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Bestuur 
 

Bestuursleden 

Het jaar 2019 startte het bestuur officieel met zeven bestuursleden. De voorzitter had echter 

op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 21 maart 2019 aan het eind van het seizoen 

2019 te stopen. De voorzitter heeft het seizoen niet afgemaakt, hij is halverwege het seizoen 

gestopt. De penningmeester, tevens vicevoorzitter van Skeelerclub Oldebroek, heeft 

verschillende voorzitterstaken op zich genomen. De overige taken zijn verdeeld over het 

bestuur.   

 

Bestuurslid Ben van de Pol heeft eind 2019 laten weten zijn bestuurstermijn niet af te kunnen 

ronden, omdat hij voor zijn werk uitgezonden gaat worden naar het buitenland. Hij kan het 

bestuurswerk niet meer combineren met zijn werk. Gelukkig blijft het wel beschikbaar voor 

ICT-zaken. 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur is maandelijks bijeengekomen om alle lopende zaken te bespreken. 

Het bestuur heeft ondersteuning gevonden voor het bijhouden van de ledenadministratie  

door Galina van Venema (ledenadmininistratie@wijheruit.nl) 

 

 

Ledenontwikkeling 
1-1-2018 198 leden waarvan 95 jeugdleden en 103 volwassenen. 

1-1-2019 198 leden waarvan 98 jeugdleden en 100 volwassenen. 

 

De contributie is in 2019 t.o.v. 2018 ongewijzigd gebleven: 

  
Pupillen  €80,- 

Junioren  €90,- 

Recreant  €130,- 

Steunend lid  €13,50 

mailto:ledenadmininistratie@wijheruit.nl
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Communicatie & media 
 

Nieuw logo 

Met het realiseren van onze nieuwe skeelerpiste, is er ook een nieuw logo ontstaan voor 

Skeelerclub Oldebroek. Het nieuwe logo gebruikt de naam die de verenging sinds 1996 

gebruikt.  Het vorige logo, een ruit met de naam ‘d Wijheruit, was een samenvoeging van de 

namen van de grondleggers van het skeeleren in Oldebroek. Dries van Wijhe en Henri 

Ruitenberg. Deze naam behoort bij de oude skeelerbaan. 

 

Nieuwe website 

Dit jaar hebben we naast een nieuw logo, ook een nieuwe website gepubliceerd. Deze 

nieuwe website is opgezet in de dezelfde kleuren als het nieuwe logo. Op dit moment zijn wij 

als bestuur nog bezig om deze website te vullen met foto’s. Dit is een hele klus omdat we nu 

rekening moeten houden met de AVG. 

 

E-mail 

De e-mailadressen zijn nog niet omgezet van @wijheruit.nl naar @skeelerclub.nl. Dit blijkt 

nog even wat ingewikkelder te liggen dan eerder gedacht. Wij streven ernaar om dit eind 

2020 gerealiseerd te hebben. 

Het bestuur heeft een aantal nieuw e-mailadressen aangevraagd, zodat er voor 

aanmeldingen bij activiteiten geen privé e-mailadres meer gebruikt hoeft te worden. 

 

Nieuwsbrief 

Dit jaar zijn wij als bestuur ook gestart met het uitbrengen van een nieuwsbrief. Deze 

nieuwsbrief willen wij elke maand laten uitkomen. In de nieuwsbrief is altijd een agenda 

opgenomen voor de komende periode, wordt er informatie gedeeld over aankomende 

activiteiten en behaalde successen gedeeld. De nieuwsbrief wordt als mail doorgestuurd. 

Hierdoor bevat de nieuwsbrieftool geen ledengegevens. 

Het bestuur is voornemens de nieuwsbrief te continueren. 

 

Whatsapp 

Het bestuur is voornemens om een appgroep te starten, waarin alleen beheerders 

(bestuursleden en trainers) een bericht kunnen plaatsen. Dit wil het bestuur doen om de 

informatievoorziening van Skeelerclub Oldebroek nog toegankelijker te maken dan het nu is. 

Er kan niet gereageerd worden op de berichten in deze app zodat deze groepen puur 

informatief blijven. 

 

Social media 

Het bestuur heeft afgelopen jaar weinig gebruik gemaakt van de beschikbare social media. 

Het bestuur wil hier meer aandacht aan besteden en is op zoek naar mensen die daarbij 

kunnen ondersteunen. 
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Externe ontwikkelingen 
 

Veilig sportklimaat 

Voor sporten in een veilig klimaat is landelijk 

onder de aandacht. Hierin wordt het beleven van 

sportplezier steeds belangrijker. Een 

vertrouwenscontactpersoon kan in gevallen van 

incidenten benaderd worden door leden van de 

vereniging. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt, 

brengt het incident in kaart, kan mogelijkheden 

tot acties schetsen of doorverwijzen naar een 

hulpverlener. Edwin Bossenbroek en Elona ten 

Klooster hebben de cursus gevolgd. Elona zal 

hopelijk binnenkort beschikbaar zijn als 

vertrouwens-contactpersoon. In 2020 zal ook 

gestart worden met het gezamenlijk opstellen 

van gedragsregels en vervolgens het aanvragen 

van VOG’s. 

 

Lokaal preventie- en sportakkoord 

De gemeente Oldebroek streeft naar een ‘’Gezond Oldebroek’’. Om dit te bereiken ligt er een 

gemeentelijk sportakkoord. Het bestuur van Skeelerclub Oldebroek is verschillende 

momenten gevraagd om mee te denken over dit initiatief van gemeente Oldebroek.  

 

Gemeentelijke sportsubsidie 

De gemeente Oldebroek heeft het subsidiebeleid voor de sportaccommodaties gewijzigd. Wij 

hebben hierin als vereniging mee kunnen denken en ons zegje kunnen doen. Als vereniging 

met een accommodatie gaan wij jaarlijks een bedrag krijgen op basis van het ledenaantal + € 

500,-. Daarnaast ontvangen wij jaarlijks € 2.500,- voor onderhoud en instandhouding van de 

accommodatie. Als tegenprestatie wordt er van de vereniging verwacht dat wij jaarlijks een 

bijdrage leveren aan de activiteiten van Goed Bezig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

sportkennismakingstraject op scholen.  

 

Zwerfvuil 

De gemeente Oldebroek is via Goed Bezig ook gestart met een 

Zwerfafvalproject. Wij hebben ons eind 2019 aangemeld als Supporter 

van Schoon. Dit betekent dat wij in 2020 en daarna twee maal per jaar 

met een groep van tussen de 10 en 15 deelnemers het Hullenpad naast 

de skeelerbaan en het Hullenbos (Oldebroekerbos) met prikkers en 

zakken door zullen lopen om het zwerfvuil op te ruimen. 

 

 

 

Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Oldebroek (SESO) 

De SESO is formeel eigenaar van de oude skeelerbaan en in de toekomst van de gehele 

buitensportaccommodatie. In 2019 heeft het overdrachtsproces van gemeente naar SESO 

stilgelegen omdat wij niet tevreden zijn over de huidige inspanningen vanuit de SESO. De 

gemeente treedt hierin momenteel als bemiddelaar op. 

 

1. Cursisten veilig sportklimaat Oldebroek 
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Trainingen & cursussen 
 

Samenwerking clubwedstrijden 

Na het seizoen is er overleg geweest tussen onze club en Skeelerclub Oost-Veluwe 
(Heerde), over de planning van de beide competities: Berghtec en Habovo. Er worden 
afspraken gemaakt voor 2020 zodat er geen overlappende data zijn. Daarnaast tellen de 
twee beste uitslagen van beide competities mee voor een nieuwe trofee: de Veluwe Cup. 
 
 

Trainingen 

In het seizoen 2019 is er van maart tot en met september getraind. In de eerste maanden 

vonden de trainingen nog plaats op de oude skeelerbaan, omdat er nog hard gewerkt werd 

aan de afwerking van de nieuwe skeelerpiste. 

 

Op de dinsdagavond 18.15 – 19.30 uur werd er lesgegeven in zes niveaugroepen door de 

trainers Alyne, Alise, Brenda, Harry, Herald, Jan, Malissa, Regina en Thijs. Helaas hebben we 

aan het eind van het seizoen afscheid moeten nemen van Jan, Herald en Brenda, die door 

werk of verhuizing niet meer in de gelegenheid zijn om wekelijks een training te verzorgen. 

 

Dinsdag- en donderdagavond werd er getraind 

door de selectie en opleiding. 

Op donderdagavond werd de opleidingsgroep 

aangevuld met rijders die deelnemen aan de 

Stouwdamcompetitie. 

 

Woensdagavond is de trainingsavond van de 

recreanten. 2019 was voor hen een matig jaar, 

veel training vielen uit door regenval. Er is een 

vaste groep van 15 tot 18 sporters die bijna elke 

training aanwezig zijn. Maar is het een keer heel 

mooi weer, dan kan het zijn dat er 30 rijders op 

de baan staan. 

 

Cursussen 

Dit seizoen zijn er vier trainers die op de club de 

opleiding tot Skateleider niveau 2 van de KNSB 

gevolgd en afgerond hebben. Thijs, Malissa, 

Alise en Alyne zijn nu gediplomeerd trainer. 

 

Daarnaast hebben ook drie leden de KNSB-jury 

opleiding gevolgd. Zij kunnen nu bij de 

Stouwdamcompetitie en natuurlijk ook bij onze 

eigen wedstrijden jureren. Alise, Alyne en Jan 

hebben de opleiding afgerond.  

2. Een trainingsavond in 2019 

3. Deelnemers KNSB skateleider niveau 2 
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Landelijke resultaten 
 

KPN NK Baan/Weg Medemblik/Wervershoof 

Ewout Beijeman heeft zaterdag 1 juni brons gepakt bij de 

puntenkoers op het KPN Nederlands Kampioenschap Weg 

voor Junioren B heren. 

 

Overige uitslagen 

200m 

Heren Junioren B deelname van Erben Rens 

Dames  5e pl Alise Smit 

 

1000m 

Dames Kadetten 7e pl Esther Korenberg 

Heren Kadetten 9e pl Chris de Velde 

Heren Junioren B 9e pl Ewout Beijeman 

 13e pl Erben Rens 

Heren Junioren A 18e pl Pieter Beijeman 

Dames 14e pl Alise Smit 

 19e pl Leonie Klompjan 

 

Puntenafvalkoers 

Dames Kadetten 16e pl Esther Korenberg 

Heren Kadetten 6e pl Chris de Velde 

Dames Junioren B19e pl Britt van de Put 

Heren Junioren B 4e pl Ewout Beijeman 

 8e pl Erben Rens 

Heren Junioren A 14e pl Pieter Beijeman 

Dames 18e pl Leonie Klompjan 

 

500m 

Dames Kadetten 15e pl Esther Korenberg 

Heren Kadetten 8e pl Chris de Velde 

Dames Junioren B19e pl Britt van de Put 

Heren Junioren B 9e pl Ewout Beijeman 

 12e pl Erben Rens 

Heren Junioren A 13e pl Pieter Beijeman 

Dames 5e pl Alise Smit 

 

Afvalkoers 

Dames Kadetten 19e pl Esther Korenberg 

Heren Kadetten 8e pl Chris de Velde 

Heren Junioren B 7e pl Ewout Beijeman 

Heren Junioren B 7e pl Ewout Beijeman 

 

 

 

One lap weg 

Dames Kadetten 23e pl Esther Korenberg 

Heren Kadetten 9e pl Chris de Velde 

Dames Junioren B14e pl Britt van de Put 

Heren Junioren B 10e pl Ewout Beijeman 

 17e pl Erben Rens 

Heren Junioren A 20e pl Pieter Beijeman 

Dames 9e pl Alise Smit 

 17e pl Leonie Klompjan 

 

Puntenkoers weg 

Dames Kadetten 15e pl Esther Korenberg 

Heren Kadetten 9e pl Chris de Velde 

Dames Junioren B22e pl Britt van de Put 

Heren Junioren B 3e pl Ewout Beijeman 

 14e pl Erben Rens 

Heren Junioren A 20e pl Pieter Beijeman 

Dames 18e pl Alise Smit 

 19e pl Leonie Klompjan 

 

 

 

4. Ewout Beijeman 
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KPN NK Marathon Staphorst 

Ook bij het KPN NK marathon in 

Staphorst op 12 juni pakte Ewout een 

bronzen medaille bij de Junioren B 

heren. Erben Rens finishte als 13e in 

dezelfde categorie en Niek Post stond 

aan de start. 

Alise Smit eindigde op dit NK bij de 

dames op plaats 21. Ook Leoni Klompjan 

nam deel aan het NK bij de dames 

senioren. 

Laura van den Brink nam deel bij de 

Junioren B dames en finishte als 27e. 

Hans van de Wetering behaalde een 2e plaats bij de Masters. 

 

Landelijke Baan Jeugd 

Dames Kadetten  19e pl  Esther Korenberg 

Heren Kadetten  3e pl Chris de Velde 

Heren Junioren B 10e pl Ewout Beijeman 

 13e pl Erben Rens 

 25e pl Niek Post 

 

Landelijke Baan Senioren 

Dames Sprint 22e pl Alise Smit 

Leonie Klompjan en Pieter Beijeman hebben aan een enkele wedstrijd deelgenomen. 

 

Open Gelders Kampioenschap 100m 

sprint Heerde 

Een mooie bronzen medaille voor Alise Smit 

op de 100m.  

 
Overige uitslagen 
Heren Kadetten 3e pl Chris de Velde 

Dames Junioren B 2e pl Britt van de Put 

Heren Junioren B 4e pl Ewout Beijeman 

 5e pl Erben Rens 

Dames 3e pl Alise Smit 

 4e pl Alyne Boerman 

  

5. Podium NK Marathon Staphorst 

6. Alise Smit 100m sprint 
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Door ons georganiseerde landelijke wedstrijden 
 

Landelijke Marathon Oldebroek 27 april 

De marathon op Koningsdag viel letterlijk in het 

water. De wedstrijd voor de senior heren werd 

afgelast. Deze wedstrijd wordt al jaren door Tonnie 

van Tongeren met een vaste groep vrijwilligers 

georganiseerd. 

 

De winst bij de dames ging naar Bianca 

Roosenboom. Zij finishte voor Anna van den Bos en 

Beau Wagemaker. Alise Smit eindigde op een 19e 

plaats en Leoni Klompjan werd als 24e geklasseerd. 

 

Landelijke Marathon ’t Harde 11 mei 

Deze wedstrijd werd onder regie van Eduard Vinke 

georganiseerd. De winst bij de dames ging naar 

Bianca Roosenboom voor Maya de Jong en 

Evelien Vijn.  

De winst bij de heren ging naar Ingmar Berga, voor 

Peter Michael (Nieuw-Zeeland) en Crispijn Ariëns. 

Helaas namen er geen clubleden deel. 

 

Nationaal Pupillen Toernooi 31 augustus 

Het jeugdpupillentoernooi vond plaats op 31 

augustus en leverde mooie wedstrijden op. Vanuit 

het gehele land waren er ongeveer 100 

deelnemers naar Oldebroek gekomen. De 11 

deelnemers vanuit de club deden allemaal super 

goed hun best.  

Dames Pup. 4 2e pl Elise Douma 

Dames Pup. 3 1e pl Esmee Bonestroo 

 4e pl Saar van Leeuwen 

 7e pl Lotte van ‘t Hof 

 9e pl Julia Bakker 

 13e pl Vieve Berghorst 

Dames Pup. 2 2e pl Kyra Kamstra 

 10e pl Kim Bakker 

Heren Pup. 2 5e pl Sander Leusink 

 8e pl Colin de Velde 

Heren Pup. 1 5e pl Marc Post 

 

Landelijke Baan Jeugd 31 augustus 

Op zaterdag 31 augustus werd ook de 

finalewedstrijd Landelijk Baan verreden. Er deden 

60 deelnemers mee. Dit leverde mooie wedstrijden 

op bij de 500m en de puntenkoersen. Chris de 

Velde (Heren Kadetten) veroverde een 3e plaats en 

Ewout Beijeman (Heren Junioren B) de dag winst. 

Niek Post was weer terug in competitie na zijn 

blessure. 

7. Bianca Rooseboom in Oldebroek 

8. Podium 't Harde 

9. Nationaal pupillen toernooi Oldebroek 

10. Landelijke baan wedstrijd Oldebroek 
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Georganiseerde regionale en clubwedstrijden 
 

Stouwdamcompetitie 

Ook dit jaar hebben wij op onze 

baan weer een wedstrijd in de 

Stouwdamcompetitie 

georganiseerd. Er werd gestart 

met de 100m tijdrit. Een zeer 

snelle tijd van 10,502 werd er 

op deze 100m geklokt door 

junior Ruben Ligtenberg uit 

Rijssen. 

De 2e afstand van de dag was 

een in-line wedstrijd. Eerst 

werden er series gereden. In 

groepjes van maximaal zes 

rijders werd er gestart. De zes 

tijdsnelsten gingen door naar de 

A-finale. De nummers 7 tot en met 12 op tijd gingen door naar een B-finale, etc. Helaas 

werd deze afstand onderbroken door een regenbui. Het weer knapte verder op de dag niet 

meer op en dus heeft de jury moeten beslissen om de wedstrijd af te gelasten.  

Na de finalewedstrijd zijn alle clubrijders op de club nog getrakteerd op hamburgers. 

 

De volgende eindplaatsen voor onze leden  

Meisjes pup. 3  1e pl. Esmee Bonestroo  

 4e pl. Saar van Leeuwen 

Meisjes pup. 2  1e pl. Kyra Kamstra  

 7e pl. Merel Smit 

Jongens pup. 2  2e pl. Colin de Velde 

Meisjes pup. 1  10e pl. Noor van Loo 

Jongens pup. 1  1e pl. Marc Post  

Meisjes Kadetten2e pl. Esther Korenberg  

 11e pl. Floor van Leeuwen 

Jongens Kadetten 3e pl. Chris de Velde 

Dames Junioren    4e pl. Laura van den Brink   

 7e pl. Diona Balk  

 10e pl.  Iris Eilander 

Heren Junioren  3e pl.   Ewout Beijeman  

 5e pl.  Pieter Beijeman 

 6e pl.  Erben Rens 

 7e pl.  Niek Post 

 

 

11. Stouwdam competitie Oldebroek 
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Berghtec competitie 

Ook dit jaar hebben wij weer vijf wedstrijden op onze baan georganiseerd voor onze leden 

en de leden van de omliggende verenigingen. De coördinatie lag voor het tweede jaar bij 

Gerrit van den Brink. 

 

Eindklassement: 

Meisjes Pup. 4 1e pl. Elise Douma 

 2e pl. Jasmijn Smit;  

 3e pl. Silve Berghorst 

 

Meisjes Pup 3 1e pl. Esmee Bonestroo 

 2e pl. Saar van Leeuwen 

 3e pl. Lotte van ’t Hof 

 4e pl. Julia Bakker 

 5e pl. Berthilde Westhoff 

 6e pl. Eva-Lynn Grootkarzijn 

 7e pl. Lynn Hoekert 

 8e pl. Rosa van Egteren 

 9e pl. Vieve Berghorst 

 

Jongens Pup 3 1e pl. Guus Post 

 2e pl. Jelle Hulst 

 

Meisjes  Pup 2 1e pl. Kyra Kamstra 

 2e pl. Kim Bakker 

 3e pl. Merel Smit 

 4e pl. Josefien Camminga 

 5e pl. Eline van Keulen 

 6e pl. Lotte Tijssen 

 7e pl. Anneli Blijenburg 

 8e pl. Ilse Rens

Jongens Pup. 1  1e pl. Sander Leusink 

 2e pl. Colin de Velde 

 

Meisjes Pup 1 1e pl. Britt van der Linden 

 2e pl. Noor van Loo 

 3e pl. Claudia Leusink 

 

Jongens Pup. 1 1e pl. Marc Post 

 2e pl. Mathijs van de Streek 

 

Meisjes Kadetten1e pl. Sanne Bakker 

 2e pl. Denice Burgmeijer 

 3e pl. Denise Bakker 

 4e pl. Marit van Dijk 

 5e pl. Floor van Leeuwen 

 

Meisjes Junioren1e pl. Laura van den Brink 

 2e pl. Marit Mekelenkamp 

 3e pl. Britt Roeke 

 4e pl. Dione Balk 

 5e pl. Iris Eilander  

 

  

12. Finale Berghtec competitie 
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Clubkampioenschappen jeugd  

Het clubkampioenschap is voor het laatste jaar gesponsord door AW Bestrating. 

Meisjes Pup 4  1. Jasmijn Smit Zwolle 

 2. Elise Douma Kampen 

 3. Silve Berghorst Kampen 

 

Meisjes Pup 3 1. Esmee Bonestroo Hulshorst 

 2. Meri-Jen ten Hove Wezep 

 3. Ellen Bakker 't Harde  

 4. Bertilde Westhoff Oldebroek 

 5. Vieve Berghorst Kampen 

 

Meisjes Pup 2 1. Kyra Kamstra Hattem 

 2. Kim Bakker 't Harde 

 3. Merel Smit Zwolle 

 4. Ilse Rens Doornspijk 

 

Jongens Pup 1  1. Colin de Velde Wilsum 

 

Meisjes Pup 1  1. Noor van Loo Hattem 

 2. Deborah Vinke 't Harde 

 3. Claudia Leusink Dronten 

 

Jongens Pup 1  1. Mark Post 't Harde 

 

Meisjes Kadetten  1. Esther Korenberg Noordeinde 

 2.  Sanne Bakker 't Harde 

 3. Robin Schuld Oldebroek 

 4. Denise Bakker 't Harde 

 

Meisjes Junioren  1. Britt van de Put Zeewolde 

 2. Laura van der Brink Kampen 

 3. Diona Balk Elburg 

 4. Iris Eilander Elburg 

 

Jongens Junioren  1. Erben Rens Doornspijk 

 2. Ewout Beijeman Oldebroek 

 3. Pieter Beijeman Oldebroek 
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Activiteiten 
 

NL Doet 

Het seizoen startte weer met de NL Doet dag. Op 

zaterdag 16 maart werden de reclameborden weer 

rondom de baan geplaatst, de inhoud van de 

skeelerkar gesorteerd, de clubkleding geteld, 

gesorteerd en in nieuwe bakken opgeruimd. 

 

 

 

Open Dag 

De open dag vond plaats op 30 maart met heel 

mooi weer. Er waren 110 kinderen op deze ochtend 

aanwezig. De clinics werden dit jaar verzorgd door 

onder andere Bart en Willem Hoolwerf. Mannen die 

als jongetjes begonnen zijn met skeeleren op onze 

baan en nu op het hoogste niveau aan 

marathonschaatsen doen. 

 

 

 

Koningsspelen 

Op 12 april werden de Koningsspelen voor 

verschillende scholen uit Oldebroek georganiseerd in 

en rondom de Talter. De skeelerclub verwelkomde 

elke ronde 45 kinderen die een helm, bescherming 

en skates mochten afhalen. Nadat alles aan 

getrokken was kregen zij een clinic van Alise, Alyne 

of van de studenten van de Hanzehogeschool 

Zwolle. 

 

 

Pannenkoekenparty na het clubkampioenschap 

Na afloop van de clubkampioenschappen op 6 juni hebben alle deelnemers gezellig samen 

in de kantine pannenkoeken gegeten.  

 

Figuur 16. Laura, Iris, Kylie en Diona 

Figuur 17. Pannenkoeken na clubkampioenschap 

 

Figuur 13. Activiteiten NL Doet 

Figuur 14. Open Dag 2019 

Figuur 15. Deelnemer in actie clinic 
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Ouder-kind skeeleren 

Dinsdagavond 18 juni vond het (groot)ouder-kind skeeleren 

plaats. Regina had ook dit jaar weer mooie oefeningen gepland, 

waar (groot)ouders en kinderen veel plezier aan beleefden. Na 

afloop ontving iedereen een diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 minuten Kika 

De eerste editie van 24 minuten voor Kika op 

onze eigen baan dinsdag 3 september was een 

mooi succes. De jeugdrijders die nog niet aan 

de 24uurs Kika mogen deelnemen haalden 

samen ruim duizend euro op. 

24 minuten lang deed iedereen zijn uiterste 

beste om zoveel mogelijk rondes te skeeleren. 

De Kika mascotte moedigde iedereen aan. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 19. Start 24minuten Kika 2019 

Figuur 18. Ouder-kind skeeleren  
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24Kika 

Ook dit jaar weer vijf teams die samen skeelerden 24-

uur aaneen skeelerden. Helaas hadden we te maken 

met enkel wolkbreuken, waardoor ’s nachts het 

evenement tijdelijk werd stilgelegd. Samen brachten 

wij samen weer een hele mooi opbrengst voor 24Kika 

tot stand van ruim 9 duizend euro!  

 

De organisatie rondom deze vijf teams wordt jaarlijks 

in goede banen geleid door de Kika commissie, 

bestaande uit Regina Wierenga, Martijn Boerman, Jan 

Balk, Jan Post, Edwin Bossenbroek en Theo Kwakkel. 

Iedereen super bedankt voor de bijdrage en de inzet! 

 

 

Mini-elfstedentocht en slaapparty 

In het laatste weekend van het seizoen werd er 

traditiegetrouw van vrijdag- op zaterdagnacht een 

slaapparty gehouden in het clubgebouw. Nadat eerst 

de jongste jeugd deel had genomen aan een mini-

elfstedentocht, was het tijd voor de bonte avond. Er 

werd wat afgelachen. Na een lange avond was het tijd 

voor een korte nacht en na het ontbijt was het moment 

gekomen om de laatste ronde van het seizoen 2019 te 

rijden. 

 

 

Vrijwilligersavond 

Op vrijdagavond 8 oktober zijn de vrijwilligers 

uitgenodigd die afgelopen seizoen op enig moment 

ondersteuning hebben verleend bij de activiteiten, 

wedstrijden en oplevering van de piste. In de kantine 

van de club hadden we een gezellig avond, waar de 

sporters voor bijzondere prestaties, afscheidnemende 

trainers en bestuurders in het zonnetje werden gezet. 

 

 

  

Figuur 20. Kika 2019 

Figuur 21. Slaapparty 2019 

Figuur 22. Spelletjes met juf Regina 
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Oplevering piste & Opening 
 

De piste is in seizoen 2018 neergelegd en geasfalteerd. Vanaf juli 2018 werd al op getraind, 

maar de piste was nog niet af. Dit zijn de werkzaamheden in de periode januari – juni 2019. 

 

 
Start montage boarding: 104 gaten boren 

in asfalt en klinkers. 

 

Sloopwerk oude tennisbaan 

 
Plaatsing nieuw hek 

 

 
Lichtmast op zonne-energie beschikbaar 

gesteld door G. Kroeze dienstverlening. 
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Ondanks de winter wordt er hard gewerkt 

aan de boarding. Gerrit Evink Engineering, 

ontwerpt en tekent elk onderdeel 

nauwkeurig uit. Super Gerrit en Caroline  

Evink dat jullie deze tijd en energie steken 

voor een prachtig eindresultaat tussen de 

drukke werkzaamheden door. 

 

 
Aanleg beweegpad 

 

 
Aanleg tuin aangelegd en gesponsord 

door Wilfred Meijer tuinen, Oldebroek 

 
De werkzaamheden aan de boarding gaan 

continue door met de toppers Martijn 

Boerman, Rowin Boerman, Jan Rens, 

Harry Kamstra, Jan Post, Jan Balk, Jan 

Eilander, Eduard Vinke, Tonnie van 

Tongeren, Jan Puttenstein en Peter 

Rotman 
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De laatste loodjes qua boarding 

 

 

 
Opbouw start/finish boog / trust 

 

 
Plaatsing fietsenrekken 

 

 
Het is zover, de boarding is gereed en 

wordt beplakt met onze sponsoren die de 

afgelopen jaren meegedacht, meegewerkt 

en materieel ter beschikking hebben 

gesteld. 

 

Tot slot wordt er in najaar nog een kast 

gebouwd en kabels getrokken voor het 

tijdwaarnemingssysteem. De piste is af. 
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En toen was daar op vrijdagavond 30 augustus de feestelijke opening van de Buitensport 

Accommodatie Oldebroek.  
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De gemeente Oldebroek schenkt een 

watertappunt aan de Buitensport acc.

 

 
 

Uit handen van waarnemend 

burgemeester Janneke Snijder-Hazelhof 

van Oldebroek ontvangt Eduard Vinke het 

beeldje Oldebroekers voor mekaar (OVM) 

waarderingsbeeldje. 

 

 

 
Onthulling logo Buitensportaccommodatie 
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Oud burgemeester van Oldebroek Adriaan 

Hoogendoorn rijdt een baanrecord.

 
 

 
 

De club ontvangt een beeld (ontworpen 

door Harry Kamstra) van een skeeleraar 

(naar een foto van de jonge Eduard) 
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Lekker eten, gezelligheid en 

helikoptervluchten.  


