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Win mooie schaatsprijzen!

Regelmatig geven we leuke schaatsprijzen weg aan 
bezoekers van de Jaap Eden IJsbaan. Zo hebben 
we onlangs kaarten voor het KPN NK Shorttrack  
onder leden van de schaatsverenigingen weg - 
gegeven en hebben we via Facebook en Twitter  
samen met Activia 24 kaarten weggeven voor de 
finaledag van het Essent EK Allround.

Zij wonnen twee kaarten voor het Essent EK Alround!
Barbara Bartman, @kicksfotos, Roland Mulder, Femke  
van der Vaart, @swesterveld, Wouter Jan Kleinlugtenbelt,  
@LoveSvenKramer, Giancarlo Matarazzi, Teun Kraamer,  
@HannekeRamakers, Luciano Negro en Linda Jes.

Houd ons dus goed in de gaten via Facebook en Twitter,
want binnenkort geven we meer leuke schaatsprijzen weg!

Op de Jaap Eden IJsbaan gaan we heel 
bewust om met ons energieverbruik. 
Behalve dat we uitsluitend Groene Stroom 
verbruiken, proberen we zo veel mogelijk 
te besparen op het energieverbruik. Dat 
kan heel eenvoudig, door consequent het 
licht of de verwarming uit te doen indien de 
ruimte niet gebruikt wordt.

Maar de echte winst zit natuurlijk in grotere 
zaken. Zo verwarmen we bijvoorbeeld het dweil
water met de warmte die door de koelinstallaties 
wordt gegenereerd.  Verder gebruiken we deze 
restwarmte om de ijshal en het restaurant  
te verwarmen. Hierdoor hebben we het gas
verbruik met maar liefst 30% kunnen reduceren. 

Ook werken de ijsmeesters met slimme 
moderne oplossingen. Zij kunnen op elk ge
wenst moment met hun smartphone inloggen 
op het beheerssysteem. Dat is een computer 
van waaruit alle technische installaties worden 
aangestuurd. Zo kunnen zij dus ook de koel
installatie vanaf een afstand bedienen. Op 
die manier wordt optimaal ingespeeld op de  
(weers)omstandigheden en kunnen energie
verbruik en kosten worden beperkt. Maar het 
belangrijkste is natuurlijk dat de schaatser 
op die manier gegarandeerd is van de best 
mogelijke ijsvloer!

Kijk voor een leuke video over dit onderwerp 
op www.jaapeden.nl/videos. www.jaapeden.nl

Duurzaamheid Jaap Eden



Op zondag 24 maart 2013 is de laatste schaatsdag van 
het seizoen. Het bestuur van de Jaap Eden IJsbaan 
stelt die dag het ijs ter beschikking aan Het Fonds 
Gehandicaptensport voor de KPN Schaatsvriendendag; 
de gezelligste schaatsdag voor iedereen met een 
handicap. Deze keer geef jij het feestje weg: je mag met  
4 vrienden komen schaatsen!

Iedereen, met wat voor handicap of beperking dan ook 
(lichamelijk, verstandelijk of zintuiglijk) is dan welkom samen 
met 4 schaatsvrienden. De dag staat volledig in het teken  
van schaatsplezier en winterpret. Je kunt deze dag kennis
maken met alle facetten van de schaatssport; van priksleeën 
tot ijshockey. Ook zijn er diverse clinics van onder andere 
Barbara de Loor, Annamarie Thomas en Carl Verheijen.

Exclusief: 100 plaatsen beschikbaar
Uiteraard willen we ook graag dat reguliere gehandicapte 
gebruikers van onze ijsbaan kunnen genieten van dit 
evenement. Daarom hebben we exclusief 100 plaatsen 
beschikbaar! Heb je zelf een handicap, of ken je iemand met 
een handicap die je graag kennis wilt laten maken met alle 
facetten van de schaatssport? Meld je dan snel aan door een 
email te sturen aan actie@jaapeden.nl.

Kom naar de KPN Schaatsvriendendag!

Vragen aan de directie

Waarom is er geen blauwe binnenbaan zodat snellere en langzamere rijders beter gescheiden worden en zo de 
veiligheid ten goede komt? 
“Het probleem bij een buitenbaan is dat de straling van de zon een grote invloed heeft op de ijskwaliteit. Soort en kleur coating  
hebben verschillende reflectiewaarden. Hierdoor verschilt de ijskwaliteit op verschillende ondergrond.  Dit kan gevaarlijke  
situaties opleveren. Op dit moment testen we verschillende soorten coating om te zien of het mogelijk is om toch met twee 
kleuren coating te werken bij gelijkblijvende ijskwaliteit. We werken dus aan een oplossing.”

Waarom heeft de directie nooit met de pachters gesproken om te komen tot een oplossing?
“Dit is een onjuiste aanname. De stichting Jaap Eden heeft jarenlang gesproken met de pachters om te komen tot een  
oplossing. Er heeft zelfs mediation plaatsgevonden onder leiding van een gerenommeerde mediator. Helaas zijn we er niet  
uitgekomen en hebben we noch de samenwerking, noch de bijdragen van de pachters kunnen verhogen. Wij betreuren dit,  
want voor de continuïteit van de baan is dit absoluut noodzakelijk.”

Is het een idee om de huidige ondernemers op het Jaap Eden terrein zitting te laten nemen in het bestuur? 
Ga naar www.jaapeden.nl/directievragen om het antwoord op deze vraag te lezen.

Diverse discussies over de ijsbaan hebben er toe geleid dat schaatsliefhebbers kritisch zijn en vragen  
hebben over de toekomst van de Jaap Eden IJsbaan. Daarom is de directie sinds kort bereikbaar voor alle vragen  
via directievraag@jaapeden.nl. Hierbij publiceren we de 3 meest gestelde vragen van de afgelopen periode:

De Hoge Raad heeft inzake de cassatie die De Skeeve 
Skaes had aangespannen tegen de Jaap Eden IJsbaan de 
eerdere rechterijke uitspraak van het Hof bevestigd en de 
Jaap Eden IJsbaan in het gelijk gesteld. Dit houdt in dat 
Jaap Eden IJsbaan de Skeeve Skaes in eigen beheer mag 
nemen. Wij zullen ons op korte termijn beraden over de 
vervolgstappen. 

Uitgangspunt voor ons is dat de continuïteit van de baan voor 
de schaatsers wordt geborgd. De ijsbaan is ondergebracht 
in een stichting. Alles wat er verdiend wordt vloeit weer terug 
naar de stichting en komt ten goede aan de faciliteiten voor 
de schaatsers en aan de schaatsers. Daarbij ontvangen we 

subsidie, die de gemeente omlaag wil brengen. De Jaap Eden 
IJsbaan heeft al sterk in haar kosten gesneden en moet nu 
verder de inkomsten verhogen. Dat willen we niet via het kaartje 
van de schaatser, maar via de pachtinkomsten genereren. De 
afdracht van De Skeeve Skaes is nu te laag en het is niet 
mogelijk gebleken die naar een hoger niveau te krijgen. In 
dat proces is deze uitspraak een belangrijke stap, omdat de 
inkomsten uit de horeca een belangrijk onderdeel moeten 
vormen van de exploitatie van de baan. Feit is namelijk dat je 
met ijs alleen geen geld kunt verdienen om de exploitatie rond 
te krijgen. Uitgangspunt is wel dat er een echte schaatskroeg 
op de vertrouwde plek zal blijven bestaan.

Nieuwsupdate Skeeve Skaes


