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Nieuwe voorzitter voor OIJC 

Theo Stroot heeft het stokje als voorzitter van de Oldenzaalse IJsclub 

overgedragen aan Walter Kooiker. Als blijk van waardering voor zijn 

verdiensten voor de club heeft de vereniging Theo benoemd tot Lid van 

verdienste van OIJC. 

Theo werd tijdens de goed bezochte jaarvergadering uitvoerig bedankt voor de 

activiteiten die hij gedurende zijn voorzitterschap heeft ontplooid, onder meer het 

vernieuwen van het nieuwsblad De Doorloper en het vernieuwen van de website. 

Ook konden er een tweetal prachtige toertochten op Het Hulsbeek worden 

georganiseerd, waarbij Theo een grote rol heeft gespeeld om alles tot in de puntjes 

te laten verlopen. Theo heeft daarnaast de historie (een monnikenwerk) van de club 

vanaf 1985 (het jaar waarin de club werd opgericht) uitputtend beschreven in het 

nieuwsblad van de club, genaamd de Jubileum Doorloper. Verder heeft Theo sinds 

1985 altijd een actieve rol gespeeld in de club als bestuurslid, commissielid en als 

vrijwilliger, en dit heeft ertoe geleid dat de ledenvergadering unaniem heeft besloten 

om hem tot Lid van Verdienste te benoemen. 

Tijdens deze algemene ledenvergadering van OIJC werd Walter Kooiker met 

algemene stemmen gekozen tot de nieuwe voorzitter van de ijsclub. Hij volgt hiermee 

Theo Stroot op, die ruim negen jaar deze functie heeft vervuld. 

Walter Kooiker is een echte liefhebber van de schaatssport en is zelf ook een actief 

schaatser. Het afgelopen jaar heeft hij een trainersdiploma gehaald bij de KNSB. Als 

vrijwilliger bij OIJC was hij de afgelopen jaren regelmatig actief. 

Het bestuur en de leden van OIJC zijn er dan ook erg mee ingenomen dat het 

voorzitterschap overgaat naar iemand die de schaatssport een warm hart toedraagt. 

OIJC is kerngezond en van de 150 leden trainen er elke week ruim 50 in Enschede 

op de prachtige 400 meter baan. Met name is er een groei in het aantal jeugdleden,  

een echt speerpunt dat ook de komende jaren hoog in het vaandel blijft staan. Hierbij 

kan de jeugd, maar kunnen ook de overige leden in de zomer skeeleren op de  400 

meter baan in Losser. Dit onder deskundige begeleiding van trainers van OIJC en de 

IJsclub Losser, waarmee nauw wordt samengewerkt. OIJC biedt hiermee het hele 

jaar activiteiten aan en beide sporten sluiten perfect op elkaar aan. 

Tijdens het gratis Euregio schaatsweekend op zaterdag 20 en zondag 21 december 

in Enschede zal OIJC ook weer met trainers en vrijwilligers deelnemen. Kinderen in 

de leeftijd van 6 t/m13 jaar kunnen geheel gratis deelnemen, inclusief entree, huren 

van schaatsen en koek en zopie. Ook ouders en grootouders zijn hierbij van harte 



welkom.  Aanmelden kan nu al op: www.ijsbaan-twente.nl  Snel aanmelden vergroot 

de kans op deelname, want vol is vol. 

Natuurlijk hoopt de ijsclub weer op een strenge winter. De natuurijsbaan op Het 

Hulsbeek is er na het nodige snoeiwerk rondom de eilandjes weer klaar voor. En het 

draaiboek voor een eventuele toertocht op de grote vijvers van Het Hulsbeek is 

opnieuw ingediend bij de KNSB. Natuurijs is toch de wens van elke ijsclub en qua 

beleving en sfeer niet te overtreffen.  

Geïnteresseerden in de vereniging kunnen een kijkje nemen op de website: 

www.oijc.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantredend voorzitter Walter Kooiker (links) en aftredend voorzitter Theo Stroot 

(midden staand), samen met de andere bestuursleden Jan Roeleveld (Jeugdzaken), 

Johan Greving (Penningmeester/ledenadministratie), Bas Boerrigter (Secretaris) en 

Roelof Eshuis (Technische zaken kunstijs)  

 

http://www.ijsbaan-twente.nl/
http://www.oijc.nl/

