
Jaarverslag Schaatsclub Bedum 2021-2022   
 
Bijna normaal seizoen 
Het afgelopen seizoen was weer bijna een Corona-vrij jaar. Na de start in oktober hebben we toch 
weer een trainingspauze moeten inlassen. Tussen 18 december en 16 januari was Kardinge dicht. 
Daarna kon er weer getraind worden, met wat extra maatregelen, zoals het tonen van een Corona-
app bij de ingang. Voor sommige leden verliep het seizoen of hun gezondheid daardoor toch anders. 
 
Ziekte en overlijden 
Op 21 december overleed Herman Bos, op een leeftijd van 75 jaar. Hij was jaren bestuurslid van onze 
club. Namens de vereniging is een kaart gestuurd en een bezoek gebracht aan Herman’s echtgenote. 
Trainer Arjen van der Veen was nog herstellende van zijn ziekte en ook Wim Dijkman kon weinig 
trainen in verband met zorgtaken thuis. Lex Cazemier had een ongelukkige botsing op zijn werk en is 
tijdelijk vervangen door zijn zoon Pim. Dat is wederzijds goed bevallen. De ambities van Ger Warink 
om ons als trainer bij te staan werd door een hardnekkige voetblessure ook in de kiem gesmoord. 
Ook een aantal schaatsende leden had blessures of werd getroffen door het Corona-virus. 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond dit jaar uit 4 leden; 

1. Han-Paul van Westing  voorzitter 
2. Grietjes Steentjes  secretaris 
3. Sipke Holtes   penningmeester 
4. Ger Warink   algemeen bestuurslid   

 
Trainers-groep 
Onze trainersgroep bestond uit Lex Cazemier, Arjen van der Veen, Wim Dijkman, Jacob Hartog en 
Geert Huizenga. Voor Jacob was dit zijn eerste seizoen bij ons. Hij was een vaste en gewaardeerde 
kracht, gezien alle blessureleed onder de andere trainers. In de blessure-weken is Lex vervangen 
door zijn zoon Pim. Ook Imke van Melle heeft nog een aantal trainingen gegeven.  
 
Leden & financieel 
Afgelopen seizoen zijn er een mutaties geweest. Een aantal leden die vooral marathons rijden 
hebben opgezegd. We zitten nu rond de xx leden.  
Financieel is seizoen 2021-2022 goed verlopen. We hebben minder getraind en dus lagere uitgaven. 
Ook de reservering voor het jubileum-BBQ is nog niet besteed. 
 
Kleding 
Begin december is opnieuw kleding besteld. Enerzijds omdat de voorraad vrijwel op was en 
anderzijds omdat aantal leden na het Coronajaar een maatje groter nodig bleken te hebben. Het 
totale sponsorbudget voor de kleding is nu besteed. Er is nog een voorraad van ca xxx jassen en een 
aantal broeken. 
 
Elfstedentocht in Kardinge 
De jaarafsluiting in Thialf is niet doorgegaan en vervangen door een leuke Elfsteden-training, 
georganiseerd door Wim van Dijken. Het was een ludieke laatste training van het seizoen, die we met 
chocomel en hier en daar een biertje hebben afgesloten in onze vertrouwde Kardinge-kantine. 
 
Bijzonder seizoen-toetje 
Onze kanjers Gert Jan en Nico Groendijk namen op 2 april in Alkmaar deel aan een nationale 
shorttrack wedstrijd van de special Olympics. Trainer Jacob had ze nog wat extra training en tips 
meegegeven. Dat leidde tot wat verse medailles in de toch al goed gevulde prijzenkast van de heren. 


