
YVG Nieuws 
Juli 2021 

Activiteitencommissie: YVG Loop/Run van 30 juni 2021                          Margot Brettschneider 

YVG Lopers en Runners weer aan de start 
 
Ook dit kan weer! YVG Loop en Run, traditioneel rond de langste dag, in het 
Stadspark. De Loop voor de recreanten en de Run voor de op snelheid belusten. 
Woensdagavond 30 juni een sportief groepje van zo'n 30 YVG-lopers aan de 
start. Om 19 uur starten een 15-tal lopers op het parcours van Henk Pater. En om 
19.01 uur de runners met een voorronde en dan het parcours op. Een natte boel 
onderweg. Geen regen, maar overhangende druipende takken en af en toe mod-
derige paden met plassen. Het leek soms meer op een YVG bos-cross! 
Om 20 uur sluit de scheidsrechter de LoopRun en begint de afterparty, de gezelli-
ge prijsuitreiking dus. 
Snelste runner heren 5 ronden=10km: 47.06uur en vrouwen: 52,16uur. 
Goed gedaan Aciviteitencommissie! 
 

Meer leuke details? Lees meer....  

Vraag van de Provincie Groningen aan Wielerliefhebbers                                 

De redactie van YVG Nieuws ontving van de Provincie Groningen de vraag om een enquête te versprei-
den onder de leden van YVG. De enquête is voor een studie van de Provincie over: Samen op het 
Fietspad. En omdat veel YVGers ook fietsers zijn is deze enquête ook in hun belang. 

Begeleidende brief van de Provincie Groningen bij de enquête                                 

Beste Groninger Wielerliefhebber, 
 

In het kader van het project Samen op het Fietspad doet de provincie Groningen onderzoek naar recreatief- en 

sportief fietsen in de provincie Groningen en ze kunnen je hulp goed gebruiken. Want door het invullen van on-

derstaande enquête kun je de provincie helpen ze meer inzicht te geven in de huidige situatie, maar kan je ook je 

mening geven over de toekomst van recreatief- en sportief fietsen in de provincie Groningen!  

Dus woon je in de provincie of fiets je er regelmatig? Dan stellen we het zeer op prijs als je deze enquête in wilt 

vullen (het invullen kost max. 15 minuten): 

https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3dvZ7t974IqSaou 
 

 

‘YVG Nieuws’ informeert  met regelmaat in het kort de leden van IJsvereniging Groningen. ‘YVG Nieuws’ 

wordt per mail aan alle YVG-leden toegezonden. Uitgebreide berichtgeving is te lezen via doorklik ‘Lees meer’ 

of via een verwijzing naar een specifieke website en/of op de YVG-website. 

Doe mee met de gezellige YVG fietstocht                                 

Een jaar geen YVG fietstocht.   
Maar het mag weer, ondanks Corona. Voor zover we nu weten. 
Medio september, zoals het nu lijkt, zaterdagmorgen de 18e september, 
staat de YVG fietstocht op de agenda. Met de start op Parkeerplaats 
Kardinge en 2 afstanden. Dus voor elk wat wils, fanatiek lange afstand 
en recreatief de kortere afstand. 
Meer informatie in volgende 'YVG Nieuws' en op de YVG website. 
Doe mee, het is vast weer gezellig! Aanmelden hoeft niet. 
 

De YVG Activiteitencommissie, activiteitencommissie@yvg.nl 

Zomerijs 2021                                

Er is weer zomerijs voor de ware schaatsliefhebbers.  

In Nederland is de langebaan in Thialf, Heerenveen geopend van maandag t/m vriijdag, tussen de middag. Ook 

https://www.yvg.nl/2021/07/yvg-lopers-en-runners-weer-aan-de-start/
https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3dvZ7t974IqSaou


Bericht van TC Marathon van het Gewest  Groningen/Drenthe       

Marathonschaatsen, wat is dat eigenlijk? 
 

Langebaanschaatsen, kennen we allemaal: de 500m, 1000m, 1500m, rijden 

tegen een tegenstander, tegen de klok, allerlei details die heel belangrijk zijn 

en waar door je trainer veel aandacht aan wordt besteed. 

Bij het marathonschaatsen komen heel andere factoren om de hoek kijken. 

Daar schaats je niet tegen een tegenstander, maar met een hele groep. Je 

hoeft niet van baan te wisselen en de tijd speelt totaal geen rol. Techniek is 

vanzelfsprekend, bij een technische sport als de onze, wel belangrijk. 
 

Als oud-langebaanschaatser………..Lees verder 

YVG Nieuws wordt samengesteld door de YVG-
Persclub in samenwerking met bestuur, afdelingen en 

commissies. 

De YVG-Persclub nodigt ook de YVG-leden uit om 

een bijdrage aan YVG Nieuws te leveren.  

Kopij graag opsturen naar: persclub@yvg.nl 

Wie komt helpen, oproep van YVG-digitaal!  
 

Heb jij kennis van WordPress? 
 

YVG-digitaal, onderdeel van YVG afdeling Communicatie, is naarstig op zoek naar een vrijwilliger met kennis van 
WordPress. WordPress is een ontwikkelomgeving voor websites. De YVG website is gebouwd op het platform 
van WordPress. 
 

Ben jij de YVGer die ons wil helpen met het in stand houden en ontwikkelen van onze website? YVG-online is 
inmiddels niet meer weg te denken.  
 

Helaas is YVG-digitaal momenteel niet in staat om YVG online adequaat  te bedienen. 
We redden het niet meer met het huidige ploegje vrijwilligers. Maar we willen heel graag dat YVG-digitaal vooruit 
kan, ook in de toekomst. 

 

Kom helpen, doe het voor YVG! 
 

Bel 050-5410596 of mail naar digitaal@yvg.nl 

De YVG Weerprofeet                                                                                                                            Column 

Toch nog natuurijs in 2021  

Beste schaatsliefhebbers, beste YVG-ers. Het klimaat is in de war en ik maak me als jullie weerprofeet en scepti-

cus van de hausse over klimaatverandering nu langzamerhand toch zorgen of er in de toekomst nog wel echt na-

tuur-schaatsijs gaat komen. Misschien niet elke YVG-er maakt zich hier zorgen over, maar de meeste natuurijs-

schaatsers wel. Maar afgelopen winter hebben we toch nog schaatsijs meegemaakt? Echt natuurijs! Ja, het kan 

nog en het gebeurde afgelopen winter ook. We mochten weer een kleine week het echte natuurijs proeven. Het 

was kort, veel te kort met veelal heel slecht schaatsijs, maar het kon. We hebben het weer mogen beleven. De 

meest mooie filmpjes waren en zijn nog steeds te zien op o.a. Youtube.  

Gaan we in ons kikkerlandje………………… Lees verder 

Colofon  Sponsor van YVG Nieuws  

Afdeling Communicatie →  YVG-Digitaal                                                                         Wim van Hardeveld 

in het buitenland kun je terecht, zoals in Hamar, Noorwegen. 

Voor Thialf moet je lid zijn van de KNSB en je aanmelden. 

Lees meer.......  Bij Schaatsbaan Thialf  en bij de KNSB  
 

Veel plezier!  

https://www.yvg.nl/wp-content/uploads/2021/07/Marathonschaatsen.pdf
https://www.yvg.nl/wp-content/uploads/2021/07/Weerbericht-202107.pdf
https://gert-beenes-schaatsservice-bedum.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://thialf.nl/nieuws?news_id=981115
https://knsb.nl/nieuws/alle-schaatsers-kunnen-terecht-op-zomerijs-thialf/

