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Jaargang 19            november 2020 

IJsclub Bamestra Middenbeemster
Opgericht 4 januari 1909 

en onderscheiden met het Koninklijk Predikaat

Van de Voorzitter
Beste Schaatsliefhebbers,

Voor U ligt de uitgebreide nieuwsbrief van IJsclub Bamestra. Vanwege 
Covid-19 organiseren we dit jaar geen jaarvergadering. Met deze uitgebreide 
nieuwsbrief willen we U goed op de hoogte houden van ontwikkelingen van 
onze ijsclub. We hebben voor het laatst in 2018 natuurijs gehad, maar dat 
betekent niet dat we een ‘slapende’ vereniging zijn. De ontwikkeling van de 
dorpsvisie op Middenbeemster heeft ons behoorlijk bezig gehouden. Het 
belang van onze ijsclub, en daarmee het ijsbaanterrein en ons clubgebouw, 
is positief benoemd voor de Beemster. De gemeenteraad heeft dit ook 
aangegeven bij de vaststelling van de dorpsvisie. Tevens zou het, volgens 
de dorpsvisie, wenselijk zijn als meer activiteiten plaatsvinden op het 
ijsbaanterrein. IJsclub Bamestra staat hier zeer positief tegen over. Het 
ijsbaanterrein is tenslotte een unieke plek in het dorp.
Ieder jaar organiseren we het jeugdschaatsen voor kinderen tot twaalf 
jaar uit de polder. De belangstelling groeit ieder jaar. Dit jaar gaan, iedere 
zaterdagochtend, 41 kinderen uit de Beemster naar ijsbaan ‘de Meent’ om te leren schaatsen. Het is mooi 
om te zien hoe de kinderen genieten van het schaatsen en vol aandacht luisteren naar de aanwijzingen van 
onze trainers. Verder in de nieuwsbrief een interview met marathonschaatster Paula Konijn uit de Beemster. 
Ooit heeft zij de eerste schaatsslagen geleerd bij onze ijsclub.
Als voorzitter van IJsclub Bamestra ben ik ontzettend trots op ons bestuur. Met acht bestuursleden zijn we op 
volle sterkte. Ieder heeft zo zijn eigen kwaliteiten, en allemaal een passie voor de schaatssport.
Uiteindelijk hopen we natuurlijk een op winter met een paar weken ijs! 
Met in achtneming van de dan geldende coronaregels, hopen we U te mogen begroeten op onze mooie ijsbaan.

Sportieve groet,

Nico Velzeboer
Voorzitter IJsclub Bamestra

Hebben katten in de herfst een heel dikke vacht, dan wordt een strenge winter verwacht. 
(Houdt dus goed uw kat in de gaten….wie weet.)

Bestuur per 1 januari 2020   Bestuursleden:
Voorzitter : Nico Velzeboer     Janet Bakker
Penningmeester : Arie Peerdeman    Johan Bakker
Secretaris : Robbert Jan Ossebaar    Johan de Jong 
IJsmeester : Siem Knip     Wim van Twisk

 In memoriam
   Op 9 april is oud-bestuurslid Ruud Verhoef overleden. Ruud kwam 20 jaar geleden in het bestuur van de 
ijsclub. Enthousiast hielp hij mee met de nieuwbouw van ons clubhuis. In 2018 was het voor Ruud niet meer 
mogelijk nog langer deel uit te maken van het bestuur. We blijven hem herinneren als een fijn bestuurslid.

OPENINGSTIJDEN
Op ijsdagen is de baan geopend:
Op werkdagen: 13.00 — 17.00u en van 19.00 — 21.00u
Op zaterdag:  11.00 — 17.00u en van 19.00 — 21.00u
Op zondag:  11.00 — 17.00u
 
Op onze website www.bamestra.nl en via Facebook kunt u zien of de baan open is. 
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Van de penningmeester, een terugblik op het 
seizoen 2019 - 2020

Financieel verslag (Een toelichting op de cijfers)

Aangezien ons boekjaar 
van 1 september 2019 tot 
31 augustus 2020 loopt is 
de IJsclub  nog redelijk door 
Corona heengelopen.

De contributieontvangsten 
zijn ongeveer gelijk geble-
ven, waar we de leden zeer 
dankbaar voor zijn.
Door het wegvallen van de 

Kermisweek hebben we bij de verhuur van het Club-
gebouw een record gemist, maar door het afzeggen 
van de schoonmaakster de laatste maanden, werd 
dat verlies weer gecompenseerd.

Geen opbrengsten aan de baan door uitblijven van 
de vorst. Wel konden we weer rekenen op subsidie 
van de gemeente voor het vele werk wat wij als club 
voor het Jeugdschaatsen doen en ook hebben we 
deelgenomen aan de Gemeenschapsveiling Midden-
beemster.
Verder hebben we wat oud inventaris verkocht wat 
nog weer wat geld in het laatje bracht.
 
Door terugdringen van schoonmaakkosten, minder 
afdracht aan Gewest KNSB, iets lagere energie-
kosten, veel zelfwerkzaamheden door vrijwilligers en 
geen bestuursuitje, zijn de liquide middelen toege-
nomen met bijna € 2.000, maar door afschrijvingen 
op gebouwen en installaties is het eigen vermogen 
afgenomen met € 2.000.
 
De afdeling Weißensee van IJsclub Bamestra heeft 
een eigen rekening tot haar beschikking waarlangs 
alle transacties gaan.

Conform de statuten heeft de Kascontrole commissie 
de jaarstukken 2019/2020 gecontroleerd, De com-
missie heeft de stukken akkoord bevonden. De hand-
tekeningen van de commissie, bestaande uit de 
dames M. Kraakman en L. Tol, treft u hier onder aan.

Ons voorstel aan de leden is dan ook – gezien de 
verklaring van de kascontrolecommissie – om in te 
stemmen met het financieel jaarverslag 2019/2020 
en het bestuur décharge te verlenen voor het door 
het bestuur gevoerde financieel beheer.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
   Wanneer we uiterlijk 31 december a.s. van u 
geen afwijzende reactie hebben ontvangen,   
gaan wij ervan uit dat u instemt met het finan-
cieel jaarverslag over het jaar 2019/2020.

Vrijdag 2 maart 2018, en 2021??
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Jeugdschaatsen 2019/2020

Onder enthousiaste begeleiding van een zestal Jeugd-
trainers heeft IJsclub Bamestra weer een record aan-
tal kinderen (36) de eerste slagen op ijs geleerd.
Van de elf zaterdagochtenden vielen er 2 uit door te 
harde wind en te hoge temperaturen maar toch be-
haalden alle deelnemers tegen Kerstmis hun diploma.
De club vindt het belangrijk om deze mooie sport 
door te geven aan volgende generatie en steekt hier 
veel energie in.
En dat het enthousiasme aanstekelijk werkt, blijkt wel 
aan het aantal deelnemers van dit seizoen, nu we 
meer dan 40 kinderen op les hebben.

Nog enkele punten van de agenda:
Wat verder ter tafel komt:

-  Op 12 oktober heeft de IJsclub meegedaan aan Ge-
meenschapsveiling Middenbeemster.

-  In november heeft Arie een clinic gegeven aan fam. 
Brouwer en in januari Nico aan fam. van Splunter. 
Dit was het verzilveren van de door hen aange-
kochte kavels van IJsclub bij Gemeenschap veiling.

-  In februari is de afdeling Weißensee van IJsclub 
Bamestra met 41 man/vrouw per bus naar de Weißen-
see geweest. 

-  Volgens ‘Visie van Beemsterʼ blijft de ijsbaan komende 
20 jaar op dezelfde plek in het dorp bestaan.

Zondag 19 januari is een groep naar Elfstedenhal in Leeuwarden 
geweest om te schaatsen.

Een interview met Paula Konijn
(foto’s bij dit artikel: Vincent Riemersma)

Paula: ‟Na mijn eerste ervaring op de ijzers bij IJs-
club Bamestra ben ik doorgegaan met schaatsen. Na 
het jeugdschaatsen bij Bamestra ben ik naar S.T.G. 
Purmerend gegaan. Momenteel zit ik in de marathon 
selectie Hoorn en schaats ik elke zaterdagavond 80 
ronden op een ijsbaan ergens in Nederland. Dit met 
ongeveer 70 andere dames, dit duurt meestal 35-45 
minuten afhankelijk van de ijsbaan en hoe de koers 
gereden wordt. Nico (Velzeboer, voorzitter van IJs-
club Bamestra) heeft mij gevraagd hoe het nu met 
mij gaat. Zelf praat ik met veel plezier over de sport, 
dus doe ik graag mee aan dit interview, zoals jullie 
hieronder kunnen lezen!”. (Paula schaatst met  nr 52, red.)

Hoe ging het afgelopen schaatsseizoen (2019-2020) in de 
marathoncompetitie?

Het eerste seizoen bij de topdivisie was een grote 
stap voor mij. De wedstrijden zagen er anders uit 
maar ook de indeling van mijn leven heeft het af-
gelopen jaar een andere vorm gekregen. Mijn hele 
ritme heb ik om het schaatsen heen gebouwd. Wan-
neer ik thuis uit school, stage of mijn werk kom ga ik 
trainen, of eerst eten en dan trainen. Dit is iets waar 
ik erg aan moest wennen, het niveauverschil was ook 
een grote stap. In het begin van het seizoen reed ik 

heel prettig mee in het peloton, maar na de Trachi-
tol-trophy, vier dagen koers, eind november werd ik 
ziek en herstelde ik slecht. In de maand december 
liepen de wedstrijden niet lekker, het gevoel op het 
ijs was niet fijn. Richting de Weißensee voelde ik 
me weer sterker worden. Het was voornamelijk erg 
wennen het eerste seizoen, maar uiteindelijk heb ik 
onwijs veel geleerd. Hoe het fysiek is en wanneer ik 
op bepaalde momenten beter een stap terug kan ne-
men, maar ook het functioneren in een team was een 
grote leerweg.

Gaan jullie voor het begin van het schaatsseizoen nog op 
een trainingskamp?

Half september zijn we een weekend naar Limburg 
geweest om wat hoogtemeters mee te pakken op de 
fiets. 
Twee weken voor de eerste wedstrijd zijn we drie 
dagen naar Leeuwarden geweest om wat ijsmeters 
te maken met de ploeg. Dit is heel fijn omdat je dan 
weer van iedereen de manier van rijden ervaart. 
Verder is het zo dat je elkaar echt beter leert kennen 
als je ook wat avonden samen bent. Dit is heel prettig 
met het oog op de Weißensee, daar ben je namelijk 
ook veel samen. 

Het ‘Team Teklab/ Bewustwinkelen’, Paula is derde van rechts
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Je schaatst bij de ploeg Bewustwinkelen.nl/Teklab.  Wat is 
jouw rol binnen de ploeg tijdens de wedstrijden?

Dit wordt mijn tweede seizoen bij Bewustwinkelen, 
de ploeg heeft plezier als nummer 1 staan. De basis 
voor goede resultaten is passie en plezier. Het team 
zit dit seizoen heel goed in elkaar en we heb het erg 
gezellig samen maar zijn gedreven om elkaar tot het 
uiterste te stuwen. 
Voor elke wedstrijd zitten we even samen om te be-
spreken hoe we de wedstrijd gaan rijden. We tasten 
eerst af hoe iedereen zich voelt, we kunnen wel alle 
kaarten op iemand inzetten maar als diegene zich 
niet goed voelt is dat niet verstandig.
Verder hebben we gedurende de wedstrijd contact met 
onze ploegleider om te kijken hoe iedereen zich voelt 
en communiceren we ook met elkaar in de wedstrijd. 
We hebben geen strikte rolverdeling, in principe mag 
iedereen voor eigen kansen rijden maar we rijden wel 
als een team dus als een teamgenoot bij de kopgroep 
zit gaat de rest van het team er alles aan doen om 
te zorgen dat dit slaagt. Dit d.m.v. afstoppen aan de 
voorzijde van het peloton of door je af te laten zakken 
zodat je het groepje op kan halen. 
 
Wat is het doel voor dit jaar m.b.t. de marathons?
 
Het doel is om als team goed te presteren, samen 
winnen. Voor mezelf wil ik dit seizoen echt meedoen 
met het spelletje, mezelf beter positioneren tijdens de 
koers en af en toe misschien meegaan in een kop-
groep. Het is voor nu nog even aftasten hoe het ri-

jden van wedstrijden voelt, daarna ga ik kijken of ik 
mijn doelen ga bijstellen gedurende het seizoen. 

Staat de Weißensee en eventueel Lulea in Zweden ook weer 
op het programma?

De Weißensee staat zeker op het programma, dat 
is dit seizoen van 15-19 januari. De vier wedstrijden 
die dit jaar gereden worden zijn in vijf dagen. Dit om-
dat wij niet meer gelijktijdig met de toerrijders op de 
Weißensee zijn i.v.m. covid-19. Dit is erg jammer om-
dat de sfeer nu geheel anders zal zijn, maar gezond-
heid gaat boven alles.
Dit jaar hoop ik wel naar Zweden te gaan, dit omdat ik 
weet hoe het seizoen ongeveer zal gaan lopen. Ver-
der heb ik de afgelopen zomer veel trainingsarbeid 
gemaakt. Ik hoop dat dit zich aankomende winter 
gaat uitbetalen. 
Daarnaast moet ik nog kijken hoe ik dit financieel ga 
bekostigen, er is namelijk vanuit het team budget 
voor de kleding en bepaalde trainingskampen en de 
reis naar de Weißensee. Voor de reis naar Lulea zijn 
we nu nog op zoek naar sponsoren.
 
Ik hoop dat jullie het interview met plezier gelezen 
hebben en wie weet tot ziens op de ijsbaan. 
Jullie kunnen mij en mijn team altijd volgen via face-
book: Team Teklab/Bewustwinkelen.nl of op Insta-
gram: @teamteklab.

Het volledige interview met Paula is te lezen op onze 
website: www.bamestra.nl


