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Inleiding 
Een korte inleiding. Ieder jaar blikken we terug en bepalen we de speerpunten voor het 
komende jaar. Onderlegger is het beleidsplan van de vereniging waarin ‘Ruim baan voor de 
jeugd’ een belangrijk speerpunt is. Deze terugblik is het onderdeel van het jeugdplan.  
 
Jeroen Sterk 

 

  



 

Terugblik 2016/2017 
1. Op de kaart zetten van het KBT.  

De terugblik leert ons dat we tevreden mogen zijn over de ontwikkelingen op dit vlak. Het KBT is 

steeds meer bekend onder de leden, heeft in de persoon van Suzanne van Klaveren ook een 

opvolger van ondergetekende en zit qua aantal duidelijk in de lift. Er trainen op dit moment 

ongeveer 16 kinderen en is onze jongste wedstrijdgroep. Hiervan stromen de eerste al door naar het 

langebaan rijden waar het KBT naartoe moet leiden. De trainingen zijn onder leiding van Jan 

Doornbusch en Maartje een succes en zorgen er en passant voor dat de Ballangrutters ook meer 

bovenin de klassementen te vinden zijn, een bijvangst maar zeker leuk om te vermelden. Hoofddoel 

is binding onderling en ook hierin zien we veel winst. Zowel bij de kinderen als bij de ouders 

onderling. Het laatste zorgt ook duidelijk voor meer betrokkenheid. De investering vanuit de 

vereniging levert dus duidelijk vruchten af.  

 

2. Promoten en beter opzetten van het skeelerprogramma in de zomermaanden.  

Het skeeleren heeft opnieuw een heel goed seizoen gekend. Het introductieabonnement heeft 

ervoor gezorgd dat we 20 nieuwe skeeleraars hadden. Hiervan is ook een aantal mee naar de 

schaatsbaan maar een precies aantal is nog niet helemaal in beeld. Het lijkt er na jaar twee op dat de 

insteek via het skeeleren zeker zorgt voor een structurele aanwas van nieuwe leden. Ook op het 

wedstrijdvlak zijn er ontwikkelingen. Ballangrud heeft met 6 rijders meegedaan met de 

Stehmancompetitie. Hiervoor waren dat er maximaal 2 per seizoen. We zijn gevraagd om als Breda 

ook een wedstrijd te organiseren komend seizoen. Parallel hieraan de organisatie van het Bredaas 

kampioenschap inline. Voor het eerst georganiseerd ism De Striene. Met drie goed bezette 

wedstrijden een succes voor herhaling vatbaar. Het lijkt een goed idee om te verkennen hoe we het 

skeeleren verder kunnen ontwikkelen binnen Ballangrud of zelfs Breda. De aanloop naar en 

verbinding met het schaatsen is voor de jeugd een organische stap waar we nog meer mee zouden 

kunnen om te komen tot een grotere structurele aanwas van jeugd.  

 

3. Opzetten organisatie jeugdkamp 

Waar het jeugdkamp een paar jaar terug nog een zorgenkindje was is dat nu absoluut niet meer het 

geval. Met het benoemen van Femke Leijten als kamphoofd is er structuur en continuïteit ontstaan. 

De kampleiding is ruim aanwezig en ook oude kampleiding sluit weer aan. Vanuit de kinderen als de 

ouders niks dan lof voor het afgelopen kamp.  

 

4. Schaatsmarkt organiseren 

Georganiseerd in november 2016. Matig succes en niet meer opgenomen voor 2017.  

 

Naast deze speerpunten kwamen daar de volgende voor 2017 bij: 

5. Werving en selectie personen voor uitvoering van de plannen. Vormen jeugdcommissie. 

Er is gelukkig wat beweging aan het ontstaan, al heeft het buitengewoon veel moeite gekost.  

De groep bereidwilligen is wat aan het uitbreiden. Structureel neemt Suzanne van Klaveren het KBT 

over en Lars Prengers mijn rol bij het skeeleren. Ook bij het kledingplan is de groep uitgebreid met 3 

a 4 ouders. De hulp bij het Bredaas kampioenschap inline was prima! Met de goede bezetting van 

het jeugdkamp erbij zitten we beduidend ruimer in ons jas w.b. vrijwilligers dan twee jaar geleden.  

 



 

6. Communicatie wedstrijden jeugd 

Dit blijft een aandachtspunt. Ouders communiceren nu onderling en wisselen uit. Organisatie vanuit 

de vereniging blijft wenselijk maar is nu niet van de grond gekomen.  

7. Kleding jeugd 

Het kledingplan loopt inmiddels. Voor overzicht van de details verwijs ik naar dit document. We 

hebben veel blauw op de baan en de kinderen dragen trots de Ballangrudkleding. Het is zoals eerder 

genoemd erg fijn dat de ‘werkgroep’ uitgebreid is met een aantal personen.  

De organisatie van de uitgifte kan nog beter maar dat had m.n. te maken met de leverancier. Het 

openingsmoment van het schaatsseizoen is denk ik een blijvertje. Hier zouden we de senioren nog 

meer bij kunnen betrekken.  

 

Tot slot, 

Ik denk dat we tevreden terug mogen kijken op het jaar vanuit de jeugd. We hebben veel opgepakt 

en denk ik mooie stappen gezet. Er zit in ieder geval veel plezier en energie in de jeugd die echt wel 

begint te bruisen zo. Het feit dat we goed in beeld zijn bij andere verenigingen en wat leden die naar 

ons overstappen is een mooi compliment. Uiteraard is het niet ons doel om andere verenigingen 

leeg te trekken, dat terzijde.  

Kijken we naar onszelf dan lijkt de weg naar voren een heldere: Doorgaan op de ingeslagen weg!  

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NS2r-5AXcd10KxaEC2KKMciyx_6UJU65HBBxJ27Hxmg/edit?usp=sharing


 

Concrete acties 2018 
De volgende zaken lopen en krijgen een vervolg in 2018: 

1. Op de kaart zetten van het KBT.  

a. Communicatie, profilering. 

b. Opzetten ‘wedstrijdploeg’ waarmee structureel getraind wordt op de binnenbaan. 

c. Doorstroom naar langebaan wedstrijden stimuleren.  

 

2. Promoten en beter opzetten van het skeelerprogramma in de zomermaanden.  

d. Werving beter opzetten, skeeleren is in! Vanuit hier een kweekvijver voor het 

schaatsen creëren.  

e. Communicatie rondom het skeeleren verbeteren. 

f. Promoten en uitbreiden meedoen aan skeelerwedstrijden (Stehmancompetitie) 

g. Samenwerking met Optisport/gemeente opzoeken m.b.t. skeeleren.  

 

3. Werving en selectie personen voor uitvoering van de plannen.  

h. Vormen jeugdcommissie, vervolg.  

 

4. Communicatie wedstrijden jeugd 

i. Informeren van jeugdleden en ouders over wedstrijden, aanmelden en 

aanverwanten.  

5. Kleding jeugd 

j. Jaar 2 van het kledingleaseplan.  

k. De vereniging stimuleert de aanschaf van gecertificeerde helmen bij de jeugd.  

 

 

 
  


