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Van de redactie

We hebben vele jaren geprobeerd het club-
blad in stand te houden, maar in de huidige 
wereld is de communicatie via ons club-
blad traag en niet frequent. We hebben 
een nieuwe website waarop we veel sneller 
informatie kunnen geven die actueel is. Op 
het moment dat we onze Doorloper uitgeven 
is de informatie meestal al oud. Bovendien 
blijft het moeilijk om kopij voor de Doorloper 
te krijgen en kost het nogal moeite het blad 
te vullen. Daarbij komt nog dat ongeveer 
140 Doorlopers op papier gedrukt worden en 
waarschijnlijk al snel bij oud papier belan-
den. Toch ook een stukje verspilling. 
Daarom wil het bestuur op de jaarverga-
dering het voorstel doen het clubblad te 
vervangen door een nieuwsbrief die per 
mail naar de leden wordt gestuurd. Dit kan 
dan regelmatig gebeuren en we zijn ervan 
overtuigd dat we onze leden op deze manier 
beter kunnen informeren. 
We beseffen dat het even wennen zal zijn, 
maar we moeten met de tijd mee. Mochten 
er leden zijn die moeite hebben met email, 
dan kunnen we in de overgangsfase het be-
richt nog per post versturen. Maar uiteinde-
lijk zal het toch mogelijk moeten zijn alles 
per email toe sturen. 

Ons clubblad werd ook niet meer echt 
ondersteund door leden die wilden helpen 
het blad te maken. De regelmatige oproep 
aan leden om de redactie over te nemen of 
te helpen is tevergeefs geweest. Gelukkig 
was Jan Roeleveld bereid de Doorloper op te 
halen bij Saxion en deze ook te posten. Maar 
ook wanneer er wel hulp zou zijn, is  commu-
nicatie per nieuwsbrief naar de leden beter 
en actueler. 
We zullen dit voorstel dan ook in de jaar-
vergadering brengen en horen graag de 
reacties.
Natuurlijk wil ik iedereen bedanken die 
de afgelopen jaren wel de moeite hebben 
 genomen om interessante verhalen in te 
sturen. Zonder hun bijdrage was het blad 
een lege huls geweest. Maar het insturen van 
verhalen is ook in de toekomst mogelijk en 
plaatsing in een nieuwsbrief of op de website 
is dan een prima optie. 
We hopen dat we weer een mooi schaats-
seizoen zullen hebben en wie weet kunnen 
we de komende winter weer op Het  Hulsbeek 
schaatsen.

De redactie 
Theo Stroot 

Deze 85e Doorloper is mogelijk de laatste uitgave.  Het bestuur wil op de jaarvergadering 
graag haar mening geven over ons clubblad dat ongetwijfeld een lange periode heeft vervuld, 
maar in de huidige tijd van elektronische communicatie toch achterhaald is.
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Van de voorzitter

De afgelopen maanden heeft het bestuur niet 
stil gezeten. We hebben een actie rondom 
de helmen, we hebben besprekingen gevoerd 
met onze sponsor WBO en het resultaat is 
weer drie jaar samenwerken met deze fijne 
sponsor. Verder werd de jaarvergadering 
toertochtschaatsen van de KNSB bezocht en 
de nieuwe website gelanceerd.  En zo kan ik 
nog wel enkele zaken noemen. Kortom, ook 
bij een schaatsclub gaat alles door als er niet 
geschaatst wordt.
En schaatsen doen we weer op de dinsdag. 
Enkele leden kunnen helaas niet meer mee-
doen bij de trainingsgroep en meestal is dit 
vanwege drukke werkzaamheden. Maar er 
zijn inmiddels ook weer nieuwe leden bijge-
komen. Deze beweging zal altijd blijven.
Op het moment van dit schrijven zijn we net 
gestart met de helmenactie. Het bestuur is 
van mening dat dit voor alle leden van de 
trainingsgroep een prachtige kans is om er 
een aan te schaffen. Persoonlijk denk ik dat 
in de toekomst ook bij het schaatsen meer 
helmen gedragen gaan worden. En laten 
we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel 
eens een valpartij gezien waarbij we enorm 
geschrokken zijn. Gelukkig loopt het meestal 
goed af, maar niet altijd. Hoofdbescherming 
kan dan toch een belangrijk middel zijn 
om het risico te verminderen. Natuurlijk 
is het geen garantie, maar met name het 
achterhoofd heeft met een helm veel meer 
bescherming dan een gewone muts. En vei-
ligheid gaat boven alles. In een gesprek met 
de KNSB werd mij duidelijk dat ook zij dit  

initiatief van harte ondersteunen. En ik weet 
het wel, ze zien er een beetje oubollig uit. 
Maar dat nemen we dan maar op de koop toe 
en alles went.
Het bestuur is bijzonder verheugd dat Jan 
Roeleveld zich beschikbaar heeft gesteld om 
het jeugdbeleid te ondersteunen. Jan heeft 
bij clinics al bewezen goed uit de voeten te 
kunnen met jeugd en we zullen samen eens 
gaan kijken welke acties we kunnen onder-
nemen om meer jeugdleden te werven. De 
meesten van jullie kennen Jan goed en we 
zullen hem op de jaarvergadering kandidaat 
stellen als bestuurslid.
Heel speciaal wil ik hier nog noemen onze 
trainers op de dinsdag en wel Gerard Heuvel, 
Gerrit Nijhuis en Gerrit Hesselink. Ieder op 
zijn manier en nu al weer een aantal jaren 
bereid de trainingen te verzorgen. Gerard 
Heuvel de snelle groep, Gerrit Nijhuis de 
wat mindere goden, waartoe ook de schrij-
ver van dit verhaal behoort en er wel in zal 
berusten in deze groep te blijven. En dan 
Gerrit Hesselink die met al zijn ervaring 
een mooi groepje heeft, maar vooral steeds 
weer de nieuwe leden die op proef zijn, 
wegwijs maakt. Ik kan jullie zeggen dat het 
heel plezierig is dat deze verdeling goed 
functioneert en ik wil de trainers nog eens 
bedanken voor hun inzet. Dat het bestuur 
overweegt een jeugdtrainer aan te stellen 
heeft ook de volle ondersteuning van onze 
trainers. Dit is een van de mogelijkheden om 
de jeugd meer persoonlijke aandacht te ge-
ven, met name ook om ze voor te bereiden 

Beste leden,

Terwijl de bladeren nu toch echt vallen en we genoten hebben van 
nog een paar warme oktober weken komt toch weer de interesse in 
het schaatsen naar boven. Want wees eerlijk, bij 20° naar de ijsbaan 
in Enschede gaan is nou niet direct iets waar we warm voor lopen. Schaatsers willen het 
liefst vrieskou en dan pas ontdooien ze.
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voor deelname aan wedstrijden.
Beste leden, lees ook even het verhaal van 
de redactie. We gaan met de tijd mee en 
daarom willen we deze Doorloper vervan-
gen door een soort elektronische Doorloper 
Nieuwsbrief. De argumenten hiervoor zijn 
vermeld en het bestuur denkt dat we dan 
nog beter en sneller informatie kunnen 
verstrekken. Voeg daarbij de vernieuwde 
website en ik denk dat we kunnen stellen dat 
de communicatie enorm kan verbeteren.
Laten we er met zijn allen weer een mooi 
seizoen van maken en dan maar afwachten 
of het wil vriezen. En ik gaf het al eerder aan 
dat ik niet geloof in 

weersvoorspellingen. Al die verhalen over 
veel eikels en zo ( wie telt ze dan eigenlijk) 
lap ik aan mijn laars. We wachten gewoon af 
en Onze Lieve Heer vertelt het ons ook niet. 
Maar we zijn er klaar voor en de nieuwe OIJC 
container staat bij het Muldershoes op Het 
Hulsbeek klaar voor gebruik om alle hulpmid-
delen er zo uit te kunnen halen. En ik weet 
zeker dat onze vrijwilligers er weer zullen 
zijn om te helpen, waar mogelijk, indien het 
echte natuurijs zich weer aandient.

Een sportieve groet,
Theo Stroot
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Helaas een paar weken voor de wedstrijd 
liep ze een ernstige scheenbeenblessure 
op, dus was de vraag of ik het over wilde 
nemen. Dat heb ik gedaan, maar helaas had 
ik te weinig kilometers in de benen om echt 
te kunnen lopen wat ik zou willen. De dag 
van de wedstrijd was ik erg zenuwachtig, ik 
wilde niet als laatste eindigen! Het start-
schot klonk en daar gingen we massaal op 
weg met de eerste meters duwen en trek-
ken. We moesten 2 ronden lopen; dit was in 
totaal 7,4 kilometer. Helemaal kapot kwam 
ik over, snel de transponder overdragen aan 
pa, maar het klitteband wilde niet los laten. 
Ook dat nog! Pa weet hem los te krijgen en 
dan kan hij aan de 31 kilometer wielrennen 
beginnen. Hij heeft goed getraind en fietst 

volle bak en velen haalt hij terug en brengt 
ze op achterstand. Na mij moesten nog zo’n 
6 lopers binnen komen. Toen pa terug kwam 
van het fietsen stonden er nog een hele boel 
lopers te wachten op hun fietser. Vol verba-
zing keken ze van hem naar mij toen ik de 
transponder weer om mijn enkel deed en aan 
mijn laatste ronde begon van 3,7 km. Van de 
115 teams zijn we 87 ste geworden met een 
tijd van in totaal  01:50:03 en zijn we het 
beste Deurningse gemengde duo geworden! 
Niemand die met ons de strijd aan durfde 
te gaan! Het was een leuke middag en zeker 
voor herhaling vatbaar. 
Groetjes Eddie en Bianca Heuvel.  

Ieder jaar wordt er in Deurningen de Run Bike Run georganiseerd, zo ook dit jaar. Eddie 
heeft vele jaren in de organisatie gezeten, maar is hiermee gestopt en wilde wel eens mee 
doen en dan het liefst met een van zijn dochters! Cynthia die al flink aan het trainen was, 
heeft gezegd mee te zullen doen

RBR Deurningen
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1991-1992
De organisatie van de trainingsgroep was on-
dermeer in handen van Steffen Klok en Gerrit 
Grunder.

Aan het begin van het seizoen wordt er een 
info-avond georganiseerd waarbij Henk Gem-
ser vertelt uit zijn ervaring als kernploegtrai-
ner over training, trainingsopbouw, belast-
baarheid, krachttraining en herstel.
Er zit door de afgelopen ijsperiode een duide-
lijke groei in het ledental, maar ook doordat 
de scholen zijn benaderd voor gratis training 
in de hal in Enschede.

Conditietraining op donderdag voor de heren 
door Roelof Eshuis met Gerrit Nijhuis als 
reservetrainer en voor de dames door Karin 
Haverkorte.

Fietsen op dinsdagavond onder leiding van 
Steffen Klok en op zondagmorgen onder lei-
ding van Henk Buss.

In de winterperiode werd de conditietraining 
verplaatst naar het sportpark Bornsedijk. 
Gerrit Nijhuis kreeg in september een ernstig 

ongeluk en kon daardoor twee jaar lang niet 
assisteren of zelf schaatstrainingen geven. 
Gerrit Hesselink, die in die tijd bezig was met 
de Jeugd Schaats Leider (JSL) cursus, heeft 
toen de training van Gerrit Nijhuis overgeno-
men. 

Gerrit Hesselink is toen ook gestart met een 
aparte groep beginners, pupillen en moeders 
van de pupillen. 

IJstraining op dinsdagavond door Roelof Eshuis 
en Gerrit Hesselink met als vervangende trai-
ner Steffen Klok en 2x in de week op dinsdag 
/ donderdag / zaterdag in Deventer bij DIJC 
door Theo de Wals. Mede door het effect van 
de krachttraining zijn er goede resultaten 
bereikt.

Verder op zondagmorgen in de publieke 
uren in overleg met elkaar in Enschede of 
 Deventer.

1990 - 1991 vervolg
In januari wordt er door Gerrit Grunder en Kees Tetterro een kamp georganiseerd waar niet 
kan worden geschaatst. Dit is in het prachtige natuurgebied van het Sauerland en wel in het 
plaatsje Astenberg op 776 meter hoogte. Met een kleine dertig deelnemers wordt dit een 
groot succes. Begin februari konden er drie ijstrainingen op de natuurijsbaan van het Huls-
beek worden gehouden. Het open Oldenzaalse kampioenschap werd gewonnen door Brian 
Pleyhuis. In Oostenrijk op de Weissensee hebben Aloys Engelbertink, Gerrit Nijhuis,Gerrit 
Hesselink en Theo Stroot met succes deelgenomen aan deze tocht. Ook Johan Haarman en 
Gerard Meijer hebben deelgenomen. Zij zijn inmiddels helaas overleden.
De nieuwe voorzitter Philip Driesen durft Patrick Huttenhuis al een groot talent te noemen.

Geschiedenis van de trainingen bij OIJC
Deel 2
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Op de baan in Enschede werden er samen met 
en tegen de jeugd van IJsclub Losser schaats-
wedstrijden  georganiseerd. De senioren 
reden hun rondewedstrijden op twee Olden-
zaalse en op twee Losserse trainingsuren. 
Verder werd op die baan in februari het OIJC 
clubkampioenschap gehouden. 
In februari wordt er een trainingskamp 
georganiseerd in Burgervlotbrug bij Petten. 
Vandaar uit kan er worden geschaatst op de 
kunstijsbaan in Alkmaar en droogtraining in 
de duinen en op het strand. Helaas kon door 
toedoen van de KNSB de schaatstraining in 
Alkmaar niet door gaan. Verder verliep het 
schaatskamp prima.

Ledenwerving bij de basisscholen leverde 
ongeveer 25 nieuwe jeugdleden op.
Twee kaderleden t.w. Steffen Klok en Karin 
Haverkotte hebben zich opgeven voor de JSL 
cursus. 

1992-1993
De organisatie van de trainingsgroep was 
ondermeer in handen van Karin Haverkotte en 
Gerrit Grunder.
Een nieuwe trainingsmogelijkheid biedt zich 
aan, namelijk het skeeleren op  de wieler-
baan van OWC. De club wil deze mogelijk-
heid uitbuiten om nieuwe leden te kunnen 
trekken. 

Binnen OIJC zijn er 7 leden die het skeeleren 
actief beoefenen.

Aan het begin van het seizoen wordt er een 
info-avond georganiseerd waarbij de bekende 
schaatsenrijdster Christine Aaftink vertelt 
over studie en topsport, dagindeling van een 
topsporter, toeleven naar een groot toernooi 
en de trainingsopbouw hiervoor.

Conditietraining op donderdag voor de heren 
door Roelof Eshuis en met Eddie Heuvel als 
vervangende trainer en voor de dames door 
Karin Haverkorte.

Fietsen op zondagmorgen onder leiding van 
Patrick Huttenhuis en Henk Buss.

In de winterperiode werd de conditietraining 
verplaatst naar het sportpark Bornsedijk en 
zondagmorgen werd er geschaatst. 

IJstraining op dinsdagavond door Roelof Eshuis 
en Gerrit Hesselink met Gerrit Nijhuis voor de 
nieuwe jeugd op de binnenbaan. Verder zijn 
er geen pupillen meer voor Theo de Wals in 
Deventer. Enkele jonge talenten hebben via 
de Hengelose IJsclub de weg naar de nieuwe 
ijsbaan in Deventer gezocht. OIJC moet tijdig 
de eigen mogelijkheden  aan de talentvolle 
jeugd voorleggen. Anton Roelofs wil een 
groepje getalenteerde en gemotiveerde 
schaatsertjes van de andere Twentse ijsclubs 
bij elkaar brengen om tot de vorming van een 
homogene trainingsgroep te komen.   

De belangstelling voor de krachttraining loopt 
terug, 4 á 5 personen, zodat dit maar weer op 
eigen gelegenheid moet worden beoefend. 
Verder  op zondagmorgen in de publieke uren 
in overleg met elkaar in Enschede of Deven-
ter.

Op de baan in Enschede werden er samen met 
en tegen  de IJsclub Losser schaatswedstrij-
den  georganiseerd en voor de volwassenen 
komt er een ploegenachtervolgingswedstrijd. 
Zestien jeugdleden zijn voor het schaatsdi-
ploma geslaagd. Verder werd op die baan ook 
het OIJC clubkampioenschap gehouden. 

Enkele topschaatsers hebben op de 
 Oostenrijkse Weissensee het gezicht van onze 
club laten zien en wel Gerrit Nijhuis, Gerrit 
Hesselink, Karel Wigger en Albert Bosch.
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1993-1994
Aan het begin van het seizoen wordt er een 
info-avond georganiseerd waarbij dokter 
Lindemann, huisarts te Oldenzaal, uitleg 
geeft over bevriezingsverschijnselen en de 
behandeling hiervan. Verder mevrouw van der 
Laan, fysiotherapeute te Oldenzaal, over veel 
voorkomende sportblessures en hoe we daar 
verantwoord mee om moeten gaan 

Conditietraining op donderdag voor de heren 
door Roelof Eshuis met Gerrit Nijhuis als 
vervangende trainer voor de jeugd door Karin 
Haverkorte en Chantal Nijhuis. Vanwege 
teruglopende belangstelling aan het eind van 
het winterseizoen werd besloten rond carna-
val te stoppen met de droogtraining.

Fietsen op zondagmorgen onderleiding van 
Patrick Huttenhuis en Henk Buss.

In de winterperiode werd de conditietraining 
verplaatst naar het sportpark Bornsedijk en 
op zondagmorgen werd er geschaatst. 

Voor de ijstraining kreeg OIJC ook de beschik-
king over de binnenbaan van de IJshal. Verder 
is Karin Haverkotte, die ook de JSL cursus 
had gedaan, begonnen als trainster. Hierdoor 
kwam er een verdere differentiatie in de 
verschillende trainingsgroepen. Groep 1, seni-
oren en jeugd onder leiding van Roelof Eshuis 
en Gerrit Nijhuis op de buitenbaan  met de 
snellere rijders op buitenkant van de buiten-
ring en de wat langzamere op de binnenkant 
van de buitenring. Groep 2, beginnelingen en 
moeders van pupillen onder leiding van Gerrit 
Hesselink, op de binnenbaan. Groep 3, pupil-
len en jeugd onderleiding van Karin Haver-
kotte, ook op de binnenbaan.  

Enkele jonge talenten hebben via de Henge-
lose IJsclub een weg gezocht naar de nieuwe 
baan in Deventer.

Anton Roelofs zoekt een groepje getalen-
teerde en gemotiveerde schaatsertjes van de 
Twentse ijsclubs om  een Twentse selectie te 
vormen. 

Voor de jeugd naar Deventer: info organiseren 
voor de ouders over de trainingssoorten en de 
kosten.

Op de baan in Enschede werden er samen met 
en tegen de IJsclub Losser goed georganiseer-
de  schaatswedstrijden gehouden.

Het skeeleren is het eerste jaar  naar genoe-
gen verlopen met ongeveer 8 leden van OIJC 
en enkele anderen waarbij iemand uit Hen-
gelo voor een deel de training verzorgde.

1994-1995
De uitvoering van de conditietraining  is zoals 
voorgaande jaren.

Het skeeleren binnen de club gaat van start 
en de skeelercommissie verzorgt de promotie 
en organiseert de verhuur van skeelers aan de 
baan.

De club wordt voor de winterperiode in nieu-
we clubkleding gestoken bestaande uit jack, 
salopet, hoofdband en tas met embleem. 
De salopet zal voor de trainers van andere 
kwaliteit zijn omdat ze veel stil staan op het 
ijs. Voor de zomerperiode wordt nog nieuwe 
clubkleding uitgezocht. 

Kandidaten voor JSL cursus zijn: Gerrit Grun-
der, Johan Greving, en Henny Olde Holtkamp,  
Chantal Nijhuis, en Fred Smedes.

IJstraining op dinsdagavond in Enschede voor 
de senioren door Roelof Eshuis, Gerrit Hes-
selink en Gerrit Grunder met als reserve trai-
ners Hans Meiders en Henny Oude Holtkamp. 
Voor de jeugd groep 1 door Gerrit Nijhuis 
en Karin Haverkorte en voor jeugd groep 2 
Chantal Nijhuis.
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1995-1996
Conditietraining zoals voorgaande jaren.
Dit seizoen zijn er drie trainers bijgekomen, 
die alle drie de JSL cursus hebben gedaan, 
namelijk Chantal Nijhuis, Gerrit Gunder en 
Henny Olde Holtkamp.
Voor de ijstraining op dinsdag is zoveel be-
langstelling dat is besloten dat er alleen voor 
de helft van de senioren en de jeugd training 
is. Verder om alleen een technische training 
te houden, waarbij niet hard mag worden 
gereden. Daarnaast is er ook op zaterdagmor-
gen een mogelijkheid om te trainen voor de 
andere helft van de senioren en de jeugd. 

Roelof Eshuis geeft aan in Enschede 
 uitgekeken cq uitgetraind te zijn en stelt 
voor om met de senioren in Deventer te gaan 
trainen.

OIJC telt op dat moment 5 trainingsgroepen.
Bij de evaluatie van het seizoen wordt voor-
gesteld om een groep senioren naar Deventer 
te krijgen, eventueel met ondersteuning 
in de vervoerskosten, de senioren de ene 

week op  zaterdag en de andere week op 
dinsdag te laten trainen, per groep  wisselen 
met  snelheidstraining, op maandag een 
 trainingsuur van 17.00 - 18.00 uur te regelen.

In januari en in februari wordt de ijstraining 
één keer op de natuurijsbaan van het Huls-
beek gehouden 

Er wordt een Jeugdcommissie opgericht met 
als leden  Hennie Oude Holtkamp, Marriet 
Roolvink, Berry Hogenkamp, Chantal Nijhuis, 
Herman Helsen, Gerrit Leusink en Karin 
 Haverkotte.

Ook wordt voorgesteld om eind  november 
of begin januari een schaatskamp van 
vrijdagavond tot zondagavond in Geleen te 
 organiseren.

Kandidaten voor JSL cursus zijn: Erik Pouwels 
en Fred Smedes.

Wordt vervolgd  Roelof Eshuis
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Maar zo’n Elfstedentocht kan alleen door de 
allersterksten worden geschaatst. Hun namen 
worden van generatie op generatie in de 
familiekring trots doorverteld met de gereden 
tijden erbij: ‘in slechts zestien uren’ of, hoe 
bestaat het ‘in vijftien uur precies’.

Soms komt de naam van zo’n krachtpatser in 
de krant te staan, zoals die van de Leeuwar-
der kunstschilder Willem Troost: hij volbrengt 
de tocht in 1862 helemaal alleen en staat 
daarvoor bijna een etmaal (!) op de schaats.

Maar wat er in de lange en bar strenge win-
ter van 1890 en 1891 gebeurt, is nog nooit 
vertoond. Plotseling wordt het gewoon een 
rage om schaatsend langs de elf steden te 
gaan. Tientallen, nee honderden sterke kerels 
rijden de tocht of het niks is. En wie toevallig 
om een hartversterkinkje binnenvalt bij de 
kastelein Jan Heslinga in IJlst kan daar zijn 
prestatie vereeuwigen door zijn naam op een 
lijst te zetten.

Een heel opmerkelijk figuur die nu eveneens 
zo’n tocht wil maken, is de 25-jarige Willem 
J.H. alias Pim Mulier uit Haarlem. Hij is in 
Witmarsum als zoon van een burgemeester 
geboren en hij zal zich ontpoppen als een 
inventieve sportpionier, oprichter en organisa-
tor van takken van sport.
Achttien jaar later, wanneer hij secretaris is 
van de Nederlandsche Bond voor Lichame-
lijke Opvoeding, komt hij op een idee. Met 
de herinnering aan dit schaatsavontuur in z’n 
achterhoofd, denkt hij aan de mogelijkheid 
van een georganiseerde Elfstedentocht. Hij 
stond aan de basis van de organisatie van de 

eerste officiële tocht en de eerste wedstrijd 
in 1909 en ontwierp het kruisje dat deelne-
mers krijgen die de tocht volbrengen. Sinds 
1909 zijn er maar 15 officiële Elfstedentoch-
ten  gehouden. 

De 1e elfstedentocht 1909
Eind 1908 werd de wedstrijd uitgeschreven op 
een nog nader te bepalen datum. Er zou tot 
5 januari gelegenheid zijn om in te schrij-
ven. Toen het echter bleef vriezen en het 
ijs goed werd geacht, werd abrupt besloten 
de Elfstedentocht te vervroegen. De nieuwe 
einddatum voor inschrijving werd verschoven 
naar 1 januari. Mensen die echter tot Nieuw-
jaarsdag hadden gewacht waren daardoor te 
laat om zich in te schrijven. Zelfs inschrijvin-
gen op oudejaarsdag werden om onbekende 
reden niet meer geaccepteerd. Uiteindelijk 
hadden 48 personen zich tijdig ingeschreven. 
Dit uiteraard tot groot ongenoegen van vele 
anderen.
De dag dat het moest gebeuren viel plotseling 
de dooi in. Een meerderheid van de deelne-
mers hield het voor gezien. De 23 overgeble-
ven rijders die zich meldden bij hotel Amicitia 
aan de Wirdumerdijk te Leeuwarden moesten 
zelf maar zien of ze nog meededen, zo kregen 
ze te horen. Verrassend was de boodschap die 
de voorzitter van de IJsbond de deelnemers 
nog meegaf voor de start: u dient de tocht 
eigenlijk niet te beschouwen als een wed-
strijd, alleen de flink getrainde jongelui onder 
u mogen denken aan het winnen van een 
prijs. Was dit een toertocht of een wedstrijd? 
Er waren in ieder geval wel prijzen beschik-
baar voor de nummers één, twee en drie. Het 
competitie-element was desondanks nog niet 

Al lang was het in Friesland traditie om zodra het kon langs alle elf Friese steden te schaat-
sen. Door de eeuwen heen is het vaak geprobeerd. De eerste melding van een man die alle 
elf steden in één dag wist te bezoeken komt uit 1763

Beknopte historie van de Elfstedentocht
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wat het tegenwoordig is. 
Een treffend voorbeeld is een gebeurtenis na 
een korte pauze. Als Hoekstra en Leij willen 
vertrekken, roept Rooseboom: wacht nog 
even, ik ben nog niet klaar! Er wordt gewoon 
gewacht tot ook Rooseboom kan meekomen. 
Voorzitter Hijlkema gaf ook nog een ander 
advies mee: vooral in het begin wat kalm aan 
doen want wie het eerst in Dokkum is, zou 
wel eens het laatst in Stavoren kunnen zijn.
Voorzitter Hijlkema kreeg gelijk. J. Schaap uit 
Roordahuizum wist inderdaad als eerste Dok-
kum te bereiken. In Stavoren moest hij echter 
de strijd staken. Ook de anderen die tussen 
Leeuwarden en Franeker steeds aan kop lagen 
waren later niet meer in de top-10 te vinden. 
Bij Harlingen tekenden zich twee grote favo-
rieten af: Minne Hoekstra uit Warga en Gerlof 
van der Leij uit Marrum. De voorsprong van de 
Friezen groeide tot drie kwartier. Toen zij in 
Sneek echter even in een herberg uitrustten 
sloeg de schrik hun om het hart toen Tiete 
Rooseboom uit Amsterdam kwam binnenstap-
pen. Meteen vertrokken ze weer, maar Roose-
boom, blijkbaar nog niet zo erg vermoeid 
na de inhaalmanoeuvre, volgde meteen. De 
mannen praatten onder het schaatsen gezellig 
met elkaar. Tussen Hoekstra en Rooseboom 
ontstond rond de 5 kilometer voor de finish 
een discussie over hoe de strijd zou moe-
ten eindigen. Hoekstra zag een sprint vlak 
van tevoren wel zitten, terwijl Rooseboom 
liever gewoon zo hard mogelijk naar de finish 
wou. Hoekstra en van der Leij leek dit na 
zo’n lange tocht een gevaarlijke zaak, maar 
Rooseboom drukte zijn zin door. Rooseboom 
sprintte er dan ook vandoor. Minne Hoekstra 
bleek nog veel reserve te hebben en wist 
makkelijk te winnen. Hoekstra wist een tijd 
van 13 uur en 50 minuten neer te zetten. 
Gerlof van der Leij kwam drie minuten later 
aan en Rooseboom werd derde, vijf minuten 
na Hoekstra. De tocht inspireerde Mindert 
Hepkema tot het bepleiten van een speci-
ale vereniging voor de Elfstedentocht. Om 

zeker te zijn van gunstige ijsverhoudingen en 
voortaan zo mogelijk telkenjare niet alleen 
een Elfstedentocht maar ook een Elfsteden-
wedstrijd te kunnen organiseren. Zijn brief 
had resultaat. Op 15 januari 1909 werd de 
Vereniging De Friesche Elf Steden opgericht. 
Hepkema werd de eerste voorzitter.

de hel van 63
Op 18 januari 1963 werd met een tempera-
tuur van -18 graden begonnen aan de 12e 
Elfstedentocht. Het zou de meest legendari-
sche ooit worden.Om 9 uur was de tempera-
tuur opgelopen tot ongeveer -4, maar een 
oostnoordoostenwind stak rond die tijd op en 
nam geleidelijk toe tot krachtig De combi-
natie van matige vorst met de krachtige en 
af en toe harde oostenwind zorgde voor een 
zeer lage gevoelstemperatuur. Daarnaast was 
er veel stuifsneeuw, terwijl over Friesland al 
een pak van 20 cm sneeuw lag. Het ijs was 
op veel plekken amper begaanbaar. In het ijs 
zaten ontelbare scheuren, hobbels en sple-
ten. Net als bij de Elfde Elfstedentocht was 
de start van de Twaalfde Elfstedentocht bij 
Posthuma’s Spuitinrichting aan de Verlengde 
Schrans in Leeuwarden. Nadat Jan de Jong 
de deuren openschoof, renden de wedstrijd-
rijders naar het Van Harinxmakanaal om de 
schaatsen onder te binden. Het publiek, dat 
ook in groten getale het ijs op kwam, zorgde 
voor een te zware druk. Scheuren versche-
nen in het ijs waardoor water naar boven 
kwam. Snel schoof de massa naar de kant. De 
vele scheuren op het ijs zorgden ervoor dat 
iedereen die snelheid probeerde te maken al 
snel ten val kwam. Desondanks wist een groep 
van ongeveer vijftig man zich van de grote 
massa los te maken.Er gingen 9862 rijders 
van start. Slechts 127 zouden de eindstreep 
bereiken. Dat was een percentage van 1,3 
procent. Reinier Paping uit Ommen maakte 
zich onsterfelijk door als eerste over de finish 
te komen met een voorsprong van 22 minuten 
op Jan Uitham uit Noorderhogebrug.
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Evert van Benthem
Evert van Benthem is boer in de Leeuwte (tus-
sen Sint Jansklooster en Vollenhove) als hij 
landelijke bekendheid krijgt wanneer hij op 
21 februari 1985 de 13de Elfstedentocht wint. 
Samen met de marathonrijders Jan Kooiman, 
Jos Niesten en Henri Ruitenberg nadert hij als 
eerste de finish. In de eindsprint behaalt Van 
Benthem uiteindelijk met enkele meters een 
nipte overwinning. Pas na de finish kwam hij 
tot de ontdekking dat er een stuk uit het ijzer 
van zijn schaats was afgebroken. Deze schaats 
is later in het Eerste Friese Schaatsmuseum 
tentoongesteld.
Wanneer de tocht het jaar daarop, op 26 
februari 1986 wederom gehouden wordt, 
rijden Rein Jonker en Robert Kamperman 
in de frontlinie met Van Benthem mee. Van 
Benthem blijft echter aan kop, en staat die 
positie niet meer af. Hij blijkt wederom 
de sterkste en wint de rit met een tijd van 
6.55.17 uur. Daarna zagen we van Benthem 
in een tv reclame  die iedereen vandaag vast 
nog kent: dan wil je vast en zeker boer wor-
den..en schaatser “calvé pindakaas wie is er 
niet groot mee geworden”

In 1985 deden de dames voor het eerst mee 
met de Elfstedentocht. Lenie van der Hoorn 
was dat jaar de snelste dame. In 1986 was 
dit Tineke Dijkshoorn en in 1997 ging Klasina 
Seinstra met de eer er van door. Waarom al-
leen de eer? Omdat er toen nog geen aparte 
dames wedstrijd was. In de eerstvolgende 
Elfstedentocht zal er een aparte wedstrijd 
zijn voor vrouwen!.
In 1986 deed Zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Willem Alexander mee aan de Elfste-
dentocht. Hij reed deze tocht onder het 
pseudoniem W.A. van Buren. Pas halverwege 
de tocht werd er bekend dat hij meedeed. 
Prins Willem Alexander heeft de tocht volledig 
uitgereden.
 

De laatste Elfstedentocht
In 1997 was er al elf jaar lang geen Elfsteden-
tocht meer gehouden. Het jaar daarvoor, in 
1996, had de Elfstedenkoorts nog snel om zich 
heen gegrepen toen het erop begon te lijken 
dat er weer een tocht verreden zou worden. 
Maar toen de vorst niet doorzette, werden de 
schaatsen weer net zo snel opgeborgen als ze 
van zolder gehaald waren. In 1997 zette de 
vorst echter wel door. Na dagenlange vorst 
staken op 2 januari de rayonhoofden de kop-
pen bijeen voor de vergadering van de Ver-
eniging der Friesche Elfsteden. Na de bijeen-
komst gaf voorzitter Henk Kroes om 11.17 uur 
met de historische woorden het verlossende 
antwoord: It giet oan! 

Ogenblikkelijk steeg het aantal telefoon-
tjes in Friesland van 10.000 tot 25.000 per 
vijf minuten. Nog dezelfde dag waren alle 
hotelkamers in Leeuwarden bezet. Duizenden 
Friezen meldden zich aan bij het Fries Bureau 
voor Toerisme met de boodschap dat zij wel 
gratis schaatsers onderdak wilden bieden. 
Toeschouwers uit de rest van Nederland prik-
ten willekeurig Friese telefoonnummers in de 
hoop nog een slaapplaats te vinden. Anderhalf 
tot twee miljoen mensen werden in Friesland 
verwacht. De Telegraaf wist te melden dat er 
een enorme run op het huren van helikopters 
was ontstaan.Voor het in beeld brengen van 
de tocht der tochten zette de NOS vierhon-
derd medewerkers, zestien verslaggevers 
langs de route, elf regisseurs, drie motoren, 
drie helikopters en maar liefst 70 camera’s in. 
Daarnaast stuurden ook buitenlandse media 
in allerijl reportageploegen naar Friesland 
toe. In onder andere België, Duitsland, de 
Verenigde Staten en Japan was de tocht te 
volgen. In totaal waren er naar schatting 2000 
verslaggevers in actie om de Elfstedentocht te 
verslaan. De Elfstedentocht van 1997 was een 
bijzonder zware. De wind had een kracht van 
5 tot 6 en dit gecombineerd met een vorst 
van -6 graden in de ochtend tot maximaal 
-3 in de middag zorgden ervoor dat het een 
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bijzonder zware tocht werd. De gevoelstem-
peratuur lag rond de -10 en -15°C, soms tot 
-18°C tijdens windvlagen. Het was dan ook de 
zwaarste tocht sinds die van 1963. Ondanks 
de hevige vorst van de dag zelf en de dagen 
ervoor kende het ijs nog zwakke punten. Op 
verschillende plekken werden ijstransplanta-
ties uitgevoerd. Zo sneed de brandweer van 
Sneek met kettingzagen stukken ijs uit de 
stadsgracht om deze vervolgens in een wak 
te leggen. De transplantatie slaagde. Uitzon-
deringen daargelaten was het ijs van goede 
kwaliteit. Daar waar het ijs erg hobbelig was, 
werd het met speciale apparatuur geschuurd. 
Met enkele honderden meters te gaan zetten 
de 5  schaatsers die aleen vooruit zijn  alles 
op alles. Na de alles vergende eindsprint wist 

Henk Angenent Erik Hulzebosch een meter 
achter zich te laten en als eerste over de fi-
nish te komen in een tijd van 6.49.18. Na een 
eveneens spannende eindsprint met Gretha 
Smit wist Klasina Seinstra de beste vrouw te 
worden in een tijd van 7 uur en 49 minuten. 
Beide winnaars kregen een telegram van de 
Koningin.
Erik Hulzebosch zou met zijn zenuwslopende 
nederlaag overigens de status van volksheld 
krijgen, die uitgenodigd werd voor spreek-
beurten en ook een popster werd, die onder 
andere een carnavalskraker wist te scoren.

Deze bijdrage is ingestuurd door  
Rob Westerik

Deelnemers eerste elfstedentocht 1909
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Jaarvergadering OIJC
gehouden op 16 november 2011 om 20.00 uur

Aanwezig bestuur: Theo Stroot, Johan Greving, Roelof Eshuis en Bastiaan Boerrigter
Aanwezige leden: 28 leden (inclusief bestuur)
Afwezige leden:  Met kennisgeving: Marie-Louise Backhuijs, Benny Tijkotte,  
  Herman Bulthuis, Piet Bruijsten, Jos Buss.
Plaats: “OWC clubgebouw” te Oldenzaal
Notulist:  Bastiaan Boerrigter

1) Opening
In het openingswoord  heet de voorzitter alle aanwezigen van harte welkom. Alle aanwezigen 
worden verzocht de presentielijst te tekenen. Daarnaast wordt de OWC bedankt voor het be-
schikbaar stellen van de vergaderruimte.  

2) Vaststelling agenda
• Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om agendapunten toe te voegen. De  
 voorzitter wil de vrijwilligers in de rondvraag graag bijzonder benoemen. 

3) Notulen jaarvergadering 17-11-2010
• Omdat de notulen reeds in de doorloper gestaan hebben wordt er beperkte tijd geboden  
 om de notulen nogmaals te lezen.
• De voorzitter merkt op dat bij punt 7 laatste onderdeel geen draaiboek natuurijs moet zijn  
 maar draaiboek Hulsbeekronde. 
• Verder worden de notulen goedgekeurd .

4) Mededelingen
• De afwezigen met kennisgeving worden genoemd.
• De voorzitter dankt de medebestuursleden voor de goede samenwerking en alle  
 vrijwilligers voor hun inzet: 
• De trainers, inclusief Roelof Eshuis die de jeugd weer is gaan trainen. 
• De juryleden, 
• ijsmeesters, 
• vrijwilligers bij natuurijs, 
• schoonmakers van de natuurijsbaan op het Hulsbeek en 
• Eric voor het beheer van de website en layout van “De doorloper”.
• Speciale dank gaat uit naar Jos Buss (helaas verhinderd) voor haar inzet bij de koek en  
 zopie. Afgelopen jaren heeft ze de werkzaamheden perfect uitgevoerd, maar draagt de  
 werkzaamheden over aan Lobina Greving.

Notulen jaarvergadering 2011



de Doorloper Oldenzaalse IJsclub

16

• De voorzitter dankt tot slot de hoofdsponsor WBO voor de goede samenwerking.  
 De OIJC hoopt op voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst.
• De voorzitter benoemd dat er een vrijwilligers avond wordt georganiseerd bij “de Bond”  
 op 1 december 2011. Vrijwilligers van Oldenzaal kunnen er naartoe.

5) Jaarverslag secretaris. (door Bastiaan Boerrigter) 
• Ondanks de lange vorstperiode zijn dit jaar de ijscondities niet goed genoeg geweest om  
 de natuurijsbaan op het Hulsbeek open te stellen. 
• Dankzij de vrijwilligers en de samenwerking met OCP kunnen we nu in een relatief korte  
 tijd een professionele ijsbaan neerzetten.
• Het handboek Hulsbeekronde is gereed en goedgekeurd. Dit betekent dat we binnenkort  
 €400,- aan materialen voor de toertocht van de KNSB in ontvangst mogen nemen.
• Het draaiboek natuurijs is tevens herschreven en wordt naar verwachting binnenkort rond 
 gestuurd. Er volgt in december een avond om eea te bespreken.
• Het aantal vrijwilligers bij natuurijs is verdubbeld van 10 naar 20.
• Er is een nieuwe veegmachine aangeschaft met betere capaciteit.
• In februari is de overeenkomst gesloten met het Outdoor Challenge Park (OCP) voor  
 gebruik tijdens natuurijs. We hebben hier een betere opgang en mogen gebruik maken van  
 de Tipi tent, klaslokaal en toiletten.
• De samenwerking met onze sponsor WBO verloopt naar wens. We hebben recent nog voor  
 WBO op het nieuwe funcourt op Zuid Berghuizen onder leiding van Roelof Eshuis een  
 skeelertraining gegeven. Het is de bedoeling om bij vorst dit baantje onder water te  
 zetten. Daar kan dan door de OIJC mogelijk ook training voor kinderen worden gegeven.
• In verband met het 25 jarig jubileum zijn we op 15 januari met een club van 45 personen  
 naar Flevonice in Biddinghuizen geweest. Na deze prachtige middag was er een heerlijk  
 stamppotbuffet in “de Abdij” van de WBO.
• Daarnaast hebben we voor alle leden op 26 maart een prachtig feest georganiseerd bij  
 onze adverteerder Luttikhuis. Tijdens deze avond werden alle bekende 25 jarige  
 jubilarissen gehuldigd. De avond werd muzikaal ondersteund door Toon & Toon. 
• We hebben momenteel 150 leden, waarvan 39 volwassenen en 7 jeugdleden op het kunstijs  
 trainen. De 12 jarige Lars Olthof is een nieuw jeugdlid. Hij heeft de tocht van 100 km op  
 de Reschensee in minder dan 5,5 uur afgelegd.
• Het zou mooi zijn wanneer de OIJC de resterende schaatspakken kan uitgeven aan nieuwe  
 actieve leden. Nieuwe leden kunnen zich melden bij de secretaris.

6) Jaarverslagen commissies:
•  Verslag “de Doorloper” (door Theo Stroot)
• De Doorloper verschijnt 3 x per jaar. Papieren clubblad blijkt erg belangrijk om uit te  
 kunnen delen en om aan anderen te kunnen laten zien wat we doen als club. Daarnaast 
 leveren de advertenties goede inkomsten op voor de clubkas.
• Jan Roeleveld haalt vanaf nu de “Doorlopers” op bij de Saxion en zorgt ervoor dat ze  
 gepost worden. Theo dankt Jan voor zijn inzet.
• Ondanks de verhuizing naar Rietmolen regelt Eric Pierik nog steeds de lay out van de  
 Doorloper en de website. Hij wil dit in de toekomst ook blijven doen. 
• Kopij  voor in de Doorloper blijft een lastig onderdeel. Nogmaals het verzoek aan leden om  
 stukken in te zenden. Daarnaast het verzoek aan de leden om zich aan te melden voor hulp  
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 bij het maken van de Doorloper. Kandidaten kunnen dit kenbaar maken door een mail te  
 sturen naar info@oijc.nl.
 
• Verslag website (door Theo Stroot)
• De mail wordt dagelijks bijgehouden door Theo Stroot en bij zijn afwezigheid nemen de  
 andere bestuursleden dit over. 
• Aanmeldingen voor de proeftraining kunnen gestuurd worden aan info@oijc.nl.
• Als de baan open is wordt dit gecommuniceerd via de website. Check daarom tijdens vorst  
 regelmatig www.oijc.nl.
• Probleem bij de website is dat deze voor de lezer zeer gebruiksvriendelijk is maar voor het  
 beheer zeer lastig blijkt. Wanneer er snel zaken op de site gecommuniceerd moeten  
 worden kan dit problemen opleveren. Het bestuur overweegt om een gebruiksvriendelijke  
 site te laten bouwen. Hierover verderop in de notulen meer. 

• Verslag kledingcommissie (door Bastiaan Boerrigter)
• Afgelopen jaar zijn er weinig mutaties geweest waardoor er vanuit de kledingcommissie  
 geen mededelingen zijn.
• Nieuwe leden die een schaatspak willen aanschaffen kunnen een mail sturen naar  
 info@oijc.nl om een afspraak te maken voor het passen. Er zijn namelijk nog een aantal  
 maten op voorraad.
• De voorzitter merkt op dat bij de laatste levering op de achterzak van de jasjes geen  
 opdruk van de OIJC vermeld staat. De secretaris heeft daarover nog contact met de  
 leverancier Huisjes sportswear. 
• Gerrit Nijhuis merkt op dat het wel goed is om met dezelfde pakken verder te gaan ook  
 na het eventueel eindigen van een sponsorovereenkomst. Voorzitter geeft aan dat dit ook  
 de bedoeling is. 

• Verslag Trainingsgroep Enschede (door Roelof Eshuis)
• Ook voor dit jaar hebben de trainers Gerard Heuvel, Gerrit Hesselink en Gerrit Nijhuis hun  
 hulp toegezegd bij het trainen van de 45 op het kunstijs trainende leden. Dit zijn er  
 ongeveer net zoveel als vorig jaar. 
• Er trainen 7 jeugdleden binnen het samenwerkingsverband op het kunstijs in Enschede.  
 Hiervan komt er maar 1 uit Oldenzaal. Dit kan toch niet!! We moeten als club zorgen dat er  
 meer jeugd uit Oldenzaal bij komt.
• Dit jaar geen deelname aan het project “lekker fit” omdat dit vorige seizoen ons geen  
 nieuwe jeugdleden heeft opgeleverd en het schaatsen reeds onder de aandacht van de  
 kinderen en Oldenzaal was gebracht.  
• Mede doordat de training van onze jeugd niet altijd soepel verliep heeft Roelof Eshuis  
 besloten om de training in het nieuwe seizoen van de jeugd weer op te pakken. 
• Positief punt is dat 4 jeugdleden hebben meegedaan aan de interclub wedstrijden. Jammer  
 dat er bij de laatste interclub wedstrijden 3 niet kwamen opdagen. Dit zorgt voor veel  
 frustratie voor en bij het verloop van de wedstrijd. 
• Bij de schaatstocht op de Reschensee in Oostenrijk heeft een jongen van 12 jaar  
 (Lars Olthof), samen met zijn vader, in ongeveer 5 ½ uur een afstand van 100km  
 geschaatst. Toen Roelof en Theo hoorden dat hij uit Oldenzaal kwam, zijn ze er toe gegaan  
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 om hem hiermee te feliciteren en om hem een gratis jaarabonnement aan te bieden.  
 Binnenkort doet hij mee aan de interclub- en marathonwedstrijden.
• Helaas doen er niet meer senior leden mee aan de schaatswedstrijden. Verzoek aan elk lid  
 om hier eens over na te denken en eventueel aan te melden. Het is erg leuk en uitdagend. 

• Verslag Technische commissie (Albert Bosch)
• Winter 2010/2011 was er en met veel vorst en veel sneeuw. Hierdoor moest er veel  
 geveegd worden. Door de overuren van de veegmachine zijn er 3 V-snaren geknapt. Om  
 de oude veegmachine te sparen is er na overleg tussen ijsmeester en bestuur een 2e  
 nieuwe veegmachine aangeschaft.  
• Dit jaar worden er door onze club geen werkzaamheden verricht aan de ijsbaan op het  
 Hulsbeek. We hebben het werk uitbesteedt aan Avelein. Zij zullen deze maand het gras  
 rond de vijver nog maaien zodat we weer klaar zijn voor een mooie winter met veel vorst  
 en weinig sneeuw zodat er geschaatst kan worden. 
 
• Verslag Koek en zopie (door Theo Stoot)
• De voorzitter had Jos Buss graag persoonlijk willen bedanken voor haar jarenlange (vanaf  
 1997) inzet als coördinator van de Koek en zopie. Helaas is ze verhinderd waardoor een  
 woord van dank gericht wordt aan Henk Buss. Daarnaast wordt een bos bloemen en een  
 VVV bon uitgereikt.
• Lobina Greving neemt haar taken over. 
 
7) Jaarverslag penningmeester  
• De penningmeester geeft door middel van een presentatie een nadere toelichting op het  
 financiële verslag van het afgelopen jaar. De stukken worden genummerd uitgedeeld ter  
 verduidelijking, met het verzoek deze te retourneren en discreet om te gaan met de  
 gegevens.
• Er wordt door het bestuur een voorstel gedaan om een bedrag te reserveren voor het  
 bouwen van een nieuwe website. 
• Karel Wigger merkt op dat de lidmaatschapskosten laag zijn. Laurens Klaas geeft aan dat  
 door met een gezin te schaatsen op kunstijs de kosten uiteindelijk best hoog zijn.  
 Walter Kooiker merkt op dat de club er met een gezonde buffer goed voor staat. Hierdoor  
 is een verhoging van het lidmaatschap niet nodig. Wellicht in de toekomst een verhoging  
 maar we proberen de drempel nu juist laag te houden. 

8) Verslag kascontrole commissie
• Gerard Busser en Harry Olde Keizer hebben de kas op 3 november 2011 gecontroleerd  
 en in orde bevonden. De controle heeft plaatsgevonden door steekproefsgewijs het  
 kasboek 2010/2011 te beoordelen. 
• Dit jaar is een bedrag van € 4.161,- ten laste van de winst- en verliesrekening geboekt  
 ten behoeve van de aanschaf van de veegmachine. De veegmachine zal in 5 jaar  
 afgeschreven worden. 
• Dit verenigingsjaar zal afgesloten worden met een nadelig saldo van € 2.700,-. Dit komt  
 met name door de aanschaf van de veegmachine en de niet begrootte uitgaven voor het  
 bezoek aan Flevonice in Biddinghuizen.
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• De financiële administratie is op zeer correcte en betrouwbare wijze bijgehouden. De  
 vergadering dechargeert het bestuur.

9) Benoeming kascontrole commissie
• De kascommissie voor het jaar 2011/2012 bestaat uit Harry Olde Keizer en Henk Buss.  
 Nieuwe reserve is Walter Kooiker.

10) Begroting 2011/2012
• De penningmeester geeft door middel van een presentatie een nadere toelichting op de  
 begroting voor het komende jaar. Hierover zijn geen vragen.
• De voorzitter stelt voor een bedrag van € 1.050,- te reserveren voor de bouw van een  
 nieuwe gebruikersvriendelijke website. Hiertegen wordt geen bezwaar ingebracht. 

11) Verkiezing bestuursleden
• Er zijn geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen waardoor alle bestuursleden zich op 
 nieuw herkiesbaar stellen voor de komende 3 jaar.
• Aftredend en verkiesbaar secretaris: Bastiaan Boerrigter. Wordt door de aanwezige leden  
 akkoord bevonden.
• Aftredend en verkiesbaar penningmeester: Johan Greving. Wordt door de aanwezige leden  
 akkoord bevonden.
• Aftredend en verkiesbaar technische zaken kunstijs: Roelof Eshuis. Wordt door de  
 aanwezige leden akkoord bevonden.
• Aftredend en verkiesbaar voorzitter: Theo Stroot. Wordt door de aanwezige leden akkoord  
 bevonden. 
• Fred Smedes merkt op dat er een risico kleeft aan het feit dat het hele bestuur over 3 jaar  
 herkiesbaar is. Theo Stroot geeft aan dat er aan een aftredingschema wordt gewerkt. 
• Het bestuur is opzoek naar een aanvullend enthousiast bestuurslid die o.a. de kar wil  
 trekken voor het jeugdschaatsen. Omdat een jong persoon de jeugd meer aanspreekt zou  
 dat het allermooist zijn. Het bestuur roept op elkaar hierover eventueel aan te spreken.

12) Huldiging nieuwe jubilarissen en foto van alle jubilarissen 1985/86
• De volgende nieuwe jubilarissen worden naar voren gehaald en gehuldigd.
 Martijn Halink 
 Eddie Heuvel
 Jaques Bielen
 Gerard Kuiper en Peter Willemsen waren niet aanwezig en krijgen het aandenken thuis  
 bezorgd.
• Verzoek aan alle aanwezige jubilarissen om naar voren te komen voor een mooie foto! 

13) Rondvraag
• Theo Stroot merkt op dat alle vrijwilligers van de OIJC verzekerd zijn via de gemeente  
 wanneer ze vrijwilligerswerk voor de club doen. 
• Gerrit Nijhuis merkt op dat hij in gesprek kwam met 5 jongens die graag willen trainen bij  
 de OIJC. Voorzitter geeft aan dat ze zich kunnen aanmelden voor de proeftraining via  
 info@oijc.nl.
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• Walter Kooiker merkt op dat zijn vijver vanochtend dichtgevroren was.
• Gerrit Halink merkt op dat er meer leden naar de natuurijsbaan op het Hulsbeek zullen  
 komen wanneer er een mail verstuurd wordt, dat de ijsbaan open is. Johan Greving geeft  
 aan een en ander te zullen overwegen.
• Fons Kamphuis merkt op dat er ooit een stempel voor medailles is geweest die mooier is  
 dan de huidige medaille. Niemand van de aanwezigen weet waar deze is. Het bestuur  
 verzoekt iedereen eens te kijken en deze eventueel aan te retourneren.

14) Lid van verdienste
 De voorzitter verzoekt Alloys Engelbertink en Gerrit Halink de zaal te verlaten zodat met  
 de rest van de aanwezigen overlegd kan worden of iedereen akkoord is hun voor te dragen  
 als lid van verdienste. Dit vanwege hun enorme verdienste voor OIJC. Iedereen is akkoord  
 en Aloys Engelbertink en Gerrit Halink worden toegesproken met mooie woorden en  
 ontvangen van de voorzitter een prachtige onderscheiding.

15) Sluiting
 De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en voor de beste opkomst ooit.
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Lidmaatschap
Lid van de Oldenzaalse IJsclub wordt u door u op te geven bij de ledenadministratie:

 Johan Greving
 Daminklaan 5
 7573 CR  Oldenzaal
 0541-521498

Of via onze website;  
http://www.oijc.nl 
Emailadres: info@oijc.nl

Het lidmaatschap van de OIJC kost per jaar voor:

Volwassenen € 16,00
Jeugd tot 16 jaar € 9,00
Een gezin € 25,00

Bij dit bedrag zijn inbegrepen de toegang tot de ijsbaan op Het Hulsbeek.
Informatie over kosten van de verschillende trainingsgroepen kan worden ingewonnen  
bij Johan Greving.

Opzegging van het lidmaatschap en opzeggen van deelname aan een trainingsgroep dient te 
geschieden vóór 1 juli van het volgend seizoen en wel schriftelijk bij de ledenadministratie. 

De jaarvergadering zal plaatsvinden 
op woensdag 28 november om  
20.00 uur in het OWC gebouw.


