
de Doorloper

Clubblad Oldenzaalse IJsclub
oktober 2008

In dit nummer:
 
 Toertocht boven Twente

  Ritsma hâldt definityf op



de Doorloper Oldenzaalse IJsclub

3

 de Doorloper
 een uitgave van de
  Oldenzaalse ijsclub

Bestuurssamenstelling  telefoon nummer
Voorzitter  Theo Stroot 0541-514706
Secretaris Bart Brendel 074-2424549
Penningmeester/ Ledenadministratie Gerrit Halink 0541-516350
Bestuurslid technische zaken kunstijs Roelof Eshuis 074-2773254

Trainers Gerard Heuvel 074-2665254
 Gerrit Hesselink 0541-352895
 Roelof Eshuis 074-2773254

IJsmeesters  Laurens Klaas  074-2778194
 Albert Bosch 0541-519280

Secretariaat OIJC Bart Brendel
 Zwaluwstraat 26 
 7491 CW Delden
 tel. 074-2424549
 webmasteroijc@hetnet.nl
 http://www.oijc.nl (vanaf eind oktober 2008)

Vormgeving ‘de Doorloper’ Eric Pierik
 Toon Borghuisstraat 48
 7576 XT Oldenzaal
 tel. 06 14685620
 epierik@gmail.com

Bank ABN/AMRO, te Borne rek nr.: 59.58.31.842
Kamer van Koophandel no.:  75709



de Doorloper Oldenzaalse IJsclub

4 5

Inhoud
 Pagina
 
Van de redactie 3

Van de voorzitter 5

Toertocht boven Twente 8

Tijdrit district Twente 11

Portret van de familie luttikhuis 12

Historie IJsbaan Twente 15

Meeste ijsclubs al heel lang geleden opgericht 17

Ritsma hâldt definityf op
 19

Vorderingen 400m ijsbaan Enschede



4

de Doorloper Oldenzaalse IJsclub

5

Van de redactie

Velen van ons zullen de afgelopen maanden 
hebben genoten van de zomer. Voor de een 
was deze niet warm genoeg en voor de ander 
te nat. Ik heb begrepen dat wij in Twente 
over het algemeen beter weer hebben gehad 
dan in het westen van het land. Het was ze-
ker een mooie zomer om te fietsen en actief 
te zijn. We moeten onze conditie natuurlijk 
wel op peil houden. Men zegt wel eens dat 
het goed is dat we het weer niet kunnen 
bestellen, want met al die verschillende 
wensen zouden we ‘geen weer’ meer heb-
ben. Alhoewel, de Chinezen hebben het toch 
maar voor elkaar gekregen om het tijdens 
de opening en sluiting van de Olympische 
Spelen droog te houden. Voor velen gaat dit 
te ver en daar kun je hele discussies over 
voeren. Met sport heeft het in elk geval niets 
te maken maar het ging er natuurlijk om een 
perfecte indruk achter te laten. En dat is 
zeker gelukt.
Om bij het schaatsen geen last te hebben 
van de weersomstandigheden heeft men 
besloten de nieuwe baan in Enschede geheel 
te overdekken. Ook hier heb je voor- en  
tegenstanders en bij het schaatsen in 
 Deventer was het best lekker af en toe een 
windvlaag of een spat regen te voelen. Dat 
zal niet meer het geval zijn. Voordelen van 
een geheel overdekte baan, overigens na 
Thialf de tweede in Nederland, zijn wel dat 
het ijs schoon blijft en men energie be-
spaart. Onze ijsclub zal dankbaar gebruik 
gaan maken van de nieuwe ijsbaan en het is 
ook een stuk dichterbij.

Wist u dat Eric Pierik waarschijnlijk een van 
de eerste luchtfoto’s van de nieuwe baan 
heeft gemaakt? Kijkt u maar elders in dit 
nummer. Hoe doe je zo iets? Bart Brendel 
had dit idee en hij is een geoefend zweef-
vlieger. Eric mocht mee in zo’n toestel en 
heeft de kans van zijn leven gehad. Mooi dat 
een vrijwilliger van onze club ook eens iets 
bijzonders meemaakt.
In dit nummer vindt u een tweede bijdrage 
van een van onze adverteerders en wel 
restaurant Luttikhuis. Nadat fietsgigant Jan 
ten Tusscher in het vorige nummer het spits 
had afgebeten lezen we nu iets over een van 
onze trouwe adverteerders die iedereen wel 
kent. Restaurant Luttikhuis, gelegen aan de 
weg naar Hengelo en ook goed te zien vanaf 
de A1.  
Leest u eens door dit clubblad. Hopelijk blijft 
u enthousiast voor de schaatssport in het 
algemeen en onze club in het bijzonder.
 
Van de redactie,
Theo Stroot

Beste OIJCers,
De tijd gaat snel en dit is alweer de derde Doorloper van het jaar 2008. Een spannende tijd 
voor het schaatsen in Twente, want de nieuwe geheel overdekte ijsbaan in Enschede gaat 
begin oktober open. Heel wat vergaderingen en voorbereidingen zijn hier aan voorafgegaan 
en ook onze ijsclub zal goed vertegenwoordigd zijn op de nieuwe baan.
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Van de voorzitter

Welnu, we merken het als OIJC zelf. De 
groep die al in Enschede op de kleine baan 
schaatste, gaat door op de nieuwe baan. 
Als bestuur zijn we hier erg blij mee omdat 
er contact blijft tussen actieve leden van 
onze club. Maar waar we op gehoopt hadden 
en ergens ook wel op gerekend is dat deze 
groep zich ongeveer heeft verdubbeld. Ook 
hebben zich nieuwe leden aangemeld en ik 
denk dat onze club weer zal groeien.
Wat nog wat achter blijft is het jeugdschaat-
sen. We hebben een aantal ideeën om dit 
nieuw leven in te blazen. Eén daarvan is om 
als ijsclub de jeugd die een aantal lessen 
bij het schoolschaatsen heeft gevolgd, de 
mogelijkheid te bieden een aantal trainingen 
bij onze ijsclub te volgen. Op deze manier 
kunnen ze kennismaken met het schaatsen 
op de mooie nieuwe baan en ik ben ervan 
overtuigd dat dit nieuwe leden zal opleveren. 
We weten allemaal dat natuurijs hiervoor het 
beste middel is maar dat biedt geen zeker-
heid.
Om de jeugd, maar ook onze huidige leden 
beter te kunnen bereiken, werken we 
momenteel aan een nieuwe website. Dit is 
echt noodzakelijk om leden ook van nieuwe 
informatie te voorzien en veel aandacht zal 
er zijn voor actueel nieuws. Denk hierbij aan 
natuurijs en wanneer de baan open gaat, 
informatie over trainingen of vergaderin-
gen en allerlei andere zaken die belangrijk 
zijn om te weten. We hopen deze website 
in oktober klaar te hebben. Eric Pierik en 
ondergetekende hebben hier al wat avonden 
aan besteed en ik voeg daar onmiddellijk 

aan toe dat Eric het technisch brein is om de 
website voor ons te bouwen. Ik ben blij dat 
Eric, nadat hij de Doorloper al op een voor-
treffelijke manier verzorgt, ook deze taak op 
zich wil nemen.
 
De jaarvergadering zal worden gehouden op 
3 november om 20.00 uur in het clubge-
bouw van OWC. Een agenda en uitnodiging 
worden een paar weken voor de vergadering 
verzonden, maar reserveert u alvast deze 
avond in uw agenda. Wij hopen als bestuur 
op een grote opkomst.
De zoektocht naar een nieuwe secretaris 
heeft lang geduurd maar het lijkt erop dat 
dit gaat lukken. Hopelijk kunnen we de 
nieuwe secretaris op de jaarvergadering ont-
moeten. Ik ben blij dat we hiermee ook Bart 
Brendel een plezier doen omdat hij graag 
ziet dat zijn taken op een goede manier 
voortgezet worden. Bart had zijn termijn al 
met een jaar verlengd en ik ben hem daar 
zeer erkentelijk voor.
Op de jaarvergadering zullen we afscheid ne-
men van twee voortreffelijke bestuursleden 
want Gerrit Halink zal als penningmeester 
aftreden. Gerrit is een van de oprichters van 
onze vereniging en heeft door de jaren heen 
zijn sporen wel verdiend voor de club. Alleen 
dat al is een reden om op de jaarvergadering 
te komen omdat het gepast is mensen te 
bedanken die veel tijd aan onze club hebben 
besteed.

Beste leden,
In de vorige Doorloper heb ik geschreven over de voorbereidingen 
voor de nieuwe baan in Enschede. Nu een aantal maanden later gaat 
of is de baan al open wanneer u dit leest. Een nieuwe impuls voor 
het schaatsen in Twente is hiermee geboren en ik heb al eens eerder geschreven dat ik veel 
vertrouwen had dat dit ook zou uitkomen.
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De samenwerking met de ijsclubs van Losser, 
Enschede en Borne zal worden voortgezet. 
Voor onze jeugdleden is dit zeer belangrijk, 
omdat ze kunnen meetrainen met schaatsers 
op hun niveau. Ik ben ervan overtuigd dat 
onze ijsclub met de nieuwe baan in Enschede 
en deze samenwerking een goede basis 
heeft om meer jeugdleden aan te trekken. 
Dit is voor de toekomst van onze club zeer 
belangrijk.
Veel werk is verzet om alles geregeld te 
krijgen als voorbereiding op de nieuwe baan. 
Ik wil de bestuursleden en Fred Smedes be-
danken voor hun inzet om dit alles in goede 
banen te leiden. Het is een fantastische 
uitdaging om als ijsclub het beste te halen 
uit deze nieuwe mogelijkheid en het zal tot 
meer cement leiden tussen de actieve leden 
van onze club.

Ik wil echter niet al die leden vergeten die 
lid zijn van onze vereniging en hopen op 
 natuurijs. We zijn als bestuur erg dankbaar 
dat veel mensen lid blijven van onze ijsclub, 
omdat ze de vereniging en de schaatssport 
een warm hart toe dragen. Als voorzitter 
beloof ik u dat er weer eens natuurijs komt, 
maar vraag me niet wanneer. We zijn er 
klaar voor en blijven optimistisch.
Voor de herfst wens ik alle lezers veel bewe-
ging toe en als het niet met sporten is kan 
een mooie wandeling of fietstocht ook zeer 
aangenaam zijn.
 
Een sportieve groet,
 
Theo Stroot

www. oijc . nl
Binnenkort

Helaas nog geen ijs maar wel een mooi zicht op de schaatsvijver...
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Vorig jaar had Bart Brendel me gevraagd 
of ik luchtfoto’s wilde maken van de OIJC-
ijsbaan  op het Hulsbeek en de in aanbouw 
zijnde ijsbaan Twente. Dat ging toen niet 
door, dus moest het dit jaar gebeuren. 
Afspraak gemaakt, de motorzwever van de 
Twentsche Zweefvliegclub werd gereserveerd 
en op een mooie zaterdagmorgen was het 
zover.
Bart stelde me aan de piloot voor en na de 
gebruikelijke controles gingen we de lucht in. 
De motor maakte behoorlijk wat herrie, zo-
dat we met elkaar praatten via de headset. 
Nu naar ons eerste doel, de IJsbaan Twente. 
Vliegensvlug waren we er. Na de start linksaf 
en dan is de ijsbaan ook vanuit de lucht een 
mooie blikvanger. Vooral als de zon op de 
kap van de ijsbaan schijnt, blinkt hij je te-
gemoet. Nu foto’s maken. Dat viel niet mee. 
We draaiden ruime rondjes om de ijsbaan. 
Het vliegtuig helde wat naar een kant. Het 
ventilatieluikje dat schuin voor me in de kap 
zit, schoof ik nu open. Nou de camera voor 
de opening houden en dan met een beetje 
gevoel, geluk en vakmanschap de ijsbaan op 
het scherm krijgen. Dat lukte. Prettig dat je 
meteen de resultaten kunt controleren. De 
foto’s van de ijsbaan waren gelukt.

Omdat we toch in de buurt waren, maakte ik 
ook foto’s van de grote buurman, het stadion 
van FC Twente. Mooi is het als je erboven 
vliegt en ziet dat het stadion op het eerste 
gezicht al bijna klaar is.
Nu naar Oldenzaal. De schaatsvijver van 
het Hulsbeek was onze volgende project. 
Vanuit de lucht is het Hulsbeek niet te mis-
sen.  Waterpartijen vallen direct op en het 

Even nog een foto maken van het centrum van Oldenzaal en dan weer naar luchthaven 
Twente en dan zat mijn rondvlucht erop. 

Toertocht boven Twente
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Hulsbeek hadden we direct in ons vizier. We 
maakten nu rondjes van 40 seconden en ik 
had het fotograferen vanuit de lucht al aardig 
onder de knie. Direct weer de foto’s bekijken 
en goedgekeurd voor de Doorloper. 
We hadden nog wat tijd over en vlogen nog 
even over mijn huis voor we het centrum 
van Oldenzaal op de foto zetten. Het oude 
stratensysteem valt op, 

met de Plechelmus in het centrum.
De tijd was op, dus richting luchthaven en 
landen. Toen we voor de hangar stilstonden 
maakte Bart nog een paar foto’s van ons. Het 
was een mooie vlucht met geslaagde foto’s.
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U begrijpt het al, het parcours loopt vanaf de 
Denekamper Bult bij Oldenzaal richting De-
nekamp en men draait vlak voor de rotonde 
bij Beuningen.
Ik kan u verzekeren dat er enorm hard wordt 
gefietst. De snelste tijd lag iets onder de 15 
minuten en als we er van uitgaan dat het 
traject bijna 11 kilometer is, hebben we het 
toch over ruim 40 km per uur! Ik had het ge-
noegen bij het draaipunt te staan en dat was 
sensationeel. Op dat punt daalt het parcours 
en zijn de snelheden erg hoog. Midden op de 
weg staand moest ik luid en duidelijk roepen 
en zwaaien dat men hier draaien moest. Dat 
is niet bepaald leuk wanneer je lekker de 
bult afgaat, moet draaien op deze smalle 
weg en dan weer terug de bult op moet. Ik 
stond gelukkig op een punt waar de berm 
breed was en menigeen nam dan ook een 
stuk gras mee. Ik overdrijf niet, maar het 
remmen is een vak apart: echt soms slippend 
en dan de rem weer loslatend; sommigen 
vlogen mij wel 10 meter voorbij. Bij twee 
jeugdleden moest ik echt alles doen om de 
aandacht te trekken, omdat ze zo hard aan 
het fietsen waren dat ze alles om hen heen 
vergaten. Dichtbij me aangekomen kon ik ze 
nog net waarschuwen, 

terwijl ze nog ruim 40 km. op de teller 
 hadden. Vol in de remmen, wat gebrom en 
toen ze eindelijk gedraaid hadden, wenste ik 
ze succes. Gelukkig hoorde ik ze nog zeggen: 
‘Bedankt’. Ze zouden ongetwijfeld ergens in 
het Denekampse beland zijn.
Het was een mooi gezicht om al die sportlief-
hebbers te zien racen en de foto’s laten dit 
zien. Ik wil Aloys Engelbertink, Albert Bosch 
en Henk Buss nogmaals hartelijk danken voor 
hun medewerking. De foto’s zijn van Eric.
 
Theo Stroot

Woensdag 27 augustus werd de tijdrit gehouden, die onze schaatsclub helpt organiseren.De 
jurering en tijdopname worden gedaan door mensen van het district en wij zorgen voor de 
start, het afzetten van het parcours en het draaipunt bij de rotonde van Beuningen.

De tijdrit van het District Twente.
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Onder het genot van een heerlijk kopje  koffie 
werden aan Bernard de volgende vragen 
gesteld:
 
1a.Sinds wanneer bestaat het bedrijf  

Luttikhuis?
 Het bedrijf bestaat ruim 100 jaar. Dit is 

de 4e generatie.
 
1b. Zal dit bedrijf een familiebedrijf blijven?
 Het proces van opvolging is thans in 

volle gang, mede door een kwakkelende 
gezondheid van mijn vader.

 

2. Het gezin Luttikhuis bestaat uit uw ou-
ders en 2 zoons. Hebben beide zoons ook 
een aandeel in de zaak of hebben zij er 
helemaal niets mee?

 Mijn broer heeft er helemaal niets mee. 
Hij is handig in het elektrisch gebeuren 
en zorgt in dat opzicht voor de nodige 
hand- en spandiensten binnen het

 bedrijf. De bedoeling is dat ik met ons 
bedrijf verder ga.

Graag had ik de heer Luttikhuis sr. als één van onze belangrijke adverteerders een interview 
afgenomen, doch vanwege zijn gezondheid was dit helaas niet mogelijk.
Gelukkig bleek één van zijn beide zoons, Bernard, een prima vervanger.
De firma Luttikhuis (een groot horeca-bedrijf aan de Hengelosestraat, ons allen bekend), is 
ca. 6 jaar adverteerder in ons clubblad.

Portret van de familie Luttikhuis
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3. Hoe beschrijft u uw vader, zakelijk ge-
zien, het liefst?

 Hij is gedreven en zakelijk. Hij steekt 
graag zijn nek uit. Hij houdt zich ook 
graag bezig met vastgoed.

 
4. In ons clubblad “De Doorloper”, welk 

blad u ongetwijfeld zult lezen, staat uw 
advertentie met een 7 tal faciliteiten, 
welke uw bedrijf in huis heeft. Welke van 
deze 7 zijn voor uw bedrijf de belang-
rijkste en waarom?

 Het restaurant en party-center zijn het 
belangrijkst. Hier vinden regelmatig 
familiefeesten, bruiloften en rendez-vous 
van bekende bedrijven plaats.

 
5. Als u in één zinnetje of slogan reclame 

zou mogen maken voor uw bedrijf, hoe 
zou u uw bedrijf dan het liefst willen 
etaleren?

 Ik zou dan willen zeggen: gerenom-
meerd genieten met een knipoog naar 
 ongedwongen gezelligheid.

 
6. Mochten leden van de O.IJ.C u ooit met 

een bezoek willen verrassen, welke 
specialiteit van uw keuken zou u hen dan 
willen aanbevelen?

 Wij hebben een rijke variëteit van maal-
tijden, ook vegetarisch. Op reserverings-
basis kan er voor een barbecue worden 
gezorgd. Ook fonduen is mogelijk.

    (Terloops werd nog vermeld dat er 4 koks 
in dienst zijn en dat (voor de belangstel-
lenden onder ons) voor hen de maandag 
een rustdag is.)

 
7. Naar schatting ca. 6 jaar geleden heb ik 

uw vader ertoe weten te bewegen tegen 
een reële vergoeding in ons clubblad te 
adverteren, waarvoor onze dank.

 Wat is destijds de motivatie geweest 
deze stap te ondernemen? Was deze van 
puur zakelijke of meer persoonlijke aard?

 Het was denk ik een mix: er komt so-
wieso een stuk gevoel bij. Dus ik denk 
beide.

 
8. Wat hebt u met sport in het algemeen en 

in het bijzonder de schaatssport?
 Doet u zelf aan sport en zo ja, welke tak 

van sport beoefent u? En uw gezinsleden?
 Mijn vader zei altijd: het werken in de 

horeca is topsport. Hij beoefent verder 
geen echte sport.

 Mijn broer (Gerrit-Jan) wielrent bij 
O.W.C. en is daar lid. Hij heeft bij de fa. 
Ten Tusscher gewerkt.

 Ikzelf (Bernard) beoefen hockey en golf.
 
9. Wat is uw mening over het tot stand 

komen van de overdekte ijsbaan in 
Enschede?

 Ik zie dat positief. Het zal misschien een 
geduchte concurrent vormen voor Deven-
ter, maar dat zal de toekomst leren.

 
10. Wat vindt u van ons clubblad “De Door-

loper”? Leest u iedere aflevering? 
Dit ziet er leuk en netjes uit. Keurig 
verzorgd.

 
 

Met dank aan Bernard Luttikhuis jr., die gauw 
weer aan de volgende aktiviteit begint.
 
 
Henk Buss
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In de jaren zeventig/tachtig kwam het 
 stadion Veldwijk , het huidige FBK stadion, 
als kunstijsbaan in beeld. Een 400 meter 
baan lag er al. Het plan ging niet door terwijl 
het relatief een goedkope oplossing was. Een 
groot deel van de infrastructuur was immers 
reeds aanwezig.
Vervolgens kwam mevrouw Rasker uit En-
schede samen met anderen met het schit-
terende plan AQUA DURO. Een plan dat naast 
een kunstijsbaan, ook kan toren, winkels en 
een educatief centrum zou moeten omvat-
ten. Daar de baan op 12 meter hoogte zou 
komen te liggen spraken wij schaatsers al 
snel van een hooglandbaan. De politieke 
wil ontbrak, echter men kon het niet eens 
worden over de vestigingsplaats en de 
 financiering.
Na de Olympische spelen in Albertville is 
de daar voor eenmalig gebruik gebouwde 
schaatsbaan afgebroken en te koop gezet. De 
heren Schipdam, de Wals en Hilbolling namen 
onmiddellijk het initiatief om deze baan naar 
Twente te halen.  
Kosten ƒ10.000.000,-.  Helaas bleek ook dit 
plan onhaalbaar. De verdeeldheid in Twente 
was wederom groot.
Ongeveer zes jaar geleden (2001) werd de 
Initiatiefgroep Kunstijsbaan Twente in het 
leven geroepen. Deze groep onder leiding 
van Hans van der Aa en Cor Homans heeft 5 
jaar geprobeerd de neuzen van de Twentse 
politici dezelfde kant te doen op wijzen. Dit 
lukte vrij goed en realisatie leek dichtbij 
toen de Netwerkstad het initiatief wilde 
steunen mits ook de kleine gemeenten mee 

zouden doen. Dit lukte in eerste instantie 
niet. De ommekeer kwam toen het bestuur 
van de Euregiohal bekend maakte de hal te 
zullen sluiten als de gemeente Enschede niet 
met een substantiële bijdrage renovatie mo-
gelijk zou maken. Dit maakte dat de Twentse 
schaatswereld, die haar enige trainingsac-
commodatie in de regio zag verdwijnen, 
massaal in opstand kwam. Demonstraties 
, gesprekken met gemeentebestuurders, 
provinciale politici, de Netwerkstad e.a. 
hebben er uiteindelijk toe geleid dat de 
wethouders Hassink en Nijhof voor het eerst 
in de geschiedenis de Twentse gemeenten 
in meerderheid achter zich kregen voor de 
plannen om te komen tot realisatie van een 
overdekte 400m kunst ijsbaan. Toen ook de 
provincie mee wilde doen was ruim twee-
derde van de financiering rond.

bron: www.ijsbaan-twente.nl

De eerste pogingen om te komen tot een kunstijs baan in Twente werden in 1968 onderno-
men. Op 11 december 1968 vond een vergadering van ijs clubs plaats op initiatief van Jan de 
Jong van IJsclub Twente in Almelo waarin de mogelijkheden van een kunstijsbaan in Twente 
werden besproken. Het plan sneuvelde; de archieven vermelden niet waarom.

Historie IJsbaan Twente
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Opnieuw Verenigd Ossenzijl is heropgericht 
in 1909 en telt een vijftigtal leden. Tot zo’n 
30 jaar geleden werden er wedstrijden ge-
houden op de korte baan. In 1978 is gestart 
met het houden van toertochten, waarbij 
samenwerking werd gezocht met omringende 
ijsclubs. Zo is de Lage Landentocht ‘gebo-
ren’, maar ook de Weerribbentocht en de 
Steenwijkertourtocht. 

Samen Eén in Scheerwolde-Wetering e.o. is 
ontstaan door een fusie op 17 december 1847 
van de ijsclub Nooitgedacht en de ijsclub 
Eendracht maakt macht’. Op dit moment 
telt de vereniging ongeveer 250 leden. De 
ijsbaan ligt prachtig beschut en er worden 
diverse wedstrijden (voor scholen, ouderen, 
op de kortebaan, langebaan en marathons) 
gehouden. De 400 meter baan voldoet aan 
de vereiste normen. Samen Eén is bij diverse 
toertochten betrokken (Lage Landentocht, 
IJsselhamrit, Weerribbentocht, Natuurtocht 
en ook De Noordwesthoekrit). Al deze toch-
ten voeren door de sloten en kanalen van De 
Weerribben. Voor de ijsbaan zijn de meest 
gunstige winters, waarin het buitenwater 
niet betrouwbaar is.

Nooitgedacht in Sint Jansklooster is op-
gericht op 24 januari 1933 en heeft op dit 
moment zo’n 110 leden. Hoogtepunt uit de 

historie was de organisatie van een hardrij-
derij in 1954, dus meer dan een halve eeuw 
geleden. Hieraan namen onder meer Saakje 
de Jong (Heerenveen) en Femmie Groen 
(Giethoorn) deel. Verder heeft de club twin-
tig jaar lang een Noordwesthoekrit op de 
fiets georganiseerd. Nootgedacht is betrok-
ken bij de organisatie van twee toertochten, 
namelijk de Zwartemeer-Kadoelentocht en 
de Zwartemeer-Kadoelenrondetocht.
 
Ons Genoegen Sint Janskhaster is opge-
richt op 17 november 1947. De club beschikt 
over een ijsbaan met clubgebouwtje aan 
de Klooster-weg te Sint Jansklooster. De 
vereniging organiseert een maximaal 40 km 
lange toertocht op natuurijs: de Rond de 
Wiedentocht. Er kan gekozen worden tussen 
twee afstanden (15 of 40 km). De tocht die 
voor het eerst begin jaren ‘80 werd ver-
reden voert over het grondgebied van de 
gemeente Steenwijker-land en gaat door 

Als Nederlanders in de greep van de winters zijn, veranderen ze. Dan binden ze massaal de 
schaatsen onder. Er is geen sport populairder dan schaatsen. Vooral in de natuurijsperiode. 
De laatste echte winter van 1997 vormt het bewijs. In het weekeinde van 11 op 12 januari 
werden door de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond) liefst 1,2 miljoen 
toertochtdeelnemers geregistreerd. Na ruim tien jaar hunkeren de schaatsers naar natuur-
ijs. Wat wordt het dit seizoen: wagen of wachten? Op de foto schaatsers in het prachtige 
natuurgebied De Weerribben. Wellicht kan dat deze winter weer...

Meeste ijsclubs al heel lang geleden 
 opgericht (vervolg)

!
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een prachtig natuurgebied. De startplaatsen 
zijn: Sint Jansklooster, Belt Schutsloot en 
Blauwe Hand. Promotor van deze tocht was 
tweevoudig Elfstedentochtwinnaar Evert van 
Benthem.

Steenwijker IJsclub, opgericht in zaal Van 
Herpe op 20 mei 1926. E. Edinga was de 
eerste voorzitter van de vereniging, die dus 
al meer dan driekwart eeuw bestaat. De 
ijsbaan aan de Tukseweg moest wijken voor 
een bedrijvenpark en een nieuwe geschikte 
locatie is gevonden in Steenwijk-West nabij 
het bedrijvenpark Groot Verlaat, waar 
inmiddels de eerste schaatsers al in actie 
zijn geweest. Wanneer er ijs ligt, wordt 
het marathonkampioenschap van Steen-
wijkerland verreden voor dames en heren. 
 Organisatorisch is de club uit Steenwijk 
betrokken bij de Noordwesthoekrit en de 
Natuurtocht.
 
Vooruitgang in Vollenhove is opgericht op 
18 februari 1871 en is hiermee de oudste 
ijsvereniging van het gewest Overijssel van 
de KNSB. Het aantal leden varieert met het 
feit of er wel of geen ijswinter is en ligt 
gemiddeld op ongeveer 125. Hoogtepunt uit 
de historie is de overgang van bezem naar 
machine. Er zijn wedstrijden gehouden van 
broodrijders voor spek tot jeugdkampioen-
schappen van het gewest Overijssel. Aan ma-
rathons hebben onder meer Jan Roelof Kruit-
hof en ook de Rus Oleg Botsjev meegedaan. 
Van de elf bestuursleden zijn er enkelen al 
meer dan dertig jaar als zodanig actief. De 
club heeft ook een eigen toertocht.

Belterwiede in Wanneperveen is opge-
richt op 6 januari 1940. Behalve schaats-
wedstrijden voor de jeugd organiseert deze 
vereniging ook de bekende toertocht de 
Vijfmeren-tocht. Wanneperveen ligt in het 
hart van De Wieden, waar het in de zomer en 
in de winter goed toeven is. Vooral wanneer 
er ijs ligt en er kan worden geschaatst in dit 
unieke gebied van riet en natuur. De Wieden 
zijn bekend om zijn meren, plassen, grach-
ten en vaarten.
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Rintje Ritsma heeft definitief een punt gezet 
achter zijn schaatsloopbaan. Dat meldt Omroep 
Friesland dinsdag. De 38-jarige ‘Beer van Lem-
mer’ kreeg woensdag 24 september een speci-
aal afscheid op de kunstijsbaan van Flevonice 
in  Biddinghuizen. Terugkerende rugproblemen 
maken een vervolg van zijn imposante carrière 
 onmogelijk.
Ritsma sloot in de voorbereiding van het nieuwe 
schaatsseizoen aan bij de Hofmeierschaatsploeg. 
Tijdens de presentatie van het nieuwe team liet 
hij al doorschemeren dat hij grote twijfels had 
of hij dit seizoen nog actief zou schaatsen. “Ik 
heb veel last van mijn rug en voel me niet fit. Ik 
twijfel erg of ik dit jaar blijf schaatsen”, klonk het 
twee weken geleden.
Ritsma won in achttien jaar alles, behalve 
 olympisch goud. Wel pakte de Fries twee keer zil-
ver en vier keer brons. Hij won verder onder meer 
vier wereldtitels en zes Europese titels. Ritsma 
gaat zich nu richten op zijn taken voor de advies-
commissie-Schenk, die werkt aan plannen om het 
Nederlandse schaatsen verder te  optimaliseren.

Erelijst: 
EK allround
1992 Heerenveen 3e, 1993 Heerenveen 3e
1994 Hamar 1e, 1995 Heerenveen 1e
1996 Heerenveen 1e, 1997 Heerenveen 2e
1998 Helsinki 1e, 1999 Heerenveen 1e
2000 Hamar 1e, 2003 Heerenveen 2e
 
WK allround
1992 Calgary 5e, 1993 Hamar 3e
1994 Gothenburg 3e, 1995 Baselga 1e
1996 Inzell 1e, 1997 Nagano 5e
1998 Heerenveen 2e, 1999 Hamar 1e
2000 Milwaukee 3e, 2001 Budapest 1e
2003 Gothenburg 2e
 
WK Sprint
1999 Calgary 19e
 
WK afstanden
1996 Hamar 5000m 8e, 10000m 10e
1997 Warschau 1500m 1e, 5000m 1e, 10000m 2e
1998 Calgary 1500m 4e, 5000m 2e
1999 Heerenveen 1500m 3e, 5000m 18e
2001 Salt Lake City 1500m 13e
 
Olympische Spelen
1992 Albertville 500m 27e, 1000m 12e, 1500m 4e
1994 Lillehammer 1500m 2e, 5000m 3e, 10000m 
7e
1998 Nagano 1500m 3e, 5000m 2e, 10000m 3e
2002 Salt Lake City 1500m 9e
2006 Torino 3e ploegenachtervolging

foto: rintjeritsma.nl

Schoolschaatsen op de IJsbaan Twente is er voor alle basisscholen in Twente e.o. Met als 
doelgroep de kinderen uit de groepen 6 en 7.

Ritsma hâldt definityf op
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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 januari 2009

maandag 3 november om 20.00 uur 
Jaarvergadering in het OWC gebouw




