Verslag Gewestelijke Technische Commissie Langebaan Gelderland seizoen 2021-2022.
Sinds 2020 functioneren de GTC’s Langebaan van Gelderland en Overijssel gezamenlijk als de GTC
Langebaan Oost i.o. met als leden Evert Jan Hof vanuit de baan Deventer, Mijnt Kruiskamp vanuit de
baan Twente en Tijnis Verhoeff vanuit Travium in Nijmegen en André Borst als algemeen lid.
Voor het seizoen 20-21 hadden we een Koersdocument opgesteld, maar tot de uitvoering zijn we
door Corona helaas ook in 2021-2022 nog niet gekomen. De samenwerking binnen de GTC i.o. is zeer
constructief en verloopt soepel.
Er is dit seizoen wel deelgenomen aan de Residentiecup, maar dit jaar waren de rijders nog verdeeld
over Gelderland en Overijssel. Overijssel eindigde als 5e en Gelderland werd uiteindelijk 8e van de 9
deelnemende gewesten.
De Kardingebokaal en de Gruno Bokaal zijn dit seizoen niet verreden in verband met Corona.
Naast de taak van de GTC om deelnemers naar nationale wedstrijden af te vaardigen is de GTC
Langebaan ook de vertegenwoordiging van de licentiehouders bij de Sectie Langebaan van de KNSB.
Daar wordt de wedstrijdkalender bepaald en worden de reglementen voor de selectie voor nationale
en internationale wedstrijden besproken. De GTC ondersteunt de verenigingen bij eventuele vragen
over de nationale wedstrijden en selectieprocedures voor deelname aan Nederlandse
Kampioenschappen.
De Sectie is ook het platform waar het langebaan schaatsen in de breedte wordt besproken.
Landelijke en regionale ontwikkelingen komen aan de orde in gesprekken met de andere GTCvertegenwoordigers en het Sectiebestuur. Zorgelijk is bijvoorbeeld nog steeds de vergaande
vergrijzing van het trainerskorps, een ander probleem is dat het op diverse banen moeilijk is om nog
baanselecties in de benen te houden. De financiën zijn vaak het probleem, maar ook de aanwas van
talenten aan de onderkant is bijna overal zorgelijk.
Als derde taak wordt door de GTCL Gelderland geparticipeerd in het organiseren van de Regio Noord
Oost wedstrijden, die dienen als eerste kwalificatieronde voor het NK Allround voor Junioren. Voor
een flink deel van de rijders is dit het hoogtepunt van het seizoen. Afgelopen jaar werden ze dus niet
gehouden door de Corona.
Tot slot moet nog gemeld worden, dat de GTC Oost, vanuit haar taak als belangenbehartiger van de
licentiehouders, zich achter een klacht van een rijder over grensoverschrijdend gedrag heeft
geschaard. De ondersteuning van de rijder heeft geresulteerd in een verzoek van de GTC aan de
KNSB om een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden. Over deze zaak vindt op dit moment
een briefwisseling plaats, die hopelijk resulteert in een onderzoek en een rapport waarmee de rijder
en zijn teamgenoten verder kunnen en waaruit de KNSB kan leren, zodat nieuwe gevallen voorkomen
kunnen worden.
Hattem, 11 mei 2022.

Jaarverslag seizoen 2021-2022 Kunstrijden
Op zaterdag 4 september 2021 zijn we weer van start gegaan met het schaatsseizoen met
aansluitend een extra kürtraining. Doordat er wegens Corona geen wedstrijden gereden
konden worden in het vorige seizoen kon er in deze training extra aandacht besteed worden
aan klaarmaken van de küren voor het nieuwe seizoen.
Op zondag 14 november 2021 heeft NSV Kunstrijden de KNSB Cup B georganiseerd in het
Triavium. Voor vele rijders de eerste wedstrijd weer sinds het seizoen van 2019-2020.
Ondanks de nog geldende Coronamaatregelen heeft dit tot een mooie wedstrijddag geleid.
Uiteindelijk hebben bijna al onze wedstrijdrijders zich over de verschillende
selectiewedstrijden heen weten te plaatsen voor de Finale KSNB Cup B eind maart in Den
Bosch. Op de finale is er in de Maxi’s een 9e plek behaald en in de Basic Novice B een 9e en
een 14e plek behaald. In de Advanced Novice B een 8e en 11e plek en in de Junioren B een 3e
plek.
Ook onze meer beginnende wedstrijdrijders hebben verschillende wedstrijden gereden
gedurende het seizoen waarbij meerdere malen podiumplekken zijn behaald. Op 6 maart
2022 hebben we de Marikenbokaal georganiseerd te Nijmegen voor deze wedstrijdrijders.
Hier zijn door een aantal van onze jongere rijders mooie podiumplekken behaald. De bokaal
is hierbij gewonnen door de Bossche Kunstrijvereniging.
Voor onze recreatieve leden is op 20 februari 2022 het diplomaschaatsen georganiseerd
waarbij bijna 100 leden voor hun diploma zijn opgegaan. Hiervan heeft de overgrote
meerderheid hun diploma’s met een mooie score behaald en kan er komend seizoen weer
hard getraind gaan worden op de nieuwe elementen voor hun schaatspaspoort.
Komend seizoen gaan we ons weer richten op de geplande wedstrijden en willen we ook
onze jongere wedstrijdrijders meer gaan klaarstomen voor deelname aan de KNSB Cup
wedstrijden.

Verslag van de GTC-marathon van het Gewest Gelderland /Overijssel 2021-2022
Dit keer weer een verslag dat getekend is door corona, maar gelukkig wel een verslag met ook
positieve geluiden.
Doordat onze hoofdsponsor dhr. Lammert Grootonk alle activiteiten op het gebied van schaatsen
beëindigd heeft en we zonder hoofdsponsor zaten, was het spannend in de voorbereiding van het
seizoen. Maar Evert de Ruiter, Jan de Bruin, Jan van Dasselaar en Jan Bolks hebben met zijn vieren de
sponsoring opgepakt en ervoor gezorgd dat het seizoen goed van start kon gaan met de competitie
regio oost. Deze mannen zijn zelf fanatiek actief in onze marathonsport en hebben gezamenlijk
besloten de schouders eronder te zetten waar we echt heel blij mee zijn.
De plannen waren er om de competitie (BoltricsVanDasselaar) met acht wedstrijden, en het
gewestelijk kampioenschap te organiseren.
De start ging goed tot december 2021 en toen ging het mis door de corona maatregelen. Gelukkig
konden we onze regiocompetitie weer opstarten in februari 2022. Twee geplande wedstrijden vielen
uit. Dankzij de medewerking van de baanvereniging Gelderse Poort in Nijmegen kon zelfs één
wedstrijd worden ingehaald en de geplande finale als zevende wedstrijd in Enschede worden
gereden.
Het Gewestelijk kampioenschap is helaas dit jaar weer niet gereden. Zelfs aan het alternatief van een
draaiboek voor een GWK op natuurijs, hebben de weergoden helaas ook niet meegewerkt. Dus,
hopelijk komend seizoen nieuwe ronde nieuwe kansen.
Wat de deelname aan de regiocompetitie betreft is er matige tevredenheid. We hadden op meer
deelnemers gehoopt. Maar het is gebleken dat veel mensen na een jaar corona en in de onzekere
voorbereiding van het seizoen gestopt zijn.
Uiteindelijk hebben 82 mensen ingeschreven voor de hele competitie. Positief is dat op alle avonden
er best veel bijschrijvers waren waarvan er al meerderen hebben aangegeven het komend seizoen
volop mee te gaan doen.
De verdeling van de ingeschreven deelnemers geeft zorgen. De cijfers van de klassementen zijn: de A
categorie 12 deelnemers, de B categorie 38 deelnemers, de C categorie 32 deelnemers. Dat legt
meteen onze grootste zorg bloot, n.l. de A categorie. Met de deelnemers is gecommuniceerd over
een oplossing. Bedacht is om namelijk 15 personen van de B naar de A over te doen, waarmee we
kunnen hopen op een peloton van 25 tot 30 deelnemers.
Het wordt dan ook voor de gepromoveerde mensen weer een uitdaging bij de besten te komen en
om een echte wedstrijd te rijden. Ook hopen we op deze wijze weer enkele oud A-rijders terug te
krijgen omdat er weer een volwaardig peloton is.
Vanuit de C gaan er dan 10 over naar de B. De mensen kunnen hier dan een leuke wedstrijd rijden
waar het niveau weer ongeveer gelijk zal zijn. Omdat de top van de C verdwijnt gaat het tempo hier
iets naar beneden wat beginners gemakkelijker uitnodigt om mee te gaan doen. De drempel komt
weer daar waar deze hoort voor een instapgroep.
Financieel weten we nog niet hoe het seizoen is gelopen omdat nog niet alle rekeningen o.a. van de
ijshuur binnen zijn. Hierover leggen we in de najaarsvergadering van hopelijk het nieuwgevormde
gewest Oost verantwoording af.
De jeugdmarathons hadden ook een voortvarende start met in Deventer en Enschede best redelijk
veel deelnemers, tussen de 70 en 80 jeugd marathonners. Helaas ook hier corona problemen.
Deventer kon hierdoor maar 2 wedstrijden organiseren. Enschede aanvankelijk ook 2 maar had geluk
en kon op de laatste avond van het seizoen nog de derde jeugdmarathon rijden. Nijmegen kwam
helaas maar tot 1 mass start/jeugdmarathon en vervolgens 1 keer deelname van de jeugd aan de
baanmarathon. Alles bijeen toch nog genoeg mogelijkheden om jeugd te selecteren voor het NK

jeugdmarathon in Den Haag, waaraan alleen junioren mochten meedoen. Gelukkig heeft het Gewest
Zuid voor de pupillen het NK jeugdmarathon (dat niet zo mocht heten) georganiseerd in Tilburg.
Onze jeugd heeft één podiumplek behaald bij de meisjes Pupillen A, Veerle Friso uit Twello. De
overige deelnemers deden heel verdienstelijk mee. Er is heel veel plezier beleefd aan deze
evenementen, en dat is toch het allerbelangrijkste.
Aan het einde van dit seizoen hebben we de volgende mensen mogen voordragen voor promotie
naar de landelijke Beloften (B);
Bij de Dames Florien Bolks, Eline Cox en voor dispensatie Loes Busser;
Bij de Heren Lasse Klaas, Luuk Bugter, Rick Meijer en voor dispensatie voor Quinten Meerveld. Rick
Meijer is voorgedragen op grond van zijn gereden tijden.
Daarnaast heeft Jasper Bugter gevraagd om van de Top Heren (A) terug te mogen keren naar de
Beloften Heren omdat hij zonder ploeg is komen te zitten.
Duidelijk is de invloed van de corona omdat er gebruikelijk er veel meer belangstelling voor promotie
is. Maar we blijven optimistisch voor een nieuw seizoen met wellicht ook weer enthousiaste jeugd die
hogerop wil.
De GTC is betrokken bij landelijke en regionale organisaties. Zo is GTC lid Laurens Achterkamp tevens
lid van het SectieBestuur Marathon van de KNSB, met in zijn portefeuille aandacht voor het NK
jeugdmarathon. De algemene vergaderingen van de landelijke Sectie Marathon zijn bezocht door
onze voorzitter Koeno Mulder en de baancontactpersonen.
De baanverenigingen van Deventer en Enschede participeren in de regionale competitie Marathon
NoordOost. De GTC is betrokken bij de uitvoering door het leveren van de jury.
Zowel in Deventer als Enschede is een landelijke KNSB marathon gereden, in Deventer door corona
helaas zonder publiek. Ook bij deze wedstrijden is de GTC betrokken door juryleden te leveren.
Rest nog te vermelden dat we als GTC geen opleidingsploeg marathon meer hebben. Dit wordt
gelukkig wel gedeeltelijk ingevuld door de trainingsgroepen op alle ijsbanen. Het is een punt dat
aandacht vraagt en dat we als GTC graag een meer gestructureerde invulling zouden willen geven.
Tot slot de samenstelling van de GTC;
Voorzitter;
Koeno Mulder
Secretaris;
Renger de Vries
Budgetbeheerder;
Gerrit de Groot
Bestuurslid;
Laurens Achterkamp, tevens lid landelijke Sectiebestuur Marathon
Budgetbeheerder Regio marathon en Voorzitter systeem beheer; Bert van de Vegte
Competitieleider en wedstrijdsecretaris Regio marathon; Renger de Vries
Baancontact personen;
Nijmegen;
Chris van Hooijdonk
Enschede;
Geert Ribbers
Deventer;
Marian Huijgen
Natuurijs coördinatoren; Wim Draaijer en Marian Huijgen
Namens ons allen heel veel dank aan alle vrijwilligers die samen het mogelijk hebben gemaakt dat we
weer een mooi seizoen hebben kunnen organiseren. Een punt van aandacht, we zitten te springen
om nieuwe aanwas bij de jury, dus iedereen die stopt met wedstrijdschaatsen en graag toch bij de
sport betrokken wil blijven, is van harte welkom.
Nijkerk, 3 mei 2022

Jaarverslag NSV Shorttrack seizoen 2021-2022

mei 2022

Hieronder een verslag van het shorttrack seizoen 2021-2022 van de Sectie Shorttrack van de
Nijmeegse Schaatsvereniging. Anne Mekking, Sabrina van der Vlist en Leanne Blok waren dit seizoen
verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten van NSV shorttrack.
Leden, trainingen en trainers:
-

Dit jaar hadden we 48 shorttrackers, van 8 t/m 69 jaar
(2 volwassenen, 10 twintigers/studenten, 18 middelbare scholieren, 18 basisschool leeftijd).
Er waren 3 trainingsuren:
o maandag 18.00-19.00 snellere (wedstrijd)rijders, 20 deelnemers
o woensdag 19.00-20.00 beginners/jonge rijders, 24 deelnemers
o woensdag 20.00-21.00 gevorderde/rijders vanaf 14 jaar, 21 deelnemers
De trainingsuren waren voldoende bezet om de ijshuur te bekostigen. Het blijft zoeken naar
een balans tussen aantal deelnemers (20 tot maximaal 25 per uur) en de deelnemersbijdrage
voor een training. Met een bedrag van 165 euro per training per seizoen lukt het om de
ijshuur te betalen, maar niet om ook de vrijwilligersvergoeding en eventuele reiskosten van
de trainers te betalen.

-

-

-

-

Er zijn 28 paar shorttrackschaatsen verhuurd. Met de opbrengst is onderhoud aan ijzers
gedaan en een deel van de schoenen vervangen. Plus nog een aantal schoenen in grotere
maten nieuw aangeschaft omdat er een tekort was.
Ondanks coronamaatregelen hebben we met de 3 weken extra ijs op de ijshockeybaan toch
een volledig seizoen (27 weken) kunnen trainen. Er zijn een paar weken geweest waarop we
een kortere training op zaterdag hebben aangeboden, waar de meeste rijders gebruik van
hebben gemaakt.
De verlenging van de opening van de ijshockeybaan t/m Pasen is goed bevallen. Doordat de
langebaan en de zaterdagtraining snelschaatsen al gestopt waren, was er voor die rijders
gelegenheid om nog een paar weken shorttrack uit te proberen. Hopelijk levert dit
doorstroom op van zaterdag snelschaatsen naar andere trainingsuren zodat op zaterdag
weer ruimte komt voor nieuwe instroom.
Het wedstrijdseizoen begint steeds vroeger en eindigt met Pasen (Eastercup in Gent). Het is
daarom goed om de gehele periode van begin september t/m Pasen te kunnen trainen.
We zaten dit seizoen goed in de trainers. Sabrina Vermeulen geeft al een aantal jaren de
training op maandag. Laura Dreyer was hoofdtrainer van woensdag 1 met verschillende
assistenten: Theo Wegman, Moniek Heurman, Jan Reuvers en Emma Arns. En op woensdag 2
stonden Ronald en/of Melvin Wilting op het ijs. Ronald dit seizoen voor het laatst, Melvin
gaat volgend jaar de training overnemen. Melvin doet de opleiding Sport en Bewegen en we
zijn blij met een trainer die zelf ook op hoog niveau heeft geshorttrackt en technisch veel kan
laten zien.

Wedstrijden, deelname, onze talenten en resultaten:
Het seizoen begon goed met de start van verschillende competities in oktober. Vervolgens zijn er
vanwege corona met name een aantal leuke losse wedstrijden voor de jeugd en de regiocompetitie
geannuleerd. Uiteindelijk zijn er toch nog 3 clubwedstrijden, 3 regiowedstrijden (Beneluxcup) en 4
landelijke wedstrijden verreden (KNSB-cup).

Daarnaast waren er nog een enkele losse wedstrijden waar deelnemers van NSV naar toe gingen.
Belangrijkste voor de DEF jeugd waren de Hutspotcup en Arie Ravensbergercup in Leiden. De
deelname van nieuwe rijders was helaas matig. Waarschijnlijk hebben de coronamaatregelen er voor
gezorgd dat de betrokkenheid van ouders en rijders toch minder was dan andere jaren en men dus
niet meer langs de baan door elkaars verhalen gemotiveerd werd om mee te gaan.
Vanuit NSV Shorttrack hebben we momenteel zes rijders die op nationaal en internationaal niveau
hun talenten laten zien. Deze jongens (helaas geen meiden vanuit NSV) trainen dagelijks of Ne keer
per dag en combineren dat met middelbare school of studie. Steijn en Stan zijn om die reden in
Utrecht op kamers en in een gastgezin gaan wonen. Teun studeert inmiddels in Groningen en woont
in Heerenveen. Wij kunnen met trots vermelden dat Teuns jarenlange inzet het komende seizoen
beloond zal worden met een plek in het Nederlands Team Shorttrack onder leiding van Jeroen
Otter.
Naam
Teun Boer

Categorie Team en trainingslocatie Beste resultaat dit
seizoen
Senior
KTT Noord (Wadro),
5de NK senioren
500 meter: 3rd
Heerenveen

500m
41,14

1000 meter: 4th
1500 meter: 13th

1ste Starclass-2
Hasselt
500 meter: 1st,
1000 meter: 1st
1500 meter: 3rd

Steijn Koops

Junior A2

KTT Midden, Utrecht

6de NK Junioren A

43,03

500 meter: 8th
1000 meter: 5th
1500 meter: 4th

Stan Rijksen

Junior B2

KTT Midden, Utrecht

2de NK Junioren B

43,36

500 meter: 2nd
1000 meter: 6th
1500 meter: 1st

Evan Leeuwis

Max Kleinrensink

Kebba Njie

Junior B1

Junior C2

Pupil D2

KTT Zuid i.o Tilburg en
NSV Nijmegen

10de NK Junioren B

Opleidingsgroep Midden
en NSV Nijmegen

8ste NK Junioren C

KTT Zuid i.o Tilburg en
NSV Nijmegen

11de NK Junioren C

49,43

500 meter: 8th,
1000 meter: 9th
1500 meter: 9th

47,13

500 meter: 7th
777 meter: 7th
1000 meter: 9th

46,32

500 meter: 16th
777 meter: 8th
1000 meter: 10th

1ste Starclass-3
Bergamo
500 metre: 1st
777 metre: 1st
1000 metre: 2nd

NSV heeft dit seizoen twee wedstrijden mogen organiseren, een KNSB-cup en een Benelux-cup.
Beide wedstrijden zijn goed verlopen. Voor KNSB-cup is een budget vanuit de KNSB beschikbaar en

het is gelukt om de organisatie binnen het budget rond te krijgen. Hoogste kosten zijn de ijshuur en
de inhuur van EHBO waar bij shorttrack nogal wat eisen aan gesteld wordt door KNSB.
De Benelux-cup moet gefinancierd worden vanuit de entry-fee. Omdat van tevoren niet bekend is
hoeveel deelnemers er komen, brengt dat enig risico met zich mee. Dit jaar is er een tekort ontstaan
van circa 500 euro. Vanuit het gewest Noord-Brabant zal gekeken worden om dit tekort aan te
vullen, maar wellicht kan gewest Gelderland ook iets betekenen?
Plannen en ambities voor seizoen 2022-2023
-

Behalve een Benelux-cup en een KNSB-wedstrijd willen we proberen ook een driedaagse
Starclass voor CD jeugd te organiseren. Dit is een Europese competitie die deels gefinancierd
wordt door de ISU. Het overige deel moet komen van de entry-fee en een gemeentelijke
subsidie.

-

We willen aandacht besteden aan de ouderbetrokkenheid, de taken die er liggen meer
verdelen en rijders en ouders motiveren om deel te nemen aan de regiocompetitie en
andere wedstrijden. Omdat we met de regiocompetitie zijn aangesloten bij Zuid, dus
Brabant, België en Luxemburg is er misschien een drempel om er aan te beginnen. Maar de
ervaring leert, dat het heel gezellig is en motiverend werkt.

-

Veiligheid en de eisen/adviezen van KNSB blijven aandacht vragen. We willen kijken hoe het
moet met snijvaste pakken die eigenlijk iedereen, ook de jonge rijders, tijdens trainingen
zouden moeten dragen volgens het communiqué van de KNSB. We willen uitzoeken of het
haalbaar is om een aantal pakken gefinancierd te krijgen om te kunnen verhuren.

-

Ook moeten de eisen m.b.t. de baanbeveiliging in de gaten gehouden worden. Het advies
van KNSB is om ook tijdens trainingen niet alleen in de crash-zones, maar helemaal rondom
kussens te hebben staan. Op dit moment is dat in Triavium niet te realiseren. Maar er kan al
wel een plan gemaakt worden om dat misschien in de toekomst wel voor elkaar te krijgen.
Hierbij spelen kosten, sponsoring, ontwikkeling van veiligere kussens en bergruimte een rol.

-

Het informeren en ontvangen van nieuwe rijders en ouders is dit seizoen goed verlopen.
Men voelde zich welkom. Huurschaatsen en andere beschermingsmiddelen waren
voldoende voorhanden voor proeftrainingen. Dit willen we volgend seizoen voortzetten.

-

Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten/twintigers er komend seizoen weer komen
trainen. Voor hen en voor de middelbare scholieren willen we kijken hoe het aantrekkelijk
blijft om lid te worden/blijven. Binnen KNSB zal onder andere gesproken worden over
senioren competitie en recreatieve competitie. Vanuit NSV Shorttrack zal een
vertegenwoordiger deelnemen aan deze wedstrijdcommissie. Het is van belang om de
breedtesport ook werkelijk breed en aantrekkelijk te maken.

-

De nieuwe instroom is dit jaar voldoende geweest, maar moet wel vastgehouden worden.
Dit jaar hopen we ook weer actief en in samenwerking met langebaan te kunnen werven bij
Schaats jij al. Daarnaast vraagt de doorstroom naar talententeams in de toekomst de
aandacht. Komen de talenten vanzelf boven drijven of moeten we daar iets meer voor doen?
Zo ja, wat dan?

