
AFSLUITING BREDA 

Afgelopen zaterdag was de laatste training in Breda. Met een groep van 45 schaatsers 
hebben we het afgelopen seizoen af kunnen sluiten. Na een paar ronden in tegengestelde 
richting, en vervolgens een rondje op blote voeten over het ijs, werd de traditie toch 
voortgezet. Een bijzonder schaatsseizoen, waarbij we ondanks de maatregelen toch nog 
best veel hebben kunnen schaatsen. Daarbij hebben we in februari 5 dagen achter elkaar 
op natuurijs geschaatst. Vervolgens hebben we 12 proefschaatsers mogen verwelko-
men. Helaas konden we na de laatste training geen warme chocolademelk drinken op de 
baan. Toch hebben we, buiten, alle trainers kunnen bedanken voor hun inzet en hebben 
alle schaatsers een zakje gekregen met iets lekkers en een herinneringsmedaille aan het 
afgelopen schaatsseizoen. Kortom, ondanks de omstandigheden, een geslaagd seizoen!  

 
 
 
 

 

 

ZOMERTRAINING 

Rond half mei zal de zomertraining weer plaatsvinden in Numansdorp, locatie ijsbaan 
Nooitgedagt/ Beachsport Hoeksche Waard. Dit zal zijn op zaterdagochtend van 9-10 uur 
voor alle leeftijden en voor 12+ een extra training op dinsdagavond van 19-20 uur. Ver-
dere informatie volgt in de Nieuwsbrief en/of via de whatsapp groep.  
 

PROEFSCHAATSERS/ WHATSAPP GROEP BREDA 

Wat leuk dat we de laatste maand wel 12 proefschaatsers hebben mogen ontvangen!  
Zit je nog niet in de ‘WhatsApp groep Breda’ voor schaats/zomertraining dan kun je het 
mobiele nummer doorgeven op districthoeksewaard@gmail.com om te worden toege-
voegd! Deze WhatsApp groep wordt gebruikt voor afmeldingen/ last minute mededelin-
gen/ schaatsen gevraagd/ nieuws etc.  
 

STARTDAG — CLUBKLEDING  

In september zullen we de zomertraining afsluiten met een startdag voor het schaatssei-
zoen. Op deze dag kan er ook weer clubkleding gekocht worden. Broeken hebben 
we in meerdere maten op voorraad. Jasjes hebben we niet meer in alle maten. Van-
wege de lange levertijd met bestellen willen we al voor de zomer jasjes bestellen, 
zodat deze in september gepast en/of gekocht kunnen worden. Graag horen we van 
mensen die van plan zijn in september een jasje en/of broek te kopen welke maat ze 
zouden willen. Op deze dag kunnen leden ook hun schaatsen mee nemen om 2e 
hands te (ver-)kopen.  
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OPHEFFING IJSCLUB OUD-BEIJERLAND 

 
Aan: 

District Hoekse Waard KNSB 
  
 
 
Oud-Beijerland, 18 maart 2021, 
  OPGERICHT 9 JANUARI 1888 

 
 
 
Eind 2019 heeft de Oud-Beijerlandse IJsclub moeten besluiten om onze vereni-
ging op te heffen. Hiervoor waren een aantal aanleidingen. De directe aanleiding 
was dat er geen nieuwe kandidaten beschikbaar bleken te zijn voor vacante be-
stuursfuncties. 
Wat ook een rol heeft gespeeld is dat wij na het seizoen 2012/ 2013 geen enkel 
jaar actief konden zijn door het uitblijven van een flinke vorstperiode en er der-
halve sprake is van afnemend enthousiasme bij leden en bestuur. 
Anders dan veel collega-ijsclubs heeft Oud-Beijerland geen afgesloten terrein 
voor haar ijsbaan, maar bestaat de ijsbaan uit een groenvoorziening welke bij 
vorst onder water wordt gezet. De gemeente zorgt voor deze voorzieningen en er 
zal dan ook wel een ijsbaan blijven bestaan in het dorp. 
Onze ontbinding betekent dat bij komende vorstperiodes er geen activiteiten 
worden ondernomen door onze vereniging, er geen muziek wordt gedraaid en 
er geen koek -en zopie is. Ook organiseren wij geen evenementen meer voor de 
jeugd. 
Het bestuur en de actieve leden van onze club vinden het spijtig dat de ijsclub 
nu na ongeveer 133 jaar moet stoppen. Wij vermoeden dat wij de oudste ijsver-
eniging waren in de Hoekse Waard. 
 
In de laatste ledenvergadering hebben de leden het uiteraard gehad over hoe 
we ons “batig saldo” zouden besteden. De leden waren het erover eens om het 
overblijvende bedrag te schenken aan de jeugdopleidingen van de KNSB Hoek-
se Waard. Hiermee steunen wij de ontwikkeling van aankomende schaatstalen-
ten van ons eiland. 
 
Inmiddels heeft de zogenaamde vereffening van de vereniging plaatsgevon-
den en zijn wij uitgeschreven uit het Handelsregister. Daarna heeft onze pen-
ningmeester zijn laatste handeling verricht en een bedrag van ruim EUR 2500 
overgemaakt aan District Hoekse Waard van de KNSB. 
Wij wensen jullie en jullie leden veel schaatsplezier en veel sportieve prestaties!! 
 
Namens het bestuur van IJsclub Oud Beijerland, 
 
Joop Terlouw  Harm Noordhof  Albert Zeef   

       
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester  
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