
Voorjaarsvergadering
31 mei 2017

20.00 – 22.30 uur

Welkom



Agenda 

Opening (20.00)

1. Huldigingen  2016 2017
2. Mededelingen | Ledenraad
3. Stand van Zaken Gewest
4. Jaarverslagen Secties 

a) Kunstrijden
b) Shorttrack
c) Marathon
d) Lange Baan

5. RTC Zuid 
6. Financieel   

a) Resultaat 2016 2017 (concept)
b) Begroting 2017 2018

7. (Her) Benoemingen 
8. Rondvraag 

Sluiting (ca. 22.30)

Ingekomen agendapunten
• Shorttrack Breda (Teun + Nico)
• Locatie voor-/najaarsvergadering (de Poel)
• Opzet Huldigingen (bestuur RTC)
• IJsbaan Geleen (Ralph Verbael Manager Laco)



1. Huldigingen 2016-2017

Naam Resultaat

Maud Lugters LB: Nederlands Kampioen 1500m, Winnaar Viking Race

Friso Emons ST: Nederlands Kampioen heren junioren A

Tom Hofker ST: Nederlands én Europees Kampioen heren junioren B

Xandra Velzenboer ST: Europees Kampioen dames junioren C

Baukje van Kuijlenborg KR: Nederlands Kampioen Dames Basic Novice A

Thomas Kennes KR: Nederlands Kampioen Senioren Heren

Team illuminice KR: Nederlands Kampioen Synchroon Basic Novice

Team illuminettes KR: Nederlands Kampioen Synchroon Junioren

Team illumination KR: Nederlands Kampioen Synchroon Senioren

Foto presentatie >>

Gewestelijke Kampioenen 2017.pptx


2.Mededelingen | Ledenraad

Landelijk KNSB

• Advies uit expertgroep duurzame inrichting schaatssport is unaniem overgenomen:  

samenwerken, financieel gezond maken, nieuwe indeling top-breedtesport, commercieel 
door ontwikkelen. Invoeren 2018 2019. 

• Begroot resultaat 2017 2018 kosten in lijn met inkomsten  

• Gezocht naar nieuwe directeur bestuurder 

• Adviezen werkgroep duurzame talentontwikkeling KNSB (12 juni laatste bespreking)

Duurzaam onderzoek/testprotocol, Masterclass coaches, Ideeënbus, programma/jaarplan 
baanselecties, update coachopleiding  obv MJOP, optimaliseren bestuurlijke inrichting. 
Randvoorwaarde= duurzame RTC’s en aparte stichting 

2016-2017 2017 - 2018

KNSB € 100K € 100K • 2016-2017 in Zuid € 10,700  ontvangen
• Verdeelsleutel?  (LB 50%-ST15%-IN 10%-MR 7,5%, Reservering 17,5% 

waarvan KBT € 1000)

Commerciële ploegen 
(5x € 25K)

€ 125K € 125K • Sterke voorkeur tbv RTC’s echter herkennen belang baanselecties. 
• Advies verdeling 12 juni 2017



3. Stand van Zaken Gewest

1. Verslag najaarsvergadering 2 december 2016

2. Wedstrijdkalender 2017 2018

3. Vantage pilot in Tilburg en vervolg (door Broer van Smeden)

Ingekomen agendapunten

1. Shorttrack Breda (bespreken bij jaarverslag Shorttrack)

2. Locatie vergadering  (bespreken bij laatste sheet)

3. Overdekte Baan Geleen (ter info) 



Pilot Vantage Timer
2016-2017 Tilburg

Broer van Smeden
Erik Agterdenbos



Aanleiding
In seizoen 2015-2016 is Vantage Manager als vervanger van Sara door de KNSB ingevoerd, dit ging o.a. met ons huidige 
AT-systeem niet zonder slag of stoot.

Het dagelijks bestuur van het Gewest heeft op 24 februari 2016 een bijeenkomst gehouden voor systeembeheerders, 
materiaalbeheerders en ET medewerkers van de verschillende banen van ons gewest. Om hun ervaringen uit te wisselen 
en te bekijken hoe we verder moeten gaan in de toekomst.

In dit overleg werd afgesproken dat Tilburg een pilot ging draaien of er met onze bestaande apparatuur, middels een 
koppeling via de Mylaps X2 decoder, mogelijk was de KNSB Vantage Timer Software in te voeren.

En ook te kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst van onze AT software van Jan van der Plaats met de koppeling
Vantage Manager.



KNSB Vantage software

Vantage

Server

Vantage

Manager

Vantage

Timer
Vantage

Scoreboard

Vantage

Cloud API
Vantage

Cloud Manager
Vantage

Results

Vantage

Speakers

Vantage

API

Vantage

Registrations

ETWClock 2
SARA 2



Onze Gewestelijke Hardware (Tilburg) 

De timer module van Jan van de Plaats ondersteunt vijf ingaande signalen:
Start;
finish binnenbaan 500m;
finish buitenbaan 500m;
finish binnenbaan 1000m;
finish buitenbaan 1000m.



Vantage timer vs X2 decoder
De Mylaps X2 decoder ondersteunt slechts drie ingaande signalen:

start;
finish binnenbaan;
finish buitenbaan.

Voor het aansluiten van de bestaande start- en finishapparatuur is daarom een interfacekastje benodigd dat de vijf 
signalen van de baan terugbrengt naar drie. De uitgangspositie is dat de finish blokken nooit tegelijk in de baan liggen.

In Tilburg draait nu en prototype (met extra uitgang voor AT) naar 
behoren maar er moet een definitieve (verbeterde) versie komen voor 
iedere baan (inclusief reserve). 

Hier moet het gewestelijk bestuur nog een uitspraak over doen. Maar het zal wenselijk zijn dat 
interfaces bij aanvang komend seizoen deze gereed zijn.



Vantage Timer
De test interface biedt de mogelijkheid om het JvdP-AT systeem en Vantage timer gelijktijdig te gebruiken.

Hierdoor kunnen de AT medewerkers gedurende het seizoen kennis op doen met het nieuwe Vantage Timer systeem.
Tilburg is met een handleiding bezig (I.V.M dat dit niet wordt aangeboden door KNSB)

Bij de uitgevoerde schaduwwedstrijden zijn de doorkomst tijden van beide systemen gelijk. In en output van gegevens 
verloopt direct via X2 server naar Vantage manager.



Vantage Scoreboard.
Voor het aansturen van specifieke ronden- en scoreborden op de diverse banen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 
protocol converters. Op deze manier hoeft Vantage Scorebord slechts  een minimaal aantal borden te ondersteunen 
(formaat, 4 x17 of 5 x 30). De protocol converter zet het ‘standaard’ score of rondenbord om naar de juiste aansturing 
van de specifieke baan. 

Het scorebord 4X17 geeft niet de informatie die wij wensen. Voor de start zijn de namen van de deelnemers niet 
zichtbaar, alleen het ritnummer.
Het scorebord 5X30 is mogelijk alleen voor Tilburg (Breda?) beschikbaar. 

Tijdens de test is gebleken dat de leesbaarheid van de 5X30 instelling in Tilburg niet optimaal is. Hierin zijn nog 
aanpassingen mogelijk maar de leesbaarheid blijft achter bij de, tot op heden gebruikte, 4X17 instelling. Wel is de 
hoeveelheid extra informatie prettig. (Namen op bord gedurende rit, weergave van de actuele afstand).



Pilot Vantage Timer / Scoreboard.
Op 25 februari 2017 is een volledige wedstrijd afstand combinatie 500-1000 gereden met Vantage Timer, en Vantage
scoreboard 5x30 scorebord en presenter scherm. De leesbaarheid van de 5X30 instelling is niet optimaal. 

De aansturing van rondenbord is nog niet volledig automatisch voor kwartetten zoals we gewend zijn. Derhalve is tijdens 
de test de handbediening van Vantage Scoreboard gebruikt om het rondenbord handmatig aan te sturen. 

Verder is de communicatie van hardware/software en Vantage Timer en Vantage manager goed verlopen.



Conclusie
Het is gewenst om de genoemde Scorebord en Rondenbord kwesties eerst goed op te lossen en/of naar mogelijkheden 
te zoeken.
Mogelijk kan het gewestelijk bestuur hier extra aandacht voor vragen richting de KNSB. Het doel moet zijn om naar een 
gezamenlijke oplossing te komen voor verschillende typen score en rondenborden en het gemis van informatie.

De overstap naar het nieuwe systeem is door de onbekendheid niet eenvoudig, maar met een goede schriftelijke 
handleiding en/of instructie wel mogelijk.

Met de aanwezigheid van de X2 decoder en de bereidwilligheid van de Tilburgse vrijwilligers is het mogelijk om komend 
seizoen de pilot voort te zetten ter verbetering van genoemde speerpunten en AT-medewerkers bekend te maken met 
Vantage Timer en Vantage Scoreboard.

In het geval dat de ondersteuning vanuit AT-JvdP geheel weg valt is er een werkbaar alternatief voor Tilburg beschikbaar, 
welke ook geschikt is voor de andere banen in ons gewest.



4. Jaarverslagen GTC’s

Stephan, Hans, Mary, Brian 



4a. Jaarverslag Kunstrijden 

Seizoen 2016-2017:

Goede resultaten 
• KNSB cup: 3 podiumplaatsen
• NK synchroon schaatsen: ALLE podiumplaatsen 

(3x Nederlands Kampioen)
• ONK Solo: 5 podiumplaatsen (2x Nederlands 

Kampioen)

Budget
• Geen inkomsten
• Geoormerkt budget

Activiteiten
• Gewestelijk Kampioenschappen

Seizoen 2017-2018:

Activiteiten
• April 2018 - Gewestelijk Kampioenschap – Sportiom 

Den Bosch

Budget
• Interen geoormerkt budget



Baanselecties
Breda 12, Eindhoven 10, Tilburg 12

(junior C/B/A)
-----------------------------------------------------------------

Clubselecties
40 Verenigingen ±3794 leden 

RTC – zuid
selectie 

12 rijders 
(B2, A/Neo)

Topsport
=

RTC Zuid + KNSB 

Breedtesport 
= 

Gewest NB-L-Z
Kweekvijver + 
Verenigingen

Meerjarenperspectief 

Gewest met hoge stedelijke dichtheid
2,5 miljoen inwoners



4b. Jaarverslag Shorttrack 

Afgelopen seizoen 2016-2017

Sportief
• Huldigingen Xandra Velzeboer (jun C), Tom 

Hofker (jun B), Friso Emons (jun A)
• RTC locatie Utrecht 4 jongens en 3 meisjes
• Gewestelijke trainingslocaties: Breda en Den 

Bosch en Tilburg                
• Wedstrijden: GK in Breda, trainingswedstrijd 

Breda, Beneluxcup in Tilburg en Eindhoven 
(Luxemburg en Nijmegen)

• Schaatsverhuur ST vanuit Breda.

Bestuurlijk: 
• huidige commissie Willem Bosma en Hans Arts.

Komend seizoen 2017-2018

• RTC locatie Dordrecht 2 jongens 2 meisjes of Utrecht 
zoals vorig seizoen (geografische keuze en ook 
afhankelijk van opleiding)

• Trainingen in Breda en Den Bosch en Tilburg 
(gewestelijke ploeg)

• Wedstrijden: GK in Breda, trainingswedstrijd Breda ,                   
2x Beneluxcup het gewest, Tilburg en Eindhoven.

Ingekomen stuk shorttrack Breda



4c. Jaarverslag Marathon  

Afgelopen seizoen 2016 2017

Competitie over 4 banen
• Te kort aan jury, wedstrijd Breda geen doorgang
• Positief nieuwe formule, iedereen gelijk in de baan

Landelijke wedstrijden
• Tilburg had een primeur met Sven Kramer
• Breda was onderdeel van een vierdaagse
• Eindhoven had weinig publiek vanwege gladheid

Prestaties waren naar behoren
• Zorgelijk:  geen doorstroming vanuit jeugd / 2e

seizoen geen opleidingsploeg
• Neo een wedstrijd gewonnen en 3e plek NK
• NK junioren een 2e plek
• Masters reden Flevo on Ice

Komend seizoen 2017 2018

• Programma in hoofdlijnen hetzelfde 
• Mogelijk in wedstrijd meer ronden rijden
• In onderzoek naar mogelijkheden enkele rijders 

extra  te faciliteren
• Organisatie van 2 landelijke wedstrijden 
• In race voor organisatie NK jeugd



Baanselecties
(junior C/B/A)

-----------------------------------------------------------------

Clubselecties
40 Verenigingen ±3794 leden 

RTC – zuid
selectie 

(B2, A/Neo)

4d. Jaarverslag Lange Baan afgelopen jaar

• Er zijn 3 baanselecties gestart in;
• Breda

• Eindhoven

• Tilburg

• In het totaal hebben we 36 junioren A,B & C deelgenomen

• Elke van de rijders hebben een aanzienlijke groei doorgemaakt in 
prestaties

• Een aantal rijders hebben zeer goed gepresteerd op landelijke niveau
• Regio selecties en NK’s

• Viking race

• Talentendag

• Drie rijders uit Breda hebben zich door ontwikkelt naar het RTC

Gemiddelde verbetering t.o.v. eerste tijd van het seizoen.

afstand 500 1000 1500

BR 0.42.52 1.25.72 2.11.92

01.92 04.31 07.07

EV 0.45.32 1.33.45 2.21.18

01.71 04.26 05.26

TB 0.45.63 1.33.42 2.23.39

02.32 05.15 09.31



4d. Jaarverslag Lange Baan komend seizoen 2017 2018  

Baanselecties BR-EV-TB

• Gestart met nieuwe selecties
• Duidelijk omlijnd zomer en winter programma
• 33 Talenten 

• Breda 12 junioren, 4 C2/4 B1/4 B2 ( 3Dames|9 Heren) 
• Eindhoven 10 junioren, 
• Tilburg 11 junioren, 3 C1/4 C2/3 B1/1 B1 (4Dames | 7 

Heren)

• Samenwerking RTC & CTO Leerlijnen
• workshops voeding 3x| kracht | prestatiegedrag 

2x

• Samenwerking Trainers RTC en Baanselecties 
ontwikkelt zich goed

Plannen 

• Verdere opbouw van het GTC in ons Gewest
• Optimale wedstrijdkalender 2017-2018
• Ondersteuning ontwikkeling schaatssport in ons 

Gewest
• Actievere communicatie Website KNSB Zuid LB/KB
• Samenwerking met BC en Verenigingen



4d. LB ontwikkelingen landelijk niveau

JAARPLAN SECTIE LANGEBAAN EN KORTEBAAN 2017-2018 KNSB 

• Aanbieden van een aantrekkelijk en uitdagend nationaal  wedstrijdprogramma, rekening houdend met de evaluaties 2016/17 en 
het beschikbare budget. 

• Vergroten verantwoordelijkheid en initiatief bij banen en gewesten door midden van “cocreatie/uitbesteding”. Voor 2017/18: 
Minimaal meer  dan 2 wedstrijden op deze wijze organiseren. 

• Verbeteren van de publiciteit voor en communicatie over het  nationale wedstrijdcircuit, zo mogelijk via schaatsen.nl. Wensen zijn 
ingediend, overleg over de invulling is gaande. 

• Bevorderen van de relatie tussen gewesten en RTC’s en het stimuleren van de contacten over de doorstroom van talenten van 
baanselecties naar RTC's. 

• Onderhouden van een sterk en stabiel bestand van (inter)nationale officials. Nadruk voor 2017/18 op de ontwikkeling van starters 
naar internationaal niveau. 

• Bijdragen aan de doorontwikkeling van VANTAGE, voor wat betreft de functionaliteit bij de wedstrijdadministratie en de selectie 
van deelnemers voor wedstrijden. Wensen van systeembeheerders en sectie zijn ingediend en besproken. Resultaat sterk 
budgetafhankelijk. 



5. RTC Zuid

Ad den Otter  



5. RTC Zuid

Voorstel : 

Huldigen Podiumplaatsen 
Lange baan 2017-2018



6. Financieel

Sylvester   



6a.Voorlopig resultaat 2016-2017 

per 28 april 2017 € 21.593,89*

* Nog niet 
alles is 
binnen!

Gew. NB-L-Z Inkomsten Uitgaven Resultaat Toelichting

Gew.-Best 31.205,79 22.406,03 8.799,76 Veel nieuwe apparatuur aangekocht, inkomsten incl. € 10.700 
voor talentontwikkeling 2017-2018, nog uit te splitsen

GTC LB 44.972,40 47.088,16 -2.115,76 Uitgaven incl. RTC Zuid i.o. Subsidie RTC nog te ontvangen

GTC MR 8.777,25 3.389,12 5.388,13 Geen kosten Marathon Talentengroep in dit afgelopen seizoen, 
inkomsten incl. subsidie Jeugd € 2.730,- t.b.v. 2017-2018

KPN-MR’s 11.725,20 11.310,68 414,52 Klein positief resultaat

GTC ST 27.148,91 23.618,10 3.530,81 Positief op dit moment, nog betalingen te doen

GTC Inline 1.122,30 2.020,70 -898,40 Zomerseizoen 2017 pas begonnen.

GTC KR 6.860,00 6.510,29 349,71 Nog betalingen te verrichten

GTC Recr. 0,00 0,00

BC’s 175.128,04 169.002,92 6.125,12 Ondanks terugval in aantal abonnementen, vooral in Breda, wel 
positief resultaat, minder kosten/ijshuur, wel nog een aantal 
betalingen te doen, o.a. Vantage-licentie KNSB, enz

Totaal 306.939,89 285.346,00 21.593,89 Nog betalingen te doen en inkomsten te verwachten, eigen 
vermogen zal iets minder worden dan eind vorig boekjaar 



6b.Voorlopige Begroting 2017-2018

B-L-Z Inkomsten Uitgaven Toelichting

Gewest 10.500 11.000 Minder begroot voor aankoop apparatuur

GTC LB 34.500 34.500 GTC-LB nu alleen met baanselecties, evenwichtige begroting

GTC MR 5.000 5.000 Activiteiten minder, nog verder uit te plooien

KPN-MR’s 12.000 12.000 Minimaal positief resultaat verwacht

GTC ST 22.600 22.600 Zelfde activiteiten

GTC Inline 2.000 2.000 Voorlopig zelfde activiteiten en inkomsten als vorig seizoen

GTC KR 3.600 3.550 Alleen Gewestelijk Kampioenschap, geen zomeractiviteiten 2017

GTC Recr 0 0 Geen activiteiten

BC’s 173.650 173.000 Totaal te huren wedstrijduren iets verminderd, uitgaven in evenwicht 
met de te verwachten inkomsten uit abonnementen. 

Totaal 263.850 263.850 Streven ook een sluitende definitieve begroting te presenteren op 
de Najaarsvergadering



7. Aftreden & Benoemingen    



7.(Her) Benoemingen  

Ledenraad
 Aitske Ruben zal aftreden (lid 2014-2017)
 Voordragen Rob Smeulders
 Wouter den Dulk treedt in najaar af (lid 2015-2018)

Gewestelijk bestuur aftreden
 Mary van Aken treedt af (voorzitter gewest)
 Jan Heynens niet herkiesbaar (secretaris)
 Sylvester Niemans wordt 2e penningmeester 
 Stephan Brockbernd treedt eind volgend seizoen af als vz GTC KR

Gewestelijk bestuur benoemen
 Brian Clifton voorzitter GTC LB benoemen
 Eric Gerrits  1e penningmeester gewest benoemen



8. Rondvraag? 

Zijn er nog vragen?

Vacatures Gewest? 

Voorstel datum Najaarsvergadering

November 2017?  | Locatie ? 

Sluiting : Allen bedankt voor de inbreng

Wel thuis!


