
 

IJs-en Skeelerclub “Puttershoek” 
Opgericht 2 Februari 1917 

 

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering 

op vrijdag 16 december 2022 in de kantine van de IJs- en Skeelerclub. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

 

Agenda 

 

1 .  Opening. 

2 .  Mededelingen door de voorzitter. 

3 .  Jaarverslag secretaris. 

4 .  Jaarverslag penningmeester. 

5.   Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit Hans de Ruiter en Nico van Maanen. 

6 .  Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. Aftredend is Hans de Ruiter, die ook geen 

      deel meer kan uitmaken van de commissie in verband met zijn benoeming tot bestuurslid.       

7 .  Bestuursverkiezing. 

      Aftredend, en direct herkiesbaar, de dames Wilma Bijl en Anneke de Graaf 

      en de heer Wim Westdijk. 

      Aftredend en niet-herkiesbaar: Hugo Vos. Het bestuur stelt voor in zijn plaats Jennifer van        

      Maanen te benoemen.  

      Verder is door het overlijden van bestuurslid K. Zoon een vacature ontstaan. Voorgesteld       

      wordt in deze vacature te voorzien door benoeming van Klaas de Graaf. 

      Tot slot wordt voorgesteld het bestuur uit te breiden met 1 persoon door benoeming van  

      Hans de Ruiter tot bestuurslid.   

 8.  Programma komend seizoen. 

 9.  Rondvraag. 

10. Gratis verloting. 

11. Sluiting. 

 

       PAUZE 

 

Hierna is er het rad van avontuur met diverse prijzen, zoals bout, taarten, enz.  

Ook is er weer de gebruikelijke “snert” 

 

Namens het bestuur, 

Arjon Verzijl 

Secretaris  

  



IJs- en Skeelerclub “Puttershoek”  

Opgericht 2 februari 1917 

 

Jaarverslag december 2021/ december 2022 

 

Dit jaarverslag start op het moment, dat er een nieuwe lock-down was ingegaan als gevolg 

van de coronacrisis. Deze ging op zaterdag 17 december in. Het bestuur heeft toen besloten 

om direct alle jeu de boules-activiteiten tot nader order te staken. En ook de kantine diende 

wederom gesloten te blijven. Gelijk daarna begon het te vriezen. Omdat ze toch een paar 

graden vorst opgaven, hebben de ijsmeesters besloten een laagje water op de baan te zetten en 

ook de overige voorbereidingen te treffen, zoals het afsluiten van de drainage en de riolering. 

Dit gebeurt met zogenaamde ballonnen. De twee nachtjes vorst onder ideale omstandigheden 

(het was windstil) leverde een mooie ijsvloer op. Een geluk bij een ongeluk was, dat een van 

de ballonnen wat lekte. Daardoor was het water onder het dunne laagje ijs weggevloeid en het 

gevolg was een dunne ijslaag, die vast op het asfalt lag. En daar kon je op schaatsen!! Daarom 

hebben we ook wat lucht uit de andere ballon laten lopen, zodat ook de andere kant van de 

baan vast op het asfalt kwam te liggen. Omdat er voor de nacht daarna geen vorst meer werd 

opgegeven, hebben de ijsmeesters besloten de baan toch te openen, maar dan alleen voor 

kinderen tot 18 jaar. En gelijk kwamen er best wat kinderen op het ijs af, want ze hadden 

(door corona vervroegde) kerstvakantie. In totaal was het maar 2,5 uur mogelijk om te 

schaatsen, maar in ieder geval hadden de kinderen volop plezier. De kantine was uiteraard 

dicht, maar toch leverde dit nog 15 nieuwe leden op! 

 

Door de corona kon voor het tweede jaar op rij geen ledenvergadering worden gehouden.  

Door de op dat moment geldende corona maatregelen konden we namelijk helaas net als vorig 

jaar geen 70 leden in ons clubgebouw ontvangen. Desondanks wilden we wel dat een aantal 

zaken doorgang zouden vinden. Daarom hebben wij die voorstellen in het clubblad 2022 

verwoord met het verzoek aan de leden om te reageren, als ze het met de voorstellen niet eens 

waren. Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Dit betekent, dat Arie van de Graaf als 

bestuurslid/secretaris is teruggetreden en dat Martin Snijders in het bestuur heeft 

plaatsgenomen. Verder is ingestemd met het nieuwe recht van opstal. 

 

Verder heeft het niet meer echt gevroren, zodat de paar uur ijs in december 2021 de enige 

schaatsactiviteiten opleverde. 

Over schaatsen gesproken. Er waren wel successen te noteren voor ons getalenteerde lid Kayo 

Vos. De 18-jarige, die nu in Heerenveen woont, wist zich te kwalificeren voor het 

Wereldkampioenschap Junioren in Innsbruck. Daar schaatste hij een persoonlijk record op de 

1.000 meter met een tijd van 1.11.107 (op een buitenbaan!). Kayo haalde een zilveren 

medaille. Verder werd Kayo tweede op de Massa Start. Samen met Joep Wennemars en Tim 

Prins won hij de teamsprint, maar helaas werd het team gediskwalificeerd door een incorrecte 

wissel. Zijn prestaties zijn zeker niet onopgemerkt gebleven, want ze hebben geresulteerd in 

een tweejarig profcontract bij team IKO.  

 

Skeeleren 

Zaterdag 18 juni was het zo ver. De KNSB regio Zuid reed gecombineerd met de 

Oomscompetitie een wedstrijd op onze baan. Aangevuld met 3 daginschrijvers van onze eigen 

vereniging waren er in totaal 118 deelnemers. 

Met hulp van meerdere vrijwilligers (dank daarvoor!) lag onze baan te glimmen in de zon, 

werden de tenten opgezet en kregen alle parkerende auto’s een plaatsje toegewezen. De 

kantine was weer top verzorgd. Het weer was warm en liep al snel op tot 30 graden Celsius. 



Na de rijders de mogelijkheid te hebben geboden om in te rijden werd omstreeks 10 uur het 

eerste startschot gegeven. 

 

De categorieën waren Pupillen 1 t/m 3, Kadetten en Junioren. Van alle categorieën was een 

dames- en herengroep gevormd. Wat was dat weer mooi om zo’n grote groep over onze baan 

te zien zoeven. Alle categorieën reden een individuele sprint over 200 m en een 

gecombineerde sprint met 5 andere deelnemers. Op grond van hun tijd werden er A en B 

samengesteld waarbij er gestreden werd over een mini marathon van 2,5 ronden of 10 ronden. 

We reden de hele dag op de 200m baan zodat het publiek de wedstrijden optimaal kon zien. 

De EHBO is een aantal keer in actie geweest om de schaafwonden te behandelen bij de 4 

valpartijen die zijn geweest. Goed dus, dat we EHBO-ers ingehuurd hadden. 

Op het moment dat de computer van de wedstrijdleiding storing gaf, heeft de vereniging alle 

deelnemers een ijsje aangeboden. Dat was zeer welkom in die hitte ! 

Omstreeks 14.45 uur zaten alle wedstrijden erop en kon er gestart worden met de 

voorbereidingen voor de prijsuitreiking.  

Er was voor iedereen een medaille en we hebben als vereniging ons van de beste kant laten 

zien: een schitterende baan, enthousiaste vrijwilligers en een uitstekende kantine. We 

ontvingen veel complimenten. 

Jeu de boules 

 

Dit keer een afwijkende opmaak in dit jaarverslag, want bestuurslid Anneke de  Graaf-Stam 

heeft een prachtig jaar overzicht gemaakt. Daarom is dit overzicht integraal overgenomen: 

 

 

2022 - Toernooien, Zomercompetitie en De Waardbokaal 
 

Winterkosttoernooi  - februari, winnaar Rob Zielstra 

 

 

 

 

 

 

          Paas-Eiertoernooi - april 

 

 

De blije-eiwinnaars waren: 

     Hans de Ruiter en Wilma Bijl, met paashazen! 

 



 

 

 

 

 

 

Zij mogen zich voor een jaar 

 

Koning en Koningin  noemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man/vrouw toernooi - mei 

Winnaars van het man/vrouw toernooi  

Corrie en Joop Goedegebuur  

Regio doublettoernooi - juni 

Winnaars  

Alie Bokhoven  

en  

Nies Paardekooper USV  

 

 

         Gambiatoernooi - juni 

                    Wat een prachtige dag was het voor ons  

                    Gambia jeu de boules toernooi.   

                    We hadden 36 spelers, die leuke potten 

      gespeeld hebben. 

      Winnaars waren Dicky van Roon en Dirk Bijl. 

 

 

Familietoernooi - juli  

Winnaar: 

Familie v.d. Enden  

en 

van Oudheusden 

 

 

 

https://www.facebook.com/dicky.vanroon?__cft__%5b0%5d=AZUzuYD9FgJ2Q2KMc_ok2OAfvmC4DQ_Ma3lpkBiOwvmph320xhV8P0HkgpCjvMjSEL_fAxgkSTS9lX45t7r-3pXZ8n0Hb0xmDVuADrx70-yrgRCXBKbJuntr4L5eSM_ldbEBMcu2yAkrGaI7a6uy0akj4cpX-f49w2ZUupWtP88qZQtrcNsTGLha1BW32GQb3Vpm-fJILH-Ib8FzcLJw8Cv3&__tn__=-%5dK-y-R


Damestoernooi - juli 

 

Een mooie zomerdag. Uit bijna alle windstreken waren er 59 dames op 

afgekomen. 

De bar en keuken werden bemand door onze 'vaste' mannen. De lunch 

was weer prima verzorgd. Dank jullie wel! 

Na 4 partijen werd de winnares gefeliciteerd door onze eigen 

spreekstalmeester Hans de Ruiter, hij had zich voor deze gelegenheid in 

zijn speciale kostuum gehesen! 

Voor de tweede keer op rij werd deze beker  gewonnen door: 

Hennie Leijdens van de IJsboulers. 

Ook dit was speciaal! 

 

 

 

 

 

 

Mannendag - augustus 

Het was, alweer, een warme, warme, warme 

zomerdag. 

Veel dorstige kelen, dus goed voor de kantineomzet! 

Gezellige dag met 54 deelnemers. Dit keer stonden de 

dames in de keuken. Ook zij zetten de mannen een 

lekkere lunch voor. Na veel gepuf en 

gezucht was Halil Demirbag van de IJsboulers de 

winnaar van deze editie.  

 

 

Nazomertoernooi - september 

Aan de warme, droge zomer kwam een eind. Het regende deze 

dag en de Boule Drome kwam goed van pas. Freek Menheere 

kwam als blije winnaar uit de bus. De dag werd afgesloten met 

een heerlijke barbecue, verzorgd door Nico en Frits. 

 

 

 

 

Grastoernooi 1 oktober 

 

 
 

Aan het begin van de week zou het een regenachtige dag worden, 90 % kans op hemelwater. 

Laten we het wel of niet doorgaan… 



Weersvoorspellingen werden dagelijks bijgesteld en besloten werd om het er toch op te 

wagen. Zaterdag…half 10… het werd donker, zelfs de lampen moesten aan... het water viel 

met bakken uit de hemel...maar…het werd droog en het BLEEF droog! 

 

 

Gerda Huizer van Les Boules de la Chèvre was de gelukkige 

winnares van ons grastoernooi. 

 

 

 

 

De Waardbokaal  

Om deze bokaal werd door 4 verenigingen gespeeld, 

namelijk: 

Ventura, Strijen 

De Schalm, Sliedrecht 

De Beijerse Worp, Oud-Beijerland  

en De IJsboulers 

Op 8 oktober werd een afsluitend toernooi bij Ventura in Strijen 

gespeeld. Het was een gezellige én zonnige dag. Na afloop werd 

de winnaar van de Waardbokaal bekend gemaakt. 

Dit jaar ging De Beijerse Worp met de eer strijken. 

Gefeliciteerd! 

Zomercompetitie (van april tot oktober) 

 

 

Voor de ochtendcompetitie 

moesten minimaal 30 wedstrijden gespeeld worden, 

voor de avondcompetitie waren dit 35 wedstrijden. 

Ochtend-kampioen: Hans de Ruiter 

Avond-kampioen: Wilma Bijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doubletcompetitie 

Winnaars 

Jan Biesterbos  

en  

Halil Demirbag  

 

Tête à Tête toernooi 29 

oktober 

 



 

 

Tête à Tête kampioen van de IJsboulers  

 

Halil Demirbag  

 

Na een zinderende finale tegen Ingrid v.d. 

Burgh net met 13-11 gewonnen. Voor de 1e 

keer gehouden en met 48 deelnemers was 

het een groot succes. 

 

 

We mochten en konden dit jaar gelukkig 

weer toernooien organiseren. 

Ook speelden veel van onze leden 

toernooien bij andere verenigingen. Al dan 

niet met wisselend succes. 

Met ruim 170 leden is de jeu de boules-afdeling een bloeiende tak van de  

IJs- en Skeelerclub Puttershoek te noemen!  

 

 

 

 

 

 

Andere activiteiten 

Naast de eigen activiteiten waren er ook dit jaar weer anderen die van de baan en/of het 

clubgebouw gebruik hebben gemaakt. De FNV heeft, voor hun leden, weer de 

belastingformulieren ingevuld  

Ook de Hoeksche renners waren op de dinsdagavond en zondagmorgen weer actief. 

Omdat het steeds lastiger werd om de baan, na een regenbui, weer droog te maken is aan de 

buitenzijde van de baan een schuine goot gemaakt met afvoeren op de bestaande riolering. Dit 

heeft tijdens een vorstperiode ook het voordeel om het water, op de diepste plekken, onder de 

ijsvloer weg te laten lopen zodat eerder kan worden geschaatst. 

Verder hebben we onderdak geboden aan een tweetal wandelactiviteiten. Begin juni was de 

avondvierdaagse (die al eerder onze club als start- en finishplaats had gebruikt) met 450 

vooral jeugdige deelnemers en nieuw was het Wandelfeest Hoeksche Waard op 17 september 

2022 met maar liefst 750 deelnemers, waarmee deze tocht al een maand van tevoren  

uitverkocht was.  

 

 

Werkzaamheden/vrijwilligers 

Bij intensief gebruik van ons sportcomplex zijn er altijd dagelijkse/wekelijkse 

werkzaamheden. Daarom mag niet onbenoemd blijven de groep vrijwilligers die op maandag 

het clubgebouw schoonmaken en de groep die, meestal op de dinsdag, overige klusjes en 

klussen voor hun rekening neemt. Zij hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd bij de 

vervanging van een pui aan de westzijde van de kantine, waardoor de rekening van de 

aannemer bijna 3.000 euro lager uitviel!! 



Hierbij moet ook genoemd worden het grasmaaien en het onkruid vrijhouden van het 

complex. En uiteraard de mensen, die telkens weer bereid zijn om achter de bar plaats te 

nemen om de bezoekers van een hapje en een drankje te voorzien. 

Al deze mensen verdienen een groot compliment. Maar ook zij die hun hulp aanbieden bij het 

voorbereiden van speel- of trainingsdagen, zowel administratief als opbouwwerk, horen 

hieronder.  

 

Dit eerste echte verenigingsjaar na de coronaperikelen is voorbij. Zoals gezegd is er veel 

werk, zichtbaar of onzichtbaar, verricht. Dank aan iedereen die, op welke manier dan ook, een 

bijdrage heeft geleverd om onze vereniging gezond te houden. En laten we hopen dat alles 

snel weer “normaal” wordt.  

  

Secretaris: Arjon Verzijl 

 

 

      


