
 
 
 
         JAARVERSLAG VAN DE SKEELERGROEP M.IJ.V. 2010. 
 
ALGEMEEN. 
 
Het seizoen van de skeelergroep m.ij.v.was alweer voor het negen- 
tiende jaar,we hebben ongeveer honderd leden. 
Nieuwe Jeugdleden worden met open armen ontvangen! Jeugd 
schaatsselecties hebben dankbaar gebruik gemaakt van de 
trainingsfaciliteiten en clubwedstrijden. Helaas skeeleren zij 'halve' 
seizoenen mee om hun voorbereiding op het schaatsseizoen niet 
dwars te zitten.  
  
De skeelercommissie bestaat uit de volgende leden: 
Hilde Baasten--Marieke van Zanten--Joep Manschot--Nico Wolf-- 
Cees Keijzer. 
 
De trainers waren dit jaar:Gé Wijnands en Nico de Graaf,zij werden 
bijgestaan om trainingen te geven door Nico Wolf--Maarten 
Berrevoets--Fred Bezemer--Cees van Schie. 
 
Voorafgaand aan het skeelerseizoen,was er op 13 April 2010 weer 
één goed bezochten ledenvergadering in het clubhuis aan de  
Vlaardingerdijk in Maassluis. Het skeelerseizoen liep van 15 April t/m 
17 september,en werd afgesloten met de jaarlijkse prijs uitreiking 
 en een barbecue! Het was weer een geslaagde avond. 
 
De juryleden kreeg bij het organiseren van de wedstrijden weer  
regelmatig hulp van vrijwilligers,dit is altijd fijn om mee te maken! 
Ook dit seizoen werden er vier wedstrijden,twee tijdritten en één  
marathon van 42 kilometer verreden. 
 
Transponders: 
Er is één lus in het asfalt gemaakt, alle tijden worden opgenomen! 
De rijders hebben er zelf  één/of één aangeschaft,of één gehuurd. 
De juryleden en skeeleraars zijn erg te vrede over het systeem!!   
 
Financién. 
De financiéle sutuatie van de skeelergroep is goed,het seizoen  



2009-2010 is gezond afgesloten. 
 
De marathon-on wheels Rotterdam is 2010 niet doorgegaan i.v.m. 
sponsorproblemen in de organisatie (wel jammer na twaalf jaar.) 
 
 
Web-site: 
De web-site is nu geheel geinstaleerd en wordt bij gehouden door 
het hoofd-bestuur, schaats-en skeelerafdeling en je kunt daar alles 
vinden, zowel het alle nieuws, en alle uitslagen van de schaats- 
en skeelerwedstrijden,zo blijf je altijd bij.(dat zijn weer de fijne 
dingen in deze tijd) 
 
En zo blijkt het maar weer  in deze zomer,dat wij met veel plezier al 
onze trainingen-  wedstrijden en toertochten hebben afgewerkt.zo  
kunnen wij hoop vol het twintigste skeelerseizoen tegemoed zien, 
en wij gaan er weer één fijn jaar van maken.Veder willen wij ook alle 
leden en trainers bedanken voor hun trouwe opkomst!!! Maar wij  
hopen,dat jullie volgend jaar,weer net zo trouw op alle trainingen 
en activiteiten willen verschijnen.Dan zal dat zeker wel weer één  
geweldige zomer worden. 
 
Maasland 29 November 2010. 
                                                                   t.b.v.alg.ledenverg. 
                                                                   Cees Keijzer.               
 


