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Van de redactie

In dit nummer vinden jullie ook informatie 
over de activiteiten van onze juryleden 
tijdens de vele wedstrijden op de baan in 
Enschede. En wie herinnert zich niet de ge-
weldige Hulsbeekronde op 10 januari. Elders 
in dit nummer staat een evaluatie door de 
KNSB van de gehouden toertochten in Neder-
land. We kunnen stellen dat wij onze zaken 
perfect voor elkaar hadden dankzij de vele 
vrijwilligers. Overigens heeft het bestuur 
besloten de vrijwilligers een prachtige video-
fi lm te geven voor al hun werk. Mochten we 
iemand vergeten zijn dan kunnen we ze nog 
na bestellen. Overigens kunnen leden deze 
video voor € 5 (inkoopprijs) ook bestellen via 
het mail adres van onze club. De fi lm duurt 
ongeveer 10 minuten en laat werkelijk alle 
mooie momenten en plaatjes zien.
 
Henk Buss heeft weer een mooi interview 
gemaakt met Bas Boerrigter (neen, niet onze 
secretaris) eigenaar van het mooiste café van 
Nederland. Ik kan mij bijna niet voorstellen 
dat leden van OIJC dit mooie café nog nooit 
bezocht hebben. Mocht dat wel zo zijn dan 
wordt het hoog tijd. En anders gaat u er ge-
woon nog eens lekker zitten om te genieten 
van een lekker drankje. In dit nummer vindt 
u het interview.
 
Omdat we het toch hebben over 
Bas Boerrigter, maar dan nu onze secretaris,  
hij stelt zich in een kort verhaaltje nader aan 
u voor en geeft aan wat zijn eerste 

bevindingen zijn in het bestuur van OIJC. Je 
zal maar met je neus in de boter vallen wan-
neer je koud twee maanden secretaris bent 
van OIJC en er een prachtige natuurijsperi-
ode aan komt. En koud was het.
 
Beste lezers, wat hebben we genoten van 
een prachtig voorjaar met mooi weer. En de 
zomer en de vakantie komen er aan. Wiel-
rennen, skeeleren of welke sport dan ook 
zorgen ervoor dat we onze conditie op peil 
kunnen houden. Of gewoon genieten van het 
buiten zijn.
 
En dan toch nog een klacht(je). Kopij voor dit 
mooie clubblad is meer dan welkom, maar 
blijft nog achterwege. We dagen u uit eens 
iets te schrijven. Een van onze leden, Steffen 
Klok, heeft deze handschoen al opgepakt. Hij 
heeft een fantastische bijdrage geleverd over 
3 geweldige prestaties in Friesland. Jullie 
lezen erover in deze Doorloper. Wie volgt?
 
De redactie wenst allen een mooie zomer en 
een prachtige vakantie toe.
 
Van de redactie,
Theo Stroot

Het grote nieuws staat al op de website en een redactioneel artikel in deze Doorloper. We 
hebben een nieuwe hoofdsponsor en wel WBO Wonen Oldenzaal. Zij hebben zich voor 3 jaar 
aan OIJC verbonden.  Na een succesvol seizoen op de nieuwe baan in Enschede en een prach-
tige natuurijsperiode is dit een geweldige afsluiting van het seizoen. Uiteraard betekent dit 
dat alle leden van de trainingsgroep straks in prachtige nieuwe pakken de baan in Enschede 
gaan opfl euren,natuurlijk met vermelding van onze nieuwe sponsor en ons mooie logo.
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Van de voorzitter

WBO Wonen (woningcoöperatie in Oldenzaal) 
heeft deze toezegging gedaan. Na het schrij-
ven van een plan van aanpak en een aantal 
besprekingen kregen wij begin juni dit mooie 
bericht. Dit geeft ons de kans om nieuwe 
kleding aan te schaffen en wanneer jullie dit 
lezen zijn de pasavonden voor de trainings-
groep al geweest. Bij de start van het nieuwe 
seizoen zal de complete trainingsgroep deze 
prachtig nieuwe outfi t dragen. 
We hebben met WBO Wonen afgesproken dat 
we vooral het jeugdbeleid willen bevorde-
ren en het bestuur is bezig hier vorm aan te 
geven. We hebben al een toename van het 
aantal jeugdleden, maar hier liggen nog kan-
sen. Eén jaar natuurijs is niet voldoende om 
succesvol te zijn en de kans dat we weer een 
dergelijke natuurijsperiode krijgen niet zo 
groot. Daarom moeten we optimaal gebruik 
maken van de mooie baan in Enschede. Het 
bestuur gaat in de zomer met een aantal 
vrijwilligers praten om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn. We denken hierbij aan 
een avond voor de jeugd en mogelijk weer 
eens een jeugdkamp. Om dit in goede banen 
te leiden hebben we een jeugdcommissie no-
dig. Wanneer iemand graag mee wil helpen 
of ideeën heeft, horen we dat graag. Het 
bestuur zal hiervoor een budget beschikbaar 
stellen zodat de kosten voor de jeugd bij 
eventuele activiteiten heel laag zijn of zelfs 
kosteloos.
Elders in dit nummer staat het persbericht 
van de samenwerking tussen WBO en OIJC.
Intussen heeft het bestuur ook een evaluatie 
gehad met onze trainers, Gerard Heuvel en 

Gerrit Hesselink. Dit 

was een nuttig gesprek en we hebben diverse 
zaken doorgesproken. Gelukkig gaan beide 
trainers door in het nieuwe seizoen en aan 
de reactie van de leden tijdens de laatste 
avond was goed te merken dat men zeer te-
vreden is over de trainers. Gerard en Gerrit, 
namens het bestuur nogmaals bedankt voor 
jullie inzet.
Natuurlijk wil ik hier ook noemen Roelof 
Eshuis. Hij heeft met zijn ervaring op een 
voorterffelijke manier geholpen om alles in 
goede banen te leiden. Niet alleen de kennis 
van het schaatsen is bij Roelof aanwezig, 
maar ook de rustige manier waarop hij alles 
heeft begeleid is van grote waarde om alle 
zaken met betrekking tot de nieuwe baan in 
Enschede namens OIJC te vertegenwoordi-
gen.
En dan Johan Greving als penningmeester en 
Bas Boerrigter als secretaris. Nog maar net 
begonnen en het begon toch te vriezen! Wat 
hebben ze de zaken goed aangepakt.  Di-
verse telefoontjes, mails en gesprekken zijn 
nodig geweest om alles goed te laten verlo-
pen. Elders in deze Doorloper vindt de lezer 
iets meer over deze nieuwe bestuursleden.
En dan hadden we nog een wervelende avond 
met Jos Buss om de koek en zopie te eva-
lueren. Jos had alles perfect voorbereid en 
op papier gezet, zowel van de normale baan 
als in het bijzonder van de Hulsbeekronde. 
Deze gegevens zijn van grote waarde bij een 
volgende natuurijsperiode. Een lijst met alle 
inventaris is nu aanwezig en ook de plek 
waar deze zaken zijn opgeborgen. Jos en 
natuurlijk alle vrijwilligers van de koek en 
zopie, we hebben het dankzij jullie goede 

Beste lezers,
Wanneer je een mooi jaar met een prachtige natuurijsperiode kunt 
afsluiten met een nieuwe hoofdsponsor die zich voor 3 jaar bindt 
aan OIJC, kun je gerust stellen dat het een bijzonder jaar was. 
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zorgen goed gehad, maar de schaatsers ook!
Om het geheel goed af te sluiten gaan we 
nog met de ijsmeesters Albert Bosch en 
Laurens Klaas evalueren. Maar het bestuur 
wil dat ergens in de zomer doen bij minstens 
30 graden en dan een lekker glas bier in de 
hand.
Daarna mag het van ons weer vriezen!

Op het moment van dit schrijven is alles al 
weer in volle gang om het nieuwe seizoen 
voor te bereiden. We hopen nog een aantal 
actieve leden erbij te krijgen en zullen de 
komende jaren echt veel tijd en aandacht 
aan de jeugd besteden. Succes hier zal ook 
succes voor OIJC in de toekomst betekenen.

Een sportieve groet,
Theo Stroot
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Eigenlijk bij toeval hoorde ik zo’n vier jaar 
geleden bij vrienden van ons in het Friese 
Gersloot dat ik nog maar vijf dagen wandelen 
verwijderd was van een uniek document: 
“Het Elfstedenbrevet”
Na heel lang wachten mocht ik een 1985 
deelnemen aan de 13e Elfstedentocht. Na 
allerlei heroïsche verhalen over de tocht van 
1963, waarin mijn dorpsgenoot Albert Weijs 
vierde werd, werd dit ook waarheid voor mij. 
Fantastisch! Ontzettend veel mensen die je 
aanmoedigden en toezongen. Het was een 
groot volksfeest. Daarna heb ik hem ook nog 
geschaatst in 1986 en 1997. 
Het fi etsen van de Elfstedentocht heb ik heel 
lang uitgesteld. Het leek me niks om 240 
km in een lange optocht met 16000 andere 
fi etsers langs de Friese Elfsteden te gaan. In 
2003 heb ik het dan toch maar geprobeerd. 
Viel best wel mee eigenlijk. Alleen het eer-
ste stuk van Bolsward via Harlingen, Franeker 
naar Dokkum was wel heel druk. Maar omdat 
de wind uit het zuidwesten kwam, viel de 
grote groep na Dokkum uiteen. De mees-
ten hielden toch niet zo van wind. Na een 
kop soep in Bolsward bleven er alleen maar 
kleine groepjes over. Omdat het dus eigen-
lijk heel erg meeviel hebben we de tocht 
nogmaals gefi etst in 2004 en 2005. Hiervoor 
hadden we nog meer mensen in de buurt 
enthousiast gemaakt, zodat we met een 
behoorlijke Twentse groep starten.  
Toen kwam ik in 2005 voor het eerst thuis 
bij vrienden van ons in Friesland. Bij het be-
treden van de woonkamer zag ik ze meteen. 
Twee grote lijsten met achter het glas twee 
fantastische brevetten. In de Elfstedenkleu-
ren en bij hun natuurlijk ook in het Fries. 

Eerste vraag van mij was: “Hoe 
komen jullie daar-

aan?” Dit 
wilde ik ook 
wel!  Koop 
en Tetsje, 
echte Frie-
zen in hart 
en nieren, 
vertelden 
mij dat ik 
alleen nog 
maar even 
de Elfste-
dentocht 
hoefde te 
wandelen. 
Even…… . 
207 kilo-

meter in vijf dagen. En dat voor iemand die 
eigenlijk alleen maar fi etsen en schaatsen 
kan. Dus geen wandelaar is. 
De wandeltocht wordt elk jaar gelopen in 
de week van Hemelvaart. Wel handig, want 
dan heb je toch al een paar vrije dagen. 
Maar als je zoals ik in het onderwijs werkt, 
kun je niet zomaar een paar dagen extra 
‘snipperen’. Toen in 2008 een aantal feest-
dagen vlak bij elkaar vielen, zag ik mijn 
kans schoon. Om te kunnen wandelen heb je 
namelijk de hele week nodig, van maandag 
tot en met zaterdag. In september van 2007 
ben ik begonnen met stukjes van 5 kilometer 
te lopen. Dit werd al snel wat meer, totdat 
ik uiteindelijk in het voorjaar van 2008 het 
hele weekend aan het wandelen was, 2 keer 
40 kilometer. En omdat ik toch wat meer 
van snelheid houd, viel me dat lopen dus 
nogal tegen. Het duurde allemaal zo lang. 

Hoewel de meesten van jullie op dit ogenblik niet met de gedachten bij het schaatsen zul-
len zijn, en zeker niet aan een Elfstedentocht denken, wil ik jullie het volgende over de 
‘tocht de tochten’ vertellen.

ELFSTEDENBREVET
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Bovendien had ik tijdens de midvastenloop in 
Rossum wat zand in de linkerschoen gekre-
gen en dus, ja u raadt het al, een fl inke blaar 
opgelopen. Die is, soms meer, soms minder, 
aanwezig gebleven tot en met de Elfsteden-
tocht.
Eindelijk was het zover. Maandag 28 april 
2008 vertrokken we met twee caravans 
vanuit Twente naar Deersum, het dorp van 
voormalig wereldkampioen Ids Postma. Daar 
de caravan geparkeerd, hoe kan het ook 
anders, op een boerencamping. Anneke, mijn 
vrouw, en twee vrienden zouden voor de 
fysieke ondersteuning zorgen. Dat heb je ook 
wel nodig. Later op de maandagmiddag zijn 
we naar Leeuwarden gegaan en heb ik me 
ingeschreven en het startbewijs opgehaald. 
Net als bij de ‘echte’ Elfstedentocht. Toen 
terug naar de camping. Op tijd de koffer in 
en slapen, want je moet elke morgen om 
zeven uur starten. Dat valt nog mee, maar 
niet als je eerst naar de fi nishplaats moet 
en met een bus naar de startplaats gebracht 
wordt. Dan moet je plotseling om vier uur al 
je warme bed verlaten en de frisse voor-

jaarslucht in. De eerste dag was de langste, 
van Leeuwarden naar Sloten, 54 kilometer. 
Liep het grootste gedeelte van de dag met 
een oudere man die de tocht al voor de 47e 
keer liep. Wist ik veel, maar die man is een 
legende in Friesland, iedereen kende Wy-
bren. Hij had in 2007 de Nijmeegse Vierdaag-
se voor de 50e keer volbracht. Dag twee, 
van Sloten naar Workum, had ik de fysieke 
ondersteuning van Koop, onze Friese vriend. 
Hij liep die dag mee. Ongetraind, waarbij hij 
echt zijn grenzen heeft opgezocht. Bij de 
fi nish verloor hij zijn bewustzijn. Gaat nu ge-
lukkig alweer goed met hem. De derde dag, 
van Workum naar Franeker, regende het op 
het eind van de dag hard en veel. Niet leuk! 
De vierde dag van Franeker naar Dokkum was 
leuk. Kreeg die dag contact met nog een stel 
Brevetlopers, die eigenlijk ook geen wande-
laars waren en het ook maar één keer wilden 
doen. Vlakbij Bartlehiem kreeg ik gezelschap 
van Eppie Bleeker, oud Nederlands kampioen 
sprint, en oud trainingsmaatje uit de tijd dat 
ik zelf nog op Thialf schaatste (begin jaren 
zeventig). Eppie zat nog steeds vol humor, 
geen spat veranderd, behalve wat grijze 
haren. Eindelijk de zaterdag, de laatste 
etappe, Dokkum – Leeuwarden. Maar 28 
kilometer. Iets na twaalven ’s middags kwam 
de fi nish in zicht. Veel publiek en muziek. 
Na de fi nish het 3e Elfstedenkruis, deze keer 
van het wandelen. Dit betekende meteen 
ook dat ik het Brevet gehaald had. Op de 
uitreiking van dit Brevet moest ik echter nog 
bijna een jaar wachten. Op 24 april 2009 was 
het eindelijk zover. In het Fries Museum in 
Leeuwarden zou commissaris van de Koningin 
van Friesland, de heer Jorritsma, samen met 
de voorzitters van de drie Elfstedenvereni-
gingen, de 38 brevetten van 2008 uitreiken. 
Helaas was de heer Jorritsma vanwege 
een longontsteking verhinderd. In de grote 
zaal van het museum werd eerst integraal 
het Friese volkslied gespeeld en gezongen. 
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Dat was toch echt wel heel mooi. Daarna 
volgde de uitreiking van de Brevetten. Van 
de 38 personen kwamen er zes van buiten 
Friesland. In totaal zijn er tot op heden 
1241 Brevetten uitgereikt. Dus toch wel een 
bijzonder bezit. Zeker als je nagaat dat de 
Elfstedentocht maar heel weinig geschaatst 
wordt. De kans op een Elfstedenbrevet wordt 
steeds kleiner.

Al met al een ervaring die ik zeker niet zou 
willen missen. Het wandelen doe ik niet 
weer. Het was het zwaarst van de drie vor-
men. Het fi etsen was het gemakkelijkst voor 
mij, daarna het schaatsen. Mocht de “ijsver-
sie” toch ooit nog weer komen, dan ben ik 
van de partij. ...Hoewel...

Steffen Klok
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Binding
Schaatsen leeft enorm, maar tot voor kort 
kon dit alleen in de wintermaanden op 
natuurijs tijdens een goede vorstperiode. 
Die is er de laatste jaren niet geweest, op 
de afgelopen winter na. Dat de schaatssport 
leeft, heeft WBO deze winter gezien. Voor 
de corporatie is dit een uitstekend voor-
beeld van hoe je mensen bindt om sport te 
beoefenen. Intussen ligt er in Enschede een 
fantastische baan waar de liefhebbers in een 
matige winter toch kunnen schaatsen. Tijd 
dus voor een initiatief in Oldenzaal.

Gezond en actief schaatsen
“Schaatsen op natuurijs blijft natuurlijk het 
mooiste”, zeggen Roy Evers, coördinator 
Wijkontwikkeling bij WBO Wonen en Theo 
Stroot, voorzitter van OIJC in koor. “Dat heb-
ben we op 10 januari 2009 op Het Hulsbeek 
wel gezien. Na 12 jaar was er weer een 
Hulsbeekronde, een hoogtepunt voor schaat-
sliefhebbers van alle leeftijden. En dat waren 
er veel!” Uit maatschappelijk oogpunt en 
vanwege de enorme aantrekkingskracht van 
de schaatssport bindt WBO Wonen zich voor 
drie jaar aan de IJsclub. OIJC telt ongeveer 
160 leden waarvan ruim 40 leden elke week 
trainen op de nieuwe baan in Enschede.
Roy Evers: “We willen graag iets beteke-
nen voor de liefhebbers. En die liefhebbers 
zijn er, want maar liefst 2.000 Oldenzaalse 
scholieren hebben geschaatst op natuurijs. 
Daarnaast bestaat het project “lekker fi t 
extra” in Oldenzaal. Dit project is gericht 
op het bevorderen van een gezonde en 

actieve leefstijl voor basisschoolleerlingen. 
De schooljeugd kon kiezen uit verschillende 
sporten. De jongeren hebben zich ook hier 
weer massaal opgegeven voor het schaatsen 
tijdens een sportkennismakingscursus. 
Voor WBO was dit aanleiding om OIJC te 
sponsoren. Maar we verwachten ook wat 
terug.” 

Samenwerking
WBO Wonen en de OIJC vinden het belangrijk 
dat er sportieve activiteiten worden opge-
zet. Dit bevordert niet alleen de belangstel-
ling voor het schaatsen, maar draagt ook 
bij aan een maatschappelijk doel: zorgen 
dat de mensen meer aan sport gaan doen 
en het aanbieden van mogelijkheden tot 
 ontplooiing. 
WBO huurders kunnen als nieuw lid gebruik 
maken van een aantal voordelen: het 1e jaar 
gratis lidmaatschap zowel voor junioren als 
senioren, OIJC zal een gratis schaatstraining 
organiseren en het gratis laten slijpen van 
schaatsen.  In augustus zal het eerst vol-
gende bewonersblad “Thuis in de stad” van 
WBO uitkomen waarin de huurder een bon 
kan invullen voor de voordelen.

WBO Wonen is met ingang van het nieuwe schaatsseizoen hoofdsponsor van de Oldenzaalse 
IJsclub (OIJC). De woningcorporatie verbindt de komende drie jaren de naam WBO Wonen 
aan de IJsclub. De twee partijen ondertekenen in juni de sponsorovereenkomst.

WBO Wonen hoofdsponsor 
Oldenzaalse IJsclub 
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In het dagelijkse leven ben ik Account-
manager Private Banking bij Rabobank 
Twente Oost en woon ik samen met mijn 
vriendin Jacobijn Elberse. 
Ik ben met Theo Stroot in contact gekomen, 
omdat hij bij een collega van Rabobank 
Twente Oost had aangegeven op zoek te zijn 
naar een nieuwe secretaris. Tijdens een ge-
sprek met Theo viel mij zijn enthousiasme en 
gedrevenheid voor de club onmiddellijk op. 
Dit sprak mij erg aan waardoor ik heb aange-
geven deze functie graag te willen bekleden. 
Na een warm en hartelijk welkom binnen 
de club was er in januari meteen natuurijs! 
Hierdoor ben ik echt onmiddellijk met de 
neus in de boter gevallen! Mijn vriendin en ik 
hebben kennis kunnen maken met een groot 
aantal enthousiastelingen binnen deze club. 
Het was een geweldige ervaring om mee te 
maken dat zoveel leden zich inzetten om 
deze periode tot een succes te maken. 

Ik weet nu waar dit enthousiasme vandaan 
komt en dat ik de juiste keus heb gemaakt 
om de komende tijd de secretaris van de 
Oldenzaalse IJsclub te zijn. 

Wanneer er vragen zijn kan er contact met 
mij opgenomen worden via info@oijc.nl.

Hartelijke groeten,

Bastiaan Boerrigter

Mijn naam is Bastiaan Boerrigter. 

Sinds November 2008 heb ik de functie van Bart 
Brendel overgenomen als secretaris van de 
Oldenzaalse IJsclub.

Even voorstellen…
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De jury van een dergelijk wedstrijd blok 
betstaat uit ongeveer 14 mensen, een 
starter, hulpstarter, 2 bochtencommissaris-
sen, scheidsrechter, 6 handtijdwaarnemers, 
2 elektronische tijd waarnemers en een 
speaker Dus in een weekend zijn al gauw 
een kleine 60 mensen druk met de ritten van 
voornamelijk jeugdige schaatsers.
Van de OIJC zijn 7 mensen offi cieel jurylid. 
Hierover heeft u in een vorige editie van de 
Doorloper al kunnen lezen.

Afgelopen seizoen hebben Gerrit Nijhuis, 
Albert Bosch, Chantal Spanjer-Nijhuis, Theo 
Stroot, Ineke Bielen, Fred Smedes en Roelof 
Eshuis meerdere avonden op de ijsbaan door-
gebracht. Voor een ieder is het bijna elke 
2e week raak en moet er weer gejureerd 
worden. De taken kunnen verschillen van 
bochtencommissaris tot handtijdwaarneming 
en van commissaris van vertrek (hulpstarter) 
tot rondebord en bel-man/vrouw (voor de 
laatste ronde).

Menig beginnend schaatser, menig talent 
maar ook enkele toppers zijn door ons ge-
klokt. Zo was Ineke ingedeeld bij de gewes-
telijke kampioenschappen en heeft ze dus de 
regionale toppers moeten klokken.
Er zijn wedstrijden in verschillende  klassen, 
van klasse 5 t/m klasse 1, waarbij de rijders 
in klasse 1 de snelsten zijn. Vaak is er nog 
ruimte over en kan er bijgeschreven wor-
den zonder dat iemand al in de betreffende 
klasse uitkomt. Hierdoor zijn er rijders en 
rijdsters die elke week wel een wedstrijd 
rijden. We hebben ook Wennemars al bij ons 
in de baan gehad.

De jurywerkzaamheden leiden tot eerlijke 
wedstrijden, en alle posten letten op de 
uitvoering. Wanneer daarin fouten door de 
rijders gemaakt worden, leidt dat tot diskwa-
lifi catie, altijd weer sneu voor de betroffene. 
Wel is het zo, dat het allemaal lijkt op wat 
we op de TV zien bij de grote worldcups en 
kam-pioenschappen.

Zelfs in de afgelopen natuurijsperiode waren 
er wedstrijden op de kunstijsbanen. Zo was 
er voor enkelen van ons dus na een schaats-
dag nog een juryavond. Naast een jury voor 
het langebaan schaatsen is er ook een jury 
in scholing voor het marathon schaatsen. Zij 
werken mee aan de marathons op de baan 
in Enschede. Dit is dan gelijk stage, zodat zij 
volgend seizoen dit werk zonder de hulp van 
de mensen uit Deventer kunnen doen. Wel 
hadden zij deze natuurijsperiode werk, want 
er waren in Twente 2 natuurijs-marathons, 
de Twentse marathon kampioenschappen en 
de Overijsselse kampioenschappen. In deze 
jury doen tot nog toe geen mensen van de 
OIJC mee. Geïnteresseerden zijn altijd wel-
kom. We hopen met z’n allen op een groter 
jurykader, want de be-lasting op de individu-
ele leden is vrij groot.

Namens de jury afvaardiging van OIJC.

Roelof Eshuis

Een nieuwe ijsbaan in Twente, dat betekent ook een nieuwe organisatiestructuur op en aan 
de ijsbaan. Zo zijn er op de nieuwe 400 meterbaan veel meer wedstrijden georganiseerd. 
Het is bijna elk weekend raak met 4 wedstrijd blokken, twee op de zaterdag en twee op de 
zondag.

Jury perikelen 
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In de vorm van een interview zijn hem de 
volgende vragen gesteld:
1. Wat zijn de motieven geweest om spon-

sor te willen zijn voor de OIJC?

Omdat ik achter de ideeën van Toon (Engel-
bertink, voormalig uitbater en ruim een jaar 
geleden overleden) stond, ben ik in zijn stijl 
hiermee doorgegaan en heb diverse vereni-
gingen gesponsord zoals waterpolo, de dui-
venvereniging en zo ook de OIJC. Oldenzaal 
wordt op deze manier een volledige stad.
Deze sponsoring valt natuurlijk wel onder 
marketing; dit speelt zeker een rol.
Ik heb een zwak voor wat kleinere clubs die 
het niet zo breed hebben. Sociale motieven 
spelen hierbij voor mij een rol.

2. In hoeverre was de OIJC bekend  voordat 
je benaderd werd?

Dit vloeide voort uit de overname van Toon. 
Ik wist van het bestaan van de club af. Karin 
Kuitenbrouwer heeft mij destijds als eerste 
benaderd voor sponsoring.

3. Heb je persoonlijk iets met 
schaatsen?

 
Begin februari ben ik in Hamar geweest bij 
de wereldkampioenschappen schaatsen. Ik 
blijf er echter niet voor thuis als er schaat-
sen op de t.v. is. 
De sfeer in dit ijsstadion is natuurlijk fantas-
tisch. Ik ben echter niet met het schaatsen 
opgegroeid.

4. Welke betekenis heeft de OIJC voor je?

In de kroeg hoor je veel mensen zeer positief 
praten over die ene dag op het Hulsbeek. 
Vanwege de klimaatverandering wordt dit 
soort evenementen bijna een stukje nostal-
gie.

5. De Engel is in 2005 verkozen tot hét café 
van het jaar. Daar mag je trots op zijn. 
Wat heb je hier commercieel van ge-
merkt?

Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, omdat 
Toon destijds de scepter nog zwaaide. Ik had 
geen inzicht in de fi nanciële stand van zaken.

6. Hoe verklaar je zelf deze prijs te heb-
ben behaald op onderdelen? M.a.w. wat 
maakt deze kroeg zo succesvol?

Dit succes berust op vakmanschap, sfeer, 
klantenkringopbouw, onderscheidend vermo-
gen, uniciteit, geloofwaardigheid, puurheid 
en enthousiasme.

7. Jullie bieden verschillende merken bier 
aan. Een biertje wordt de laatste tijd 
ervaren als duur. Kun je iets zeggen over 
de tot standkoming van deze prijs van 
ca. 2 euro?

Per 1 januari zijn de accijnzen omhoogge-
gaan. De brouwer bepaalt voor een groot 
deel de inkoopprijs. De meeste horecabedrij-
ven zijn sterk afhankelijk van de brouwer. Als 

Onlangs ben ik naar De Engel getogen om de uitbater van dit roemrijke café, Bas Boerrigter, 
als één van onze grootadverteerders, met een aantal vragen te confronteren.
Zoals het een goed gastheer betaamt werd ik op een vers kopje koffi e vergast, waarna de 
vragen werden gesteld.

Portret van Bas Boerrigter (Café De Engel)
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onafhankelijk ondernemer kun je een grotere 
korting bedingen.

8. Welke leeftijdscategorie is bij jullie het 
meest vertegenwoordigd?

De meeste klanten zijn zo grofweg tussen de 
30 en 50 jaar, maar ook andere leeftijdscate-
gorieën zijn ruin vertegenwoordigd.

9. Hoe is je opinie t.a.v. het algemeen 
geldende rookverbod in horecabedrijven? 
In hoeverre ondervinden jullie hiervan 
nadelige gevolgen?

Ten eerste ben ik het met het verbod eens. 
Roken is slecht en zelf wil ik niet graag in 
een rokerige ruimte werken. Maar wil je je 
ontspannen, dan hoort daar eigenlijk een 
sigaretje bij.
We hebben wel een rookvrije ruimte gecre-
eerd, maar het rookverbod is de sfeer en 
gezelligheid niet ten goede gekomen.
We merken het wel. Men gaat wel eens naar 
een andere kroeg, waar wel gerookt mag 
worden, maar deze ruimhartigheid is de 
eigen verantwoordelijkheid van de uitbater.

10. In hoeverre merken jullie iets van de 
recessie?

De combinatie met het rookverbod maakt 
het een stuk moeilijker.

Na ca. 45 minuten vonden we elkaar in de 
vaststelling dat alles was uitgediept, zodat ik 
mijn veilig gestalde fi ets beklom en huis-
waarts ging.

Henk Buss



de Doorloper Oldenzaalse IJsclub

17

Theo meldde namelijk dat toen ik in de jaren 
‘90 penningmeester van de OIJC was, er elk 
jaar natuurijs is geweest. Dit klopte inder-
daad, en koud na mijn aantreden was het 
weer raak! Weer een prima natuurijsperiode. 
Dit is natuurlijk geweldig voor de penning-
meester van een ijsclub.
Echter dezelfde voorzitter had gezegd dat 
de werkzaamheden zich zouden beperken 
tot ongeveer 3 vergaderingen per jaar, dus ik 
kon het er zo even bijdoen. Afi jn, het aantal 
vergaderingen is ongeveer 3 per maand 
geworden, omdat èn de nieuwe ijsbaan in En-
schede èn de natuurijsperiode heel wat tijd 
vroegen. Gelukkig zijn er bij de OIJC vele 
vrijwilligers die onmiddellijk klaar staan om 
te helpen, bijvoorbeeld bij de kassa en bij de 
inschrijving van de Hulsbeekronde. Dank en 
hulde hiervoor!

Het was weer een prachtige periode begin 
dit jaar met het natuurijs, en verder kunnen 
we allemaal terugkijken op een hele mooie 
periode van 6 maanden schaatsen op het 
superijs van IJsbaan Twente in Enschede. 
Het enthousiasme van de 40 trainende leden 
is steeds groot geweest dankzij de kwaliteit 
van de baan, en dankzij de kwaliteiten van 
onze trainers Gerrit Hesselink en Gerard 
Heuvel. Roelof Eshuis heeft (letterlijk) vanaf 
de zijkant de coördinatie van de trainingen 
in Enschede prima gedaan, zodat alles op 
rolletjes is verlopen. We zullen ons best doen 
om dit enthousiasme vast te houden voor het 
nieuwe seizoen, en waar mogelijk er voor 
zorgen dat de onderlinge band tussen de 
leden nog verstevigd wordt. 

Hierover komen nog nadere mededelingen 
tegen het begin van het ijsseizoen 2009-
2010.

Vooruit kijkend naar het nieuwe seizoen wil-
len we graag uw aandacht vragen voor een 
aantal zaken. Dit zijn:
1. Opzeggen KNSB-licentie: de mensen die 

het afgelopen seizoen een licentie heb-
ben gehad en deze niet willen voortzet-
ten in het seizoen 2009-2010, moeten dit 
voor 1/9/2009 melden aan Bastiaan Boer-
rigter. Komt er geen melding dan gaan we 
ervan uit dat de licentie gecontinueerd 
wordt.

2. Contributiebetaling: het lidmaatschap van 
de OIJC zullen we in de maand oktober 
gaan innen

3. Trainingskosten IJsbaan Twente: deze 
kosten zullen we in 2 termijnen gaan in-
nen, n.l. in oktober en in januari

4. Gezinslidmaatschap: om het leden-
bestand zuiver te houden hebben we 
besloten dat jeugdigen vanaf 18 jaar zelf-
standig lid moeten zijn, dat wil zeggen 
dat zij dan niet meer als gezinslid te boek 
kunnen staan bij de OIJC. We zullen voor 
het nieuwe seizoen de betreffende leden 
telefonisch benaderen. 

Ik wens iedereen een prachtige zomer en 
zomervakantie en tot ziens op de baan in 
Enschede of op het Hulsbeek.

Johan Greving

“Resultaten behaald in het verleden geven geen garantie voor de toekomst”. Met deze 
woorden heb ik geprobeerd onze voorzitter wat af te remmen op de jaarvergadering van 
november 2008, waar ik benoemd werd als penningmeester. 

Van de penningmeester:
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Langebaan/Marathon/Shorttrack €         
Pupil 11,10  
Junior C 20,20   
Junior B 22,80   
Junior A 53,00 (incl. SchaatsSport)
Neo-Senior 62,50 (incl. SchaatsSport)
Senior 65,35 (incl. SchaatsSport)
Master 65,35 (incl. SchaatsSport)
Oormerk  1,30   
     
Kunstrijden/IJsdansen    
BW 44,60   
AW 22,80   
YW 22,80   
JR 6,95   
SR 12,20   
     
Schoonrijden    
Alle soorten 43,10   
     
Technisch Kader Licenties   
Schaatsleider niveau 2 7,95   
Schaatsleider niveau 3 18,90   
Schaatsleider niveau 4 18,90   
Schaatsleider niveau 5 38,25   
     
Diversen    
SchaatsSport (via licentie) 22,25  
SchaatsSport (los abonnement) 32,25   
Administratiekosten 10,00   
Annuleringskosten 10,00   

Het Algemeen Bestuur van de KNSB heeft besloten om vanaf het seizoen 2005-2006 de 
 licentieprijzen jaarlijks te indexeren.

Hoogland (KNSB) - Het Algemeen Bestuur heeft de licentieprijzen voor het seizoen 
2009/2010 vastgesteld. De licentieprijzen zijn verhoogd conform de reguliere prijsindexe-
ring. Het abonnement op SchaatsSport is met € 5,00 verhoogd. Dit in verband met stijging 
van de kosten en uitbreiding van het aantal pagina’s, nu standaard 48 pagina’s. 

Correctie licentieprijzen seizoen 2009 / 2010



de Doorloper Oldenzaalse IJsclub

20

Wij hadden al een zeer uitgebreide enquête 
ingevuld en tijdens deze vergadering werden 
de ervaringen nog eens geëvalueerd.
Er zijn in Nederland 61 toertochten gehou-
den met een totaal aan 220.000 deelnemers.
Het betrof hier 40 verschillende tochten, 
omdat sommige verenigingen de tocht vaker 
houden.
Overigens wist u dat er tijdens de natuurijs-
periode 80 aangemelde natuurijswedstrijden 
zijn gehouden en er voor € 80 miljoen aan 
schaatsen verkocht is? En dat 1,5 miljoen TV 
kijkers hebben gekeken naar het NK natuur-

ijs? En tijdens deze ijsperiode bezochten 
ongeveer 300.000 bezoekers per dag de 
website van de KNSB.
Zomaar even enkele feiten die aangeven 
hoe de natuurijsperiode in de belangstelling 
stond bij de vele liefhebbers. En ook is dui-
delijk gebleken hoe belangrijk een up to date 
website is gedurende deze periode. Gelukkig 
hadden wij dat goed voor elkaar en stond 
elke dag de laatste stand op onze website. 
Dat was niet bij alle verenigingen het geval 
en ook de website van de KNSB heeft de 
nodige kritiek gehad. Men is volop bezig dat 

Evaluatie toerschaatsen op 14 mei 
2009 in Amersfoort.
Jawel beste lezers, zoals al wel eens eerder vermeld gaan de activiteiten voor een schaats-
club ook in het voorjaar en de zomer gewoon door. Op 14 mei gingen Johan Greving en 
ondergetekende met frisse moed naar Amersfoort om deze vergadering van de KNSB bij te 
wonen. Het betrof een evaluatie van de georganiseerde toertochten in Nederland en die 
werden uitgeschreven door de KNSB en dan namens het sectiebestuur Toerschaatsen. Zoals 
de meeste leden van onze club zich herinneren, hadden wij ook een fantastische toertocht 
op 10 januari en wel de Hulsbeekronde.
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voor de toekomst te verbeteren.
Een eis van de KNSB is ook dat van elke ver-
eniging duidelijk de naam van de secretaris 
bekend is, omdat hij of zij het communica-
tiekanaal is. Ook wil men een 06- nummer 
en het email-adres hebben. Dat hadden wij 
geregeld en ondergetekende heeft dat gewe-
ten. Heel veel telefoontjes zijn er geweest 
en het waren meestal korte vragen voor 
aanvullende informatie.
Indien men niet is ingeschreven bij de KNSB 
en dus niet een vergoeding betaalt, wordt de 
toertocht niet op de KNSB website vermeld. 
En het is toch vooral deze website die door 
liefhebbers bezocht wordt om een tocht uit 
te zoeken. Wij hadden een keurige vermel-
ding op de website.
Grootste probleem tijdens de tochten waren 
het parkeren en de veiligheid. Hier is veel 
mis gegaan en dat heeft ook tot gevaar-
lijke situaties geleid. Het waren met name 
deze punten waarop wij uitstekend hebben 
gescoord. 

Natuurlijk profi teren wij van de goede voor-
zieningen op Het Hulsbeek, maar op veilig-
heid waren wij zelf goed voorbereid en dan 
met name door de goede ijsvloer die de hele 
dag werd geveegd en de vele vrijwilligers op 
en rond de baan om alles in goede banen te 
leiden.
Dankzij al deze mensen kunnen wij terug 
zien op een bijzonder evenement en Jo-
han en ik hebben met veel genoegen een 
videofi lm van onze tocht bij de KNSB achter 
gelaten.
Het was al 23.00 uur geweest toen we weer 
naar huis reden. Beiden met een voldaan 
gevoel en met zeer goede herinneringen aan 
onze Hulsbeekronde.
 
Schaatsgroet,
Theo Stroot
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Lidmaatschap
Lid van de Oldenzaalse IJsclub wordt u door u op te geven bij de ledenadministratie:

 Johan Greving
 Hulsbekenkamp 35
 7576 GB  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 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. 

Stuur een leuk verhaal in en lees het 
in de volgende doorloper

Sluitingsdatum kopij volgende Doorloper
15 september 2009




