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Inleiding 

Dit is het jaarverslag  van Klimvereniging Ayers Rookies voor het seizoen 2017-2018. Het jaar 
1

waarin onze vereniging 10 jaar bestaat (de oprichting was in februari 2008). 

 

Het is een bewogen seizoen geweest dat een grote wissel heeft getrokken op het vorige bestuur. 

Catelijne van Calsteren en Jolanda van der Straaten hebben een roerige tijd achter de rug in hun 

laatste bestuursjaar en door gebrek aan nieuwe bestuursleden vreesden ze het ergste voor het 

voortbestaan van de vereniging. Door hun noodoproep en het opzetten van een brainstorm hebben 

ze dit weten te voorkomen; in december 2017 is er een nieuw bestuur in functie getreden. 

 

Bestuur 

Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering in december 2017 zijn zij beiden (Catelijne en 

Jolanda) dan ook afgetreden en zijn er een nieuwe voorzitter en secretaris aangetreden. Sjors 

Hettinga is als penningmeester aangebleven. Het bestuur is tevens uitgebreid met 2 extra 

algemene bestuursleden om alle taken over meerdere personen te kunnen verdelen. Het bestuur 

ziet er nu als volgt uit: 

● Voorzitter: Sandra Buur 

● Secretaris: Peter Kerkhof 

● Penningmeester: Sjors Hettinga 

● Bestuurslid wedstrijdcoördinatie: Desiree de Baar 

● Bestuurslid activiteiten: Tanja Netelenbos 

● Algemeen bestuurslid: Remco Stolwijk 

 

Sandra en Desiree vormen samen ook de commissie die de opleidingen voor de trainers 

coördineert. 

Desiree coördineert verder de wedstrijdgroepen en Tanja organiseert de activiteiten die zich buiten 

de trainingen om afspelen. Beiden verzorgen ook de communicatie via social media. 

 

Eerder werd besloten om geen vertegenwoordiger van de trainers als bestuurslid aan te houden. 

Tijdens de ALV is besloten deze functie toch aan te houden als algemeen bestuurslid met 

aantekening dat bij discussies over financiën in relatie tot trainers deze zich afzijdig houdt. Deze 

functie wordt door Remco Stolwijk ingevuld. 

 

AVG 

Afgelopen seizoen heeft het bestuur een aantal zaken geïmplementeerd om te voldoen aan de 

richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo hebben we een 

privacyverklaring opgesteld en deze expliciet op de website vermeld. Tevens is in kaart gebracht 

welke persoonsgegevens door onze vereniging gebruikt en bewaard worden. Persoonsgegevens die 

we als vereniging niet (meer) nodig hebben zijn uit ons systeem verwijderd. 

Aansluitend hebben we ook alle leden een formulier laten invullen en ondertekenen om te 

verklaren welk fotomateriaal wel of niet van ze gebruikt mag worden. 

 

Trainers en assistenten 

Zonder onze trainers en assistenten zijn we nergens. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op onze 

“eigen kweek”: al onze trainers en assistenten zijn als klimmend lid bij de vereniging begonnen (of 

zijn ouder van), en de meesten zijn ook nog steeds actief als zodanig naast hun 

trainer-/assistentschap. 

  

Een overzicht van alle trainers en assistenten die in het seizoen 2017-2018 actief waren, kan 

hieronder gevonden worden. Helaas hebben we inmiddels afscheid genomen van een aantal van 

onze vaste en zeer gewaardeerde krachten: Elien Versteegen, Remon Hijdra, Djoeke Woutman, 

1 In deze versie zijn een aantal stukken tekst weggelaten. Het volledige verslag is voor leden op te 
vragen bij het bestuur. 



Philip Verburg. Wij missen ze heel erg, en willen hen ontzettend bedanken voor hun inzet in de 

afgelopen jaren. 

  

Gelukkig is er ook een nieuwe generatie assistenten opgestaan: Quentin Clement, Floor Freutel, 

Finn Kunst, Nathan Broek, Lieve Nijman, Jeroen Cats en Thimo Gobielje. Zij zijn enthousiast 

begonnen en we hopen uiteraard dat zij hun opleiding tot Sportkliminstructeur met veel plezier 

gaan afronden. 

  

Tot slot zijn we erg verheugd dat we ons trainersbestand hebben kunnen uitbreiden: Remco 

Stolwijk, Lucas Hijdra, Djoeke Woutman, Nienke den Hengst en Lennert van der Werf hebben hun 

licentie Sportkliminstructeur – Indoor Toprope behaald. 

Remco verzorgt ook nog de communicatie tussen het bestuur en de trainers voor de dagelijkse en 

praktische zaken. 

 

Trainers en assistenten, actief in seizoen 2017-2018 

Trainers Assistenten 

Alja van Peursen (hoofdtrainer) Yva Blok 

Tije Bakker Janneke Venema 

Lucas Hijdra Cecile van der Meel 

Remon Hijdra Philip Verburg 

Remco Stolwijk Tycho van Straaten 

Djoeke Woutman Lennert van der Werf 

Elien Versteegen Quentin Clement 

Nienke den Hengst Floor Freutel 

Maarten Verburg Finn Kunst 

 

Met betrekking tot de uitbetalingen is er een wijziging doorgevoerd. Aan het eind van seizoen 

2017-2018 en begin van seizoen 2018-2019 is de overstap gemaakt van organisatie die de 

uitbetalingen aan de trainers verzorgt.  

 

Ledenaantal 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aantal begin seizoen 89 95 84 106 120 

Aantal eind seizoen 115 110 124 134  

Opzeggingen 30 29 26 34  

Groeipercentage bij 

start van het seizoen 

6,0% 6,7% -11,6% 26,2% 13,2% 

 

 

De vereniging maakt de laatste paar jaar een grote groei door. Het aantal leden is voor het tweede 

jaar op rij hoger geworden en het lopende seizoen zijn we met 120! leden gestart. Van deze 120 

leden zijn er 108 die actief klimmen (dus ingedeeld zijn in een trainingsgroep) en waarvan er ook 

nog eens 17 aan een 2e trainingsavond deelnemen. Dat betekent dat er op dit moment in totaal 

125 trainingsplekken gevuld (en 35 over) zijn. 



 

Al deze ledenaanwas is tot stand gekomen zonder dat er enige actieve vorm van PR of reclame 

gemaakt is voor onze vereniging. 

 

Om de mooie tabellen van de afgelopen jaren voort te zetten: 

Woonplaats: Aantal 2014-2015 

Aantal 

2015-2016 

Aantal 

2016-2017 

Aantal 

2017-2018 

Zoetermeer 43 40 56 64 

Leidschendam 11 9 6 12 

Den Haag 16 16 16 21 

Voorburg 5 5 6 7 

Leiden 5 5 4 7 

Nootdorp 4 4 5 7 

Alphen aan den Rijn 3 3 1 1 

Pijnacker 6 6 5 3 

Voorschoten 3 3 2 3 

Delft 2 2 2 4 

Gouda 2 2 3 3 

Rotterdam 2 2 2 3 

Wassenaar 3 3 3 0 

Berkel en Rodenrijs 1 1 0 0 

Bleiswijk 1 1 1 1 

Boskoop 2 2 2 1 

Delfgauw 1 1 0 0 

Noordwijk 0 0 0 0 

Waddinxveen 3 3 3 3 

Zoeterwoude 0 0 1 2 

Leiderdorp 2 2 0 0 

Benthuizen 0 0 1 0 

Moerkapelle 0 0 1 1 

Reeuwijk 0 0 1 2 

Stompwijk 0 0 3 3 

Bergschenhoek 0 0 0 1 

Moordrecht 0 0 0 1 

Rijnsburg 0 0 0 1 

Schiedam 0 0 0 1 

 

 

Opbouw in leeftijd: 

 

Ook dit jaar zien we de trend doorzetten dat het aandeel allerjongsten steeds groter wordt (CDE 

van 37% naar 40%) en het aandeel junioren minder. In de grafiek ziet dat er zo uit: 



 

 

E-boekhouden 

Met de start van het lopende seizoen is ook nog overgestapt op een systeem voor de 

ledenadministratie en de boekhouding. Dit pakket (e-boekhouden) koppelt de 2 systemen die tot 

nu toe apart bijgehouden werden.  

 

Klimmateriaal 

Begin 2018 is er een begin gemaakt met de aanschaf van nieuw klimmateriaal voor de vereniging. 

De bedoeling is dat dit met een materiaalplan onderhouden wordt. 

 

Kennismakingscursus 

Er zijn in seizoen 2017-2018 4 kennismakingscursussen gegeven. Gemiddeld zijn hiervan 2 op de 

10 deelnemers na afloop van de cursus lid geworden van onze vereniging.  

 

Oudercursus 

Het afgelopen seizoen is er 2 keer een oudercursus gegeven en hieraan hebben beide keren 5 

ouders deelgenomen. De oudercursus beslaat 5 lessen van 1,5 uur plus een examen van een half 

uur. 

 

Sportpas Zoetermeer 

Onze vereniging biedt de kennismakingscursus ook aan via de gemeentelijke website 

www.kennismakingscursus.nl. In het afgelopen seizoen hebben hiervan 2 deelnemers meegedaan 

met onze cursus. 

Tevens biedt onze vereniging de mogelijkheid voor Zoetermeerders met een minimuminkomen om 

(een deel van) hun contributie te voldoen met de sportcheques die door de gemeente Zoetermeer 

worden uitgegeven. Hiervan heeft het afgelopen seizoen 1 lid gebruik gemaakt. 

 

Resultaten wedstrijdteam & selectie Ayers Rookies 

Seizoen 2017-2018 – mooie resultaten op het NJK lead en boulder! 

 

Een groot aantal Rookies hebben in seizoen 2017-2018 wedstrijden geklommen. Nieuw waren ook 

de regionaal georganiseerde wedstrijden (De Series), waaraan weer nieuwe wedstrijdklimmers 

hebben deelgenomen. De regionale wedstrijden zijn ingedeeld naar 3 categorieën (start, mid, 

max), waarbij de klimmer zelf kiest voor de passende categorie. Jongens en meiden klimmen door 

http://www.kennismakingscursus.nl/


elkaar. 

Sommige Rookies deden alle wedstrijden mee, anderen een enkele. Voor een aantal was het een 

allereerste kennismaking met wedstrijdklimmen.  

Voor de Serie Lead werd er ook een finale georganiseerd, waaraan flink wat Rookies deel mochten 

nemen.  

 

In de Nationale competentie deden onze klimmers  uit het selectie team mee. Een groot aantal 

wist zich tijdens de kwalificatiewedstrijden ook voor het NJK te plaatsen, zowel in de disciplines 

boulder als lead. Daarbij mocht Ferbe zelfs een zilveren (lead) én een gouden (boulder) medaille 

mee naar huis nemen! Liz zilver met boulder en Tycho brons! 

 

Jeugdlead CDE. Meegedaan aan de competitie: Ferbe, Liz, Klaar, Zoeteke en Inge. 

Gekwalificeerd voor het NJK (02.12.2017): Ferbe (zilver), Liz (9e), Klaar (10e) 

Jeugdlead JAB. Meegedaan aan de competitie: Tycho, Myrthe en Thimo. 

Gekwalificeerd voor het NJK (02.12.2017): Myrthe (6e) 

 

Jeugdboulder CDE. Meegedaan aan de competitie: Ferbe, Liz, Zoeteke 

Gekwalificeerd voor het NJK (21.04.2018): Ferbe (goud), Liz (zilver) 

Jeugdbouder JAB. Meegedaan aan de competitie: Tycho, Cecile, Klaar, Myrthe, Thimo, Iris, Sanne, 

Lieve 

Gekwalificeerd voor het NJK(21.04.2018): Tycho (brons), Cecile (9e) 

 

Aan de Regionale wedstrijden, De Series deden maar liefst 17 Rookies mee: 

Lead WestZuidWest: Hiske, Jylke, Zoeteke, Ferbe, Myrthe, Thimo, Liz, Iris, Lieve, Melissa, Nathan, 

Sanne, Jonathan 

Finale series: Fay (start, 8e), Zoeteke (mid, 5e), Myrthe (max, 2e), Liz (max 6e), Thimo (max 

10e), Iris (max 11e)  

Boulder Zuid Holland: Fay, Inge, Liz, Robin, Klaar 

 

Pilot tweede wedstrijdteam 

In de tweede helft van het seizoen zijn we binnen de Ayers Rookies met een tweede wedstrijdteam 

gestart. De trainers hebben hiervoor een groep van 10 klimmers uitgenodigd met ambitie en talent 

voor klimmen en die wat gerichter voor wedstrijden willen trainen. Het idee daarbij was om een 

bredere groep van wedstrijdklimmers te hebben, binnen de Rookies, die op verschillende niveau’s 

aan wedstrijden mee kunnen doen. Deze nieuwe groep zou zich voornamelijk op regionale 

wedstrijden richten en maakt meer differentiatie mogelijk. Een specifiekere training dus, die wat 

zwaarder en langer is dan regulier en niet enkel voorbehouden voor de selectie. 

Deze groep trainde ook op dinsdag (vroeg) en had een overlap met de training van de selectie. Ze 

werken met dezelfde trainers. De overlap zorgde voor een kennismaking en uitwisseling met de 

klimmers van de selectie. 

Aan het einde van het seizoen is de pilot positief geëvalueerd en besloten om er een definitieve 

groep van te maken.  

Aanvullend: Kort na de start van het seizoen 2018-2019 is de gehele dinsdagavond één 

wedstrijdgroep geworden van 23 klimmers. Klimmers maken in overleg met de trainers de keuze 

voor regionale en/of nationale wedstrijden. De scheiding tussen vroeg (regionaal) en laat 

(nationaal) wordt dus losgelaten.  

 

Meerjarenbeleidsplan 

Tijdens de ALV in december 2017 hebben we ons Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2018-2021 

gepresenteerd. Hier willen we even kort stilstaan bij de vier werkdoelen die in het plan 

geformuleerd zijn en wat we daar in het afgelopen jaar mee hebben gedaan. 

 

1. Betrokkenheid bij de Rookies vergroten en meer vrijwilligers 

Het aantreden van een zeskoppig bestuur was al een eerste stap in de goede richting. Daarnaast 



zijn we erg blij met de inzet van een heel aantal ouders van onze trainees: 

 

Kascommissie : Menno Gobielje, Jeroen Blok 

Materiaalcommissie : Sake Essink 

Lustrumcommissie : Margot Kunst, Wanda Roumimper, Desiree de Baar 

Opleidingscommissie : Jeroen Bos 

Vertrouwenscontactpersoon : Margot Kunst 

Sponsorcommissie : Robert Heerekop 

 

We zullen actief bezig blijven met het enthousiasmeren van ouders om te helpen bij het 

organiseren van activiteiten of om lid te worden van een commissie of het bestuur. 

 

2. Veiligheid voor alles 

Veiligheid gaat over veilig klimmen. Klimmers, assistenten en trainers moeten op elkaar kunnen 

vertrouwen. Daarvoor is belangrijk: een goede opleiding van trainees en trainers, goed materiaal, 

goede regels en vooral goed op elkaar blijven letten. Allemaal zaken waar we continu mee bezig 

moeten blijven. 

 

Maar veiligheid gaat ook over je veilig voelen. Ook daar moeten we op blijven letten. 

De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon, Margot Kunst. Zij is hiervoor gecertificeerd 

en geregistreerd bij de NOC*NSF. Op de website van de vereniging is een aparte pagina 

beschikbaar over het Veilig Sport Klimaat.  

 

Dit jaar hebben we in dit kader Gedragsregels opgesteld. Al onze trainers, assistenten, 

bestuursleden en andere vrijwilligers hebben deze gedragsregels ondertekend.  

 

Veiligheid is ook een vast agendapunt bij onze bestuursvergaderingen.  

 

3. Verder professionaliseren trainers 

Om hoge kwaliteit en veiligheid tijdens de trainingen te kunnen garanderen, is de opleiding en 

professionalisering van onze trainers/assistenten heel belangrijk. Dit jaar hebben we het 

opleidingsplan verder ontwikkeld. Nu is het zaak daar verder invulling aan te geven. Daar gaan we 

mee beginnen tijdens de trainersdag die we binnenkort organiseren.  

 

Een aantal trainers heeft dit jaar de bijscholing georganiseerd door de Regio Haaglanden gevolgd, 

waar de nadruk lag op outdoor voorklimmen. 

 

4. Ontwikkelruimte voor talent 

Bij onze vereniging draait het om klimmen met plezier en op het niveau dat bij je past. Dat 

betekent ook dat we getalenteerde klimmers willen faciliteren om zich door te ontwikkelen. Daarin 

zijn we altijd succesvol geweest. De Ayers Rookies heeft al een heel aantal talenten voortgebracht. 

Ook dit jaar werd er goed gepresteerd bij de Nationale Jeugdkampioenschappen.  

 

Onze “selectie” (wedstrijdgroep) bestond altijd uit zo’n 12-14 klimmers die samen trainden op de 

dinsdagavond. Om meer ruimte te bieden aan goede en gemotiveerde klimmers, is dit seizoen een 

pilot gestart met een tweede wedstrijdgroep op dinsdagavond vroeg. Inmiddels is de pilot 

afgerond en zo geslaagd bevonden dat we hebben besloten door te gaan met een wedstrijdgroep 

verdeeld over twee trainingsgroepen. Het beleid voor de wedstrijdgroep is inmiddels aangepast en 

in werking getreden.  

 

Een andere ontwikkeling is dat de NKBV heeft besloten de Regionale Talenten Centra (RTC) vanaf 

augustus dit jaar op te heffen. Een zestal Rookies zat in het RTC West samen met talenten van 

andere verenigingen in de regio (Leiden-Den Haag-Delft-Rotterdam-Roosendaal). De groep 

klimmers en trainers van het RTC wilde toch erg graag door met elkaar, maar dat kan alleen als ze 



ondergebracht kunnen worden bij een vereniging in verband met aansprakelijkheid (verzekering) 

en financiën. Vandaar dat we nu met het voorstel zijn gekomen met het voormalige RTC West een 

speciale topsportgroep van de Ayers Rookies te laten worden. De leden worden dan topsportlid, 

met dus een andere status dan gewone leden. Hiertoe wordt het Huishoudelijk Reglement 

aangepast.  

 

We hopen hiermee de talenten te blijven faciliteren om zich te ontwikkelen, waarbij de 

toegevoegde waarde zit in het samen trainen met andere talenten (van elkaar leren, elkaar 

motiveren en stimuleren), de goede trainers, en het klimmen in verschillende hallen, zowel lead 

als boulder.  

 

Daarnaast blijven we met de NKBV in gesprek over de ontwikkelingen op het gebied van 

topsportbeleid.  

 

Activiteiten seizoen 2017-2018: 
 

Seizoensopening: Op 17 september 2017 is er een seizoensopening gehouden. Hier werd weer als 

gebruikelijk de stormbaan bedwongen en was er een buffet na afloop. 

 

Herfstweekend Ardennen 20 t/m zondag 22 oktober 2017 

Er is volgens traditie een herfstbuitenklimweekend gehouden, dit keer in Hotton in België. Daar 

zijn 20 klimmers, onder leiding van Alja, Tije, Remon, Lucas, Lennert en Philip gaan klimmen op de 

rotsen. Totaal inclusief begeleiders en familie waren we met een groep van 44 personen. Er is 

overnacht op camping le Val de l’Aisne. Ondanks dat het weer niet super was is er heerlijk 

geklommen. 

 

Pietenklimmen 26 november 2017 

Er zijn 21 klimpieten van de Ayers Rookies in de weer geweest op de pietenklimdag in Ayers Rock. 

Het was een gezellige ochtend. 

 

Week trainen in Campus (Den Haag) 

De week van 8 tot en met 12 januari 2018 zijn alle trainingen van de Ayers Rookies gegeven in 

Boulderhal Campus in Den Haag. 

 

Hemelvaartweekend Fontainebleau 10 t/m 13 mei 2018 

Ook het buiten boulderen heeft dit seizoen geheel in lijn met de traditie plaatsgevonden in 

Fontainebleau. Met in totaal 80 mensen zijn we neergestreken op de camping Les Prés in Grez sur 

loing in Frankrijk. 33 boulderaars hebben zich uitgeleefd op de rotsen samen met hun trainers. Er 

werd de zaterdag een gezamenlijke barbeque gehouden dankzij hulp van veel ouders. Het weer 

hield zich opperbest, een top weekend! 

 

Lustrumfeest – Ayers Rookies 10 jaar 

In 2018 bestonden de Ayers Rookies 10 jaar. En ondanks dat dit is gevierd in het lopende seizoen 

(2018-2019) willen we het hier toch benoemen. Ons 2e lustrum is groots gevierd op zaterdag 15 

september. Een commissie bestaande uit trainers, ouders en bestuursleden hebben de viering van 

het lustrum voorbereid en de communicatie verzorgd. Zowel huidige als oud-leden en overige 

betrokkenen werden uitgenodigd. Op het uiteindelijke feest waren ruim 100 mensen aanwezig 

doorheen de dag; kinderen, ouders, trainers, oud trainers, oud bestuurders. In de middag waren 

er spelletjes, outdoor activiteiten en een klimwedstrijd. Alle trainers en ook enkele ouders zetten 

zich hiervoor in. De middag werd afgetrapt met een heerlijke taartenproeverij; voor het lustrum 

was een wedstrijd uitgeschreven en we hadden maar liefst 10 prachtige taarten! Fay en Melissa 

waren tot winnaars uitgeroepen door onze deskundige jury van hoofdtrainer, hoofd routebouw en 

voorzitter. Ook speciaal voor het lustrum was een logo ontworpen. Liz en Klaar hadden deze voor 

hun rekening genomen. Tientallen nieuwe rode shirts voorzien van het logo werden op deze dag 



gedragen. Dat zag er fantastisch uit. 

We hadden geluk met een prachtige zonnige dag, zodat het eten buiten, met buffet in kraampjes 

in een festival-achtige sfeer een succes was. Er was een quiz met weetjes over de Ayers Rookies 

en ten slotte was het traditionele (Fontainebleau) avondspel de kers op de taart van het feest! 


