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Archivaris:   Fred van de Meer 



 5 

ALGEMEEN VERSLAG SEIZOEN 2005-2006 
Het seizoen van de gemiste kansen 
 
Vorig jaar op 13 november legde uw secretaris een notitieboekje in het 
ijsclubgebouw met de veelzeggende tekst:        
‘LOGBOEKJE IJSCLUB VLIETLAND SEIZOEN 2006/2006; dit wordt HET 
boekje voor een ‘te onthouden’ seizoen’.  
Vol enthousiasme  werd op de eerste 2 pagina’s opgesomd, waarom dat 
komende seizoen zo gedenkwaardig zou worden: 

• De Easton cyclus van 89 en 20/23 jaar 

• De Noord-Atlantische Oscillatie 

• De herfstontwikkeling en temperatuur/drukverhouding 

• De late eerste nachtvorst; waarschijnlijk pas op 20/22 november 

• De vergelijkingen met historische winteraanloop 
Op pagina 3 stond een hele planning met ideeën en activiteiten, die in zo’n 
winter zouden kunnen worden uitgevoerd. Vol goede moed beschreef ik de 

analyses op internet en de eerste winteruitspattingen 
in het noorden en Duitsland. Hiernaast ziet u de kou in 
de glazen bol en zo zag de toekomst voor de ijsclub en 
haar leden er rooskleurig uit. 
We hebben het niet in het verleden bijgehouden, maar 
het aantal dagen, dat de ijsbaan in de vroege morgen 
dichtgevroren lag is waarschijnlijk nooit zo hoog 
geweest. Het was vaak mooi en open weer afgelopen 

winter met heel veel nachtvorst, heel veel ‘hoge’ wind en heel veel sneeuw in 
Centraal Europa. Het oosten van Duitsland lag van midden november tot ver 

in maart continu onder een 
sneeuwlaag. Ook het oosten van het 
land kreeg al vroeg een flink pak 
sneeuw te verwerken. De 
drukverdeling leidde regelmatig tot 
de verwachting van een invallende 
ijsperiode, maar telkenmale stootte 
het langs de oostgrens weg. De 
frustratie bij alle weeramateurs op 
het Weer-online forum nam 
gedurende de voortgang van de 
winter toe en zo ging het ook in het 
zo enthousiast gestarte logboek van 
de secretaris. Een citaat van 27 
dec.:”wordt een moeilijk verhaal voor 

donderdag/vrijdag gezien de weer veranderde kaarten” en “scenario’s erg 
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verdeeld en mogelijk zaterdag alweer dooi”. Op 5 januari staat genoteerd: 
“Siberie -60, Duitsland strenge vorst, Twente -7, Alpenlanden al 2 maanden 
winter EN HIER!!? Alle drukvoorwaarden zijn er. Het KAN, maar tot nu toe is 
het gewoon niet gelukt met telkens afzakkend hoog”. “Wordt het een februari 
maand als 1929 en 1956?”. 
De ijsbaan liet vaak prachtige plaatjes zien en ik kan u aanbevelen nog eens 
alle ijsberichten met foto’s terug te lezen die door plaatsvervangend 
ijsmeester Ben Schenkeveld op de site van IJsclub Vlietland zijn geplaatst. 
 
Dit soort verschuivingen deden zich gedurende het hele winterseizoen voor, 
waardoor we in het oosten van het land nog enkele weken schaatsijs hebben 
gekend en het westen zich moest bedruipen met enkele ijsuurtjes. 
Zo werd op 29 december voor de kinderen tot 12 jaar, mits lichter dan 40kilo, 
heerlijk geschaatst op een ijslaag van 3,5 cm en op 30 december lieten we 
zo’n 100 mensen toe op de 400 meterbaan op 3 tot 4 cm ijs en op eigen 
risico; immers de dooi diende zich diezelfde middag al aan, voorafgegaan 
door een pak sneeuw. Iedere fanatieke ijsliefhebber mocht rijden ‘tot de lijm 
op was’. Maar het was wel echt genieten, even het gevoel.. dat het nog kon. 

In de loop van januari bleef de ijsdikte variëren van 0,5 tot 3 cm tot we 

op 28 januari 

een mooie 

matige vorst 

voorzagen en 
een prachtige 
schaatsdag 
aankondigden 
op de site. Op 
29 jan. bleek 
echter een 
magere 3,3 
graden vorst 
een tegenvaller, 
maar de ijsdikte 
was 35 tot 48 

mm en we zijn 

toch het 
avontuur aangegaan onder uitdrukkelijke instructies aan iedere schaatser: 
 

• Alleen met "schaatsen aan", op het ijs!!  

• We laten de sleetjes thuis!! 

• Er mag niet in treintjes geschaatst worden!! 
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• Alleen verspreid over het ijs rijden!! 

• Stil staan op het ijs is niet toegestaan!! 

• Praatjes hebben we niet op het ijs, maar op de dijk of in het clubhuis!! 

• Natuurlijk alleen open voor leden!! 

• Alles natuurlijk voor eigen risico van de schaatser!! 

• De ijsclub wenst alle ‘regels respecterende’ leden veel schaatsplezier!! 
 
En dankzij de uitstekende discipline van alle 1100 aanwezigen werd deze 
zondag er ééntje om in te lijsten. Prachtig weer en tot ver in de middag hield 
‘de lijm’ ondanks de sterk oplopende temperatuur tot +4. Een groot 
compliment voor onze leden is hier zeker op zijn plaats. De grens van 
schaatsbaar ijs is hiermee weer verlegd. Instructie en discipline kan dus winst 
zijn voor de schaatsbare dagen, zeker als deze zo dun gezaaid zijn als 
afgelopen seizoen. En zo leert ook het bestuur steeds weer, dat iets nog 
strakker en beter kan, mits duidelijke regels en zolang iedere aanwezige 
beseft hoe waardevol dit soort dagen voor de vereniging zijn.  
 
Nog even alle feiten van afgelopen seizoen op een rijtje: 
Officiële ijsdagen:   2  
Onofficieel   1 dag, toegelaten wie durfde 
IJsperioden !?   2, waarvan 1 uitsluitend voor kinderen 
Maximale ijsdikte  48 mm. 
Aantal leden 30 juni 2005 3931 
Aantal leden 30 juni 2006 3898 
Automatische incasso  88%  
Bestuursvergaderingen  4 
Districtsvergaderingen  2 
WTT-vergaderingen  2 
 
Ook afgelopen seizoen zijn weer vele vrijwilligers betrokken geweest bij de 
opzoomerdag en de voorbereiding voor het vernieuwen van de lichtinstallatie. 
Hulde, een club bestaat alleen door inzet van allen, leden en bestuur. 
Onder het motto ‘een nieuw seizoen met nieuwe kansen’ eindigt hiermee het 
algemeen verslag, waarbij wij als bestuur van de ijsclub rekenen op een 
verdiende winter bij ons 15-jarig bestaan. 
 
Aad van Winden, secretaris 
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Het echte werk 
 

Het echte werk wordt tegenwoordig overdekt 

verricht door meestal fors gesponsorde atleten, 

die én van hun gezond én van hun saldo weten 

en daarom ervoor gáán (en af en toe gestrekt). 

 

Ook blijkt het neo-kunstijs stukken sneller dan 

de schuurpapieren pistes uit een ver verleden, 

waarop ooit liefhebbers hoogstens hun glijbest deden, 

vandaag de dag kun je dus rustig spreken van 

 

andere koek (maar zonder zopie uiteraard). 

En blijkt de klapschaats meer dan een applausje waard. 

 

Jan Boerstoel 

(Uit ‘Glad IJs’, Literair tijdschrift voor schaatsers en lezers, november 2000) 
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• Tuinontwerp, -aanleg, -

onderhoud (voorjaars-

/winterbeurt) 

• Specialistische boomverzorging 

• Het aanleggen van 

(sier)bestratingen 

• Het plaatsen van sfeerverlichting 

• Het aanleggen van vijvers 
Lotsweg 6, 2635 NB Den Hoorn, tel. (070) 396 6690,  

E-mail :  info@hoveniervanderheijden.nl 
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15 JAAR IJSCLUB, een korte terugblik 
 
15 jaar geleden maakte IJsclub Vlietland een herstart in Schipluiden. In 
inmiddels lang vervlogen tijden was er ooit een ijsbaan op de plaats waar nu 
de paarden van IJsbrand Chardon hun rondjes lopen. In 1991 gingen een 
aantal mensen uit Schipluiden schaatsen op de Weissensee. In de bus terug 
ontstond het creatieve idee om weer een ijsclub in Schipluiden te starten, 
immers wel veel schaatsers in het dorp en geen vereniging, dat kon niet! 
De krachten werden verenigd en binnen 1 jaar stond er een vereniging met 
bijna 2000 leden en lag er een echte - weliswaar lekke - ijsbaan, waarop de 
eerste winter al wedstrijden werden verreden. Elk jaar werden zaken 
verbeterd, van dijkafdichting tot lichtinstallatie, materiaal, zitbanken, 
schuivers en wat zich voordeed. In de loop der jaren verwierf de ijsclub een 
sterke plek in het dorp, die qua vereniging, vrijwilligersorganisatie en 
ledenaantal zijn weerga niet kende. De eerste jaren leverde ook direct mooie 
ijsperioden en de oorspronkelijk ludieke accommodatie van zeildoek, 
steigerdelen en groot enthousiasme werd geleidelijk professioneler. Het 
ledenaantal groeide en de club is door de jaren heen qua organisatie en 
financiën steeds heel solide geweest.  
Dat de locatie aan de Holierhoek/Zouteveenseweg ideaal was gelegen, bleek 
uit de snelle ijsvorming en het grote aantal schaatsbare dagen. Terwijl in de 
jaren na 1990 het ene na het andere temperatuurrecord in positieve zin 
sneuvelde, werd toch vrijwel elk jaar korter of langer geschaatst. 
In 1998 werd na een intensieve bouwperiode, waarin veel vrijwilligers een 
gezellig drukke tijd beleefden, het nieuwe clubhuis ingewijd door de 
toenmalige burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart.   
Ten behoeve van de reconstructie Midden-Delfland werd door de Dienst 
Landelijk Gebied in 2001 aangekondigd dat er bredere en diepere sloten 
rond het ijsclubterrein moesten worden gegraven om een betere 
waterberging en doorstroming te krijgen. Vanuit de ijsclub werd aangegeven, 
dat graven in veengrond risico met zich meebrengt en ons gelijk werd 
bewezen, toen op vrijdag 4 januari 2002 de hele zuidelijke dijk verschoof 
door de trillingen die de schaatsers op het ijs teweegbrachten. Binnen korte 
tijd verdween een groot deel van het water onder het ijs en alleen met 
vereende krachten en het inbrengen van veel folie werd het ijsplezier gered.  
Door constructief overleg met DLG en gemeente, waarin de 
maatschappelijke betekenis van de ijsclub en de ledenaantallen werden 
benadrukt, werd korte tijd later op een bijzonder coulante wijze door DLG het 
ijsclubterrein met 60% uitgebreid en konden we in het seizoen 2002/2003 
een kinderbaan en de zogenoemde hockeyijsbaan realiseren. De grotere 
oppervlakte heeft als voordeel dat nu de kinderen veilig gescheiden van de 
hardrijders kunnen krabbelen. Ook bij dunner ijs was nu gescheiden toelating 
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voor jeugdleden en ouderen mogelijk, waardoor de laatste twee zwakkere 
ijswinters toch ijsplezier hebben gebracht. Door het bestuur is de vereiste 
ijsdikte, die in de eerste jaren op 6 cm minimaal werd gehouden, zo 
teruggebracht tot ongeveer 4 cm.  
In het seizoen 02/03 werd in februari op 6 dagen in alle vroegte geschaatst 
op steeds dunner ijs, waarbij de laatste meting bij 2,5 cm ophield. De 2 
dagen erna durfde zelfs niemand meer te stoppen om de ijsdikte te meten. 
Hoogtepunt in die periode was ontegenzeggelijk het champagneontbijt op 20 
februari dat door Peter van Mil, directeur bij Meeùs assurantiën, in no time 
werd gesponsord. De 50 toen aanwezige schaatsers zullen dat niet gauw 
meer vergeten.  
 

 
 
Schaatsen op dun ijs werd door de winterontwikkelingen meer en meer 
noodzakelijk. Gelukkig bleken er nog steeds bestuursleden bereid om het 
dunnere ijs -ondanks het risico- uit te testen om zodoende te bezien of 
toelating van grotere aantallen al verantwoord was. Mogelijk volgt hiervoor 
nog eens een ere-lidmaatschap bij de vereniging. 
Bij het 3

e
 lustrum dit jaar is weer een nieuwe mijlpaal bereikt. Dit wordt 

gesymboliseerd door de oprichting van 6 hogere lichtmasten die feestelijk 
zullen worden ontstoken op de komende ledenvergadering. 
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Onderstaand een overzicht van 15 jaar ijshistorie in Schipluiden. 
 
Seizoen ijsperioden Schaatsbare 

 dagen 
Activiteiten/wedstrijden 

91-92 1 8 Korte baan 
Marathon 
Alternatieve WTT 

92-93 1 5 Marathon 
93-94 2 18 Marathon 

Korte baan 
94-95 1 4 geen 
95-96 4 34 Marathon 

Korte baan 
Arresleewedstijden 
Westland Tourtocht 

96-97 1 21 Marathon 
Mini-elfstedentocht jeugd 
Westland Tourtocht 

97-98 1 2 Geen 
98-99 2 4 Geen 
99-00 0 0 Jeugd skeeler-elfstedentocht 
00-01 2 9 Mini-elfstedentocht jeugd 
01-02 3 5 Uitbreiding ijsbaan naar 20.000 m2 
02-03 3 18 Marathon 

Korte baan jeugd/scholen 
6-uur vroege-vogel openstelling 
Ontbijtbuffet Meeùs 

03-04 2 4 geen 
04-05 1 2 (2 extra test dagen)  
05-06 2 3 (1 dag onofficieel) 

 
Het bestuur wil iedereen, dat wil zeggen vrijwilligers, omwonenden, 
gemeente en niet in het minst onze leden bedanken voor hun inzet en vooral 
ook discipline op het ijs. De vereniging floreert en ieder geniet volop op de 
mooie schaatsdagen. Gelukkig begrijpt iedere schaatser de waarde van 
ijsplezier en kan daardoor begrip opbrengen voor de maatregelen die het 
bestuur soms moet treffen, met name als de ijslaag nog relatief dun is. Alleen 
zolang dat vertrouwen er onderling is, kan het aantal schaatsbare dagen 
worden opgerekt en kan de ijsdikte-norm worden getest en zo nodig worden 
verlaagd. De winter van 2003 en afgelopen seizoen waren hiervan de 
mooiste voorbeelden. 
     Het Bestuur van IJsclub Vlietland
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Tineke Dijkshoorn in gesprek met Willem Ammerlaan 
 
Tineke Dijkshoorn heeft er als PR-dame een baantje bij. Zij interviewt 
globetrotters die de halve wereld rondreizen om zo van het internationale 
schaatsen te kunnen genieten. Vorig jaar op de foto met 2-voudig 
elfstedentochtwinnaar Evert van Benthem. Dit jaar sprak zij met Willem 
Ammerlaan, bij de ijsclub bekend vanwege zijn ‘gouden handen’ rond 
elektronica en elektriciteit.  
Ondanks het feit dat Willem nauwelijks zelf de ijzers onderbindt, is hij bij bijna 
alle schaatsevenementen in de wereld te vinden, van Berlijn tot Calgary en 
alles wat daar tussen zit. We laten Willem aan het woord over wat hij daar 
allemaal doet: 
 
“Eigenlijk vooral de techniek. Ik zorg ervoor dat mensen via grote 
beeldschermen in de VIP-ruimten of elders het schaatsen goed kunnen 
volgen. Bijvoorbeeld in Heerenveen staan zo’n veertig tv’s rondom de baan. 
Het voordeel daarvan is, dat mensen ook de herhalingen te zien krijgen. Zo 
krijgt het publiek informatie die normaal gesproken niet voorhanden is: ‘was 
het een wisselfout? Waar miste de schaatser een slag enz.’ De sponsors 
krijgen zo ook meer waar voor hun geld, het is een extra service. Ik krijg 
daarvoor betaald want het is mijn werk. Soms regelt de opdrachtgever een 
hotel en soms zorg ik er zelf voor. Meestal lijdt mijn gewone werk er niet 
onder. Ik ben voor Nederland wel altijd mobiel bereikbaar, maar dan ben je 
uiteraard niet snel ter plaatse als dat nodig mocht zijn.”  
Dat is inderdaad vanuit Schipluiden wel eens gebeurd: ‘dat men in het 
ijsclubgebouw een probleem met een televisie had en men naar Willem 
belde!’ Bleek hij aan de andere kant van de wereld te zitten! Maar hij was niet 
te beroerd om instructies te geven ondanks het feit dat hij, door het 
tijdsverschil, net op één oor lag.  
Willem: “Soms is het heel ontspannend om in het buitenland te zijn. Hier in 
Nederland, en zeker in het Westland, verwacht men dat een probleem 
gisteren opgelost is als men vandaag belt.”  
Jaren geleden ging Willem voor het eerst mee als toeschouwer naar een 
schaatswedstrijd. Er moest ter plaatse wat geregeld worden op technisch 
gebied, van het een kwam het ander en nu heeft Willem er dus een 
buitenlandse markt bij in de winter. Niet dat hij veel contact met de 
schaatsers heeft, want die zijn doorgaans erg druk met trainen en dergelijke. 
In januari 2003 had Willem nog wel een grappig akkefietje onderweg. Hij 
reisde van Canada naar Amerika met een auto vol materiaal. Bij de grens 
begonnen de Amerikanen een beetje moeilijk te doen. Nu had hij een maatje 
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bij zich die in zijn paspoort nog een visum had vanuit de tijd dat hij voor de 
Olympische Spelen aan het werk was geweest. Toen dat boven tafel kwam, 
draaiden de Amerikanen volledig bij en konden de mannen ongestoord 
Amerika binnenkomen.  
“Er werd niet eens gekeken wat wij allemaal in de auto hadden liggen. Als dat 
nu die strenge Amerikaanse controle voor moet stellen? Ik weet het niet.”  
Willem doet dit werk graag, “het is boeiend en het is hectisch, je moet je 
hoofd er wel bij houden”, maar daar draait Willem zijn hand niet voor om. 
Binnenkort zullen we hem wel weer naar het buitenland zien vertrekken.  
 
     Tineke Dijkshoorn 
 
 
 
 

 
 

Willem actief in schaatshal Thialf in Heerenveen 



 16 

IJSVOGELS OP DE WEISSENSEE 
 
Jolanda van Galen (42) heeft in 2006 voor de vijfde maal de Alternatieve 
Elfstedentocht in Oostenrijk geschaatst. Haar man Cor (43) en Arie Haaring 
(53) maar liefst elf keer. Toch werd het schaatsen niet met de paplepel 
ingegoten. Cor en Jolanda begonnen rond hun 24

e
 levensjaar serieus met 

schaatsen en Arie pas op zijn 45
e
. Aangezien Nederland niet zoveel 

mogelijkheden meer biedt om lange afstanden te doen, besloten ze naar 
Oostenrijk uit te wijken. Arie: ”Als je dat eenmaal een keer geproefd hebt, ben 
je verkocht.” Cor en Jolanda gingen in 1995 voor het eerst, samen met een 
paar vrienden. De club breidde uit en in 2000 was ook Arie van de partij. In 
2003 werd de naam ‘IJsvogels’ aan de groep gegeven. “We zeurden Jan 
Lagerwerf suf of hij ons wilde sponsoren en inderdaad heeft zijn bedrijf, VPS, 
ons inmiddels onder andere van nieuwe kleding voorzien.” In de winter zijn 
de leden van de IJsvogels veelvuldig in elkaars gezelschap op de 
kunstijsbaan te vinden. ’s Zomers houden zij hun conditie op peil met fietsen 
of skeeleren. Ook dan komen ze andere IJsvogels tegen. ‘Onze kinderen 
worden er wel eens een beetje gek van,” vertellen ze.  
In de winter wordt er wel drie of vier keer per week getraind. “Heel de winter 
door liggen er hier in de keuken wel schaatsen te drogen,” vertelt het 
echtpaar. Ze hebben gewone klapschaatsen en kluunschaatsen. “Vooral die 
laatste zijn erg handig op natuurijs omdat je met de lange punten beter over 
scheuren heen komt, want je kunt goed achterop je schaatsen staan.”   
De Stichting Wintermarathon organiseerde in januari 2006 voor de achttiende 
keer in samenwerking met de KNSB de Alternatieve Elfstedentocht en de 
Open Nederlandse Kampioenschappen in Oostenrijk. Eén van de mannen 
maakte het wel erg dol. Arie reed op dinsdag eerst de snelle toer van 200 
kilometer, op donderdag kwam daar nog eens 75 kilometer bij voor het WK 
Veteranen en vrijdags moest hij er weer aan geloven om deel te kunnen 
nemen aan de toertocht, wederom van 200 kilometer. Wat betreft de voeding: 
het is verstandig om zoveel mogelijk koolhydraten te stapelen. “Maar het valt 
niet mee om vooraf te eten,” zegt Jolanda. Een ontbijt om 6.00 uur in de 
morgen met spaghetti is niet zo heel aantrekkelijk. Tijdens de wedstrijd 
moeten de schaatsers ook vooral blijven drinken. Verder wat vloeibare 
voeding, een krentenbolletje en wat fruit. Cor had een lekker banaantje in de 
zak op de rug van zijn trainingsjack. “Maar als ik achter hem reed, zag ik die 
banaan steeds platter worden omdat Cor met de handen op de rug 
schaatste.”  Uiteindelijk was er niet veel anders meer van over dan een grote 
bruine vlek, zeker toen Cor er ook nog eens even op gevallen was.  
Ondanks het feit dat dit drietal al meerdere jaren meedraait, zijn er toch ieder 
seizoen weer andere verhalen. Vergeet niet dat er in twee weken 5000 
Nederlanders komen om te schaatsen. ”Nel, de vrouw van Arie, zorgde 
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tijdens de tochten voor de nodige aanvoer van eten en drinken. Overal waar 
het nodig was, stond zij met een tasje met spullen. “Je weet van lieverlee wel 
wanneer je dip komt.” Soms is er dan wel even een oppepper nodig. Het 
aantal deelnemers voor de verschillende tochten varieert; op dinsdag waren 
er 200, op donderdag 104 veteranen en vrijdags maar liefst 1600. 
Dit jaar waren er meer bevroren ledematen bij de deelnemers dan anders. 
“Achterin het meer was het zeker – 25, want daar komt de zon niet.” Ook Cor 
kreeg last. Het dunne fietsbrilletje bleek niet voldoende en zijn ogen 
bevroren. “Eerst zie je alles een beetje glazig, alsof je vuil in je ogen hebt. 
Ook ben ik toen gigantisch gestuiterd, dus heb ik die donderdag maar 45 
kilometer gereden.” Met rust, een donker brilletje en ’s nachts een natte 
koude washand op de ogen, knapte Cor weer voldoende op om de volgende 
dag de toertocht van 200 kilometer aan te kunnen en daar zelfs als 15

e
 te 

eindigen, een geweldige prestatie.  
Ook Arie was duidelijk in topvorm, want bij het WK veteranen was hij 24

e
. “Ik 

drink nog steeds Aquadraat en ben ervan overtuigd dat ik daardoor sneller 
herstel. 475 kilometer binnen vier dagen is natuurlijk niet niks, zeker niet op 
mijn leeftijd.” De voldoening is daarna natuurlijk weer des te groter. Net als 
andere deelnemers uit Midden-Delfland: Tilly en Ben Schenkeveld, Arno 
Haring, Ferdinand  Hallensleben en Rien Groenewegen genoten ook Cor, 
Jolanda en Arie van het blarenbal dat na de toertocht speciaal voor de 
deelnemers aan deze 18

e
 Alternatieve Elfstedentocht georganiseerd was. 

  
Gemma van Winden 
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WIJZIGINGEN T.B.V. LEDENBESTAND 
 
Wij verzoeken u wijzigingen van inschrijvingen in ons ledenbestand zoveel 
mogelijk vóór 15 november aan ons door te geven. 
Voorbeelden van wijzigingen zijn: 
- verhuizing; 
- kinderen die op zichzelf zijn gaan wonen; 
- aanmelding kinderen (indien er al een hoofdlid is ingeschreven 

kunnen kinderen jonger dan 6 jaar vóór 15 november gratis worden 
bijgeschreven). 

De wijzigingen onder vermelding van namen, adres, tel. nummer en 
geboortedata kunt u schriftelijk of per e-mail doorgeven aan onze 
ledenadministrateur: 
Eef Rimmelzwaan 
Keenenburgweg 21 
2636 GK Schipluiden,         e-mail: rzwaan@kabelfoon.nl 

 
 

Het grote voordeel van Albert HeijnHet grote voordeel van Albert HeijnHet grote voordeel van Albert HeijnHet grote voordeel van Albert Heijn    
 

Lekker winkelen in een gezellige ruime supermarkt 
met een compleet assortiment, volop gratis 
parkeerruimte, aantrekkelijke prijzen en diverse 
extra’s zoals: 
 - foto-, film- en stomerijservice                           

 - staatsloterij, lotto en krasloten 

 - postzegels, strippen- en telefoonkaarten 

 - goede doelen emballagetoets 

 - geneesmiddelen, boeken, CD’s en DVD’s 

 - gratis extra pinnen 

 - speelcomputer en fun-cars voor de kids 
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IJSCLUB VLIETLAND JACKS!!!! 
 
Er zijn nog steeds een aantal van die mooie jacks (fabrikaat AGU) 
beschikbaar met het logo van IJsclub Vlietland erop.  
Al diverse leden zie je ermee op de ijsbaan schaatsen. Daarnaast zijn de 
jacks natuurlijk ook uitstekend geschikt voor fietsen en skeeleren. 
 
De normale verkoopprijs van de jacks bedraagt € 65,-. Tijdens de 
ledenvergadering kunt u zo’n prachtig clubjack aanschaffen voor € 60,-. Deze 
prijs geldt dus alleen tijdens en direct na de jaarvergadering. Betaling à 
contant bij de penningmeester of Eef Rimmelzwaan. 
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Gaagweg 36 schipluiden 
Tel: 015-3809134 

 

Openingstijden 
 

 dinsdagmiddag  14.00-17.30 uur 
 vrijdagmiddag    14.00-17.30 uur 
 zaterdag 09.00-16.00 uur 
 

Ook voor een origineel cadeau zoals  
het  'Midden-Delfland pakket' 

verkrijgbaar in elke prijsklasse ! 
'Bezoek onze winkel of bel ons' 

 

 
 

VOOR DIGITALE 
SATELLIET-ONTVANGST 

Ned. 1-2-3, RTL 4/5, Net 5, 
 Veronica, SBS 6, TMF, Canal

+
 1 en 2  

en nog zo'n 100 anderen! 
Ook voor TV-ontvangst via 'DiGiTenne' 

(geen kabel of schotel nodig) 
 

Wim Ammerlaan 
Antenne- en 
Elektrotechniek 

Woudseweg 168 
2636 AW Schipluiden 
Tel: 06-51155195 
Fax: 015-3809945 
e-mail: 
WA_AE@HETNET.NL 
 
 

'Verzorgt TV in VIP-rooms 
 op alle grote schaats- 

evenementen in Europa' 

 

      MOLENAARSBEDRIJF 

VAN LEEUWEN BV 

  

                                Voor al uw dierbenodigdheden 
 

                                     Gaagweg 5 

                        2636 AG Schipluiden  

                                 Tel. 015 - 3808297 
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CONTRIBUTIE EN INSCHRIJVING 2006-2007 
 
Van de leden die ons een machtiging tot automatische incasso  hebben 
gegeven (bijna 90% van de leden) zal het contributiebedrag omstreeks 
november automatisch van hun rekening worden afgeschreven. De leden 
die (nog) niet per automatische incasso betalen treffen bij dit boekje een 
acceptgiro aan en een machtigingsformulier waarmee alsnog betaling via 
automatische incasso kan worden gevraagd. Betaling via automatische 
incasso is voor zowel u als ons gemakkelijker en drukt bij ons de 
administratie- en stijgende bankkosten. Om die reden wordt bij 
contributiebetaling per acceptgiro een opslag van € 2,- per acceptgiro aan u 
doorberekend.  
Bij inschrijving van nieuwe leden accepteren wij alleen nog maar betaling per 
automatische incasso. 
 
Onderstaand de contributietarieven welke tijdens de algemene 
ledenvergadering in 2004 zijn vastgesteld. 
 
Contributietarieven  
2006-2007 

Binnen betalings-
termijn (vóór 15 
november) 

Buiten betalings-
termijn en tijdens 
ijsperiode 

 
Lidmaatschap 
 
A. INDIVIDUEEL 
 
B. GEZINNEN 

• Hoofdlid 
1)
 

• Overige leden 
 vanaf 18 jaar 
 t/m 17 jaar 
 

OPSLAG acceptgiro 

 
 
 
 € 6,- 
 
 
 € 6,- 
 
 € 3,- 
 € 1,- 
 
 € 2,- 

 
 
 
 € 9,- 
 
 
 € 9,- 
 
 € 6,- 
 € 2,- 
 
 € 2,- 

 
Dagkaarten aan de ijsbaan 
 

• vanaf 16 jaar 

• t/m 15 jaar 
 

 
 
 
 € 3,- 
 € 2,- 

 

 
1)
 Per gezin is er ongeacht de leeftijd altijd één hoofdlid  
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Met Renaud & Wolf rijdt u nooit een scheve schaats! 
 

Renaud & Wolf, hèt verzekeringskantoor van Schipluiden en 

omstreken. 
 

H.K.Pootplein 1  *  2636 GJ Schipluiden   

*  015-3805888  * info@renaudwolf.nl 
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AGENDA LEDENVERGADERING, 14 NOVEMBER 2006 
(aanvang 20.30 uur in clubgebouw ijsclub, vanaf 20.00 uur koffie) 
 

1. Opening / mededelingen 
 

2. Vaststelling agenda 
 

3. Notulen ledenvergadering d.d. 8 november 2005 
(zie pagina’s 24 t/m 27 in dit boekje) 
 

4. Algemeen verslag seizoen 2005-2006 
 (zie pagina’s 5 t/m 7 in dit boekje) 

  
5. Financieel verslag: 

• Resultatenrekening 2005/2006 + balans 

• Verslag kascommissie (Gerard Bakker + Kees van Adrichem) 

• Begroting seizoen 2006/2007 

• Benoeming kascommissie 2007 
* Gerard Bakker is aftredend na 2 jaar 
* Henk Burgering is reservelid 

De financiële stukken zijn opvraagbaar bij de penningmeester en ter 
vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden 
 

6. Bestuursverkiezing 
* aftredend en herkiesbaar alg. bestuurslid Leo Heijdra 
* aftredend en niet-herkiesbaar is penningmeester Antoine van 
Bijsterveldt; het bestuur komt met een voordracht voor een 
nieuwe penningmeester 
* tot de aanvang van de vergadering kunnen leden 
tegenkandidaten voordragen 
 

7. Wat verder ter tafel komt 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 

 
Na afloop van de vergadering wordt de nieuwe lichtinstallatie door 
wethouder Van den Berg in gebruik gesteld. 
Daarna is er onder het genot van een drankje de gelegenheid tot het 
uitwisselen van schaatsbelevenissen. 
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NOTULEN LEDENVERGADERING 8 NOVEMBER 2005 
 
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
De voorzitter, Jan vd Berg, opent de vergadering om 20.38 uur voor 51 leden 
en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Bestuurslid Theo van Paassen komt 
vanwege studie wat later. Bericht van verhindering is ontvangen van ons 
‘rayonhoofd’ Gerard van Leeuwen. De voorzitter meldt dat a.s. vrijdag 11 
november H.M. Koningin Beatrix tijdens haar bezoek aan de gemeente 
Midden-Delfland op de molenwerf arriveert en daar op de boot stapt. Een 
gedenkwaardige gebeurtenis voor molenaar Gerard van Leeuwen. 
De voorzitter vraagt vervolgens een ogenblik stilte voor ons lid en actieve 
vrijwilliger Cor Paalvast die in het afgelopen seizoen is overleden. In het 
jaarboekje is ter nagedachtenis aan hem een memoriam opgenomen. 
Vervolgens wordt de in het boekje opgenomen agenda vastgesteld met 
toevoeging van een agendapunt ‘activiteiten nieuw seizoen’. 
De secretaris maakt nog melding van een uitnodiging voor het KNSB 
Bondscongres op 10 december. 
 
2. Notulen ledenvergadering 9 november 2004 
Hubert Berbee adviseert de naam en adresgegevens van de beheerder van 
het clubgebouw in het jaarboekje op te nemen. 
Nico van Paassen vraagt naar stand van zaken m.b.t. baanverlichting. De 
secretaris zegt dat daarvoor nog geen financiële ruimte is gezien de matige 
ijwinters van de afgelopen jaren en de noodzakelijke investeringen in de 
dijken in het afgelopen jaar. Onder dankzegging aan notulist Leo Heijdra 
worden de notulen vervolgens vastgesteld. 
 
3.  Algemeen verslag 2004-2005 
De secretaris, Aad van Winden, geeft een toelichting op het in het jaarboekje 
opgenomen verslag. We hebben opnieuw een slechte schaatswinter gehad. 
Bijzonder was dat we nog in maart 2 dagen op de baan hebben geschaatst.  
De westlandse competitie over welke ijsclub als eerste de baan open heeft 
dreigen we van IJsclub ‘Hard Gaat Ie’ in De Lier te gaan verliezen nu ze daar 
een betonvloer onder de ijsbaan hebben. Volgend jaar bestaat IJsclub 
Vlietland al weer 15 jaar. Dat verdient volgens het bestuur een goede 
ijswinter. Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
4. Financiële zaken 
Resultatenrekening en balans 2004-2005 
De penningmeester, Antoine van Bijsterveldt, geeft een toelichting op de 
uitgereikte financiële stukken. Prima financieel jaar geweest. Eindsaldo was  
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+ € 925,- terwijl er 0 was begroot. Contributieopbrengst was wat lager door 
opgezegde of niet-betalende leden. Afschrijvingen waren wat hoger door 
investering in dijkverzwaring vorig jaar. Algemene en kleine 
onderhoudskosten waren daarentegen lager dan begroot. 
Op een vraag van Hans vd Ende zegt de penningmeester dat het 
bestuursbeleid m.b.t. niet-betalende leden is dat niet-betalende leden buiten 
Schipluiden/Den Hoorn na één jaar worden geroyeerd en niet-betalende 
leden binnen Schipluiden/Den Hoorn na 2 jaar. Nieuwe leden worden alleen 
nog maar geaccepteerd met contributiebetaling per automatische incasso.  
M.b.t. de balans wordt door de penningmeester gezegd dat een aantal 
investeringen bijna zijn afgeschreven (clubhuis, dak, veegmachines). 
Afschrijvingen uitbreiding ijsbaan en dijkverzwaringen lopen nog een aantal 
jaren door. De voorraden medailles e.d. worden volgend jaar afgeboekt. De 
balans geeft een beeld van een gezonde financiële situatie. 
Kascontrole 
Hubert Berbee meldt samen met Gerard Bakker de financiële stukken bij de 
penningmeester te hebben gecontroleerd en op ‘advies’ van ons rayonhoofd 
hebben zij daarbij ook de kas geteld. Hubert zegt daarbij geen 
onvolkomenheden te hebben geconstateerd. Er is wel gesproken over de 
wijze van boeken van de te verwachten contributie-inkomsten (boek je 
volledig bedrag of hou je al rekening met aantal niet-betalende leden). De 
penningmeester wordt vervolgens decharge verleend voor zijn activiteiten. 
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Begroting seizoen 2005-2006 
De begrote contributie-inkomsten zijn hoger door de in de ledenvergadering 
2004 afgesproken contributieverhoging en door het, zoals de kascommissie 
heeft gevraagd, opnemen van de contributieopbrengst op basis van alle 
leden.  
De penningmeester licht vervolgens toe dat het beleid van het bestuur is de 
opbrengsten aan de voorzichtige kant in te schatten. Het verwachte resultaat 
is + € 100,- uitgaande van een seizoen zonder ijs. Bij een ijswinter zijn de 
opbrengsten hoger. 
Op een vraag over het opnemen van de investeringen in de begroting wordt 
door de penningmeester geantwoord dat 2 jaar geleden een driejarig 
investeringsschema door de ledenvergadering is vastgesteld. Volgend jaar 
komt het bestuur met een nieuw meerjarig investeringsschema. 
Hans vd Ende vraagt naar de uitvoering van de geplande terreinverharding. 
De voorzitter licht toe dat gedacht wordt aan een betonplatenverharding. 
Hiervoor is een bijdrage bij de gemeente en de Dienst Landelijk Gebied 
gevraagd. 
Hans vd Ende vraagt ook naar mogelijkheden voor een nieuwe 
verlichtingsinstallatie. De voorzitter zegt dat zo’n installatie erg duur is en er 
hoge eisen zijn i.v.m. overlast voor de omwonenden. Het blijft echter een 
punt van aandacht binnen het bestuur. 
De begroting wordt vervolgens vastgesteld.  
Benoeming kascommissie 2006 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werkzaamheden. Hubert 
Berbee treedt na twee jaar af. Gerard Bakker blijft nog een jaar. Kees van 
Adrichem treedt toe tot de kascommissie. Henk Burgering meldt zich aan als 
reservelid. 
 
5. Bestuursverkiezing 
Theo van Paassen en Nico van Wijk zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn 
geen tegenkandidaten voorgedragen. Onder applaus van de leden worden 
Theo en Nico herkozen. De voorzitter meldt nog dat Ben Schenkeveld is 
toegetreden tot de technische commissie.  
 
6. Activiteiten nieuw seizoen 
Komend seizoen bestaat de ijsclub 15 jaar. Besloten is wat meer activiteiten te 
gaan organiseren. 
Schaatsbiathlon Zweden 
Heeft bestuur plan voor laten maken. Prijs is ca. € 800 – 1100,- (afhankelijk van 
accommodatie) op basis van 7 dagen met vliegreis en vervoer. 
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Desgevraagd blijkt slechts één lid geïnteresseerd te zijn. Dat is voor het bestuur 
te weinig om hier mee door te gaan. Bij een prijs van ca. € 600,- blijken er ca. 7 
geïnteresseerden te zijn. 
Run-skate-run 
Het idee is om dit bij sterk natuurijs samen met de Hardloper te organiseren. 
Ca. 15 leden geven aan hierin geïnteresseerd te zijn. Een aantal leden wil 
helpen bij de organisatie. 
Skeeler/skate middag tijdens Oranjefeesten 
Op zaterdag 29 april 2006 wil de ijsclub dit samen met de Oranjevereniging 
gaan organiseren vanaf het vrachtwagenparkeerterrein over parcours richting 
Dorppolder en fietspad langs de Zijde. De leden ondersteunen dit initiatief. Ook 
hier wil een aantal leden helpen bij de organisatie/uitvoering. Wel wordt 
gevraagd deelname ook voor volwassenen mogelijk te maken.  
WK Sprint in Heerenveen 
De ijsclub heeft kaartjes besteld bij de KNSB voor de WK-sprint op zondag 22 
januari 2006 in Heerenveen. Degenen die meewillen kunnen intekenen bij de 
secretaris. 
 
7. Rondvraag/sluiting 
Aad Koole meldt dat er komende week internationale shorttrackwedstrijden op 
de Uithof worden verreden. 
Folkert Foekema vraagt waarom de jaarboekjes niet per e-mail worden 
verzonden. Is goedkoper en kost minder inspanning om boekjes rond te 
brengen. 
Vanuit bestuur wordt opgemerkt dat de adverteerders het boekje betalen. 
Daarnaast wordt het boekje door veel leden op prijs gesteld. 
Ben Schenkeveld vraagt naar publicatievormen om leden te bereiken. De 
secretaris zegt dat dit via plaatselijke bladen en onze internetsite zal 
gebeuren. 
Tot slot bedankt de voorzitter alle bestuursleden en vrijwilligers voor hun vele 
activiteiten voor de vereniging. Hij bedankt Fred vd Meer voor z’n 
schaatsexpositie. De secretaris meldt nog dat na afloop van de vergadering 
er filmbeelden zijn te zien van Henk Burgering uit de winter ’96-’97. Tot slot 
bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 22.15 uur 
de vergadering.  
        Leo Heijdra 
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              PROFESSIONELE  SCHAATSSLIJPSERVICE 
  voor alle soorten schaatsen en alle gewenste rondingen:  

  een zuiver, glad en strak resultaat. 

 ook voor een schaatsenhoes, geborduurd met naam en schaatsjes   

     kunt u bij ons terecht. 

  folkert en joke foekema 

  prins hendriklaan 32 te den hoorn                           

  tel.: 06-2050 8100 of 06-1386 1425 

  e-mail: foekies@kabelfoon.nl 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Hoveniersbedrijf 

 Dorus v.d. Kraan 
 

Kloosterpad 63  tel. + fax: 015-2620486 

2635 DG Den Hoorn 
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LICHT IN DE SCHEMER. 
 
De ijsbaan van IJsclub Vlietland is nu 15 jaar in gebruik en gelukkig hebben 
we daarvan een aantal keren met volle teugen kunnen genieten.  
Onze gedachten gaan in dit lustrumjaar even terug naar januari 1992. Een 
nieuwe ijsbaan in Schipluiden maar zonder verlichting. We hadden wel van 
tevoren steigerpijpen in de baan gezet waar we lampen op konden maken. 
Dat betekende werk aan de winkel. Om 5 uur ging de ijsbaan dicht en dan 
werden er op een ladder vijf meter hoog boven glad ijs lampen opgehangen. 
‘Met kouwe klauwen een moertje op een boutje draaien, zie je het voor je?’  
Maar het lukte en daarna met verlengsnoeren over schragen en voorzien van 
rood-wit lint van mast naar mast de boel aansluiten in een meterkast in een 
oude kippenschuur. Vol verwachting keken wij naar de lampen op de laatste 
lichtmast. Toen de stekker in het stopcontact ging zagen wij geen zee van 
licht maar ……. een draadje dat in de lamp begon te gloeien en meer niet. 
De baan bleef die eerste avond dus gesloten. De volgende dag is er een 
krachtaansluiting gemaakt met verdeelkasten en dikke kabels. “En de tweede 
dag was er wel licht”.  

 
 

 
 
 
In de avonduren kon voortaan met licht worden geschaatst en dat gaf dan 
altijd leuke discussies: de een vond de verlichting sfeervol en een zekere 
charme hebben. Anderen vonden het gewoon wat magertjes en zochten 
naarstig naar een mogelijkheid om de verlichting op een wat hoger plan te 
brengen. Met name ijsmeester Theo is daar een aantal jaren intensief mee 
bezig geweest.  
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Uiteindelijk resulteerde dat in 2003, na veel voorbereidend werk, in een door 
de gemeente Schipluiden verleende bouwvergunning om een betere 
baanverlichting te plaatsen. 
Er was echter een probleem. Deze verlichting was dermate duur dat het 
bestuur van de ijsclub het (nog) niet verantwoord vond om zo’n bedrag uit te 
geven alleen voor een aantal lichtmasten met bijbehorende armaturen en de 
benodigde voorzieningen.  
Besloten werd om het geheel in fasen uit te gaan voeren. We gingen op zoek 
naar goedkope lichtmasten, grondkabels, apparatuur, enz. 
Dat viel eerst niet mee, maar zoals wel eerder gebeurt bij IJsclub Vlietland, 
soms helpt het toeval en geluk een handje om dingen in een 
stroomversnelling te doen geraken.    
Dat toeval was deze keer de verhuizing van de sportvelden van SV Den 
Hoorn naar een nieuwe locatie en het geluk was dat we voor een zeer 
schappelijke prijs een aantal lichtmasten plus bijbehorende apparatuur over 
konden nemen. Toen hadden we opeens 8 mooie lichtmasten en 11 
lichtarmaturen. Met behulp van een professionele “lichtman” werd door de 
technische commissie onder leiding van Ben Schenkeveld en Eef 
Rimmelzwaan een plan gemaakt over hoe we de masten zouden plaatsen. 
Het Bestuur gaf binnen een afgesproken begroting toestemming voor de 
uitvoering. We konden aan het werk, totdat !!!…….iemand op het idee kwam 
eens naar de eerder verleende vergunning te kijken……Oei, daar stond een 
heel andere uitvoering in!!  In de vergunning stonden 2 rijen van 5 masten 
aan de buitenzijde van de ijsbaan en ons nieuwe plan ging uit van één rij van 
5 masten in het midden van de baan met 2 lampen per mast. 
We moesten weer naar de gemeente om te overleggen hoe hier mee om te 
gaan. In goed overleg met de gemeente zijn we daar gelukkig snel 
uitgekomen en mochten we de masten volgens het nieuwe plan plaatsen. 
In de tussentijd hadden diverse leden hun best gedaan de benodigde 
materialen te bemachtigen. De een wist hoe we voordelig aan de benodigde 
grondkabels konden komen en een ander ging in de slag met een 
verlichtingsbedrijf om een flinke korting te bedingen voor lampen en 
benodigde elektronica. Dankzij deze inspanningen kon in de buurt van de 
afgesproken begroting worden gebleven.  
Op 30 september 2006 was het eindelijk zover: om 09.18 uur ging de eerste 
lichtmast overeind. Toch weer een klein probleempje: de giek van de kraan 
bleek te kort, de mast kwam niet recht omhoog en dat was wel nodig, anders 
kon hij niet recht de grond in. De mast ging weer voorzichtig “plat” en ter 
plekke werd een verlengstuk aan de kraan gemonteerd. Een kwartiertje later 
ging de tweede poging van start en nu lukte het wel. Onder de drukke 
aanwijzingen van 5 vrijwilligers kwam de eerste mast overeind en stond deze  
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na een paar hectische minuten keurig kaarsrecht “aan zijn omgeving te 
wennen”. Daarna volgden ook de andere 5 masten en omstreeks drie uur in 
de middag stonden ze allemaal in gelid: een prachtig gezicht!!  
 
 

 
 
 
Voor de zekerheid werden de masten geschoord om te zorgen dat ze niet bij 
de eerste de beste windvlaag om zouden gaan. Maar bij de eerste stormen 
bleek dat die niet nodig waren. “Ze stonden als een huis”. Een hele 
geruststelling. Half oktober zijn de kabels ingegraven en konden de 
elektriciens met het aansluiten beginnen. De klus is bijna geklaard. 
Allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd, namens alle 
schaatsliefhebbers, ‘hartstikke bedankt!!!’ 
En nu wachten……………..tot het gaat vriezen!!  
 
Eef Rimmelzwaan en Wim van Mierlo 
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HW Installaties 
 

Installatie & Onderhoud 
* Centrale verwarming 

* Gasinstallaties 
* Sanitair 
* Water 

* Elektra 

www.hwinstallaties.nl 
 

 

Harm Woltering 
Kasteellaan 19 

2636 HW  Schipluiden 
Tel: 015 – 380 72 51 

Fax: 015 – 380 14 89 

E-mail: info@hwinstallaties.nl 
 

 

  
 
 

 

Wij werken de hele 
week op afspraak! 
Tot ziens in onze 
kapsalon. 
 
Vlaardingsekade 14 
2636 BA Schipluiden 
 
tel. 015-3808330 

 

 
 

 

 
IJsclub Vlietland 



 33 

 

Leo Derksen 
 

IJsheilige 
 
‘Hallo! Hallo meneer! Ja, u daar, kunt u misschien even hier komen? Zo ja, 
dank u. Mag ik u iets vragen? Hoe gaat het?’ 
‘Hoe bedoelt u: hoe gaat het?’ 
‘Met schaatsen.’ 
‘Hoezo schaatsen?’ 
‘U bent toch aan het schaatsen?’ 
‘Ik? Aan het schaatsen? Wie heeft u dat wijsgemaakt?’ 
‘Nou dat dacht ik. U hebt schaatsen onder en u kwam daar over het ijs 
aanrijden, zo hierheen.’ 
‘Heb ik schaatsen onder? Nee maar! Dat is ook wat. Dat moet Truus weer 
hebben gedaan toen ik sliep.’  
‘Truus?’  
‘Mijn vriendin, ja. Die heet Truus. Mooi hoor. Zo heeft een kerel toch niks 
meer over zichzelf te zeggen.’ 
‘U bedoelt dat uw vriendin dat zij…?’ 
‘Schaatsen heeft ondergebonden. Fraai, hoor! Zulke dingen flikt ze nou altijd, 
hè. Als ik even niet oplet, haalt ze weer iets uit. Vorige week nog. Word ik 
wakker en heeft ze m’n haar geknipt. En drie weken geleden liep ik ineens de 
honderd meter horden zonder dat ik het wist.’ 
‘Maar u hebt een schaatspak aan!’ 
‘Da’s niet waar. Verrek! Ik heb een schaatspak aan!’ 
‘En u hebt een ijsmuts op.’ 
‘Heb ik die ook al op? Tjee. Het is dat u me dat vertelt, anders had ik er geen 
erg in gehad. Maar dat heeft Truus natuurlijk gedaan toen ik nog sliep. Vorig 
jaar lag ik ineens in m’n zwembroekje in het water: Nederlandse 
kampioenschappen zwemmen heren.’ 
‘Weet u dan niet waar we hier zijn?’ 
‘Geen flauw idee. Is dat een camera? Bent u van de televisie? Mag ik dan 
misschien even wat in die camera zeggen? Hè Truus, als je soms thuis zit te 
kijken, je wordt bedankt, hoor. Maar vanavond pak ik je terug.’ 
‘U bent hier in Bartlehiem.’ 
‘In wát? Wat is dat?’ 
‘Zo heet die plaats hier.’ 
‘Bartlehiem? Nooit van gehoord.’ 
‘Maar u hebt al ruim honderdvijftig kilometer geschaatst.’ 
‘Nee toch! Ik? Ik dacht al wel: Willem, wat ben je toch steeds raar met je 
benen aan het smijten. Dát is het dus: ik ben aan het schaatsen.’ 
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‘De Elfstedentocht.’ 
‘De Elfstedentocht? U maakt een geintje! U wilt beweren dat ik bezig ben de 
Elfstedentocht…?’ 
‘Ja.’ 
‘Waarom zingen al die mensen dan: “Och was ik maar bij moeder 
thuisgebleven”?’ 
‘Om u op te vrolijken.’ 
‘Zozo. Zal ik u eens wat vertellen! Ik wist niet eens dat ik kon schaatsen.’ 
‘Toch bent u al vanaf Leeuwarden bezig. En u wou beweren dat u daar geen 
erg in had?’ 
‘Ik mag een boon wezen als ik dat in de gaten had. Sjonge wat kan een mens 
raar dromen. Maar ik heb het nog nooit zo koud gehad in een droom.’ 
‘U droomt helemaal niet. Hier is uw deelnemerskaart, op uw borst. Kijk maar, 
u hebt alle stempels.’  
‘Goeie genade, ben ik dáár allemaal geweest op mijn schaatsen? En waar 
moet ik nu naar toe?’ 
‘Naar Dokkum.’ 
‘Dokkum? En als ik daar ben?’ 
‘Dan komt u weer hierheen.’ 
‘Nou, dan zal ik toch gek zijn om in die kou naar Dokkum te rijden? Dan blijf 
ik toch mooi hier?’ 
‘Jawel, maar u moet in Dokkum een stempel halen en dan rijdt u via Oudkerk 
terug naar de finish in Leeuwarden.’ 
‘U meent het! Wie heeft dat bedacht?’ 
‘Sipkema.’ 
‘Die ijsheilige? Alle mensen die hier langs komen rijden, doen die dat ook?’ 
‘Ja zeker. Zeventienduizend.’ 
‘Nee toch? En die doen er allemaal tweehonderd kilometer over om van 
Leeuwarden naar Leeuwarden te rijden?’ 
‘Dat is de Elfstedentocht, ja.’ 
‘Ah, vandaar dat u aan mij vroeg: “Hoe gaat het?” Nu begrijp ik het.’ 
‘Snapt u?’ 
‘Nu snap ik het. En u bent van de televisie?’ 
‘Ja, ik ben van de televisie. Ik sta hier mensen te interviewen, mensen zoals 
u.’ 
‘Zo. Nu begrijp ik tenminste ook waar ik u van ken. U bent Kees, is het niet?’ 
‘Ja, ik ben Kees, leuk dat u mij herkent.’ 
‘Kijk, Kees, ik zal je eens wat zeggen. Je had er geen erg in, maar ik heb een 
tijdje achter je staan luisteren. En ik bewonder je vraagstelling: “Hoe gaat 
het? Het is zeker koud, is het niet? Denk je dat je het haalt?” Dat vind ik 
slimme vragen. Op zo’n moment denk ik: Hoe komt zo’n man erop? Jij hebt 
toch een heel fijn vak, Kees. Maar ik? Ik weet van niks. Ik ben niet eens lid 
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van de Elfstedenvereniging. En ik begrijp helemaal niet wat ik hier eigenlijk 
doe. Maar ja, als Truus het zo graag wil, dan ga ik maar weer. Op naar 
Dokkum.’ 
‘Hallo, Mag ik uw naam nog even weten? Hoe heet u en waar komt u 
vandaan?’ 
‘Van Buuren. W.A. van Buuren. Dag Kees.’ 
‘Asjemenou. Alwéér een ijsheilige.’ 
 
(Uit Literaire IJspret, De mooiste verhalen over schaatsen, Novella Uitgeverij, 
1997)  
 
 
 



 36 

De kuren van de zon, DE winterverrassing 
 
De ondertitel luidt: ‘We moeten ons gedrag stevig veranderen om de 
opwarming van de aarde een halt toe te roepen, maar de zon verschaft 
misschien wel een verrassende adempauze’. 
 
Voor natuurijsclubbestuurders en winterliefhebbers was zaterdag 7 oktober 
2006 een dag om de krant te bewaren. In het weekenddossier van het AD  
stond een interessant artikel over de zonnevlekken en magnetische activiteit 
van de zon. Het 4 pagina’s grote artikel wordt in het ijsclubarchief opgeslagen 
en bewaard voor de ‘betere tijden’ die eraan kunnen komen. 
Zo staat de periode 1740 tot 1820 bekend als de KLEINE IJSTIJD. Het 
Franse leger maakte in die tijd gebruik van de bevroren rivieren om ons land 
binnen te dringen. IJsland werd in die winters omringd door een kilometers 
brede kraag pakijs. Grote ijsvelden dreven ’s winters in de Noordzee. De 
Oostzee vroor geregeld geheel dicht. Strenge winters waren in die tijd een 
plaag voor een groot deel van het noordelijk halfrond. De winter van 1740 
begon op 26 oktober met zes maanden poolkou in onze streken. In maart 
1741 was het ijs in de Waal nog 3,5 voet dik; dat moet dus ongeveer 1 meter 
dik zijn geweest. Een Gelders spreekwoord over veel lawaai stamt uit die tijd; 
‘Het is een leven alsof de Waal kruit’  
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Ook een paar honderd jaar eerder was er een bijzonder koude periode. We 
weten tegenwoordig dat deze ‘kleine ijstijden’ samenvielen met een 
langdurige afname van de zonneactiviteit, dat wil zeggen een sterke 
vermindering van het aantal zonnevlekken en van de uitstoot van gaswolken 
door de zon. 
De gemiddelde temperatuur is de afgelopen eeuw met 0,6 graden gestegen. 
Een groeiend aantal wetenschappers ziet een duidelijk verband tussen 
zonneactiviteit en de temperatuur op aarde. Zonnevlekken ontstaan als 
gevolg van vervormingen in het magnetisch veld van de zon en leiden tot 
enorme erupties, waarbij miljoenen tonnen gas de ruimte in worden 
geslingerd. Als de zon rustig is, ontstaan er minder zonnevlekken, en dit blijkt 
samen te vallen met de gesignaleerde kleine ijstijden. In cycli van zo’n 200 
jaar verdwijnen de zonnevlekken nagenoeg helemaal en worden de erupties 
tot vrijwel nihil teruggebracht. De afgelopen 50 jaar is de zon bijzonder 
onrustig geweest met veel erupties, aldus Nigel Weiss, natuurkundige van de 
universiteit van Cambridge.  
De toestand van de zon is gedurende duizenden jaren vastgelegd in 
isotopenconcentraties in jaarringen van bomen en in ijskernen op Groenland.  
Het technische deel slaan we hier maar even over, maar de perioden met 
sterkere stralingseffecten zijn zichtbaar in de isotopen opslag. Perioden van 
hoge zonneactiviteit worden afgewisseld door perioden van plotselinge 
terugval. Dit hangt samen met de ontwikkeling van magnetische velden bij 
polen van de zon. Fysicus en computerprogrammeur Leif Svalgard van 
Stanford University in Californië US, is al een aantal decennia bezig om de 
zonneactiviteit te voorspellen. Hij voorziet de komende 10 jaar een sterke 
afzwakking, daar de poolstraling van de zon nu de zwakste is sedert de jaren 
50 van de vorige eeuw. Daardoor zal de komende periode de zonneactiviteit 
zich ontwikkelen naar de zwakste van de afgelopen 100 jaar. 
Wetenschappers kijken sterk uit naar de komende periode om te zien, welke 
effecten de huidige voorspellingen van zonneactiviteit zal hebben op de 
circulatie in de atmosfeer op met name het Noordelijk halfrond.  
Nu velen langzamerhand denken, dat echte natuurijswinters niet meer zullen 
voorkomen in de toekomst, moeten zij deze zonnevlekkencyclus maar even 
in gedachten houden en het boekje ‘Bar en Boos’ van drs. J. Buisman nazien 
om te lezen hoe de winters zich in de periode 1740 tot 1820 lieten zien. Een 
klein stukje staat hierboven aangegeven. 
Als er echte interactie zou bestaan, dan kan de opwarming als gevolg van 
menselijk handelen tijdelijk teniet worden gedaan door deze cyclus en 
mogelijk een periode met relatief koudere winters inluiden. 
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Heel korte termijn 
Vorig jaar heeft Cees van Zwieten in het clubboekje een artikeltje geschreven 
over de Easton cyclus, die zou moeten leiden tot relatief koude winters in 
2005, 2006 en 2007. Feit is, dat zowel 2005 als 2006 op het Europese 
continent heeft geleid tot koude en zeer sneeuwrijke winters. Hier en daar 
kregen wij een staartje mee door zware sneeuwval in maart en november 
2005. Helaas bleef ons kikkerlandje en met name het Westen teveel onder 
invloed van de warme Noordzee. Winterseizoen 2006/2007 kan dit natuurlijk 
nog wel gaan compenseren, vooral als de wind net even een beetje meer 
oostelijk i.p.v noordelijk wordt. Dus laten we daarop voorlopig maar rekenen.  
 
Tip van de auteur: Vergeet niet tijdig een paar goede handschoenen en 
oorwarmers te kopen. 
 
Aad van Winden 
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Eetcafé ‘Vlietzicht’ 
  ‘genieten van rust en water’ 
 

• Prachtig terras met uitzicht op de 
vlietlanden 

 

• De plaats voor uw diner, lunch, koud buffet 
of koffietafel 

 

• Organisatie van kinderfeesten 
 

• Verhuur van roeiboten, kano’s en 
waterfietsen 

 
• Bij schaatsweer heerlijke warme chocomel 

 

Vlaardingsekade 60-61 
2636 BD Schipluiden 
 

Bel voor reserveringen of informatie:  
tel. 015-3808886,  
internet: www.vlietzicht.com 
 
 
 


