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Het voelt vreemd. Corona is, voorlopig, voorbij en nu is vlak bij ons een
afschuwelijke oorlog aan de gang. Een agressie die we waarschijnlijk
allemaal veroordelen. Ik hoop dat er heel snel een einde komt aan deze
vreselijke gevechten en dat vrede en democratie mogen zegevieren. Als
schaatsvereniging gaan we door en daar wil ik dan ook op dit moment
mijn gedachten daar bij houden.
Het schaatsseizoen is alweer voorbij. Het dreigde door Corona weer
vroegtijdig afgebroken te worden, maar gelukkig mocht de baan na een
paar weken weer open. Het enthousiasme spatte er weer af bij alle
trainingsgroepen. Onze trainers hebben dit enthousiasme nog verder
versterkt. De jeugd heeft meerdere, zelfs internationale, wedstrijden
gereden. Helemaal Corona-vrij zijn we niet gebleven. Een aantal van
ons raakten besmet. Sommigen zelfs twee maal, maar gelukkig is
niemand ernstig ziek geweest.
Terug naar de winter. Er was ons een strenge winter met veel vorst
voorspeld. De voorspellers moeten maar eens streng worden
toegesproken. Verder is er niet veel over de afgelopen winter te
vertellen. Eigenlijk zijn we de herfst niet voorbij gekomen en gaat de
herfst gewoon over in de lente. En ja, wat ziet dat er weer prachtig uit.
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Vandaag wil ik, op deze plek, ingaan op het aantal leden en met name
het aantal actieve jeugdleden van onze vereniging. Het gaat dus om de
jeugd die op de kunstijsbaan schaatst. Op dit moment zijn dat er maar
negen. Dit is weinig en het is té weinig om een gezonde vereniging te
houden. Er zijn een aantal redenen te bedenken waarom dit zo is.
De zwakke winters. We zullen steeds vaker met zwakke winters
geconfronteerd worden. Er is nu al een generatie die slechts heel af en
toe natuurijs heeft meegemaakt. ‘Vroeger’ was het schaatsen op
natuurijs een aanleiding om op de kunstijsbaan te gaan schaatsen. Een
doel en groot voordeel daarvan was dat je met nog meer plezier op
natuurijs kon gaan schaatsen. Dit is er niet meer, want we schaatsen nog
maar heel af en toe op natuurijs. Als ervaren schaatsers weten we dat het
schaatsen op de kunstijsbaan ook heerlijk is, zelfs als er geen natuurijs
komt. De huidige jeugdleden weten dat ook, zoals blijkt uit de hierna
volgende verslagen van Naomi en Tess:

“Hai, ik ben Naomi Leurink en woon in de Lutte. Ik zit nu 1 jaar op
schaatsen. Ik mocht met twee andere kinderen meedoen aan de
NK marathon voor pupillen in Tilburg. Het was een hele leuke
ervaring!!! Het was mijn eerste keer om naar het NK schaatsen te
gaan. De ijsbaan in Tilburg is echt heel mooi! Het schaatsseizoen
is nu helaas voorbij. Maar het was wel super leuk.
Groetjes Naomi

www.platvoet.com

www.halinkaccountants.nl

Ik ben Tess Oortman en ben 12 jaar oud en schaats nu al 8 jaar bij
Oldenzaalse IJsclub. Vrijdag 4 maart en zaterdag 5 maart mocht ik met
II in
nog 2 meisjes waar ik samen mee train meedoen met de Stuupcup
Thialf. Ik moest 300 meter 2x doen en 2x 500 meter doen heb alle 2 de
dagen 2 x een persoonlijk record gereden. Bij deze wedstrijd deden er ook
andere landen mee zoals Polen, Zweden, Noorwegen en Italië. Ik vond
het zeker een leuke ervaring!! Maar helaas is het schaatsseizoen al weer
bijna voorbij maar dit was een schaatsseizoen om niet te vergeten!!”
Mooi he! Schaatsen is een heerlijke sport, ook voor de jeugd! We
moeten dus duidelijk gaan maken dat schaatsen op de kunstijsbaan heel
erg leuk is. De gedachte dat we vanuit natuurijs naar de kunstijsbaan
gaan om vervolgens weer extra lekker op natuurijs te kunnen schaatsen
moeten we loslaten en niet meer gebruiken om het schaatsen te
‘verkopen’. Uit de verhalen van Naomi en Tess zien we dat de jeugd
onze beste ambassadeur kan zijn.

www.outdoorchallengepark.nl

Er is ook een maatschappelijke ontwikkeling waar we mogelijk last van
hebben. Het is op zich heel goed dat ouders tegenwoordig beiden op
een gelijkwaardige wijze werken. Het is knap hoe ze daarnaast ook het
huishouden weten te runnen. Dat is hard rennen. En daar komt het
nadeel voor ons aan de orde. Het komt altijd heel slecht uit om je kind
naar Enschede naar de kunstijsbaan te brengen. Voor de meeste andere
sporten kunnen de kinderen zelfstandig naar hun sportclub in
Oldenzaal. Voor schaatsen is dat niet zo.
De stap om je kind te laten schaatsen wordt hiermee best wel groter.
Als ze éénmaal schaatsen, dan blijkt het vaak mee te vallen omdat de
ouders om de beurt meerdere kinderen meenemen en de ouders dus niet
zo vaak hoeven te rijden.
Er is nog een bezwaar wat we van ouders hoorden. Dit is het feit dat het
schaatsen een sport voor maar een half jaar is. En dat andere halve jaar
dan??? Er volgt een keuze voor een andere sport met hooguit een paar
weken zomer- en winterstop.
We moeten daarom het schaatsen niet meer benaderen als iets voor de
winter alleen. Dat is ook niet nodig, want er is een fantastische
mogelijkheid die onze eigen jeugd al lang doet. Dat is inline skaten
(vroeger skeeleren). Inline skaten in de zomer (vaak gecombineerd met
droogtraining voor het schaatsen) en schaatsen in de winter. Onze
jeugdleden doen dit al, met veel plezier. De KNSB stimuleert deze
ontwikkeling, biedt veel kennis hierover op de website, biedt opleiding
en organiseert inline skate evenementen.

www.elferinkbouwgroep.nl

www.zwiepfietsen.nl

Nu is er in Oldenzaal nog een ontwikkeling gaande. Het Vondelpark,
bij de Vondellaan en Paal 12 op de Thij. Aanvankelijk bestond het idee
een uitgebreid Beweeg- en Sportpark te ontwikkelen. Helaas is dit plan
inmiddels wel ingeperkt, maar een inline skate baan behoort nog steeds
tot de mogelijkheden
Al deze gedachten en ontwikkelingen leidden ertoe dat we graag een
inline skate jeugd afdeling voor onze vereniging willen ontwikkelen.
We kunnen ervan uitgaan dat een deel van de kinderen die komen inline
skaten ook gaan schaatsen en dat we hiermee het aantal jeugdleden
weer kunnen laten groeien.

Of het lukt is nog de vraag. Een belangrijke voorwaarde is dat we twee
of drie jongeren vinden die de trainingen willen organiseren en geven.

www.tuincentrumborghuis.nl

Op allerlei manieren werken we daaraan en als je iemand kent die
dit mogelijk wil, neem contact met ons op!!! Tijdens de III
jaarvergadering komen we er verder op terug en hopen we jullie
instemming voor de plannen te krijgen.
Ik wens u allen een hele fijne zomer en bedank Naomi en Tess
voor hun mooie verslag
Klaas Postema
https://www.jumbo.com/content/jumbooldenzaal-jumbo-kuipers/

Ontwikkelingen bij de KNSB
Als lid van de ledenraad en auditcommissie (financiële
commissie) van de KNSB wil ik graag een bijdrage aan
deze Doorloper leveren en jullie weer wat informatie geven
over de ontwikkelingen bij de schaatsbond.
Zoals jullie hebben kunnen zien heeft Nederland heel goed
gepresteerd tijdens de Olympische Spelen in China.
Schaatsen blijft populair in Nederland en ondanks Corona
zijn de wedstrijden eigenlijk heel goed verlopen. Jullie
herinneren je waarschijnlijk ook nog wel de
kwalificatiewedstrijden (OKT genoemd) die in Thialf werden
gehouden tussen Kerst en Nieuwjaar. Ontzettend
spannend en de topschaatsers moesten toen al pieken om
mee te kunnen doen aan de OS. En dat alles zonder
publiek en tijdens Corona. Ik heb als lid van de ledenraad
het nodige mee gekregen van wat er allemaal bij komt
kijken om dit te organiseren. Complete draaiboeken en een
intensieve samenwerking met diverse instanties. Op een
enkele situatie na is alles heel goed verlopen en dat was
een geweldige prestatie. Veel medewerkers van de KNSB
hebben hieraan meegewerkt en met een enorme inzet en
motivatie heeft dat in de sportwereld veel indruk gemaakt.
Als lid van de auditcommissie zie ik natuurlijk ook de
invloed van de Corona kosten op de financiën. Immers, wij
zijn als auditcommissie verantwoording verschuldigd aan
de ledenraad over het financiële reilen en zeilen, of beter
gezegd schaatsen, in de schaatswereld. Ik kan hier geen
bedragen noemen maar alleen al de reis van de
Nederlandse vertegenwoordiging naar de Spelen was een
zeer complexe opgave. Jullie herinneren je misschien nog
wel dat bij vorige vluchten sprake was van Corona
besmettingen die in het vliegtuig zijn opgelopen. Daarom
werden de vluchten naar Beijing totaal anders aangepakt
met veel meer veiligheid. Dit betekent natuurlijk hoge extra
kosten om iedereen op veilige afstand van elkaar te zetten
en enorme hygiëne maatregelen om Corona besmettingen
te voorkomen. Dat is uitstekend gelukt maar deze kosten
kun je niet voorzien. Die vallen dan in het huidige boekjaar
dat eindigt op 30 juni. Maar besturen is vooruitzien en door
een strikte handhaving van budgetten en waar mogelijk
kostenbesparingen zal het resultaat weliswaar een verlies
zijn maar wel lager dan begroot.

Onze verenigingsactiviteiten worden
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Twente Oost.

Dit betekent dat de KNSB nog altijd een gezonde financiële positie heeft om de komende
IV onder druk vanwege de pandemie en
jaren door te komen. Bovendien staat sponsoring
deze inkomsten zijn toch een hoofdbestanddeel van de opbrengsten binnen de KNSB.
Daardoor is het een lastige en uitdagende situatie om de begroting voor het komende jaar
zo goed mogelijk te presenteren. Het is in elk geval een boeiend proces en ondanks dat
het behoorlijk wat tijd kost is het vrijwilligerswerk dat veel voldoening geeft. De
samenwerking met leden van de Raad van Toezicht en het management van de KNSB is
heel open en constructief.
Dan is er de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een nieuwe strategie (koers) voor de
periode 2022-2028.onder de titel ‘samen voor het schaatsen’. Wij zijn als ledenraad heel
goed bij dit proces betrokken en hebben hier een aantal vergaderingen aan gewijd. De
bedoeling is dat deze meerjarenkoers de ambities en focus van de KNSB verwoordt. En dit
geldt voor de topsport maar zeker ook de breedtesport.
In het plan wordt aangegeven dat de KNSB staat voor alle schaatsliefhebbers. Dus naast
topsporters ook voor jonge talenten in alle disciplines. Maar ook voor mensen die
schaatsen beoefenen als sport voor hun gezondheid en ontspanning en zeker ook voor
kinderen voor wie het zo belangrijk is dat ze bewegen. De basis van dit alles is natuurlijk
de samenwerking tussen het bondsbureau, partners, verenigingen en zeker de talrijke
vrijwilligers die de schaatsport een warm hart toe dragen. De talenten van nu komen voort
uit de activiteiten van verenigingen waar kinderen alle stadia doorlopen vanaf de eerste
krabbels op het ijs. Ook onze vereniging doet daaraan mee en de begeleiding bestaat uit
alleen maar vrijwilligers.

Interessant is misschien nog om de drie ambities te noemen die de leidraad vormen voor
de strategische koers.
• Toonaangevende sport: Nederland is en blijft toonaangevend in het wereldwijde
schaatsen en skaten. Meer Nederlanders volgen het topniveau van het schaatsen en
skaten.
• Sport en klimaatverandering: Schaatsen blijft mogelijk en toegankelijk ondanks de
klimaatverandering. Er zijn in Nederland meer faciliteiten om het hele jaar door te
schaatsen.
• Aantrekkelijke sport: Meer Nederlanders schaatsen en skaten en dragen zo bij aan
hun gezondheid. Schaatsen en skaten zijn bekend, aantrekkelijk en toegankelijk voor
alle Nederlanders.
Deze ambities zijn verder uitgewerkt en het voert hier te ver om daar nu op in te gaan.
Toch wil ik bijvoorbeeld noemen de kunstijsbanen in Nederland. Hiervan zijn er momenteel
22 waarvan de meeste 400 meter banen. Iedereen zal begrijpen dat men hier mee bezig
moet vanwege de enorme energieconsumptie van deze banen. Daar is de KNSB met
deskundigen al mee gestart om dat in kaart te brengen en een rol te spelen als
belangenbehartiger. Niets doen is hier geen optie.
Ook kan ik nog natuurijs noemen. Ook dat wordt steeds minder en ook hier zijn er ideeën
om met innovaties iets te doen. We weten dat natuurijs op skeelerbanen snel aangroeit en
eerder open kan. Maar in Winterswijk heeft men een techniek die kennelijk nog sneller
werkt. We hebben kunnen lezen dat deze baan na twee nachten matige vorst al open kan.
Maar ja……. hier hangt ook een kostenplaatje aan!
Tenslotte wil ik hier nog noemen dat we een huiswerkopdracht hebben gekregen met als
titel: ‘de Ledenraad komt naar je toe’. Dit begon afgelopen jaar en we hebben daar twee
zaterdagen aan besteed. Hierbij werd vooral het functioneren van de Ledenraad
geëvalueerd. Dit onder leiding van hoogleraar Steven ten Have. Hij heeft ons
huiswerkopdrachten meegegeven die gericht zijn op het uitbreiden en verbeteren van het
netwerk en van het contact met de achterban.
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Persoonlijk hamer ik daar al een tijdje op. Alles begint bij de breedtesport en daar zit
ongelooflijk veel kennis. Als alle ledenraadsleden een paar mensen opzoeken om te kijken
wat er zoal bij hen leeft heeft de KNSB ineens 50 mensen erbij waar mogelijk goede
informatie vandaan komt. Dit proces is nu in gang gezet en wordt de komende maanden
geëvalueerd.
Ik denk dat daar zeker goede ideeën uit kunnen komen en de kunst is dan om deze
vrijwilligers in de toekomst ook te informeren over de ontwikkelingen binnen de KNSB en de
schaatssport.
Vergelijk het maar met een bedrijf of organisatie. Communicatie moet van boven naar
beneden maar vooral ook andersom. Te vaak wordt dit nog genegeerd of niet serieus
genoeg genomen.
Ik zit nu bijna 6 jaar in de Ledenraad en bijna 5 jaar in de auditcommissie. Het was en is tot
het einde van dit jaar boeiend maar ook tijdrovend. Het bepaalt toch voor een deel je
agenda en nu is de tijd gekomen om aan het einde van mijn tweede termijn te stoppen. Ik
heb veel mensen ontmoet en interessante gesprekken gehad en dat is toch ook een
boeiend onderdeel van vrijwilligerswerk binnen een sport waarin je graag actief bent. Als
onze redacteur Fred dat goedkeurt wil ik na mijn afscheid nog wel een stukje schrijven over
dit jaar en de ontwikkelingen binnen een kerngezonde en dynamische sportbond.
Met sportieve groet,
Theo Stroot

VRIJDAG OCHTEND Ronden.
Tja de OIJC traint met de groep altijd op dinsdag avond, maar er zijn van die stramme mannen die
elke vrijdagochtend ook tijd hebben. Gezamenlijk rijden ze dan op de baan in Enschede, en maken
vele, vele ronden.
Je kan ze wel vragen om daarover te berichten, maar dat blijkt lastig. Gelukkig heeft “de
Doorloper” zijn eigen spionnen of beter een verslaggever die er graag in duikt. Op de Vinksite app
vind je meerdere accounts met de naam OIJC, zo is er een oijc-1 of een oijc-6 enz. Jan Lansink
doet minder geheimzinnig, je kan hem zo op naam vinden. Hij is een echte ronden vreter, staat
bovenin het lijstje van meeste ronden op de Twentse ijsbaan dit seizoen. Met hoeveel rijden ze nu
daar rond, helemaal duidelijk is dat niet, maar denk toch maar even aan alle pensionado’s.

VI
<SKEELER - TECHNIEK>
Nu de winter voorbij is, denkt de redactie dat het tijd wordt voor wieltjes. Maar wat is nu de juiste Skeeler-techniek?
De redactie hoopt dat met de info van hieronder een goede zomer gedraaid kan worden.
Menigeen van de Oldenzaalse IJsclub (OIJC) zal wel iets aan z’n conditie willen doen om in oktober weer fit en goed
op het ijs te staan.
Er zijn verschillende websites die hun licht laten schijnen en aandachtspunten beschrijven en illustreren.
•
•
•
•

Techniek - Ik Ga Skeeleren | Alles over skeeleren, inline-skaten en schaatsen!
De juiste skeelertechniek voor meer snelheid en veiligheid | Sport: Sportieve activiteiten (infonu.nl)
Skeelertechniek verbeteren en oefenen | Alles over Skeeleren
Leren skeeleren? Met deze tips leer je goed skeeleren (skeelerenenskaten.nl)

Je zou kunnen zeggen dat de skeelertechniek bestaat uit een aantal kern taken, te weten:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Knieën in 90 graden
Bovenlichaam in de heup buigen
Het bekken kantelen
Zijwaarts afzetten
Rijdt met lange slagen
Zonder afzet, de skeelers recht vooruit laten staan.

Nu wordt het oefenen en trainen, dat kan al op straat, maar let op, VEILIGHEID gaat voor alles.
Helm, polsbeschermers en kniebeschermers zijn een minimum.
De OIJC jeugd weet er alles van, zij gaan dan weer naar de multi-baan in Losser en draaien hun robndjes zonder
verkeer.
Wanneer je op straat gaat, denk aan het beheersen van stoppen!!! REMMEN dus…….
De hielstop en de sleepstop zijn de meest gebruikte remtechnieken. Twee andere manieren om te remmen zijn: de
ploeg en de bermstop dit kan voor een beginnend skeeleraar een goed alternatief zijn. Maar de laatste twee zijn geen
noodstop bij een kruispunt!!
Uiteraard heeft de KNSB ook prima informatie om de zomer door te komen
Een mooie metafoor: De POWERBOX: zie De 'powerbox' als basis van de inlinetechniek | Schaatsen.nl

verschillen aan tussen skeeleren en schaatsen.
"Op het ijs heb je vanwege de ronding in je ijzers
juist op het einde van je afzet grip.
Bij het skeeleren heb je alleen grip binnen
de powerbox",

VII

MARATHONSCHAATSEN,
Een herstart van de competitie na een pauze van ruim 6 weken, best wel lastig
zo’n seizoen met gaten
Zoals al verhaald in de vorige editie van de doorloper, was de start matig, wel enkele punten in de noord-oost 😊
en enkele valpartijen in de regio competitie.
In de weken van de onderbreking (eigenlijk van eind november t/m midden januari) toch maar getraind op lange
afstanden. In eind november en in december flink aan de rondes gewerkt. Zo tussen de 145 en 160 rondes in een
ochtend training met mooie blokken van rond de 36 a 37 seconden met zo nu een dan een uitschieter naar 34.
En toen ging de baan nog echt dicht ook.
Dus er moest maar weer op de fiets geklommen worden en hopen op natuurijs, maar dat laatste kwam alleen op de
autoruiten in de vroege ochtend enkele keren.
Dan zou op 23 januari al de volgende Noord-Oost rit zijn, weer in Enschede, maar dat was te vroeg, dus het werd
weer opgestart in Groningen, daarna Deventer en een afsluitende wedstrijd in Maart in Thialf te Heerenveen.
Prachtig mooi ijs, maar voor Fred bleek het wedstrijdritme behoorlijk verstoord. De goede duurblokken op de
zondag ochtenden gaven genoeg conditie, maar te weinig topsnelheid. Toch geeft Fred aan in het gesprek met onze
verslaggever “De Marathon supporter” dat de zondagochtend blokken heerlijke ritten waren, met een max van 175
rondes, waarin 2 keer een blok van zo’n 45 rondes zat zonder een enkele 40iger (dus alles tussen 35- en 39-ers)

Alles bij elkaar is er nog een redelijk eind klassement uitgerold,
na de opschoning van hen die niet meer terugkwamen in de competitie
werd een 39e plaats belegd door de OIJC-rijder in de
Noord-Oost competitie. Ook onze oud ijsmeester Laurens Klaas heeft nog
Een keer gereden en is als 47e geklasseerd .Alle rijders hopen volgend
seizoen weer een normale doorlopende competitie te kunnen uitrijden.

Uw Marathonsupporter.

Fietsen met ………………………………………………..
VIII

De wind in de rug en een lente zonnetje ……….dat hadden we al een tijd niet meer gehad. En eindelijk eind
februari begon de zon te schijnen. Nog wel fris in de ochtend maar daarna eigenlijke de hele maand Maart
zonneschijn in de middag en zo’n 15 graden. Maar toch waren er ook koude dagen bij met een stevige wind. De kale
weilanden en de bomen en struiken nog zonder blad, tja dan is het toch wel redelijk zwaar.
De eerste tochten werden al gesignaleerd op STRAVA
De éen na de ander was terug te vinden met rondjes in Twente.

FIETSEN met blote benen om er een kleurtje op te krijgen ………………………. Dat is wat sommigen van ons
OIJC-ers ook doen, bijvoorbeeld zaterdag 19 maart heerlijk, maar zondag 20 maart erg koud en grijs met veel wind,
dus de beenwarmertjes weer aan.

Echt wel nodig om een beetje
kleur te krijgen 😊

FIETSEN met straffe tegen wind……..
ook wel stoempen genoemd

Maar wat is dat nu eigenlijk:
1) Stoempen is een wielerterm. Wie stoempt,
fietst puur op kracht en doorzettings
vermogen. Sierlijk is het over het algemeen
niet: een stoemper zwiept en schudt nogal.

Het van oorsprong Vlaamse stoempen hangt samen met stampen 'de voet met kracht neerstoten': wie stoempt,
stampt op de pedalen.
2) Schonkig fietsen; keihard doorgaan (vaak met een groot verzet) met de blik op oneindig en het verstand op nul.
De wielrenner oefent veel kracht uit op de pedalen en fietst met heel het lichaam, niet sierlijk.

Het management heeft op een voortreffelijke manier gewerkt aan vervolgstappen en slaagde erin
twee andere sponsoren binnen te halen die een behoorlijk deel van het beooogde sponsorbedrag

.

IX

Van de redactie.
De doorloper heeft wel weer een aardige vulling. Het tweede deel van het seizoen konden de
ijsbanen weer open, Corona lijkt enigszins onder controle te zijn.
Dus onze verslaggevers konden er weer op uit om de OIJC-leden op het spoor te zetten zich
voor te bereiden voor gegarandeerd weer een nieuwe winter in 2022-2023.
Daarvoor is ook de zomer van belang, dus skeeleren en fietsen met z’n allen.
Zijn er straks verhalen over de lente en zomer ?? De redactie zou het graag weten.
Ga er eens lekker voor zitten straks in september en schrijf over uw zomer activiteiten
en hoe je straks weer goed beslagen ten ijs komt
Kopij voor de doorloper is altijd welkom!!!
Via deze DOORLOPER heeft u kunnen lezen over de skeeler techniek en het begin van het
fietsseizoen, en uiteraard een terugblik van de “Marathons supporter”:
Voor de rubriek “FIETSEN MET ……….” Hebben de verslaggevers deze keer STRAVA bekeken
of er al gestart is

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 bijdragen vanuit de leden binnen komen over
het zomer werk van de schaatser, 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

