelt in 
de vereniging. De nieuwsbrief is dit keer vooral gericht op het 
jeugdschaatsen, waarin we alle jeugdleiders en de jeugdcommissie 
voorstellen en het schaatskamp voor de jeugd.

Nieuwe leden

Allereerst willen we alle nieuwe jeugdleden welkom heten op de ijsclub. Inmiddels 
hebben jullie al drie keer kunnen schaatsen ik we zien dat het elke week een stukje 
beter gaat. In totaal zijn we nu met 84 kinderen. Een mooi aantal, maar graag willen 
we dit nog verder uitbreiden. Er is nog genoeg ruimte op de verschillende groepen. 
Ken je iemand uit je omgeving die misschien ook wel wil gaan schaatsen, 
laat hem- haar dan 
opgeven via de website: 

www.ijsclubnooitgedacht.nl

Mogen we even aan u voorstellen....De nieuwe jeugdcommissie...

Jarenlang was Jaco Moerman het gezicht van het jeugdschaatsen. Dit jaar heeft Jaco te kennen gegeven een 
stapje terug te willen doen.

Om de vele taken van het jeugdschaatsen te verdelen onder meerdere mensen, hebben we onze 
jeugdcommissie nieuw leven ingeblazen. De jeugdcommissie bestaat nu uit vier personen 
(Simone Zaal, Leonie Gels, Jan-Willem Meijer, en Luciën Wolvers). 

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het jeugdschaatsen, promotie & werving en 
uiteraard alle activiteiten op en naast het ijs.
De jeugdcommissie zou nog wel een extra persoon erbij kunnen gebruiken voor het organiseren van de 
activiteiten. 
Denk aan de Sinterklaasmiddag, de Elfstedentocht en de afsluitende middag aan het eind van het seizoen. 
Een andere taak in de jeugdcommissie behoort ook tot de mogelijkheden.
Het zou heel leuk zijn, wanneer een ouder zich hierbij wil aansluiten. 
Voor vragen of aanmelden, mail dan naar: 

jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl
 
Als Jeugdcoordinator heeft Jaco dan wel de taken neergelegd, hij is nog steeds actief binnen het 
jeugdschaatsen, als leider van de A2. Hierbij willen we Jaco dan ook bedanken voor zijn jarenlange inzet als 
coördinator. Contactpersoon dit jaar is Luciën Wolvers.
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Jeugdleiders

Graag stellen we ook de jeugdschaats leiders van dit seizoen aan jullie voor

Groep A1:Sophie Moerman, Jack Bader en
                Daniëlle Verhoeff

Groep A2: Jaco Moerman, Leonie Gels en 
                 Christine van Dijk

Groep B1: Stijn Verkade, Simone Zaal en Theo Koot

Groep B2: Wim Baas, Daniël van Kreuningen en
                 Simone Bader

Groep C1: Melissa van der Greft, Jan-Willem Meijer en    
                 Bas van Blokland

Groep C2: Petra Moerman, Daan Wierdsma en 
                 Ed van Blokland



Laat je schaatsen regelmatig slijpen!

Om lekker te blijven schaatsen is het belangrijk dat de 
schaatsen scherp blijven. Een paar keer slijpen per 
jaar, is geen overbodige luxe. Tegen een kleine 
vergoeding kunnen de schaatsen geslepen worden bij 
één van de volgende jeugdleiders:

Sophie Moerman            (jeugdleider A1 |06-51161776)
Stijn Verkade                  (jeugdleider B1 |06-51647812)
Bas van Blokland            (jeugdleider C1 |06-11443084)

Schoolschaatsen

Jullie zullen het vast al wel ergens gehoord of gelezen hebben. In de maand december tot aan het einde van de 
kerstvakantie komt er een ijsbaantje in het dorpscentrum van Mijdrecht. 

Het is alweer negen jaar geleden dat deze ijsbaan er voor het laatst was. Net als toen, zal IJsclub Nooit Gedacht 
het schoolschaatsen gaan verzorgen in de periode van 12 december tm 23 december. 

Per schaatsuur zullen we met instructeurs (vrijwilligers) les geven aan de basisschoolleerlingen van gemeente 
de Ronde Venen. Hier zullen wij ook weer een groot beroep doen op vrijwilligers. Hulp van trainers, jeugdleiders, 
andere schaatsers en ouders  is van harte welkom. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij via jullie via de 
mail infomeren.



Jeugdkamp

Ook dit jaar hebben we weer een geslaagd jeugdkamp gehad voor de jeugd van de stg en de 
oudste jeugdschaatsers. 
Met 3 ijstrainingen, een droogtraining, avondspel en nog veel meer hebben de kinderen zich uiterst vermaakt

Het kamp zijn we traditioneel gestart bij de strooppot waar we allemaal een heerlijke pannenkoek hebben 
gegeten. Hier is ook onze gezellige groepsfoto gemaakt. 
Dezelfde avond zijn we gaan schaatsen bij de Vechtsebanen in utrecht. 
Na het schaatsen zijn we naar het clubhuis van de Poelster gereden wat onze locatie was voor dit schaatskamp. 
Na een boel gezelligheid is hier ook overnacht. 

Na een lekker ontbijtje de volgende ochtend is er buiten een balans en coördinatie training gegeven met 
onderandere oefiningen in de ladders en elastieken. 
In de middag zijn we naar ijsbaan Haarlem geweest waar we eerst zijn gestart met een training. 
Na de training hebben we naast de ijsbaan een broodje kroket gegeten en voor de liefhebbers nog wat 
boterhammen. Na de lunch was er de mogelijkheid om vrij te schaatsen. 
Terug bij de Poelster stond het avondeten al klaar. Dit was spaghetti gemaakt door Masja Kentrop. 

Na wat vrije tijd na het eten zijn we vertrokken naar de bowlingbaan. Na het bowlen is de jeugd opgehaald door 
hun ouders. 

Voor de echte fanatiekelingen was er zondagmorgen nog een langebaan/marathon wedstrijd die super goed is 
gereden. Van Nooitgedacht hadden we maarliefst 14 deelnemers op het ijs staan. 
Na de wedstrijd is er in Jaap gezellig nog wat gedronken en dat was dan echt het eind van het jeugdkamp. 


