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Over Tjas
Sinds 6 maart 1968 is Tjas de Groninger Studenten Schaatsvereniging. Op initiatief van Henk Lukkien 
en Gerrit Kragt werd de vereniging dan ook opgericht onder de naam G.S.S.V. Tjas. Sindsdien is er veel 
veranderd. In het begin was Tjas een kleine vereniging die schaatste in Thialf, Heerenveen. Daarna zijn 
we gaan schaatsen op een niet-overdekte kunstijsbaan in het stadspark van Groningen. Tegenwoordig 
wordt er geschaatst op onze vertrouwde baan Kardinge en hebben we hier inmiddels onze ‘eigen’ uren. 
We zijn een vereniging bestaande uit sportieve studenten met als  gemeenschappelijke factor de passie 
voor de schaatssport. De afgelopen 50 jaar zijn we gegroeid naar een ledenaantal van ruim 400 studen-
ten. Hiermee is Tjas de grootste studenten schaatsvereniging van de wereld. Trainingen worden niet 
alleen in de winter aangeboden, maar ook in de zomer. Naast sporten is er binnen Tjas veel ruimte voor 
gezelligheid met onder andere borrels en feesten.

Winter
Aangezien Tjas in de eerste plaats een schaatsvereniging is, zijn we in de winter voornamelijk op de ijs-
baan te vinden. Twee keer per week hebben wij ons eigen uur op de ijsbaan Kardinge in Groningen. Er 
zijn veel verschillende groepen, zodat iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen. Naast schaatsen op 
de vaste Tjasuren, is er voor de fanatiekelingen, ook wel hardrijders genoemd, twee extra uren beschik-
baar. Elk jaar worden er ook schaatswedstrijden georganiseerd voor verschillende klassen. Om naast 
het schaatsen nog wat extra aan de conditie te werken bestaat ‘s winters ook nog één keer per week het 
spinninguur.

Zomer
Om in de winter beslagen ten ijs te komen wordt in de zomer een goede basisconditie ge-
legd. Dit gebeurt door middel van de droogtraining en door te fietsen. Twee keer in de week 
wordt er bij de droogtraining hardgelopen en schaatsspecifieke oefeningen gedaan. Verder wordt 
er eenmaal per week fietstraining gegeven. Ook voor deze trainingen geldt dat het voor alle 
niveaus is en dat iedereen dus mee kan doen. Daarnaast kennen we binnen de 
vereniging het fenomeen ‘appelgebakfietsen’. Op eigen initiatief wordt op zondagochtend verza-
meld in het Noorderplantsoen. Van hieruit wordt vertrokken voor een fietsrit, waarbij onderweg gepau-
zeerd wordt voor appelgebak. Net als in de winter worden er in de zomer ook loop- en fietswedstrijden 
georganiseerd.
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Activiteiten
Naast sporttrainingen organiseert Tjas nog veel meer activiteiten. Hieronder staan een aantal activiteiten 
die ieder jaar georganiseerd worden door de verschillende commissies binnen Tjas, vaak in samenwer-
king met externe partijen. 
 

Batavierenrace
Ieder jaar doet minstens één team mee aan de batavierenrace, ‘s werelds grootste estafetteloop. Hiervoor 
wordt fanatiek getraind tijdens speciale bata-trainingen, zodat we de optimale prestatie kunnen leveren. 

Collalbo
Verder daalt er ieder jaar een groep Tjassers af naar het Italiaanse Collabo om hier in frisse berglucht op 
een buitenbaan te trainen. Daarnaast wordt er vaak een ski-trip georganiseerd, gefeest en worden er flink 
veel tosti’s gegeten.  

Clinics
In samenwerking met verschillende sponsoren worden er jaarlijks  verscheidene clinics en/of evenemen-
ten georganiseerd voor de leden. Voorbeelden uit eerdere jaren zijn: een sportmassageclinic, een biercol-
lege en proeverij, en een clinic fietsonderhoud.

Ledenweekenden
Gedurende het jaar worden er verschillende ledenweekenden georganiseerd. Zo is er het Ardennenweek-
end, waarbij er veel gefietst wordt. Ook kent Tjas nog een ledenweekend tegelijkertijd met het introduc-
tiekamp van de eerstejaars op Schiermonnikoog, een trainingsweekend, een wie-is-de-mol weekend en 
een liftweekend.

Borrels en feesten 
De donderdag staat bij Tjas in het teken van gezelligheid. Iedere donderdagavond is er een borrel in onze 
vaste kroeg, de Walrus, waar spelletjes gespeeld en toernooien georganiseerd worden. Om de week 
kookt de kookcommissie van Tjas een heerlijke maaltijd. Naast de borrels worden er gedurende het jaar 
ook feesten georganiseerd.
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Persoonlijke ontwikkeling 
Wat betreft persoonlijke ontwikkeling heeft Tjas haar leden veel te bieden. Zo is er de mogelijkheid om 
trainer of aanvoerder te worden van bijvoorbeeld een schaats- of fietsgroep.  Als vereniging kennen wij 
rond de  20 commissies en is er voor ieder de ruimte zich te ontwikkelen door deel te maken van een 
commissie. De ervaring is dat het lid zijn van een commissie als zeer leerzaam wordt gezien. Op deze 
manier wordt er binnen Tjas aandacht besteed aan het opdoen van nieuwe vaardigheden, het uitbreiden 
van sociale contacten en heeft de vereniging een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van 
de leden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot extra ontwikkeling op het gebied van sport. Zo bestaan 
er sinds kort de marathonploeg en de opleidingsploeg. Deze ploegen bieden de studenten-sporters extra 
begeleiding om op het gebied van sporten een groter doel te bereiken. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Binnen Tjas doen wij niet alleen aan gezelligheidsactiviteiten, maar zetten wij ons ook in op maatschappelijk ge-
bied. Zo is Tjas al een aantal jaren betrokken bij Skate4air om onderzoek te doen naar de erfelijke ziekte Cystic 
Fibrosis, oftewel taaislijmziekte. Tjas heeft zich ingezet om geld op te halen door middel van de 24-uurs-
actie en door een aantal Tjassers die 200 kilometer hebben afgelegd bij de Alternatieve Elfstedentocht 
op de Weissensee. Sinds 2018 is de Benefietcommissie opgericht, die zich inzetten voor Skate4Air en in 
de toekomst voor andere goede doelen. Zo hebben zij dit jaar veel geld opgehaald voor Skate4Air door 
middel van een veiling. 
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Sponsorpakketten
Basis advertentiecontract              €250,-

 ■ A6 advertentie in het clubblad de Tjassus (6x per jaar)
 ■ Logo op de site
 ■ Halfjaarlijkse sponsormailing

* Optioneel, A6 advertentie in de jaarlijkse Almanak voor €50,- meer

Advertentiecontract plus            €500,-
 ■ Basis advertentiecontract inclusief advertentie in de Almanak
 ■ 4 keer per jaar de mogelijkheid tot delen van advertenties via social media
 ■ Gratis schaatsclinic voor het personeel tot 20 deelnemers
 ■ Jaarlijks een keer benoemd worden tot sponsor van de maand

Gouden partner            > €1500,-
 ■ Advertentiecontract plus 
 ■ Logo prominent op de site
 ■ Logo op kleding
 ■ Mogelijkheid tot verspreiding van promotiemateriaal
 ■ Logo op KEI-week folders/flyers 

Intensieve samenwerking met de mogelijkheid tot het organiseren van gezamen-
lijke evenementen. Tjas staat open voor alle ideeën en wensen. We gaan hier 
graag over in gesprek. 

Samenwerking bij evenementen    
 

NSK           €250,-
• Benoeming tot sponsor van het NSK   
• Benoeming tot hoofdsponsor +  

naamdrager van het NSK        €500,-
Samen evenementen organiseren
• Toertochten of wedstrijden, met de sponsor als naamdrager 
• Potentieploeg vernoemd naar de sponsor

Sponsor clinic
• Schaatslinic voor het personeel van uw bedrijf.    €7,- p.p. 

Tot maximaal 25 personen.



G.S.S.V. Tjas
Postbus 1246

9701 BE Groningen
E-mail: sponsorcie@tjas.nl

www.tjas.nl


