
MARATHON SCHAATSEN BIJ DE OIJC 

Het marathon seizoen van 2013-2014 is alweer halverwege, en de winter moet nog beginnen. 

Begin oktober startte de ijstraining al weer en 2 weken later was al de eerste marathon. 

Zoals gewoonlijk wordt de OIJC weer vertegenwoordigd door good old Fred. 

Afgelopen jaar startte hij nog bij de heren C2 waar hij in het eindklassement van de Noord-

Oost competitie 9
e
 werd. Maar nu hij 50 is geworden meende hij toch te moeten overstappen 

naar de masters (40+ ) Daar rijdt hij dit seizoen in de M2 mee met al z’n leeftijdsgenoten. 

Onze marathon supporter heeft ervaren dat er daar toch niet echt minder hard gereden wordt. 

De 50 rondes worden met een gemiddelde rondetijd van 36 seconden gereden, maar de finish 

rondes zijn met 32 a 31 seconden wel klaar. Een enkele keer wordt er zelfs met een 30er 

afgesloten. U kunt zelf een kijkje nemen om een sfeer impressie te krijgen van: “hoe het er in 

Heerenveen aan toe ging” (hier is een filmpje van youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=B7m4f0G9kJE ) 

De Oldenzaalse kleuren Geel Blauw zijn duidelijk te herkennen. 

Onze Fred was de eerste wedstrijd verhinderd vanwege z’n buitenlandse werkzaamheden, 

maar daarna zijn er in elke wedstrijd punten bijeen gereden, met een 7
e
 plek in de laatste 

thuiswedstrijd in Enschede. Momenteel wordt door de Oldenzaalse afvaardiging de 11
e
 plaats 

in het totaal klassement bezet. Er zijn dan in januari en februari nog 4 wedstrijden in deze 

competitie te verrijden, met dus nog uitzicht op klimmen in het klassement. 

Onze oud secretaris Thymen Boomsma rijdt ook dit jaar voor het eerst in de M2 van de 

Noord-oost competitie. Thymen rijdt tegenwoordig in de Hengelose kleuren en hij staat 19
e
 in 

het klassement. (zie foto) 

De 2
e
 competitie die in deze regio draait is de “Leisureworld oost” competitie. Deze is iets 

kleiner van opzet, maar heeft ook 8 wedstrijden in het seizoen. Hier rijd Fred bij de masters 1 

samen met de oud A-rijder uit Oldenzaal, Koeno Mulder. Koeno doet dit zeer verdienstelijk, 

terwijl Fred het bij deze groep moeilijk heeft dit jaar. Werden vorig seizoen nog alle 

wedstrijden uitgereden net buiten de punten, gaat het dit seizoen niet zo vlotjes. Er zijn enkele 

nieuw mannen vanuit de landelijke competitie met hun 40
ste

 naar deze masters competitie 

overgestapt, waardoor het niveau wat omhoog is gegaan. 

 

Uw marathon supporter.     (Foto-1 Fred aan kop; Foto-2 Thymen en Fred) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B7m4f0G9kJE


 

 
 

 

MARATHON SCHAATSEN BIJ DE OIJC  deel 2 

 

Na oud en nieuw ging de competitie weer verder. De Oldenzaalse afvaardiging (onze oud 

voorzitter Fred smedes) wist alle 4 resterende wedstrijden in de top 10 te finishen. Daarmee 

zijn het dus in totaal 5 wedstrijden in de top geworden. In Groningen werd met een 6
e
 plaats 

het beste resultaat behaald. Hierdoor werd in het totaal klassement opgeklommen naar de 7
e
 

plaats. Bij de finale in Assen op 23 februari moesten er 19 punten goed gemaakt worden op de 

nummer 6 en was de voorsprong op nummer 8, 24 punten. Met een prima finish weer in de 

top 10 is het inderdaad gelukt om die 6
e
 plaats te pakken, exact met 1 punt meer werden die 

19 punten overbrugd. De 6
e
 plaats in het eindklassement werd daarmee bereikt. 

Thymen heeft in alle wedstrijden punten bij elkaar gereden, en kon daarmee in de bovenste 

helft van het klassement blijven staan. 

In de “Leisureworld oost” competitie werd door Fred in de thuiswedstrijd in Enschede 

verdienstelijk gereden en werden in 1 klap 9 punten vergaard. 

De marathon supporter heeft in de wandelgangen toch ook al wat nieuws gehoord over het 

komende seizoen. Onze ijsmeester, Laurens Klaas heeft plannen om volgend jaar ook bij de 

Masters -2 te gaan rijden in de noord –oost competitie. Ook hij rijdt met Hengelose kleuren, 

maar is wel van de OIJC bij natuurijs. Komt daarmee volgend jaar voor het Oldenzaalse meer 

onderlinge competitie in de wedstrijden terug?  

Verder roept de marathon supporter alle OIJC leden op om eens te kijken wat ze zelf kunnen. 

In Enschede is er een kleine competitie van 4 wedstrijden voor NIET licentie houders. Dit in 2 

categorieën; beginners en gevorderden. Dat zou toch een mooie uitdaging zijn om de OIJC 

meer in de spotlights te brengen. De marathons supporter ziet tijdens de trainingen genoeg 

potentieel om in deze competitie van betekenis te zijn. 

 

Uw marathon supporter, februari 2014.  


