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Beste leden,

Nog nooit zijn de verschillen in de opeenvolgende jaren zo
groot geweest. Het seizoen 2019-2020 was nagenoeg
‘normaal’. Het schaatsseizoen sloot 1,5 week voor het
verwachte einde vanwege Corona. 2020 - 2021 was het
meest bijzondere schaatsseizoen in de geschiedenis. We
konden een paar dagen schaatsen en daarna niet meer. Dat
was echt niet normaal. We hebben wel een paar prachtige
natuur-ijsdagen gehad. Van 12 t/m 14 februari was de
baan op het Hulsbeek open. Alle vrijwilligers samen hebben
ervoor gezorgd dat we volledig Corona-proof open zijn
geweest. Er waren jeugdclinics met in totaal 50 jongeren;
wat een feest was dat. Ruime aandacht voor het
Oldenzaalse schaatsen bij RTV-Oost. Door Corona ontstond
er een apart uur voor leden van OIJC. Dat was
verschrikkelijk leuk. Normaal moet je op buitenijs vooral
rekening houden met mensen die niet kunnen schaatsen en
ook niets weten van schaatsdiscipline. Lekker
rondschaatsen is er dan nauwelijks bij. Nu kon dat wel. Wat
was het heerlijk en wat was het leuk. Corona isoleerde
mensen. Ook al moesten we afstand houden, het schaatsen
op natuurijs bracht ons weer samen. Daarna hebben we
onze vrijwilligers geïnventariseerd. Geweldig hoeveel
mensen klaar staan om te helpen. Laten we hopen dat de
ijsbaan op het Hulsbeek ook het komend seizoen weer
open kan.
Voor het eerst in de geschiedenis had OIJC een video
jaarvergadering via Zoom. Iedereen achter z’n / haar eigen
computer. Dit was niet zo lang geleden volstrekt voor
onmogelijk gehouden. Het was heel bijzonder, maar ik
hoop dat het bij één keer blijft. Voorlopig ziet het er goed
uit, want op maandag 22 november hebben we onze
jaarvergadering 2021 life om 20.00 uur, zoals vanouds in
het gebouw van de Oldenzaalse Wielerclub aan de Oude
Almeloseweg 1 in Oldenzaal. Willem Seves, orthopedisch
schoentechnicus bij Loopcentrum in Nijverdal is in de
negentiger jaren begonnen met het maken van individueel
aangemeten schaatsen. Hij heeft heel veel kennis
ontwikkeld over het maken van optimale individuele
schaatsschoenen en veel toppers van schaatsen voorzien.
Hij komt ons hierover vertellen en zal ons ook laten zien
hoe hij met behulp van een vacuümkussen een voetmodel
maakt. Hij zal ons het verband laten zien tussen de
schaatshouding en de voetstand. Hij zal nog veel meer
laten zien en doet dit op een hele enthousiaste wijze. Hij
kan niet anders.
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In de zomer mochten we langzaam aan weer meer. Eerst
alleen fietsen en vervolgens gelukkig weer in kleine
groepjes. Omdat we buiten weer mochten sporten1 IIkonden
we ook een paar inline skate of skeeler clinics organiseren,
samen met de Losserse IJsclub. Twee keer kwamen 7
kinderen naar de clinic. De groep was niet groot, maar het
enthousiasme des te groter. De ouders keken maar wat
trots naar de vorderingen die hun kinderen al rap maakten.
De populariteit van het inline skaten neemt de laatste jaren
heel hard toe. De website van de KNSB geeft leuke
informatie over het inline skaten:
https://knsb.nl/inlineskaten/.
www.outdoorchallengepark.nl
En nu is het weer tijd om te schaatsen. We mogen weer en
wat is dat heerlijk. Zijn er dan geen Corona gevaren meer?
Jawel, die zijn er. We weten ook niet hoe Corona zich gaat
ontwikkelen. We zullen het zien. Wel wil ik nog even
stilstaan bij een heel vervelend verschijnsel door Corona.
Er dreigt een tweedeling in de maatschappij: de wel en de
niet gevaccineerden. Ik behoor tot de groep die voor
vaccinatie is, maar ik vind ook dat het een vrije keuze is.
Ook als ik de argumenten niet deel heb ik respect voor die
keuze. Sommige politici gaan volledig respectloos tekeer
tegen mensen met een andere mening over vaccinatie.
Fout, niet doen. Wat is mooier dan respectvol als
schaatsende vrienden met elkaar om te gaan en elkaar te
respecteren. Allemaal kunnen we die maatregelen nemen
die in onze eigen situatie de kans op besmetting met het
Coronavirus zo klein mogelijk maakt. Voor de maatregelen
die dan nodig zijn kijk ook naar: https://knsb.nl/corona/.
Namens het bestuur wens ik iedereen een prachtig
schaatsseizoen.

www.elferinkbouwgroep.nl

Namens het bestuur wens ik u allen een mooie en gezonde
zomer!
Tot gauw!
Klaas Postema
De voorzitter.

Namens het bestuur.

www.zwiepfietsen.nl
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Zaterdag 23 oktober om 9:30
Hierbij de oproep voor vrijwilligers. Verzamelen bij het gebouw van
de OCP.
Voor een optimale ijsvloer is het noodzakelijk dat de twee eilandjes
worden ontdaan van overhangende takken en andere begroeiing, zodat
we bij winterweer het ijs weer op kunnen.
Neem gereedschap zoals bosmaaiers, bermmaaiers en snoeischaren
mee en vergeet niet de werkhandschoenen.
Namens onze IJsmeester Albert

www.tuincentrumborghuis.nl

Breng jouw stem uit op je favoriete
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clubs
De coöperatieve Rabobank heeft geen aandeelhouders maar
leden. Samen met deze leden willen de Rabobank
maatschappelijke impact maken. Dit doen ze door hun kennis en
hun netwerk ter beschikking te stellen, maar ook met een deel
van hun winst.
Bij Rabo Club-Support gebruiken de bank een gedeelte van
deze winst om clubs financieel te ondersteunen. Want iedereen
verdient een club. Leden beslissen mee welke clubs een steuntje
in de rug gaan krijgen.

ht t ps://www.jumbo.com/content/jumbool denzaal-jumbo-kuipers/

Op wie stem jij?
Afgelopen weken hebben clubs zich kunnen aanmelden voor
Rabo Club-Support. Van 4 tot en met 25 oktober 2021 kunnen
Rabobank leden hun stem uitbrengen op je favoriete club of
vereniging.

Zo werkt het
Dit jaar kun je stemmen op drie deelnemende clubs. Maak je
gebruik van de Rabo app of internetbankieren, dan ontvang je
geen stemcode en kun je rechtstreeks via de app of
internetbankieren stemmen.
Leden die niet online bankieren hebben een code per post
ontvangen met de instructie hoe zij kunnen stemmen.

www.fhloohuis.nl

Wil je meer weten? Kijk dan op rabobank.nl/clubsupport.
Wij als Oldenzaalse IJsclub (OIJC) zouden graag zien dat de
OIJC-leden die ook een Rabobank lid zijn stemmen op onze
club, zodat we een financiële ondersteuning mee in de
begroting kunnen nemen.
De informatie hierboven is afkomstig uit de mail van:
Rabobanken uit Twente en de Achterhoek

Wordt het weer
ORANJE GOUD

Deze olympische
spelen in februari??

Onze verenigingsactiviteiten worden
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Twente Oost.

De eerste ijstraining in Enschede van het seizoen
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Daar stonden ze weer, allemaal in het blauwe jasje van de OIJC. Een mooie grote groep, verdeeld in
kleinere groepjes maar het opperhoofd is toch Gerard de trainer. Mooie schema’s weer uitgewerkt en de
focus op de techniek bij de eerste sessie(s).

Wat waren de belevenissen van de sporters?

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Hier enige citaten:

Wat mooi om elkaar weer te ontmoeten en wat fijn om samen actief te zijn .
Man wat heb ik jouw lang niet meer gezien Hoe was jouw zomer ? heb je ook nog veel gefietst?

Kijk ze eens rustig rechtop
staan. Stevig op de smalle
ijzers.

Roelof ook weer op
het ijs, en allemaal
verstandig met…….
smart cap of helm!!!

Wat glijd dat ijs toch lekker
Maar goed dat we nog op natuurijs gereden hebben, toen in februari, anders waren we het nog verleerd.

Heb je dat ook gezien, dat Gerard (Heuvel) nieuwe skeuvels onder heeft !! mooie Groothuis schoenen zijn
dat.
Mooie treintjes en ziedaar: Jan (Lansink) gaat alweer als een speer. Bregje doet er niet voor onde r, die
gaat ook mooi door.

Foto met dank aan Henk Lansink.

MARATHONSCHAATSEN,
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De eerste wedstrijd al na de eerste week ijstraining

😊

De ijsbanen gingen weer open begin oktober, dus er kon eindelijk met de relatief hoge vaccinatie graad gesport
worden, ook binnensporten. Dus ijsbanen open en d’r an!!
Dat was al zichtbaar op dinsdag 5 oktober, en toen was het zaterdag alweer zover, dat de eerste marathon verreden
werd. Een regio rit in Nijmegen.
Daar is nu een nieuwe indeling, de groepen zijn categorie A, B of C, waarin masters, heren en dames gezamenlijk
starten in alle categorieën. Fred is na de dip van het afgelopen seizoen toch maar weer van start gegaan in beide
competities, Regio Oost (B) en de Noord-Oost competitie (3), ook daar deze nieuwe opzet in categorieën 1,2,3 en 4.
Dit seizoen maar even afwachten hoe de vlag erbij hangt, tenslotte nu een Opa op schaatsen, dat zou eventueel enige
energie kunnen kosten. 😊 En dat bleek direct, een rit na maar 2 keer getraind te hebben is wel zwaar, geen punten
want niet eens bij de eerste 20. Hoe kan dat nu vroeg ik aan Fred. Tja,… was het antwoord, sinds februari maart
2020 (2 seizoenen terug dus) al bezig met nieuwe schaatsen; schoen en ijzers of beter klapsetje. Maar afstellen en
afwerken ging niet want de baan ging in maart 2020 ineens dicht.
Toen dus in oktober 2020 verder opnieuw begonnen, maar druk-pijn aan alle kanten. “Ik heb ook van die lelijke
voeten met allerlei rare knobbels en uitsteeksels”, aldus onze kilometer vreter. “Toen we bezig waren met vormen
bij de speciaal zaak ging de baan ineens weer dicht in december 2020. En nu begon op dinsdag 5 oktober de pijn
gelijk weer, en dus ben ik maar op m’n oude schaatsen overgestapt donderdag en dus ook de eerste wedstrijd in
Nijmegen”. Bij Vision Sport, de speciaal zaak voor schaatsen is er naar een oplossing gezocht, en dus opnieuw een
andere schoen, maar die pas op zondag na de wedstrijd voor het eerst uitgeprobeerd. Dat ging gelijk best goed. Nu
maar kijken wat de komende week oplevert, aldus de man met de lange adem.

Lekker rode drukplekken op de malleolus
(enkelknobbel) (1)

2

en het kopje van het 5e
middenvoetsbeentje (metatarsale – V) (2)

1

Nu op zondag de eerste Noord Oost rit afgewerkt op de nieuwe CBC schoenen. Het merk van Kip Carpenter de oud
schaatser (Carpenter Boot Company) De Amerikaan uit Michigan die zich meer Nederlander voelt dan Amerikaan.
Hij is nu woonachtig in Leeuwarden en is actief in de coaching van short track naast zijn eigen bedrijf in schaats
schoenen voor shorttrack en lange baan.
In de Noord-Oost wordt nu gereden met de nummers op de helm, een helm capje met een nummer en niet meer op
het been. Met die nieuwe schoenen heb ik gezien dat Fred weer mee kon doen, een eerste volledige rit en de eerste
punten voor het klassement zijn binnen. Ook reed onze oud ijsmeester Laurens Klaas mee die oom net de punten
nog binnen reed. Onze oud secretaris Thymen Boomsma reed weer mee in de categorie NO-4. Laurens en Thymen
komen uit voor de collega vereniging in Hengelo, zoals het afgelopen decennium al gebeurde.

Uw Marathonsupporter.

Fietsen met ………………………………………………..
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Na de afgelopen winter die zo snel ophield op de ijsbanen, (al dicht in december vanwege de corona), was het
fietsen geblazen.
Gelukkig toch even geschaatst in februari, mooie ijsdagen en toen……. was het ineens 23 graden in februari,
fietsen met de korte broek in de winter
maar ook met regen en kl……… weer. Zo zijn er altijd voorbeelden te
vinden van alle verschillende soorten omstandigheden.
Stralende zonneschijn
in Februari 2021 een
weekje na het
natuurijs

Maar links daarvan
regenachtige
zomerdag met Gerrit

FIETSEN met DE SCHAATSERS, soms ook: RONDJE met de OIJC……………………….
Dat is vaak de naam van de ritten van Gerard (onze trainer) die op STRAVA terug te vinden zijn. Bij nadere
analyse zie je dan dat er gefietst is in soms wat wisselende samenstelling. Maar de namen die er vaak bij zitten
en dus….GOED VOORBEREID op het ijs gaan verschijnen zijn: Albert Bosch, Johan Grevink, Gerrit Leusink,
Theo Stroot enz. Dat groepje mannen rijd even een 2,5 uur aan één stuk door.

Hier even de harde data vanuit een rit in september.
Gerard heeft wel even 4835km gereden dit seizoen

FIETSEN met een BERG-verzet…………………
Ja dat was de afgelopen 1,5 jaar best wel lastig, reizen naar (bergachtig) buitenland was minder mogelijk vanwege de
COVID-19 beperkingen, maar afgelopen zomer mochten
we weer met een actueel vaccinatie bewijs.
Dat werd mooi gebruikt om in de Franse Alpen de bergen
tot 2000 meter te beklimmen. Ruim 13.000 hoogte meters in
2 weken dat zijn er best veel bij 800 km. Een voorbeeld ritje:
Maar ook in Duitsland kan je flink klimmen en heb je wel
een berg-verzetje
nodig. In deheeft
Eifelop
ofeen
de Hunsrück
even van
Het management
voortreffelijke
manier gewerkt aan vervolgstappen en slaagde erin
af de rivier naar boven kan al gauw tot 400 hoogte meters
twee andere sponsoren binnen te halen die een behoorlijk deel van het beooogde sponsorbedrag
verschil maken. En dan gaat dat met percentage tot 17% om
compenseren dat door Corona weggevallen was. Het nu gebudgetteerde verlies kan prima worden
hoog. Ook daar mooie ritten tot aan zo’n 100km mogelijk.

opgevangen door de reserves en er is geen paniek.
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Van de redactie.
De redactie van de doorloper heeft het best lastig met het vullen van de doorloper met
interessante informatie.
De afgelopen zomer kon er best weel actief gesport worden, vooral buiten. Dus wanneer u
hiervan enige mooie verhalen hebt, zouden wij als redactie die graag ontvangen.
Gelukkig hebben de verschillende verslaggevers zich eens even achter de oren gekrabd en zo is
er toch wel weer enig nieuws te melden geweest.
Via deze DOORLOPER heeft u kunnen lezen over onze leden in de zomer in de rubriek:
“FIETSEN MET ……….” Hebben de verslaggevers toch via de STRAVA app enkele activiteiten
weten te vinden waarmee onze schaatsers zich fit houden voor het volgende winter seizoen.
Ook is uw MARATHON Supporter weer op pad gegaan, hij struint alle ijsbanen af in de
weekenden om verslag te leggen en interviews te houden.
Nu blijft het wachten op toch weer meerdere vorstdagen in de hoop dat de natuurijsbaan wel
weer open kan gaan, of zelfs er weer mooie tochten verreden kunnen worden.
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 maanden toch winter 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

