
Jaarverslag Schaatsclub de Vennen  
 
Verslag van het 34e verenigingsjaar (juli 2020 t/m juni 2021). 
 
De afgelopen 2 schaatsseizoenen werden wij helaas als Schaatsclub geconfronteerd met de gevolgen 
van de wereldwijde Corona pandemie. Dit had een groot effect op al onze schaatsactiviteiten. 
Hierdoor werden wij als club genoodzaakt  om het schaatsseizoen 2019/2020 vroegtijdig af te 
breken. Het seizoen 2020/2021 kreeg wel zijn aanvang, maar werd ook al snel abrupt afgesloten 
vanwege de pandemie en de maatregelen die de overheid hiervoor invoerde. Hierdoor is het 
afgelopen seizoen ook geen algemene ledenvergadering gehouden. 
 
In dit verenigingsjaar telde onze club 158 leden, waarvan 63 jeugdleden. 
 
In het 34e verenigingsjaar bestond het bestuur uit de leden: Berry Appeldoor, Madolyn Appeldoorn, 
Thomas van Dijk, Frank van Elderen en penningmeester Alex Schellekens. Het bestuur werkt samen 
met de portefeuilles: Verenigingszaken, Administratie, Wedstrijd- en Jeugdzaken, PR en 
communicatie en Recreatief schaatsen. 
 
Hieronder een overzicht van enkele belangrijke gebeurtenissen uit het afgelopen seizoen: 
 
Nadat op 15-02-2020 de clubkampioenschappen voor de jeugd nog doorgang hebben kunnen 
vinden, moesten de clubkampioenschappen voor de oudere jeugd en volwassenen, die gepland 
stonden op 14-03-2020, helaas worden afgelast. Op 03-10-2020 leek het er goed uit te zien, toen de 
Ireen Wüst ijsbaan haar deuren weer opende. Echter, al vrij snel werden de Corona maatregelen 
dusdanig verscherpt, dat schaatsen maar moeilijk mogelijk bleek en dan ook nog onder strenge 
voorwaarden. 
 
Op 18-10-2020 werd er nog wel een langebaanwedstrijd gehouden in Tilburg. Uiteindelijk werd door 
het Sportbedrijf Tilburg besloten in het weekend van 17-01-2021 om de ijsbaan definitief voor het 
seizoen te sluiten.  
 
Tijdens de langebaanwedstrijd van 18-10-2020 in Tilburg wist Teun van der Linden te promoveren 
naar de hoogste klasse van de jongens junioren-B. 
 
De enige rijder van De Vennen die wel een goed schaatsseizoen kon draaien, was Dai Dai Ntab, die de 
overstap had gemaakt naar de Jumbo Visma Schaatsploeg onder leiding van Jac Orie. 
 
Vrijdag 30-10-2020 werd Dai Dai Ntab Nederland kampioen op de 500 meter in Thialf. 
 
Dai Dai werd in het weekend van 28 en 29 november 2020 3e bij het NK sprint. 
 
Dai Dai wist zich, door zijn goede presteren tijdens het kwalificatietoernooi in december 2020 in 
Thialf, te plaatsen voor het WK afstanden op de 500 meter. 
 
Op 28-12-2020 reed Dai Dai een clubrecord op de 1000 meter. 
 
Dai Dai won het eindklassement van de wereldbeker over 500 meter.  
 
Op 22-01-2021 won Dai Dai de wereldbekerwedstrijd in Heereveen op de 500 meter. 
 
Op 12-02-2021 was er brons voor Dai Dai op de 500 meter tijdens het WK Afstanden. 
 



In februari 2021 kon er nog prachtig worden geschaatst op de diverse vennen, zoals het Brandven, 
het Galgeven en zelfs het Kolkven het laatste weekend. Ook de natuurijsbaan mocht open, na 
intensief overleg met gemeente Oisterwijk. 
 
Hulde aan de natuurijsgroep, met name Sjef vd Meijdenberg, Jan vd Wiel, en enkele enthousiaste 
leden die, na intensieve contacten met gemeente Oisterwijk, de natuurijsbaan dusdanig 
geprepareerd en voorbereid hebben, dat er in ieder geval altijd voldoende water in aanwezig kan 
zijn, waardoor het dus altijd mogelijk gaat zijn om snel ijs te krijgen tijdens een vorstperiode. 
 
De ledenadministratie werd verzorgd door Pieter van der Steen, in samenwerking met 
penningmeester Alex Schellekens. 
 
De clubwinkel werd weer vakkundig en enthousiast beheerd door Jos Adriaansen. 
 
Voor zover mogelijk waren er weer publicaties in de Nieuwsklok/Moergestel Nieuws, de Hilverbode 
en op Oisterwijknieuws.nl. 
 
In deze digitale wereld is onze Schaatsclub aangewezen op informatievoorziening via e-mail, 
whatsapp, facebook en via onze website: www.schaatsclubdevennen.nl. De adverteerders en 
sponsors worden allen vermeld op onze website. 
 
Uit het voorafgaande blijkt dat Schaatsclub de Vennen, ondanks lastige tijden door de Corona 
pandemie, kan terugkijken op een 34e verenigingsjaar waar we trots op mogen zijn. 
 
Aldus op 26 oktober 2021 opgemaakt te Moergestel, 
Het bestuur van Schaatsclub de Vennen 
 
 

http://www.schaatsclubdevennen.nl/

