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Van de redactie
Terwijl jullie dit lezen is het natuurlijk opgevallen dat dit wel een heel speciale Doorloper is. Ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum in A4 formaat en in kleur. Het bestuur en de jubileum
commissie hebben hiertoe besloten om deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Een vereniging maakt nogal wat mee in haar 25-jarig bestaan
en zo ook onze mooie ijsclub. Veel leden van het eerste uur
blikken terug en beseffen dat ook zij 25 jaar ouder zijn geworden. Wat gaat de tijd toch snel. Daarom heeft een aantal leden
een mooie bijdrage geleverd aan deze speciale Doorloper en
nog eens oude herinneringen aan het papier toevertrouwd.
Chantal Spanjer-Nijhuis blikt terug op de weekendkampen en
de jaarlijkse sportdag. Er gebeurde nogal wat en ze licht een
tipje van de sluier op.
Martijn Halink heeft iets op papier gezet over de droogtrainingen en het wielrennen. Inclusief een geweldige gewonnen
wielertijdrit in het jaar 1993. Wat kon men toen hard fietsen!
Zou het tegenwoordig nog zo hard gaan of speelt de leeftijd
hierbij ook een rol?
Verder een bijdrage van Fons Kamphuis die vanaf het begin bij
de oprichting betrokken was. Hij beschrijft heel goed de sfeer
in de eerste maanden voor en na de oprichting.
En dan de man die altijd een fototoestel in zijn handen heeft.
Hij geeft een geweldige sfeerreportage van de jaren 90. In
deze jaren hebben we vaak kunnen genieten van natuurijs.
We hebben het natuurlijk over onze penningmeester Johan
Greving.
Om de historie eens goed uit te pluizen heeft ondergetekende
het hele archief onder handen genomen en dit aan het papier
toevertrouwd.
Natuurlijk hopen we hiermee de leden en andere sportliefhebbers een plezier te doen. Velen zullen zich veel van de historie
herinneren en wanneer men daar plezier aan beleeft, hebben
de medewerkers aan deze Doorloper hun doel bereikt.

Er schuilt ook een uitdaging in en een oproep aan de leden bij
het lezen van dit nummer. Het jubileumjaar loopt nog door
tot eind 2011 en er is zeker nog wel meer over de historie te
vermelden. Pak de pen of stuur iets naar ons mailadres en we
kunnen jullie bijdrage op de website of in de volgende Doorloper plaatsen. De redactie verheugt zich nu al op jullie spannende inbreng.
Bij alle teksten en foto’s hoort weer een mooie lay-out. Zonder
Eric Pierik zou de uitgave van dit jubileumnummer niet mogelijk zijn geweest!
Terwijl jullie dit lezen, zit het jubileumfeest er weer op en is
het schaatsseizoen 2010/2011 voorbij. Blijf de conditie op peil
houden gedurende de komende maanden, want voordat je het
weet, gaan de schaatsen weer uit het vet.
Het bestuur van OIJC wil vanaf deze plaats graag onze
adverteerders bedanken die het mogelijk maken dat we
nu al de 82e Doorloper uit kunnen geven. Beste leden
en lezers: denk bij jullie toekomstige aankopen aan deze
adverteerders.
Veel leesplezier en een prachtig voorjaar en mooie zomer
toegewenst.
Van de redactie,
Theo Stroot
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Van de voorzitter
Beste leden,
Het is voor mij een eer en genoegen jullie voorzitter te mogen zijn tijdens het 25-jarig jubileum. In
de vorige Doorloper gaf ik al aan dat we stil zouden staan bij deze mijlpaal door alle leden hierbij te betrekken. Want een vereniging kan niet zonder leden en OIJC mag zich verheugen in een
gezond en stabiel ledenbestand. We zijn een gezonde club en veel leden beleven wekelijks veel
plezier aan het schaatsen.
Wat hebben de mensen van het eerste uur een werk verzet
om OIJC in 1985/1986 weer op te richten. Je moet toch maar
voldoende enthousiasme hebben om vanuit het niets weer een
vereniging op te richten. We mogen rustig stellen dat toen al
de basis is gelegd voor een gezonde ijsclub in Oldenzaal.
Natuurlijk is het de afgelopen 25 jaren wel eens lastig geweest,
waren er wel eens strubbelingen of tegenslagen, maar altijd
waren er weer de vrijwilligers die samen met de bestuursleden
naar oplossingen zochten die in het belang van OIJC waren. En
dat moet zo blijven: het gaat binnen een vereniging niet om
individuen, maar om het geheel. Alleen zo bereik je synergie
en als we dat blijven doen, zullen de komende 25 jaar ook
interessant en plezierig zijn.
Ik heb het wel vaker genoemd, maar wil hier nog eens benadrukken dat schaatsers eigenlijk individuele sporters zijn,
maar toch heel plezierig met elkaar omgaan. En niet alleen de
schaatsers zelf, maar ook het publiek dat de wedstrijden bezoekt. Een mogelijke reden hiervoor is dat bij de schaatssport
alle geledingen van de maatschappij vertegenwoordigd zijn.
Je komt er mensen tegen met zeer diverse beroepen en dat
maakt het interessant. Een praatje maken is heel gemakkelijk.
Mij valt het altijd op dat in Enschede tijdens de dweilpauze
schaatsers gezellig bij de baan of in de kleedmaker zitten. En
helaas voor het restaurant, vaak met meegebrachte koffie of
ander drinken en iets te eten. “Als je gewoon doet, doe je al
gek genoeg”, is in deze sport zeker van toepassing.
Voor mij is dit een van de redenen waarom ik de schaatssport
een warm hart toedraag en al vele jaren een groot liefhebber
ben van deze mooie, maar…… oh zo moeilijke sport.

Er zijn zeker ook nog wensen en dan met name ten aanzien van
het aantal jeugdleden. Een vereniging die jubileert kijkt terug,
maar vooral ook vooruit. En dan zullen we toch meer jeugdige
leden moeten zien te werven. Veel is al geprobeerd, maar het
resultaat is er nog niet naar. We zullen met creatieve ideeën
moeten komen om ook deze wens gestalte te geven. “Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst” en deze jonge mensen zijn
toch de toekomstige sporters, bestuurders en vrijwilligers van
OIJC.
Namens mijn collega bestuursleden Johan, Roelof en Bastiaan
wil ik iedereen feliciteren met dit jubileum. Want zoals eerder
gezegd, de leden vormen de vereniging en een felicitatie is dan
ook op zijn plaats.
Verder wil ik de jubileumcommissie bestaande uit Chantal
Spanjer-Nijhuis, Martijn Halink, Walter Kooiker en Bastiaan
Boerrigter bedanken voor hun ondersteuning om dit jubileum
te doen slagen.
Graag willen wij ons blijven inzetten voor OIJC en met jullie de
basis leggen voor een mooie toekomst.
Een sportieve groet,
Theo Stroot

Het huidige bestuur (2011) van links naar rechts:
Johan Greving (penningmeester), Theo Stroot (voorzitter), Bastiaan Boerrigter (secretaris) en Roelof Eshuis (technische zaken
kunstijs)
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De start
25 jaar geleden, 1985 eind februari, Elfstedentocht gekte, het lijkt net gisteren. Mijn eerste Elfstedentocht. Een geweldige onvergetelijke ervaring. Oldenzaal geen ijsclub. Hoe is het mogelijk.
Gelukkig aansluitend aan de winter een initiatief van een aantal mensen, door en door Oldenzalers. Kartrekker, voorzitter van deze bijeenkomst was Ton Achterbos. Een informatie avond in het
gemeentehuis, in de raadszaal nog wel. Gratis koffie. En natuurlijk werden er op het eind vrijwilligers gevraagd welke het (her) oprichtingsbestuur zouden vormen. Veel belangstelling maar net voldoende aanmeldingen om van start te gaan. Wie dat waren zal vast wel ergens aan de orde komen.
Verder noem ik geen namen want ik wil niemand vergeten.
In het begin veel, vooral lang en tot in de kleine uurtjes vergaderen. Soms heftig want de meningen verschilden nogal eens.
Op een enkeling na waren we geen van allen echte vergadertijgers. Uiteraard ook veel lol anders gaat het niet. Bij toerbeurt
bij een van de bestuursleden thuis vergaderen. Koffie met gevulde koeken. De basis voor later op de baan, welke er gelukkig
al lag, koek en zopie. De afsluitende borrel kwam meestal niet
uit de fles. Voor de komende winter een aantal zaken, eigenlijk
veel zaken, regelen. Veel, heel veel overleg. Met het Hulsbeek,
ijshal Enschede, ijsbaan Deventer, KNSB, Afdeling Twente,
IJsclub Losser, formeren trainingsgroep, trainers, ijstraining,
droogtraining. Trainingsplaats voor de droogtrainingen. In de
zomer natuurlijk op het Hulsbeek, hartje zomer, schaatssprongen en andere vreemde oefeningen. Veel zonaanbidders in een
deuk. Gelijk een paar jaar met een goede winter.

Vrij vlot samen met Losser een paar uur op de baan in Enschede. Wel 100 deelnemers op binnen en buitenbaan. 1986,
ijsbaan open, Oldenzaalse kampioenschappen, Mini Elfstedentocht, schoolkampioenschappen, 23 febr. 1e Hulsbeektoertocht. Officieel op de KNSB kalender. Landelijk bezocht. Weer
een echte Elfstedentocht. 1987 IJsbaan weer open. Elfstedentocht had gekund volgens de kenners. Wel een Elfmerentocht,
normaal de voorloper van. Ook nog begin maart alweer de
Hulsbeek toertocht. Prachtig weer. Wat een succes, Alleen
mogelijk dankzij de vele vrijwilligers. Volgens de beheerder
zo’n 40 duizend bezoekers op het Hulsbeek in dat weekend.
Gelukkig niet allemaal op het ijs. De basis voor een (financieel)
gezonde club was gelegd. Dat dit minstens tot het volgende,
gouden jubileum dus, mag doorlopen.
Fons Kamphuis

Het eerste bestuur van links naar rechts: Henk Steenbeke (voorzitter), Jan Borkent (materiaalcommissie), Gerrit Grunder (jeugdcommissie), Fons Kamphuis (technische commissie), Adriaan Wubbolts (begeleidingscommissie) en Gerrit Halink (secretaris en penningmeester) (op slee Jorgen Halink)
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Natuurijsperiode in de jaren `90
In de jaren ’90 was het genieten qua natuurijs, want we konden maar liefst 4 jaar achter elkaar
genieten van schaatsen op natuurijs op de schitterend gelegen ijsbaan in het Hulsbeek. Ook was
het 2 winters mogelijk om een toertocht te houden op de grote vijvers van het Hulsbeek. Van 1993
tot en met 1997 was de schaatsvijver in het Hulsbeek elke winter bevroren. 1 jaar (waarschijnlijk in
1997) was de baan zelfs 4 weken achter elkaar open, wat een flinke wissel trok op de vrijwilligers.
In die jaren heeft de club ook flink geïnvesteerd in een muziekinstallatie, een houten semipermanent-koek&zopie-gebouw
en in een legertent. Alles opbouwen kostte alleen al 2 dagen.
Maar het was wel erg leuk natuurlijk om dat met de vrijwilligers te doen. Onderstaande foto laat zien wat er allemaal
opgebouwd en gebruikt werd.
In die periode hebben we naast de
genoemde 2 toertochten op de hele
vijver ook nog een
mini-11-stedentocht
kunnen organiseren.
Met name de jeugd
heeft toen erg genoten van deze tocht.
Terugkijkend op die
periode ging het toen
toch wel wat anders
als tegenwoordig.
Je moet nu al een volledig draaiboek ingeleverd hebben bij
de KNSB, voordat
je überhaupt een
toertocht mag
organiseren. In de
jaren ’90 zeiden we
als bestuur tegen
elkaar: “zullen we
overmorgen een
toertocht organiseren of het Oldenzaals
kampioenschap” en
dat gebeurde dan
gewoon.
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Het Open Oldenzaals
kampioenschap op
nieuwjaarsdag was
een memorabele
wedstrijd, omdat
er zelfs televisiecamera’s van TV-Oost
aanwezig waren. Wij
gingen er natuurlijk
vanuit dat we ’s
avonds de wedstrijd
op TV zouden zien,
maar dat bleek
anders uit te pakken. De TV-Oost presentator had namelijk een zeer uitgebreid
interview gehouden met iemand naast de baan en dat werd ’s
avonds uitgezonden en geen enkel beeld van de wedstrijd!
De wedstrijd zelf verliep wat rommelig, want het moest allemaal in 2 dagen georganiseerd worden. Gerrit Grunder stond

met de microfoon op ongeveer 100 meter afstand commentaar
te geven, en hij werd ook nog geacht om de uitslag van de
wedstrijd vast te stellen. Het is allemaal op z’n pootjes terecht
gekomen, en het was een geslaagd evenement. Ik ben benieuwd wanneer het volgend Open Oldenzaals kampioenschap
gehouden zal worden….
De lagere scholen maakten in die tijd ook al dankbaar gebruik
van de ijsbaan, en ze gingen schaatsen in plaats van naar
gymles. De lagere school de Driemaster hield zelfs een heus
schoolkampioenschap in 1996.
Net zoals de toertocht van 2009 waren de toertochten in de
jaren ’90 ook een groot succes, waar veel toerrijders uit de
wijde omgeving van hebben genoten. De medailles werden in
die tijd nog met slagletters voorzien van de gereden afstanden
en met name Gerrit Hesselink en Jacques Bielen hebben heel
veel medailles geslagen in die tijd.

Al met al was het een ijsperiode waarop we met erg veel plezier terugkijken.
Johan Greving

k ook van de koek en zopie

En de jeugd genoot natuurlij

de Doorloper

9

25 jaar Oldenzaalse IJsclub

Historie Oldenzaalse IJsclub (OIJC)
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum

Verantwoording
De schrijver heeft zich gebaseerd op het feitenmateriaal zoals
dat in het archief van de Oldenzaalse IJsclub (OIJC) voorhanden is. Alle bestuursvergaderingen, jaarverslagen en verslagen
van de secretarissen zijn gelezen. Bovendien werden alle Doorlopers ingezien. Dit historisch verhaal leest daarom niet als een
jongensboek en dat was ook niet de bedoeling. Het ging er om
een rode draad te vinden door de jaren heen. De reden om
veel namen van leden te noemen die actief betrokken waren
bij de club is simpel een stuk herkenning en erkenning. Geprobeerd is niemand te vergeten, maar dat kan natuurlijk wel gebeurd zijn. Dat is dan zonder enige bijbedoeling en waarschijnlijk omdat een naam niet in het archief voorkomt. En natuurlijk
is het onmogelijk alle namen te noemen van die vrijwilligers
die zich bij natuurijs altijd van hun beste kant laten zien voor
baanonderhoud en niet te vergeten de koek en zopie. Zonder
al deze vrijwilligers zou een vereniging niet kunnen bestaan.
En wil iemand een reactie geven of een goed verhaal in de volgende Doorloper plaatsen, dan is dit welkom op onze webmail:
info@oijc.nl
Inleiding
In het kader van het 25-jarig jubileum van OIJC leek het een
aardige gedachte om iets van de geschiedenis van onze mooie
vereniging op papier te zetten. Niet om compleet te zijn,
maar meer om een goede indruk te krijgen van de historie van
het schaatsen in verenigingsverband in Oldenzaal. En vooral
om mogelijk een aantal vrijwilligers binnen de club te vinden
die er plezier in hebben om in de archieven te duiken om de
historie verder bloot te leggen. Er is ongetwijfeld nog veel
oud materiaal voorhanden en er zijn ook vast wel mensen die
iets over de geschiedenis kunnen vertellen. Belangrijk voor
de overlevering en daarom in dit verhaal een eerste aanzet.
Vanwege de schrijfwijze in vroegere jaren ziet men eerst OYC
en daarna OIJC. Beiden staan voor de Oldenzaalse IJsclub.
Als we kijken naar de oudste ijsclub in Nederland, of zoals men
zelfs beweert van Europa, is dat ” IJsclub Uitgeest”, opgericht
in 1854. Dit geeft wel aan dat schaatsen al vele jaren geleden
in verenigingsband beoefend werd en echt een volkssport
genoemd kan worden. Als we een vergelijking maken met de
voetbalsport, is de oudste vereniging de Koninklijke HFC, die in
1879 in Haarlem door de legendarische Pim Mulier werd opgericht. Hij had een ovale bal meegenomen van zijn vakantie in
Engeland.
Indien we kijken naar het gewest Overijssel van de KNSB, waar
OIJC toe behoort, dan is de oudste ijsclub “Vooruitgang” in
Vollenhove opgericht in 1871. Overigens zijn er in ons gewest
Overijssel diverse ijsclubs van voor 1900. Dichtbij kunnen we
de volgende ijsclubs noemen: “Twente” in Almelo van 1876,
“H.IJ.C” Hengelo van 1888, “Goorse IJsclub” van 1890 en
“IJsclub Vooruit” in Vriezenveen van 1893’’. Deze lijst is niet
compleet maar geeft aan dat schaatsen ook in deze regio al
vroeg in verenigingsverband beoefend werd.
Hoe zat dat nu in Oldenzaal? Welnu, dat is een wat ander
verhaal. In de inleiding spreken we over het 25- jarig jubileum. Dat is dus niet zo oud. Echter, in Oldenzaal werd begin
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vorige eeuw al een ijsclub opgericht en wel in 1904. Helaas
ging deze vereniging in 1964 vlak voor het 60-jarig bestaan ter
ziele en moesten de schaatsliefhebbers in Oldenzaal tot het
jaar 1985/86 wachten op een nieuwe ijsclub. In dit verhaal wil
ik graag iets schrijven over de periode 1904 tot 1934 en van
1934 tot 1964. En natuurlijk een eerste aanzet geven over de
periode 1985/1986 tot heden.
OYC 1904 tot 1934
De oudste documenten van de op 22 september 1904 bij
Koninklijk Besluit goedgekeurde statuten, opgemaakt door het
eerste bestuur van toen OYC, zijn opgestuurd door het Ministerie van Justitie.
De eerste ijsbaan lag aan de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal ter
hoogte van de vroegere Heideweg in Noord-Berghuizen of ook
wel gelegen aan de Jufferbeekweg. Dat is ook in de buurt waar
de gemeente nu grote plannen heeft voor een nieuw industrieterrein “Jufferbeek-zuid tweede fase”.
De contributie in die tijd was één gulden per jaar en er werd
anijsmelk en ijspunch geschonken. De muziek werd gemaakt
door de Oldenzaalse accordeonist Jelleke Stuwenholt.
Heel bijzonder is het aandeel van het jaar 1906 betreffende
een renteloze lening in 70 aandelen van f 10,- per aandeel. Dit
ingevolge een besluit der algemene vergadering d.d.
14 december 1906. Aandeel nummer 9 is afgegeven aan
Mevrouw Gelderman. Op dit aandeel is ook te lezen dat de
Oldenzaalsche IJsclub is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.

6 februari 1906.
Dit aandeel werd aangetroffen in de kluis van de ABN bank, aldus de notulen van een bestuursvergadering van 9 maart 1986.
OIJC 1934 tot 1964
In een brief van 27 oktober 1934 verzochten de heren H.F.
van der Meer(voorzitter), J.F.G. Lansink(secretaris) en
B.Heinink(penningmeester) namens OIJC om een nieuwe
ijsbaan op een deel van de zogeheten Inslag nabij het Pompstation bij de Berkstraat aan te mogen leggen. De reden was
dat de baan in Noord-Berghuizen, gemeente Losser, die 30
jaar trouwe dienst had gedaan, te klein was voor wedstrijden.
Het duurde in die tijd even (tegenwoordig vaak niet anders)
en pas op 18 augustus 1936 kwam er van het college van B&W
(Burgemeester G.H.P. Bloemen) een advies om akkoord te gaan
met deze nieuwe plek. De realisatie werd eerst als jeugdwerkloosheidsproject gezien tegen een vastgestelde wekelijkse
vergoeding en door de ijsclub zouden schoenen en werkkleding
beschikbaar worden gesteld. Echter, het toenmalige bestuur
vond dat te lang duren en uiteindelijk werd besloten het via
publieke aanbesteding te doen. Op 26 augustus 1936 werd een
akkoord gegeven in de openbare vergadering en de huur voor
het ongeveer 15000 m2 grote terrein bedroeg fl.100,- per jaar.
Het ging niet zomaar! Het was bijvoorbeeld verplicht om de
toiletten van de dames en heren volledig gescheiden te houden
en ook de opgang moest gescheiden zijn en mocht vanaf de
ijsbaan en de weg niet zichtbaar zijn.
Men mocht op dit terrein geen water oppompen en het eerste
water om de baan winterklaar te maken kwam voor twee cent
per m3 van de gemeente.
De vermoedelijk eerste statuten zijn ook van het jaar 1934 en
vermelden dat haar duur toen was bepaald op 29 jaar en 11
maanden. Dit komt dus overeen met het jaar 1904.
Voornoemde voorzitter, de heer van der Meer, werd ook de
eerste voorzitter van het district (gewest) Overijssel, voortgekomen uit de bond van ijsclubs in Overijssel. De oprichting
vond plaats op 13 januari 1934 in hotel Geijtenbeek te Zwolle.
Initiatiefnemer was de “Steenwijker ijsclub”, maar Oldenzaal
was vanaf het begin aanwezig en leverde dus zelfs de eerste
voorzitter.

Foto uit 1938

Er waren ook problemen met het inunderen, oftewel het onder
water zetten van de baan, zeker in de laatste jaren. De toenmalige voorzitter, de heer Smit, dreigde toen al de vereniging
op te heffen. Om de baan onder water te zetten was ongeveer
12 tot 13 duizend m3 water nodig. Volgens A.Rödel van het
toenmalige baanbestuur, was de baan de laatste jaren zo lek
als een mandje. Eenmaal onder water was de baan maar 3 of 4
dagen rendabel.
Vanwege de kosten voor het inunderen kreeg OYC een jaarlijkse subsidie van fl.1000,- . Dit blijkt uit een brief van de toenmalige secretaris G.J.D. Wellink op 28 september 1962 gericht
aan het college van B&W. Het was namelijk zo dat het water
door de ijsclub gewoon betaald moest worden. Om een idee
te geven hoeveel water er nodig was lezen we in een notitie
van het jaar 1954/55 dat er 186 uur gepompt is. De waterprijs
bedroeg in die tijd ongeveer fl.0,06 per m3. De kosten voor het
water in het desbetreffende seizoen bedroegen dus ongeveer
fl.1100,-. Ook toen werd er op 10 februari een brief gestuurd
aan het college van B&W voor een subsidie. Voor die tijd ging
het om enorme bedragen en dan wist je als ijsclub nooit zeker
of er ook ijs kwam. De subsidie was dus een elegante, maar
ook noodzakelijke oplossing hiervoor. Overigens werd het terrein van de ijsbaan ook wel ‘’prise d’eau’’ genoemd. Het ging
dus echt om water op dit terrein. Ook laat een schrijven zien
dat de directeur openbare werken wel eens weigerde water te
leveren. Om druk uit te oefenen werd zelfs de firma Gelderman
ingeschakeld om dit toch te bewerkstelligen.
In 1954 was er ook een ingezonden stuk over de vernielzucht
aan de baan. Door de jeugd werd het clubhuis vernield. Alle ramen en sponningen werden eruit geslagen. Aldus een ingezonden stuk van de toenmalige vice voorzitter A.J. de Rijk.
Niet alles verliep op rolletjes getuige een brief van de KNSB
op 19 november 1954 aan de heer Smit, voorzitter van OIJC en
wonende aan de Haerstraat 67. Wat was namelijk het geval?
Het gewest Overijssel had eerder gemeld dat OIJC de contributie aan de KNSB twee jaren lang niet had betaald. De KNSB had
het royement uitgesproken op 31 augustus 1954.
Mooi om te vermelden dat het toenmalige adres van de KNSB in
Amsterdam Amstel 30 was. Het telefoon nummer was: 30820.
In voornoemde brief
aan de heer Smit
werd vermeld dat
men aan de verplichtingen jegens
de KNSB had voldaan
en de KNSB heeft
het royement toen
per 1 september
1954 opgeheven. De
heer Smit had namelijk in een brief uitvoerig uiteengezet
hoe het niet betalen
ontstaan was en
hiermee nam men
genoegen en kon dit
vervelende incident
uit de wereld worden geholpen.
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In het archief werd verder een brief uit 1959/60 gevonden over
de Bumarechten voor muziek. Ook toen moest hiervoor betaald
worden.
De techniek stond niet stil. Ergens wordt vermeld dat er al een
machine was die sneeuwschuiver, baanveger en baansproeier
was. Hoe dat er in werkelijkheid moet hebben uitgezien is de
schrijver niet bekend.
Het bestuur heeft toendertijd geprobeerd de dreigende opheffing van OIJC te voorkomen. Men schreef eind januari 1963
een brandbrief aan het gemeentebestuur om een oplossing
te vinden voor het opzeggen van het gebruik van de plek aan
de Spar-Berkstaat. Dit vanwege geplande huizenbouw en een
westelijke rondweg. Kennelijk is er door de gemeente nooit op
deze brief gereageerd. De al jaren gevraagde verbetering voor
de bewatering werd door de gemeente ook niet uitgevoerd,
omdat men wist dat de baan in verband met huizenbouw
moest verdwijnen. Dit was het project onder de naam ‘’De
Inslag”. Wel heeft men als alternatief in 1962 met behulp van
de brandweer het marktplein voor het huidige gemeentehuis
ondergespoten. Foto’s laten zien dat men op deze manier toch
nog ijsplezier had. Probleem was echter dat het water natuurlijk zo kon weglopen. Aardig initiatief en mooie plaatjes maar
geen echte oplossing.

Mogelijk heeft het bestuur ingezien dat men op deze plek
moest verdwijnen. Op 15 februari 1963 werd het houten gebouw bij hoogste inschrijving verkocht. Het hoogst geboden
bedrag was van A.W.G. Veldkamp te Hengelo voor een bedrag
van fl.775,-.
Ook bestond er toen al iets van ‘’noaberschap’’ tussen sportverenigingen. De lichtmasten van de ijsbaan werden geschonken aan de voetbalvereniging RKSV Berghuizen en vonden
zodoende een goede bestemming.
Het is niet duidelijk hoeveel moeite het toenmalige bestuur
heeft gedaan een andere plek voor de ijsbaan te krijgen. Mogelijk dat ook hier lezers van dit verhaal nog oude archiefstukken
kennen of iets over de geschiedenis kunnen vertellen. In elk
geval werd de stekker er in 1964 door het bestuur uitgetrokken
en werd OIJC opgeheven. En dat net voor het
60-jarig bestaan! Het laatste bestuur bestond uit de heren Smit
(voorzitter), Wellink (secretaris),Reef, Bolhaar, Heinink Betske,
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Kolman en Elferink. In een brief van 25 november 1964 werd
aangekondigd dat de ijsclub had opgehouden te bestaan. Deze
brief was getekend door de voorzitter P.H. Smit en de secretaris G.J.D. Wellink.
En omdat het hier ging om het officieel opheffen van de vereniging en er geen sprake was van een slapend bestaan kunnen we
nu niet meer zeggen dat we al 106 jaar bestaan en heeft het
huidige OIJC het 100-jarig bestaan nog maar even uitgesteld
en moeten we het doen met 25 jaar. Maar desalniettemin was
Oldenzaal er vroeg bij!
OIJC 1985/1986 tot maart 2011.
Zoals we hebben kunnen lezen werd de ijsclub helaas in 1964
opgeheven en is de voormalige Oldenzaalse IJsclub slechts
historie. Echter wel een historie waaruit blijkt dat schaatsen in
Oldenzaal zich in een grote belangstelling kon verheugen.
Het zou er toch weer van komen en door de realisatie van het
recreatiepark Het Hulsbeek werd er door de Heidemaatschappij ook een roei-schaatsvijver aangelegd. Hier kunnen we dus
spreken van de kip en het ei verhaal. Waren er al mensen bezig
weer een ijsclub op te richten of legde men een baan aan
om hiermee mensen te activeren weer een schaatsclub op te
richten? Uit het archief blijkt dat het laatste toch meer voor de
hand lag. De sportcommissie van de gemeente werd namelijk
benaderd door het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband
(IST) om een gesprek. Men wilde de mogelijkheden onderzoeken de aangelegde baan te benutten en weer een ijsclub op te
richten in Oldenzaal. Toenmalig voorzitter van de sportcommissie was de heer Gerrit Eissink. Al snel werd bekend dat er gesproken werd over deze mogelijkheid en schreef de Twentsche
Courant op 5 maart 1985 dat een ijsclub in Oldenzaal niet lang
op zich zou laten wachten. Op dinsdag 15 maart 1985 werden
er plannen gemaakt voor een nieuwe ijsclub en op 2 april 1985
vond op initiatief van de heer Agterbosch een eerste bespreking plaats in de raadzaal van het stadhuis. Zo vond er ook een
bespreking plaats met de Regio Twente op 1 juni 1985 en werd
het ontwerp van de baan besproken. Deze was aangelegd door
de Heidemij met advies van de KNSB. Het was toen al duidelijk
dat de beschoeiing een probleem zou zijn en dat dat mogelijk
met keileem op te lossen zou zijn. Zoals we nu weten is dit nog
steeds een probleem. De diepe ligging van de baan is niet gunstig voor een snelle ijsaangroei en de houtwallen om de baan
zijn evenmin bevorderlijk. Bovendien is het geen landijsbaan
met geringe diepte, doch een diepwaterbaan. Er werd het nodige besproken en een van de struikelblokken vanaf het begin
was dat OIJC geen entree mocht heffen op de ijsbaan.
Op 23 oktober 1985 werd er in het Muldershoes op Het Hulsbeek een bespreking gehouden. Van OIJC in oprichting waren aanwezig de heren: G. Halink (voorzitter ad-interim),
F.Kamphuis, H.Steenbeke, G.Grunder en A.Wubbolts. Van het
Samenwerkingsverband Twente (voorheen IST) waren de heren
J.Schothuis en F.Swennenhuis aanwezig.
De perikelen rond de oprichting van OIJC bereikten ook het
District Twente van de KNSB, welke zelf was opgericht in 1954.
Men stuurde een brief aan het bestuur van OIJC met de vraag
of OIJC i.o. op de districtsvergadering wilde komen. De brief
was getekend door de secretaris, de heer J.G.C. van de Riet.
De oprichtingsvergadering was op 2 december 1985 op de
kartingbaan in Het Hulsbeek. Aanwezig waren voornoemde vijf

bestuursleden ad interim en 30 belangstellenden. Het eerste
bestuur werd gevormd door:
Henk Steenbeke (voorzitter), Gerrit Halink (secretaris en penningmeester), Gerrit Grunder (jeugdcommissie), Fons Kamphuis
(technische commissie), Jan Borkent (materiaalcommissie)
en Adriaan Wubbolts (begeleidingscommissie). Jan Borkent
was het eerste jaar ook ijsmeester met als grote hulp Gerrit
Nijhuis. Gerrit werd op 7 november 1988 officieel benoemd als
ijsmeester van OIJC en heeft in de vele jaren die volgden een
enorme kennis over natuurijs opgebouwd. Dat het ijs hem toch
wel eens verraste is bekend en Gerrit weet als geen ander hoe
koud het water onder het ijs is. In mei 1996 stopte Gerrit als
ijsmeester, maar hij bleef altijd actief om te helpen bij natuurijs tot op de dag van vandaag.
Het waren drukke tijden want op 16 december 1985 werd er
een bestuursvergadering bij Roord gehouden en de notulen van
de oprichtingsvergadering werden goedgekeurd.
De Oldenzaalse ijsclub was herboren en er werd weer de mogelijkheid geboden in Oldenzaal te schaatsen. En hoe!
Nog voordat de statuten officieel waren verleden bij de notaris
op 16 januari 1986 werd het koud in Nederland en dus ook in
Oldenzaal. De bestuurders moesten alle zeilen bijzetten om
de baan open te krijgen en materiaal moest nog aangeschaft
worden. We kunnen rustig stellen dat het bestuur met de vrijwilligers toen een enorme prestatie heeft geleverd. Er was nog
niets, maar het ijs begon te groeien. De eerste avond dat de
nieuwe baan werd geopend was 8 januari 1986. Er was een grote opkomst en veel enthousiasme. Snel werd duidelijk dat de
verlichting nog beter moest. De bestuurders hebben toen veel
steun gehad van een aantal bedrijven die belangeloos materiaal beschikbaar stelden. Van Gerrit Halink heb ik in een persoonlijk gesprek vernomen dat men vaak pas in de nacht stopte
om de baan weer in goede conditie te krijgen. En dan moesten
de materialen nog weer opgeborgen worden. Op 20 januari
1986 vond de eerste bestuursvergadering plaats, nadat de
statuten op 16 januari bij de notaris waren verleden. Bij deze
officiële handeling bij notaris kantoor W.J. Klein Lankhorst en
Mr.G. Schouten in Oldenzaal waren voorzitter Henk Steenbeke
en penningmeester/ secretaris Gerrit Halink aanwezig.
En op 1 februari 1986 werd OIJC officieel lid van de KNSB
Behoorlijk wat data en feiten, maar deze markeren de hele
periode van oprichting en geven toch een goed beeld van wat
er zoal gebeurde en dit stukje historie van OIJC ligt nu ook vast
voor de toekomst.
In dit eerste seizoen werd er volop geschaatst en zo kort na de
oprichting vond ook het Oldenzaalse kampioenschap plaats op
15 februari 1986 met als kampioen Ben Pleyhuis. Vervolgens
werd er op 22 en 23 februari 1986 een tocht op Het Hulsbeek
gehouden waar veel belangstelling voor was en op 3 maart
werd er zelfs een mini-Elfstedentocht voor kinderen georganiseerd.
Eén van de problemen was het niet mogen heffen van entree.
Dat kwam door een regeling dat op Het Hulsbeek geen entree
mocht worden geheven bij temperaturen onder de 16 graden.
Nu zal de lezer snel door hebben dat bij schaatsen de temperatuur altijd lager ligt en deze regeling dus een enorm probleem
was. De heer Gerrit Halink kwam op 10 oktober 1985 met de
opmerking in de krant dat het niet heffen van entree de doodsteek voor de ijsclub zou zijn en dat heeft behoorlijk geholpen
om deze zaak in beweging te krijgen. Toch duurde het nog tot

5 februari 1987. Toen werd besloten dat OIJC entree mocht
heffen vanaf 14.00 uur op zaterdag en zondag. Nu was dat ook
een probleem want schaatsers die eerder waren begonnen
moesten dan om 14.00 uur van het ijs om alsnog een kaartje
te kopen. Dat was natuurlijk onbegonnen werk en gaf ook de
nodige irritaties.
De eerste contributies waren: lidmaatschap t/m 15 jaar f 2,50
en vanaf 16 jaar f 5,- Een gezinskaart kostte f 12,50. De entree
bedroeg voor kinderen f 1,50 en voor volwassenen f 2,50.
Een van de dingen die in het seizoen 1986/87 aangeschaft
werd, was een waterpomp om het ijs onder water te kunnen
zetten. Dat dit een hele klus was, weten de vrijwilligers die
hiermee bezig zijn geweest. De slangen moest je met twee
man vasthouden om op het ijs niet weggeschoven te worden.
Ook is het voorgekomen dat de slang te diep in het water lag
en behoorlijk wat zand mee naar boven bracht. Dat was toen
niet het beste ijs dat je zou willen hebben. Maar al doende
leert men en tegenwoordig brengt men een soort wig aan,
zodat de slang niet te diep in het water zit en het zand blijft
waar het is.
Ook gaf Gerrit Grunder een eerste aanzet voor een handgeschreven draaiboek op 5 november 1986. Dit bleek wel nodig te
zijn, omdat bij het openstellen van de baan veel komt kijken.
Eigenlijk is dat de eerste aanzet geweest tot de meer verfijnde
draaiboeken die tegenwoordig nodig zijn. En uiteindelijk draait
het toch altijd weer om de vrijwilligers die bereid zijn hun
schouders er onder te zetten. Dat was toen zo en dat is nu nog
steeds zo. Ook is er een notitie van Gerrit Grunder op 10 maart
1986. Hij merkt op dat de sneeuw tegen de beschutting van de
eilanden is gepakt. Je schaatst dan te dicht op de eilanden en
het ijs laat los door het gewicht van de sneeuw. Het gevolg is
dat er dan water op de baan komt. We weten maar al te goed
dat dat tegenwoordig nog het geval is. Ervaring bij natuurijs is
onmisbaar!
De jaren 1985 en 1986 waren dus bijzondere jaren voor OIJC
en er werd een gezonde basis gelegd voor de toekomst. Het
waren zeker ook mooie natuurijs schaatsjaren met diverse
toertochten in het land en zelfs in beide jaren een echte
Elfstedentocht. En door het enthousiasme werd ook een groep
opgericht die droogtraining ging doen. Roelof Eshuis gaf zijn
eerste droogtraining voor een flink aantal leden op 15 mei
1986. Je zou kunnen stellen dat OIJC weer precies op tijd was
begonnen!
Het jaar 1986 was goed en wel voorbij of het nieuwe seizoen
diende zich al weer aan. Inmiddels was de eerste voorzitter,
Henk Steenbeke, opgevolgd in een bestuursvergadering van 12
mei 1986 door Gerard Busser. Gerard was eerder gevraagd de
materialencommissie over te nemen van Jan Borkent die had
aangegeven hiermee te willen stoppen. Omdat er echter een
voorzitter moest komen werd Gerard bereid gevonden voorzitter te worden. Aloys Engelbertink nam toen de materialencommissie over.
De eerste jaarvergadering werd gehouden op 1 september 1986
in Erve Het Hulsbeek. Niet onvermeld mag blijven dat eerder in
een bestuursvergadering van 10 maart 1986 de volgende vraag
werd gesteld: “Mag er tijdens bestuursvergaderingen alcohol
gedronken worden?” Het antwoord van het bestuur was dat het
geen bezwaar was, indien het met mate zou gebeuren. Toch
mooi om zoiets te lezen in de oude notulen.
Er kwam weer een strenge winter en half januari 1987 werden
de Oldenzaalse kampioenschappen weer gehouden. De winnaar
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25 jaar Oldenzaalse IJsclub
was nu Herman Alink en Ben Pleyhuis werd 2e maar was wel
Oldenzaals kampioen. Er werd in verschillende klassen gereden
en ook de jeugd kwam prima aan haar trekken.
Vermeldenswaard is ook nog de tweede jaarvergadering op 10
november 1987 die gehouden werd op Het Hulsbeek. Het viel
op dat voorzitter Gerard Busser niet tijdig op de jaarvergadering aanwezig kon zijn. Naar later bleek werd hij die gedenkwaardige avond benaderd om stadsprins te worden, hetgeen
natuurlijk absoluut geheim moest blijven. Begin januari 1988
werd dit grote geheim onthuld en werd bekend gemaakt dat
Gerard stadsprins zou worden. Deze informatie is te lezen in
het jaarverslag van de secretaris en het is leuk te vermelden
dat de eerste zin van de proclamatie van de stadsprins was:
“voorzitter van de boeskoolglieders”. Gerard had geluk dat in
dat jaar natuurijs achterwege bleef en hij voldoende tijd als
stadsprins had.
Begin 1988 werd de nieuwe verlichting in gebruik genomen,
helaas zonder ijs.

De Doorloper
Maar de vereniging bleef actief en eind 1988 zag de eerste
Doorloper het levenslicht. De leden die aan de totstandkoming
hiervan hebben meegewerkt waren: Gerrit Nijhuis, Cecil Hampsink, Gerrit Roelofs, Gerrit Halink en de lay-out werd verzorgd
door Francis Hampsink. Net voor de kerstdagen werd deze
eerste Doorloper bezorgd bij de leden. Dit clubblad verschijnt
nog steeds en veel leden hebben aan dit blad meegewerkt. Met
deze jubileumuitgave hebben 82 Doorlopers het licht gezien
en de lezer zal begrijpen dat dat ook veel vrijwilligerswerk is
geweest. Ik noem na de pioniers Annie ter Hofstede, Henk Hesselink, Henk Buss, Gerrit van Hummel, Peter Willemsen, Marco
van Hummel, Rob Westerkamp, Ans Bosch, Ellie Scholten, Fred
Smedes, Karin Steffens, Karin Kuitenbrouwer en Eric Pierik die
allen hebben meegewerkt. Henk Buss heeft naast vele jaren
redactioneel werk ook nog recent diverse adverteerders geïnterviewd. En het zijn juist deze adverteerders die het mogelijk
maken dit clubblad uit te geven.
Op 6, 7 en 8 januari 1989 werd de kunstijsbaan in Grefrath
bezocht voor een weekendkamp. Dit was het eerste weekend
dat de club op stap ging. Maar naast het plezier werd er ook
getraind en geschaatst. en wel zo snel dat de Duitse leiding
van de baan vond dat die Nederlanders veel te hard gingen
ten opzichte van de Duitse krabbelaars. Men mocht slechts op
beperkte uren schaatsen, maar daar werd wel volop gebruik
van gemaakt. Dit weekend verliep zo goed dat men van 18 tot
20 januari 1991 een weekendkamp had in Alt Astenberg/Sauerland. En om ze verder even te noemen: op 14,15 en 16 februari
1992 werd een winterkamp gehouden op de locatie “In ’t Slet”
te Castricum en in 1999 te Dwingelo en vervolgens nog eentje
op 12 april 2003 in Elst. Mogelijk dat er leden zijn die over deze
weekenden nog wat kunnen schrijven in de komende Doorlopers, want er waren zeker nog meer kampen.
Natuurlijk wilde men ook graag een goede uitstraling van de
club. Zo vond men in oktober 1987 de eerste sponsor van de
kleding en wie herinnert zich niet de naam Toppoint. Dit bedrijf heeft vier jaar lang de kleding gesponsord.
Op de 4e algemene ledenvergadering in De Kei op 6 november
1989 trad Gerard Busser af als voorzitter. Gerrit Halink nam
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als waarnemend voorzitter de taak over tot 19 februari 1990.
Hierna nam Philip Driesen, die een aantal maanden had meegedraaid in het bestuur, het stokje over van Gerrit Halink, ook als
waarnemend voorzitter.
Op 30 juni 1986 had OIJC het eerste contact met de Oldenzaalse Wielerclub (OWC) over de aanleg van een wielerbaan op Het
Hulsbeek en de mogelijkheid te kunnen skeeleren. Het skeeleren werd een aantal jaren later succesvol beoefend door veel
leden van OIJC en was een mooie aanvulling op het schaatsen.
Op de jaarvergadering van 19 november 1990 vonden er de
nodige bestuursmutaties plaats. Philip Driesen werd nu officieel benoemd tot voorzitter. Hij was door Herman Helsen
benaderd en had eerst een tijdje meegedraaid in het bestuur
om vervolgens voorzitter te worden. Philip had het schaatsen
geleerd in Amerika (Connecticut), waar elke winter ijs was. Hij
woonde hier tot zijn 13e jaar om vervolgens naar Nederland te
komen. Philip heeft met name veel energie gestopt in het maken van een wervingsfolder om een nieuwe sponsor te vinden.
Ook periodes van mooi natuurijs hebben zijn voorzitterschap
gekenmerkt. Tijdens bovengenoemde jaarvergadering traden
twee mannen van het eerste uur af en wel Gerrit Halink als
secretaris en Fons Kamphuis als voorzitter technische commissie. Ruim vijf jaar hadden zij zich voortreffelijk ingezet voor
OIJC. Ze werden respectievelijk opgevolgd door Herman Helsen
en Steffen Klok.
Op 5 februari 1991 werd de verlichting, nu met natuurijs, in
gebruik genomen door wethouder Jan Lempsink en was er een
mooie ijsperiode van 7 tot 15 februari. Helaas moest men na
twee uur de baan al weer sluiten om te voorkomen dat een
deel van de Oldenzaalse bevolking door het ijs zou zakken. Er
kwamen door de vele bezoekers scheuren in het ijs en men kon
niets anders doen dan de baan te sluiten. Een van de oorzaken
was het te vroege schaatsen van personen op de ijsbaan waarvan het ijs nog te dun was en hierdoor werd het ijs al vroeg
beschadigd. Een probleem dat nog wel vaker zou voorkomen en
niet eenvoudig te vermijden is.
Op 9 februari werden de Oldenzaalse kampioenschappen
gehouden, gewonnen door Brian Pleyhuis en op dinsdag 12
februari een Hulsbekentocht. Philip had waarschijnlijk flink wat
kou uit Connecticut meegenomen naar Oldenzaal.
In die jaren was Henk Gemser een keer in Oldenzaal en wel in
café De Engel, nu café Jantje, om een lezing te geven. Men had
de smaak te pakken en op 14 september 1992 kwam Chistine
Aaftink om een spreekbeurt te verzorgen.
Helaas gaf de eerste kledingsponsor op 18 juni 1991 te kennen
te willen stoppen met de sponsoring. Het zou een flink aantal jaren duren voordat we weer een nieuwe sponsor konden
krijgen. Het was kennelijk een periode waarin het bedrijfsleven aan de kant bleef staan, zo staat in vele verslagen van de
bestuursvergaderingen te lezen.
Het jaar 1991 was ook het jaar om het eerste lustrum te vieren
en wel op 9 juni. Het werd een gezellige fietstocht met een
afsluitende barbecue. Veel oud leden zullen zich deze gezellige
dag vast nog wel goed herinneren. Kennelijk was dit zo goed
bevallen dat men op 11 september 1994 een gezinsfietstocht

van 30 km om Oldenzaal organiseerde. Men heeft dit nog een
aantal jaren herhaald en voor de onderlinge band was dit natuurlijk erg bevorderlijk.
Op 1 januari 1993 werd op Nieuwjaarsdag de ijsbaan geopend.
Deze bijzondere start van het nieuwe jaar werd herhaald op
1 januari 1997 en het jaar 2009. Het waren prachtige ijsdagen
in 1993 en uit het jaarverslag van Herman Helsen lezen we
dat er prima ijs lag. Er werd toen ook een toertocht gehouden
met wel veel water op het ijs. De periode duurde van 1 t/m 6
januari.
Er was inmiddels ook een kledingcommissie geformeerd bestaande uit Ineke Bielen, Roelof Eshuis en Theo Stroot die na
wat zoekwerk de firma Huisjes had uitgezocht om eventuele
nieuwe kleding te kopen. Helaas was er toen geen sponsor
voorhanden en kon men dus nog niet tot aanschaf overgaan.
Er waren ook wel problemen met de ijsbaan. Het IST (Regio
Twente) vond dat de baan wel wat eerder open zou kunnen.
Op 2 april 1992 werd dit ongenoegen over het niet open gaan
van de baan in de voorbije winter geuit. Men kwam zelfs met
het idee om bij strand 1 op de parkeerplaats een kleine baan
aan te leggen van 50 x 100 meter. Om het ongenoegen uit de
wereld te krijgen werd er een bespreking gehouden met de Regio Twente en OIJC op 7 juni 1991. Er werd toen duidelijk naar
voren gebracht dat de diepte van de ijsbaan met ongeveer 40
cm een probleem is. Het probleem van de mensen die clandestien te vroeg op de baan gingen en het ijs beschadigden werd
ook besproken. Men dacht staalkabels over de baan te kunnen
spannen om dit te voorkomen. Ook werd aanbevolen expansievaten te plaatsen die bij landijsbanen tot een waterhoogte
van 60 cm goed kunnen werken. De functie hiervan is dat de
golfbewegingen van het water onder het ijs, doordat men er
in een vroeg stadium opgaat, opgevangen kunnen worden door
de vaten die verticaal op wat stenen in het water liggen. Het
is wel zaak deze vaten ijsvrij te houden, zodat het water er
inderdaad door kan en als een soort overloop functioneert.
Het voorkomt scheuren en het loslaten aan de kanten van het
ijs. Het werd in elk geval duidelijk dat de baan op Het Hulsbeek altijd wat later open zou kunnen gaan in vergelijking met
banen op een ondergelopen weiland. Ook nu is dat nog steeds
een van de problemen van onze baan die, eenmaal open, tot
de mooiste van de regio behoort.
Tijdens de jaarvergadering op 13 december 1993 trad Philip Driesen na drie jaar af als voorzitter en volgde Hink van
der Laan hem op. Hink was overigens al eerder dat jaar in
de bestuursvergadering genoemd om Aloys Engelbertink als
penningmeester op te volgen. Door de ontstane vacature van
het voorzitterschap was men binnen het bestuur unaniem
van mening dat Hink de nieuwe voorzitter moest worden. Dat
gebeurde en Hink deed direct een beroep op de vrijwilligers
om ondersteuning te geven aan de toekomstige activiteiten en
zette daarmee de toon. Het vrijwilligerswerk is een probleem
door de jaren heen, maar het is goed om het soms duidelijk te
noemen. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien.
Hink zou ze nog nodig hebben tijdens de natuurijsperiodes die
zouden komen. Tijdens deze vergadering nam Johan Greving
het penningmeesterschap over van Aloys Engelbertink, die deze
functie sinds 7 november 1988 met groot verantwoordelijkheidsgevoel had vervuld.
Tijdens de jaarvergadering van 19 oktober 1994 trad Herman

Helsen af als secretaris en werd opgevolgd door Annemarie
Tijhuis als 1e en Marjan Oude Scholtenhuis als 2e secretaris.
Wel nam Herman op 13 december 1994 de coördinatie van de
koek en zopie op zich. Gerrit van Hummel werd gekozen in het
bestuur met als taak de leden-en wedstrijd administratie.
Op 12 juni 1995 werd er weer een bespreking gehouden met
de Regio Twente en OIJC. Het was duidelijk, zoals al eerder
aangegeven, dat de opgang van de baan niet ideaal was. Een
mogelijke verbetering zou zijn om op deze plek keileem te
storten. Het zou nog een tijdje duren maar uiteindelijk werd
dit gedaan. Het gaf wel wat verbetering, maar het was nog
lang niet ideaal.
Op 25 november 1995 werd het 10-jarig bestaan gevierd bij
dansschool Rouwhorst. Op deze avond werd de nieuwe sponsor
Henk Segerink, autoschadebedrijf, bekend gemaakt. Het werd
een zeer geslaagde avond en Gerrit Nijhuis en Gerrit Grunder
werden die avond door het bestuur benoemd tot leden van
verdienste vanwege hun grote inzet voor OIJC.
De man die vele jaren als ijsmeester met grote deskundigheid
het ijs had verzorgd trad op 12 september 1996 af. We hebben
het hier over Gerrit Nijhuis en hij werd opgevolgd door Jan
Borkent die in de beginperiode ook ijsmeester was geweest.
Op 4 januari 1996 gebeurde er wel iets heel bijzonders. Onze
huidige ijsmeester, Albert Bosch, kwam tijdens een toertocht
in een wak, maar kon gelukkig weer op het ijs komen! Dat hij
uiteindelijk bij een boerin wat droge kleding kreeg, heeft hem
waarschijnlijk gered. Gelukkig liep het dus goed af en dit mooie
verhaal staat door Jacques Bielen beschreven in de Doorloper
van december 1996. Dat jaar was er een prachtige natuurijsperiode.

De huidige ijsmeesters: Laurens Klaas en Albert Bosch

Op 1 januari 1997 werden de open Oldenzaalse kampioenschappen weer gehouden en Herjan Damhuis werd de kampioen.
Een bijzondere start van het jaar en toch weer fijn dat er ook
op deze dag vrijwilligers waren om het festijn te organiseren.
Het zou een bijzonder jaar worden met veel natuurijs. Dat jaar
werden tijdens de jaarvergadering Jos Buss, Chantal Nijhuis
en Fred Smedes in het bestuur gekozen. Jos Buss zou ook de
verantwoordelijkheid van de koek en zopie overnemen. Koek
en zopie is bij Jos altijd in goede handen geweest.

de Doorloper

15

25 jaar Oldenzaalse IJsclub
Niet mogen we de talrijke vrijwilligers vergeten die altijd
bereid waren te helpen. In de technische commissie kwam een
aantal nieuwe mannen. Albert Bosch, Huub Meyer en Laurens
Klaas. Zoals we weten zijn Albert en Laurens nog altijd onze
huidige ijsmeesters en hebben zij vooral in 2009 een ongelooflijke prestatie neergezet tijdens de lange ijsperiode met
als ultieme beloning de onvergetelijke Hulsbeekronde op 10
januari 2009.
Na ruim tien jaar uitstekende training verzorgd te hebben nam
Roelof Eshuis in 1997 afscheid. Dat Roelof later nog weer actief
zou worden, wisten we op dat moment nog niet. Het toenmalige bestuur besloot op 23 september 1997 Roelof te benoemen
als lid van verdienste, vanwege de geweldige en deskundige
manier van les geven in al die jaren. OIJC heeft veel trainers
gekend en in willekeurige volgorde waren dat Karin Haverkotte,
Gerrit Grunder, Michel Olde Ophuis, Eddy Heuvel, Reginald
Ruiter, Gregor den Ouden, Koeno Mulder, Jan Kunne, Fred Smedes, Roelof Eshuis, wijlen Theo de Wals, Laurens Klaas, Chantal
Nijhuis-Spanjer en Henny Oude Holtkamp. En deze lijst is niet
compleet zonder onze nog steeds actieve trainers in Enschede
Gerrit Nijhuis, Gerrit Hesselink en Gerard Heuvel.
Op 3 juni 1998 werd het 12,5 jarig bestaan gevierd. Dit was
ook het jaar waarin de heer Henk Segerink en zoon Hugo van
de firma Sintrex Transport Service 10 prachtige clubvlaggen
beschikbaar stelden aan OIJC. Het ontwerp voor deze vlaggen
was gemaakt door Gerrit Hesselink. Deze clubvlaggen worden
nog altijd gebruikt
Tijdens de jaarvergadering op 16 september 1998 nam een man
van het eerste uur afscheid van het bestuur. Gerrit Grunder
had toen twaalf jaar zijn inzet getoond voor OIJC en uit de
archiefstukken blijkt dat hij in al die jaren een zeer enthousiast
en gedreven bestuurder was. Ook na zijn afscheid kon en kan
men altijd een beroep op hem doen.
Verder nam Johan Greving afscheid als penningmeester na
vijf jaar deze functie vervuld te hebben. Johan heeft in zijn
functie op wonderbaarlijke wijze gezorgd voor veel natuurijs
en liet een goede kas achter. Dat hij in 2009 dit huzarenstukje
nog eens zou herhalen wisten we toen nog niet.
Eric Pouwels volgde Johan in voornoemde jaarvergadering op
en Fred Smedes werd tijdens deze vergadering benoemd tot
plaatsvervangend voorzitter. Dit vanwege een ongeluk dat
toenmalig voorzitter Hink van der Laan was overkomen.
Tijdens deze periode waren er natuurlijk meer bestuursleden.
Helaas was niet meer precies te achterhalen waar en wanneer
iemand in het bestuur kwam en weer stopte, maar mogelijk
dat met behulp van meer archiefmateriaal dit later nog is na
te gaan. Ik noem hier Patrick Stege en Michel Oude Ophuis, die
respectievelijk in 2002 en 2003 afgetreden waren. En mogelijk
zijn er nog meer namen.
Op de jaarvergadering van 15 september 1999 nam Hink van
der Laan afscheid als voorzitter. Hink liet het gedurende die jaren af en toe hard vriezen en maakte veel natuurijs mee inclusief de Hulsbeekronde en de Oldenzaalse kampioenschappen.
Fred Smedes werd de nieuwe voorzitter en we mogen stellen
dat hij van alle voorzitters zeker de beste schaatser was en is.
Als echte Fries is dat wel te begrijpen. Hij liet dat overduidelijk
zien door in 1996 Oldenzaals kampioen te worden. Fred heeft
zich enorm ingezet om meer mensen te laten schaatsen in Deventer en Enschede en tijdens zijn voorzitterschap was er ook
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een toename van het aantal jeugdleden. Ook gaf hij in Deventer fanatiek training. In het jaar 1999/2000 trainden wekelijks
40 leden in Deventer.
Enkele wetenswaardigheden van de jaarvergadering van 12 september 2000 waren het
terugtreden van Chantal Spanjer-Nijhuis en Henny Oude Oltkamp. Thymen Boomsma werd de nieuwe secretaris en Michel
Oude Ophuis trad toe als trainerscoordinator. Huub Meyer
stopte als ijsmeester. In april 2000 werd de eerste homepage
(website) gelanceerd door Thymen en Marion Boomsma.
En toen kwam het jaar waarin tijdens de jaarvergadering van
11 september 2001 besproken werd dat aan de ijsbaan een
nieuw gebouw zou komen. Dit is het huidige Outdoor Challenge Park. Geen eenvoudige zaak, omdat OIJC moest wijken
voor dit gebouw. Gedurende het jaar 2002 werd de nieuwe
opgang naar de ijsbaan bestraat. Dit was een zware klus en
werd afgesloten met een gezellige barbecue. Laurens Klaas
sprak toen al de profetische woorden: “Als we op die plek maar
goed ijs krijgen!’’ Laurens zou, naar later bleek, gelijk krijgen. De nieuwe opgang was erg mooi aangelegd, maar niet de
goede plek die we voorheen hadden. De opgang is te steil en
ondanks het storten van keileem een probleem. Met een grote
sprong naar het jaar 2011 kunnen we nu melden dat we op 8
februari 2011 een overeenkomst hebben getekend met William
Segerink van OCP om de oude opgang weer te krijgen en om
verder samen te werken. We mogen bij een nieuwe ijsperiode
het leslokaal beneden en de toiletten gebruiken en bovendien
de wig-wam tent. Een enorme verbetering in alle opzichten
en een overeenkomst die goed is voor beide partijen. Onze
huidige ijsmeesters Albert Bosch en Laurens Klaas zijn nauw
betrokken geweest bij deze gesprekken en zeer tevreden met
dit resultaat.
Fred Smedes en Theo Stroot hadden inmiddels een nieuw sponsorcontract opgesteld, omdat de club behoefte had aan nieuwe
kleding. Het lukte om op 6 februari 2001 Profijt Computers als
nieuwe sponsor aan OIJC te binden en dit goede nieuws werd
op de voorjaarsvergadering van 17 april uitvoerig uiteengezet. Uiteindelijk zou deze verbintenis 4,5 jaar duren en kon er
mooie nieuwe kleding aangeschaft worden.
Het jaar 2001 was in meerdere opzichten bijzonder voor OIJC.
Frédérique Ankoné werd na het jaar 2000 opnieuw wereldkampioen bij het jeugdschaatsen en won de sportverkiezingen van
dat jaar. Zowaar een geweldige prestatie en een mooie promotie voor Oldenzaal en OIJC. De aan haar toegekende prijs van
fl.1000 werd voor 75 % toegekend aan de gehandicaptensport
en 25% was voor OIJC.
Overigens waren Frédérique en Remco Olde Heuvel ook al eens
voor een interview uitgenodigd tijdens de voorjaarsvergadering
van 11 april 2000. Op deze avond werden beide goede schaatsers aan de tand gevoeld door Jos Buss.
Op 21 december 2002 werd er bij onze sponsor Profijt Computers een slijpactie gehouden. In één dag werden ruim 100 paar
schaatsen door vrijwilligers van OIJC geslepen. Een mooie actie
die goede promotie opleverde voor zowel de sponsor als de
vereniging. In die maand was de ijsbaan ook vroeg open en wel
van 12 december tot 15 december.
Een oude traditie om bekende mensen uit te nodigen werd
voortgezet en op 30 september 2003 hield Ingrid Paul een

spreekbeurt in café Jantje.
In oktober 2004 kwam de functie van penningmeester vacant.
Bovendien traden Joss Buss en Thymen Boomsma (secretaris)
af op de op de jaarvergadering van 14 september. Gelukkig
werd er een nieuwe secretaris gevonden in Bart Brendel. Maar
het was bekend dat Fred Smedes en Laurens Klaas ook wilden
aftreden en er zou dan nagenoeg geen bestuur meer zijn. Er
werd daarom een commissie benoemd bestaande uit Aloys
Engelbertink, Gerrit Vieker, Jacques Bielen en Theo Stroot om
nieuwe bestuursleden te vinden. Zoals we verder op kunnen
lezen werd een van deze commissieleden het haasje en kwam
in het bestuur.
In het jaar 2004 namen ook Karin Steffens en Karin Kuitenbrouwer de verantwoordelijkheid over voor de Doorloper. Gelukkig
kon met de inzet van deze dames ons clubblad blijven bestaan.
Op 17 mei 2005 stuurde OIJC een brief aan sportwethouder
Jan Lempsink met het verzoek financiële steun te verlenen
voor het realiseren van een nieuwe ijsbaan in Enschede.
Oldenzaal heeft deze steun inderdaad verleend en OIJC heeft
daarna waargemaakt dat de mogelijkheden van deze baan
ook benut werden. Een enorme groei van het aantal leden
werd gerealiseerd. Schaatsten in het laatste jaar op de oude
baan in Enschede nog slechts 12 leden, op de nieuwe baan

zijn we het aantal van 50 gepasseerd. Daarnaast schaatsen
veel Oldenzalers nog in hun vrije tijd op deze baan. Bovendien
heeft OIJC zeer actief meegewerkt aan het project ‘’Lekker
Fit Extra’’ van de gemeente Oldenzaal. Dit project richt zich
op het stimuleren van een gezonde leefstijl van kinderen in de
basisschoolleeftijd. Meer dan 120 kinderen hebben in 2009 en
2010 aan dit project deelgenomen en de gemeente Oldenzaal
was zeer tevreden over de invulling van dit project.
Op deze manier heeft OIJC laten zien ook iets terug te willen
doen wanneer de gemeente Oldenzaal een nieuwe schaatsbaan
financieel ondersteunt.
Tijdens de jaarvergadering van 13 september 2005 stopte Fred
Smedes na zes jaar voorzitterschap en werd opgevolgd door
Theo Stroot. Gelukkig was “good old” Gerrit Halink bereid het
penningmeesterschap over te nemen van Eric Pouwels. Gerrit
had op 1 januari 2005 al het mandaat van het bestuur gekregen om deze functie te vervullen. Laurens Klaas ging nog een
jaar door, omdat we anders slechts drie bestuursleden zouden
hebben.
In de winter van 2005/2006 was er net geen ijs. Omdat de stroming naar de schaatsvijver nadelig was, hebben we behoorlijk
wat druk uitgeoefend op de Regio Twente om damwanden te
plaatsen tussen de grote vijvers en onze schaatsbaan. Deze
worden gesloten wanneer het gaat vriezen en nemen de stro-

ming weg. En stroming in het water is een van de nadeligste
invloeden op ijsaangroei. De damwanden werden geplaatst en
ook werd keileem aangebracht om de opgang te verbeteren.
Tijdens de vergadering van 16 november 2006 nam Laurens afscheid van het bestuur. Gelukkig bleef hij wel ijsmeester en lid
van de technische commissie. Het bestuur was nu wel erg klein
met slechts drie bestuursleden.
In het jaar 2007 werd Eric Pierik verantwoordelijk voor de
lay-out van de Doorloper en gaf hij gelijk zijn visitekaartje af
met een nieuwe lay-out. Ook nam het aantal adverteerders toe
en leverde de Doorloper zelfs een positieve financiële bijdrage
op. De redactie werd overgenomen door Theo Stroot en Marian
Veldman. Tijdens de jaarvergadering stelde Bart Brendel zich
gelukkig nog een jaar beschikbaar als secretaris, omdat er
anders nog slechts twee bestuursleden zouden zijn.
In het jaar 2008 werd er een nieuwe website gebouwd door
Eric Pierik en de voorzitter presenteerde deze met Eric op de
jaarvergadering. Tevens werd het nieuwe logo getoond en Eric
kreeg alle lof voor het fraaie ontwerp. Bovendien zetten we
ons clubblad nu in kleur op de website. Later zou blijken hoe
belangrijk een website is voor een vereniging en op dit moment
is het niet meer weg te denken in de communicatie naar leden
en de buitenwereld.
Tijdens de jaarvergadering op 3 november 2008 werd er afscheid genomen van de man van het eerste uur Gerrit Halink.
Hij werd uitvoerig door de voorzitter bedankt. Gerrit heeft in
al die jaren ongelooflijk veel voor OIJC betekend. De opvolger
van Gerrit werd Johan Greving….jawel de man van veel natuurijs. En dat zou nog uitkomen ook. Eveneens nam Bart Brendel
afscheid als secretaris en hij werd opgevolgd door Bastiaan
Boerrigter.
Tijdens deze vergadering werd Roelof Eshuis benoemd tot bestuurslid technische zaken kunstijs. Omdat hij vele jaren trainer was geweest, hadden wij in Roelof iemand die de externe
schaatswereld goed kent en dat zou erg belangrijk worden
vanwege de nieuwe baan in Enschede en de begeleiding daar.
En gelukkig was het bestuur met vier personen weer wat meer
op sterkte.
Jureren
Het jureren met vrijwilligers werd ook een belangrijk punt. Om
jeugd met licentie te laten schaatsen is het verplicht juryleden
te leveren die in het bezit zijn van het diploma Jury 1 lange
baan. Gelukkig waren Ineke Bielen, Chantal Spanjer-Nijhuis,
Gerrit Nijhuis, Albert Bosch, Roelof Eshuis, Fred Smedes en
Theo Stroot bereid deze cursus in het jaar 2008 te volgen en
behaalden allen het diploma. Even later zou Wim Oude Nijhuis
deze cursus ook met goed gevolg afleggen. Het mag wel eens
gezegd worden dat deze juryleden elke maand een paar keer in
Enschede aanwezig zijn om tijdens wedstrijden te jureren.
Nieuwe ijsbaan in Enschede
Het is ontegenzeggelijk een groot voordeel voor onze vereniging geweest dat de nieuwe ijsbaan in Enschede werd
gerealiseerd. Op woensdag 1 oktober 2008 was het zover. De
moeder van alle Nederlandse Sporten, Erica Terpstra, was naar
Enschede gekomen om de baan te openen. Hadden we op de
oude kleine baan in het laatste jaar nog ongeveer 12 trouwe
leden die met trainer Gerard Heuvel hun rondjes draaiden, op
dit moment is de trainingsgroep gegroeid naar ruim 50 leden.
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We hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze geweldige kans
en het is voor veel ijsclubs in de regio een uitkomst. Het is

dag in prima samenwerking met Bas Waanders, beheerder van
Het Hulsbeek. Een betere promotie voor OIJC, Het Hulsbeek en
Oldenzaal hadden we ons niet kunnen wensen. De zondag na de
tocht was het gelijk gebeurd met vriezen en kon iedereen even
bijkomen van alle inspanningen. Met name onze ijsmeesters Albert en Laurens hadden een meesterstuk verricht. Vermeldenswaard is dat Gerrit Nijhuis in zijn eentje op donderdagavond
de baan had uitgezet en dat nog wel in het donker bij slechts
wat maanlicht. Johan Greving en Theo Stroot gingen toch maar
eens kijken hoe hij dat deed. We hoorden ergens een ijsmachine snorren en wisten dat dat Gerrit was. Bij ons aangekomen
hielden we hem even tegen en Theo vroeg:”Gerrit gaat het wel
en zie je genoeg?” Waarop Gerrit de legendarische woorden

bovendien een prachtige accommodatie.
En dan de start van het jaar 2009. Op 1 januari 2009 ging de
baan open en we zouden een prachtige periode met natuurijs
krijgen. Prachtige dagen op onze ijsbaan met als hoogtepunt
nagenoeg alles basisscholen met kinderen op het ijs. Ongeveer
1500 kinderen schaatsten op onze ijsbaan en ze kregen allemaal een flyer mee naar huis. De leerkrachten waren zonder

Gerrit Nijhuis tegen Theo Stroot: “As d’r ’n hazen löp, kan ik em nog wa
scheet’n!”

sprak:’’ As d’r ’n hazen löp, kan ik em nog wa scheet’n!”. En
weg was hij weer en de baan kwam er geweldig in te liggen.

uitzondering erg enthousiast en de kinderen nog meer. Op
woensdagavond 7 januari werd besloten de Hulsbeekronde te
organiseren op zaterdag 10 januari. Het werk dat toen door de
ijsmeesters en vrijwilligers werd verricht, was ongekend. En we
werden beloond met prachtig ijs, een strak blauwe hemel en
geen wind. De koek en zopie waren perfect georganiseerd en
een snel opgebouwde tent gaf aan veel deelnemers na afloop
de nodige gezelligheid. Ruim 1400 betalende rijders en duizenden bezoekers bevolkten Het Hulsbeek. Een onvergetelijke
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Nieuwe sponsor
Het jaar 2009 had nog iets meer in petto. Tijdens een bespreking op 15 december 2008 kregen wij de kans om OIJC voor te
stellen bij WBO Wonen in Oldenzaal. Aanwezig waren de heren
Harry Tossaint, Bert Hoveling en Roy Evers. Onze ijsmeester
Albert Bosch, die werkzaam is bij WBO, had eerder al enthousiast over OIJC gesproken. Op 20 maart 2009 werd een plan van
aanpak aangeboden aan WBO om ze als nieuwe sponsor te werven. Even later kwam de toezegging van WBO aan OIJC om met
ingang van het seizoen 2009/2010 onze sponsor te worden voor

de duur van drie jaar. Het resultaat kunnen we vaak aanschouwen. Prachtige nieuwe kleding werd besteld en wekelijks zijn
de schaatsers van OIJC te zien in Enschede met de naam van
WBO prominent op hun pakken aanwezig. We kunnen stellen
dat we uiterst tevreden zijn met onze sponsor en de contacten
met voornamelijk Roy Evers. Het heeft OIJC een geweldige
uitstraling gegeven en de leden zijn zich ervan bewust om de
naam van WBO op een positieve manier uit te dragen.
In het jaar 2010 kwamen er enorme eisen van de KNSB, voordat
er een toertocht gehouden mag worden. Dit naar aanleiding
van problemen bij eerdere tochten en dan met name de verkeersafwikkeling. Wij hebben toen een geheel nieuw draaiboek
moeten maken en in december digitaal aangeleverd bij de
KNSB. En gelukkig kregen we goedkeuring. Dit is een trend in
de huidige maatschappij. Om allerlei redenen, met name ook
verzekeringstechnische, kun je niet zo maar iets organiseren.
En er is dan geen andere keuze om aan de gestelde eisen
te voldoen. Het is veel extra werk en een stuk spontaniteit
verdwijnt dan wel eens. Maar OIJC is klaar voor een volgende
tocht.
Een goede samenwerking met de Regio Twente is belangrijk.
Op 17 november werd een nieuwe verbeterde overeenkomst
getekend met de Regio Twente voor een verlenging met vijf
jaar voor het recht van gebruik op Het Hulsbeek.

Jubileum
In het jaar 2010 begonnen de ideeën te ontstaan voor het
25-jarig jubileum. Het bestuur benoemde een jubileumcommissie bestaande uit Martijn Halink, Chantal Spanjer-Nijhuis,
Walter Kooiker en namens het bestuur Bastiaan Boerrigter. In
het kader van dit jubileum hebben we op 15 januari 2011 een
geweldige dag met de trainingsgroep in Biddinghuizen gehad.
Na afloop was er een stamppot buffet in de Abdij, het gebouw
van onze sponsor WBO. En terwijl u dit leest hebben we ons
jubileumfeest met veel leden op 26 maart gehouden.
Het 6e lustrum is begonnen en daarmee het begin van de
volgende 25 jaar OIJC. Indien de vereniging net zoveel vrijwilligers zal hebben als in het verleden, gaat OIJC verder op weg
naar een mooie toekomst.

Koek en zopie januari 2009

De Hulsbeekronde 10 januari 2009

Maart 2011
Theo Stroot.

Jaarlijkse schoonmaak schaatsvijver oktober 2010
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Weekendkampen
In 1987 hebben Gerrit Grunder en Kees Tetteroo de stoute schoenen aangetrokken en hebben het
eerste kamp van de Oldenzaalse IJsclub georganiseerd. We gingen met de trainingsgroep naar
Grefrath in Duitsland. Daar zagen we dat in Duitsland andere regels op de baan gelden als
in Nederland. De mensen daar gingen zigzaggend over de baan. Dat leverde levensgevaarlijke
situaties op en daardoor werd de Oldenzaalse IJsclub gevraagd de baan te verlaten. De volgende
ochtend konden we in alle rust terug komen en kon iedereen toch het  gewilde aantal rondjes rijden. Al met al was dat een prachtig kamp en een mooi voorbeeld voor de latere kampen.
De jaren erna is er geen kamp georganiseerd. Wel hadden we
koude winters waardoor het (jeugd)leden aantal flink groeide.
Om de jeugdleden ook in de zomer nog eens te ontmoeten
werd er een kampcommissie opgericht. Gerrit Leusink, Berrie
Hogenkamp, Karin Haverkotte, Mariët Roolvink en Chantal
Spanjer gingen weer plannen maken voor een paar leuke
dagen weg met de jeugd. Er was eerder een grote legertent
aangeschaft door de OIJC en met die tent konden we wel naar
Rossum. Warm was het niet in die tent maar daar klaagden de
kinderen niet over. Het feit dat de leiding tussen de kinderen lag was veel minder leuk. Het jaar daarop werd besloten
om gebruik te gaan maken van de kampeerboerderijen in de
omgeving van Oldenzaal. Meerdere jaren hebben we met succes leuke zomerkampen gehad. Diverse zeskampspelletjes,
speurtochten en sportieve activiteiten zijn toen met succes
georganiseerd. Met het nodige slaapgebrek werden de kinderen
zondags weer bij hun ouders afgeleverd. Het was ieder jaar
weer super gezellig.
In 1997 heeft de kampcommissie een keer een winterkamp
georganiseerd. De volwassenen mochten ook mee maar de
belangstelling onder hen was minimaal.
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We zijn toen naar Castricum geweest.Daar hadden we een
prachtige kampeerboerderij dichtbij de duinen. Die duinen
hebben we toen ook tijdens een looptraining bezocht. Dat
was een prachtige omgeving om schaatspassen en de hazensprongen te doen. Oh ja, laat ik de sprintjes in het mulle zand
vooral niet vergeten. Het was soms even afzien maar dit was
ook weer een geslaagd kamp. Toen de jaren met te warme
winters kwamen nam het ledenaantal weer af. Dit was helaas
ook het einde van de kampcommissie. Jaren later heeft Fred
Smedes nog een keer een
winterkamp georganiseerd naar Oberreifenberg im Taunus
(nabij Frankfurt). Daar hebben ze heerlijk geschaatst, sleetje
gereden en sneeuwballengevechten gehouden. Bij ieder kamp
hoort wel een leuke anekdote en prachtige herinneringen. Het
heeft in ieder geval bijgedragen aan het vergroten van het
saamhorigheidsgevoel.
Groeten,
Chantal Spanjer

Jaarlijkse sportdag
Ieder jaar organiseerde IJsclub de Skeuvel een sportdag als afsluiting van het schaatsseizoen.
In de begin jaren was dat in vorm van een voetbaltoernooi.  Hier waren de jongens van de
Oldenzaalse ijsclub goed in Aangemoedigd door een groot aantal supporters is Oldenzaal meerdere
malen met de hoofdprijs naar huis gegaan. Helaas is het voetbaltoernooi later vervangen door een
zeskamp. Toen kon Oldenzaal ieder jaar de troostprijs ophalen.
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Gerrit Grunder, Patrick Grunder, Martijn Halink, Eddie Heuvel, Hans Nijhuis,
Henk Hesselink jr., Henk Hesselink sr.
Patrick Huttenhuis, Frank Grunder, Jorg Halink, Gerrit Halink
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OIJC historie droogtrainingen
Vrij snel na de oprichting van de Oldenzaalse IJsclub werd gestart met het geven van droogtrainingen in de zomerperiode. Op donderdagavond en zondagochtend werd er getraind op en rond het
Hulsbeek. De trainers die in de beginjaren deze droogtrainingen verzorgden waren Roelof Eshuis,
Koeno Mulder en Gerrit Roelofs.
Het doel van deze trainingen was het verbeteren van het
uithoudingsvermogen en het vergroten van de kracht in het
beenwerk en de rug- en buikspieren. Ook werden de arm- en
schouderspieren niet vergeten. Verder werd er veel aandacht
besteed aan lenigheidsoefeningen. De onderstaande oefeningen
kwamen geregeld voorbij:
•
coördinatieoefeningen om de controle over alle bewegingen te vergroten, bijvoorbeeld je armen tegenovergesteld rondzwaaien;
•
schaatsoefeningen om de schaatstechniek te verbeteren
zoals schaatssprongen en schaatspassen;
•
rek- strek- en lenigheidsoefeningen om soepel te blijven
en om te leren over het eigen lichaam;
•
oefeningen om je bovenlichaam sterker te maken zoals
opdrukken;
•
verschillende looptrainingen: duurloopjes, intervalloopjes, sprint en tempo-loopjes;
•
krachtoefeningen, zoals hazesprongen en de zeer populaire schaatszit (Eric Heiden kon dit 15 minuten).
Bij iedere training werd naar verhouding veel ruimte en tijd gegeven voor het in- en uitlopen, waarbij het rekken en strekken
een zeer belangrijk onderdeel was. Na een zomer hard werken
kwam elke schaatser in topconditie op het ijs in oktober.
Schaatsgroet,
Martijn Halink
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OIJC historie wielertrainingen
In de jaren na de oprichting van de OIJC, eind jaren tachtig begin jaren negentig, bestond er een
fanatieke wielergroep binnen de IJsclub. In deze zomers legden we onder meer op de fiets de basis
voor goede schaatsresultaten. Elke woensdagavond en zondagmorgen werd er vanaf de Plechelmuskerk gefietst in twee groepen. De route ging vaak richting de Hooidijk in Vasse waarbij er bij
elk plaatsnaambordje gesprint werd voor de denkbeeldige bloemen.
Een van de sportieve doelen in deze jaren was de jaarlijkse
ploegentijdrit georganiseerd door de IJsclub Losser. IJsclubs uit
alle hoeken van het land deden dan een poging deze ploegenachtervolgingswedstrijd te winnen. Een vak apart waar
vooral teamwork en elkaar goed “verstaan” een belangrijke rol
speelt.
De OIJC nam jaarlijks met één of twee teams van vier renners
deel aan deze wedstrijd. Na enkele top tien noteringen en een
derde plaats in 1992, was 1993 het jaar waarin we met een
OIJC team voor de overwinning zouden gaan. Het team OIJC
I bestond uit Michel Mulder, Patrick Grunder, Martijn Halink
en Gerrit Schurink. Laatst genoemde brak echter kort voor de
wedstrijd zijn sleutelbeen en werd vervangen door een renner
uit het team van OIJC II. Dit werd na een gedegen selectieproIn clubgebouw ’t Wak werd vervolgens de grote wisselbeker in
ontvangst genomen. Hierna werd de overwinning gevierd bij
de Chinees, die niet te beroerd bleek de wisselbeker te vullen
met een heerlijk helder sapje.

Schaatsgroet,
Martijn Halink

cedure latere OIJC voorzitter Fred Smedes.
Na diverse trainingen op het wedstrijdparcours, een omloop
van 5,6 kilometer, moest het op 27 juni 1993 gebeuren. De
herenploegen moesten 8 ronden (44,8 kilometer) afleggen. Enkele geduchte tegenstanders waren Arke I (met Ben Pleijhuis),
Arke II (met Henk Holland), Stokvisdennen Dalfsen (met Erben
Wennemars), de Skeuvel III (met Robert Jan Tel), OIJC II (met
Eddie Heuvel) en Ede I (met Jacco van Holland).
Van de Oldenzaalse Wielerclub hadden we dichte Mavic achterwielen en Calimero tijdrithelmen in bruikleen gekregen. Vanaf
de start werd het tempo door Michel op het rechte stuk direct
opgetrokken naar 45 km/u. Helaas had Fred geen superdag
en moest hij in het begin van de race afhaken. Met drie man
waren we toch goed in staat het tempo hoog te houden. Via de
trainers en supporters aan de kant kregen we door dat we snelle tussentijden reden en mee deden voor de overwinning deze
dag. Na iets meer dan een uur en een gemiddelde snelheid van
42,5 km/u passeerden we uitgeput de finishlijn. Aangezien we
het laatst gestarte team waren was gelijk duidelijk dat we erin
geslaagd waren de wedstrijd te winnen.

de Doorloper
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