
 

 

 

IJSVERENIGING KAGERMEER (KGM) van 1914, op dit moment bijna 106 jaren jong              

Website: http://kagermeer.nl   E-mail:  secr.kgm@kaag.nl 

         Door: Aad Onderwater, secretaris 

 

 

(Jeugd)schaatsen  bij  STS-KGM 

Schaatsen bij STS-KGM kan je vanaf 7 jaar. Stuur, als je belangstelling hebt, even een mail aan: info@sts-

kgm.nl of bel met jeugdtrainer Jan Rodewijk, 06.31936670. Schaatsen is een gezonde sport, en de 

trainingen en wedstrijden zijn heel gezellig. De STS-KGM heeft als doelstelling de leden door training en 

begeleiding de techniek van het hardschaatsen bij te brengen. Meer info op de sites:  

http://www.ijsclubsassenheim.nl/sts-kgm/vereniging/algemene-informatie  

en   http://www.sts-kgm.nl/ 

 

Schaatsseizoen getart op ijsbaan Haarlem 

Zaterdag 26 september ging de IJsbaan in Haarlem weer open voor publiek. De ijsbaan publiceerde de details 

over het lage tarief van de openingsdag én alle regelingen te laat om tijdig via de Heen en Weer verder te 

worden verspreid. Zolang Corona niet onder controle is geldt een aantal speciale, veelal beperkende 

maatregelen die we in acht moeten nemen.  Ik breng ze in de volgende alinea’s onder de aandacht en ben 

net als degenen die regelmatig wat baantjes willen trekken benieuwd naar de uitvoering van de maatregelen 

in de praktijk. De eerste golf Corona werd manifest toen het vorige seizoen vrijwel ten einde was. We 

moesten de afronding zoals prijsuitreiking en slotavond aanpassen aan de toen geldende maatregelen. Onze 

sporters mochten aanvankelijk nauwelijks samen sporten, later werd dat enigszins versoepeld. Nu worden 

we geconfronteerd met kustijsbanen én oplopend aantal besmettingen en daardoor strengere maatregelen.   

 

Reserveer een starttijd als je komt schaatsen. Teneinde wachtrijen in de entreehal te voorkomen wordt 

gepoogd de bezoekersstroom te reguleren door voor het schaatsen tijdens de publieksuren, het reserveren 

in te voeren. Klik daarvoor op de link: https://ijsbaan.youcanbook.me/ 

Dit geldt ook voor de voor recreantengroepen gereserveerde uren op de woensdag- en vrijdagavond van 

22:00 tot 23:00 uur 

 

Ouders/begeleiders van kinderen die schaatsles krijgen, hoeven geen starttijd te reserveren. 

Begeleiders van kinderen die les krijgen hoeven geen starttijd te reserveren, ook niet voor de kinderen die 

komen schaatsen. Er mag echter slechts één ouder / begeleider per huishouden mee naar binnen om de 

kinderen te helpen met het aantrekken van de schaatsen.  

  

Geen toeschouwers. Bezoekers die niet gaan schaatsen, hebben voorlopig géén toegang tot het complex.     

  

Koop je tickets online. De IJsbaan verzoekt nadrukkelijk je toegangsbewijs online te kopen. Indien zulks niet 

mogelijk is dan kan contactloos bijv. met pinpas een bewijs worden gekocht bij de kassabalie in de entreehal. 

Dus niet met contant geld. Maar nogmaals: koop online een toegangsbewijs. Klik op de volgende link: 

https://ijsbaanhaarlem.nl/online-toegangsbewijzen/   

 

Overzicht covid-19 maatregelen voor en op de IJsbaan Haarlem. Lees voor je naar de ijsbaan komt alle 

maatregelen door die de ijsbaan heeft getroffen om ons allen verantwoord te kunnen laten schaatsen. Alle 
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relevante informatie hierover is te vinden op de website van de ijsbaan; ga hiervoor naar de link: 

https://ijsbaanhaarlem.nl/bezoekersinformatie-2020-2021-in-verband-met-covid-19/ 

 

Maartens Café is open. Het café-restaurant op de ijsbaan is open. Het aantal zitplaatsen is beperkt tot 

ongeveer 45 personen. Houd daar rekening mee. 

 

IJshal Leiden 

Vorige maand werd de info van de Leidse baan gepubliceerd. Wellicht ten overvloede hierbij de website: 

https://www.schaatshalleiden.nl  De website is overigens na de overheidsbriefing van maandag 28 

september niet aangepast. De details zijn te vinden onder de kop  “Spelregels op onze sportaccommodatie”. 

 

Club contributie KGM 

De leden/begunstigers worden op korte termijn/zijn benaderd i.v.m. de contributie. We hopen dat u gebruik 

wilt maken van de aangeboden automatische, jaarlijkse incasso; de afschrijvingen vinden dan plaats in 

november. Het individueel clublidmaatschap bedraagt € 5,00 en per gezin wordt € 7,50 gevraagd. Een 

periodieke betaling via uw bank is eveneens een goede optie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. De 

ingevulde en ondertekende formulieren graag in de bus van / naar: 

Aad Onderwater, Irenelaan 1, 2159LL Kaag, aad.onderwater@kaag.nl  De Covid-19 maatregelen adviseren 

ons zoveel mogelijk contactloos zaken te doen en we hopen  dat u dat ook in onze situatie wilt doen. Bij 

voorbaat dank. 

 

Schaatsen  met een helm  op: een verstandige zaak, geldt ook voor skeeleren en fietsen. 

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.  
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