scoss
Schaats- en Skeelerclub voor Oss en omgeving
Secretariaat SCOSS: D. Mokveld, Wilgenstraat 14, 5366 CE Megen, tel. 0412-462228

Nieuwsbrief nr 4 2014
Na een mooie zomer met veel skeeler- en fietsplezier komt het
schaatsseizoen er al weer bijna aan! Terugblikken op alle
geweldige evenementen en topprestaties doen we in het
clubblad die in oktober uit zal komen. Uiteraard ook met een
uitgebreid verslag van de 24 uurs van KIKA want wat is er door
SCOSS goed gereden en dat de volle 24 uur lang!
In deze nieuwsbrief blikken we vooruit op het schaatsseizoen,
met de laatste tips en weetjes voor het schaatsen.

Schaatsseizoen 2014-2015
Wij hopen dat we alle schaatsende leden weer op zaterdag 4 oktober in het Triavium
mogen verwelkomen! De planning en indeling is gemaakt en de trainers zijn er helemaal
klaar voor. Even een paar tips en weetjes op een rij:
- start seizoen op 4 oktober om 17:30 uur
- vergeet niet je schaatspas mee te nemen; mocht je deze nog niet hebben dan kan
je deze voorafgaande aan de training bij de kassa laten maken
- nieuw dit seizoen: we gaan om 17:15 uur gezamenlijk warm lopen onder
begeleiding van een van de trainers
- op de volgende dagen is er GEEN schaatsen: 18 oktober, 29 november, 27
december en 10 januari. Op 10 januari gaan we mogelijk een alternatief
programma aanbieden.
- het einde van het schaatsseizoen is op 21 maart met onze traditionele
clubkampioenschappen.

Huishoudelijke mededelingen Triavium
Parkeren
Per ingang van deze week verkoopt Triavium aan de receptie parkeerkaarten. Deze
kaarten zijn € 3,00 per stuk en hebben een geldigheidsduur van 24 uur. Het losse
parkeertarief aan de betaalautomaat is € 1 per half uur. Dus indien je langer dan 1,5 uur
binnen bent dan is de € 3,00 kaart voordeliger dan betalen aan de automaat. De kaarten
kunnen contant of per pin worden betaald.
Seizoenkaart
Inmiddels is de voorverkoop van seizoenkaarten van start gegaan. Verenigingsleden
ontvangen extra vaste klanten korting, je koopt dan een seizoenkaart voor volwassenen al
voor € 155,- ipv € 180,- en jeugd € 129,- ipv € 144,- (de extra korting is al verrekend in
deze prijs).
Opening seizoen
Zondag 28 september start het Triavium het recreanten seizoen met de € 1 dag. De
nationale schaatsdag op 8 november zal geheel in teken komen te staan van de
verenigingen, hierover volgt snel meer informatie.
Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

Ledenwerving
Wij willen alle leden oproepen om te helpen de schaatsbaan tijdens ons SCOSS uur op
zaterdag vol(ler) te krijgen! Ken je broertjes, zusjes, ouders, buren, kennissen, vrienden uit
de regio Oss die graag beter willen leren schaatsen? Maar twijfelen ze of ze het echt leuk
vinden? Iedereen mag bij oprechte interesse een keer mee schaatsen op de
zaterdagavond. Wel graag even van te voren aanmelden bij mariekesnieder@gmail.com
of secretaris@scoss.nl, zodat wij de trainers en het Triavium voorafgaand kunnen
informeren.
Verder houden we op zaterdag 11 oktober een ledenwervingsactie in het centrum van
Oss. Zin om ook een paar uurtjes de skeelers aan te trekken en je stunts te laten zien? Of
om te flyeren en te kijken hoeveel leden je kunt werven? Geef je dan op bij
penningmeester.scoss@gmail.com.
Dus leden…..blijf helpen bij het werven van leden op de baan, we hebben nog steeds
genoeg plaats en willen als vereniging graag blijven groeien.

Activiteiten komende maanden (kijk voor de meeste actuele informatie op onze website!) :
Let op: 29 september ALV (zie seperate uitnodiging) en dus NIET op 24 september
4 oktober start schaatsseizoen
18 oktober GEEN schaatsen
22 november langebaan wedstrijden jeugd
29 november GEEN schaatsen
27 december GEEN schaatsen

Website
Sinds april dit jaar hebben we onze nieuwe website in gebruik genomen. De website wordt
goed gebruikt, inmiddels zitten we op zo’n 44 bezoekers per dag met zelfs een uitschieter
naar bijna 80 bezoekers op een dag!

Voorspelling winter van 2014-2015.
De winter 2013-2014 was extreem zacht. Betekent dit nu ook dat de kans op een zachte
winter 2014-2015 groot is of kunnen we dit als een incident beschouwen ?
Het laatste scenario lijkt het meest voor de hand te liggen. We bevinden ons namelijk in
een tijdvak van zes jaren met maar liefst vier kouder dan normale winters. Statistisch
gezien is er dan ook geen sprake van een grote kans op een aanstaande zachte winter,
hetgeen ook geldt voor de komende decennia.
Nog steeds lijkt het er op dat de zachte winters van 1998 t/m 2008 - met uitzondering van
2003 - plaats hebben gemaakt voor relatief koude winters met perioden met strenge vorst
en veel sneeuw. De winters van 2010 , 2011 en 2012 hadden resp. 43, 28 en 18
sneeuwdagen.Op grond van deze feiten is het bepaald niet onlogisch om te voorspellen
dat de komende winter 2014-2015 best wel eens een koude winter kan gaan worden met
–voor de liefhebbers – een aanzienlijke kans op flink wat sneeuw.
De vraag rijst natuurlijk of er verklaringen zijn voor de veranderende weerpatronen. Die
zijn er in principe wel degelijk ; we hebben namelijk de laatste jaren te maken met
een versneld smeltproces van de Noordpool en er is sprake van relatief weinig
zonnevlekken. Een steeds grotere groep weerkundigen is van mening dat er met name
voor West- Europa een scenario op gang komt waarin koudere winters centraal staan.
Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

