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Van de redactie

Een aantal leden heeft zich gestort op het 
volgen van de cursus Jury 1. Hierover staat 
een artikel in deze Doorloper. Als beloning 
en om de kennis in de praktijk te brengen 
werd het wereldkampioenschap “Sprint” in 
Heerenveen bezocht. Een enthousiaste OIJC-
toeschouwer heeft hierover een bijdrage 
geleverd aan deze Doorloper.
Is iemand van de lezers al op Flevonice ge-
weest? Indien dit het geval is, schrijf er dan 
eens iets over voor de volgende Doorloper.
Eric, bedankt voor je vele werk om alles 
weer op de goede plaats te brengen. 

Vormgeving is echt een vak apart. En daarbij 
profiteren wij van het feit dat je geweldige 
foto’s maakt, zodanig dat een aantal dames 
in Heerenveen spontaan naar het adres van 
onze vereniging vroegen.  
Bij het lezen van dit nummer ligt de carnaval 
al weer achter ons en het duurt niet lang of 
het voorjaar komt er weer aan.
Blijf genieten van de mooie schaatssport 
en veel plezier bij het lezen van deze 
 Doorloper.
Van de redactie,

Theo Stroot

Beste OIJCers,
Dit is dan alweer de eerste Doorloper van het jaar 2008. In deze veel te warme winter zijn 
we weer aangewezen op kunstijs. Even was er eind verleden jaar natuurijs en in de Doorloper 
kunnen jullie lezen over de prachtige zonnige zaterdag op de Bergvennen.
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Van de voorzitter

Namens onze vereniging hebben Bart Brendel 
en Roelof Eshuis deze vergadering bezocht. 
Hier werd gesproken over de wedstrijdor-
ganisatie op de nieuwe 400m baan en het is 
duidelijk dat dit niet vanzelf gaat. Naast De-
venter moer er ook een volledige bezetting 
in Enschede komen en men vraagt hiervoor 
vrijwilligers van alle aangesloten ijsclubs. 
Aangezien wij ook leden met een licentie 
hebben kunnen we niet aan de zijlijn staan. 
Tijdens een recente vergadering hebben 
Roelof Eshuis, Bart Brendel, Fred Smedes en 
ondergetekende overleg gehad en we zullen 
zien hoe we een bijdrage kunnen leveren. 
Het artikel in deze Doorloper geeft aan wat 
er zoal bij komt kijken en is geschreven door 
Roelof.

Het andere artikel gaat over de opleiding 
Jury 1 van de KNSB. Zeven vrijwilligers van 
onze ijsclub hebben hier de nodige uren 
ingestopt en allen zijn geslaagd. Ik verwijs 
voor meer informatie naar het verhaal van 
Fred Smedes waaraan ik niets heb toe te 
voegen.
 
Van het adverteerdersfront goed nieuws.  
Kuipers C1000 gaat door met adverteren in 
ons clubblad en wij bedanken Antoon en  Maria 
Smithuis voor de vele jaren die zij de club 
met een advertentie hebben onder steund. 
Nieuw in ons clubblad zijn de advertenties van 
Lansink Keukens en  Aannemingsbedrijf Elfe-
rink uit Oldenzaal. Persoonlijk heb ik met heel 
wat adverteerders een band door te proberen 
daar iets te kopen. 

Ik weet dat ik in herhaling val maar kijk eens 
in het clubblad wie OIJC ondersteunen. En 
stap eens bij ze binnen om te kijken of er 
iets van uw gading bij is.

Ik had kunnen beginnen met onze jaarverga-
dering van 14 november 2007 die door een 
flink aantal leden werd bezocht en waar in 
een goede stemming de agenda werd afge-
werkt. Elders in de Doorloper vindt u een 
beknopte samenvatting. Ook werd op deze 
avond duidelijk dat Bart Brendel als secre-
taris afscheid neemt en dat onze penning-
meester Gerrit Halink niet herkiesbaar is. We 
zullen dus op zoek moeten naar nieuw bloed 
en ik vraag u allen mee te denken. Ook al-
leen al als u denkt een kandidaat te hebben, 
laat het dan weten.

Goed nieuws is dat Roelof Eshuis zich bereid 
verklaard heeft plaats te nemen in het 
bestuur. Ik ben Roelof zeer erkentelijk dat 
hij als Algemeen Bestuurslid de technische 
zaken met betrekking tot kunstijs voor zijn 
rekening wil nemen.We zullen Roelof op de 
jaarvergadering voordragen, maar hij zal 
nu al met zijn werkzaamheden beginnen. Ik 
denk dat Roelof bij de meesten van u wel 
bekend is. Jaren heeft hij de ijstrainingen 
verzorgd en niet te vergeten de droogtrai-
ningen. Deze laatste begonnen altijd na de 
zomer op het Hulsbeek in een prachtige om-
geving. Het was soms zwoegen in dat mulle 
zand en ook persoonlijk heb ik wel eens met 
weemoed gedacht aan de uurtjes dat je in 
dat zelfde zand lekker in de zon lag te 

Beste leden,
Het jaar 2008 is al weer een maand oud en er is veel beweging  
binnen de club.Twee artikelen in deze Doorloper vermelden meer 
met betrekking tot de voorbereiding op de nieuwe baan in Enschede. 
Een daarvan gaat over een vergadering van de KNSB District Twente.
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luieren. Ik ben blij dat Roelof zijn grote 
ervaring ten aanzien van de schaatssport 
voor OIJC beschikbaar stelt en dat het lang 
verwachte vierde bestuurslid er is. Het zal 
de overige bestuursleden toch ontlasten.

Hebben we dan nog wensen of dromen? 
Ja zeker, natuurijs. Onze ijsmeesters Albert 
Bosch en Laurens Klaas worden ongeduldig 
en we waren er weer dichtbij.
Zaterdag 22 december hadden we op veel 
plekken al 7 cm. Maar helaas ook stukken 
met slechts 4 cm. Het goede nieuws is echter 
dat bij de opgang van de baan de ijs- aan-
groei veel beter was dan in het verleden. 
Dit komt door de keileem die verleden jaar 
is aangebracht. Ook werd bij het begin van 
de vorstperiode de damwand naar de grote 
vijver gedicht. Dit zijn zeker verbeteringen 

en bij een goede ijsperiode is de kans groot 
dat wij sneller open kunnen als in het ver-
leden. Het ijs was super, maar we kwamen 
twee nachtjes vorst te kort. Gelukkig hebben 
enkele liefhebbers wel op het natuurijs van 
de Bergvennen geschaatst en elders vindt u 
hierover een kort verhaal.
 
Beste leden, kom eens met een mooi ver-
haal of anekdote en stuur dit op naar de 
 redaktie. Het hoeft niet alleen maar over 
schaatsen te gaan, maar mag ook een andere 
sport of hobby betreffen. Als het maar 
 interessant is.

Een sportieve groet,
 
Theo Stroot de prille ijslaag op onze vijver

Roelof Eshuis bestuurslid technische zaken 
kunstijs tijdens de wk-sprint

Karin Kuitenbrouwer ontvangt een 
bloemetje voor al haar redactiewerk. 
 Helaas was Karin Steffens verhinderd.
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Met een opwarmertje van Normaal in de cd-
speler reed ik naar de Bergvennen. Eindelijk 
was het weer zo ver: er was weer natuurijs 
en kon er worden geschaatst. De laatste 
keer? Wanneer was dat? Ik wist het niet. 
3 Jaar geleden? In ieder geval had ik nog 
geschaatst in december 2002. Maar daarna? 
Goede vraag. Het antwoord op deze quiz-
vraag ligt nog steeds opgeborgen in mijn 
Alzheimer geheugen. 

Bij de Bergvennen was het nog niet zo druk 
als ik had verwacht, geen rijen auto’s die de 
weg blokkeerden en een aankondiging waren 
van de drukte op het ijs. In de loop van de 
middag kon je natuurlijk meer schaatslief-
hebbers verwachten, die van de schaats-
gelegenheid gebruik wilden maken.

Auto geparkeerd, en op naar het ijs. Het 
ijs was mooi, en met de rijp op bomen en 
 struiken was het alsof je een kerstplaatje 
binnenliep. Gewoon genieten van dit 
 aangezicht. 
Schaatsen ondergebonden en onwennig de 
eerste vijver verkennen. 

Het ijs was zwart, maar er zaten wel een 
paar stevige barsten in. Ook in de lengterich-
ting. Het water was niet overal bevroren, en 
her en der kraakte het wat, maar het ijs zag 
er verder betrouwbaar uit. Hènig an, en rap 
‘n betje? Dat was  hier niet nodig.
Na een paar verkennende rondjes wist ik 
waar het goed schaatsen was en kon ik on-
bezorgd mijn hart ophalen. Domweg  genieten 
op het Bergvennenijs. In de loop van de 
middag kwamen er steeds meer schaatsers 
en werd het ijs dus steeds slechter. Meer 
 barsten en meer water op het ijs zorgden 
ervoor dat je steeds beter uit moest kijken. 

Even nog napraten met Ellie Scholten, ex-
 redactrice van de Doorloper, en gevraagd 
een paar foto’s te mailen. Kon ik mooi ge-
bruiken voor mijn verslag in de Doorloper. 
Op weg naar huis draaide ik weer hetzelfde 
liedje van Normaal: Morgen goat wie hen 
schaatsenried’n. Maar wat zou hierna voor 
moois komen? Waren deze 2 dagen een 
 inleiding voor een ouderwetse winter of was 
het: ‘t Is weer voorbij die mooie winter? 

‘t Ies kan lied’n, ‘t Ies kan lied’n,
Morgen goat wie hen schaatsenried’n.

Schaatsen op de Bergvennen
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Een nieuwe ijsbaan in Twente, dat betekent ook een nieuwe organisatiestructuur op en aan 
de ijsbaan. Zo zullen op de nieuwe 400 meterbaan veel meer wedstrijden georganiseerd 
gaan worden, de trainingen zullen in andere vormen gegoten gaan worden etc.

Laat de wereld top maar naar Enschede  
komen, de jury is er klaar voor

IJsclubs zullen niet meer alleen een 
 wekelijks ijsblok afhuren, dan zou een baan 
te leeg blijven en daarmee onbetaalbaar 
worden. Trainingsuren zullen door de KNSB 
georganiseerd worden waarbinnen dan de 
aangesloten clubs, zoals de OIJC met hun 
leden kunnen gaan trainen. Vanuit deze 
trainingsgroepen zal weer een wedstrijd-
behoefte ontstaan op verschillende niveaus. 
Daarnaast zal er interregionale en geweste-
lijke, zoniet landelijke belangstelling komen 
om wedstrijden te rijden.

Om deze trainingen te coördineren en te 
organiseren is een kader nodig vanuit alle 
Twentse clubs. Zo ook zal er een wedstrijd-
jury nodig zijn. Hiervoor is er nu al een 
 scholing in Twente geweest waar ruim 30 
man aan hebben deelgenomen. De OIJC was 
met 7 personen goed vertegenwoordigd.

In november en december hebben  Gerrit 
Nijhuis, Albert Bosch, Chantal Spanjer, Theo 
Stroot, Ineke Bielen, Fred Smedes en Roelof 
Eshuis allen de cursus Jury-I langebaan 
gevolgd, ze zijn nu bezig met stages of zijn 
daar al mee klaar en zullen dan aan het eind 
van het seizoen gediplomeerd jurylid zijn. 
De cursus werd gegeven in Hengelo door de 
bezielende docent Jan Oosting, een inter-
nationale scheidsrechter, die zelf met de 
wereld toppers zo het één en ander heeft 
meegemaakt. Zijn verhalen hebben de cursus 
zeker van enige smeuïgheid voorzien.
Op de koude decemberavonden, waarop het 
ijs al in de sloot lag, moest op 20 december 
nog een examen afgelegd worden. 

De spanning steeg voor menigeen ten top. 
Zeker tijdens het laatste instructie-uur 
voor het examen waar een wesp, die nog 
niet door de kou bevangen was, een aanval 
inzette op Fred. Een steek in de rechter kant 
van de hals net onder de kaak liet wilde 
zwaai bewegingen opkomen die voor enige 
commotie zorgden. Gelukkig was er eerst 
een koffiepauze zodat de vrouw van docent 
Jan Oosting met azijn de wespensteek met 
opgekomen zwelling kon behandelen. Ze 
vond niet dat ze de steekplek voor de ogen 
van haar echtgenoot kon uitzuigen.

Een beetje dizzy door het ingebrachte gif 
werd 10 minuten later het examen afge-
nomen met een flink aantal multiple choice 
vragen. Het eerste klaar met alle vragen 
onder de 30 deelnemers was onze Ineke, 
waarna de rest ook vrij snel de vragen kon 
beëindigen.  Alleen moest de hele groep nog 
wachten op Theo, die zijn laatste antwoor-
den maar niet kon geven.
Daarna was er tijd om de antwoorden te 
checken en wisten we gelijk onze uitslagen. 
Deze lagen bij de OIJC-ers tussen een 8 en 
enkele 10en.
Volgens de docent hebben we aangetoond 
dat we meer weten over beslissingen wie een 
wedstrijd wint dan de internationale jury van 
de worldcup in Calgary waar een eerder over 
de finish komende Simon Kuipers tot verlie-
zer werd aangewezen, maar uiteindelijk toch 
de winnaar bleek te zijn.

Namens de jury afvaardiging van de OIJC.
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Er is nog kleding beschikbaar en deze wordt opgeruimd!

 • 3 jasjes maat 5

 • 2 wedstrijdpakken maat XS ( inruil )

 • 5 wedstrijdpakken maat L

Leden kunnen deze kleding gratis ophalen bij Ineke Bielen. Telefoon : 0541- 514891.
Kijken wie het clubblad als eerste leest. Op is op!

Cursisten jury 1 op  
stage in thialf
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• De nieuwe ijsbaan gaat open op  
1 oktober, en is open van 7.00 tot 
23.00 uur. De jaarlijkse kosten van  
€1 miljoen moeten worden opgebracht 
door 200.000 be talende bezoekers. 
Daarnaast is de vraag of de ijsclubs 
hun ijsuren kunnen behouden voor hun 
recreatieve  schaatsers.

• Eic Pierik gaat de lay-out van De Door-
loper verzorgen. Het clubblad verschijnt 
in februari, juni en september.

• Als de nieuwe ijsbaan haar poorten 
opent, zullen er meer schaatsende leden 
komen. Dat betekent meer trainers en 
meer samenwerking met de andere ijs-
clubs (Borne, Enschede en Losser). Deze 
samenwerking verloopt voorspoedig, 
zowel in Enschede als in Deventer.

• Juryleden zijn nodig voor het goede 
verloop van schaatswedstrijden. Voor de 
jurycursus hebben zich 7 leden  opge-
geven. En hebben inmiddels bijna hun 
diploma behaald.

• Evenals vorig jaar is de ijsbaan op het 
Hulsbeek ontdaan van schaatsbelemme-
rende factoren als waterplanten en gras 
langs de oevers. Ook is riet verwijderd 
en de verlichting gecontroleerd. 

• De financiële situatie van de club is 
gezond.

Bart Brendel 

Enkele punten die op de jaarvergadering ter sprake kwamen, zijn:

Jaarvergadering op 14 november 2007
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19 januari was het dan zo ver. De cursisten van de jury I opleiding en een aantal andere 
hardwerkende vrijwilligers voor de club gingen op weg naar Heerenveen om daar het reilen 
en zeilen van een wedstrijd op wereldniveau te bekijken. 

WK Sprint Heerenveen

Om half elf was het vertrek. Na vijf  minuten 
rijden kwam Theo er achter dat hij de 
entree kaarten was vergeten. Gelukkig op 
tijd, dus snel naar huis.

Allemaal in Heerenveen aangekomen eerst 
een kop koffie. Gelukkig was Theo dat niet 
vergeten. Een uur voor aanvang zijn we 
richting de ingang gegaan. Voor sommigen 
van ons is dit het eerste bezoekje aan het 
 magische Thialf. Daar aangekomen was het 
feest al in volle gang. De meeste mensen 
waren uitgedost in oranje, dus ook bij de 
OIJCers moesten de oranje spullen uit de tas 
worden gehaald. Even flink inzingen en de 
wedstrijd kon beginnen. 

Live is alles toch wel een beetje anders dan 
op tv. Wat gaan die dames en heren hard. 
En wat is die Jeremy Wotherspoon een smal 
mannetje. Mika Poutela is een ware clown. 
Zo serieus als de Nederlanders voor de start 
zijn, zo relaxed en gek is hij. De spanning bij 
de startprocedure was bij ons bijna voelbaar. 
Omdat we vlak achter de starlijn stonden, 
konden we de startprocedure van de 500 
m. goed volgen. Zodra er een Nederlander 
van start is gegaan ontploft Thialf bijna. 
De schaats(t)ers worden echt voort ge-
schreeuwd. Fantastisch. 

Tijdens de dweilpauzes gaat het feest ge-
woon door. Ondertussen is je buurman of je 
buurvrouw je beste feestmaatje geworden.  
Aan het eind van de dag zijn we allemaal

Jan bos tegen Jeremy Wotherspoon
op de 1000m zonder val
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moe geschreeuwd en worden de mail-
adressen met je feestmaatje uitgewisseld. 
Op de terugreis gaan we nog even langs de 
Mc Donalds voor een kop koffie. Voor een 
aantal van ons was ook dit de  eerste ervaring 
met de bekende voedselketen. Zo maak je 
op je oude dag nog wat mee. Iedereen heeft 
genoten en wat ons rest zijn de foto’s die 
deze mooie herinnering weer naar boven 
halen.
Groetjes,

Chantal Spanjer

Jan bos en Jeremy Wotherspoon
na de finish

Clown
Poutela

Go to the start!

Kemkers geeft steun 
met aai over de bol
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Eric en ondergetekende togen dinsdag  
29 januari naar Enschede om wat foto’s te 
maken van de groep die al jaren in Enschede 
traint. Dit mag gerust historisch genoemd 
worden, omdat deze baan binnenkort 
 verdwijnt.
Vroeger heb ik hier zelf ook wat jaren 
 geschaatst en met name het bochtenwerk 
was altijd spectaculair. Wat mij nu opviel 
was dat het toch wel een diepvrieskist is 
voor de toeschouwer. Als je zo aan de kant 
staat, heb je wel een goede jas nodig. Maar 
onze schaatsers hebben geen last van de 
kou. 
Het was prachtig om te zien hoe er 
 geschaatst werd en de techniek stond voor-
op. Eric heeft dan ook vele foto’s gemaakt 
en we moesten Gerard Heuvel even vragen 
te stoppen voor een mooie groepsfoto. Als 
professionals stonden de dames en heren in 
de houding en het resultaat mag er zijn. Al-
bert Bosch vertelde mij dat hij al 14 jaar hier 
schaatst en ook Eddie Heuvel schaatst hier al 
vanaf het begin.

Straks ook op de nieuwe baan?

De trouwe groep OIJCers op de kleine  
baan in Enschede

Het overleg

De dinsdag avond 
groep
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Ik kan alleen maar hopen dat deze leden, en 
hopelijk nog meer OIJCers, de kans krijgen 
zonder licentie op de nieuwe baan in En-
schede te kunnen schaatsen. Wij hebben als 
club samen met Losser, Enschede en Borne 
hiervoor gepleit. Het blijft afwachten wat 
de uitkomst is. Natuurlijk hoop ik dat deze 
enthousiaste schaatsers van OIJC blijven 
schaatsen.

Ik wil de trainers die gestopt zijn met les 
geven, omdat de groep te klein was, vanaf 
deze plaats bedanken. Dit betreft Gregor 
den Ouden en Gerrit Hesselink. Ik heb beide 
heren gesproken en ze hebben het met ple-
zier gedaan. Mannen, namens OIJC, bedankt 
voor jullie bijdrage. En natuurlijk bedank 

ik ook Gerard Heuvel voor zijn bijdrage. 
Ik moet zeggen dat zijn training resultaat 
heeft. Het was een mooi geheel en vooral 
het bochtenwerk maakte indruk op ons. Ik 
wens deze groep veel plezier tot het einde 
van dit seizoen en we zullen zien hoe het 
dan verder gaat.

Theo Stroot

De korte bocht

En weer rust...
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Uitvoerder test natuurijs voor de 
nieuwe kunstijsbaan

Anni Friesinger tijdens het wk sprint

De openings 
ceremonie wk 
sprint
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De vergadering ging over het informeren van het werk dat door vrijwilligers van de ijsclubs 
moet worden gedaan voor de wedstrijd organisatie op de nieuwe ijsbaan in Enschede.
Hiervoor zal een baancommissie moeten komen, onder verantwoording van de vertegen-
woordiger langebaan/kortebaan van de GTC, waarvoor de hulp van elke trainingsgroep 
nodig is.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het wed-
strijdsecretariaat.
Dat wordt in Deventer gevormd door Willy en 
Floris Klunder te samen met klasse wedstrijd 
leiders.
Willy en Floris Klunder waren samen met de 
klasse 1 wedstrijdleider P.J. Klok in de ver-
gadering aanwezig om één en ander hierover 
te vertellen.
Het wedstrijdsecretariaat moet nadat de 
Internationale-, Landelijke- en Noord/Oost 
wedstrijd kalender is ontvangen een baan 
wedstrijdkalender maken. Voorheen was 
er alleen een baan wedstrijdkalender voor 
Deventer maar nu moet er ook één voor 
Enschede komen.
Nadat de baan wedstrijdkalender er is moe-
ten de wedstrijden worden georganiseerd.
Dat wil zeggen mogelijkheid worden ge-
boden dat de rijders zich via het Internet 
 inschrijven.
Dan komt de wedstrijdleider in beeld die 
de wedstrijd organiseert. Dat wil zeggen de 
inschrijvingen verwerken tot een wedstrijd 
binnen de beschikbare tijd. Hierbij kan de 
deelname onvoldoende zijn en moeten er 
nog rijders worden bij gevonden  (uitnodigen).

Daarna wordt op de computer geloot, te we-
ten binnen- / buitenbaan en in welke rit etc. 
Vervolgens moeten de startlijsten worden 
gemaakt inclusief aangeven wanneer de baan 
verzorgd gaat worden etc.
De wedstrijd wordt daarna bijna geheel door 
het jury team uitgevoerd.
Daarna komt het wedstrijdsecretariaat weer 
in beeld om vanuit de gereden tijden de uit-
slagenlijst te maken, op het web te worden 
gezet en deze tijden in het SARA systeem op 
te nemen en door te sturen naar de KNSB.
Het wedstrijdsecretariaat draait in Deventer 
dus op twee personen met voor elke klasse 
een wedstrijdleider. Die twee personen Willy 
en Floris Klunder zijn veel te weinig. Hier-
voor zijn wel vijf personen nodig, die ook het 
SARA programma moeten kunnen beheersen.
Een klasse wedstrijdleider heeft ongeveer 5 
wedstrijden per seizoen te organiseren.
Over het SARA systeem worden geen cur-
sussen gegeven, dat moet in de praktijk 
worden geleerd en er is één licentie per club 
mogelijk.

Verslag vergadering District Twente van de 
KNSB van 17 dec. 2007, in gebouw van HIJC 
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De baancommissie heeft verder ondermeer 
nodig:

Starters
Starter cursus start in sept. met examen 
in maart. 

Omroepers (sters)
Iemand voor het ET systeem (lev. Ana-
tec), om dit te leren zal in Deventer mee 
gelopen moeten worden.

Wedstrijdleiders kunnen ook in Deventer 
meelopen.

Beheerder van ET systeem, startpistolen, 
stop watches etc.

Materiaal man voor pylonen, blokjes etc.

Voor de nieuwe baan denkt het District 
Twente op bepaalde uren trainingsmoge-
lijkheden aan te bieden via de uitgifte van 
persoonlijke trainingskaarten zonder pasfoto.
Training van pupillen t/m C op de binnenbaan 
en pupillen A en B op de buitenbaan.
Over het trainen op traininguren zonder 
licentie doet het district nog geen uitspaak.

Ontvangen concepten van: Structuur en 
werkwijze van Gewest Overijssel, Handboek 
GTC, reglement inzake samenstelling en 
werkwijze Bankcommissies. 

Opmerking:
Voor functies in het wedstrijdsecretariaat 
zijn relatief jonge mensen nodig die goed 
met computers en programmatuur kunnen 
omgaan.
Kunnen we allemaal eens nadenken of we ie-
mand kennen die voor onze club werk in het 
wedstrijdsecretariaat zou kunnen gaan doen?
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Voortstrompelen op het verkeerde schoeisel. Oorspronkelijk betekent het 
woord ‘afwijken van het pad’. En dat doen schaatsers natuurlijk ook bij het 
klunen, ze moeten even omlopen waar het ijs slecht is. Een speciale vorm 
van klunen is het busklunen. Dan zijn de kluunplekken zo lang dat er bussen 
ingezet worden om de schaatsers te vervoeren.

De deelnemer die de tocht binnen de gestelde tijd uitrijdt, krijgt het felbe-
geerde elfstedenkruisje. Het emaillen kruisje heeft de vorm van het Maltezer 
kruis met centraal het wapen van Friesland. Het opschrift luidt “De Friesche 
Elfsteden”. In de oorlogsjaren is toegestaan dat rijders de tocht ook op zes 
andere dagen konden rijden, om zo buiten het oog van de bezetter te rijden. 
Kees Gras uit Leeuwarden werd zo de enige deelnemer die twee kruisjes 
 verwierf in hetzelfde jaar.

De route van de Elfstedentocht, die via Dokkum eerst door het Noorden van 
Friesland voert. Sneek is hierbij dus de laatste stad voor de finish.
Gereden in 1909, 1912, 1917, 1929, 1941.

In ‘41 voor het laatst omdat bij deze route veel schaatsers in het donker 
over de meren dwalen. Om de Noord is overigens wel linksom net als op een 
ijsbaan

Na aanleiding van het artikel in de vorige doorloper hier een aantal handige weetjes. Als de 
voorspelling klopt, kan je hier misschien nog iets aan hebben.

De route van de Elfstedentocht, die via Sneek eerst door het Zuiden van Fries-
land voert. Dokkum is hierbij dus de laatste stad voor de finish.

Gereden in 1933,1942, 1947, 1954, 1956, 1963, 1985, 1986 en 1997. Te verwach-
ten is dat alle volgende Elfstedentochten ook Om de Zuid gaan.

Klunen

Elfstedentocht wetenswaardigheden

Kruisje

Om de Noord

Om de Zuid
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De bijnaam van de Elfstedentocht van 1942 
omdat door het massale overtreden van de 
regels er een uiterst onoverzichtelijke situatie 
ontstond. Ook verdwaalde de kopgroep in deze 
tocht, zodat deze bijnaam al snel was bedacht.

Bijnaam voor het meest barre 
traject tussen Franeker en 
Bartlehiem.

Foto: 

Schaatsers in 1954 in Vrouwenparochie, 

op de Weg der Martelaren

Gevoel van triomf of vertwijfeling, afhankelijk van de richting waarin wordt 
geschaatst. 

Tocht der Mysterieën

Weg der Martelaren

Bartlehiem-gevoel

Waar je het uiteindelijk voor doetDe laatste elfstedentocht 1997
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Lidmaatschap
Lid van de Oldenzaalse IJsclub wordt u door u op te geven bij de ledenadministratie:

 Gerrit Halink
 Burg. Wallerstraat 174
 7574 AX  Oldenzaal
 0541-516350

Of via onze website;  
http://home.hetnet.nl/~oijc/  
Emailadres: webmasteroijc@hetnet.nl

Het lidmaatschap van de O.IJ.C. 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 en 3 keer per jaar 
het clubblad De Doorloper.
Informatie over kosten van de verschillende trainingsgroepen kan worden ingewonnen  
bij Gerrit Halink.

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. 

Sluitingsdatum kopij volgende Doorloper
15 mei 2008




