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Beste leden,
IJsbaan open van 12 - 14 februari 2021!
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In januari wenste ik een ieder een jaar met veel schaatsplezier. Ik wist
niet dat deze wens zo snel in vervulling zou gaan. Wauw, wat kwam
dat mooi snel. Drie-en-halve dag schaatsen op onze ijsbaan in het
Hulsbeek. Ineens kwam koning Winter. Hij kwam, zag, overwon en
verloor heel snel alweer. Het leverde ons 2,5 dag prachtig schaatsen
op. We hadden schitterend schaatsweer en een week later schitterend
fietsweer. Ik kan me niet heugen deze uitersten zo snel achter elkaar te
hebben meegemaakt.
De aanloop naar het schaatsen was hectisch. Natuurlijk eerst een
ingelaste bestuursvergadering. ‘Ja, als het weer en de Gemeente het
toelaten, dan gaan we’. Overleg met de Gemeente: ‘Ja, we konden
losgaan’. Nou, dat hebben we gedaan. De start is door de KNSB heel
makkelijk gemaakt. Alle aandachtspunten voor Corona stonden op de
website prachtig op een rij. Tijdens een Zoom-meeting met 101
deelnemers werden veel adviezen gegeven en alle verenigingen
konden gebruik maken van het online inschrijfsysteem voor de
tijdblokken voor het publiek. Het systeem werkte heel erg goed.
Dan, overleg met OCP, het Hulsbeek en Boescoolfit. Er was maar één
ding wat heel weinig inspanning kostte, namelijk het vinden van onze
vrijwilligers. Met de dag werd ik trotser op deze ijsclub. Het was echt
geweldig hoe jullie allemaal als vrijwilliger klaar staan!! Wie helpt de
baan vegen en ’s ochtends om 09.30 uur staan er zo’n 10 tot 15
mannen om te helpen! Corona vereiste best veel maatregelen. Mooi
was het dat de firma Fabri gratis twee grote banners voor ons heeft
gemaakt om de regels uit te leggen aan het publiek. Dank daarvoor. De
mensen van Boescoolfit reageerden heel enthousiast op onze wens om
samen clinics voor de jeugd te organiseren. Extra PR was nodig.
Marloes had toegezegd tijdens de jaarvergadering om een Facebook
pagina te maken. Ik wist niet dat dit zo snel en goed kon. Ga maar
eens kijken en ‘like’ de pagina. Heel mooi werk Marloes.
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Onze adverteerders:

https://www.tentusscher.nl

www.platvoet.com
De clinics voor de jeugd werden
een prachtig festijn met 50
kinderen.
Hoe mooi was het om te zien dat
ons oudste GP-lid een jongetje
van zo’n 6 jaar leert schaatsen.
Beiden, en vele toeschouwers,
genoten ervan.
Bedankt Gerard, wat was dit top.

www.halinkaccountants.nl

Zaterdagavond kreeg ik ook nog extra cursus van onze ijsmeester
Albert Bosch. Albert heeft me geleerd hoe je de scheuren in het ijs heel
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mooi kunt maken. Op de knieën, sneeuw in de scheur, aandrukken,
heel weinig water er tegen aan, verder aandrukken en opvullen, dan
heel voorzichtig aanvegen en afblijven. Dank Albert, niet alleen voor de
cursus, maar ook heel erg voor al je toewijding voor ‘ons’ ijs. Komende
zomer zal ik je op een ‘ijsje’ trakteren.
Een echte Koek-en-Zopie was er niet vanwege Corona, maar er was
een fantastische Koek-en-Zopie voor de vrijwilligers. Er was niet eens
om gevraagd, maar Lobina en Marian bode zelf aan dit te regelen, en
hoe!! heerlijke koffie, chocomel, broodjes en vergeet de krentenbollen
niet. Dank jullie wel.
Er zijn veel meer namen te noemen van vrijwilligers die heel veel inzet
hebben getoond. Ik doe dat niet, maar wil jullie allemaal heel erg
bedanken!!!

www.outdoorchallengepark.nl

Covid bracht ook wel iets moois, want tijdens de clinics kon de jeugd
ook van de ‘grote’ baan gebruik maken en we hadden ook speciale
tijden voor leden. Wat kon er heerlijk geschaatst worden en het was
wel erg leuk om op deze wijze elkaar te ontmoeten.
Tijdens het natuurijs hebben zich 14 nieuwe leden, waarvan 4
jeugdleden, aangemeld. Hartelijk welkom allemaal. We hopen jullie
vaak op natuurijs tegen te komen en misschien ook wel bij het
schaatsen in Enschede.
Vrijwilligers
Inmiddels heeft u allen een brief gekregen waarin het bestuur een
oproep doet om u aan te melden als vrijwilliger, zowel voor ad hoc
activiteiten als de ijsbaan in het Hulsbeek open gaat als om structurele
taken. Tijdens de afgelopen ijs-periode hebben we ons gerealiseerd
hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is om zulke mooie ijsdagen waar te
maken. Gelukkig was nu niemand met vakantie. Er kunnen altijd
redenen zijn waarom iemand toch niet kan helpen en daarom hebben
we een zo groot mogelijke poule met vrijwilligers nodig. Ik vraag u allen
dringend om deze mail te beantwoorden!! Mocht u de mail kwijt zijn, ik
stuur hem graag opnieuw: postema.klaas@gmail.com of via info@oijc.nl

www.elferinkbouwgroep.nl

Nu op naar de zomer. Alleen en in groepjes van twee wordt er al
gefietst. Hopelijk zijn de Corona ontwikkelingen zodanig dat dit snel
uitgebreid kan worden.
Namens het bestuur wens ik u allen een mooie en gezonde zomer!

Tot gauw!
Klaas Postema
De voorzitter.

www.zwiepfietsen.nl

Namens het bestuur.
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www.tuincentrumborghuis.nl

WK afstanden poule OIJC 2021
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Het echte ijs heeft ons ook nog in de wielen gereden. We waren
allemaal zo bezig met het ijs dat maar weinig leden ook nog aandacht
hadden voor de WK afstanden poule OIJC 2021. Allemaal hadden we
verwacht dat Patrick Roest zou toeslaan, maar toen kwam Nils van der
Poel. Nils is een prachtige sportman met een zeer onconventionele
trainingsmethode. Jammer voor Patrick, maar misschien wel goed voor
de schaatssport.

https://www.jumbo.com/content/jumbooldenzaal-jumbo-kuipers/

Ook een paar deelnemers levert een winnaar. Ton Eggenkamp heeft
de meeste juiste uitslagen voorspeld, en is daarmee de 1e winnaar van
OIJC schaats poule!! Van harte gefeliciteerd!! Een fles wijn ‘Arrogant’
en een oorkonde. Ik laat in het midden of Arrogant een diepere
betekenis heeft. De volgende OIJC schaats poule wordt gehouden
tijdens de Olympische Spelen volgend jaar.

www.fhloohuis.nl
DE IJSBAAN

“ready to go” MAKEN.

Op vrijdag 22 januari zijn we morgens begonnen met de reparatie van
een doorgetrokken grondkabel. Het ene eind was bekend, het andere
werd na het nodige polder werk van Albert en Gerrit Leusink en ikzelf
uiteindelijk door Gerrit gevonden.
Maar na maken van 2 lassen in een stralende zon en een lekkere
temperatuur dachten we de verlichting de eerste jaren niet nodig te
hebben! Dat het anders is gelopen weet je, het was genieten heb ik
begrepen. Zelf was ik helaas verhinderd maar wel blij dat de klus op
tijd geklaard was!

Onze verenigingsactiviteiten worden
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Twente Oost.
Gerard Heuvel, namens de technische commissie.

HET KNSB BESTUUR ERKENTELIJK NAAR DE NATUURIJS CLUBS, zoals de OIJC
Het OIJC bestuur mocht de onderstaande complimenten ontvangen na de mooie, korte maar heftige natuurijsperiode.
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Beste bestuurder,

Via deze mail wil ik mijn grote waardering en dank uitspreken voor al het werk dat jullie in de afgelopen
week hebben verricht. Wat was het mooi dat we voor het eerst sinds zo veel jaar weer het natuurijs op
konden. En wat was het spannend om dat in coronatijd allemaal goed georganiseerd te krijgen. Dat een
aantal verenigingen er daarom voor kozen om dit jaar niets te organiseren was een moedig en ook te
begrijpen.
Wij hebben gezien dat in werkelijk heel het land, van Sluis tot Delfzijl, mensen op de schaats hebben
gestaan. Lekker naar buiten, genieten van de frisse lucht én die heerlijke schaatsbeweging. Je zag de
mensen weer een tevreden lach op het gezicht krijgen. Hier had Nederland duidelijk behoefte aan.
Wat ons trots maakt, is het enorme enthousiasme waarmee jullie, trouwe vrijwilligers bij onze natuurijsclubs,
je hebt ingezet om mensen veilig en vooral coronaproof te kunnen laten schaatsen. De omstandigheden
waren lastig, mede door de sneeuwval, maar met een ongekende inzet kregen jullie het mooi voor elkaar.
Een groot deel van Nederland, oud én jong, heeft daardoor voor het eerst sinds jaren weer van het
schaatsen kunnen genieten. Dat is goed voor onze sport, het helpt om nieuwe, jonge leden te werven. Voor
die inspanningen in deze periode waarin strenge vorst en corona samenvielen, wil ik jullie namens iedereen
van de KNSB enorm bedanken!
Hartelijke groet,

Herman de Haan
Directeur-bestuurder KNSB

Jurre Trouw
Manager sportparticipatie KNSB
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De harde werkers van het eerste uur

en van het laatste uur

MARATHONSCHAATSEN,

1V
Geen wedstrijden, geen ijstraining en ineens toch natuurijs kilometers

😊

Een ieder weet het nu wel, geen ijsbaan is dit seizoen doorlopend open geweest. Alle wedstrijden afgelast en dus
geen competitie voor de marathonschaatsers dit seizoen.
En toen was er……………. Eind januari op zondag de 31e ineens ‘s morgens kou, vorst en dus ijs, ‘s middags een
lekker zonnetje en zo’n 4 graden in de plus. Maar dat ochtend vorstje zorgde voor de eerste opening van de kleinste
natuurijsbaan van Oldenzaal. Niemand had nog inde gaten dat een week later de sneeuw en de vorst echt zou
komen. Dus de opening van deze ijsbaan inclusief koek en zopie op de beneden verdieping werd in de app groepen
rondgebazuind, en uiteraard door de voorzitter opgepikt voor reclame doeleinden.

Ja het IJS houdt

onderbinden

en rijden maar

Maar onverwachts een week later een dikke sneeuw storm, en daarna nachten tot 14 graden onder nul. Kijk daar
gaat het echte schaatsers hart van kloppen, de benen beginnen te kriebelen, kunnen we dan toch……, tja dat hoor je
gelijk vanuit alle langeafstand rijders, toerrijders en de mannen en vrouwen van de lange adem.
Zouden de meren dicht vriezen???? En dan komen de eerste berichten van rijen op open water. Mooi toch dat uw
marathonsupporter alles volgt op strava en dergelijke apps. Zo houden we de OIJC-ers een beetje in de gaten. En zie
daar er wordt zo ongeveer 60 km gereden op het Veluwe meer foto’s en al te vinden op die app. 2 dagen later is het
weekend en zien we de kilometers verschijnen op onze eigen openwater gebieden n Oldenzaal, het Hulsbeek biedt
de ruimte aan mooi zwart ijs en 70 km in 2 dagen rond rijden. Uit goede en betrouwbare bron kon uw verslaggever
van de lange afstand ook zien dat oud rijders van de OIJC daar ook hun km maakten naast de mooie eigen baan van
400 meter. Laurens Klaas, onze oude ijsmeester maakte eveneens meerder 10-tallen kilometers en ook werd onze
oud trainer en voormalig boom chirurg gespot, Michel oude Ophuis. Hij werd herkent door de oude OIJC jasjes, die
met de kleuren van de OIJC vlag. Toch gaf Michel aan wel weer plezier in het rijden te hebben en denkt hij aan het
hernieuwen van een lidmaatschap.

Uw Marathonsupporter.

Fietsen met ………………………………………………..
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Tja , dat kan vanalles zijn. Fietsen met de oijc-ers, of fietsen met weer en wind.
De redactie heeft een nieuwe rubriek gestart, eens kijken of we elkaar in de zomermaanden ook kunnen volgen. Laten we eens beginnen met STRAVA en Fiets Sport het
portaal van de NTFU waar je ook de toertochten in kunt vinden.
Logo van Fiets.nl
FIETSEN met BREGJE……………………….
Wanneer je Bregje een beetje volgt weet je dat ze een rasechte fietster is. Ze zit nu in maart al op een kleine 1500
km, zo rijdt ze even op een zaterdag middag over de Holterberg met een rondje van zo’n 100km.

verder zit ze zo goed als dagenlijks op de fiets naar haar
werk en terug. Uw verslaggever is nieuwsgierig wat deze sterke sportvrouw nog meer in haar macht heeft deze
zomer. Bregje fiets bij de OWC in groep 2, daar rijdt ze toch best vooraan in mee. Als Corona niet al te veel in de
weg zal gaan zitten, zullen we zeker zien wat zij kan in deze groep en welke tochten er zoal gereden gaan worden.

FIETSEN met GERARD…………………………………..of is dit fietsen met de MTB
Tja, Gerard fietst de hele winter door, elke week zie je wel een rit op de mountain bike in het mooie Twentse
heuvel-landschap op STRAVA. Sterk als altijd rijdt hij z’n rondjes, maar Gerard ontkomt niet altijd aan pech. Een
lekke band ver van huis strooit wel roet in het rijden. Dan zie je dat hij graag met z’n Marjan aan de wandel gaat.

FIETSEN met Weer en Wind……………………………….
Dat vind eigenlijk niemand leuk, dus hopen alle fietsende
schaatsers op een mooie zonnige lente, zodat je met een mooi
gebruinde kop de zomer in kan gaan. Ook de witte beentjes
zijn nou niet van een attractief gehalte, maar zonder zon krijg
je er ook geen kleurtje op.
Uw verslaggever zag dat de eerste zonnestralen toch al in
februari werden opgevangen, gewoon één week na de ijskoude
periode die in de voorgaande berichten al is beschreven. Maar
ook voor het weer geldt:

“één zonnestraal maakt nog geen zomer”
Dus wie zagen we dan wel rondrijden??? Dat zijn dan dus …..
Het management heeft op een voortreffelijke manier gewerkt aan vervolgstappen en slaagde erin
andere sponsoren binnen te halen die een behoorlijk deel van het beooogde sponsorbedrag
FIETSEN twee
met ………..zonneschijn
compenseren dat door Corona weggevallen was. Het nu gebudgetteerde verlies kan prima worden
FIETSEN opgevangen
met……..regen
doorendehagel
reserves en er is geen paniek.

Van de redactie.
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De redactie van de doorloper heeft weer een nieuwe editie voor u kunnen samenstellen. Zo met
de wisseling van de jaargetijden is het tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.
Nu net dit weekend begint officieel de lente en is de winter dus voorbij, maar wat voor winter
was dat? Een geweldig slot akkoord door moeder natuur in een verder kwakkelend geheel.
Eerst obstakels om te kunnen trainen op de ijsbaan Twente vanwege financiële perikelen tussen
de baanvereniging (waar de OIJC natuurlijk deel vanuit maakt), en toen die net waren opgelost
hebben we maar één keer als club kunnen trainen, daarna was er een beperking van maximaal 30
mensen op de baan, hetgeen met individuele inschrijvingen werd gevuld (zie de doorloper van de
jaarwisseling, uitgave nr. 19)
De redactie heeft weer verschillende verslaggevers op pad kunnen sturen. Zij hebben hun oor
te luister gelegd bij meerder onderdelen en commissies van de OIJC. Uiteraard was uw
marathonsupporter weer attent in het volgen van de beslommeringen omtrent de lange adem…..
Verder is er een nieuw verslaggever die wel iets ziet in het volgen van de alternatieve training;
het fietsen in verschillende vormen. U heeft vast de nieuwe rubriek al gelezen.
De redactie vraagt u natuurlijk even bij al onze adverteerders te kijken, u vindt deze in de
rechter kolom van de eerste 3 pagina’s !!!!!
Bijdragen vanuit de leden die kunnen verhalen over het wel en wee in de komende zomer zijn
uiteraard van harte welkom. Klim in de pen, zodat de doorloper een echt club-orgaan van de
OIJC wordt. Stuur uw bijdrage 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

OP naar de zomer
van 2021, hopelijk
corona vrij

