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Vraag van de redactie:
Is het Koek en Sopie ? of is het Koek
en Zopie?
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Microsoft
Voorwoord van uw voorzitter Rob Vessies
Wie denkt er nu al aan ijs, ik schrijf het voorwoord voor het krantje en zit nog in de korte broek!
Na een superdroge en lange zomer komt dan toch de herfst en daarna natuurlijk de winter. Het is toch
wenselijk dat er wat meer vorst in zit als afgelopen seizoen.
Op 3 maart konden we eindelijk op de vaart. Voorafgaand hebben we heel Nauerna afgezocht naar een
geschikt stukje ijs om op te schaatsen of te prikken, maar het wilde maar niet dikker worden. Tijdens het meten
en proberen vroren we zelf bijna aan de boormachine vast, maar het moest toch nog tot zaterdag duren
voordat we los konden gaan op een nieuwe plek voor de molen. Met de koek en zopie veilig op de kant
hebben we een geslaagde en spannende prikslee wedstrijd kunnen zien met wel 24 dames en 54 heren aan
de start! Het was toch wel geweldig om te zien dat we als bestuur (terwijl de helft op wintersport was) in enkele
uren alles weer kunnen aanvoeren en opbouwen om er een geslaagd evenement van te maken. Top gewoon!
Afgelopen zomer hebben we met heel Nauerna en ijsclub Davos het geweldige zomerfeest gehad. De
groenstrook was omgetoverd tot festivalterrein en er was voor jong en oud wat te beleven.
Talsma Sports had een groot assortiment aan activiteiten voor de kinderen en er was een heerlijke bbq
geregeld door Brasserie Nauerna. S ‘avonds ging het dak er af met ‘The Dutch Travelband”. Mede door het
heerlijke weer was dit een zeer geslaagd evenement, waarvoor nogmaals dank aan BGN voor het organiseren
en beschikbaar stellen van budget voor dit feest!
Tja en dan gaan we de winter weer tegemoet en hopen wij dat het een hele strenge winter wordt.
Hopelijke is onze nieuwe opslagruimte bij de molen dan klaar, zodat we de veegmachines en andere
benodigdheden direct beschikbaar hebben als het gaat vriezen.
De jaarvergadering is nu eens niet in de overvolle decembermaand maar op 18 januari 2019 in “de Vlonder” .
Dus kom alles te weten over de club en het bestuur en na afloop even kienen met
geweldige prijzen zoals verderop in deze krant te lezen is.
Ik hoop u allen weer op de jaarvergadering te zien en op het ijs!!

Bestuur IJsklub Davos
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Het woord is aan de penningmeester
Eindelijk na 5 jaar had de penningmeester weer iets te vieren. Er was weer eens omzet uit
de Koek en Sopie.
Heel laat in het winterseizoen kwam de winter nog eens goed op gang. Dat hadden we niet
verwacht en terwijl het ijs begon aan te groeien zat het halve bestuur in Oostenrijk. Toen zij
het bericht kregen dat er zaterdag 3 maart geprikt zou worden op de Nauernasche Vaart
was dit het sein om ze direct te repatriëren naar Nederland, opdat het voltallige bestuur
compleet kon zijn. En zo geschiedde!
Financieel zijn we er dit jaar dus niet slechter op geworden. We hebben 66 euro meer in
kas.
Reken u zelf niet rijk, maar dat hoort u wel op de jaarvergadering
En dan hoort u ook hoe het ook alweer zat met die Schirmbar en met de bouw van onze
nieuwe loods en of het echt wel goed gaat met de club…….…….kom dus naar de
jaarvergadering, waar de penningmeester u volledig op de hoogte zal stellen van de
bedrijfseconomische ontwikkelingen binnen de club.
En de winters: eigenlijk logisch dat er nog ijs kwam in 2018, want als het komt dan begint
het meestal de derde week van februari. Historisch is de derde week van deze maand de
koudste van het jaar, met een uitloop naar begin maart. Zoek het maar op! De
verwachtingen voor de winter 2018-2019 zijn enorm. Maak u klaar voor een strenge en
meedogenloze winter. De vorige winter was al een voorbode, maar nu gaat het echt los.
Hoezo? Nou simpel, als je in het bestuur van een IJsclub zit dan heb je daar ook
automatisch verstand van. El Nino, de periodieke omslag van de warme golfstroom zorgt
ervoor dat elke 11 a 12 jaar een koudegolf door Europa trekt.
Lees maar mee; De winters ;
1963
1974
1985 - 1986
1997
2007 – 2008

(Elfstedentocht)
(min 20 met de kerst)
(2* Elfstedentocht)
(Elfstedentocht)
(Sneeuwwinter 2007)

2018 – 2019

(Elfstedentocht)

Om u nog verder te overtuigen zie hierboven de grafiek. De laatste jaren neemt het aantal
zonnevlekken steeds meer af. De mooie winters van 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 zijn
duidelijk herkenbaar aan het weinige aantal zonnevlekken. En het is de tendens dat we nu
ook weer in een cyclus zitten van steeds minder zonnevlekken. En dus koud!
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Financieel overzicht IJsklub Davos 2017-2018
Saldo in kas per 1 oktober 2017
Contributie
Vooruit ontvangen contributies/verkoop munten
Eenmalige exploitatiebijdrage STAB
Verkoop overhemd Fleer
Koek en Sopie
Kienen
Verhuur Sneeuwblazer en muziekinstallatie
Omzet zomeractiviteit
Rente
Ontvangen saldo Watertorentocht
Totaal inkomsten
Af:
KNSB/Gewest NH/KvK/Distr Zaanstreek
Huur loods
Kosten zomeractiviteit
Inkopen koek en sopie
Terugbetaling certificatenlening
Aanschaf Sneeuwblazer/schuiver
Aanschaf priksleees en terrasverwarmers
Clubkrant
Kosten jaarvergadering
Uitbetaald saldo Watertorentocht
Huurkosten
Benzinekosten
Onderhoud inventaris
Representatiekosten
Prijzen en traktaties
Bankkosten
Verzekeringen
Diversen
Totaal uitgaven
Saldo in kas per 30 september 2018

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
15.168
16.245
4.752
4.468
6.178
1.620
1.630
1.777
1.667
1.813
0
0
0
0
350
0
0
12.422
0
0
0
0
0
0
100
850
0
0
0
0
740
1.330
720
787
910
0
0
0
0
0
0
0
4.346
0
4.460
3
16
26
29
87
0
0
0
0
910
3.213
2.976
19.291
2.483
8.630
406
714
0
544
0
0
0
0
324
0
0
0
0
0
0
166
780
213
3.147
15.234

410
714
450
0
58
0
0
0
1.087
0
0
0
0
0
0
170
747
417
4.053
15.168

531
700
4.067
0
575
0
0
0
657
0
0
0
0
0
0
145
454
669
7.798
16.245

357
0
0
0
0
0
0
16
1.006
455
0
0
0
20
0
137
14
194
2.199
4.752

363
0
2.830
0
0
6.413
0
0
750
0
0
165
29
97
0
131
14
348
11.140
4.468

Financieel overzicht Davos Top 50 2017-2018
Saldo in kas per 1 oktober 2017

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
1.186
1.186
1.425
1.425
1.350

Contributie
Bijdrage deelnemers uitje
Totaal inkomsten

0
0
0

0
0
0

1.425
0
1.425

0
0
0

75
0
75

Af:
Bijdrage aan IJSKLUB DAVOS
Kosten uitje Davos top 50
Bankkosten

0
0
0

0
0
0

0
1.664
0

0
0
0

0
0
0

Totaal uitgaven

0

0

1.664

0

0

1.186

1.186

1.186

1.425

1.425

Saldo in kas per 30 september 2018
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Ledenvergadering ijsclub Davos
Het bestuur van ijsclub Davos nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op vrijdag 18 januari 2019 in café de Vlonder.
Aanvang van de vergadering 20.00 uur.
AGENDA:











Opening en terugblik
Ingekomen stukken
Notulen van de vorige ledenvergadering
Verslag van de penningmeester
Verslag en benoeming van de kascommissie
Bestuursverkiezing, (aftredende en herkiesbare bestuursleden)
Bestuursbeleid
Suggesties voor het komende jaar
Rondvraag
Sluiting van de vergadering

Na afloop van de vergadering is er weer ons beroemde kienen met mooie
prijzen.
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SUPERHOOFDPRIJS
Ook dit jaar maak je kans om na het traditionele kienen een geweldige
prijs te winnen.
Een lang weekend voor twee personen (twee nachten) in het fraaie
Hotel Jakarta.
Dit gloednieuwe hotel ligt op het Java-eiland tegenover Passenger Terminal
Amsterdam. Jullie logeren in een mooie kamer met uitzicht op het weidse
open IJ. En natuurlijk inclusief een uitgebreid ontbijt.
In de stad reis je het makkelijkst met het openbaar vervoer. Het GVB biedt de
kaartjes aan.
Er is zoveel te beleven dat het wellicht onmogelijk is om dat allemaal in 48 uur
te doen. Daarom zijn de kaarten van Tours & Tickets langer geldig dan alleen
in dat weekend. Je kunt naar de ICE Bar, waar je een ijskoud drankje
aangeboden krijgt. Maar ook een rondvaart door de grachten en een rit in de
Hop on-Hop off bus hoort bij de prijs. En heb je Body Worlds al eens
bezocht? Absoluut de moeite waard!
Het hotel heeft een gezellige bar voor een borrel en daarna wordt een
heerlijk driegangen menu aangeboden door het Indonesische restaurant van
Hotel Jakarta.

Wie wil deze fantastische prijs nu niet winnen?
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Zomerfeest 30 juni 2018
Het begon met een goed idee. De belangenvereniging Nauerna bestond 20 jaar en dat was
reden voor een feestje. Er werd door Stichting Algemeen Belang Nauerna en Havenbedrijf
Amsterdam budget ter beschikking gesteld en een feest comité gevormd van enthousiaste
vrijwilligers & bestuursleden van IJsclub Davos die het buurtschap allen een warm hart
toedragen. En op zaterdag 30 juni 2018 was het buurtfeest Nauerna een feit. Het resultaat
was een prachtig ingericht festivalterrein met 6 tenten op de groenstrook tussen de
jachthaven en Park Nauerna. Op het terrein overal leuke zitgelegenheden en statafels in de
zon of schaduw. Aan iedere gevel in het buurschap wapperde de Nauernase vlag. Ook de
wieken van het pronkstuk van Nauerna, molen De Paauw, draaide én was ook voorzien van
deze mooie blauwe vlag. Neem daarbij het supermooie weer en de basis was gelegd voor
een onvergetelijke dag. De buurtbewoners van Nauerna & leden van IJsclub Davos &
genodigden van Afvalzorg, de Provincie, Gemeente en Havenbedrijf Amsterdam hebben

’s Middags om 15.00 uur konden, met name de jonkies, onder leiding van Sven Talsma
(Talsma Sports) zich vermaken met allerlei sportiviteiten.
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Vanaf 18.00 uur kon iedereen aanschuiven voor het mooie BBQ-buffet (catering
verzorgd door Brasserie Nauerna). Er was ruim voldoende voor iedereen en de
Brasserie had het allemaal goed voor elkaar. Het was dorstig weer, dus de 4 gratis
consumptiebonnen kwamen goed van pas.
Het avondprogramma werd verzorgd door een fantastisch optreden van de Dutch
Travel Band, met Saskia Post als de ‘front-lady’. De band voelde de sfeer goed aan
en had al heel snel de eerste dansers op de geïmproviseerde dansvloer (lees=ietwat
droge grasveld met grote pollen). Saskia zong de sterren van hemel (en “was tot in
Assendelft-Zuid te horen” zei mijn buurman). Ook nog tussendoor een gastoptreden
van Rosalie Fleer, die een prachtig lied zong. Knap hoor! Er werd wild gedanst, rond
gehost (de heren Ebbelaar junioren & senioren waren lekker bezig) en hier-en-daar
werd een klein drankje gedaan en misschien ook wel ergens een drankje teveel.
Kortom, het was een ouderwets buurtfeest. Om middernacht stopte de band en
kwam er jammer genoeg een einde aan dit vertier. Maar … de echte die-hards
verhuisde naar de Schirmbar waar het feest nog tot in de late uurtjes werd voortgezet.

Ilona, René, Julicke, Rob, Saskia, Ewald van het Feestcomité verdienen een groot
compliment voor de organisatie van dit evenement. Het was voor jong en oud een
geweldige dag. En …… wat zagen ze er strak uit in hun mooie blauwe outfit met
bijpassende pet.

Wil je op de hoogte worden gehouden per email laat het ons weten!
Is uw email adres gewijzigd stuur ons dan een bericht met het juiste
emailadres!
ijsclubdavos@gmail.com
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Notulen Algemene ledenvergadering IJsklub Davos Café de Vlonder
15 december 2017
1. De vergadering wordt om 20.40 uur geopend door onze voorzitter Rob en
vindt weer sinds lange tijd plaats in Café de Vlonder. Terugblik op afgelopen jaar
d.m.v. een filmpje. Tevens aansluitend een minuut stilte ter nagedachtenis aan
leden die ons dit jaar ontvallen zijn, met in het bijzonder ons bestuurslid Jaap
Baas.
1.1 Penningmeester heeft nog geen mogelijkheid gehad om samen te zitten
met de kascommissie. Deze zullen “Live” deze avond alles controleren en hun
verslag doen.
2. Terugblik naar afgelopen jaar: - 1 dag ijs - ijsmeting van 2,5 cm. - Club 50
borrel in de Molen. - Viswedstrijd voor kinderen.
3. De notulen van de algemene ledenvergadering 10 december 2016 worden
voorgelezen door de secretaris en akkoord bevonden.
4. Financieel verslag, deze wordt gepresenteerd door de penningmeester
samen met zijn lieftallige assistente Ilona. Het verslag geeft aan dat er een batig
saldo is van 15.318,= euro op 30 september 2017. Hierbij wordt wederom de
“stelling van Fleer” opgenomen, “temperatuur hoog- omzet koek en zopie laag””
Tevens dat de Schirmbar wel een zwart gat is. Maar toch heeft onze club een
mooi eigen vermogen. (zie financieel overzicht)
5. De kascommissie bestaande uit Klaas Alles en Gerard Keeman (ingevallen
voor Gerrit IJf) hebben het saldo “Live” goedgekeurd. Wel hadden ze ook graag
een assistente gehad en waren een beetje teleurgesteld in de info die ze
hebben gekregen, verder niks gevonden. Kascommissie wordt bedankt voor
hun inzet.
6. Klaas gaat uit kascommissie Nieuwe kascommissie 2018: Gerrit IJf, Gerard
Keeman en reserve Willem “Powerpack”.
7. Aftredend in 2017 zijn: Rob Vessies, Martijn Valstar en Richard Fleer zij
stellen zich weer herkiesbaar en worden10voor de komende 4 jaar herkozen.

Wat een bofkonten!
Ik was afgelopen jaarvergadering de gelukkige winnaar van de loterij! Een
fantastische prijs die we hebben gedeeld met onze beste vrienden.
Op Zaterdag 27-10 begonnen Coert en ik met een culinaire high tea in het
Loyd hotel, daarna sloten onze vrienden bij ons aan. En eigenlijk hebben
wij het hele weekend vooral gegeten en bier gedronken. Veel bier... Bier
met bitterballen, bier met Belgen, bier met kippenvel (in de ICE-bar), bier
met zweet (in stampvolle kroegen) en vooral bier met veel gezelligheid.
Het Mövenpick hotel is prachtig en luxe, inclusief het uitzicht. Ik waande
mij als een ware prinses. Lekker eten, slapen en... nee, dat verklap ik
niet…
Lieve groetjes Ilona
Scheffer
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Interview met oudste lid van Davos
Als nieuwe ijsclubredacteuren leek het ons leuk om in het clubblad van Davos, en ook geheel in het
teken van deze tijd, aandacht te besteden aan onze “oudere” leden. Tja, dan is de volgende vraag,
wanneer ben je oud? Ben je oud als je de hele dag op de bank zit, als je net op je werk je afscheid
hebt aangekondigd?

Ben je oud als je de 50 hebt bereikt? Of als je kinderen ook opeens lid zijn geworden en je die bij
allerlei Davos feesten tegenkomt bij de bar?
Dus hebben we (Petra, Willemijn en Simone) besloten om toch te gaan voor het alleroudste lid van
Davos. Na enig rondsnuffelen in het ledenbestand, bleek dit toch niet zo heel eenvoudig. Van veel
leden is er geen geboortedatum en jaar bekend, dus werd het voor ons een beetje gokken.
Volgens velen zouden Piet Tambach of misschien Piet Buma een van de oudste zijn. Maar nee, we
vonden toch nog een overtreffende trap in de persoon van Dirk Dijkstra. We hebben de stoute
schoenen aangetrokken en bij Dirk aangebeld met het verzoek voor een interview. Nou, daar moest
wel even over nagedacht worden. Want wat had hij nou eigenlijk te vertellen….(zijn eigen woorden).
Hij ging er even over nadenken, en ik mocht de week erna terugkomen voor het antwoord. Dat is
gebeurd, en het interview vond zaterdag 10 november plaats.
Willemijn en Simone gingen er op af, en hebben een heel gezellig uur gekletst met Dirk en
Clara Dijkstra.
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De heer Dijkstra is geboren op 24-01-1928 en woont op de Veenpolderdijk. Ze hebben samen 2
zoons, 1 dochter, 8 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen op wie zij apetrots zijn.
Dirk telt dus 90 jaren, en de 91 komt er al snel aan!
De namen (en dan vooral bijnamen) jaartallen, straatnamen, beroepen waar wij nog nooit van
gehoord hadden ( bul-loper, schuitemaker, koude bakker) en anekdotes vlogen ons om de oren.
Het was echt ff opletten voor ons of we wel de juiste namen bij de juiste gebeurtenissen plaatsten.
Vele verhalen werden verteld, niet allemaal direct te maken met ijsclub Davos, maar wel allemaal
gerelateerd aan verhalen van en over het ijs!
Dirk heeft zijn hele leven in Assendelft gewoond, wel op verschillende plekken. Veenpolderdijk,
Zaandammerweg, en weer terug op de Veenpolderdijk.
In 1953 kwam hij zijn Clara tegen op, hoe kan het ook anders, de ijsbaan naast de Genieweg bij
Piet Steijn . En over de schrijfwijze van Stein?, Stijn? “Doe maar Steijn “zei Clara, “dat is in ieder
geval heel sjiek!“.
Die ijsbaan heette toen de Zuiderijsclub. Later zijn ze gefuseerd met de Noorderijsclub. De
Noorder-en Zuiderijsclub, inmiddels beter bekend als IJsvereniging Assendelft.
In 1955 gingen ze wonen op de Zaandammerweg 24, waar ze tot 1962 hebben gewoond. Het zal
ook vanaf die tijd geweest zijn dat Dirk en Clara lid zijn geworden van ijsclub Davos. Dit weet hij
niet meer precies. De opa en oma van Clara, opa en oma Zwart hebben altijd op Nauerna
gewoond, op de kluft (waar nu Martijn Valstar woont). Verder was Klaas Louwen een oom en Jan
Louwen een volle neef van Clara. Vandaar dat Dirk en Clara ook lid zijn geworden van ijsclub
Davos.
Dirk vertelde dat het lidmaatschap van Davos waarschijnlijk via Piet Schipper (bijnaam koning
Boko) is gegaan. Koning Boko was “de baas van Nauerna”. Hij was degene die ervoor zorgde dat
er van alles werd georganiseerd in en rondom Nauerna. De vrouw van Piet Schipper heette Pietje
maar werd door iedereen Nel genoemd. Want ja, zei Clara in het interview : “Piet en Pietje dat is
raar”. Waarschijnlijk heette ze Pieternel, en vandaar uit Nel genoemd.
De voorzitter toentertijd heette Piet Aafjes, de vader van Jannie Moerland. Het lidmaatschap werd
in die tijd, net als nu nog voor een aantal leden, aan de deur opgehaald.
Verder vertelde Dirk dat hij eigenlijk niet actief betrokken was bij ijsclub Davos. Hij is ook nooit naar
een jaarvergadering geweest, want “dan zat je er aan vast”. Op onze vraag; “waaraan dan?”, zei
Dirk, nou dan weet je het wel, als je naar de jaarvergadering gaat dan weet je zeker dat je voor een
of andere functie gestrikt wordt.
Dirk was wel een aantal jaren actief lid van ijsclub Zuiderijsbaan. hij is daar een aantal jaren
bestuurslid geweest samen met Joost Hos, Piet Crok, en Klaas Houwertjes. Klaas Houwertjes
woonde toen op de Pareldijk. Dit is de dijk waar het gemaal van Nauerna ligt, het gemaal heet dus
ook “de Parel” Dirk vertelde dat zijn opa Smit daar altijd aan het maaien was. Vanaf de Pareldijk tot
aan Spaarndam, en dat alles met de hand! Ieder jaar weer! Daarnaast was opa Smit ook “bulloper”. Met de bul aan de hand, langs alle koeien, en mocht er dan een tochtig zijn, dan….
In die tijd waren er verschillende ijsbanen te vinden Assendelft.
Je had een ijsclub bij de Laik. Dit bevond zich achter Dorpsstraat 121, wel een stuk verder het land
in. De naam de Laik was te danken aan een watertje wat zich daar bevond en dus de Laik heette.
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Verder was er een ijsclub de Aafjes. Dit was een ronde-ijsbaan. Er werden daar ronde baan
schaatswedstrijden gehouden. Deze ijsbaan bevond zich aan het begin van de Dorpsstraat aan de
dijk achter bij Neijzing.
Maar de mooiste herinneringen die Dirk en Clara aan het ijs hebben, zijn wel de Nederlandse
kortebaan wedstrijden die bij hun achter op de Delft werden gehouden. Dit vond plaats in de jaren
‘60. Verschillende jaren ( wanneer het ijs van de juiste kwaliteit was) kwamen er bussen met
“Friese meiden” die meededen aan dit kampioenschap. Er werd veel gebruik gemaakt van het huis
van Dirk en Clara, als een soort van pleisterplaats voor de deelnemers. Het was een gaan en
komen van mensen in hun huis. Ook Klaas Louwen (oom van Clara) kwam er tijdens die
wedstrijden. Hij zat dan achter het raam in de slaapkamer met een ventilator, zodat er precies een
kijkgat ontstond en hij vanaf die plek de wedstrijden kon aanschouwen. Want buiten was het echt te
koud! De start was ter hoogte van de familie Kat op de Delft, en de finish bij Dirk en Clara achter
hun huis . Deze wedstrijden waren officieel door de schaatsbond toegewezen. Prijsuitreikingen
werden altijd bij Cor Hos gehouden Het was een prachtige tijd memoreerde Clara meerdere keren.
Ook liggen op tot op de dag van vandaag nog allerlei attributen van de ijsclub Zuiderijsbaan bij Dirk
en Clara op de zolder in een schuurtje op het erf. Dat schuurtje was speciaal gebouwd als opslag
voor de ijsclub, het staat er nog steeds…………”moet nodig eens opgeruimd worden” vertelt Clara.
Echter 1 attribuut werd op de zolder in huis bewaard, en dat was het startpistool …..
Als het eenmaal gevroren had, en er getest moest worden of het ijs al dik genoeg was om op te
gaan staan dan werd buurman Klaas Broerse (eendenboer) erbij gehaald. Die had blijkbaar een fors
postuur. Want als Klaas eenmaal op het ijs was geweest, en er niet door heen gezakt, dan was dat
het teken dat iedereen zich veilig op de Delft kon begeven.
Na al die ijsverhalen hebben we nog een tijdje doorgekletst over alle klein- en achterkleinkinderen,
over ouder worden en oud zijn. Over het feit dat ze nooit meer weggaan van de Veenpolderdijk. Dat
ze in het huis waar ze nu wonen zich tevreden voelen. Al is het wel heel stom, zegt Clara, dat er
altijd auto’s zijn die moeten keren op de Veenpolderdijk en dat dan doen voor hun huis, en de auto
ongeveer in de tuin rijden om de draai te kunnen maken!!
Na nog een kleine rondleiding door hun “villa ”aan de Veenpolderdijk, waarbij duidelijk werd wat
voor rol opa Dirk heeft in het gezin van de familie Dijkstra, hebben we afscheid genomen van Dirk
en Clara. En mochten we volgend jaar weer een interview houden met het oudste lid van Davos,
hopen we dat we weer bij hun aan mogen bellen!
Simone Ebbelaar-Goudriaan
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Kienen met Davos
Hoeveel keer zal ik al mee gedaan hebben met het kienen van Davos? 20 keer? of misschien nog
wel vaker?
Nooit kien gehad…nou 1 keer maar toen had er een ander eerder kien dus dat telde niet. Gaf niets
want het was altijd een geweldige avond…maar afgelopen keer na een aantal jaren van
afwezigheid…….3 x kien ja echt … te raar.
Natuurlijk doe ook ik mee met een lootje voor de hoofdprijs. Het is tenslotte voor een goed doel.
De lootjes worden getrokken en ja hoor, het laatste nummer is mijn lootje! Niet te filmen dit. Nooit
kien gehad in al die jaren en nu dit. De prijs bestond uit een VVV-bon en een rondleiding in museum
van Loon.
Een privé rondleiding door een van de medewerkers en koffie of thee met wat lekkers.
Nadat we via René Kouwenberg een afspraak hadden gemaakt togen we naar Amsterdam. We
kwamen te laat want er was een weg afgesloten en dan ben je als plattelander in de grote stad,
ondanks de routeplanner, meteen verdwaald.

Mevrouw van Loon zelf zat op ons te wachten in de hal. Ze ging ons rondleiden. Mevrouw van Loon
is de grootmeesteres van Beatrix geweest en woont naast het museum. Ze praat nog net iets
deftiger dan Beatrix maar wat een humor. Ze had een aantal leuke anekdotes en nam alle tijd.
Wees ons op de slee, waar we een foto van moesten maken voor de ijsclub.
Na afloop deed ze nog mee met de thee en het heerlijke appeltaartje.
Hoewel het op voorhand een beetje saai leek was het een bijzonder leuke middag.
IJsclub Davos bedankt voor deze, en natuurlijk ook voor de andere prijzen.
Afra
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Nieuwe opslagruimte IJsclub Davos
Bij molen De Paauw komt de nieuwe opslagruimte voor onze ijsclub! Op dit moment is
molenbouwer Bart Nieuwenhuijs nog volop bezig met het afwerken van de opslagruimte, die
op traditionele wijze is gebouwd. De opslag staat achter de molen, dit is gunstig omdat deze
vlakbij het water staat. De opslag is een ruimte van ongeveer 30 vierkante meter. Hiermee
komt een einde aan de verspreide opslag van machines en materieel.
Hieronder een foto van het metselwerk bij het begin van de bouw, hiervoor heeft onze
voorzitter (Rob Vessies) de fundering gemaakt.
Daarna een foto van hoe ver de bouw nu is zodat jullie een beeld hebben van hoe de
opslagruimte er uit komt te zien.

Thom Aafjes
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Priksleeën
Het kwik begon te dalen en de spanning hiermee evenredig te stijgen. De Russische beer was los,
en hiermee ook de echte Davos’er. Naarmate de ijsdikte groeide begon ook de spanning te stijgen
van het kersverse jeugdige bestuur.
Want wat brengt dit allemaal met zich mee in deze onbekende wereld voor nieuwe bestuursleden.
In deze dagen word je als bestuurslid geleefd, en komt werk en familie op ver uit de tweede plek.
Het dagelijks leven heeft hier ernstig onder te lijden. Dit werd ons duidelijk tijdens de
spoedvergadering van 1 maart. Deze vergadering had meer weg van een dagelijks debat in het
Britse Lagerhuis. Paniek en chaos alom. Maar dit wist onze goedlachse en altijd even briljante
voorzitter toch nog in juiste banen te leiden. Na een oververhitte vergadering met een kritische blik
naar links op het weerbericht en veel twijfel over de doorzettende vorst, hebben we toch besloten
met een meerderheid in het Lagerhuis de ijspret door te zetten. Na 2 slapeloze nachten was het
dan eindelijk zo ver. Na zeer vriendelijk ontvangen te zijn bij ons altijd zeer enthousiast
medebestuurslid René Ebbelaar met een bakje koffie en een krakeling zijn we aan de slag gegaan.
Man, man wat komt hier veel bij kijken. Koek en zopiekeet, warmhoudplaatje, pionnen, start en
finishvlaggen, muziekinstallatie, kluunmatten, start en finishlijnverf, prikslee en prikstokken, de
boodschappen waaronder de eindeloze voorraad Jägermeister en natuurlijk niet te vergeten ons
domein: het stempelhokje “De prikslee-moskee”.
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Het evenement kon beginnen met op de achtergrond het sprookjesachtige plaatje van molen de
Pauw. Een ieder die durft te beweren dat in het stempelhokje de inschrijving verzorgen een
luizenbaantje is, heeft het goed mis. De eindeloze stroom aan inschrijving vergen het uiterste van
deze doodnormale gasten, in het dagelijks leven monteur en interieurbouwer.

Ondanks de Siberische weersomstandigheden was het peentjes zweten. Met af en toe een neut
konden we ons prima staande houden.
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Na een overweldigende dag op het ijs houdt de taak van een bestuurslid helaas niet op, iedereen
vertrok met rokende gympen naar de Vlonder voor de prijsuitreiking terwijl wij de boel weer opruimden.
Tijdens de prijsuitreiking moest ik opeens aan mijn achteroom denken. Want zoals mijn oom uit
Zimbabwe altijd zei tijdens een prikslee evenement: ‘’Met een prikslee onder je naad, maakt het niet uit
hoe je op het uitslagformulier staat’’. Die man is later ook uitgeroepen tot nationale volksheld.
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Iedereen genoot van zijn welverdiende versnapering en het feest duurde nog lang voort.
Het was ons eerste winterevenement maar een absolute eer om hier onderdeel van uit te mogen en
kunnen maken. Iedereen bedankt die van het priksleeën een succes heeft gemaakt.
Met een jeugdige bestuursgroet
Lars Vendrig en Pieter Dunnebier

https://youtu.be/qVi2ZdEE718?fbclid=IwAR2jcocuE6sBG7f8_HrttvGE05WdGJTwWP6FyGO00UU-gI3MJ1zYBVIXfc
Gebruik bovenstaande link voor nog meer prikplezier!
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Uitslag prikslee wedstrijd
zaterdag 3 maart 2018
Heren:
1. Thom Aafjes
2. Marcel Constant
3. Stef Zwikker

Dames:
1. Saskia Boekel
2. Tess Ris
3. Iris van ‘t Veer
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Kienprijs ‘uit drinken’
Al maanden hing de waardebon voor een lekker etentje naar ons te lonken.
Op een mooie, warme zomerdag op 14 juli, de verjaardag van Ewald, zijn we
op de fiets naar Amsterdam gegaan om de waardebon te incasseren. Na
een warme fietstocht kwamen we aan bij het Lloyd Hotel in Amsterdam. Het
Lloyd hotel ligt in het tegenwoordig erg trendy Oostelijk Havengebied. Het
Lloydhotel was voorheen een jeugdgevangenis. Prachtig gerestaureerd
pand!
Er was een tafel op het terras voor ons gereserveerd waar we hebben
genoten van een 3-gangen menu. De bediening was wat onderbezet maar
nadat we uiteindelijk de fles wijn op tafel hadden en te horen hadden
gekregen dat de waardebon inclusief alle drankjes was hebben we daar
goed gebruik van gemaakt ! We spugen er namelijk niet in!Na de afsluitende
bak koffie met een likeurtje, bestegen we onze stalen ros om in de zwoele
nacht terug te fietsen naar Nauerna. Dank voor de mooie prijs !
Annemarie Antonissen
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DOORLOPENDE MACHTIGING
Tot wederopzegging
Hierbij machtig ik IJSCLUB DAVOS om
jaarlijks het contributiebedrag te incasseren
van mijn
bankrekening:
Dit bedrag is momenteel 5,00 euro per jaar
Naam:_________________________________________________________________
Voorletters:______________________________________________________________
Geboortedatum:___________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________
Woonplaats:______________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________

Bank/
girorekening:___________________________________________________
_____

Handtekening;

Het jaarlijkse contributiebedrag zal, tot wederopzegging , medio november
van uw rekening worden afgeschreven. Dit bedrag kan in de
ledenvergadering herzien worden.
Versturen naar:
Per post:

ijsclub Davos, Nauerna 49 1566 PD Assendelft

Per mail:

ijsclubdavos@gmail.com
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