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Voorwoord van uw voorzitter 
 
We zijn zondagmorgen 20 november extra vroeg uit bed gegaan en als ik door het raam kijk in 
het schemerdonker zie ik de witte deken van rijp op het gras liggen. 
 
De kleine slootjes zijn allemaal dicht gevroren en als de zon op komt gaan we lopend richting 
de Nauernasche Vaart. 
Wat is dat toch genieten als het gevroren heeft, de hele wereld lijkt vast te zitten. Bladstil en je 
ziet niemand. 
 
Bij de Nauernasche Vaart blijkt toch dat één nacht vorst niet veel kan betekenen in november, 
toch nog maar even een foto gemaakt voor de rest van het bestuur en dan weer snel doorlopen 
naar een kop warme chocomel. 
 
Ondertussen zijn er binnen het bestuur enkele verschuivingen / vernieuwingen geweest en 
zitten we voor het aankomende jaar weer vol ideeën. Wil je weten wat, kom dan naar onze 
jaarvergadering in januari. Meer hierover verderop in dit blad. 
 
Tja, en of die ene nachtvorst in november de voorbode is van een hele strenge winter dat zal 
weer moeten blijken, al zijn de voorspelingen er dit jaar toch echt van overtuigd. 
 
Let goed op elkaar en blijf gezond. 
Uw voorzitter, Rob Vessies 
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Het woord is aan de Penningmeester 
 
De eerste nachtvorst hebben we achter de rug nu ik dit schrijf ergens eind 
november. En zo’n nachtje vorst betekent nogal wat zo vroeg in het jaar.  
 
Ik herinner me de winter van 2010. In november viel de eerste sneeuw, het 
landschap bleef wit tot half maart. Op het moment dat je dacht weer groen 
gras te zien, lag er weer een vers pak sneeuw. Winterbanden werden voor het 
eerst massaal verkocht. Gek eigenlijk dat je niemand meer hoort over die 
winter die nog zo recent is en een gemiddelde wintertemperatuur had van 0 
graden.  
 
Ook de sneeuwdump van 1 en 2 maart 2005 zitten nog goed in mijn 
geheugen. Net op de dag dat ik bij een nieuwe baas moest beginnen lag er een 
5 centimeter sneeuw in Nauerna. Ik kwam dus te laat. De auto op 
zomerbanden was de dijk niet op te krijgen. De volgende dag, 2 maart, lag er 
een halve meter. De achterdeur kreeg ik niet eens open. Wederom kwam ik te 
laat. De derde dag ging het goed. De auto geparkeerd boven op de dijk en extra 
vroeg opgestaan. Bij de rotonde gleed een auto tegen me aan. Schade, en ik 
belde mijn nieuwe baas dat ik effe later zou komen. Hij mompelde droogjes 
nog iets van “dat wordt een korte carrière hier” en zijn vrouw lachend op de 
achtergrond “je moet hem ontslaan, dat is toch niet normaal”. 
 
Dus zo’n vroege vorst is apart. Het is namelijk herfst, de winter moet nog 
beginnen. We staan dus aan het begin van een opmerkelijke koude en lange 
winter. Een bijzonder jaar voor Davos wordt het. En het is nog logisch ook. De 
atmosfeer koelt fors af, omdat we door de hoge energieprijzen de kachel niet 
meer aan zetten. Al die warmte die we normaliter binnen verstoken, komt 
namelijk ook een keer buiten. Nu dus niet meer. U bent gewaarschuwd. En zo 
vertel ik elk jaar wel waarom het de koudste winter van de eeuw wordt. Ik 
verzin elk jaar wel een reden, maar nu is het echt!! 
 
Financieel heb ik niet veel te vertellen. Het was een saai jaar in vergelijking met 
het voorgaande toen de koek en sopie op volle kracht draaide. De club is zeer 
gezond, we kunnen een potje breken! Er komen wel grote uitgaven aan. We 
zijn toe aan een nieuwe muziekinstallatie, een lichtinstallatie, en de asfaltering 
van de Nauernasche vaart. Dan kunnen we zomers ook skeeleren! 
 
Geniet allemaal nog even van onze financiële jaarcijfers en met de mooie 
dagen voor ons zie ik u graag terug op het ijs! 
 
Met sportieve groet, Richard Fleer 
Penningmeester IJSKLUB DAVOS 
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FINANCIEEL OVERZICHT IJSKLUB DAVOS 

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

Saldo in kas per 1 oktober 20.047 16.561 16.275 16.420 16.354 17.431

Contributie 2.393 2.613 1.615 1.550 1.620 1.630

Eenmalige exploitatiebijdrage STAB 0 0 0 0 0 0

Contributie Top 50 0 0 50 1.800 0 0

Koek en Sopie 0 6.617 0 0 850 0

Kienen 0 0 1.134 905 740 1.330

Omzet zomeractiviteit 0 0 0 0 0 0

Rente 1 1 1 1 3 16

Totaal inkomsten 2.394 9.231 2.800 4.256 3.213 2.976

Af:

KNSB/Gewest NH/KvK/Distr Zaanstreek271 277 318 556 406 410

Huur loods 714 714 714 714 714 714

Kosten zomeractiviteit 0 0 0 0 0 450

Inkopen koek en sopie 0 2.169 0 0 544 0

Terugbetaling certificatenlening 0 0 0 115 0 58

Kosten uitje Davos top 50 0 0 0 1.255 0 0

Clubkrant 0 520 0 0 0 0

Kosten (jaar)vergaderingen 271 0 273 248 324 1.087

Onderhoud machines 500 0 0 0 0 0

Representatiekosten 0 40 75 0 0 0

Bestuursmutsen 0 631 0 0 0 0

Prijzen en traktaties 0 0 0 0 0 0

Bankkosten 189 187 170 166 166 170

Verzekeringen 1.027 988 925 885 780 747

Diversen 39 219 39 462 213 417

Totaal uitgaven 3.011 5.745 2.514 4.401 3.147 4.053

Saldo in kas per 30 september 19.430 20.047 16.561 16.275 16.420 16.354

kas 512,00 512,00 453,00

bank 18.918,00 19.535,00 16.108,00

19.430,00 20.047,00 16.561,00



 
Aankondiging jaarvergadering  
07-01-2023 met kien! 

 
 
 
 
 
Zaterdag 7 januari 2023, start 20 uur, is er weer een ouderwets gezellige 
jaarvergadering in café de Vlonder op Nauerna! 
Agenda 

- opening en terugblik 
- ingekomen stukken 
- notulen van de laatste 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. 
 

Voor de rondvraag heeft de ijsclubkrantredactie alvast een vraag:  
Wat is de status van de van de koekenzopie bar? 
Wij verwijzen hier naar het interview met de chef Sandy de Lange van het 
*koekenzopiesterrenteam* interview gehouden op 16 december 2021, welke wederom 
gepubliceerd wordt in dit krantje. Om ieders geheugen nog even op te frissen, want stel je voor 
dat de ijsgekte deze komende maanden losbarst, dan zou het toch mooi zijn als aan een aantal 
van de aanpassingen/verbeteringen voor de koekenzopiebar ingewilligd zouden zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de vergadering is er weer het beroemde kienen met mooie prijzen! 
 



 
 
Interview met Sandy de Lange, chef Koek en S(Z)opie  ijsc(k)lub Davos  
 
Wat gebeurt er in het hoofd van Sandy de Lange als de temperatuur daalt en de ijskoorts stijgt? 
Dat is wat de redactie zich afvroeg na het ongekende succes van het laatste ijsweekend in 
Nauerna, februari 2021. 
 
Donderdag 16 december toog een groot deel van de ijsclubredactie (Petra Tambach en Simone 
Ebbelaar) richting Nauerna om daar de chef van het koek en zopie ( sopie?) team eens goed uit 
te vragen  over wat er allemaal komt kijken wanneer de temperatuur daalt en de ijskoorts stijgt. 
Op die concrete vraag had Sandy maar een antwoord; 
Oh, dat is heel makkelijk……… 
 
Nou gewoon. Dan rij je tig keer op en neer naar de Macro, Coöp., Deen (toen bestond ie nog) en 
de Lidl. Je rent naar het schap waar de chocomelk, slagroom,  erwtensoep en zwarte mannetjes 
staan, je laadt je kar zo vol mogelijk of in ieder geval tot het schap leeg is. Dan richting kassa en 
hup, alles de auto in. Ondertussen maak je ff een appgroep aan om de koek en sopie shifts te 
regelen, je mobiliseert het ijsclubbestuur, je zoekt je thermo-onderbroek op, zorgt dat je skibroek 
klaarligt en denkt nog even snel na over de betalingsmogelijkheden op het ijs. QR code 
aanmaken, wisselgeld regelen, en passant een coronabeleid bedenken om een ophoping van 
schaatsers voor de koek en zopie bar te voorkomen. 
 
Dan zorg je dat de ietwat gedateerde koek en zopie bar van stal komt en geplaatst wordt op een 
strategische plek op het ijs naast de molen. De bar moet geïnstalleerd worden, alle hightec 
hulpmiddelen  van zolder halen. Denk aan pannen, warmhoudplaten, schenkkannen, bekers, 
zwartemannen glaasjes, dweilen, vuilniszakken, opscheplepels met tuutjes aan beide kanten 
voor de linkshandige schenkers onder ons, bestek, verlengsnoeren, verlichting, theedoeken, 
geldkist, prijslijsten, dienbladen, de glaasjesplanken, roerlepels, pennen en notitieboekjes.  
Staat dat allemaal klaar dan kan de hele voorraad van wat er in mijn auto lag in de 
voorraadkasten (?) van de koekenzopiebar. Dat past natuurlijk niet  allemaal dus moet de  auto 
naast de bar staan zodat er een constante flow van (vooral drank en chocomelk) richting de bar 
kan bestaan. Er komt (by-the-way) ook een constante flow vanuit de bar richting buiten…..want 
ook het afval kent een logistieke uitdaging. En hoe handig zou het dan zijn dat de deur van de bar 
lekker makkelijk sluit, zodat geen extra handicap vormt voor de aan- en afvoer van alle 
benodigdheden. Maar goed dat zijn allemaal verbeterpunten. 
 
En dan, als de dag eenmaal aanbreekt, moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat de chocomelk 
warm is, het liefst de erwtensoep ook, (een bezoeker had als tip: heerlijk die erwtensoep, maar 
het zou nog lekkerder zijn als die warm is!), dat de slagroom is ontdooid, de snickers een prettige 
bite hebben en geen tandenbrekers worden. Dat alle koek en zopie medewerkers gemobiliseerd 
zijn en weten hoe laat ze er moeten zijn, dat er lopers zijn geregeld (ivm corona werd iedereen  
op het ijs bediend door ene Rene, Ilona, en een andere Rene). 
Ondertussen bleek de koek en zopie op Nauerna een doorslaggevend succes te zijn, dat dit 
nieuws zich al gauw verspreidde in Noord-Holland en het drukker en drukker werd.  
Dat betekent dus tussendoor nog ff opnieuw de voorraden aanvullen, dus hup weer naar de 
Macro, Deen, Coöp en de Lidl. Ook de voorraden thuis werden aangesproken, uit allerlei 
Nauernase keukenkastjes kwamen vage flessen drank tevoorschijn die vooral zondagmiddag 
gretig aftrok vonden. 
 
De grootste uitdaging was nog wel om de vellen van de chocomelk te roeren en om de 
chocomelk, wanneer deze warm was, geroerd op een elektrisch plaatje uit jaar ??? richting de 
grote warmhoudpan te verplaatsen. De ruimte in de bar is niet heel riant, dus regelmatig klonk er 
“chocomelk-alarm” door de bar. 



 
Na 3 dagen volop koek en zopie te hebben georganiseerd, te hebben gefaciliteerd en de 
geldzaken te hebben beheerd was het mooi geweest.  Dit is dus wat er allemaal plaatsvindt 
wanneer de temperatuur daalt en het water bevriest. Op zich allemaal goed te doen, vindt 
Sandy…… 
 
De ijsclubredactie was best onder de indruk van dit antwoord, en op onze vraag of er nog 
verbeterpunten waren, nou toen ging Sandy los…….. 
“Die koekenzopiebar, dat is eigenlijk het grootste struikelblok. Er is al jaren beloofd door onze 
voorzitter dat er een nieuwe bar gaat komen. Maar wanneer dan ??? 
“En Sandy”, vroegen wij als ijsclubkrantredactie, “wat zijn voor jou belangrijke 
aanpassingen/verbeteringen voor de koekenzopiebar”? 
“Nou , zei Sandy, dat is niet zo moeilijk te bedenken! 

- Nieuwe koekenzopiebar (liefst iets dieper en een meter 

breder) 

- Voorraadkasten 

- Vloerverwarming 

- Deur die opengaat als je aankomt, en die sluit zonder dat je 

daar met volle gewicht tegenaan moet beuken  

- Afvalstortkoker 

- Haakjes om je jas op te hangen 

- Toilet met natte doekjes 

- Klein lunchhoekje voor het personeel 

- Climatcontrol 

- Ledverlichting met dimmer 

- Waterpunt met warm en koud water of quooker? 

- Kleine sushibar 

 
En naarmate de avond vorderde werden de eisen steeds gekker. 
Het punt van Sandy is in ieder geval duidelijk! 
 
Dus ijsclubbestuur, een schone taak wacht U!!! 
 
Simone Ebbelaar en Petra Tambach 
 
 
 
 
 
 
   
 



 

 
 

 

Wil je op de hoogte worden gehouden per email, laat het ons weten!

Is je email-adres gewijzigd; stuur ons dan een bericht naar ijsclubdavos@gmail.com. 

Wordt ook lid van onze facebook pagina; 

ijsclub davos nauerna om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. 



 
 

  

 

 

Onze sponsors: 



 
 
 
 
 

 

DOORLOPENDE MACHTIGING 
Tot wederopzegging 

 
Hierbij machtig ik IJSCLUB 
DAVOS om jaarlijks het 
contributiebedrag te incasseren 
van mijn 
bankrekening:_______________________________ 

 

Dit bedrag is momenteel 7,50 euro per jaar 

 
Naam:                                                                       Voorletters:   

Geboortedatum: ___________________________________________________________ 
 
 

Adres: ___________________________________________________________________ 
 
 

Woonplaats: ______________________________________________________________ 
 
 

Email: ___________________________________________________________________ 

 

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 
  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.nieuweoogst.nu%2Fpublic%2Fimage%2F320x205%2F147552.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.nieuweoogst.nl%2Fnieuws%2F2018%2F10%2F04%2Fmiljoen-extra-voor-innovatie-programma-veen&docid=wUtG3AnZ7y9gYM&tbnid=_qGHa32ciNCNhM%3A&vet=10ahUKEwiMiMqFuYPmAhVPyaQKHWf1AVoQMwhMKAowCg..i&w=320&h=205&itg=1&client=safari&bih=863&biw=967&q=innovatieprogramma%20veen%20nauerna&ved=0ahUKEwiMiMqFuYPmAhVPyaQKHWf1AVoQMwhMKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.nieuweoogst.nu%2Fpublic%2Fimage%2F320x205%2F147552.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.nieuweoogst.nl%2Fnieuws%2F2018%2F10%2F04%2Fmiljoen-extra-voor-innovatie-programma-veen&docid=wUtG3AnZ7y9gYM&tbnid=_qGHa32ciNCNhM%3A&vet=10ahUKEwiMiMqFuYPmAhVPyaQKHWf1AVoQMwhMKAowCg..i&w=320&h=205&itg=1&client=safari&bih=863&biw=967&q=innovatieprogramma%20veen%20nauerna&ved=0ahUKEwiMiMqFuYPmAhVPyaQKHWf1AVoQMwhMKAowCg&iact=mrc&uact=8


 

 

Sponsor van Davos 


