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1. Inleiding
Het jaarverslag beslaat het 35ste bestuursjaar, lopende van 6 mei 2021 tot 28 april 2022. Het
omvat een samenvatting van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in deze periode. Daarnaast is
dit jaarverslag een evaluatie van de doelstellingen en ambities van het 35ste bestuur, zoals
uiteengezet in het beleidsplan.

Het 35ste bestuur der U.S.S.V. Softijs, bestaande uit:

Laura Ammerlaan
Marije Haakma
Boris de Groot
Fedor van der Laan
Annick Aarsen
Joris Stevers

Het jaar begon vol goede vooruitzichten op wat er allemaal weer mogelijk zou zijn. Helaas leefde
corona in het najaar weer op, waardoor toen veel activiteiten en trainingen niet of op een
aangepaste manier doorgingen. Vanaf februari 2022 zijn veel uitgestelde activiteiten ingehaald.
Op deze manier hebben wij gelukkig ons bestuursjaar op een leuke en als vanoudse manier
kunnen afsluiten!

2. Evaluatie beleidsplan
Zomerseizoen
Overkoepelend zomerplan
Afgelopen zomerseizoen was het eerste seizoen dat het overkoepelend zomerplan is uitgevoerd.
Dit overkoepelend zomerplan, gemaakt door de Technische Commissie, is er om te zorgen dat de
zomertrainingen goed op elkaar aansluiten en dat er een goede opbouw in het seizoen zit. Met
de feedback van afgelopen seizoen is er voor komend seizoen weer een overkoepelend
zomerplan opgesteld. De grove lijnen zijn hierbij hetzelfde, maar met wat kleine aanpassingen
om het plan duidelijker te maken.

Trainingsoverzicht
Om meer leden naar de zomertrainingen te trekken, is het trainingsoverzicht in het leven
geroepen. In dit overzicht, dat elke zaterdag in de WhatsAppgroep en op Instagram verscheen,
stond wat er van elke training in die komende week verwacht kon worden. De informatie
hiervoor is afkomstig uit het overkoepelend zomerplan. Het trainingsoverzicht heeft na zeven
weken een nieuw design gekregen om het overzichtelijker te maken. Het trainingsoverzicht is in
het zomerseizoen van 2022 weer in gebruik genomen.

Trainingstijden
Het 34ste bestuur heeft in 2021 nieuwe trainingstijden voor het zomerseizoen ingesteld. Deze
zijn bij de zomerevaluatie geëvalueerd. Hieruit kwam dat 65,2% van de invullers de tijden prima
vonden. Wij zagen onder leden echter veel onduidelijkheid over wanneer de trainingen weer
een half uur eerder begonnen. Daarom is in de enquête ook gevraagd wat ze van het idee vonden
om de trainingstijden direct na de zomerstop een half uur terug te zetten. 30,4% stemde in met
dit idee, de rest had geen overduidelijke mening. Wij raden het volgende bestuur dan ook aan
om direct na de zomerstop de trainingen een half uur eerder te laten beginnen.
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Shorttrackclinic
Er is dit jaar geen shorttrackclinic geweest. Het plan was om dit afgelopen de zomer te doen,
maar dit is niet gebeurd omdat de focus lag op het aanbieden van shorttracktrainingen. Vorige
zomer zijn de mogelijkheden onderzocht om vanaf aankomende zomer shorttracktraining aan te
bieden, waarbij wordt meegetraind met Schaatsvereniging Utrecht (SVU). Door stroeve
communicatie is dit niet van de grond gekomen. Een groepje enthousiaste Softies is echter
opgestaan om zelf te gaan kijken naar de mogelijkheid om shorttrack aan te bieden. Zij zijn bezig
met een plan om deze zomer al van start te gaan.

Winterseizoen
Warming-up
Door de hoge opkomst het afgelopen jaar, werd ook dit jaar weer een warming-up voorafgaand
aan de schaatstraining gegeven. De warming-up werd voorbereid door de Commissaris
Technische Kader en werd gegeven door één van de woensdagavondtrainers. Het was direct
vanaf het begin al lastig om de trainers hiervoor te regelen. Dit in combinatie met de
schommelende opkomst heeft ervoor gezorgd dat de warming-up vaak niet is doorgegaan. Voor
volgend seizoen is afgesproken om vanaf het begin een planning te maken welke trainer de
warming-up geeft. Dit zal dus niet meer vrijwillig zijn maar bij het trainerschap horen.

Videoanalyse
Er is een gimbal (een stabilisator voor telefooncamera’s) aangeschaft. Hierdoor zijn er nu drie
verschillende apparaten waarmee gefilmd kan worden tijdens de training: de twee tablets en de
gimbal. Dit betekent dat elk groepje dit seizoen zeven tot acht trainingen de mogelijkheid heeft
om videomateriaal te maken. Er is besloten dat hogere groepjes vaker de gimbal krijgen. Met
hoge snelheden is het moeilijker om goed en helder te filmen met de tablets. De gimbal
assisteert bij het ‘tracken’ van de gefilmde persoon, waardoor de trainer veilig kan meerijden.
Dat betekent dat de trainers van de lagere groepjes vaker de tablet toegewezen krijgen om mee
te filmen.
Veel trainers ervaarden moeite met het bedienen van de gimbal. Dit kwam vooral omdat er geen
mogelijkheden zijn geweest om te oefenen. Voor volgende jaar is het handig als trainers de
mogelijkheid krijgen bij een trainersbijeenkomst te oefenen met het gebruik van de gimbal.

Wedstrijdtraining
De wedstrijdtraining heeft plaatsgevonden op de woensdagavondtraining van 3 november en
werd georganiseerd door de Technische Commissie. Om de veiligheid tijdens het uur te
waarborgen, zijn er een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van de vorige keer. Zo konden
alleen groepjes 1 tot en met 4 een wedstrijd rijden, moesten de leden wachten op het
middenterrein voordat er gereden werd en is aan de trainers gevraagd geen startjes te oefenen
tijdens deze training. Ondanks wat opstartproblemen is de wedstrijdtraining goed verlopen en
gaven verschillende leden aan het leuk te hebben gevonden.

Wedstrijden
Dit jaar hebben wij ondanks alle coronaperikelen en onzekerheden toch alle wedstrijden die op
de planning stonden, kunnen organiseren. Het Zomerdriekamp in september kon zonder
restricties doorgang vinden. Het NSK Allround moest helaas worden uitgesteld van december
naar maart en het SoftELS IUT hebben wij weer als vanouds met ELS samen georganiseerd in
Thialf. Ook de clubkampioenschappen zijn samen met STW, en op het laatste moment ook nog
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met Arktika, georganiseerd. Er is daarnaast een WhatsAppgroep opgezet voor alle deelnemers
aan IUTs en NSKs, waarbij uiteindelijk 36 leden in zijn gestapt. Op deze manier konden
informatie en wedstrijdgegevens makkelijker worden gedeeld aan de doelgroep.
De Rookiebokaal heeft ook zijn intrede gemaakt, maar de promotie hiervan kan wel beter en
was niet de doorslag dat mensen wedstrijden zijn gaan rijden. De prijs is met overmacht
gewonnen door Boris Petersen.

Development Team Softijs
Afgelopen zomer is een klein groepje fanatieke, snelle rijders enkele keren samen extra gaan
trainen. De eerste maanden werd er wekelijks een persoonlijk schema gemaakt voor de rijders,
waarbij geprobeerd is om de Softijstrainingen als basis te gebruiken en verder enkele extra
trainingen in te roosteren, die ook in teamverband konden worden opgepakt. In de
zomerperiode heeft de voortgang van het team een paar maanden stilgelegen door vakanties,
waardoor er weinig tijd en momenten waren om schema’s te maken en gezamenlijk te trainen.
In het begin van het schaatsseizoen is de draad weer opgepakt. Er is wekelijks een gezamenlijke
krachttraining gedaan op Olympos en toen zijn ook de eerste wedstrijden en marathons
gereden. Doordat eind november de sportscholen dicht moesten en wedstrijden werden
geannuleerd, is ook het team toen een beetje stilgevallen. Ondanks dat veel rijders nog wel
wedstrijden en marathons hebben gereden, is er niet meer samen getraind. Wel heeft een klein
groepje zich nog voorbereid op de teamsprint tijdens het NSK Sprint, waarbij ze onder de naam
DTS hebben meegedaan.

Promotie
Open trainingsweek
In het begin van het studiejaar hebben we een open trainingsweek georganiseerd, waar alle
zomertrainingen open waren voor iedereen die geïnteresseerd was. De open trainingsweek
vond plaats in de tweede week van september. Het was een succes met een goede opkomst bij
elke training. Bij de intervaltraining waren er 22 mensen aanwezig, bij de fietstraining 23, bij de
droogtraining 48 en bij de skeelertraining 29 mensen. Wegens het succes van deze open
trainingsweek zal aan het begin van het zomerseizoen ook een open trainingsweek worden
georganiseerd.

Social Media
Dit jaar is er vanuit de Promotiecommissie en de Flitscommissie een werkgroep Social Media
opgericht. Naar aanleiding van een brainstormsessie, is er een Instagram/sociale media
planning gemaakt om ervoor te zorgen dat er meer consistent posts en stories worden gepost.
Daarnaast is er een WhatsAppgroep gemaakt met iedereen die toegang heeft tot het
Instagramaccount van Softijs, zodat er goed gecommuniceerd kan worden over wie wat post.
Het Softijs Instagramaccount is gegroeid met een aantal van ongeveer 120 volgers en heeft nu
604 volgers.
Naar aanleiding van een poll over wat de voorkeur van de leden is voor communicatie via
Facebook, hebben we besloten om Facebook alleen nog maar te gebruiken voor het maken van
evenementen zoals bijvoorbeeld de open trainingsweek.
De Flitscommissie is tijdens de trainingen van het zomerseizoen bezig geweest om nieuw
filmmateriaal te maken voor een nieuwe, meer up-to-date, promotievideo. Het plan was om dit
ook tijdens het winterseizoen te doen. Echter, in verband met de lockdown en daardoor minder
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schaatstrainingen en na afloop erg veel activiteiten waar foto’s van gemaakt en uitgezocht zijn,
was er niet genoeg tijd om ook echt een nieuwe video te maken.

Kleding
Er is een nieuw ontwerp gemaakt van de fietskleding. In begin februari is er een pas- en
bestelmoment geweest voor o.a. de nieuwe fietskleding, waarbij er maar liefst 59 stuks aan
fietskleding zijn besteld. Doordat de laatste dingen van het ontwerp nog rond gemaakt moesten
worden, is de fietskleding uiteindelijk in maart bij de leverancier besteld worden. Echter is het
erg druk bij de leverancier en is de schatting nu dat de fietskleding begin juni klaar zal zijn.

Adobe
Het Adobe-account is doorgezet en dit bevalt nog steeds goed.

Internationalisering
Engelstalige promotie
De Promotiecommissie is bezig met het ontwerp van nieuwe posters en zal hier ook een
Engelstalige versie van maken. Het doel is om deze voor de UIT en de Orientation Days van 2022
af te hebben. Daarnaast is dit jaar een Engelstalige rolbanner aangeschaft die gebruikt kan
worden gebruikt tijdens bijvoorbeeld de UIT en de Orientation Days.

Website
De Websitecommissie heeft gekeken naar de mogelijkheden om de Engelse vertaling van de
website te verbeteren. De geschikte plug-in hiervoor is echter erg prijzig. Er is nog gekeken naar
andere opties, maar deze bleken of te duur of niet beter dan wat er nu gebruikt wordt. Na
inventarisatie bij de internationals blijkt dat de huidige vertaling van de website wel volstaat ter

informatievoorziening.

Schaatstrainingen
Er is een lijst gemaakt met veel voorkomende schaatstermen in het Engels. Deze lijst is echter
nooit gedeeld met de trainers, omdat deze pas aan het eind van het schaatsseizoen klaar was.
Aan het volgende bestuur zal worden doorgegeven deze op de website te zetten en met de
trainers te delen.

WhatsAppgroep
Dit jaar is een nieuwe WhatsAppgroep gemaakt met de internationals bij Softijs. Dit jaar waren
er twee internationale leden bij Softijs. Via deze WhatsAppgroep is aan het begin van het
schaatsseizoen aan de internationals gevraagd waar vanuit hun behoefte aan was. Zij gaven toen
aan dat ze vaker Engelstalige promoberichtjes wel fijn zouden vinden. Sindsdien wordt er elke
week een overzicht van alle activiteiten en wedstrijden gestuurd. Bovendien worden de
internationals via deze groep op de hoogte gehouden op momenten dat er een inschrijving open
gaat van een activiteit die vaak snel vol zit, zodat zij net zo veel kans hebben om zich op tijd aan
te melden.

Ledenwelzijn
Het afgelopen jaar is de aanwezigheid van vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging
meer onder de aandacht gebracht, onder andere via de nieuwsbrief, in de Softies United en in
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het introductieboekje voor nieuwe leden. Daarnaast is tijdens de extra ALV van 6 juli de
gedragscode goedgekeurd.

Veiligheid
Tijdens het gehele schaatsseizoen hebben leden helmen kunnen aanschaffen met korting.
Daarnaast hebben we vanuit Softijs veiligheidspakketjes, die een helm, snijvaste handschoenen
en enkelsokjes bevatten, met korting aan kunnen bieden. We zijn blij te zien dat tijdens de
woensdagavondtrainingen steeds meer leden met een helm op schaatsen.

Duurzaamheid
Er is dit jaar op de meeste activiteiten en kampen gezorgd voor vegetarisch eten. Daarnaast zijn
er herbruikbare borden en bestek aangeschaft. Verder is een overstap naar een duurzamere
bank onderzocht. Helaas bleken de opties voor verenigingen als non-profit organisaties toch
beperkt tot de Rabobank. Zodoende is een overstap op dit moment voor het verenigingsbelang
niet gewenst.

Activiteiten
Buitenlandkamp
Waar we aan het begin van het bestuursjaar goede hoop hadden twee Buitenlandkampen in ons
jaar te hebben, heeft geen van beiden doorgang kunnen vinden wegens de op dat moment
geldende coronamaatregelen en te grote financiële risico’s.

Seizoenswisselactiviteit
Het afgelopen jaar hebben we twee keer een seizoenswisselactiviteit als bestuur georganiseerd.
Tijdens de wisselactiviteit van de zomer op de winter hebben we op 30 september een
zwerkbalclinic gevolgd bij de Dom Tower Dementors. Hierbij waren 12 Softies op hun bezems,
harken en dweilen te vinden. Tijdens de wisselactiviteit van de winter op de zomer hebben we
op 6 april een zwemclinic bij het Zinkstuk gevolgd. Hierbij waren 10 Softies aanwezig.

Olympische Spelen
We wilden graag gezamenlijk met Softies de Olympische Spelen (zelfs tweemaal!) kijken. De
Zomerspelen vielen echter midden in de bestuursvakantie en daarnaast waren de oplopende
besmettingscijfers een te groot risico voor organisatie. Tijdens de Winterspelen is er een
WhatsAppgroep opgezet zodat Softies samen konden afspreken om te kijken. Daarnaast heeft de
BUKcie een Toto opgezet waar Softies hun verwachtingen konden invullen.

Lustrum
Het afgelopen jaar hebben we het 7de lustrum van U.S.S.V. Softijs groots mogen vieren. De
geplande lustrumweek kon helaas door de coronamaatregelen niet doorgaan, maar gelukkig zijn
de meeste activiteiten alsnog later in het jaar georganiseerd. Over deze activiteiten is meer te
lezen bij het deel over de commissies verderop in dit jaarverslag.

Almanak
Er is het afgelopen jaar door de Almanakcommissie hard gewerkt aan een almanak met daarin
vele verhalen en foto’s vanaf het 31ste tot en met het 35ste bestuursjaar (en nog veel meer). Deze
is momenteel in productie bij de drukker en deze zal hoogstwaarschijnlijk halverwege mei
uitgedeeld kunnen worden.
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3. Ledenbestand
Ledenaantal
U.S.S.V. Softijs heeft op dit moment 191 leden, waarvan 20 zomerleden. Er zijn dit jaar 75 nieuwe
complete leden bijgekomen, waarvan 22 eerst proeflid waren. Er zijn vier zomerleden
bijgekomen. Er hebben zich dit jaar 61 leden uitgeschreven. Verder heeft Softijs 30 donateurs,
twee ereleden en twee leden van verdienste.
Er is ten opzichte van de afgelopen paar jaar een aanzienlijke groei in ledenaantal te zien.

Studenteninventarisatie
In augustus 2021 heeft de driejaarlijkse toetsing voor bestuursbeurzen en erkenning als
studentenorganisatie plaatsgevonden. Om de komende drie jaar bestuursbeurzen te ontvangen,
moest minimaal 75% van de leden student aan de HU of UU zijn, of daar maximaal één jaar
afgestudeerd zijn. Voor erkenning als studentenorganisatie ligt die grens op 70%. Omdat U.S.S.V.
Softijs initieel niet aan deze percentages voldeed, is gevraagd aan afgestudeerde leden om hun
lidmaatschap om te zetten in een donateurschap. Gelukkig waren er genoeg leden die dit
vrijwillig wilden doen. Daarnaast moest in november voor dezelfde toetsing ook een ledenlijst
aangeleverd worden, inclusief studentnummers van alle UU- en HU-studenten. Omdat die nooit
in het ledenbestand zijn opgenomen, is aan alle leden gevraagd om hun studentnummer door te
geven, mits ze aan de UU of HU studeren. Ook is aan het lid-wordenformulier op de website
toegevoegd dat het UU- of HU-studentnummer wordt doorgegeven. Hierdoor zal dit bij de
drie-jaarlijkse toetsing in de toekomst minder problemen opleveren.
Afgelopen februari hebben we gelukkig een positieve uitslag van deze toetsing mogen
ontvangen, waardoor voor de komende drie jaar de bestuursbeurzen toegekend zijn. Wel is
uitdrukkelijk meegegeven aan het komende bestuur dat deze percentages elk jaar gecontroleerd
moeten worden en er elk jaar aan moet worden voldaan.
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Internationale studenten
Het afgelopen jaar waren er twee internationale studenten lid bij Softijs, waarvan een dit jaar lid
is geworden. Zij zat ook in de Hardloopcommissie.

Proefleden
We hebben afgelopen augustus en september in totaal 27 proefleden mogen verwelkomen.
Hiervan zijn er 22 compleet lid geworden.

Contact met Softijs
De meeste nieuwe leden van dit jaar kwamen met U.S.S.V. Softijs in contact via de website, of
omdat ze iemand kenden die bij U.S.S.V. Softijs zit. Verder is het aandeel dat via Facebook bij
U.S.S.V. Softijs terecht is gekomen een stuk kleiner dan vorig jaar en het aandeel via Instagram
een stuk groter.

4. Commissies
Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie bestond dit jaar uit Joost Smeets, Hiltje Gerritsma, Celine van der
Vinne, Boris Petersen, Lana van Veen en Boris de Groot. De commissie was dit jaar omgedoopt
tot vACTIEnatie, o.d.z. “Een spuitje van een cent”.

Bowlen - 24 juni
Met een groep van 27 Softies zijn we voor het aanbreken van de zomerstop gaan bowlen bij
Bison Bowling. Het was een gezellige avond vol strikes en bowlingballen in de goot!

Cycling Dinner - 7 oktober
Voorafgaand aan de maandelijkse borrel in ‘t Pandje, heeft het cycling dinner plaatsgevonden. 33
Softies hebben bij Actie-leden thuis mogen genieten van een heerlijk 3-gangendiner.

Talentenavond - 28 oktober
Op de talentenavond in Parnassos hebben verschillende leden hun talenten bloot gelegd. Waar
de één liever van het talent van anderen genoot, speelde en/of zong de ander de sterren van de
hemel. Met de 25 aanwezigen was het een heel leuke avond!
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Kroegentocht - 27 november
Omdat corona toesloeg eind 2021 is de jaarlijkse kroegentocht dit keer overdag gehouden. Er
zijn kerstbomen gekocht en net iets te veel shotjes gedaan. De 26 aanwezige Softies hebben zich
erg vermaakt in de verschillende kroegen van Utrecht!

Taartenbakwedstrijd - 13 januari
In januari was corona alweer op z’n terugtocht #thanksomikron, maar nog niet volledig weg. Dat
betekende dat de taartenbakwedstrijd bij de kijkers thuis werd uitgevoerd, en zodoende ter
plaatse werden gejureerd. 20 Softies deden hard hun bakbest, en probeerden met succes de jury
te icen voor bonuspunten (die na zo’n heerlijk iceje natuurlijk niet werden uitgedeeld).

Lasergame/bunkertrefbal spektakel - 17 februari
Het plan was om in een donkere gymzaal met blacklights te lasergamen, maar het werd in het
licht en vol met gymzaal obstakels! Voor de 36 aanwezigen (van de 41 aanmeldingen!) was het
een met actie gevulde avond, die eindigde in een super spannend potje bunkertrefbal.

Familieschaatsen - 25  februari
Het familieschaatsen was ook dit jaar weer een succes! Na een toffe training te hebben gekregen
op de vrijdagavond kregen de ongeveer 30 deelnemers (inclusief familie) een gratis
chocomelletje én een pubquiz over allemaal verschillende onderwerpen. Team LaMaYoBo deden
het meest hun best en sleepten een gratis drankje als winst mee!

Softijsfeest - 1 april
Het Softijsfeest was een mooie afsluiting van het jaar van de vACTIEnatie. Er waren 97
aanwezigen, maar er zijn meer kaarten verkocht. Helaas was de muntverkoop een stuk minder
dan begroot, waardoor er verlies op het feest is gemaakt. Echter was het plezier van de avond
groot, en hebben alle aanwezigen een leuke tijd gehad!

Almanakcommissie
De Almanakcommissie is op de Uitloop-ALV van 11 mei in het leven geroepen om ter
ere van het 7de lustrum een almanak te maken over het 31ste tot en met het 35ste jaar
na de oprichting van de vereniging. De Almanakcommissie bestond uit Annemiek Nieuwhof,
Stijn Visser, Fleur Steentjes, Frederieke Jansen, Danique Ammerlaan, Carien Hoppenreijs en
Marije Haakma. Op dit moment is de almanak bij de drukker in productie. Naar verwachting zal
deze eind mei/begin juni uitgedeeld worden.

Beleidsadviescommissie
Het afgelopen jaar heeft de Beleidsadviescommissie, die bestond uit Boris Petersen, Manon
Jansen, Martijn Vermist, Matthijs Beerepoot, Mirte Linthorst en Wouter Kelderman, het bestuur
weer van advies voorzien. Daarnaast is er een voorstel voor de taakomschrijving en
samenstelling opgesteld.

Binnenlandkampcommissie
De Binnenlandkampcommissie bestond dit jaar uit Anna Bundalo, Gert Top, Jurjen Westenberg,
Ronald van der Woude, Stijn Visser en Laura Ammerlaan. Helaas kon het kamp niet tussen Kerst
en oud en nieuw plaatsvinden, maar er is in het weekend van 8 tot en met 10 april alsnog een



10

BIK georganiseerd. Hiervoor zijn 30 Softies mee naar Enschede afgereisd. Het was een geslaagd
kamp!

Buitenlandkampcommissie

Zomer
Vanwege Covid-19 kon het Buitenlandkamp van februari 2021 helaas niet door gaan. Aangezien
de commissie, die bestond uit Jurrian van de Kraats, Lisanne Jansen, Manon Jansen, Martijn
Makaske, Martijn Mol, Martijn Vermist en Joris Stevers, toch nog een kamp wilde organiseren, is
geïnventariseerd of leden dit ook wilden. Er was genoeg animo en is een kamp georganiseerd
naar Morup Mølle in Denenmarken, van 30 juli t/m 7 augustus. Helaas kon door de
onvoorspelbaarheid van de mogelijkheden tot het reizen binnen Europa en naar Denemarken
deze reis ook niet doorgaan.
Er is later nog geïnventariseerd onder de leden of er behoefte was om zelf met een klein groepje
leden iets in Nederland te organiseren. Uiteindelijk heeft een groepje van 9 leden zelf bedacht
om een route door Nederland te fietsen en in de tuinen van ouders te overnachten.

Winter
De Buitenlandkampcommissie, bestaande uit Jacco Groen, Jurrian van de Kraats, Martijn
Makaske, Martijn Mol, Martijn Vermist, Hanneke Smedes, Marijke de Jong en Joris Stevers,
hebben het buitenlandkamp van 4 t/m 11 februari georganiseerd. Het plan was om met 40
Softies naar Inzell af te reizen om daar in het thema BUK Royale een gezellige sport- en
feestweek van te maken. Helaas is er besloten het kamp niet door te laten gaan omdat de
coronaregels dit een maand voor vertrek niet toelieten en het een te groot financieel risico was
om de reis door te laten gaan. Tijdens het kamp zouden de Olympische Winterspelen ook bezig
zijn. Er was al een plan dat er een Toto zou komen waar iedereen op uitslagen kon inzetten. Er is
besloten dit alsnog te doen maar dan voor alle Softies. De top 3 heeft hier een klein prijsje voor
gekregen.

Fietscommissie
De Fietscommissie bestond uit Anniek Schotman, Bas Verseveldt, Hiltje Gerritsma, Steven
Kelderman, Rosa Schimmel en Fedor van der Laan en heeft dit jaar op de dinsdagen de
fietstrainingen verzorgd. Aan het begin van het seizoen was het vanwege corona nog niet
toegestaan om in groepjes te fietsen, daarom zijn de eerste vier trainingen in duo’s verreden.
Deze duo’s werden willekeurig gevormd, zodat een lid kon kennis maken met een willekeurige
andere Softie die zich had opgegeven. Vanaf halverwege mei mocht gelukkig weer in groepen
gereden worden. Hierbij werd voornamelijk in twee groepen gereden op basis van snelheid of
interesse van de groep. De trainingen werden afgewisseld met rustige en snelle duurritten, maar
ook interval en twee meetmomenten.

Thuis-WheELS - 13 t/m 15 mei
Ook dit jaar kon WheELS niet doorgaan, maar daarvoor in de plaats had D.S.S.V. ELS
verschillende thuisactiviteiten georganiseerd. Softies konden ook hieraan meedoen, waarbij de
fietscommissie een route vanaf Utrecht had verzonnen. Deze is door 3 leden gefietst.
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Instaptraining -  13 juni
In juni is een instaptraining georganiseerd, waarbij 4 leden de basis uitgelegd kregen over
wielrennen en fietsen in een groepje. Hierna hebben zij zelf ook nog een rondje gefietst om de
opgedane kennis gelijk in de praktijk te brengen.

Toertochten - 13 juni & 3 juli & 5 september
Er zijn deze zomer verschillende toertochten georganiseerd en verreden. De eerste was in juni,
op dezelfde dag als de instaptraining, door het Groene Hart voor de gevorderde rijders. Hierbij
waren 10 leden aanwezig. In juli was er ook een toertocht waarbij de bossen rondom Zeist
werden verkend. Hieraan deden 3 leden mee. In september werd een toertocht verreden
richting een strandje aan het IJsselmeer. Hier gingen 12 leden mee.

MTB - 3 oktober & 3 april
In oktober is een groep Softies gaan mountainbiken op de singletracks in de bossen rondom
Zeist. Hierbij waren 9 leden aanwezig. Een deel had zijn eigen mountainbike en voor de
deelnemers zonder eigen mountainbike zijn deze gehuurd in Soesterberg.
In april is een groep Softies gaan mountainbiken op de singletracks in de bossen rondom Zeist.
Hierbij waren 6 leden aanwezig. Een deel had zijn eigen mountainbike en voor de deelnemers
zonder eigen mountainbike zijn deze ook weer gehuurd in Soesterberg.

Baanwielrennen - 5 maart
Samen met D.S.S.V. ELS hebben we een baanwielrenclinic georganiseerd op de Velodrome in
Amsterdam. Er deden hier in totaal 33 mensen aan mee. De clinic was goed opgebouwd, zodat
uiteindelijk iedereen met minimaal 35 km/u rondjes over de steile hellingen reed. Na de clinic
zijn we met 27 mensen nog in een hipstertentje vegaburgers gaan eten. Al met al een geslaagde
activiteit.

Flitscommissie
De Flitscommissie bestond dit jaar uit Bas Verseveldt, Annemiek Nieuwhof, Boris Petersen,
Martijn Vermist, Mirte Neefjes, Hanneke Smedes en Annick Aarsen. De commissie is dit jaar bij
de meeste activiteiten aanwezig geweest en heeft vele mooie foto’s mogen maken die terug te
vinden zijn op de website. Om alle mooie momenten van dit lustrumjaar die de Flitscommissie
heeft vastgelegd samen te brengen heeft de commissie een enige echte Softijs puzzel gemaakt
als Flitscie item. Deze is door 24 leden besteld.
Tijdens het zowel het zomer- als winterseizoen zijn er, naast de activiteiten, ook tijdens een
aantal trainingen foto’s gemaakt zodat we meer promotiemateriaal tot onze beschikking hebben.
De Flitscommissie is ook bezig geweest met het maken van nieuw filmmateriaal voor een
nieuwe, meer up-to-date, promotievideo. In verband met de lockdown en daardoor minder
schaatstrainingen waar filmmateriaal gemaakt kon worden en, na afloop, erg veel activiteiten
waar foto’s van gemaakt en uitgezocht zijn, was er niet genoeg tijd om ook echt een nieuwe
video te maken.

Goededoelencommissie
De Goededoelencommissie bestond dit jaar uit Kato Siebenga, Sacha Reijers, Fleur Steentjes,
Noor van Seggelen, Anke de Groot, Frederique Loohuis en Annick Aarsen. Het goede doel dat de
commissie heeft gekozen voor dit jaar is Join for Joy. Join for Joy ondersteunt basisscholen in
(Oost-) Afrika bij het opzetten van een structureel, inclusief en leuk Sport en Spel programma
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om spelenderwijs leren op school te stimuleren. In totaal is er een bedrag van 1.033,19 euro
opgehaald voor Join for Joy. Verder heeft de commissie ook geld opgehaald voor RAGweek
Utrecht en Giro555.

Jeu de Boules - 23 september
Donderdag 23 september zijn we met 17 leden gaan jeu-de-boulen bij de Jeu de Boules Bar. De
Jeu de Boules Bar wilde ons graag helpen met het goede doel steunen waardoor we de banen
gratis van hen hebben gekregen. Daardoor is er met deze activiteit maar liefst 119 euro
opgehaald voor Join for Joy!

Rozenactie - 16 februari
De jaarlijkse rozenactie was ook dit jaar weer een succes! Tijdens de woensdagavond training
van 16 februari hebben een recordaantal van maar liefst 100 rozen mogen uitdelen aan de
Softies. Hiermee is er mooi een bedrag van 128,75 euro opgehaald voor Join for Joy.

PingPong toernooi - 17 maart
Op donderdag 17 maart heeft de Goeccie een pingpong toernooi georganiseerd in het teken van
de RAG (Raise and Give) week Utrecht. De goede doelen van de RAGweek van dit jaar zijn
Milieudefensie en Centrum Seksueel Geweld. Met 17 Softies hebben we gestreden om beste
pingponger te worden en daarmee is een bedrag van 50 euro opgehaald voor de RAGweek.

KB-poule - 23 maart
Ook dit jaar is de KB-poule weer in het leven geroepen waar de Softijsleden via de website hun
verdenkingen voor het kandidaatsbestuur konden aangeven. Tot en met de dag van de
bekendmaking kon je een bedrag tussen de 1 en 5 euro inzetten op je verdenking. De persoon
die het dichtst bij de juiste samenstelling zat, heeft de inzet verdubbeld terug gekregen. Met de
KB-poule is er een bedrag van 69,58 euro opgehaald voor Giro555!

Veilingdiner - 24 maart
Het kerstveilingdiner kon dit jaar in december helaas geen doorgang vinden. Daarom was de
veiling omgetoverd tot een paas-/lenteveilingdiner dat heeft plaatsgevonden op donderdag 24
maart. Het was een gezellige avond in paaskleuren waarbij dankzij de hoge biedingen van een
mooi aantal van 35 Softies maar liefst 792,44 euro is opgehaald voor Join for Joy.

Hardloopcommissie
De Hardloopcommissie bestond dit jaar uit Manon Jansen, Glenn Melis, Boris Petersen,
Sebastiaan Jans, Anja Mödl en Joris Stevers.

Pannenkoekentraining - 19 juli
Maandag 19 juli, de laatste training voor de zomerstop, heeft de Hardloopcommissie een wat
speciale training gegeven met onder andere een estafette. Na de training zijn de 10 Softies naar
Theehuis Rhijnauwen gegaan om te genieten van een lekkere pannenkoek.

Intervaltrainingen
Dit was het eerste jaar dat er een trainingsplan was voor de zomertrainingen. Er waren drie
soorten trainingen: extensief interval, intensief interval en sprint. De opkomst was redelijk
stabiel met wat uitschieters naar boven en beneden. Als meetmoment is dit jaar gekozen om de
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coopertest drie keer te doen. Dit beviel goed en ook bij die trainingen was een goede opkomst.
Alle trainingen zijn dit jaar doorgegaan.

Veluweloop - 9 oktober
Zaterdag 9 oktober is een team van 12 Softies onder de teamnaam ‘Het rode gevaar’ afgereisd
naar Wageningen om daar de 12 etappes over de Veluwe te lopen. Het weer zat lekker mee en
Softijs’ naamsbekendheid is weer geboost door op de radio het Softijslied te zingen. Het team is
57ste geworden. Na de finish is de groep pizza gaan eten samen met één van de bestuursleden
van W.S.S.V. IJzersterk.

Running Challenge
Doordat vanaf december geen fysieke training meer mogelijk was, is er gezocht naar
mogelijkheden om de leden nog wel in beweging te houden. Hierdoor is de Hardloopcommissie
gekomen met de ‘10 week running challenge’. Elke week kwam er op donderdag een nieuw
schema op de Instagram en website. Er was ook een WhatsAppgroep om dingen met elkaar te
delen en elkaar aan te moedigen. In de WhatsAppgroep zaten 31 leden. Hoeveel hiervan de hele
challenge hebben voltooid, is onbekend.

Batavierenrace
De Batavierenrace zal na twee jaar eindelijk weer echt plaatsvinden. In het weekend van 29, 30
april en 1 mei zal er weer een team van 25 Softies klaar staan aan de start in Nijmegen.

Introductiecommissie
De Introductiecommissie bestond dit jaar uit Cassimy van Neerven, Iris van Wijk, Joost
Smeets, Kato Siebenga, Romi Roest en Marije Haakma.

Introactiviteit in roeibootjes - 17 september
Op 17 september heeft de Introductiecommissie haar eerste activiteit georganiseerd. Er is met
44 Softies (excl. commissie) geroeid over de Kromme Rijn en singel. Ondertussen waren er
verschillende stops, waarbij het bekendmakingsfilmpje van het kampthema en de kamplocatie
werd laten zien en waar kennismakingsspelletjes werden gedaan. Achteraf is er met een grote
groep friet gegeten in het Wilhelminapark.

Introductiekamp - 15 t/m 17 oktober
Het introductiekamp heeft plaatsgevonden in Wellerlooi (Limburg), waar meer dan 60
(waarvan 35 nieuwe) Softies aanwezig waren. Het thema was ‘Softlympics’. Er waren
veel eerste- en tweedejaars Softies mee, die elkaar en de vereniging hier goed hebben
leren kennen. De Introductiecommissie heeft het weekend ingevuld met een
openingsceremonie, biercantus, Softlympische sportdag, commissiemarkt en glow-in-
the-darkfeest. Dit was het eerste Softijskamp dat sinds de pandemie weer plaats kon
vinden, wat waarschijnlijk ook verklaart waarom er dit jaar meer Softies dan ooit
meegingen op het introductiekamp.

Eerstejaarsbowlen - 27 januari
De laatste activiteit van de Introductiecommissie vond plaats op 27 januari. 28 Softies kwamen
bowlen bij Bison Bowling, waar op zes banen een heleboel strikes gegooid zijn.
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Kascommissie
De Kascommissie bestond uit Joost Smeets, Stijn Visser en Wouter Kelderman. Ze hebben  de
penningmeester dit jaar gecontroleerd en bovenal gesteund waar nodig. Er is op regelmatige
basis vergaderd en dat werkte prettig.

Lustrumcommissie
De Lustrumcommissie bestond uit Anna Bundalo, Babanne van der Burgt, Hidde van de Beek,
Jurjen Westenberg, Loes Berkhof, Tessa Roeven, Wouter Kelderman en Laura Ammerlaan, en
heeft ter ere van het 7de lustrum van de vereniging verschillende activiteiten georganiseerd.
Helaas kon de lustrumweek die in week 48 gepland stond niet doorgaan, maar dat heeft de
commissie er niet van weerhouden om deze later in het jaar alsnog te organiseren.

Lustrumthemabekendmakingsschaatsborrel - 3 juni
De eerste borrel van ons als bestuur heeft in een ander jasje plaatsgevonden, namelijk als
lustrumthemabekendmakingsschaatsborrel. Met 23 leden hebben we op de schaats bij kunnen
kletsen en heeft de commissie het thema bekend gemaakt: ‘The Greatest Show’ met als o.d.z.
‘This is the moment you’ve waited for’.

Bioscoopavond - 18 juni
Om in het thema te komen, hebben 14 Softies samen de film ‘The Greatest Showman’ op de
Vechtsebanen gekeken. In eerste instantie zou dit plaatsvinden op de Nedereindse Berg met
voorafgaand een BBQ, maar wegens slechte weersomstandigheden is uiteindelijk naar de
Vechtsebanen uitgeweken.

Circus clinic - 14 september
Helemaal passend bij het lustrumthema, hebben 19 leden zich van hun lenige kant laten zien
tijdens de circus clinic. Deze clinic werd gegeven door twee instructeurs van circus Diedom.

Lustrumontbijt - 8 december
Doordat de lustrumtraining van 1 december niet door kon gaan, heeft de commissie voor een
heus lustrumontbijt gezorgd op 8 december na het schaatsuur van 6:45 tot 7:45 uur. Hierbij
hebben 35 Softies mogen genieten van ontbijt mét taart.

Spelletjesavond - 15 december
Om in de coronatijd - en steeds donker wordende dagen - toch nog wat gezelligs te kunnen doen,
is er een spelletjesavond georganiseerd waarbij kleine groepjes Softies samen leuke spellen
hebben gespeeld. In totaal hebben 20 fanatieke Softies deze avond de gezelligheid opgezocht.

Lustrumdiner & -gala - 11 maart
Op 11 maart stond 173 man in zijn of haar mooiste outfit te trappelen om de boot te betreden en
daar het 7e lustrum groots te vieren met het gala. Voorafgaand hebben er 38 leden en niet-leden
genoten van een overheerlijk driegangenmenu bij Humphrey’s. Het was een prachtige avond om
nooit meer te vergeten!
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Symposium - 14 april
Op 14 april heeft de Lustrumcommissie eindelijk het symposium kunnen organiseren voor de
22 aanwezige Softies. In Café de Beuntjes hebben we door de interessante verhalen van de
sprekers, Onno Moller, Aiso van Leeuwe en Xena Wimmenhoeve, een leuke avond gehad!

Promotiecommissie
De Promotiecommissie bestond dit jaar uit Wouter Kelderman, Joost Smeets, Anke de Groot,
Rutger Remmers, Maartje Drontmann, Lana van Veen, Rianne Olijerhoek en Annick Aarsen. De
Promotiecommissie is naast de promotie/vergroting van de naamsbekendheid van Softijs, dit
jaar ook bezig geweest met de organisatie van de Utrechtse Introductietijd (UIT). De UIT heeft
dit jaar weer fysiek plaatsgevonden en was zeker een succes, hierover volgt later meer. Op 19
maart heeft de commissie ook met een Softijs-stand mogen staan op de Open Dag van de HU om
de naamsbekendheid van Softijs onder de toekomstige studenten te vergroten.  De
Promotiecommissie heeft (met hulp van Fedor van der Laan) twee rolbanners ontworpen en
besteld; een Nederlands- en een Engelstalige. Aan het ontwerp van de poster wordt nog steeds
gewerkt, het doel is om deze voor de UIT van 2022 af te hebben. Daarnaast is de commissie
bezig geweest met het bedenken en ontwerpen van nieuwe merch items. Aan de merch collectie
is nu toegevoegd: twee paar sokken en een casual t-shirt. De verkoop daarvan loopt goed, tot nu
toe zijn er 35 paar rode sokken, 35 paar zwarte sokken en 26 t-shirts besteld. Ook heeft de
commissie geholpen en meegedacht met het nieuwe ontwerp voor de fietskleding. Als laatste
heeft de commissie helpen zoeken naar nieuwe sponsoren, hierover volgt later meer.

Redactie
De Redactie bestond dit jaar uit Emma Hennink, Loes Berkhof, Janneke Hulsen, Hidde van de
Beek, Nienke Hinsenveld, Danique Ammerlaan, Matthijs Beerepoot en Boris de Groot. In overleg
met de commissie is tijdens de eerste vergadering vastgesteld dat dit jaar vier N’Icetalks worden
uitgebracht. Voor de zomer is een editie uitgebracht met als thema ‘Burger vs. Student’, een
passend thema gezien het gemiddelde burgerlevel in de commissie. Na de zomer is de Freek
Vonk editie uitgebracht. Richting het eind van de winter kwam zeer passend de editie
Olympische Spelen uit. En ten slotte kwam de editie Lentekriebels op de (digitale) deurmat!

Skeelercommissie
Vanaf de hALV was de samenstelling als volgt: Anouk Eggink, Donna Slaman, Eline
Kuijt, Rutger Remmers, Sebastiaan Jans en Marije Haakma.

Skeelertrainingen
De skeelertraining kon het afgelopen seizoen vier keer niet doorgaan in verband met
slecht weer. Op de trainingen die wel doorgingen was een wisselende opkomst,
variërend van 6 tot 23 Softies. Deze hoogste opkomst was bij de training die op de
skeelerbaan in Zeist plaatsvond. In de open trainingsweek waren er 29 skeeleraars
aanwezig.
Omdat het trainen in Zeist goed is bevallen, zijn dit seizoen alle skeelertrainingen op de baan in
Zeist.

Pannenkoekenskeelertoertocht - 20 mei
Met 19 Softies is er op 20 mei een tocht gemaakt van Rhijnauwen naar Houten en weer
terug, waarbij onderweg in Houten pannenkoeken zijn gegeten. Ondanks een klein
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regenbuitje en de pannenkoeken die iets verder skeeleren waren dan van tevoren
gepland, was deze toertocht geslaagd.

Toertocht - 22 juli
Op deze tweede toertocht was de opkomst lager: 3 Softies reden mee.

24KiKa - 4 september
Op 4 september vond het jaarlijkse evenement van 24KiKa weer plaats. Vanwege de op
dat moment geldende maatregelen kon de 24-uursrace wederom niet doorgaan, maar
de 12- en 6-uurs versie gingen wel door. Vanuit Softijs was er een 12-uurs team, een 6-
uurs team en Gert Top reed 6 uur solo. Met deze prestatie haalde hij zelfs het podium.
Dit evenement was natuurlijk om geld op te halen voor KiKa. Alle deelnemers vanuit
Softijs hebben samen meer dan 2000 euro opgehaald!

Skeelermarathon Berlijn - 25 september
Er is in het weekend van 24 tot en met 26 september met 3 Softies afgereisd naar
Berlijn om deel te nemen aan de skeelermarathon onder andere midden door het
centrum van Berlijn. Er hadden meer mensen mee willen doen, maar door
communicatieproblemen vanuit de Skeelercommissie en de organisatie van de
marathon zelf, is dit misgegaan.

Indoorskeeleren - 7 april
Op 7 april zou er geskeelerd worden in Sporthal Zuilen. Bij aankomst bleek helaas dat skeeleren
hier niet was toegestaan in verband met mogelijke schade aan de vloer. Gelukkig konden de
deelnemers daarna door naar de borrel in ‘t Pandje, dus het werd toch nog een leuke avond.

Technische Commissie
De Technische Commissie, die bestond uit Martijn Vermist, Emil Löwik, Jurrian van de Kraats,
Rutger Remmers, Jacco Groen, Fedor van der Laan en Joris Stevers, heeft dit jaar weer een
trainingsplan per twee niveaugroepjes gemaakt. Naast de trainingsplannen heeft de commissie
de wedstrijdtraining van 3 november georganiseerd en is op 24 november ook de
marathontraining verzorgd, waar iedereen kennis heeft kunnen maken met marathonrijden.
Voor het zomerseizoen is er weer een overkoepelend zomerplan gemaakt waarin alle trainingen
worden meegenomen. Er zijn daarnaast wat stappen genomen om de techniekuitleg op de site
nog verder uit te breiden.

Websitecommissie
De net nieuw opgerichte Websitecommissie bestond uit Manon Jansen, Jacco Groen, Joost
Smeets, Emma Hennink, Stefan Boere en Wouter Kelderman. De voornaamste taak van de
commissie was het onderhouden van de website. Daarnaast stonden ze klaar voor vragen van
het bestuur.

Wedstrijdcommissie
De Wedstrijdcommissie, bestaande uit Cassimy van Neerven, Floor Veldhuis, Iris van Wijk, Lana
van Veen, Sacha Reijers, Floor Overman en Fedor van der Laan, heeft zich afgelopen jaar
beziggehouden met het organiseren het Zomerdriekamp in september en twee
schaatswedstrijden in maart.
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Zomerdriekamp - 11 september
Ook dit jaar was er weer een Zomerdriekamp georganiseerd in Veenendaal. Er deden hierbij 34
deelnemers mee, hiervan deden 9 deelnemers mee als individu, 8 Softies  en 1 deelnemer van
Lacustris.  Er deden verder 8 teams mee, 3 van U.S.S.V. Softijs, 3 van D.S.S.V. ELS, 1 van N.S.S.S.V.
Lacustris en 1 van A.S.S.W.S.V. SKITS. Door de regen kon het skeeleronderdeel helaas niet
doorgaan, maar in plaats van is er een wedstrijd diepzitten gedaan, waarbij een tennisbal niet
uit de knie mocht rollen.
‘s Avonds was er een BBQ georganiseerd in samenwerking met de Lustrumcommissie, waarbij
er 27 mensen aanwezig waren.

SoftELS IUT - 20 maart
Na een jaar van afwezigheid kon dit jaar weer een SoftELS IUT in Thialf worden georganiseerd
samen met D.S.S.V. ELS. Aan de wedstrijd deden 106 deelnemers mee, waarvan 17 Softies. Ook
zijn er Softies in de prijzen gevallen: Simone Vogelaar is 1ste geworden bij de categorie C, Elli van
der Werf is 3de geworden bij de categorie C en Sung Hoon Cho heeft de 2de plek behaald bij de
categorie C.

NSK Allround - 26 en 27 maart
Het NSK Allround kon vorig jaar helaas niet plaatsvinden en ook weer in december gooide
corona roet in het eten. De commissie wilde graag nog hun best doen om aan het einde van het
seizoen het evenement neer te zetten. Op de baan van Haarlem hadden ze nog plek op 26 en 27
maart. In totaal hebben er 87 deelnemers meegedaan, waarvan 17 Softies.

5. Wedstrijden
Zie voor de door Softijs georganiseerde wedstrijden hierboven.

Lacustris First Races
Op 13 november waren de First Races in Nijmegen georganiseerd door Lacustris. Er deden
hierbij 10 Softies mee en de volgende podium plekken zijn behaald: Floor Veldhuis is 3de

geworden bij de vrouwen categorie C, Hiltje Gerritsma is 1ste geworden bij de vrouwen categorie
B en Bas Verseveldt was 3de bij de mannen categorie C.

Braga Sprintcup
Op 20 november vond de Sprint Cup plaats, georganiseerd door Braga. 9 Softies zijn hiervoor
afgereisd naar Tilburg. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde wedstrijd met een 2de

plek voor Simone Visschers in de categorie C Dames, 2de en 3de plek voor Bas Verseveldt en
Wouter Kelderman bij de heren categorie C. De wedstrijdsecretaris was wel erg sipjes na de
podiumceremonie, want hij kon niet voorkomen dat ondanks zijn adequate handelen de vlag
door ELS werd gebrast.

Clubkampioenschappen
Op 30 januari organiseerde Softijs samen met STW, en op het laatste moment ook Artika, de
clubkampioenschappen. Na een jaar van afwezigheid vonden deze eindelijk weer plaats en werd
er hard ge(st)reden, met een hoop nieuwe PR’s tot gevolg. Er deden 28 Softies mee. In de
categorie 500m-700m ging Iris van Wijk er bij de dames met de eerste prijs vandoor, op de voet
gevolgd door Frederique Loohuis en Sacha Reijers. Bij de mannen won Steven Kelderman, maar
heeft Tony Korf toch een mooie tweede plek weten te bemachtigen. Bij de dames categorie
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500m-1500m won Talita van Hartskamp de eerste prijs, Hiltje Gerritsma de tweede en Laura
Ammerlaan mocht op het laagste treetje haar medaille in ontvangst nemen. Bij de mannen heeft
Martijn Vermist zijn titel weten te prolongeren, Jacco Groen werd tweede en Peter Paul Erdman
maakte het podium compleet.

Open massastart
Op 6 februari organiseerde E.S.S.V. ISIS de open massastart in Eindhoven. Hierbij werden er
verschillende wedstrijden gereden waarbij tijdens de tussensprints en de eindsprint punten
verdient konden worden. Matthijs Beerepoot  was als enige hiernaartoe afgereisd en had een
mooie 2de plaats behaalt bij de categorie B.

NSK Sprint
Omdat de aanmeldingen voor het NSK Clubs niet zo’n storm liepen en het NSK Sprint was
geannuleerd, heeft D.S.V. De Skeuvel deze twee gecombineerd tot een eendaags NSK. Er deden 9
Softies mee. Er is zelfs een Softie in de prijzen gevallen, namelijk Martijn Vermist met een 3de

plaats op de teamsprint.

NSK Afstanden
Het weer zat niet mee, want een flinke storm zorgde er in het weekend van 19 en 20 februari
voor dat de treinen niet meer reden. Desalniettemin zijn er 9 Softies in Groningen aanbeland en
hebben zij een of twee dagen gestreden op het toernooi. Op zaterdag was er na de wedstrijd een
gezellige borrel in het stamcafé van G.S.S.V. Tjas.

Skeuveltoernooi
Dit toernooi, dat dit jaar werd gehouden op 26 en 27 februari, is een van de populairste
wedstrijden onder studenten. Er deden in totaal 15 Softies mee, maar ook een groepje
enthousiaste fans was mee. Op zaterdagavond was er een feest in de welbekende Stall. Martijn
Vermist was eerste geworden bij de eendaagse sprint.

Lacustris Semi Final Races
Omdat er dit jaar meerdere races waren uitgesteld, waren de Final Races omgedoopt tot Semi
Final Races, welke werd georganiseerd door Lacustris op 12 maart. Er stonden meerdere lange
afstanden op het programma: van 1500 meter tot een heuse 10.000 meter. In totaal deden er 8
Softies mee. Boris de Groot werd 3de bij de heren categorie C. Peter Paul was eveneens 3de, maar
dan bij de heren categorie B.  Fedor van der Laan werd 3de bij de 10.000 meter klasse.

Marathons
Dit jaar heeft ook weer de zondagavond marathoncompetitie plaatsgevonden. In totaal hebben
er 13 Softies deelgenomen in deze competitie. Martijn Vermist heeft in totaal 6 premies binnen
gehaald en heeft daarmee de meeste chocoladerepen mogen ophalen. Ook was er het
6-banentoernooi, waar dit jaar 1 Softie, Emil Löwik, aan heeft meegedaan.

Sergey Bubka
Voor de Sergey Bubka bokaal werd het een zeer spannende strijd, wie deze bokaal in de wacht
zou slepen. Boris Petersen en Wouter Kelderman gingen tot de laatste wedstrijd nek-aan-nek
met hun aantal PR’s, welke werd beslist met een 500 meter rechtsom. Uiteindelijk is de bokaal
gewonnen door Boris Petersen met 17 PR’s tijdens 20 afstanden.
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Rookiebokaal
De Rookiebokaal maakte dit jaar zijn intrede en is gewonnen door Boris Petersen . Hij heeft in
totaal 17 PR’s gereden tijdens 19 afstanden en gedurende het seizoen 85,84 seconden van zijn
PR’s afgesnoept. Dit komt neer op een score van 53,5 punten door het aantal gereden afstanden
en de hoeveel tijd genormaliseerd naar de 500 meter, die iemand van zijn tijden heeft
afgeschaafd gedurende het seizoen bij elkaar op te tellen.
Voor volgend jaar zouden wij het bestuur adviseren om het bepalen van de winnaar van de
bokaal op een andere manier vorm te geven, waarbij niet net zoals bij de Sergey Bubka award
wordt gekeken naar de data, maar dat het bestuur of een lid iemand kan nomineren en dat leden
hierover kunnen stemmen.

6. Overige activiteiten
Wissel-ALV
Op 6 mei heeft het 34ste bestuur het stokje overgedragen aan ons als 35ste bestuur van U.S.S.V.
Softijs. Wegens de geldende coronamaatregelen heeft deze online plaatsgevonden. Gelukkig
konden wij als besturen wel bij elkaar zitten. Het was een interessante en gezellige avond!

Alternatieve AmPa
In het weekend van 5 en 6 juni stonden twee teams met (oud-)Softies aan de start van de
alternatieve AmPa. In plaats van van Amsterdam naar Parijs te fietsen, was de route dit jaar van
Amsterdam naar Maastricht en weer terug naar Amsterdam. Bob en Jeroen hebben over de 480
km 19 uur en 41 minuten gedaan. Wouter en Hidde hebben wat extra kilometers gepakt en
reden de 494 km net binnen de 24 uur. Een knappe prestatie voor beide teams!

Extra-ALV
Tijdens de Extra-ALV van 6 juli, die online plaatsvond, is de gedragscode behandeld en
goedgekeurd.

Zomerijs
Op 31 augustus zijn we met een afvaardiging van 17 Softies naar Thialf gegaan om in de zomer
van heerlijk ijs te kunnen genieten. We voelden ons hier wel een beetje out-of-place, gezien de
jeugdselectie van Noord-Brabant op hetzelfde moment aan het trainen was, maar we hebben
zeker genoten.

Pannenkoekentraining
Om het zomerseizoen goed af te sluiten en het winterseizoen goed in te luiden konden de leden
na de laatste zomer droogtraining op 22 september genieten van een of meerdere heerlijke
pannenkoeken. Er was een goede opkomst van maar liefst 49 leden en er moesten van tevoren
dan ook veel pannenkoeken gebakken worden. Na een middagje in de keuken is dat gelukt en
was het een erg gezellige afsluiting van het zomerseizoen.

Constitutieborrel
De constitutieborrel vond plaats op vrijdag 8 oktober in Café Otje. Er waren 9 oud-besturen en
verschillende studenten schaatsverenigingen en -sportverenigingen uit Utrecht aanwezig. Het
was een erg gezellige avond!
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Borrels
De traditie van iedere eerste donderdag van de maand een borrel in ‘t Pandje is dit jaar steeds
meer in ouderwetse vorm doorgezet. Voor de borrels was in het begin van het bestuursjaar
aanmelding nodig, we hadden een maximum van 40 Softies opgelegd gekregen door ‘t Pandje.
Gaandeweg is dit maximum steeds meer losgelaten. Hoewel de borrels van oktober en
november vrijwel identiek waren aan de borrels voor corona, zijn de borrels van december en
januari weer online geweest. Gelukkig konden we vanaf februari weer ‘t Pandje in, en hebben de
borrels van maart en april ook weer de ouderwetse starttijd van 21:30u aangenomen. Er werd
door oude en nieuwe leden van de Softijspitchers genoten. De oude leden (Boris en Wouter)
hebben hun liefde voor de pitchers nog groter gemaakt door allebei zo snel mogelijk een
Softijspitcher te adten.

Functieworkshops
Er is dit jaar weer een voorzitters- en penningmeestersworkshop georganiseerd. Hierbij hebben
de voorzitter en de penningmeester van het 34ste bestuur uitleg en tips gegeven aan de
penningmeesters en voorzitters van alle commissies.

Open schaatstrainingen
Op woensdag 27 oktober was de eerste open schaatstraining van het seizoen. Tijdens deze
schaatstraining was onze normale woensdagavondtraining open voor iedereen die
geïnteresseerd is in schaatsen en Softijs. De open training is gepromoot door middel van
betaalde promotie via Facebook en Instagram en een banner op het Science Park. De opkomst
was rond de 27 mensen, waarvan 16 mee hebben gedaan met groepje nul. De rest heeft met
andere groepjes mee geschaatst of zelf geschaatst met een bevriend Softijslid. Op 12 januari
stond de tweede open schaatstraining op de planning, deze kon i.v.m. de lockdown geen
doorgang vinden. De open schaatstraining heeft toen plaatsgevonden op 2 maart. Tijdens deze
open training hebben er 20 mensen mee gedaan met groepje nul.

Halfjaarlijkse ALV
De Halfjaarlijkse ALV was voor ons de eerste fysieke ALV. Hiervoor zijn flink wat Softies richting
de Uithof afgereisd. Tijdens deze avond is het (financieel) halfjaarverslag goedgekeurd en heeft
de Beleidsadviescommissie een nieuw voorstel gepresenteerd.

Commissie- en trainersbedankdag
Op 15 april vond de commissie- en trainersbedankdag plaats. Samen met 22 trainers en
commissieleden hebben we gepooled bij Ozebi.

7. Trainingen
Zomertrainingen
Het zomerseizoen vond dit jaar plaats van week 15 t/m week 38. Er stonden elke week weer
vier trainingen op het programma. Gemiddeld waren 56 leden op alle vier de trainingen bij
elkaar, met als piek 118 leden in de open trainingsweek van week 36. Er is dit jaar
geëxperimenteerd met het door laten gaan van de droogtraining in de zomerstop die liep vanaf
week 30 t/m 33. Dit is erg goed bevallen. De andere zomertrainingen zijn tijdens de zomerstop
niet doorgegaan.
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Intervaltraining
Op maandagavond vond de intervaltraining plaats. Deze training werd verzorgd door de
Hardloopcommissie. De invullingen van de training waren interval- en af en toe
sprinttrainingen. De gemiddelde opkomst was 8 leden, dit is 2 leden meer dan in het seizoen ‘20
en 3 leden meer dan in het seizoen ‘19. Er is de laatste jaren gewerkt om deze training voor
iedereen toegankelijk te maken en mogelijk is de hogere opkomst hier een gevolg van. De
hoogste opkomst, naast de open training (18 leden), was 13 leden. Hier is geen duidelijke reden
voor.

De leden (9), op twee na, die de evaluatie hebben ingevuld vonden het niveau van de training
goed. De leden waren ook tevreden met de afwisseling en vinden de soort trainingen ook goed.
Eén lid kwam nog met het idee om muziek te regelen bij de training. De evaluatie over de
intervaltraining zal gedeeld worden met de Hardloopcommissie.

Fietstraining
De fietstrainingen op de dinsdagavond werden verzorgd door de Fietscommissie. De eerste 6
weken was het wegens de coronamaatregelen niet toegestaan om in een groep te fietsen en was
de training solo of in duo’s. De fietstraining is in week 19 en 27 niet doorgegaan vanwege ALV’s.
De gemiddelde opkomst was 10 leden. Dit is 1 lid meer dan in seizoen ‘20 en gelijk aan de
opkomst in seizoen ‘19. Doordat tijdens de eerste trainingen niet in een groep gefietst mocht
worden, is er een lagere opkomst in de eerste weken in vergelijking met voorgaande jaren. De
hoogste opkomst, naast de open training (23 leden), was 18 leden. Hier is geen duidelijke reden
voor.
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De leden (10), op twee na, die de evaluatie hebben ingevuld vonden het niveau van de training
goed. De helft van de invullers zou graag wat meer techniek willen doen bij de trainingen. 30%
wil vaker intervaltraining en de rest vind het zo goed of wil dit minder vaak. Ook zou 60% vaker
in het weekend een tocht willen maken. Aankomend seizoen zal er ongeveer één keer per maand
in het weekend een toertocht plaatsvinden. Hierdoor is er misschien meer animo voor de
intervaltrainingen die nu thematrainingen heten.

Droogtraining
Op woensdagavond vond de droogtraining plaats. De training werd verzorgd door 6
droogtrainers en de Commissaris Technisch Kader. De gemiddelde opkomst, buiten de
zomerstop om, was 30 leden. Dit zijn er 4 meer dan seizoen ‘20 en 12 meer dan ‘19. De
verhoging van afgelopen 2 jaar komt waarschijnlijk doordat leden contact misten omdat alles bij
zowel de vereniging als op studievlak online plaatsvond vanwege Covid-19. De hoogste opkomst
gedurende het seizoen was 49 leden. De reden hiervoor is waarschijnlijk de heerlijke
pannenkoeken die het bestuur had gebakken voor de leden.
Er is dit jaar geëxperimenteerd met het door laten gaan van de droogtraining tijdens de
zomerstop. De gemiddelde opkomst van deze 4 trainingen was 16 leden. Dit is een prima
opkomst en dus zeker geslaagd.

Van de leden (21) die de evaluatie hebben ingevuld vond 52,4% het niveau goed, 28,6% het
niveau iets te zwaar en 19% het niveau iets te licht. Hier zal dus met de droogtrainers en
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Technische Commissie naar gekeken worden. 95,2% vond dat er genoeg afwisseling in de
trainingen zaten en vonden het trainingsplan goed.

Skeelertraining
Op donderdagavond vond de skeelertraining plaats. De training werd verzorgd door de
Skeelercommissie. Er zijn vier training afgelast vanwege een te natte skeelerbaan. De
gemiddelde opkomst was 11 leden. Dit is 1 lid meer dan het seizoen ‘20 en 4 leden meer dan
seizoen ‘19. De hoogste opkomst, naast de open training (29), was 23 leden. Dit was tijdens het
meetmoment op de skeelerbaan in Zeist. De reden van de hogere opkomst is waarschijnlijk
doordat de training op de baan van Zeist was.

Van de leden (14) die de evaluatie hebben ingevuld vond 57,1% het niveau goed, 21,4% het
niveau iets te zwaar en 21,4% het niveau iets te licht. Een groot deel van de invullers vond dat de
techniek die gegeven wordt beter kan. Wel vinden ze dat er genoeg afwisseling in de training zit.

Samengevat
In de onderstaande tabel zijn de statistieken van de zomertrainingen te zien.

Gemiddeld Minimum Maximum (niet open training)

Intervaltraining 8 2 13

Fietstraining 10 2 18

Droogtraining 30 17 49

Skeelertraining 12 3 23

Per week 56* 26 81

Droogtraining tijdens zomerstop 16 9 25

*Deze telt ook afgelaste trainingen mee.



24

Wintertrainingen
De eerste wintertraining vond plaats op 6 oktober. Het grootste gedeelte van het seizoen hebben
de trainingen plaatsgevonden als vanouds. Vanaf week 48 2021 tot met week 2 2022 konden we
niet schaatsen op ons eigen woensdagavonduur omdat sportlocaties eerder dicht moesten.
Leden konden in deze tijd zelf uren op de dag inplannen. Er zijn elke week steeds twee uren
uitgekozen dat er bestuursleden aanwezig waren op de baan.
De opkomst van dit jaar is gelijk aan de seizoenen ‘18-’19 en ‘19-’20, er waren per training
gemiddeld 69 leden aanwezig. De leden werden getraind door 15 trainers. In kolom ‘groep 0’
staat de opkomst van clinics, open trainingen en vriendjes- en vriendinnetjestraining. Week 43
en 9 waren open trainingen, week 4 was de vriendjes- en vriendinnetjestraining en de rest
waren allemaal clinics voor andere verenigingen.

Datum Week groep 0 groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 Totaal*

6-10 40 18 19 11 15 14 13 10 100

13-10 41 w 11 16 13 14 12 14 10 90

20-10 42 13 7 9 10 11 9 10 7 63

27-10 43 16 16 13 8 14 18 13 8 90

3-11 44 9 15 9 12 13 12 7 77

10-11 45 5 13 11 11 8 16 7 71

17-11 46 12 7 16 4 13 15 13 8 76

24-11 47 6 15 9 12 12 15 8 77

1-12 48 - - - - - - -

8-12 49

15-12 50

22-12 51

29-12 52

5-1 1

12-1 2

19-1 3 9 8 6 6 6 10 8 53

26-1 4 25 8 18 8 10 7 13 10 74

2-2 5 18 5 6 5 8 7 8 9 48

9-2 6 16 4 8 4 10 8 7 9 50

16-2 7 29 10 11 9 8 9 12 7 66

23-2 8 14 9 10 10 6 10 15 9 69

2-3 9 20 8 14 14 9 7 12 10 74

9-3 10 20 5 10 10 10 10 8 6 59

16-3 11 6 5 6 7 5 6 7 42

23-3 12 - - - - - - - 70
*Groepje 0 wordt niet meegerekend in de totale opkomst.
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Hieronder staat de totale opkomst per training weergegeven in het verloop van het seizoen:

Samengevat

Gemiddeld Minimum Maximum

Groep 1 8 4 18

Groep 2 12 4 19

Groep 3 9 4 14

Groep 4 10 6 15

Groep 5 10 5 18

Groep 6 12 6 15

Groep 7 8 6 10

Winterdroogtraining
Ook dit jaar vond er op maandagavond een droogtraining plaats. De trainingen werden verzorgd
door de Technische Commissie. In het begin was er een goede opkomst. Vanaf week 48 kon de
woensdagavondtraining niet doorgaan waardoor de droogtraining beter werd bezocht. Helaas
kon vanaf week 51 de droogtraining ook niet fysiek doorgaan. Er is toen gekozen om de training
online te laten plaatsvinden. In de grafiek zijn deze met geel gemarkeerd. Later in het seizoen
viel de opkomst steeds tegen. Vaak was er naast de trainer maar één aanmelding, er is toen voor
gekozen om deze af te gelasten.
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Licentietrainingen
Dit jaar is er weer getraind op dinsdagavond en vrijdagavond door 35 leden, die extra in de week
wilde trainen. Op de dinsdag werden de trainingen verzorgd door Martijn Vermist en door
Rutger Remmers. Rutger is ook gestart met de opleiding voor ST3. Op de vrijdag werden de
trainingen door Jurrian van der Kraats gegeven. De dinsdag was dit jaar minder populair met 30
afgenomen abonnementen en de vrijdag was juist populairder dan het abonnementen waar we
eigenlijk recht op hadden, maar uiteindelijk zijn er 13 abonnementen verkocht. Door de
lockdown zijn er voor 7 trainingen digitale trainingen verstrekt.

8. PR-verslag
Sponsoren
De sponsoren/partners van U.S.S.V. Softijs van dit jaar zijn Fysiofabriek, DressMe, Duosport, Jan
van der Hoorn, KPMG, MSK praktijk Astrid de Vries en ‘t Pandje.

Het contract dat met DressMe is getekend, is dit jaar anders dan de voorgaande jaren. Het
contract is nu namelijk verlengd met een duur van 30 maanden in plaats van 12 maanden. Dit
omdat DressMe altijd erg druk is rond de zomerperiode waarin het contract verlengd moet
worden en omdat zij hebben gemerkt dat vrijwel iedereen elk jaar blijft. Met dit contract zal
opnieuw worden gekeken naar een contractverlenging in februari 2024, wat een minder drukke
periode zal zijn voor DressMe. Echter, aangezien 30 maanden wel lang is, is het contract te allen
tijde op te zeggen door beide partijen. Verder zijn de voorwaarden van het contract hetzelfde als
voorheen en zal er elk jaar rond de wissel wel een evaluatiegesprek plaatsvinden.

Daarnaast is er ook nog een grote eenmalige donatie voor dit jaar van A. Ammerlaan. A.
Ammerlaan heeft in het jaar 2019-2020 ook een donatie gedaan. Het bedrag van de donatie is
dit jaar hetzelfde als toen, namelijk €1000,-.

Gezamenlijk met de Promotiecommissie is er ook gezocht naar nieuwe sponsoren. Het doel was
om een sponsor te vinden die voor langere tijd sponsor zou kunnen en willen zijn van Softijs en
daarbij een die affiniteit heeft met de vereniging en de sport. Er is contact gezocht met
fietsenwinkels, sportwinkels, duurzame winkels/bedrijven en zelfs ijswinkels. Echter, in
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verband met corona zagen de meesten het niet zitten om een sponsorcontract aan te gaan.
Daarnaast is er contact gezocht met GenDx, een van de sponsoren van het NSK, om te kijken of
er mogelijkheid is voor een langdurige samenwerking. Maandag 2 mei staat er een meeting
gepland met GenDx om dit te bespreken.

UIT
Dit jaar is Softijs tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) van 16 augustus t/m 18 augustus
door 17 Softies gepromoot door middel van verschillende acties. Deze acties, verdeeld over de
drie dagen, waren: ijsjes uitdelen in de stad, twee droogtraining- workshops in het
Wilhelminapark, kraampje op de sportmarkt, een photobooth in Park Lepelenburg en een open
droogtraining. Vooral de photobooth en de workshops waren een succes en zijn een goede om
mee te nemen naar volgend jaar. Dit jaar was er helaas geen verenigingsparade. Naast de fysieke
UIT was er ook een online UIT-platform. Hier hadden we met Softijs een pagina met informatie
over Softijs en waar UIT-lopers vragen konden stellen. Van de nieuwe (proef)leden hebben 13 er
aangegeven dat ze door de UIT bij Softijs zijn gekomen.
Inmiddels is er ook al een start gemaakt aan de voorbereidingen voor de UIT van 2022.

Orientation Days
Dit jaar zijn er tijdens de Orientation Days van de UU (1 en 2 september) vier
droogtrainingworkshops gegeven aan internationals. Dit was leuk om te doen en er was een
goede opkomst van gemiddeld 20 deelnemers tijdens de eerste dag en 13 tijdens de tweede dag.
Er waren plannen om ook deel te nemen aan de Orientation Days van februari (van zowel de UU
als HU). Echter kon dit i.v.m. corona niet door gaan. Wel zal het team van de Orientation Days
van de UU onze aankomende open trainingsweek promoten.

This is UU-week
Dinsdag 19 april t/m donderdag 21 april vond de This is UU-week plaats. Deze week is door de
UU georganiseerd voor de eerste- en tweedejaars studenten voor wie het door de coronacrisis
lastig was om o.a. studentenorganisaties te leren kennen. Op dinsdag 19 april was er een
sportdag waar Softijs twee droogtrainingworkshops heeft mogen geven. De opkomst was niet
erg hoog, 4 deelnemers bij de eerste workshop en 3 deelnemers bij de tweede workshop, maar
de deelnemers waren wel erg enthousiast.

Kleding
Tijdens de eerste twee schaatstrainingen was er een pasmoment voor de schaatskleding. Er zijn
toen door 40 leden in totaal 51 artikelen besteld. Voorheen duurde het 6-8 weken voor de
schaatskleding om geproduceerd te worden. Dit jaar is vernomen dat dit 8-10 weken duurt.
Echter heeft het afgelopen winter nog langer geduurd door de feestdagen en ziekte van
werknemers door corona.
Tijdens de schaatstrainingen van 26 januari en 2 maart was er een tweede pasmoment, dit keer
voor zowel de schaatskleding als de zomerkleding. Tijdens dit pasmoment is er door 6 leden in
totaal 7 artikelen aan schaatskleding besteld en door 30 leden in totaal 59 artikelen aan
zomerkleding besteld. Echter is het erg druk bij de leverancier en is de schatting nu dat de
bestelde kleding begin juni pas klaar zal zijn.
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Merchandise
Een overzicht van de bestelde merchandise:

- Bufjes 11
- Truien 14
- Mokken 35
- Bidonnen 28
- Hoodies 12
- Mutsen 20
- Tasjes 1
- Kaartspel 2
- Haarband 1
- Helmsticker 2
- Sokken 70 (35x rood en 35x zwart)
- T-shirts 26

Bij het aanmeldformulier van het introkamp kon aangegeven worden om ook gelijk een mok te
bestellen. Dit heeft goed gewerkt voor de verkoop en is daarom ook als optie op het
aanmeldformulier van het Binnenlandkamp gezet.

9. Tot slot
Het afgelopen jaar was voor ons een onvergetelijk jaar! Wij willen graag alle leden, commissies,
trainers, sponsoren, partners en donateurs ontzettend bedanken voor hun inzet het afgelopen
jaar. We kijken terug op een enorm mooi jaar vol gezellige activiteiten en trainingen en zijn blij
ons te hebben ingezet voor onze mooie vereniging. We wensen het volgende bestuur veel succes
en bovenal veel plezier toe met het besturen van onze mooie rode vereniging het aankomende
jaar!


