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Het schaatsseizoen is alweer begonnen. Het schaatsseizoen is alweer
onderbroken. Een klein beetje schaatsen lijkt mogelijk, vooral voor de
jeugd.
Hoe lang nog?
Vorig seizoen is de laatste schaatsweek door Corona uitgevallen.
Het fietsen werd nog wel een behoorlijke tijd beperkt, maar gelukkig
ging het steeds beter en ging de Corona-golf goed voorbij. We mochten
weer fietsen. Hoe heerlijk was dat. Velen van ons hebben ervan genoten
en ik met jullie. Het schaatsseizoen kwam eraan en wat hadden we er
weer veel zin in. Maar, vlak voor de start van het seizoen kwam het
bericht dat de Baan Commissie-Twente (BC) geen overeenstemming
kreeg met de PCH (baan exploitant) over de risico’s van een eventuele
Corona-sluiting. Tjonge, jonge, wat heeft het bestuur van de BC er hard
aan gewerkt en wat mooi dat de besturen van alle schaatsclubs in
Twente bij een drietal, op hele korte termijn afgesproken, zoommetingen aanwezig waren en zich als één groep achter het bestuur
opstelde. Dat was mooi om mee te maken. En ja, er kwam groen licht.
We konden weer gaan schaatsen, heerlijk. En toen bleef het bij één keer,
althans voorlopig. Na veel werk door KNSB, IJsbaan Twente en weer
de BC-Twente, is het in ieder geval voor de jeugd mogelijk om te
schaatsen; gelukkig. Ook wedstrijdrijders kunnen een klein beetje
trainen. Voor de recreanten, zoals de meesten van ons, kan er alleen op
de gewone uren met max 30 man geschaatst worden, met 1,5 meter
afstand. Voor hoe lang kan dit nog? Ik weet het niet. Ik vraag me ook af
of we het moeten willen, want gezondheid gaat vóór alles. Je voelt het
Corona-virus dichterbij komen. Wie kan er nog zeggen dat hij/zij
niemand kent die Corona heeft? Er is dan ook alle reden om echt
voorzichtig te doen en alle richtlijnen goed te volgen.
Het komt echt dichtbij! Na een korte opname voor een kleine,
onschuldige, operatie kreeg ik wat klachten. Ik was ervan overtuigd dat
ik niets had. Toch maar laten testen, want dat is de richtlijn. COVID
positief. Het was echt heel gek om dat woord in de uitslag te zien staan.
Ik ben positief ingesteld, maar hier wilde ik heel graag negatief zijn.
Gelukkig een milde vorm. Dan ben je heel blij. Wat zijn de gaatjes klein
die COVID nodig heeft om ons te vinden. Enkele andere schaatsers van
onze club zijn ook positief, terwijl ik ze ken als heel voorzichtig.
Kortom, laten wij het niet of nauwelijks kunnen schaatsen dit jaar maar
als een luxe probleem ervaren en laten we er alles aan doen om gezond
te blijven. Ik vind het vooral moeilijk voor ouderen die alleen en slecht
ter been zijn en voor de jeugd. De impact voor deze groepen is veel
groter dan het niet-schaatsen voor ons. Laten we die groepen
ondersteunen door ons extra veilig te gedragen.
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Het voelt heel raar om als voorzitter van de OIJC te zeggen dat we
1II ik de
tevreden moeten zijn met niet-schaatsen. Ik hoop van harte dat
volgende keer iets moois over schaatsen mag schrijven.
Doe heel veilig! Beweeg! en blijf Gezond!!
uw voorzitter, Klaas
Klaas Postema
Namens het bestuur.
De voorzitter.
===============================================================
===============================================================

Strava- gegevens;
om je schaats- makkers in de gaten te
houden.

www.outdoorchallengepark.nl

Fietsen doen de schaatsers wel, maar als je er naar vraagt heeft niemand een
verhaal………………..
En toch kan je wel achterhalen wat die fitte jongens zoal doen. Fred is altijd
actief en neemt alles op op Strava, dan is er Gerard onze trainer, al net zo
vaak op strava te vinden.
En ineens komen er allerlei kudo’s binnen…………… van wie nu dan weer??? Ja
hoor Gerrit Leusink heeft strava gevonden.
Gerard geeft zijn ritten nog wel eens de naam: “Trainen met de schaatsers”
En dat al op een vroege ochtend voor negen uur.
Maar wie zijn er dan van de partij ?? In ieder geval Gerrit Leusink ze rijden
samen even zo rond de 70 km

www.elferinkbouwgroep.nl

www.zwiepfietsen.nl

Gerrit noemt dit dan weer: Morning Ride met Gerard, Theo, Klaas en Albert
En bij hem vind je dan ook weer meer zoals een tochtje Ronde Holten
Nijverdal Met Albert, Johan, Theo en Klaas. Dat is even 111 km, lekker toch !!

Zoals de foto aangeeft nemen de heren het er lekker van. Bij elke tocht hoort
ook gezelligheid want die kent geen tijd. Zo gezamenlijk in het zonnetje
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weg bij “moeder de vrouw” zo (ver)laten deze mannen huis en haard, en
fietsen dan al gauw enkel duizenden kilometers per jaar.
En wat doet Gerard verder zoal? Hij traint stiekem in het Friese land, dicht bij
het toekomstige ijs, nu nog water. Langs de meren en kanalen zodat hij zijn
hart kan ophalen. Hij waant zich daar in Klein Zwitserland, een camping met
een strand aan het Bergumermeer, daar traint Gerard voor de toekomstige
eer. Kilometers lang tegen de wind in, daar word je sterk van.
https://www.jumbo.com/content/jumbooldenzaal-jumbo-kuipers/

Strava biedt meer; vergelijken kan je iedereen met afstanden, snelheden,
bergen en nog veel meer. Uiteraard moet je weten wat de concurrent doet
zodat je het ijsseizoen niet met achterstand begint. Naast mooie ritten en
segmenten worden persoonlijke records bijgehouden en kan je ook kijken
naar een ranglijst allertijden op bepaalde segmenten. Helaas heeft strava de
service begin dit seizoen aangepast en moet er voor de meer geavanceerde
gegevens betaald worden. De app voor gewoon gebruik is nog steeds gratis.
Ook schaatsen op de ijsbaan kan op strava geupload worden, als je een
transponder om hebt, kan je via de “Vink app” uploaden naar strava.
Uiteraard kan je ook je telefoon met Strava op je rug meenemen het ijs op zo
zie je maar weer dat er ondanks de corona getraind kan worden.

www.fhloohuis.nl

Verder hebben we uiteraard nog de schaatsers/sters die fietsen bij de
OWC, zoals Bregje als één van de weinige dames, die hard en lang
meegaat met de mannen. Maar ook Wim oude Nijhuis, Jan
Lammertink, Jan Lansink en vele
anderen fietsen wat af.
Hiernaast die mannen in de slipstream van
Bregje
op de ijsbaan

Onze verenigingsactiviteiten worden
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Twente Oost.
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Impressies van onze jeugdleden over de afgelopen corona zomer
Van Tess en Famke;
Door Corona hebben we niet veel kunnen trainen. Dat vonden wij wel jammer, dat is wel te merken op het ijs onze
conditie is wel verminderd. Maar de trainingen die we hebben gehad waren wel leuk.
We hebben niet gefietst. Wij hadden zelf een mountainbike dus gingen we zelf Mountainbiken.

Mountainbiken
door de
OIJC-meiden

Het was leuk om iedereen te zien in de
zomer, de trainingen waren leuk. We
hebben training in de zandbergen
gehad en de uitkijktoren op en af
rennen. We hebben veel gesprint op de
sintelbaan.

Julian Lucassen:
Ik vond het klimmen bij Avatar geweldig. De hele
middag klimmen en klauteren in het bos met mijn
teamgenoten. Op het laatst met een noodgang van de
zip line naar beneden. Wat een toffe middag!
Tess Oortman:
Het zomerseizoen was erg leuk. Eerst gingen we altijd
op de donderdag naar de Zandbergen, maar naar een
tijdje kon dat niet meer door Corona en toen hadden
we alleen nog maar op de maandag training . Het
klimmen bij Avatarz was heel leuk vooral het zipline
was leuk en daarna gingen we naar de Mac Donalds!!

MARATHONSCHAATSEN,

het begint met verstoorde trainingen, maar wel 1alVwedstrijden in oktober.

EN DAT, DAN TOCH WEER NIET ☹
Zo met de start van het seizoen is corona nog steeds een stoor factor. De baanvereniging (alle samenwerkende
ijsverenigingen die op de ijsbaan Twente trainen) heeft nog geen contract met de exploitant van de ijsbaan. De
ijsbaan is wel open, dus wordt er in de publieksuren getraind, gelijk elke keer even zo rond de 100 rondjes. Echter,
kan je op deze manier maar matig echt op topsnelheid trainen, er is weinig plek voor steigerungen.
De corona heeft ook een voordeeltje, vaak moet de Oldenzaalse afvaardiging (Fred) beroepsmatig in oktober naar
een buitenland, dat zou nu Japan zijn geweest. Dit jaar gaat dat uiteraard niet door, dus was de planning om “acte de
préséance” te geven ook bij de eerste wedstrijd in de Leisure-World competitie in Nijmegen, al op 17 oktober.
En…………………..toen kwam de tweede corona golf. De Leisure-World competitie is voor het gehele seizoen
gelijk maar afgeblazen. Dus leek er wat meer tijd te zijn voor trainingen voor de eerste Noord-Oost competitie rit in
Leeuwarden, maar op 13 oktober kwam er een strenger beleid vanuit Den Haag en mocht er nog maar maximaal met
30 man tegelijk op de ijsbaan getraind worden, en alle amateur sport werd stilgelegd, in ieder geval voor de eerste 4
komende weken. Dus………………………….. ook daar geen wedstrijden op 25 oktober en 8 november
(Enschede).
Fred is wel blijven trainen, de fiets is er nog, de wegen zijn vrij en alleen is alleen. Dat was volgens Fred eigenlijk
het gehele zomer seizoen al zo. Afgelopen zomer ruim 7000 km gefietst waarvan zeker 6.700 alleen. Dus kan er nu
ook wel weer alleen gefietst worden. Verder geeft de ijsbaan Twente in blokken van 1,5 uur toegang aan 30
personen bij voor-reservering, en aldus toch ook elke week nog een blokje schaatsen gedaan, laatste keer gelijk maar
weer 107 rondjes.
Hoe ging afgelopen zomer dan? was de vraag aan onze marathon crack. Tja alleen is maar alleen, wel veel
kilometers gemaakt. Ik moest vrij veel thuis werken, alleen in de fysio-praktijk kon vrij normaal door gewerkt
worden met gebruik van PBM (persoonlijk beschermingsmateriaal). Voor mijn werk bij de opleiding werden tot aan
de zomer vakantie alle lessen online gegeven, dus vanuit de woonkamer achter de laptop, maar dan fietste ik na al
dat zitten wel even 2 tot 3 uurtjes in de zonnige namiddag. In de zomer zouden we thuis blijven, want nu was Japan
gepland, maar we konden toch nog 3 nachtjes naar het Harz gebergte (zo’n 300 km ten oosten van ons) daar mooie
berg ritten gereden, met klimmetjes tot rond de 1000 meter hoogte, 3 mooie ritten met meerdere klimmen erin.
Na aankomst lekker gezwommen in een (stuw) meertje aldaar, en de eerste die ik tegenkom…. Jawel een
marathonschaatser die in Deventer traint en waarmee en waartegen ik al jaren heb gereden.

Uw Marathonsupporter.
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Impressies van onze jeugdleden over de afgelopen corona zomer
Ik heb in de coronatijd veel gesport met mijn moeder en mijn vader.
Ik heb gefietst met de mountainbike, ik ging wielrenen, soms
hardlopen, maar het meest gewielrend.
In de coronatijd kon ik deze sporten blijven doen, want daar heb je
geen teamgenoten voor nodig. Met de zomertraining van de ijsclub
deed ik niet mee, omdat
ik ook lid ben van OWC
en veel fiets.
Ik heb een crosser
gekregen i.p.v de
mountainbike. Ik heb
mijn eerste GOW cross wedstrijd gereden op deze
crosser. Dat was leuk en beter dan met de
mountainbike, omdat het handiger is en je beter mee
kan sturen.
En ik heb ook wielrenwedstrijden gedaan.
Met mijn opa heb ik veel gefietst (Jan Lammerink) en ik
heb een middag meegedaan met baanwielrenen in
Apeldoorn.
Corona vind ik stom, omdat je dan dingen niet meer
mag.
Groetjes Jip de Jong 10 jaar

De ontsnapping van
Evert van Benthem,
gezien vanuit de
helicopter

Van de redactie.

1VII

De redactie van de doorloper heeft in deze corona / COVID-19 periode het best lastig gehad
om een doorloper te vullen.
Het zomerseizoen is wat lastig verlopen en de start van het ijs seizoen is volledig verstoord
geraakt door de wereldwijde pandemie.
Maar uiteindelijk is er via de verschillende verslaggevers toch wel weer een vrij volledig beeld
van onze actieve club verkregen.
En zie daar de clubleden zijn ook actief gedurende een semi lockdown dit jaar.
Deze DOORLOPER heeft u kunnen lezen over het gebeuren in de zomer. Hierdoor weet U nu
dat er heel wat meer gebeurt dan alleen maar rondjes schaatsen of rondjes fietsen.
De jeugd is actief op skeelers en werkt daarvoor samen met de ijsclub Losser, want daar is er
een meer functionele buiten atletiek /skeeler en ijsbaan.
Verder weet u dat de club actief is om een eventuele winterperiode mooi te laten verlopen op
ons eigen natuurijs op het Hulsbeek. Nu maar hopen dat de vorst komt, de virus kapot vriest en
wij echt de ijzers onder kunnen binden

kijk vooral ook even bij al onze adverteerders in de rechter kolom van de eerste 3 pagina’s !!!!!
Uiteraard hopen we dat er in de komende winter nog veel meer bijdragen vanuit de leden
binnen komen, zodat de doorloper een echt club-orgaan van de OIJC wordt.
Heeft u de komende maanden activiteiten, schrijf er een verhaal over en stuur het in naar het
onderstaande e-mail adres.
.
Mocht u een bijdrage hebben voor een volgende editie, dan stuur het gerust in via de website
of direct naar Fred (fredsyts44@hetnet.nl )

Uw Doorloper-redacteur: Fred Smedes

Een goed
winterseizoen

2020-2021
gewenst

