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Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van SC Gouda over het seizoen 2018-
2019. 

Alle leden van onze club worden uitgebreid op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen in de club via de onze website, de mail, 
social media (Facebook, Instagram en Twitter) en met de Oud 
Nieuwsbrief. Dit jaarverslag bevat  daarom niet veel meer nieuws. 

Dit jaarverslag bestaat daarom uit een beperkt aantal sheets, met 
informatie op hoofdlijnen.

Veel leesplezier!                             

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van SC Gouda



SC GOUDA is…..

• een actieve vereniging voor plezier en presteren op 
schaatsen en inline skates, opgericht in 1962

• een gezellige club waarin jong en oud, breedtesport en 
topsport met elkaar mengen

• een vereniging waar jaarrond verschillende sporten 
beoefend worden: schaatsen, inline skaten en ten behoeve 
daarvan fietsen,  droogtrainen en soms ook krachttrainen

• een vereniging zonder een eigen clubhuis



Afscheid van markante clubleden

We hebben dit seizoen helaas afscheid moeten nemen van 
drie markante clubleden. 

Jaap Heikoop
lid van verdienste, overleden op 10 december 2018

Toon de Jong
lid van verdienste, overleden op 19 december 2018

Paulien van Deutekom
erelid, overleden op 2 januari 2019 



Onze leden

We hebben verschillende leden: 

•Jeugdleden jonger dan 13 jaar 

•wedstrijdrijders (met licentie) 

•toerrijders (zonderlicentie)

•overige leden: vrijwilligers, 
donateurs, ereleden en leden 
van verdienste



Ledenaantal
In het algemeen daalt het aantal mensen dat in 
clubverband sport. Het ledenaantal van SC Gouda is dit 
seizoen iets gedaald naar 300. 
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Ledenwerving: activiteiten

• SC Gouda heeft ook dit jaar in de kerstvakantie weer 
schaatsclinics gegeven op de Goudse IJsbaan op de Markt

• Daarnaast zijn ca 5.000 basisschoolleerlingen tijdens hun 
bezoek aan de ijsbaan op de markt begeleid door SC Gouda  

• SC Gouda heeft zich gepresenteerd bij de opening van de 
nieuwe vestiging van Rabobank Gouwestreek

• Dit alles heeft geleid tot de aanvraag van een aantal 
proeflessen en nieuwe instroom van jeugdleden



Jeugdschaatsen
Het Jeugdschaatsen vindt al jaren op zaterdagmiddag in De Uithof in Den Haag, 
onder leiding van een ervaren team schaatstrainers en -begeleiders. Voor een 
selecte groep Jeugschaatsers wordt ook op de woensdagmiddag getraind.

Afgelopen schaatsseizoen zijn de volgende evenementen georganiseerd:

• 100 meter wedstrijden op tijd, in november ‘18 
en februari ’19

• Wedstrijden op de (vroege) zondagochtend
• Sinterklaas op de ijsbaan
• Techniekprijs
• Rondje in de Kerk: schaatsen in de Gouwekerk
• Vriendje/vriendinnetje mee naar de ijsbaan
• Mini-Elfstedentocht
• Recordwedstrijden Den Haag
• Recordwedstrijden in Thialf
• Deelname aan NK  Jeugdmarathon
• Zwembadfeest, traditionele afsluiter van het 

Jeugdschaatsseizoen



Clubhelm: hoofdzaak
Dit seizoen hebben we de helmplicht ingevoerd bij het Jeugdschaatsen en 
voor onze trainers. Alle andere schaatsers wordt geadviseerd om met een 
helm te schaatsen. Het project werd financieel gesteund door Rabobank 

Gouwestreek en onze clubhoofdsponsor Dave van Dam Sport.



Langebaan Schaatsen
Er wordt in Utrecht door Junioren t/m Masters en Toerschaatsers getraind op de 
cluburen op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagochtend.

• SC Gouda is vertegenwoordigd in C-selectie en Baanselectie
• Er zijn 5clubrecords en 260 PR’s geschaatst
• Lianne van Loon zilver op Teamsprint NK Junioren
• Er zijn trainingskampen georganiseerd voor alle categorieën
• Helaas een afnemende animo om wedstrijden te rijden
• Linda Bouwens en Sjors van der Meer clubkampioen
• Lianne van Loon nét buiten het podium (4e) op NK Supersprint



Marathonschaatsen
Steeds meer clubleden zijn actief in de C, B en A marathoncompetities.  
De marathon lééft bij SC Gouda.

Belangrijkste successen van dit jaar: 

• Tom den Heijer: brons bij het NK Studenten
• Zilver voor Sjoerd den Hertog bij NK Marathon
• Sjoerd den Hertog wint voor de tweede keer op rij de KPN Marathon 

Cup en wint voor het eerst natuurijsmarathons in Oostenrijk en 
Zweden

• Job van der Sluijs wint C2-klassement Utrecht
• Brons voor Floortje Bregman en Joep de Heus in Finale Mass Start 

Pupillen
• Linda Bouwens, Kirsten Velzeboer en Ruben van Os nemen deel aan de 

enige natuurijsmarathon van dit seizoen in Nederland

Ook dit jaar is er een grote groep toerschaatsers naar de Weissensee 
geweest.



Schaatsbekers en -prijzen

Ingrid Paul Beker, voor de algemeen clubkampioen lange baan dames: Linda Bouwens

Huib Tober Beker, voor de algemeen clubkampioen lange baan heren: Sjors van der Meer

Trippenbeker, voor de algemeen clubkampioen lange baan senior heren: Tijmen Heinrich

Piet van Oosten Trofee, voor de juniorrijder, die op de 500m de meeste progressie heeft 
gemaakt ten opzichte van het vorig seizoen: Thirsa van der Draaij

Fons van Kessel Beker, voor de rijder die gedurende het seizoen de meeste persoonlijke 
en/of clubrecords reed: Floortje Bregman

Ben de Bruin Trofee, voor de persoon die in de marathoncompetitie de meeste punten haalt: 
Job van der Sluis

Frank Visser Bokaal, voor de trainer(s) van de groep met de meeste persoonlijke records: 
Edwin Sterk

Hugo Vos Weissensee Trofee, voor de toerschaatser die de 200km op de Weissensee heeft 
uitgereden: Antoinette Snelleman



Inline-skaten
• Er wordt in clubverband recreatief en wedstrijdgericht getraind in de zaal (in het 

winterseizoen) en in april t/m september op de skeelerbaan in de Goudse Hout op 
de maandagen en vrijdagen.

• In juni ‘18 werd voor het eerst en met groot succes een Pupillenkamp 
georganiseerd met veel recreatief spel en vertier en trainingen en clinics op skates.

• Clubgenoten namen deel aan regionale, landelijke en internationale competities. 
Medaillesucces was er in al deze competities.

• In september ‘18 deed een grote groep clubgenoten mee aan de 24-uurs 
prestatietocht voor het goede doel 24Kika

• Sjoerd den Hertog werd Nederlands Kampioen bij het ONK Hallum

• Lianne van Loon nam deel aan het EK in België

• Sanne Teekens en Lianne van Loon behaalden vijf medailles bij het NK Baan/Weg



Clubhuis

• SC Gouda heeft de ambitie een eigen clubhuis 
te realiseren

• Gesprekken met Excelsior om te verkennen of 
we kunnen inhuizen hebben nog niet tot een 
besluit geleid

• We vervolgen dit gesprek in het nieuwe 
seizoen



Feesten

• Dit jaar heeft de nieuwjaarsbijeenkomst op de ijsbaan rond 
het stadhuis plaatsgevonden. Dit was een succesvolle 
bijeenkomst: de  opkomst was erg groot en het was erg 
gezellig



Onze vrijwilligers

• SCGouda is een club van leden voor leden

• Circa 100 leden van “Fris en Jong” tot “Oud en Goud” 
doen vrijwilligerswerk voor de club, bijvoorbeeld als 
trainer, in commissies en bij activiteiten, daar zijn we 
trots op! 

• We hebben alle vrijwilligers bij de Nieuwjaarsreceptie 
bedankt met smaakvol Koek & Zopie-pakket

• We kunnen altijd weer nieuwe vrijwilligers gebruiken!



Vertrouwenscontactpersonen & 
gedragscode

• Beleid is sinds 2010: “Respecteer en accepteer elkaar. “ Dit 
is conform gedragscode NOC*NSF

• Onze vertrouwenscontactpersonen zijn Elly Smit en Frans 
Dubois

• Er is dit seizoen één melding gedaan, die is afgehandeld

• Ook in komend seizoen brengen we de gedragscode weer 
onder de aandacht van trainers en informeren we onze 
leden



Onze sponsoren

We zijn erg blij met onze sponsoren:

• Onze clubhoofdsponsor is Dave van Dam

• Onze andere clubsponsoren zijn Fysiovisiq, Schildersbedrijf 
Beusink en ATG

• Daarnaast hebben we diverse sponsoren die onze 
evenementen ondersteunen, financieel en in natura



Bestuur

• Het bestuur bestaat uit de:
– voorzitter
– secretaris
– penningmeester 
– voorzitter van de technische commissie 

• Daarnaast maakt een jeugdlid deel uit van het 
bestuur 

• Er is een aparte vrijwilliger voor de 
ledenadministratie


