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Nieuwsbrief nr 1 2014 
 

Het bestuur wenst alle leden een fantastisch en gezond 2014 toe! Op naar 
een nieuw jaar waarin er volop ijspret zal zijn voor onze schaatsers en veel 
droge zomerse dagen voor onze skeeleraars. Om het jaar informatief in te 
luiden ontvang je weer een nieuwsbrief bordevol wetenswaardigheden, Scoss 
activiteiten, nieuws en aandachtspunten.   
 
Elke jaar gaan we in de wintermaanden met de jeugd op schaatskamp. Een 
weekend vol gezelligheid, weerwolven, kampvuur, 
spannende verhalen, schaatsen en vooral veel lol. 
Ook dit jaar zal het schaatskamp weer plaatsvinden 
en wel op 17, 18 en 19 januari. Je kunt je nog 
opgeven tot 4 januari bij Helene Gremmen, Ans 
Rasing of Jantina van Rijswijk.  Wil je meer 
informatie? Mail dan naar scosskamp@scoss.nl  
 
Op zaterdag 11 januari vindt onze jaarlijkse snertmarathon en elfstedentocht 
plaats tijdens ons trainingsuur. Aansluitend brengen 
we een toast uit op het nieuwe jaar in het schaatscafe. 
 
NB Om 20:00 uur start ook nog de NSV marathon 
waar iedereen aan kan deelnemen of kan 
aanmoedigen (meer info: jeugd: info jeugdmarathon; 
volwassenen: info volwassen marathon) Vanwege de 
te verwachte drukte in het cafe, kan het zijn dat de 
nieuwjaarsreceptie plaats vindt in het Behouden Huys, 
dit zal op 11 januari nader gecommunicieerd worden. 
 
Op 28 december zijn we met 13 fanatiekelingen naar Flevonice geweest. Na 
een barre zwerftocht door Flevoland hebben we genoten van een heerlijke 

schaatstocht.  Ok, het is kunstijs, maar schaatsend 
langs rietpluimen over zwaar en hobbelig ijs met een 
straffe wind onder een heerlijk zonnetje voelde aan als 
de eerste natuurijstocht van dit winterseizoen!  Een 
uitgebreid verslag is straks na te lezen in het clubblad, 
maar mocht je natuurijs kriebels krijgen en er van 
balen dat Koning Winter nog niet is gearriveerd, ga 

een dagje naar Flevonice en beweeg de dag van je leven! Laat het wel even 
weten via het gastenboek…..misschien zijn er nog meer Scossers die 
(nogmaals) een 3 km baantje willen trekken.   
 

Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl 

 
 
 

mailto:scosskamp@scoss.nl
https://www.nijmeegseschaatsvereniging.nl/pages/61/jeugdprogramma-marathon-2013-2014/#id230
https://www.nijmeegseschaatsvereniging.nl/pages/63/clubwedstrijden/


Activiteiten maart: 
Op zaterdag 1 maart is er GEEN ijs.  
Op zaterdag 8 maart STW jeugdwedstrijd. 
Op zaterdag 29 maart zijn onze jaarlijkse clubkampioenschappen.  
 
 

     VACATURES 
Een vereniging als Scoss draait al jaren op de 
fantastische inzet van onze vrijwilligers en we kunnen 
dan ook niet zonder! Maar…wij blijven altijd op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen.  
Interesse of nieuwsgierig wat je voor Scoss zou kunnen 
betekenen? Spreek Koen Berghuis of Diana Mokveld 
aan of mail naar secretaris@scoss.nl.  

 
Hierbij als afsluiter nog een (niet zo positieve) weersvoorspelling voor de 
komende winterperiode:  

 Definitieve Winterverwachting 2013/2014 

  

De komende winter wordt vrij normaal voor Nederlandse begrippen. Daarmee zou 

er dus een trendbreuk komen tov de winters vanaf 2008, deze waren allemaal 

normaal tot te koud met vorig jaar zelfs bijna een elfstedentocht. De meeste 

indicatoren voor koud weer zijn dus niet gunstig maar dit betekent natuurlijk niet 

dat er helemaal geen vorst en sneeuw komt. Bovengenoemde verwachtingen zijn 

gemiddelden. Koude en warme uitschieters zijn zeker mogelijk dus er is nog hoop 

voor de winterliefhebber. Langdurige vorstperioden van ruim 2 a 3 weken worden 

niet verwacht. Wel kan het natuurlijk best eens een keer een week flink vriezen. 

Schaatsen op ondergelopen weilanden is dan goed mogelijk. Toertochten op de 

grote meren lijken uitgesloten. Hieronder de temperatuur verwachtingen voor 

december 2013, januari en februari 2014. Lees ook hieronder de theorie van de 

zonneactiviteit in combinatie met de verwachte straalstromen komende winter. 

Verder lezen?  
info winterweer 

 

 
Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl 
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