
 

 

 Jaarverslag S.T.V. Eemsmond 

 Seizoen 2018/2019 
 

                        
Het bestuur bestond uit de volgende personen:  
Voorzitter : Edward Stulp 
Secretaris : Harold Groenewold 
Lid (communicatie) : Eric Drenth 
Penningmeester : Henk Wiersema 
Vicevoorzitter : Vacant 
Lid (technische commissie) : Vacant 
 
Ledenbeheer Anita de Vries-Dorenbos, Petra Ritsema en Bonnie Groenewold-Hoekstra (geen 
bestuursfunctie). 
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 2x in vergadering bijeen. 
De laatste ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 27 november 2017 in Kardinge en heeft in 2018 door 
omstandigheden niet plaatsgevonden. 
 
Ledenbestand  
De vereniging bestond op 1 oktober 2018 uit 156 leden. In de loop van het seizoen 2018-2019 hebben zich 13 
nieuwe leden aangemeld, 11 leden hebben zich afgemeld. 
Op 1 oktober 2019 staat het ledenbestand op 158 personen. Dit betekent een stijging van 2 leden.  
De leden zijn als volgt over de categorieën verdeeld: 

 93 recreanten; 

 19 pupillen; 

 13 junioren; 

 2 (neo)-senioren/masters; 

 2 zomerleden; 

 29 andere leden, dat wil zeggen niet-betalende en/of niet-schaatsende leden zoals: 
trainers, vrijwilligers, donateurs, ereleden, leden van verdienste en bestuursleden. 

Het ledenbestand wordt bijgewerkt door Anita de Vries-Dorenbos en Bonnie Groenewold-Hoekstra. 
 
Trainers van het seizoen 2018-2019  
Maandag Junioren : Robbert Bosscher 
Maandag recreanten : Kees de Wilde, Jessica Jager en Jilldau Tjalma 
Woensdag recreanten : Janny Tjalma 
Woensdag junioren : Velda Tjalma 
Vrijdag junioren : Robbert Bosscher 
Zaterdag : Kees de Wilde, Patrick Kuiper en Jilldau Tjalma 
 
Winterperiode  
De opkomst tijdens de trainingen was goed. Er is weer goed gepresteerd door de Eemsmonders.  
STV Eemsmond heeft dit jaar een 1e prijs behaald op de interclub van YVG 
Een 2e en 3e plaats op het NK-marathon (Britt Breider en Daan Ridder) 
Clubrecord: A-pupillen 1500m jongens Daan Ridder: 1.20,14 
Clubrecord: A-pupillen 1500m meisjes Paula Kuipers: 1.22,27 
Clubrecord: E-pupillen 300m meisjes Anne Breider: 35,85 
Clubrecord: E-pupillen 500m meisjes Anne Breider: 58,82 
 
Het winterkamp  
Zaterdag 20 oktober zijn we met een klein ploegje afgereisd naar Inzell. Dit jaar bestond de ploeg uit 2 neo-
senioren, 6 junioren en 4 pupillen, inclusief alle meereizende ouders. Trainers voor dit jaar waren Jilldau 
Tjalma en Jessica Jager. Zondag stond de eerste training op het programma. Wij begonnen met sprintjes bij 
de berg omhoog wat gelegen is achter de Max Aicher Arena. Die middag vond tevens de eerste ijstraining 
plaats. 
Maandag was de planning bijna identiek aan die van zondag. Bovendien was er geregeld dat de nieuwe 
clubkleding in Inzell zou worden bezorgd, zodat de leden hier ook gebruik konden maken van hun nieuwe 
wedstrijd pakken en overkleding. Deze zijn in goede orde aangekomen en dat was voor de kinderen uiteraard 
een mooie toevoeging. ’s Avonds gingen we ook nog met zijn allen naar het overdekte zwembad, waar we 2 
uurtjes zoet waren in het water. Ook Jaron, die helaas zijn pols kortgeleden had gebroken, kon zich uitleven in 
het zwembad, aangezien hij ‘zwemgips’ had gekregen. 



 

 

Dinsdag was een rustdag waarop iedereen zijn eigen gang kon gaan en de gelegenheid had om de verdere 
omgeving te ontdekken. Door menig familie werd er geshopt, of werd er een cultureel uitstapje gemaakt. 
 
Woensdag vond er alleen een wedstrijdvoorbereiding op het ijs plaats, omdat om 17.00 uur het Atje Keulen 
Deelstra toernooi, dit jaar voor de 25e keer, van start zou gaan. Tijdens deze wedstrijd zijn er door onze rijders 
in totaal 11 persoonlijke records gereden! Hier zijn wij als trainers natuurlijk erg trots op. Hoe ervaren 
sommige van onze rijders ook zijn, toch kan het nog wel eens voor komen dat een B-junior in de verkeerde 
baan start. Dit moest helaas Roos overkomen. 
Donderdag stond in het teken van sprinten. De ochtend begon met een sprint- en reactietraining, waarbij ook 
de ouders zich aan een sprintje waagden. Dit wekt natuurlijk bij de pupillen de nodige strijdlust op. Eveneens 
vond er ’s middags een sprinttraining op het ijs plaats. ’s Avonds was er voor de liefhebbers de mogelijkheid 
om deel te nemen aan de supersprint: 100, 300 en 500m. Helaas verliep ook deze avond het verschijnen aan 
de start voor de Eemsmonders niet geheel vlekkeloos. Jochem stond klaar in wedstrijdpak, met schaatsen aan 
en het juiste bandje om. Echter stond hij niet aan de startlijn, en vertrok zijn tegenstander zonder hem. Hierop 
zei Jochem: “ach ja, jammer”. Toch bleek hij van deze blunder geleerd te hebben, toen hij vervolgens op de 
300 meter met een persoonlijk record over de eindstreep kwam. 
Vrijdag ochtend hebben we de prijzen die tijdens de wedstrijd waren binnengesleept, mogen ophalen. Voor 
S.T.V. Eemsmond waren er 4 medailles: goud voor Marinda, zilver voor Daan en Jaron en brons voor Tim. 
Vervolgens begonnen wij aan de afsluitende duurloop om de Falkensteinberg: 7.2 km in totaal. Ondanks de 
vermoeidheid heeft iedereen de tocht uitgelopen en zat er bij de meesten zelfs nog een eindsprint in. Ook Jos 
en Bonnie waagden zich hardlopend en wandelend aan het rondje. ’s Middags stond helaas alweer de laatste 
ijstraining op het programma. Sommige leden wilden dan ook extra lang genieten van de laatste rondjes op 
het ijs van Inzell. 
Na deze fanatieke trainingsweek is er zoals ieder jaar weer afgesloten met een pizza bij pizzeria Massimo en 
een ijsje bij de plaatselijke ijssalon. Helaas bleek bij aankomst dat niet alle smaken meer op voorraad waren. 
Dit tot grote teleurstelling van Simon, die de hele week nog geen ijsje had gegeten, en vanavond graag drie 
bolletjes vanille-ijs wilde met een beetje slagroom. Dit bleek te veel gevraagd, waarop Simon besloot helemaal 
geen ijs meer te nemen… 
Zaterdag 27 oktober zijn alle leden weer naar huis vertrokken. Het was weer een mooie trainingsweek met 
goede inzet van alle deelnemers en ouders. 
Zie voor foto’s op fotoalbum: Inzell 2018 of filmpjes op filmpjes Inzell 2018. 
 
Clubwedstrijden 
Ook dit seizoen zijn er niet twee, maar is er één clubwedstrijd geweest dat tevens diende als onze 

clubkampioenschap. De reden hiervoor is dat we ijsuren hebben moeten afstaan aan Drenthse verenigingen. 

De gezins-estafette was zeer geslaagd en kan wel eens een blijvend onderdeel worden. 

 
Interclub 
Afgelopen schaatsseizoen 2018/2019 hebben de pupillen en junioren mee gedaan aan meerdere interclubs. 
1. 01-12-2018 YVG pupillen interclub waar we de 1e plaats hebben behaald! 
2. 22-12-2018 Scheuvellopers interclub, plek is onbekend 
3. 26-12-2018 kerstsprint toornooi, geen podium 
4. 02-02-2019 HIJC pupillen interclub waar we een derde plek hebben behaald! 
Ook dit seizoen komen er weer een aantal interclubs aan. Helaas merken we dat het animo om naar een 
interclub te gaan buiten Groningen en Heereveen niet groot is. Zo hebben we al meerdere malen interclubs in 
oa Deventer en Enschede af moeten zeggen omdat we geen schaatsers mee kregen om daar heen te 
gaan/reizen. Dit is jammer. Het is ontzettend leuk en leerzaam om op andere banen te schaatsen maar ook om 
onze club elders te kunnen tonen en om mooie ervaringen op te doen. Ook worden we minder gevraagd omdat 
we meerdere malen hebben moeten bedanken waardoor je niet meer gevraagd wordt. 
We proberen zoveel mogelijk af te wisselen met de interclubs zodat eenieder gevraagd wordt bij 1 of meerdere 
interclubs. Dit hangt een beetje af van de leeftijdscategorieën die mee mogen doen. 
Voor vragen over bovenstaande kunt u terecht bij de trainers of bij Anita de vries of Marijke Ridder. 
 
NPT 
Op 19 januari 2019 is door STV Eemsmond de 25e editie van het Nederlands Pupillen Toernooi georganiseerd. 
Passend bij de 25e editie droeg het toernooi de naam van onze vereniging. De andere kant van de medaille was 
dat er dit jaar helaas geen hoofdsponsor voor het toernooi gevonden is. Gelukkig hebben vele andere 
sponsoren en het bestuur van Eemsmond het weer mogelijk gemaakt een mooi toernooi te organiseren. Ter 
ere van de 25e editie was er voor iedere deelnemer een gebakje en een sleutelhanger in de vorm van een 
schaats, als aandenken aan het toernooi. 
Het toernooi was, zoals ieder jaar, een groot succes en er zijn vele PR’s verreden op het ijs van onze thuisbaan 
Kardinge. Dank hiervoor gaat uit naar onze NPT-commissie en alle vrijwilligers die hebben geholpen in de 
voorbereiding en op de dag zelf. 



 

 

168 deelnemers stonden er in totaal aan de start. Dit waren de snelste rijders per categorie (pupil A, B en C) 
van 17 400-meter banen door heel Nederland. Wij zijn blij dat alle deelnemers de reis naar het noorden 
maken speciaal voor dit toernooi. 
Op naar de 30e editie! 
 
Zomerperiode  
De zomertrainingen hebben in de periode van mei tot september plaatsgevonden. De fietstrainingen zijn dit 
jaar door de leden zelf opgepakt. Hiervoor is een appgroep aangemaakt waarin leden die wilden gaan fietsen 
met elkaar konden afstemmen wanneer ze dit gingen doen. De Training op de woensdag is het eerste deel van 
de zomer in drie groepen verzorgt. Janny Tjalma verzorgde de training voor de recreanten. Jilldau Tjalma 
verzorgde de training voor de pupillen en Jessica Jager en Velda Tjalma wisselden de junioren af. Vanaf de 
zomervakantie zijn de pupillen en junioren samengevoegd.  
De skeelertrainingen hebben tot de bouwvak plaats gevonden in Ten Boer. Robbert Bosscher gaf de training 
aan de junioren en Velda Tjalma deed dit voor de pupillen. Na de bouwvak moesten we noodgedwongen 
uitwijken naar Loppersum, omdat de skeelerbaan in Ten Boer aangepakt werd. Loppersum was niet ideaal, 
maar zo konden we in ieder geval de trainingen door laten gaan. Inmiddels is de skeelerbaan in Ten Boer weer 
bruikbaar. 
 
Zomerkamp  
Voor het zomerkamp van 2019 zijn we naar kampeerboerderij de Klonie geweest. Met een mooi programma, 
een gezellige groep en prima weer, is het weer een geslaagd kamp geworden. In totaal hebben 20 deelnemers 
meegedaan, en hebben 7 trainer-vrijwilligers e.e.a. voorbereid. Rond 17.00 uur was iedereen aanwezig en zijn 
we begonnen met een hardlooptraining. Dit jaar hadden we als thema Disney en werd iedereen in een team 
ingedeeld, samen met je groep werd er vrijdag avond een quiz gedaan. Zaterdag werd begonnen met  een 
hardlooptraining. Na het eten zijn we gestart met een meerkamp. ’s Avonds was het, toen het donker werd, 
uiteraard tijd voor een bosspel. Het afgelopen jaar kregen we van een aantal leden te horen dat ze best nog een 
keer vaker wilden trainen. Hier hebben de trainers gehoor aan gegeven waardoor de junioren op 
zondagmorgen nog een extra duurloopje mochten afwerken. Zondag werd het kamp uiteraard afgesloten met 
zeepsopvoetbal. In 2019 werd het kamp georganiseerd door Leonie Perdok, Anita Dorenbos-de Vries, Patrick 
Kuiper, Jur van Dijk, Jessica Jager en Jilldau Tjalma. 

 

Activiteiten/feestcommissie 
Nieuw dit jaar is een activiteiten/feestcommissie voor de jeugd en de junioren, waaraan Ingrid Kuipers en 

Marijke Ridder (twee moeders van kinderen die schaatsen bij STV Eemsmond) invulling geven. 
In het voorgaande schaatsseizoen zijn zij gevraagd om deze commissie op te starten met als doel af en toe een 
leuke activiteit (anders dan schaatsen) te organiseren voor de jeugd en de junioren.  
In december 2018 zijn zij begonnen met wat lekkers na een sinterklaas-schaatstraining en tijdens de jaarlijkse 
clubkampioenschappen is een vervolg gegeven aan de familie-estafette. Gezien de enthousiaste reacties en de 
goede sfeer was dit ontzettend leuk, waarbij veel families met elkaar de strijd aangingen om als eerste over de 
finish te komen.  
In mei 2019 zijn de pupillen, junioren en de trainers met elkaar wezen bowlen en eten in Delfzijl. Er gingen 
zoveel schaatsers mee dat alle bowlingbanen bezet waren met STV-Eemsmonders! Een geslaagd evenement. 
Mochten er leuke ideeën zijn vanuit de vereniging, schroom dan niet en zoek ons op! Alle ideeën zijn welkom!  
 

Selecties 
Jeugdbaan ploeg:  
Rijders: Britt Breider & Joris Kuipers  
Trainers: Corine van der Meijden & Jan de Vries 
 
C-selectie:  
Rijders: Paula Kuipers & Daan Ridder  
Trainers: Corine van der Meijden & Jan de Vries  
 
 
RTC Noord:  
Rijders: Elwin Jongman  
Trainers: Ingo Bos  
 
Namens het bestuur van STV Eemsmond 
Harold Groenewold 
Secretaris 


