
Dit boek omvat veertig jaren clubhistorie vol actie, ijspret, drama, 
humor, schaatsvirus, trainingen en triomfen. Een club wordt 
gemaakt door mensen: trainers, kampioenen, liefhebbers. Ieder 
maakt op eigen wijze een bepaalde ontwikkeling door. Van pupil 
tot veteraan, van achter de keukenstoel tot op het erepodium. 
Ook de vereniging ontwikkelde zich in de loop van vier 
decennia, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Door hun 
enthousiasme maakten zij van de IJsleeuwen een bloeiende club. 
Al deze facetten komt u tegen in dit kijk- en leesboek. Hopelijk 
beleeft u er net zoveel plezier aan als de makers bij het schrijven 
ervan.
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Inleiding

In de zomer van 2003 roept het bestuur van de 
IJsleeuwen een jubileumcommissie in het leven met 
het doel de viering van het 40 jarig jubileum van de 
club vorm te geven. In de eerste vergadering is al snel 
duidelijk: er moet een jubileumboek komen. Als de fes-
tiviteiten achter de rug zijn, is dat een document, waar 
we jarenlang plezier aan kunnen beleven. 
De uitdaging om dit boek te maken lag er dus, maar 
nu....., wat moet je er allemaal in stoppen en wat ga je 
weglaten. In veertig jaar is er zoveel gebeurd: er zijn 
zoveel sportieve prestaties geleverd, zoveel mensen 
hebben zich belangenloos, vaak jaren achtereen, voor 
de club ingezet, er is zoveel lief en leed gedeeld.

Om aan tekst en foto’s te komen hebben we interviews 
gedaan, clubleden informatie ontfutseld, clubblaadjes, 
ordners en boeken doorgewerkt, web-sites bezocht en 
veel plakboeken doorgebladerd.
 
Ongetwijfeld zal er veel over dit boek gepraat worden, 
daarvan zijn we ons bewust. De één mist hier wat, een 
ander had andere onderwerpen liever uitgediept willen 
zien. Wat we hebben geprobeerd, is om alle aspecten 
van veertig jaar IJsleeuwen in woord en beeld zoveel 
mogelijk aan bod te laten komen. Daarvoor hebben 
we een aantal hoofdstukken gekozen, waarin de tekst, 

waar mogelijk, chronologisch maar  soms ook alfabe-
tisch is opgebouwd. Dus geen “super veertig-jaren-ver-
slag” of “groot uitslagenboek”.

Omdat mensen de club maken, zijn zoveel mogelijk 
namen genoemd en foto’s opgenomen. Het is onvermij-
delijk, dat daarbij personen worden vergeten. Hiervoor 
vragen wij begrip. 
Iedereen, die tekst, foto’s en verhalen heeft aange-
leverd of op andere wijze heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit boek willen we hierbij hartelijk 
danken, in het bijzonder Eddie Huitema. Zijn voorstel-
len voor verbetering hebben we nagenoeg allemaal 
overgenomen.

Onze dankbaarheid aan alle zakelijke en particuliere 
sponsors is bijzonder groot. Dankzij hen is dit boek, dat 
in een grijs verleden begint, kleurrijk geworden.

Tot slot wensen we alle lezers veel lees- en kijkplezier 
toe en spreken hierbij de hoop uit, dat de club tot in 
lengte van jaren mag blijven voortbestaan en dat er op 
dit boek te zijner tijd een vervolg komt.

Marten Taekema
Louis Straatman
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Voorwoord

1965. Wat is dat een lange tijd geleden. Het is zelfs nog 
voor mijn eerste schaatsbewegingen op een dichtgevroren 
gracht rond een Groninger boerderij.  Ik krabbelde achter 
een eiken keukenstoel, bekleed met rood skai. Op “hou-
tjes”, stijf vastgebonden onder de laarzen. Mijn afgeknepen 
voeten werden natuurlijk steenkoud en ik kreeg een knal-
rode kop van de kou en de inspanning. Maar nadien was er 
die heerlijke sfeer in de keuken, met warme chocolade. Van 
verse melk, met een dik vel...

In die tijd waren de grondleggers van onze vereniging al 
volop in de weer om de schaatssport rond Leeuwarden op 
een hoger niveau te brengen. Eén daarvan is ook nu nog 
betrokken bij het organiseren van onze jubileum-activitei-
ten. Iemand, die al voor 1965 Elfstedentochten had gere-
den, bijvoorbeeld die in 1963!

Het voor u liggende boek blikt terug over de eerste 40 jaar 
van de IJsleeuwen. Een compliment aan de schrijvers 
Marten Taekema en Louis Straatman, die met hulp van 
velen er een bijzonder leuk geheel van hebben gemaakt. 
Het moet voor u een feest van herkenning zijn. Beelden van 
oude schaatsvrienden, historische wedstrijden. Anekdotes, 
die we ons nog als de dag van gisteren kunnen herinneren. 
De ontwikkeling van het materiaal: van schaatsen tot onze 
wedstrijdtenues.

In de periode 1965-2005 heeft onze vereniging zich ont-
wikkeld tot een van de grootste schaatstrainingsclubs van 
Friesland. Een club die zich staande houdt met de inzet 
van steeds weer nieuwe actieve mensen. Dat is voor ons 
bestuur hoopgevend . Dit boek is een nieuw teken van een 
bloeiende club. Laat het ons inspireren tot het volgende 
jubileum: dus op naar de 50 jaar!

Peter Prins 
voorzitter HC de IJsleeuwen



8

De jubileumcommissie organiseerde op 26 februari 2005 een open Jubileumwedstrijd voor de jeugd in de IJshal te Leeuwarden. 
De jongens en meisjes streden voor wat ze waard waren. Hier staan ze allemaal. 

De jubileumcommissie v.l.n.r. Gerrit Herrema, George 
Schweigmann sr. (penn.m.), Auke Flapper, Marten Reitsma, 
Marten Taekema (voorz.), Dieuwke Kalsbeek-Terpstra (secr.) 
en Nienke de Vries Op de foto ontbreekt Frans de Bruin.
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Het ontstaan van de club

Hiervoor moeten we teruggaan naar de beginjaren 
zestig. Aanvankelijk trainen vele schaats-enthousiaste-
lingen uit Leeuwarden en omgeving op de Bullevlakte.  
Dit is in de 60- en 70-er jaren een ijsvlakte die zich aan 
de voet van de Bullemolen uitstrekt vanaf achter het 
Oud Tolhuis tot aan het Ouddeel. Met een paar nachtjes 
vorst is het ondergelopen land bevroren en het ijs ver-
trouwd. Het is er dan gezellig druk. In echte ijswinters 
kun je vanaf deze vlakte over de dijk het Ouddeel op 
stappen en naar de Groote Wielen of Oudkerk rijden. 
De wereld ligt dan open.

Als in 1961 de Jaap Edenbaan in Amsterdam en in 1963 
de kunstijsbaan in Deventer worden geopend, ontstaan 
er nieuwe mogelijkheden. Ook in zachte winters kan er 
nu  worden geschaatst. George Schweigmann, vader 
van een stel opgroeiende kinderen, ziet hierin een uit-
stekende mogelijkheid om de zondagen met zijn kroost 
door te brengen. Hij had al in 1961 de Jaap Edenbaan 
ontdekt en er met diverse rijders getraind. Nu kan hij in 
1963 zijn kinderen, die nu oud genoeg zijn, meenemen 
naar Deventer.  Vader huurt er een grote auto voor. 
Echter het schaatsen is leuk, maar met zo’n stel pubers 

achter in de auto.... dat nooit weer!
Maar Schweigmann zou Schweigmann niet zijn, als hij 
daar niets op vindt: Hij nodigt al zijn schaatsvrienden 
uit om in een LAB-bus (Leeuwarder Auto Bedrijf) naar 
Deventer te gaan. Met z’n achttienen vertrekken ze om 
acht uur ‘s morgens bij het LAB in de Verlengde Schrans. 
Schaatsen van tien tot twaalf uur en om twee uur ‘s mid-
dags weer terug in Leeuwarden. Op de terugweg vraagt 
Schweigmann voor in de bus door de microfoon hoe het 
is bevallen. Iedereen is dol enthousiast en dit wordt 
het begin van een hele reeks tripjes naar Deventer. Na 

een oproep in “Gehoord en Gezien” in de Leeuwarder 
Courant: “schaatsenthousiastelingen gevraagd, kosten f 
2,50 voor de busreis en de ijsbaan”, is er al gauw een 
grotere bus nodig. En er moet  een officiële rijvergun-
ning met toestemming van de Koningin komen, want 
het wordt beoordeeld als een lijndienst Leeuwarden-
Deventer.
De chauffeur Klaas Blanke was overigens niet zomaar 
een chauffeur, maar had net als George Schweigmann, 
als één van de weinigen de loodzware Elfstedentocht 
van 1963 uitgereden. Uiteraard neemt hij naar Deventer 

Op de foto o.a. P. de Boer, Joop Annee, George Schweigmann sr., Rob de Wilde, Johan Wortman en Willy Delgrosso
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naast zijn rijbewijs ook altijd zijn schaatsen mee en 
hoort daarmee bij de trainingsploeg.
Het is in de bus, mede door toedoen van geboren enter-
tainer Joop Annee, altijd een gezellige boel. De gebeur-
tenissen van de afgelopen week passeren op humoristi-
sche wijze de revue. Een soort clubgevoel begint hier te 
ontstaan, zeker nadat iedere deelnemer met eenzelfde 
muts op rijdt. (hoe dit zo komt wordt nader omschreven 
in het hoofdstuk “Clubkleding en schaatsen”) 
Om een echte club te zijn moet er nu nog een clubnaam 
komen . De “Preamkeskouwers” uit IJlst is tot dan toe 
de enige trainingsgroep in Friesland met een naam. Uit 
verschillende voorstellen (“trochsetters”, “de scheve 
schaats”) wordt “De IJsleeuwen” gekozen, te meer 
doordat door Schweigmann een bestaand embleem 
met een leeuw wordt gevonden, dat gemakkelijk op 
een pak kan worden gestikt. 
De animo voor de Deventer reizen groeit en in het 

tweede seizoen (‘64-’65) rijdt er ook een bus op dins-
dagavond. Roel Bokke Span, Jan van der Meulen, Boukje 
Spoor,  Annie van der Steeg-van der Meer, Anneke 
Gorter, Jan Meier, Feico Wiersma, Willy Delgrosso, Klaas 
de Jong, Jeen Wester, Wim Wüst (vader van Ireen) zijn 
zo wat namen in deze bus. Deze ploeg krijgt zelfs nog 
de kans om een aantal keren te worden getraind door 
Henk Lamberts, de kernploegtrainer van dat moment.
Aan het eind van dit seizoen krijgt Schweigmann (sr.) 
van de ploeg een bord van Makkums aardewerk met 
een IJsleeuw erop. Dit mooie aandenken staat in de me-
daillekast van de club in Restaurant de Grote Wielen.
In die tijd zijn er in Friesland diverse trainingsgroepen 
actief met schaatsen bezig.
- In Leeuwarden traint onder leiding van Jan Charisius 
 een selectie op het veld van Cambuur.
- In Weidum draaft een ploeg o.l.v. Aebe Haima (ook 
 voor het kaatsen).
- In Heeg zwaait Klaas Visser de scepter over de 
 “Preamkeskouwers”.
- In Leeuwarden oefent Dirk Beeksma in de gymzaal 
 van de Keizersgrachtschool een groep schaats-
 enthousiastelingen.
- Rond Heerenveen traint Jeen van den Berg een 
 ploeg in de bossen van Oranjewoud. 

De jonge ploeg, die nu traint onder de naam “de 
IJsleeuwen”, wil meer. Wedstrijden organiseren bijvoor-
beeld. Maar vanuit de KNSB wordt dat niet toegestaan. 
Het licentierecht daarvoor is, wat Leeuwarden betreft, 
in handen van de NVBHS  (Nederlandse Vereniging tot 
Bevordering van het Hardrijden op de Schaats) afdeling 
Leeuwarden, onder voorzitterschap van Jan Charisius. 
Aangezien het  NVBHS-bestuur niet die activiteiten ont-
plooit die  “de IJsleeuwen” voor ogen staan, wordt door 

In de bus naar Deventer

Slapen in de MG
Feico Wiersma en Jan Meier gingen graag ‘s zon-
dagmorgens mee schaatsen naar Deventer, maar het 
stappen op zaterdagavond wilden ze beslist niet mis-
sen. Hoe combineer je zoiets? Nou gewoon. Je zet je 
MG al vast klaar bij het LAB-station en gaat daar na 
het feesten in slapen. Chauffeur Klaas Blanke tim-
mert ‘s zondagmorgens wel op de cabriolet en dan 
ben je op de juiste tijd op de juiste plaats.

Een mooi aandenken voor Schweigmann

een grote groep IJsleeuwen - inmiddels allemaal ook lid 
van de NVBHS - op 10 december 1965 een ledenverga-
dering bezocht om daar iets aan te doen. Die wordt ge-
houden in de kantine van de sintelbaan Nylân. In deze 
hectische vergadering wordt door de meerderheid, 
gevormd door de IJsleeuw-NVBHS-ers, het zittende be-
stuur weggestemd en een nieuw bestuur gekozen. Dit 
nieuwe bestuur onder voorzitterschap van Yde van der 
Heide is in feite het eerste bestuur van de IJsleeuwen. 
De “coupe” is geslaagd en luidt tevens het einde in van 
de NVBHS afdeling Leeuwarden. De IJsleeuwen staan nu 
in een directe relatie met de KNSB en de NVBHS gaat 
uiteindelijk in 1967 volledig op in de KNSB.

De Jonge IJsleeuwen
Vanuit de jeugdleden is er al vrij snel de behoefte aan 
een betere organisatie van de club. Johan Kroes, Marian 
Slotemaker, George Schweigmann jr. en Piet van Erp 

Trainer Dirk Beeksma geeft vingerwijzingen aan  o.a. Jan 
Charisius (linksvoor)

geven onder leiding van Douwe Kroes, de vader van 
Johan, hiertoe de aanzet.
Op het programma komen te staan: trainingen op 
de sintelbaan Nylan, een zomertrainingskamp op 
Ameland, de avondvierdaagse lopen en zeildagen op 
Koninginnedag 30 april. 

Op 8 april 1966 is de oprichting van de “Jonge 
IJsleeuwen” een feit. Het bestuur bestaat uit: Toby 
Graafsma (voorzitter), George Schweigmann (penning-
meester), Marian Slotemaker (secretaresse), Johan Kroes 
(technisch leider) en Dhr. Douwe Kroes (bijzonder lid en 
trainer). 

Het doel is: “Het vinden van de gladde weg van achter 
het stoeltje vandaan naar het erepodium”
Het lidmaatschap is voor iedereen met interesse voor 
schaatsen. De contributie bedraagt f 0,25 per week, te 
besteden aan het trainingsweekend, het inschrijfgeld 
voor wedstrijden, de trainingsreizen naar Heerenveen 
enz. Trainingen zijn er van 1 september tot 30 juni. Het 
embleem een schaatsenrijder op een oranje achter-
grond.
Op 28 april 1966 wordt het bestuur op de grote leden-
vergadering officieel geïnstalleerd.
De redenen van de oprichting:  
1. de trainer wat te helpen met het werk
2. een eigen club te hebben

Dhr. Kroes houdt de vergadering voor, dat het niet al-
leen gaat om topmensen, maar om iedereen die goede 
wil toont. Of je nu de 500 meter aflegt in 60 of in 45 
seconden, dat maakt niet uit.
Meteen wordt er voor zaterdag 30 april 1966 een trai-

V.l.n.r. Marjan, Toby, Johan en George Het eerste trainingsweekend naar Ameland
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jr. Veertig jaar geleden besloten ze met een stel jeugdige 
medestanders tot het oprichten van een eigen schaats-
club. Ze vonden dat er bij de NVBHS afdeling Friesland te 
weinig gebeurde en ze hadden behoefte aan meer actie. 
“Eigenlijk betekende de sport méér voor ons dan alleen 
de trainingen. We hadden hierdoor meteen een per-
fecte dekmantel om meer met leeftijdgenoten samen te 
zijn”, zegt Johan. “Inderdaad. We kregen doordeweeks 
niet zomaar toestemming om de deur uit te gaan. En 
behalve met de meisjes met wie we trainden kwamen 
we ook in contact met leuke zussen van onze schaats-
vrienden. Dus organiseerden we liefst zoveel mogelijk 

activiteiten”, vult George aan. Dit pakten de bestuursle-
den zeer doortastend aan. Toen ze een zaaltje zochten 
voor een feestavond stapten ze onbeschroomd op de 
heer Nauta af. Die was lid van het Elfstedenbestuur en 
hij had een belangrijke functie bij de CCF, het huidige 
Friesland Foods. Hij regelde voor de Jonge IJsleeuwen 
een gratis zaal boven de Condens fabriek. Na het 
schaatsseizoen stapten de Jonge IJsleeuwen massaal 
in de zeilboot. Op Koninginnedag organiseerde het 
bestuur zeilwedstrijden om de Julianabeker. Het gevoel 
van  saamhorigheid binnen de jonge vereniging was 
groot. “Ieder mens was even belangrijk”, vonden ze. De 

ningsweekend op Ameland belegd. Om 7.15 uur op de 
fiets naar Holwerd. De boot vertrekt om 9.15 uur en is 
een uur later op het eiland. De kosten zijn f 3,- voor 
de bootreis. De rest wordt betaald door een aardige 
sponsor. 
Aan het slot van de vergadering wordt gevraagd of 
iemand nog iets te zeggen heeft, waarop dhr. Kroes 
antwoordt “Ja ik: opschieten en trainen!” 
In de Leeuwarder Courant staat op 27 oktober 1966 een 
artikel over de IJsleeuwen:  

Eigen Baan
De kans is groot, dat de “IJsleeuwen” de beschikking 
krijgen over een eigen baan en wel op een stuk onder-
gelopen land bij de “Groote Wielen”. Hier zal dan een 
400 meter baan worden uitgezet, waar de leden van de 
“IJsleeuwen” naar hartenlust kunnen trainen. Voor ac-
commodatie zal worden gezorgd. Zij, die geen lid zijn 
van  de “IJsleeuwen” maar wel over aanleg beschikken, 
zullen ook gebruik van deze baan kunnen maken. 
Anno 2005 zal, gezien de zachte winters van de laatste 
decennia, bij het lezen van dit plan menige wenkbrauw 
worden gefronst.

Vanaf april 1966 houden verschillende leden  o.a. 
Marjan Slotemaker, Rosalie Julius en Margriet de Vries 
in twee groene multo-mappen alles bij wat de Jonge 

IJsleeuwen bezighoudt. Zo treffen we naast de, met 
vulpen uitgeschreven, verhalen over de vergaderin-
gen, slijpcursus, contactavonden, trainingskampen, 
wedstrijden en zeildagen veel foto’s aan. Allemaal nog 
in zwart-wit. De data en de namen zijn er  allemaal 
keurig bijgeschreven. Ook zien we veel krantenknipsels 
en wedstrijduitslagen. De mappen stralen een enorme 
betrokkenheid en enthousiasme uit. Door de jaren heen 
worden deze documenten steeds waardevoller en voor 
dit boek zijn het onmisbare bronnen. Hoewel deze 
boekwerken doorlopen tot de zomer van 1971, gaan 
“De Jonge IJsleeuwen” per 1 juni 1967 om praktische 
redenen bestuurlijk op in de “IJsleeuwen”  

Interview met twee Oer-IJsleeuwen
Daar zitten ze dan, de “Lennon en McCartney” van de 
Jonge IJsleeuwen, Johan Kroes en George Schweigmann 

Artikel Leeuwarder Courant 12 januari 1967

Bedankje

De traditie om de trainer te bedanken voor zijn 
inzet stamt al uit de begintijd. Dirk Beeksma kreeg 
wegens zijn 25 dienstjaren als schaatstrainer een 
vliegreis naar de WK langebaan 1967 in Oslo  aan-
geboden. Iedereen gaf daarvoor een rijksdaalder. 
Het bestuur schreef: “Deze f 2,50 mag persé niet 
aan de ouders gevraagd worden, maar moet uit de 
eigen spaarpot komen.” Later dat seizoen kreeg 
trainer Douwe Kroes hetzelfde cadeau plus een 
schrijfmap om alle belevenissen op te schrijven. 
Zodoende konden beiden samen genieten van dat 
wereldkampioenschap.

Johan, George en Marten bekijken een oude groepsfoto uit 
1968

Een oude groepsfoto uit 1968 met op de 
1e rij:  Jeen Wester, Rob de Wild, Douwe Swierstra, Tette Hooghiemster, X, Piet de Boer Marten Taekema, Klaas de Jong, Douwe 
Kroes, 
2e rij: Klaas Visser, Daan de Jager, Johan Wortman, Evelien Hoekstra, Rosalie Julius Annie van der Steeg, Ferry de Boer, Jitze 
Zandstra, Herman Geveke, Arjen Spykstra, George Schweigmann sr.
3e rij: Chris Goes, Max Schweigmann, Marten Reitsma, Gus Schweigmann, Janneke Kalma, Ant Bonnema, Rein Leen, Ane de Boer
4e rij: ?, Frits Fritsma, Rudi Kok, Klaasje Geveke, Gerard Susanna, Anneke de Jong Dirkje de Jong, Jellie Stolte, Piet Visser, Chris 
Schweigmann, Frank Schweigmann, Dirk van Huizen, 
5e rij: Sjoke Schuurmans, Joke Hoekstra, Jeltje Heslinga, Detie Beeksma, Lenie van Veen, Afke Heslinga, Anneke Bijlsma, Ria 
Geveke, Jettie Roedema Karin van Veen, Jellie van Huizen, Jaap van der Wal
6e rij: Jetske de Jong, Hannie Kok, Jantien van der Meer, Jet Hepkema, Yvonne Schweigmann, Jacob van Nimwegen, Alie 
Geveke, Johan Kroes (met pasfoto van Hanneke van der Leest), Marian Slotemaker, George Schweigmann jr.,
Wietse Jonker
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jaarlijkse uitreiking van de “Sportieve Schaats” was daar 
een mooi voorbeeld van. Degene die buiten het schaat-
sen een bijzondere prestatie leverde kreeg een antieke 
schaats-met-krul overhandigd. Deze wisseltrofee is een 
aantal keren uitgereikt. De eerste uitverkorene was 
Jellie Stolte vanwege haar buitengewoon sportieve 
gedrag. Opmerkelijk is dat deze sfeer die de oprichters 
creëerden tot op de dag van vandaag bewaard is geble-
ven binnen de IJsleeuwen.  Dit is bijvoorbeeld zichtbaar 
in het duidelijk tonen van dankbaarheid aan de trainers, 
clubbladredacteurs, juryleden en andere harde werkers 
op de achtergrond.
Ook op het sportieve vlak bleek er een sterke groeps-
binding te bestaan. Toen Marian Slotemaker en Freerk 
Bosgraaf zich hadden geplaatst voor het Nederlands 
Kampioenschap voor Junioren op de Jaap Edenbaan 
gingen hun schaatsvrienden mee naar Amsterdam. “Als 
een IJsleeuw won waren we allemaal trots”, vertelt 
Johan. 
Onvergetelijk was de eerste reis naar Inzell. Een van 
de meest indrukwekkende momenten was het bezoek 
aan de sauna onder de baan. De kleedkamer lag van 
muur tot muur bezaaid met protheses. Veel mannen uit 
Beieren hadden in de oorlog aan het Oostfront gevoch-
ten. Daarvan waren velen niet teruggekeerd en ande-
ren hadden ledematen in de strijd verloren. Vandaar 
al die protheses. George bleef trouwens in de jaren 
zeventig in Inzell wonen en bekeek daar met verbazing 
de trainingen van Eric Heiden. “Die trainde alleen maar 
keihard op de bochten. Elke dag weer. En telkens ging 
hij door tot hij moest kotsen.” 
In die pionierstijd hadden ze een clublied dat vooral 
in de Morris Minor, bijgenaamd de “Hoge Hoed”, op 
weg naar trainingen en wedstrijden gezongen werd.  
Een kleine veertig jaar later kunnen ze het allebei nog 
moeiteloos zingen:

Clublied:
Wij komen uit het noorden, uit Frieslands mooie land,
waar overal de meren met weiden langs de kant,
waar ‘s zomers witte zeiltjes zo blinken in de zon,
daar ligt Huizum waar onze ploeg begon.

Refrein:
Ja, wij trainen enthousiast, enthousiast,
en de resultaten komen dan ook vast (2x).

De herkomst van de melodie is vooralsnog onduidelijk. 
De beide schrijvers van dit boek, die toch als geduchte 
muziekkenners te boek staan, herkenden er in elk geval 

niets in.
Ander muzikaal nieuws: tijdens het interview onthul-
len de heren dat het beroemde lied “Du” van Peter 
Maffay zijn bekendheid in Nederland te danken heeft 
aan IJsleeuwin Annie van Dalsen, die samen met Sippie 
Tichelaar deze Schlager uit Inzell naar ons land impor-
teerde en het vervolgens zo vaak op de ijsbanen liet 
draaien dat het een hit werd.   

Een wedstrijduitslag uit die tijd (2 februari 1968)
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Op 15 maart 1966 wordt de aanzet gegeven tot de 
samenwerking tussen de Preamkeskouwers en de 
IJsleeuwen. Voorzitter Sipke Beetstra en trainer Klaas 
Visser van de Preamkeskouwers gaan in Woudsend op 
bezoek bij hun penningmeester Gerrit Jellema om dit 
te bespreken. Op de eerstvolgende bestuursvergadering 
thuis bij Klaas Visser in IJlst spreken ze af de IJsleeuwen 
hierover te benaderen. Op 5 april 1966 vindt het be-
stuurlijk overleg plaats bij George Schweigmann sr. te 
Leeuwarden. Op deze vergadering besluit men tot sa-
menwerking van beide trainingsclubs. In de Leeuwarder 
Courant verschijnt hierover een paar dagen later een 
artikeltje.

Beide clubs komen in de jaren daarna bij wedstrijden uit 
onder de naam “PIJC”. 
Als in 1967 Thialf zijn poorten opent, bestaat niet langer 
de noodzaak om naar Deventer te reizen. De bus staat 
dan iedere zondagmorgen klaar bij het LAB-station.
We mogen onze fietsen achter in het hok stallen. Al vrij 
snel gaat ieder met eigen vervoer en stoppen de busrei-
zen. Het met elkaar meerijden, vaak om en om chauf-
ferend, ontstaat dan en vormt tot op heden een extra 
band tussen clubleden onderling.
De hoofdtrainer in die tijd is Klaas Visser, die de zaken 

professioneel aanpakt. Het “hartslag meten” doet zijn 
intrede. Dat gaat met een leuk apparaatje, waar je je 
vingers in moet steken. Het meet de snelheid, waarmee 
het bloed door je aderen pompt en het aantal slagen 
wordt daaruit afgeleid. Wanneer je na een sprint op 
een hartslag van 180 zit en na een minuut rust op 90, 
dan heb je een goede conditie, verzekert Klaas. Ook de 
medische zorg krijgt binnen de PIJC alle aandacht. Twee 
fysiotherapeuten, Max van Gelder en Ron Westra, geven 
belangenloos hun krachten aan de ijsclub. Ook kan de 
club beschikken over een leraar MO gymnastiek, een 
chirurg en twee huisartsen

Via de “PIJC-trainingsexpresse”, een stencil van zo’n vier 
pagina’s onder redactie van Henk Louwmans, krijgen de 
leden informatie over trainingen, keuringen, test-tijden 
en -plaatsen en bijeenkomsten. 
In de eerste jaargang, eerste uitgave lezen we onder 
punt 1.1 over een  “trainingsklapper” voor iedere spor-
ter, waarin het volgende moet worden bewaard: 
a: De overzichten van de afstandstraining
b: Het overzicht van de snelste tijden van de drie laatste 
seizoenen
c: De weekschema’s
d: De uitgaven van de trainingsexpresse
Onder punt 1.2 staat dat je in Heerenveen éénmaal in 
de maand (!) wordt gekeurd op een aantal onderdelen. 
En onder punt 1.3 dat de afstandstraining een loop- en 
fietstest is, die tweemaal per maand wordt afgenomen 
(chronometers meenemen). 
Tenslotte wordt onder punt 1.5 duidelijk wat er van de 
sporters wordt verwacht bij het invullen van de week-
schema’s: hoe vaak getraind (datum), wat gedaan (x in 
juiste vakje - fietsen, lopen enz), hoe lang (min.), hart-
slag (aantal slagen), hoe zwaar (kg).
En dan nog: “Meet elke (!) avond de omvang van het 
bovenbeen en vul dat zo nauwkeurig mogelijk in, in het 
betreffende vakje, bv. 42,7”.
In de vijfde uitgave maant de leiding ieder aan om 
twee gewichten mee te nemen van 1005-1040 gram. 
(plastic zakjes met zand of knikkers, goed dichtgeplakt) 
en wordt het D.M.I.S. systeem uitgelegd. Drie Maal Is 

PIJC

Artikel Leeuwarder Courant 7 april 1966



16 17

Scheepsrecht. Iemand die driemaal niet op de training 
is, op de keuring komt of schema’s en klappers niet in-
vult of inlevert, mag nog wel meetrainen, maar komt 
niet meer in aanmerking voor andere begeleidingsvor-
men.
De zesde uitgave gaat over Drank!. De sporters moeten 
meteen na elke training een beker water met anderhal-
ve theelepel poeder opdrinken. Ieder heeft daarvan na 
de keuring een zakje meegekregen. Het bevat zouten, 
zuren, koolhydraten en verschillende andere verbindin-
gen en moet koel worden bewaard. Even verderop zien 
we in deze editie dat dokter Aebe Haima om principiële 
redenen zijn medewerking aan de trainingsopzet op-
zegt.
In de zevende uitgave blijkt dat er weliswaar veel men-
sen zijn, die volledig meewerken aan de opzet van de 
training, maar ook dat er ook velen zijn die gevaar 
lopen, dat voor hen de D.M.I.S.-formule in werking 
treedt.
In de achtste uitgave, nog steeds van de eerste jaargang, 
zien we al diverse sporters afvallen bij het begeleidings-
project. Achter hun naam staat meedogenloos “dmis-
formule”. De conclusie nu is dat deze goedbedoelde 

administratieve rompslomp voor veel sporters te veel 
van het goede is en dan hebben we het over serieuze 
sporters zoals bijvoorbeeld Piet de Boer, Eeuwe de Vries, 
Durk Albada en Geertje Leistra.
Het in deze “mid-zomer-trainingsexpresse” gepubli-
ceerde weerbericht kan overigens niet beter: “Voor 
vandaag, morgen en de volgende maanden: ideaal 
weer om te trainen!”
In 1972 is sponsor “Publimedia b.v.” de uitgever van de 
“Gouden Gids” bereid de PIJC financieel te ondersteu-
nen. (zie ook het hoofdstuk Clubkleding en Schaatsen). 
Jeugd en ook ouderen krijgen de kans om mee te doen 
in nationale en internationale wedstrijden..
Aan het begin van het seizoen 1975-1976  komt er een 
PIJC Schaatsexpress uit van 20 pagina’s op een half kran-
tenformaat barstensvol met plannen (“Klaas Visser gaat 
er weer keihard tegenaan” en “Atje traint weer mee 
met de PIJC”), verhalen (“Werd het schaatsen door een 
Fries uitgevonden?”), interviews (“Hoe denken Liesbeth 
List, Frans Molenaar, Willeke Alberti en Simon van 
Collem over schaatsen?”), verwachtingen (“Op hen is 
onze hoop gevestigd” met foto’s van Sjoke Schuurmans, 
Anneke Zeinstra, Afke en Jeltje Heslinga en Piet de Boer) 
en een prijsvraag (“Door wie wordt de PIJC gesponsord” 

en “Hoeveel koeien hebben Atje en Jelle Keulen?” (40, 
112 of 64). Zie voor het antwoord op de laatste vraag 
elders in dit boek.

Op 19 maart 1976 viert de club in de Regenboogkerk te 
Leeuwarden het tienjarig jubileum van de PIJC. Het be-
strijkt de periode van 1965-1975. George Schweigmann 
jr. heeft hierbij de leiding. Aan de hand van een nauw-
gezet draaiboek, waarbij de taken nauwkeurig zijn ver-
deeld, verloopt deze reünie vlekkenloos. Bij de opening 

Trainer Douwe Kroes met de jeugd

Piet de Boer op de zelf geconstrueerde schaatsplank]

Een trainingsgroep in 1977 met de trainers Douwe Kroes, Klaas Visser en Johannes Osinga. Naast Klaas Visser met baard veelvul-
dig clubkampioen Tette Hooghiemster

Een mooi damesploegje uit de PIJC-periode
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wordt het ontstaan van de club gememoreerd. Er zijn 
films te bekijken en langs de wanden hangen veel fo-
to’s en knipsels. Muziek is er van (wie kent ze niet?) de 
“Twee Pinten”.  Atje Keulen Deelstra reikt de “Kromme 
Schaats” uit aan talent Rina Meekma. Een reis naar 
Inzell is de hoofdprijs in de loterij. Een achttal trainers 
ontvangt als dank een oorkonde.  De trainers D. Kroes, 
K. Visser, D. Beeksma en K. de Jong krijgen zelfs een 
tegelplateau. Bestuurslid Piet van Erp en trainer Klaas 
Visser zijn vanaf dat moment Leden van Verdienste.

Op 10 april 1984 besluit het bestuur unaniem tot 
het beëindigen van de samenwerking met de 
Preamkeskouwers.  Met het wegvallen van sponsor 
“Gouden Gids” was de clubband in de “PIJC” al losser 
geworden. Verder zijn er van beide kanten strubbelin-
gen en irritaties, die een verdere samenwerking in de 
weg staan.
Beide verenigingen behouden dezelfde trainingsuren, 
zodat jarenlange  vriendschappen tussen de leden ge-
woon blijven voortbestaan.De PYC-Schaatsexpress

1975 een succesvol jaartje: De Friese ploeg met hun begeleiders. V.l.n.r. Rina Meekma (derde), Klaas Veld, Sake Santema, Maaike 
Sipma (kampioene), tante Frieda Miedema, Tom Mulder (kampioen), Henk Wemekamp (hulpcoach), Jelly van der Steeg (kampi-
oene). Zittend: Harm van der Pal (tweede), Jant Santema (derde)
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Kleding
In de loop der jaren zijn de IJsleeuwen steeds herken-
baarder geworden. Op de ijsbanen binnen en buiten 
haal je de clubleden er zo uit. In de eerste plaats door 
de geoefende schaatstechniek maar zeker ook door de 
uniforme schaatskleding. Een begin hiervoor wordt ge-
maakt in 1964. Na de tiende busreis naar de Deventer 
ijsbaan geeft George Schweigmann sr. alle rijders en 
rijdsters  van het eerste uur bij het uitstappen uit de bus 
een ijsmuts. Rood van buiten, blauw van binnen en met 
een blauwe kwast aan een koord. De rand is omgesla-
gen, zodat je beide kleuren ziet. Met deze opvallende 
muts rijden er opeens zo’n dertig schaatsers in Deventer. 
Omdat er in die tijd nog niemand uniforme kledingstuk-
ken draagt, is dat een unicum. Er rijdt op dat moment 
een echte club rond.

In het tweede seizoen dat de busreizen naar 
Deventer worden georganiseerd, heeft kledingexpert 
Schweigmann voor zichzelf een mooi stretchpak van 
Odlo aangeschaft (met hulp van Sinterklaas). Nou, dat 
wil iedereen ook wel. Ook daarvoor kan Schweigmann 
wel zorgen; hij zit immers in de kledingbranche. Als je 
bij hem in de winkel maar even zei dat je van de bus 
van Deventer was, kreeg je het pak voor inkoopsprijs. 
Er lagen vijfentwintig setjes klaar. Zo wordt het tenue 
steeds completer.
Als in 1966 Klaas Visser als trainer bij de IJsleeuwen 
komt kun je ook bij hem - hij heeft sportwinkels in 
IJlst, Sneek en Lemmer -  tegen een gereduceerde prijs 
schaatskleding aanschaffen. Voor de wedstrijden wor-
den een donkerblauwe trui en een broek aangeschaft 
met een z.g. duivelskapje, wit of blauw met rood-wit-

Clubkleding en schaatsen

Trainingstenue 1967

Onze eerste muts
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blauwe strepen in het midden. Voor het inrijden en de 
trainingen komt daar overheen een wat dikker jasje met 
een ritsbroek.

Het geheel wordt afgemaakt met het club-embleem, 
genaaid op de rechtermouw van de trui (de tribune-
zijde!), een handbreedte onder de schouder. Daaronder 
de naam “DE IJSLEEUWEN” in rode letters op een 
strookje donkerblauwe stof geborduurd.

In het olympisch jaar 1968 valt het oog van Schweigmann 
sr. tijdens zijn werk in de kinderkledingzaak op een em-
bleem met een leeuw en de vijf olympische ringen. Het 
idee komt bij hem op om hiervan een trofee te maken, 
die de clubleden kunnen verdienen. En zo geschiedt: 
vele IJsleeuwen, die de van tevoren gestelde tijden rij-
den - ieder op zijn niveau - , bemachtigen dit embleem. 
Was je al trots met je clubembleem op je rechterarm, nu 
was je apetrots met een tweede op je linkerarm.
Er zijn nog meer “status symbolen”: Thialf heeft zijn 
eigen embleem en degenen, die in de herfstvakantie 
in Inzell getraind hebben, zijn herkenbaar aan mooie 
Inzell-emblemen. Begin zeventiger jaren komt er voor 
de club een nieuw embleem in geel en zwart.

In 1974 weet het bestuur, met Atje Keulen-Deelstra als 
bekende naam, Publimedia B.V. te Amstelveen, beter 
bekend als “De Gouden Gids” tot sponsoring van de 
club te bewegen. Overal zie je ineens IJsleeuwen rijden 
met blauwe jasjes. Op de rug met gele koeienletters de 
tekst “Gouden Gids” en op de borst een afbeelding van 
een telefoon met nog eens de tekst “Gouden Gids” en 
“PIJC”. Aanvankelijk was er een contract voor drie jaar 
opgesteld. Het eerste jaar f 55.000,-, het jaar daarop f 
58.000,- en het derde f 61000,-. Klaas Visser daarover in 
de “Telesport” van 15 november 1975: “Je schrijft een 
brief - geen stenciltje natuurlijk en liefst zonder tikfou-
ten - en het is geregeld”. Al na één jaar werd de club 
door de sponsor aangenaam verrast met een verlenging 
tot zes jaar, wegens ruimschoots behaalde doelstelling 
oftewel de vergroting van de naamsbekendheid. 

Aan de hand van een breipatroon, dat binnen de 
club circuleert, worden zelf PIJC-mutsen gemaakt met 
daarop schaatsers, die rond je hoofd oneindig bochtjes 
draaien.
Niet iedereen had een “Gouden Gidsjasje” en in het 
jaarverslag 1973-1974 staat dan ook de oproep van 
het bestuur: “Kom goed gekleed op het ijs. Draag een 
IJsleeuw-embleem. Laat zien dat je een IJsleeuw bent. 
De trainers houden de groep dan beter bij elkaar. Ze 
kosten maar f 2,50 per stuk. Verkoop door bestuursle-
den op de training”. 

De laatste paar  jaren wordt het sponsorgeld steeds 
minder en na het seizoen 1980-1981 komt er na zes 
jaar een einde aan het “Gouden Gids tijdperk”. Wel 
blijven de “Gouden Gids Jeugdbokaalwedstrijden” in 
de kerstvakanties  ook zonder sponsor doorgang vin-
den. Ook zien we nog jarenlang op natuurijs de blauwe 
jasjes voorbij komen. Leo Schuil is er zo trots op, dat 
hij er in de negentiger jaren nog in rijdt. Niet zeker is 
of dat zijn eerste jasje is of het exemplaar dat hij later 
kreeg van Tette Hooghiemster. “Leo Schuil, waar ken ik 
die naam van” zult u zeggen. Welnu, Leo is een van de 
schaatsers die, zodra er een flinterdun laagje ijs ligt op 
de Rijperkerkster Polder, daar met een paar maten gaat 
rijden. Sinds jaar en dag weet hij daarmee met een foto 
in de krant te komen. Is het ijs ietsje dikker, dan zal hij 
proberen als eerste  vanuit Leeuwarden naar Oudkerk 
te rijden met als beloning zijn naam met wit krijt ge-
schreven op de plafondbalk in het café bij de brug.
Pas in het seizoen 1987-1988 komt er weer wat eenheid 
in het tenue van de IJsleeuwen door de komst van de 
gele sweaters met ingeborduurd IJsleeuw-logo. 

Pogingen van het bestuur om een andere sponsor te vin-
den lijden keer op keer schipbreuk, totdat in het seizoen 
1991-1992 er eindelijk weer sprake is van sponsoring, 
zij het dat het hier gaat om puur kledingsponsoring. 
Sportzaak van der Plas uit Lemmer is de sponsor met 
uiteraard als tegenprestatie naamsvermelding. Het “van 
der Plas-tijdperk” is begonnen. Een groot aantal leden 
maakt gebruik van het aanbod om voor f 110,- een lila 
met wit “Cruyff”-trainingspak en een knalgroene salo-
pet te kopen. Ook de gele sweaters kunnen nog voor f 
35,- worden aangeschaft.

Op de ijsbanen zijn de clubleden voor de trainers weer 
goed te onderscheiden.. Vooral de combinatie groene 
salopettes met gele sweaters valt op. Ook deze spon-
soring is eindig en bij steeds meer clubleden blijft het 
geel-groen in de kast liggen om plaats te maken voor 
allerlei eigen combinaties. Veel eigen identiteit, maar 
voor de trainers wordt het weer lastig de clubleden uit 
de menigte te halen. 
Het bestuur zoekt inmiddels weer naarstig naar 
geldschieters, liefst structurele. In 2001 is het raak. 
Energieleverancier Essent wordt bereid gevonden 
de club een aantal jaren financieel te ondersteunen. 
Tegen billijke prijzen kunnen clubleden zich via Anneke 
Boomsma een arsenaal aan clubkleding aanschaffen. 
Het ziet er prachtig uit in de Leeuwarder kleuren geel 
en blauw. Aan alles is gedacht: trainingssalopette met 
bijpassend -jasje, trainings(over)jas met broek (lange 
ritsen), wedstrijdpak en fleece muts. Om alles te dra-
gen is er een royale blauwe sporttas. Op alle artikelen 
staat luid en duidelijk met letters en logo’s dat het hier 
gaat om IJsleeuwen. Slechts op de jasjes staat een be-
scheiden Essent-logo. Later zijn er ook nog fietstruien 
en dikke jassen (aanvankelijk bedoeld voor trainers-
coaches, maar nu voor iedereen) te krijgen. De kleding 
wordt massaal door de leden aangeschaft en gedragen. 

Wedstrijdtenue

Olympische club-trofee

PIJC tenue Koeienletters

Ons tweede club-embleem Ingeborduurd
Ons eerste club-embleem
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Wat begon met een doos vol rood-blauwe mutsen in 
Deventer is geëvolueerd tot een grote geel-blauwe zee 
in Thialf. In het IJsleeuwtje van oktober 2005 kondigt 
Anneke Boomsma aan dat clubleden kleding kunnen 
bestellen van de allernieuwste kledinglijn.

Schaatsen
En dan de schaatsen, waarmee het uiteindelijk moet ge-
beuren. We beginnen allemaal op houtjes, de meesten 
op Friese doorlopers. Het onderbinden, eerst door de 
ouders en later zelf, is altijd weer een gedoe zeker met 
koude handen. Trek je te hard aan de veters dan kun 
je ze stuk trekken. Trek je niet hard genoeg dan zitten 
ze te los. Ook het teen- of hakleer wil het nog wel eens 
begeven. Maar als het materiaal allemaal goed is en ze 
zitten lekker aan je schoenen, wat rijdt het dan lekker. 
Vroeger hadden ze niet eens schoenen aan en bonden 
ze de doorlopers rechtstreeks onder de sokken. De smid 
sleep ze op een grote draaiende carborundum slijp-
steen. De ronding op het oog en het slijpvlak in tegen-

stelling tot noren zo’n drie graden  schuin. De scherpe 
(afzet)hoek aan de binnenkant.
Trainers zullen altijd propageren dat kinderen houtjes 
niet te snel moeten verruilen voor noren. Eerst moet 
geleerd worden goed te glijden na de afzet. Het komt 
de ouders ook goed uit want kleine voetjes in de groei 
steeds maar weer voorzien van een paar nieuwe noren 
is een kostbare zaak.
 
Zo dacht Jan Velt er ook over, getuige zijn verhaal in het 
IJsleeuwtje van november 2002. Het is gesteld in Jan zijn 
stijl ofwel ABL (Algemeen Beschaafd Liwwadders):
“Mar onze seun Sander wuu op skaatsen. Hij kon ‘t oek 
wel aardig en wuu met alle geweld noren. Daar hewwe 
we ruzie om had must rekene. Sien trainer fon dat ie 
eerst nog mar us een tiedsje op houtsjes moest. Dat wuu 
Sander niet fesèls. As ie gien noren kreeg wuu die van 
skaatsen af. Ik hew voet bij stuk houden en een jaar la-
ter is ie toch weer op skaatsen gaan. Uuteindelijk kreeg 
ie sien noren wel. Het het mie klauwen vol geld kost 

want die mansjes groeie as kool” 

Een goed alternatief voor de houtjes zijn de “Easy 
Gliders” waarmee Zandstra Sport in de negentiger jaren 
komt. Het zijn comfortabele en vrolijk ogende schaat-
sen in de maten 26-44. Niet alleen voor kinderen dus. 
Alles met uitzondering van het glij-ijzer is van kunststof. 
Ze zijn makkelijk onder te binden en te verstellen. 
Eenmaal op de leeftijd voor noren had je in de zeven-
tiger jaren het liefst “Ballangruds” van het merk Ving. 
Wilde je sprinten, dan koos je voor deze schaatsen, maar 
dan van het type “Hjallis”. Ze waren genoemd naar 
respectievelijk de legendarische Noorse schaatsers Ivar 
Ballangrud en Hjalmar (“Hjallis”) Andersen.
Er moet een ronding in het ijzer worden geslepen wor-
den. Klaas Visser legde het zijn pupillen destijds als volgt 
uit: Druk maar eens achterop een balletje, dan gaat dat 
vanzelf vooruit. Zit je achterop op je schaatsen, dan 
helpt dat je vooruit. Hang je voorover op de punten dan 
werk je jezelf tegen. 

Afhankelijk van de hardheid van het ijs, rijstijl, het 
gewicht van de schaatser en de persoonlijke voorkeur 
kun je kiezen voor een ronding in het ijzer met een 
straal van 19-22 meter. Hoe korter de ronding hoe beter 
je kunt sturen. Hoe langer de ronding des te minder 
wordt de glij-weerstand vanwege een groter draagvlak. 
Daartussen moet iedere rijder zijn ideale ronding zoe-
ken.
Bij de start worden de voeten of evenwijdig aan elkaar 
gezet (de voorste schaats vlak achter de startlijn)  of 
bijna haaks op elkaar (de linker vlak achter de startlijn) 
Later komt de variant hierop de zogenaamde “punt-
start”. Hierbij staat de linkerschaats met de punt op het 
ijs vlak achter de lijn en de rechter schuin erachter. 
In de negentiger jaren rijdt het gros van de wedstrijdrij-
ders, die je op Thialf hun club-en baanwedstrijden ziet 
rijden, op Viking Specials. Immers veel toppers behalen 
hierop ook hun successen. 
Hoewel het principe van de klapschaats al in 1894 wordt 
gedeponeerd, wordt het begin van de het klapschaats-

 Eindelijk geel-blauwDe van der Plas periode Ons huidige wedstrijdpak Schaatstrui en salopette van 
de nieuwste kledinglijn
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tijdperk ingeluid met de winst van André Vreugdenhil 
in februari 1995 bij zowel de sprint- als de allround-
kampioenschappen voor B-junioren. Zijn gewestelijke 
trainers Eric van Kordelaar en Dick de Bles hebben het 
dat seizoen aangedurfd hun pupillen op klapschaatsen 
te zetten.
Eindelijk gerechtigheid voor prof.dr.ir Gerrit Jan van 
Ingen Schenau. Als onderzoeker aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam  pleitte hij al geruime tijd voor de toe-
passing van de klapschaats. Door een betere enkel- en 
kniestrekking is veel winst uit de afzet te halen en lo-
kale verzuring treedt minder snel op.
Het wordt pas echt een doorslaand succes als Tonny de 
Jong in Thialf begin 1997 Europees Kampioen Allround 
wordt op klapschaatsen. Gunda Niemann rijdt dan nog 
op traditionele schaatsen.
In de zomer en herfst van 1997 wordt er op grote schaal 
gewinkeld bij de schaatswinkels. Degenen die al een 
samenstelling van losse schoenen, potten en ijzers heb-
ben, kunnen volstaan met “klapsetjes”. De monoliete 
Viking Specials gaan massaal aan de wilgen om plaats 
te maken voor geheel nieuwe klappers. In alle geval-
len is dan sprake van een paar nieuwe schoenen, een 
scharnier met veren en buizen. De commercie stort zich 
er helemaal op en er is daardoor keuze uit veel moge-
lijkheden. Viking, Ving, Zandstra, Raps, Finn, Maple zijn 
zo een paar merken. Ook kun je schoenen van de één 
op scharnieren van de ander zetten en omdat we anno 
1997 in een hoogconjunctuur leven kiest ieder datgene 
wat hem of haar het beste lijkt. 
Deze situatie zet zich voort tot heden (2005), waarbij 
kleine verbeteringen in scharnieren en schoenen wor-
den aangebracht. Slechts op topniveau worden de bui-
zen individueel gebogen “met de bocht mee”.
De Willy Wortel van het marathoncircuit Jan Maarten 
Heideman bedenkt de “carve- en de “olieschaats” doch 
beiden halen het niet. De laatste wordt zelfs verboden.
Met de klapschaats is ook de “puntstart” weer verdwe-
nen en staan we weer net als vroeger aan de start. Wat 
gebleven is: de minuten, seconden en vooral de tienden 
en honderdsten tikken nog steeds zo akelig snel weg.

Dat het met de Viking Specials bergafwaarts ging, 
wordt uit het onderstaande verhaal wel duidelijk. Het 
is overgenomen uit het IJsleeuwtje en geschreven door 
Gerrit Herrema in onvervalst Leeuwarders.  

Maat 47
Mien Baas noemt mie “Viking Special”, Letterluk ver-
taald “Speciale Scandinavische Seerover”! Twee keer 

per week bient ur mie onder sien wat te groat uutval-
len bonkige skonken. De rest van de week lèg ik in 
een ouwe vieze stinkende tas onder in de trapkast. Al 
twaalf jaar ondergaan ik dit leven, letterluk een leven 
van vallen en opstaan, want skaatsriede ken disse wat 
uut sien verband groeide figuur niet. Ja wat wuust oek 
met sukke voeten. Hij sit op een hardriedersclub ”de 
Iesleeuwen”. Alleen die naam al, flauwekul want ik hew 
nog nooit een leeuw op ut ies sien. Met nóg wat van die 
matsjo figuren krast hij dan twee keer in e week een uur 
op Thialf rond. Na een uur krassen binne de bochten tot 
op het beton toe uutvreten. Na afloop wur ik dan dam-
pend van ut swit in sien tas pleurt. 
Ja de eerste jaren toen ik ur nog kreas opston, droogde 
hij mie nog wel us af. Dat wurde dan deen met een vlek-
kerig en penetrant ruukend stuk onderguut. Daar ging 
ik dan deurgaans oek van over mien nek, dus wak allang 
blied dat hij daar met ophield.   Ut gevolg is wel dat ik 
nou met een best stuk roest op e bealg sit. Mar soit!. 
Laatst kwam ur een jong dinkje bij mie in e tas, maatsje 
achtendertig. Su wer sumar boven op mie kwakt. Su 
trok meteen har neus op. Toen hew ik mar even uutleit 
dat disse nestgeur toevallig wel van mien baas sien 
kleffe stampers komme en wanneer hij oek nog sien 
sokken uut doet, ur een stank vrijkomt waar sels en 
bunsing krols van wut. An hur skoentsje kon ik sien dat 
daar geregeld een seer elegant voetsje in steekt. Gien 
vergeliek met mien uuttrapte roeiboaten! Su mompelde 
wat dat su mie wel aardig vond of suk su wat. Mar deur 
dat jarenlange gekras fan mien baas bin ik stadegies an 
so doof as een kwartel wurden, dus laat mar. Ut enige 
wat ik nog wèns is dat ik op ut eind fan mien leven in 
een fitrine fan ut bekende skaatsmuseum terecht kom, 

Speciale Scandinavische Seerovers
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Trainers en Trainingen

Met schaatstrainers is het voor veel mensen net als met 
de GAMMA: ‘Je kent niet sonder’. Schaatsen is nogal 
een complexe activiteit. Je bewegingsapparaat is ont-
worpen om je in voorwaartse richting te verplaatsen. 
Maar in de schaatssport probeer je de vooruitgang te 
bereiken door zijwaarts af te zetten. Voor een goede co-
ordinatie is de hulp van een trainer onmisbaar.  Daarom 
hier een eerbetoon aan die toegewijde steunpilaren 
die altijd voor ons klaar staan. De één kort, de ander 
jarenlang.
Herman Andringa
Een man met humor.  Hij benadrukt het belang van 
goed achterop zitten. Met name bij het ingaan van de 
bocht bestaat de neiging om overeind te komen terwijl 
dat dan juist funest is. Daarom dringt hij aan op extra 
diep inzakken voor de bocht. 
Herman bezit een hele rits trainersdiploma’s. Hij leidt nu 
zelf schaatstrainers op. 
Hij is op schaatsgebied van vele markten thuis en meent 
op een geven moment voor een stel mooie dames een 
dubbele rietberger te moeten demonstreren. Dit heeft 
een fatale afloop. Hij breekt zijn been en moet lang-
durig revalideren. Als coach weet hij mensen vaak te 
prikkelen tot prestaties waartoe zij zichzelf niet in staat 
achten. “Ach joh, jij kan makkelijk 2’18” rijden.” En in-
derdaad, 2.17.12 werd het zelfs.

Sjoerd de Boer
In 2002 wordt het trainerskorps uitgebreid met de 
man, die bekend werd als trainer van Falco Zandstra bij 
de commerciële ploeg Unit 4. Daarnaast was hij jaren 
trainer van de gewestelijke selectie, vooral bij de heren 
allround. Een nieuwe trainer heeft vaak nieuwe ideeën. 
Interessant vooral voor IJsleeuwen die al bij diverse 
trainers geschaatst hebben.  Zo illustreert Sjoerd zijn 
trainingsschema’s met o.a. leuke poppetjes. Hij tekent 
daarbij dan bijvoorbeeld de spieren meer en minder dik 
om zo de voortgang in de training aan te duiden. Zijn 
uitleg bij de trainingen is gebaseerd op lichaamstaal 
met beelden en bewegingen. Voorafgaand aan de trai-
ning geeft hij een korte uitleg maar daarna gaat alles 
vrijwel individueel.
Na iedere instructie zie je hem al spiedend naar zijn pu-
pillen over de baan bewegen
om zo per persoon de technische foutjes op te kunnen 
sporen. Na de opdracht begeeft hij zich in de groep en 
gaat van individu naar individu om de nodige aanwij-
zingen te geven. Ook de aanwijzingen gaan op zijn 

Genietend in de zon v.l.n.r. Herman Andringa, Jellien 
Langhout, Lolke Boorsma, Martine Blanke e.a. in Inzell 

Tijdens een training in maart 2003: v.l.n.r. Matthijs de Vries, 
Sjoerd de Boer, Johan Gielstra, Evert Koopmans, Jan Bosma, 
Marten Taekema en Jan Smits  - foto Martin de Jong
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eigen bijzondere wijze. Je hoort hem bijna niet, maar in 
de vorm van gebaren geeft hij iedereen op maat gesne-
den  instructies.
Zijn aanpak voor de wedstrijden is zeer specifiek. Hij ver-
deelt de afstand in stukken en geeft daarbij aanwijzin-
gen per onderdeel. De 500 m verdeelt hij bijvoorbeeld 
in de start, de eerste 100 m , het ingaan van de bocht, 
het uitkomen van de bocht, het tweede rechte stuk, de 
tweede bocht, en de laatste 100 m. En iedere afstand 
heeft daarbij zijn eigen kenmerken.  Zijn enthousiaste 
aanpak  werkt erg positief, hetgeen de afgelopen jaren 
heeft geresulteerd in vele p.r.’s. 

Willem de Boer
Geeft pittige droogtrainingen; daarbij vindt hij het he-
lemaal niet erg om te zien dat een oefening sommigen 

wat zwaar valt. Een beetje lijden mag best van hem. 
In het voorjaar had hij eens een keer zijn zolder opge-
ruimd, want plotseling stond de Groene Ster vol met 
allerlei toestellen voor een circuittraining. Bij elke oefe-
ning lag een geplastificeerd vel met instructies. Daarop 
deed een fraai fotomodel voor hoe je dit correct moest 
uitvoeren. Een leuke stimulerende trainingswijze.
Willem houdt wel van wat humor. Degene die het 
hardst lacht is meestal hijzelf. 
Opmerkelijke uitspraken van Willem:
“Draai niet alleen rechtsom maar doe het ook linksom; 
wat je opwindt moet je ook weer afwinden. Het is altijd 
yin én yang.”
“We blijven in de schaatshouding - de vijftien minuten 
zijn nog niet om - dan komt nu weer de schaatspas. Nee, 
wat jij doet lijkt meer op de tango.”
“Holletje bolletje. Afzet één schoenmaat en trap die 

worm onder het gras een deuk in z’n harses.”
“Dat afzetten en bijhalen moet één vloeiende beweging 
zijn:  wwwwwrrrrrfffff. Ik maak er maar een geluidje bij 
want dan snappen jullie het beter.”
Een berucht onderdeel van Willems training is de zo-
genaamde hondjesoefening. Daarbij worden allerlei 
beenspieren flink belast in houdingen die sterk aan 
uitgelaten hondjes doen denken. Bij de junioren, die 
een keer met Willems seniorengroep meetrainden, riep 
dit de vraag op waar deze trainingsvorm goed voor 
was. “Wacht maar tot deze oefening afgelopen is”, ant-
woordde Willem, “dan voel je het vanzelf.” 

Frans de Bruin 
zie hoofdstuk Leden van Verdienste.

Johan Dekens
Een rustige man die je met een glimlach op de lippen een 
loodzware opdracht kan mededelen. De juiste kniehoek 
doet hij overtuigend voor. En de inzet van de schaats na 
het bijhalen: voet dicht aansluiten en iets voor het glij-
been zetten.  Bij hem lijkt het allemaal zo gemakkelijk. 

 Maria de Haan
Het gezegde luidt: “Hij heeft een aardje naar zijn vaar-
tje”. Vertaal dat maar eens naar een zij. In ieder geval 
geldt voor Maria ook wat voor haar “moertje” Marry 
geldt.
Maria is vaak met de jeugd in de weer en ze begeleidt 
een aantal keren de rijders en rijdsters op de reizen naar 
Eskilstuna. Verder is ze actief in de organisatie van eve-
nementen zoals de seizoensafsluiting.

Pieter Willem de Haan
Net als z’n moeder Marry en zus Maria is Pieter Willem 
altijd bereid om belangenloos iets voor de club te doen. 
Sinds 2003 is hij trainer van de jeugd. Als uitstekend 
schaatser kan hij de techniek goed overbrengen op de 
jonge garde. 

Maar o wee, als je het zelf moet uitvoeren.

Auke Flapper
Een geweldige kerel met een geheel eigen humor. Met 
hem valt er altijd veel te lachen. Zo kan hij je de op-
dracht geven om de eerste rondjes kalm te beginnen en 
dan bij elk volgend rondje iets sneller te gaan. Fijntjes 
waarschuwt hij van tevoren: Sommigen willen bij deze 
oefening meteen al hard gaan. Ga gerust je gang hoor...  
ik wil ook wel eens lachen.  Zijn instructies zijn altijd 
kort maar duidelijk: schouder, knie en schaats van het 
standbeen op één lijn.

Jelly Flapper
Treedt in de voetsporen van haar vader als trainster van 
jeugdige rijdsters en rijders.
Regelmatig zie je haar in het restaurant van Thialf de 
administratie van de trainingen op een blocnote keurig 
bijhouden.

Marry de Haan
Marry is al jaren een steunpilaar van de IJsleeuwen, 
zowel in het bestuur als bij de trainingen. Een legioen 
kinderen heeft Marry sinds 1991 in de IJshal en in Thialf 
onder haar vleugels gehad en van ophouden weet ze 
nog niet. Ze heeft er zichtbaar plezier in en de kleine 
krabbelaars voelen zich snel op hun gemak bij juf Marry. 
Uit haar kweekvijver zijn al vele kanjers voortgekomen. 
Zie Hoofdstuk Jeugd op het ijs.

De hondjesoefening

Gelukkig heeft ie meer verstand van verzekeren

Lekker liggen in het gras met Marry de Haan

In de sneeuw van Eskilstuna v.l.n.r Anja de Vries, Maria de 
Haan, Doutzen Kroes en Wilmar Noordenbos
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Gerrit Herrema
Naast materiaalman en  rondingspecialist is Gerrit 
Herrema is ook een bevlogen trainer. Hij daagt je uit 
om bij de steigerungen het ritme flink te verhogen en 
daardoor steeds sneller te gaan. Veel aandacht voor ver-
betering van het bochtenwerk. De juiste houding, heup 
in de bocht zetten, het rechterbeen goed meenemen 
naast het linker glijbeen en dan zijwaarts afzetten. Met 
de groep mee schaatsend geeft hij nog allerlei aanwij-
zingen. Verder benadrukt hij het belang van “smal spo-
ren”. Als je te breed schaatst verlies je aan voorwaartse 
snelheid. Zorgt altijd voor een plezierige sfeer tijdens de 
training. Hij is maar liefst dertien jaar bestuurslid (1986-
1999).  Vanaf 1991 tot op heden is hij trainer in zowel 
de IJshal als Thialf. 

Willy Hettinga
Het enthousiasme waarmee Willy training geeft werkt 
aanstekelijk. Haar groepen komen altijd met plezier 
naar de training. Willy heeft aandacht voor iedereen en 
geeft persoonlijke en goede technische tips. Haar credo 
is:” we trainen om straks lekker op natuurijs te kunnen 
schaatsen”. En dat is toch waar we allemaal naar uitkij-
ken, schaatsen in de buitenlucht.  Willy trainde in het 
verleden de jeugd van de IJsleeuwen en later ook de 
“oudere jongeren”. Aan het eind van het seizoen ‘04-
’05 stopt ze ermee, na vanaf 1996 in het trainerscorps te 
hebben gezeten. 

Tjerk Hoekstra
De helaas te vroeg overleden man die altijd herkenbaar 

was aan zijn onafscheidelijke lichtblauwe wollen ijsmuts 
en zijn oranje trainingspak. Veel beginnende IJsleeuwen 
zijn door de handen van deze super-Fries gekneed. 
Soms zelfs bijna letterlijk, als hij in de bocht naast je 
kwam rijden en je dan door duwen en wrikken in de 
juiste houding probeerde te zetten. Wonder boven 
wonder ging dat zonder valpartijen. Een kenmerkende 
uitdrukking van Tjerk was: “gliedzjen” en inderdaad, op 
glijden komt het aan.
Tussen de oefeningen door demonstreerde hij de 
juiste “hoekverhouding” door iemand van zijn groepje, 
meestal een dame, in model te boetseren. Technisch 
goed schaatsen was zijn hoofddoel. Opmerkelijk is ook 
dat mensen die ooit bij hem trainden, vaak nog even 
tijdens de training bij hem komen bijkletsen tijdens 
een uitrij-ronde. In het IJsleeuwtje stond in een stuk 
over hem: “Menig toertocht is uitgereden met Tjerk 
als virtueel trainer in het hoofd die aanwijzingen geeft. 
Het plezier in de schaatssport is hun door Tjerk voor het 
leven bijgebracht.”

Tette Hooghiemster
Begenadigd schaatsenrijder en achtvoudig clubkam-
pioen. Eind tachtiger jaren wordt hij conditietrainer. 
Onder zijn leiding vloeien er menige zweetdruppels in 
de Groene Ster. 
Evenals Frans de Bruin eerder rijdt Tette op 21 maart 
1980 in de Leeuwarder IJshal een record. Hij begon 
om 6 uur en had om 16.00 uur 1350 rondjes (270 km.!) 
afgelegd op zijn eigen baan, waar hij werkt als ijsmees-
ter. Hij slijpt daar ook schaatsen. Als de eigenaar van 
de schaatsen even niet weet welke ronding hij nu wil, 
zegt de nuchtere Tette: “Dan doen we de huis-tuin-en-
keukenronding en de volgende keer wel even nieuwe 
schaatsen kopen”

Eddie Huitema
Als je op Thialf een man ziet schaatsen met een hele-
maal fout gewassen IJsleeuwen-pak dan is dat Eddie 
Huitema. Daarnaast is hij herkenbaar aan zijn perma-
nente glimlach. Al jarenlang is hij een vast gezicht bij de 
ijstraining en de fietstraining. 
“Mannen, we gaan vandaag even wat kort werk doen 
en wat lang werk. Het gaat wel even zeer doen….Maar 
eerst gaan we 5 minuten inrijden, Leo ga jij even op 
kop?” Met deze zin begint steevast elke training. En 
als die eerste heerlijke 5 minuten om zijn volgen tra-
ditioneel: “Zo meteen, ná de bocht, drie Steigerungen 
van 200 meter, 400 meter rust”. En als ze dan, hongerig 
als ze zijn, al aan het begin van de bocht aanzetten 
schreeuwt Eddie altijd weer: “NA DE BOCHT…..”
Trainen bij Eddie is over het algemeen een serieuze 
zaak, maar tijdens de actieve rustmomenten overheerst 
de lol. Er zijn altijd wel weer een paar nieuwe moppen 
om te vertellen.
Zijn didactische gaven staan buiten kijf. Van zo’n trainer 
wil iedereen wel les hebben. Tijdens zijn cursusjaar voor 
het trainersdiploma loopt dit enigszins uit de hand. In 
maart 1999 beschrijft hij in het clubblad ‘een week uit 
het leven van een trainer’. Kort samengevat komt het 
erop neer dat hij elke dag op het ijs staat. Het contact 
met  zijn vrouw bestaat zo ongeveer alleen nog uit het 
afspreken wie de volgende dag de auto mag gebruiken. 

We citeren een stukje:
“12.00 uur een groep volwassenen. Jan Velt doet de 
snellen, ik de langzamen. Pardon: Jan doet de toppers, 
ik de aanstormende talenten. Er zijn een paar die dit 
jaar voor het eerst van hun leven op schaatsen staan en 
nu al een leuke slag maken en zelfs pootje-over rijden.

Siemen Jager
Speciaal ingevlogen uit Limburg om training te gaan 
geven bij de IJsleeuwen.  Hij ontsluiert voor zijn groep 
de geheimen van de armzwaai. Mooi langs het lichaam, 
achter niet te hoog, en dan ferm naar voren zwaaien, 
niet voorbij de neus. Dit leert  je om gebruik te maken 
van de impuls van die naar voren zwaaiende arm. Je 
voelt gewoon dat je harder gaat. Hij verdiept zich gron-
dig in de achterliggende theorie. Daardoor kan hij het 
nut van een bepaalde oefening goed uitleggen.

Klaas de Jong 
zie hoofdstuk Leden van Verdienste.

Laura Kamminga
Weet haar pupillen tijdens de droogtraining regelma-
tig uit te dagen om nog net een ietsje meer te geven. 
Het fanatisme waarmee zij zelf jarenlang de mara-
thons reed, brengt ze over op de groep. Als een stel 
jonge honden rent het stel door de Groene Ster. Ze doet 
daarnaast ook goede oefeningen voor de lenigheid.  
Regelmatig geeft ze skeelertraining aan een trouwe 
groep van skeelerende IJsleeuwen.  Een tocht over de 
Afsluitdijk is daarbij één van de hoogtepunten. 

Evert Koopmans
Een begaafd schaatser maar ook een puike trainer. Een 
conditietraining van hem bevat goede coördinatieoefe-

Achter v.l.n.r. Mirjam Heidema, Gerhard Noordhof, ?, ?, Gerrit 
Herrema, Nanda Brouwer en Marieke Koot. Voor v.l.n.r. Coos 
Feenstra, Mient Heidema, Thom Hofman en Louis Straatman.

Achterste rij v.l.n.r. Arjen Wassenaar, Marcel Klumper, Mark 
Noordenbos, Jan Smits, Evert Koopmans, Sybrand Mylius, 
Willem Klumper, Matthijs de Vries, Pier Kalsbeek, Patrick 
Westerdijk en Caspar Mylius.
Middelste rij v.l.n.r. Frits Bartels, Annelies Wassenaar, Cees 
Noordenbos, Tom Prins, Jeldou Krol, Grieteke Boomsma, 
Janieke Kalsbeek en Jan Boomsma.
Voorste rij v.l.n.r. Eddie Huitema, Stephana de Wolf, Sjaak 
Eijgenhuijsen, Roelof Meier, Niek Hooghiemster en Tim 
Drenthe.

Laura brengt in Terhorne haar trainingsplan in de praktijk 
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ningen. Daarmee kun je ook thuis je lichaamscoördina-
tie, die zo essentieel is bij het schaatsen, verbeteren. Na 
een aantal jaren als trainer gaf hij er toch de voorkeur 
aan om zelf te trainen voor het schaatsen. Heel begrij-
pelijk, trainer worden kan altijd nog. Dit neemt niet 
weg dat degenen die bij hem trainden zijn besluit be-
treurden. Zij blijven hopen op een comeback van Evert 
als trainer.

Marieke Koot
Elke week enthousiast en stimulerend. Dit is trouwens 

een opvallende eigenschap bij alle IJsleeuwen-trainers. 
Haar boodschap is: het aanspannen van de buikspieren 
is belangrijk om de zithouding goed vol te kunnen hou-
den. En niet te vergeten: bekken kantelen. 
Behalve senioren traint Marieke ook een aantal jaren 
groepen jeugd. In die functie  gaat ze mee als begeleid-
ster op buitenlandse reizen en op trainingskampen. 

Douwe Kroes 
zie hoofdstuk Leden van Verdienste.

Sijtje van der Lende

schaatsend, stimulerend, super slank, steunend, sturend, 
slopend, steeds opnieuw.
soms schreeuwend door de bocht, soms sluipend achter 
de groep aan, soms sleurt ze je 25 ronden mee.
altijd aanwezig, altijd als eerste op de baan, altijd aan-
wijzingen gevend.
supersonische Sijtje  

Josina Liezinga
Josina geeft haar talent vanaf 1997 zo’n 6 seizoenen 
door aan de jeugd in de IJshal.
Zouden die opdondertjes wel in de gaten gehad heb-
ben, dat ze les kregen van een veelvoudig clubkampi-

oene?

Johannes Osinga
zie hoofdstuk Leden van Verdienste

Geert Postma
Na van 1980-1985 bij de Friese selectie als trainer te 
hebben gewerkt komt Geert bij de club als hoofdtrai-
ner. Hij is altijd trouw aanwezig op de trainingen en als 
coach bij de wedstrijden. In de jaren dat we nog met de 
bus naar Inzell gaan, heeft Geert  voor die week altijd 
een gedegen trainingsprogramma. Hij ziet dat dan ook 
graag serieus uitgevoerd worden. Zo niet, dan is hij 
minder te spreken. Na iedere wedstrijd krijgen de door 
hem gecoachte rijders steevast een smal strookje papier, 
waarop door Geert de tussentijden en de eindtijd zijn 
genoteerd. Bovendien staan daarop de opmerkingen 
van technische aard. Daardoor geïnspireerd kwam het 
volgende stukje tot stand: 
Toen rinkelde de telefoon: Geert Postma met de vraag 
of ik nog een 3000 meter wilde rijden zondagavond 7 
maart 1993 om een uur of half tien!  Natuurlijk Geert. Ik 
van start en meteen na de bocht kreeg ik de finish al in 
zicht: nog 7 ronden. Meteen de armen op de rug. Daar 
had je de tweede bocht al. Maar weer één armpje los en 
wat had Geert me ook allemaal nog meer voor aanwij-
zingen gegeven?
1 - Je linkerbeen goed strekken in de bocht en er krach-
tig mee afzetten
2 - Blijf in de bochten goed achterop zitten
3 - Probeer je snelheid in de bochten op te voeren, kor-
tere slagen
4 - Zwaai je armen actief door naar voren
Had ik ze nog maar even van tevoren gerepeteerd; nu 
kon ik niets anders doen dan maar zo finishgericht mo-
gelijk doorrijden.

Arina Schingenga
Arina geeft van 1994-1997 schaatsles aan de jeugd. Ze 
ontwikkelt zichzelf tot een toprijdster, getuige haar 
staat van dienst, zoals die is te lezen in het hoofdstuk 
Wedstrijden en Kampioenen. En sinds een paar jaar 
geeft ze weer training aan de jeugdige rijders en rijd-
sters. 

Jan Smits
Jan is net een Zwitsers zakmes, multifunctioneel. Hij zit 
dik tien jaar in het bestuur.  Als computerdeskundige zet 
hij een digitaal adressenbestand op. Daarvan maken we 
nu nog dankbaar gebruik. Als schaatser zien we Jan bij 

de prijsuitreikingen van de clubwedstrijden regelmatig 
op het podium.
Na het behalen van het trainersdiploma is Jan een aan-
winst voor het trainersgilde. Zo kritisch als hij zijn eigen 
techniek beschouwt, zo kijkt hij ook naar zijn pupillen. 
Samen met Eddie Huitema verzorgt hij in het voorjaar 
en de zomer op maandagavond de fietstraining voor 
senioren. De groep wordt meestal in tweeën gesplitst, 
de goeden en de beteren. Om de voortgang te testen 
organiseert Jan meerdere keren per seizoen een tijdrit 
rond Suawoude, De vonken vliegen er dan vanaf. 

Koop Talen
Koop is jaren achtereen inzetbaar als reservetrainer. Bij 
afwezigheid van je trainer kan het zijn, dat je hem in-
eens voor je neus ziet staan om een training te geven. 
Dat hoeft je dan niet te spijten want iedere trainer ziet 
weer andere dingen (lees tekortkomingen) en dat geldt 
zeker voor de stilist Koop, die een scherpe blik heeft 
voor de techniek. Zelf is hij jarenlang met succes actief 
geweest in het marathoncircuit. 

v.l.n.r. Maria de Haan, bestuurslid Ymkje Hylkema en Marieke 
Koot

Een ploegje in Inzell in 1994: Achterste rij v.l.n.r.  Karin Bijlsma, Maaike Vellinga en Geert Postma. 
Middelste rij v.l.n.r. Marten Reitsma, Ella Kragt, Paul Reitsma, Laurens Taekema en ? Liggend v.l.n.r. Sander Kingma, Marten 
Taekema, Lolke Boorsma en Jan Smits.

v.l.n.r. Marieke, Maria, Arina, Willem, Jan S., Marry, Jan V.,  
Herman en Koop in hun nieuwe IJsleeuwenjassen, waarmee 
ze dankzij een ingebouwd snufje diep onder de sneeuw nog 
zijn terug te vinden. 
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Piet Tjepkema
Vanaf 1984 en enkele jaren daarna is Piet Tjepkema 
trainer bij onze club. Hij geeft zowel zomertraining als 
ijstraining en daarnaast ook fietstraining op maandag-
avond. Ook vervult hij de rol van coördinator.
Piet beschikt zelf over een goede techniek, mooi mee-
genomen voor een trainer. In zijn trainingen heeft hij 
veel aandacht voor het individu. Hij benut zijn onderwij-
zerscapaciteiten volop bij het geven van de trainingen 
en weet de technische aspecten goed over te brengen. 
Verschillende leden van de club kunnen zich dat nog 
goed herinneren. Zijn trainingen lijken zo uit de mouw 
geschud, zijn waren goed gefundeerd en gaan verge-
zeld van de nodige humor en een gemoedelijke sfeer. 

Herman Valk
In de eerste helft van de tachtiger jaren is Herman Valk 
de hoofdtrainer van de club. Hij is zeer gedreven en 
fanatiek en weet zijn pupillen uitstekend te motiveren. 
Tijdens het coachen van wedstrijden schreeuwt Herman 

zijn longen uit zijn lijf en smeert hij tijdens de dweil zijn 
keel met Beerenburg. Ook stapt hij na afloop van de 
wedstrijd in de baan om zelf nog even een 1500 m te 
rijden. Een man om met plezier aan terug te denken.

Maaike Vellinga
Vanaf 1996 is Maaike zo’n 5 seizoenen trainster van de 
jeugd in de IJshal te Leeuwarden. Door haar inzet en 
enthousiasme hebben veel jeugdleden het op de heu-
pen gekregen. 

Jan Velt 
Anno 2005 de nestor onder de trainers. Lijkt enigszins 
op een gepensioneerde kolonel. Op Thialf hoor je het 
altijd meteen als Jan er is. Zijn stem is over de hele baan 
te horen. Hij houdt altijd scherp de rondetijden van zijn 
ploegje in de gaten. Klokte ooit van de stoere Tjeerd 
Smink een rondje 26.  Boze tongen beweren dat hij zich 
daarbij in de persoon vergiste. Maar daar zal wel jaloe-
zie achter zitten.  Tussen de oefeningen door houdt 
hij wel van een pittige mop. Op de droogtraining, die 
zomer en winter continu doorgaat,  kunnen we altijd 
genieten van zijn bekende Liwwadder taaltje met uit-
drukkingen als: 
“Hakken tegen de kont” 
“Handen naar ut grasss”
“Niet soademietere lateuh”
“Hewwe ut hoofd had, Matthijs? Dan komt nou weer 
die armswaai” 

“De Groot, dat is gien swaaie wat jou doen”

“Kom op, je binne hier niet in Greunshiem” 
“Hewwe jou bij Sacco Velt op daansles seten? “
Vertellen kan Jan als de beste. Toen op een clubavond 
de spreker nog in de file zat vulde hij de wachttijd met 
humoristische verhalen. De zijns inziens gemakzuchtige 

jeugd hield hij een spiegel voor door te wijzen op zijn 
groep “oude knarren” want “die binne der altieten”.  
Op een enkele uitzondering na natuurlijk want: “ajje 
niet kenne dan kenne je niet”.
Klaas Visser
zie hoofdstuk Leden van Verdienste.

Kor Visser
Een  joviale man. Traint op de dinsdagavond zelf, maar 
is altijd bereid om in te vallen voor een afwezige trainer 
en zijn eigen training daarvoor te laten schieten.  Hij ob-
serveert je een paar rondjes en maakt dan één opmer-
king zoals: “Je moet je schouders ontspannen”. Meteen 
gaan de volgende rondjes stukken beter. 
Een typerende opmerking van Kor is: “Lekker in de knie-
tjes hangen.”

Jolijn de Vries
Net als haar moeder Astrid, die jarenlang de rompslomp 
rond de trainingskaarten op zich nam, zet Jolijn zich 
ook in voor de club. Zowel op het gras als op het ijs zien 
we deze toekomstige docente biologie als trainster met 
de jeugd in de weer.

Zus Wassenaar 
Zij is een bevlogen trainster die inmiddels een groot 

Uit een column van “Eelke” in het IJsleeuwtje halen 
we dit citaat:
Zeer creatief heeft het bestuur besloten straten, 
buurten en plaatsen naar trainers te noemen. Zoals 
politici, schilders, musici, schrijvers, zeelieden in 
elke stad eeuwige roem krijgen. Twee voorwaar-
den zijn hiervoor: ze moeten iets betekend hebben 
voor het land en ze moeten dood zijn. De enige 
personen die bij hun leven vernoemd worden, zijn 
leden van het koninklijk huis. En sinds kort ook trai-
ners van de IJsleeuwen.
Jawel. Trainers van onze club worden geëerd met 
hun naam. En terecht, gezien hun bovenmen-
selijke taak. Dus vinden we in Leeuwarden een 
Smidsbuurt, genoemd naar een man die al jaren 
zeer actief is op meerdere fronten in de club. En 
Camminghaburen natuurlijk, naar de dame die 
altijd lichtvoetig achter haar pupillen (senior en ju-
nior) aanrijdt, onderwijl aanwijzingen fluisterend. 
In diezelfde buurt is een Andringastate te vinden, 
naar de man die het heeft geschopt tot de oplei-
dingscommissie van de KNSB. Een keurige straat; 
ligt wel wat in de schaduw.
Het bestuur heeft het voor elkaar gekregen een 
gehele stad, de naam te geven van Zus die al sinds 
clubheugenis niet uit Thialf is weg te denken.
En Willemsoord niet te vergeten. ldyllisch plaatsje 
tussen de bomen, genoemd naar De Boer die nu 
verzekeringen oogst.
Het is wel wat jammer dat de nestor onder het 
trainerscorps, de man die nooit ontbreekt, die al 
jaren trouw zijn eigen groepje veteranen tot grote 
hoogte opzweept, de man die jongens trainde die 
later wereld- en zelfs olympisch kampioen werden, 
de man die altijd enthousiast is en zonder hulp van 
een omroepinstallatie het hele stadion met zijn 
stem bereikt dat juist die man wordt afgescheept 
met vernoeming van een pad. Geen stad, geen 
buurt, geen oord, zelfs geen straat of state. Een 
pad!
Het bestuur weet ‘s mans inspanningen niet te 
waarderen. Schandalig dat ze juist deze trainer zo 
afschepen En spellen kunnen ze ook al niet.

Piet Tjepkema in gesprek met Atje Keulen Deelstra in 
Bartlehiem tijdens de Elfstedentocht van 1985

Nog even deurgiesele jonges
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aantal kinderen in de IJshal tot het maken van mooie 
streken heeft aangespoord. Met halverwege de training 
telkens de traditionele vraag: “Wie weet er nog een 
mop?” Over de vorderingen van haar pupillen doet ze 
regelmatig verslag in het clubblad.  Daarnaast had ze 
jarenlang op vrijdagavond in Thialf een groep trimmers 
onder haar hoede. Ze is al in een vroeg stadium bij de 
IJsleeuwen betrokken. Organisatorisch droeg ze haar 
steentje bij door de verkoop van de gele clubtruien te 
verzorgen. En tot op de dag van vandaag is zij degene 
die de appartementen in Inzell reserveert, meer dan een 
half jaar voordat de reis daarheen begint.

Jan Wijnsma
Een taaie sportman. Zowel op schaatsen als op skeelers 
heeft hij al ettelijke keren de 200 km. afgelegd. Op la-
tere leeftijd begint hij met het geven van trainingen. 
‘s Zomers conditie- en skeelertraining en ‘s winters 
schaatstrainingen. Als je zo’n training achter de rug 
hebt, dan ben je - letterlijk uit het Fries vertaald - goed 
nagekeken.
Voor de trainersopleiding geeft hij les op het zomerijs 
van Thialf in Heerenveen. Dat gaat goed, mede dankzij 
goede adviezen van Piet Tjepkema en Piet Gemser. Over 
de afloop schrijft hij: “Tenslotte heb ik examen gedaan 
voor de groep van Jan Velt. Ze zouden me natuurlijk 
dollen, maar uiteindelijk gedroegen ze zich als makke 
schapen en werkten goed mee.”
Voor het skeeleren vindt de training aanvankelijk plaats 
in Terhorne. Maar regelmatig moet Jan eerst allerlei 

rotzooi van de baan verwijderen voordat hij met de 
training kan beginnen. Tijd om te verhuizen dus:
“We hebben nu een goede baan in Harlingen. Er zijn 
toiletten en douches, het kost 1 euro per keer. Siem de 
Jager traint de pupillen, Gerrit Terpstra de heren en ik 
de dames. Als het slecht weer is, we door de regen niet 
kunnen skeeleren, doen we daar een landtraining. Je 
kunt het geen droogtraining noemen want het regent 
dan”.

Johan Zoer
zie hoofdstuk Leden van Verdienste.

Hinke Zoodsma
Een vlot pratende vrouw met een Amsterdams accent. 
Ze wijst erop dat je je voet moet inzetten vlak naast het 
standbeen en dan recht naar voren plaatsen. Op die ma-
nier kun je smal sporen. Dus rijd je efficiënter. Ze maakt 
met veel humor duidelijk wat de bedoeling is.
 “Jij moet je been sneller bijhalen. Nu blijf je hem te lang 
belasten. Daar krijg je mooie billen van, maar dan moet 
je wel een strakkere broek aantrekken.”
Op de eerste training van het seizoen maakt ze de op-
merking: “Jij wil meteen de taart met slagroom, maar 
wij zijn nog maar bij het deeg.” 

In de bijlagen zit een overzicht van de trainers door de 
jaren heen.

 Jan Wijnsma en Jorrit de Boer in training
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Iemand, die tweemaal per week trainde kwam dan wel 
twee keer op de foto, maar op deze manier bereikten 
we een zo volledig mogelijk beeld van de IJsleeuwen in 
het jubileumjaar 2005.

Bente v/d Berge, Maria v/d Hoek (tr), Manon v/d Velde, Bente 
v/d Wal, Marry de Haan (tr), Gerrit-Coen Anema, Jesse van 
Gorkum, Sjoerd Theo v/d Hem,Yasmijn Flisijn, Roos Flisijn, 

Esther de Boer, Nynke Stoker, Wietse de Boer
Tara Terpstra, Sietske Riemersma, Jan Wiebe Riemersma, 
Nynke Ant Annema , Arjen v/d Veen, Douwe Jan Annema
Ysbrand Brouwer, Ronald Haverkamp, Pieter Willem de Haan 
(tr).

Trainingsgroepen

Martin de Jong aan het werk

Door onze hoffotograaf en tevens oud-lid Martin de 
Jong zijn aan het eind van het seizoen 2004-2005 belan-
genloos alle groepen met hun trainers vastgelegd, die in 
Thialf trainden. Het zijn prachtige plaatjes geworden.



36 37

Jorrit de Boer, Erik Bakker, Jan Velt (tr), Sjoerd Krol, Hillebrand 
de Vries, Marcel Klumper, Freerk Bakker.
Tjeerd Smink, Cornelis Noordenbos, Herman Eldering, Wiebe 
Taekema, Bert Piek.

Gerda de Vries, Tymen Piek, Auke Flapper (tr), Jildou 
Witteveen, Ritske Venema, Edo Jan Boorsma.

Willem Hoogterp, Japke Janneke Sybesma, Gerrit Terpstra (tr), 
Martijn de Boer, Adriaan Haverkamp.
Maaike Oostland, Wiepkje Algera, Niek Hooghiemster.

Willem de Boer (tr), X, Jentje de Boer, Jan Anema, Pier 
Kalsbeek, Rein Baarsma, Herbert van den Berge, Herman 
Beek, Bouwe Meijer, Kor de Boer, Hugo v.d. Sightenhorst,
Willem Klumper, Dooitze Rispens, Frits Bartels, Eddie Huitema, 
Durk Hooghiemster.

Henk Oostland, Antje Piek, Koos Stoker, Siemen Jager (tr), Jan 
Willem Brouwer, Annelies Nijboer-Postma, Wiep Folkerts.
Marriette Hees, Janneke Hospes

Gerlof Tilma , Johannes Dijkman, Jan Velt, Jorrit de Boer, 
Mister Z, Simon van der Ploeg, Lambert Postma, Evert Jan van 
Nijen, Freek Bakker, Wiebe Taekema, Murk Miedema, Bert 
Piek, Tjeerd Smink, Cornelis Noordenbos.

Jan Bosma, Marten Taekema, Pier Kalsbeek, Sijtje van der 
Lende (tr), Kor Visser, Heine Deelstra, Theo de Vries, Jelle 
Kleefstra, Sjoerdje van der Meulen, Rens de Jong, Barbara 
Heerschop, Kees de Groot, Sjoerd Krol.

Wiebe v. Pol, Carin Ketellapper, Sjoerd de Boer, Arina 
Schingenga, Arjen Wassenaar.
Sander Velt, Elizabeth Folkerts, Marcel Klumper.

Evert Koopmans, Pieter Willem de Haan, Ypke Bouma.
Nelleke Mylius, Auke Flapper (tr), Jolijn de Vies, Jan Boomsma, 
Harm Brugge.

Antje Piek, Louis Straatman, Gerrit Herrema (tr), Nanda 
Brouwer, Nienke de Vries.

Annelies Meijer, Pier Kooistra, Siem Jager (tr), Tryntsje 
Swierstre, Kaj de Jong, Antsje Kooistra, Thekla Viëtor, Albert 
Jan Hensema, Annelies Wassennaar, Linda Bakker.

Jan Landstra, Gerhard Noordhof, Eddie Huitema, Nico 
Kalkdijk, Dooitze Rispens, Bouwe Meijer, Arnold Veffer,
Jannes Rusken, Herman Beek, Harrie van Keulen, Martin 
Jepkema
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Marit Heegstra, Jettie Nieuwenhuis (tr), Willy Hettinga (tr), 
Anneke Boomsma, Annelies Nijboer-Postma.
Jitske Veenema, Eeke de Jong, Ellen van Voorthuizen, Karin 
Bakker, Marian Terpstra

Sisko van der Land, Albert Postma, Jan Wijnsma (tr), Hendrikus 
de Jong, Tijmen Velsma, Willem Klumper, Henk Spijkstra, Frits 
Bartels, Marten Reitsma.

Sjoerdje van der Meulen, Jan Bosma, Sijtje van der Lende (tr), 
Remmelt Eldering, Jelle Kleefstra, Thomas Dijkstra, Rens de 
Jong. Marten Taekema, Barbara Heerschop, Jolijn de Vries, 
Kees de Groot.

Tjeerd Smink, Murk Miedema, Wiebe Taekema, Jan Velt (tr), 
Jan Wijnsma, Herman Eldering, Jorrit de Boer.
Kees de Jong, Johannes Dijkman.

Sjoerd de Boer (tr), Carin Ketellapper, Pieter Willem de Haan, 
Elizabeth Folkerts, Arina Schingenga, Ypke Bouma.
Jan Smits, Arjen Wassenaar.

Sisko van der Land, Hugo Sightenhorst, Eddie Huitema (tr), 
Arend Dijkstra, Jan Landstra. Tijmen Velsma, Joke Wittenberg

Gerda de Vries, Lyda de Vos, Jeldau Krol, Laura Kamminga (tr), 
Tom Prins, Sipke Miedema, Piter Ane Sybesma.

Marry de Haan (tr), Nynke Spinder, Arina Schingenga (tr), 
Willy Hettinga (tr), Joke Heida, Christien de Vries, Marten 
Braam, Antje Piek, Sara van Zalinge, Anne van der Hem, 
Marije Spinder, Rick Heida, Kelly Witteveen, Sjoerd-Theo 
van der Hem, Roosmarijn Piek, Frouke Zondervan, Anne 
van Zalinge, Sjoukje Braam, Simone Postma, Jacco de Vries, 
Marloes de Vries

Hillebrand de Vries, Grieteke Boomsma, Auke Flapper (tr), 
Jelly Flapper, Auke Pollema

Pieter Willem de Haan (tr), Maaike Oostland, Japke Janneke 
Sybesma, Sietske Riemersma, Ysbrand Brouwer, Martijn 
de Boer, Chantal Hensema, Niek Hooghiemster, Adriaan 
Haverkamp, Theo de Boer, Tara Terpstra, Lyda de Vos, Inez 
Terpstra

Nicole Bakker, Kor Visser (tr), Johannes Oppedijk, Willy 
Hettinga (tr), Rinke Kooistra, Margriet Zeinstra, Timo 
Jepkema, Bram de Vries, Wietse de Boer, Klaasje Trynke 
Braam, Nikki Jepkema, Nynke Stoker.
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Nelie Steenstra, Iris Doetjes, Jolijn de Vries (tr), Anton 
Huizenga Elske van Putten, Bas Schrage, Gerard Dijkstra, 
Martijn Hellema

Japke Janneke Sybesma, Auke Flapper (tr) Ritske Venema, 
Chanou de Roos, Inez Terpstra, Thijmen Piek

Nicole Bakker, Arjen vd Veen, Jan Wiebe Riemersma, Klaasje 
Trynke Braam, Rinke Kooistra, Marry de Haan (tr). Justin van 
der Heijden, Teuntje Rusken, Nykle Dijkstra, Jelly Flapper (tr), 
Marit Prins, Auke Stuiver, Tsjisse Steenstra. Bram de Vries, Jesse 
van Gorkum

Sietske Riemersma, Petra Kraakman, Tsjomme Dijkstra, Jeldau 
Velsma, Chantal Hensema. Trainer Pieter Willem de Haan ont-
breekt.

Sipke Miedema, Auke Flapper (tr), Patrick Westerdijk, Ritske 
Venema, Rienk van der Wagen, Stephana de Wolf, Janieke 
Kalsbeek, Jildou WItteveen

Jan Wiebe Riemersma, Janieke Kalsbeek (tr), Jinke Miriam 
van Keulen, Pieter Willem de Haan (tr), Arjen van der Veen, 
Geertje Nakken, Erna de Vries, Auke Stuiver, Rik Cosijn.
Marit Prins, Sybe Klaas Kappe
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Wedstrijden
en kampioenen
In veertig jaar zijn er door de IJsleeuwen heel wat 
wedstrijden gereden in allerlei categorieën, leeftijds-
groepen. Op natuur- of kunstijs. Provinciaal, Nationaal 
en Internationaal. Veel clubleden hebben nog wel oude 
lijsten met wedstrijduitslagen. Vaak plakboeken vol. Of 
ze hebben in hun Schaats Paspoort van de KNSB nauw-
keurig de gereden tijden bijgehouden. 
Opgeteld levert dat een enorm pak papier op, veel dik-
ker dan dit boek. Vandaar dat we ons hebben moeten 
beperken tot een aantal winnaars, winnaressen en bij-
zondere prestaties. Daarbij hebben we de clubwedstrij-
den buiten beschouwing gelaten. De clubkampioenen 
staan vermeld in de bijlagen.

Pauline Bakker (it lytse opdonderke fan Berltsum)
Nederlands Kampioene Kortebaan Meisjes C in 1991 te 
Noardburgum
Tweede NK Sprint Meisjes in 1991
Nederlands Kampioene Kortebaan junioren in 1993 te 
Haarlem
Nederlands Kampioene Supersprint Meisjes B in 1993 te 
Haarlem
Fries Kampioene Kortebaan Natuurijs 1994 te Jistrum

Geert Batterink
Derde NK Kortebaan Junioren in 1991

Boris Beerthuizen
Fries Kampioen Supersprint Junioren C in 1994 te 
Lemmer

Ferry de Boer
Nederlands Kampioen Kortebaan Junioren in 1971

Geert Hessel de Boer
Derde NK junioren D in 1982

Swaentsje de Boer
Baankampioene bij de Junioren C in 1983 te 
Heerenveen
Fries Kampioene Langebaan junioren B in 1985 te 
Jorwert
Derde FK marathon meisjes A in 1987

Piet de Boer
Zie hoofdstuk Leden van Verdienste

Starter Bauke de Vries knalt  Elke Zijlstra en Pauline Bakker 
weg voor een finalerit bij het NK Kortebaan Meisjes C te 
Noardburgum in 1991

Huldiging van kampioenen en hun trainers in 1972 met v.l.n.r. 
Klaas Visser, Anneke Zeinstra, Jeltje Heslinga, Ferry de Boer, 
Truus Dijkstra, Piet de Boer, Afke Heslinga en Wiebe Kort
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Alie Boorsma
Nederlands Kampioene Kortebaan Junioren A/B in 1975, 
1976, 1977 en 1979
Fries kampioene Kortebaan bij de junioren C in 1975 te 
Grou
Fries kampioene Kortebaan in 1987
Fries kampioene Langebaan bij de junioren C in 1976 te 
Akkrum
Drie keer Nederlands Kampioene Kortebaan junioren: 
1977 te Heerenveen, 1978 te Heerenveen en 1980 te 
Wieringen
Nederlands Kampioene Kortebaan in 1983 en 1984 te 
Heerenveen
Twee keer Nederlands Kampioene Allround: 1981 te 
Assen en 1982 te Heerenveen 
Nederlands Kampioene sprint in 1983 te Utrecht

Ypke Bouma
Derde bij het NK Langebaan bij de veteranen in 2004 
in Assen

Annie van Dalsen (Zeeuwse Friezin)
Tweede bij het NK Langebaan junioren B 1967 te 
Deventer
Derde bij het NK Kortebaan in 1968 te Heerenveen
Nederlands juniorenrecord op de 500 m: 1969 te 
Heerenveen 47.3 
Nederlands record op de 500 m: 1970 te Inzell: 44.5 
Nederlands Kampioene Langebaan junioren A in 1969 
te Heerenveen
Tweede bij het NK Langebaan junioren A in 1971 te 
Eindhoven

Remmelt Eldering
Derde bij het NK Langebaan Neo Senioren in 2003 te 
Den Haag
Tweede bij Baankamp.Langebaan Neo Senioren in 2004 
en 2005 te Heerenveen

meter
Baankampioen Junioren in 1995, 1996 en 1997  te 
Heerenveen
Tweede FK Langebaan Junioren B in 1997 te Grouw

Barbara Heerschop
Nederlands Kampioene Langebaan Veteranen (45-50) in 
2003 te Nijmegen
Tweede (2003) en derde (2004) WK Langebaan 
Veteranen (45-50)
Tweede NK Langebaan Veteranen (45-50) in 2004 te 
Assen
Wereldkampioene Langebaan Veteranen (50-55) in 
2005 te Baselga di Pinè

Alie Boorsma en Ria Visser in de prijzen

Oege Ferwerda
Fries kampioen Langebaan bij de A-junioren in 1970 te 
Balk
Fries kampioen Langebaan in 1992 te Jubbega
Winnaar KNSB-Cup Marathon op kunstijs Veteranen in 
1995

Auke van de Graaf
Derde bij het FK oudste pupillen in 1991 te Grou
Tweede bij het FK oudste pupillen in 1992 te Grou

Pieter Willem de Haan
Tweede FK Kortebaan Junioren C in 1993 te Tijnje
Vikingloppet  Eskilstuna 1994: winnaar 500 en 1000 

Vader en zoon
Een bijzonder kenmerk van de IJsleeuwen is dat er 
vaak meerdere generaties tegelijk lid zijn. Als een 
vader tegen zijn zoon moet uitkomen in een club-
wedstrijd gaan er allerlei psychologische elementen 
meespelen. En de confrontatie met het ouder wor-
den.
Herman Eldering beschreef het in het IJsleeuwtje 
aldus:
Mijn zoon W. had gezegd dat dit goed voor mij was 
want dan kon ik me wat aan hem optrekken. Let 
goed op dit advies: “Ik kon me wat aan hem optrek-
ken”. Ik dacht nog: jochie dat is eerder andersom. 
Die gedachte was overigens snel weg, ik ken mijn 
beperkingen.
… De starter wierp me nog meer geruststellende 
woorden toe. Ik voelde alle kracht in mijn benen 
opkomen. Wat zei Jan Velt ook alweer? “Bekken 
kantelen, buikspieren aanspannen, adem inhou-
den, gewicht op ‘t achterste been, naar voren kij-
ken, handen naar achteren en de eerste pasjes klein 
en daarna de voeten onder de kont trekken”. Dit 
alles ging in een flits door mij heen en plots “piei-
eiep” het startschot. Links zag ik een blauwe schim, 
strak kijkend en vooral zeer snel weg. Oh die eerste 
meters ook, en het was net of ik wat hoongelach 
langs de baan hoorde...”
De afloop laat zich raden: Herman verloor deze 
vijfhonderd meter royaal van zoonlief, die hem 
bemoedigend vertelde dat hij nog een herkansing 
had op de 1500 meter. “Die 1500 meter won ik, ja-
wel, dankzij een val van zoon W. Ik houd het erop 
dat-ie dit bewust heeft gedaan, het zakgeld moet 
tenslotte ook uitbetaald worden”.

Wereldkampioene Langebaan bij de Veteranen Barbara 
Heerschop rijdt een ereronde in Thialf

Ypke Bouma tijdens een 3000 meter
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Evelien Hoekstra
Derde bij het FK Kortebaan junioren A in 1969 te 
Heerenveen
Derde bij het NK Langebaan junioren A in 1971 te 
Eindhoven

René Hooghiemster
Baankampioen Langebaan Junioren C in 2002 te 
Heerenveen
Derde bij het Baankampioenschap Supersprint Junioren 
B in 2003 te Heerenveen

Tette Hooghiemster
In de jaren ‘71-’81 acht keer!  clubkampioen
Tweede bij het FK Langebaan Heren in 1979 te 
Menaldum

Marleen Hylkema
Derde bij de Vikingrace 1995
Derde bij het FK Langebaan Junioren in 1995

Afke Jansma-Heslinga (tweelingzus van Jeltje)
Tweede bij het FK Kortebaan junioren B in 1970 te 
Tijnje 
Fries Kampioene Kortebaan Junioren B in 1972 te 
Easterlittens
 

Jeltje Jansma-Heslinga (tweelingzus van Afke)
Tweede bij het NK Langebaan junioren B in 1971 te 
Eindhoven.
Tweede bij het FK Kortebaan 1979 te Oranjewoud
Fries Kampioene Marathon in 1979
Noordelijk Kampioene Langebaan in 1979
Twee keer Fries Kampioene Kortebaan voor paren met 
Piet de Boer in 1982 en 1985
 
Rein Jonker
In de prille jaren van de club is Rein er al bij. Hij geniet 
van het trainen; jezelf kastijden is zijn motto. Echter 
bij de IJsleeuwen ligt het accent in die jaren hoofd-
zakelijk op het langebaanwerk, terwijl Rein sinds de 
Elfstedentocht van 1963 puur gecharmeerd is van de su-
perlange afstanden. Om die reden zoekt hij dan zijn heil 
buiten de club. Pas in 1997 zien we hem als conditie- en 
skeelertrainer weer terug. In de tussenliggende jaren is 

Rein een kilometervreter met een ijzeren zelfdiscipline. 
Voorbeeld van een training die Rein zichzelf oplegt: 
150 km. fietsen, 30 km. hardlopen, 2 uur schaatsen in 
Heerenveen. Een overzicht van zijn grootste successen:

Drie keer eerste bij FK Marathon  op natuurijs
Drie keer tweede in de Oldambtrit (100 km.)
Tweede in de Belgische Zwinstedentocht (100 km.)

Eerste in regiomarathon A-rijders
Winnaar KNSB-Cup Marathon op kunstijs Veteranen in 
1992 en 1997
Nederlands Kampioen Marathon op kunstijs Veteranen 
in 1993, 1998 en 2000 
Eerste plaats bij een biathlon fietsen/lopen marathon
Drie keer tweede en drie keer derde bij de open NK in 
Oostenrijk over 75 km.
Elfstedentochten 1985: vijftiende 1986: tweede !!! 1997: 
vijfentwintigste
Alternatieve Elfstedentochten: 1982: vijfde (Amerika) 
1987: derde (Finland)
Wereldkampioen bij de veteranen over 200 km. in 1994 
in Oostenrijk.
Eerste bij het open NK veteranen over 200 km.

Laura Kamminga
Nederlands Kampioene Marathon Natuurijs in 1994
Winnares Marathon Stockholm Vikingarannet in 1999 
in Zweden

Atje Keulen-Deelstra
Zie hoofdstuk Leden van Verdienste

Boukje Keulen
Fries kampioene Kortebaan bij de junioren B in 1978 te 
Damwoude
Fries kampioene Kortebaan bij de junioren C/D in 1979 
te Grou

Onkreukbaar
De schaatssport drijft voor een groot deel op vrijwil-
ligers. Van starters en blokjesleggers tot juryleden. 
Zij verdienen een enorm compliment voor hun 
bereidheid om altijd weer klaar te staan, wanneer 
anderen van plan zijn een p.r. te rijden. Van ju-
ryleden wordt bovendien verwacht dat zij de regels 
toepassen zonder aanzien des persoons. In de gele-
deren van de IJsleeuwen is Jan van Weperen één 
van deze bijzondere figuren. Dat hij onkreukbaar is 
blijkt uit e-mail van maart 2004. De leden Barbara 
Heerschop en Matthijs de Vries willen tijdens de 
laatste clubwedstrijd van het seizoen vanwege een 
weddenschap een 3000 meter tegen elkaar rijden. 
Die afstand staat niet op het programma dus sturen 
zij een verzoek per e-mail aan Jan. Ze besluiten met 
de frauduleuze zin: “We hebben elk al vijf droge 
worsten voor de jury gekocht (twee voor jou) en 
hopen dat je dit voor ons kunt regelen”. 
Het antwoord van Jan laat niet lang op zich wach-
ten:
“Uw verzoek (en de daarin verborgen verleidingen) 
stemt mij zeer bedroefd. Niet in de laatste plaats 
omdat ik het sterke vermoeden heb dat de door u 
op onverhulde wijze aangeboden steekpenningen 
mogelijk zullen zijn geleverd door de beste slager 
van Menaldum. En mevrouw Heerschop weet maar 
al te goed hoe ik gesteld ben op deze onovertrof-
fen lekkernij. Edoch … zal ik niet bezwijken voor 
deze ultieme en op zichzelf briljante poging tot 
omkoping”. Hij vergelijkt zijn positie met die van 
een beroemde vaderlander die uitriep: “Hier sta ik, 
ik kan niet anders”.
En zo is het maar net. Hulde voor deze karakter-
vent. 
En die 3000 meter komt er vast nog wel een keer. 
Met Menaldumer worst als hoofdprijs.

Op de voorgrond Jeltje Jansma, gestart door Bauke de Vries in 
Noardburgum in 1986

Boukje Keulen (achtergrond) neemt het op tegen Trijnie 
Nieuwenhuis in Noardburgum in 1985

De CD van Rein

Schaatsers moeten goed eten. Ze verbruiken veel 
energie dus de voeding dient te zorgen voor vol-
doende aanvulling. Het recept van Rein Jonker 
bestaat uit pannenkoeken. Niet zomaar pannen-
koeken, welnee, pannenkoeken van ongeveer een 
vinger dik. Deze zijn gevuld met walnoten, hazel-
noten, amandelen, havermout en gerstevlokken. 
Barstensvol koolhydraten. Heel compact, een soort 
astronautenvoedsel, aldus Rein. In Inzell wilden 
vader en zoon Eldering dat wel eens proberen. Ze 
werden gastvrij ontvangen door Rein en Titia en 
kregen zo’n “compact disc” voorgeschoteld. 
“Nog eentje?”
“Ja, lekker, Rein.”
Niet lang daarna zaten Herman en Remmelt bijna te 
ontploffen op de bank. De CD’s van Rein zijn fantas-
tisch, maar het komt wel aan op de juiste dosering.
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Twee keer Nederlands Kampioene Kortebaan Meisjes 
C/D: 1979 (Vries) en 1980 (Groningen)
Twee keer Nederlands Kampioene Kortebaan junioren: 
1983 (Dronten) en 1984 (Heerenveen)
Twee keer Fries kampioene Kortebaan: 1985 
(Oudehorne) en 1986 (Stiens)
Drie keer Fries Kampioene Langebaan: 1985 (Jorwert), 
1986 (Jubbega) en 1987 (Bolsward)
Nederlands Kampioene Marathon in 1990 in 
Heerenveen
Fries Kampioene Marathon in 1991 en 1993

Evert Koopmans
Derde Baankampioenschappen Sprint in 1996 te 
Heerenveen

Johan Kroes
Derde bij FK Langebaan junioren B 1968 te Heerenveen
Tweede bij FK Langebaan junioren B 1969 te Wirdum 
Fries Kampioen Kortebaan bij de junioren A in 1970 te 
Berlikum.

Geertje Leistra
Vierde bij het FK Kortebaan junioren B in januari 1970 
te Tijnje
Winnares Baankampioenschap Meisjes 14 jaar 
 

Alex Langhout
Fries Kampioen Kortebaan in 1994 te Stiens
Fries Kampioen Supersprint in 1994 te Wergea

Josina Liezenga
Tweede  FK oudste pupillen in Grou in 1991 en 1992
Baankampioen Pupillen Thialf
Tweede Vikingrace 1992 te Heerenveen

Rina Meekma
Fries Kampioene Langebaan junioren B in 1979 te 
Franeker

Anno Miedema    
Fries Kampioen Langebaan junioren B 1968 te 
Heerenveen

Tom Mulder
Kampioen Langebaan Junioren D in 1975 te Utrecht

Nelleke Mylius
Fries Kampioene Kortebaan Pupillen in 1996-1997 te 
Oudehorne
Fries Kampioene Langebaan Pupillen in 1996-1997 te 
Grou

René Postma
Fries Kampioen Langebaan in 1991 te Beetgumermolen

Arina Schingenga
Nederlands Kampioene Kortebaan Junioren C in 1991 
te Emmeloord
Nederlands Kampioene Supersprint Junioren C in 1993 
te Deventer
Nederlands Kampioene Kortebaan Junioren B in 1995 
te Heerenveen
Baankampioene Sprint in 1997, 1999, 2002, 2003 te 
Heerenveen
Nederlands Kampioene Kortebaan Neo Senioren in 
1998 te Heerenveen
Fries Kampioene Kortebaan Neo Senioren in 1998 te 
Steggerda  
Winnares Kerstsprinttoernooi in 1998, 2000, 2001, 2004 
te Heerenveen
Nederlands Kampioene Supersprint Senioren in 2002 te 
Deventer
Fries Kampioene Kortebaan in Senioren 2002 te 
Dronrijp
Nederlands Kampioene Kortebaan Senioren in 2002 te 
Harkstede

Dennis Schuurman
Fries Kampioen Kortebaan 1995
Tweede Baankampioenschap Sprint in 1995 te 
Heerenveen

Roald Schuurman
Fries Kampioen Kortebaan Pupillen in 1991 te 
Langweer
Fries Kampioen Langebaan Pupillen in 1991 te Jubbega
Tweede NK Kortebaan Pupillen in 1991
Eerste in Vikingrace in 1992
Fries Kampioen Langebaan junioren C in 1993 te St. 
Nicolaasga

Johan Kroes in 1970

Eindelijk, na jaren trainen is het gelukt....Hij zit in de Friese 
selectie, maar hij is en blijft een IJsleeuw

Nelleke Mylius wordt geïnterviewd door een verslaggever van 
het Friesch Dagblad - foto Friesch Dagblad

Arina hier in actie als trainster van de jeugd. Foto: Martin de 
Jong

Erepodium NK junioren C 1975. Maaike Sipma wint van Alie 
Boorsma (2e) en Ietje Timmer
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Maaike Sipma
Nederlands Kampioene Langebaan junioren C in 1975 
te Utrecht
Fries Kampioene Langebaan junioren B in 1976 op na-
tuurijs te Gorredijk
Fries Kampioene Kortebaan junioren B in 1976 op na-
tuurijs te Noordwolde
Tweede NK Kortebaan junioren A/B  in 1979 op natuurijs 
te Usquert
Tweede FK Langebaan junioren A in 1979 op natuurijs 
te Franeker

Linda Smink
Tweede (1997) en derde (1998) Viking Race te Zweden
Winnares Baankampioenschap Allround in 1998 en 1999 

te Heerenveen
Tweede Baankampioenschap in 2000 te Heerenveen 
Derde NK Allround Junioren in 2001

Annie van der Steeg-van der Meer
Twee keer Fries Kampioene Kortebaan in 1951 te Stiens 
en in 1955 te Wolvega

Jellie van der Steeg
Kampioene Lange Junioren D in 1975 te Utrecht

Margreet Tadema
Derde Noordelijk Kampioenschap Meisjes B

Hillie Terpstra
Derde bij baankampioenschap pupillen meisjes in 1978 
te Heerenveen
Fries Kampioene Junioren D in 1980

Sander Velt
Fries Kampioen Langebaan Pupillen in 1985 te Jubbega
Tweede NK kortebaan 1995 en 1998
Nederlands Kampioen 300 meter in 1995 
Tweede NK 100 meter in 1995
Tweede (1995) en derde (1998) NK Supersprint
Baankampioen Sprint 1995 te Heerenveen
Nederlands Kampioen 100 meter in 1999 te Groningen

Jeen Wester
Rijdt een nieuw Fries record in 1967 op de 500 meter: 

43.4 sec.
Fries Kampioen Langebaan in 1964 te Makkinga

Johan Wortman
Winnaar PIJC wedstrijd 1968 te Heerenveen

Jan Ykema
Zie hoofdstuk Leden van Verdienste

Hotze Zandstra
Wereldkampioen Marathon B-rijders in 1994
Tweede Noorder Rondrit in 1997
Winnaar Open Fins Kampioenschap over 100 km. in 
1998 te Kuopio (barre omstandigheden!)
Tweede Alternatieve Elfstedentocht in 1998 te Kuopio 
(extreme kou)
Winnaar Alternatieve Elfstedentocht B-rijders in 1998 
op de Weissensse

Winnaar Marathon Stockholm Vikingarannet in 1999 in 
Zweden

Anneke Zeinstra (jongere zus van Renske)
Twee keer Fries Kampioene Kortebaan junioren B: in 
1970 te Tijnje en in 1972 te Easterlittens
Nederlands kampioene Kortebaan junioren in 1972 te 
Heerenveen
Nederlands kampioene Kortebaan in 1974 (Heerenveen) 
en 1979 (Genemuiden)
Fries Kampioene Kortebaan 1979 te Oranjewoud
Fries Kampioene Langebaan in 1980 te Wergea

Rinske Zeinstra
Twee keer Fries Kampioene Kortebaan Meisjes: 1963 te 
Grou en 1964 te Nieuwehorne
Nederlands kampioene kortebaan in 1968 te 

Heerenveen
Fries Kampioene Kortebaan in 1968 te Heerenveen
Tweede NK Kortebaan in 1969 en 1970 te Heerenveen.

Elke Zijlstra
Nederlands Kampioene Supersprint Meisjes C in 1991 te 
Haarlem
Tweede FK Kortebaan Meisjes in 1991
Derde NK Allround Junioren 1995
Fries Kampioene Kortebaan in 1995
Tweede Baankampioenschap Sprint in 1995 te 
Heerenveen

Sietze van Zuiden
Derde bij het FK Langebaan in 1987

Vijf vriendinnen tijdens een trainingsweekend in 1997. V.l.n.r. 
Brechje Vermaat, Renate Landman, Ilse Nauta, Linda en Petra 
Smink.

Roken
Roken en topsport vormen geen goede combinatie; 
daarover kunnen we het met zijn allen snel eens 
zijn. Maar bij extreme stress kan iemand toch be-
hoefte hebben aan een sigaret. Zo ook Jan Ykema 
voor zijn Olympische sprint in 1988. Bij de coach 
hoef je met zoiets niet aan te komen. Daarom 
bietste hij een peuk bij de fysiotherapeut. Die bleef 
vervolgens op wacht staan voor het toilet, zodat 
niemand de rokende Jan zou betrappen. Even later 
startte Jan uiterst scherp in de eerste rit op de 500 
meter en knalde er een fenomenale tijd uit. Daarna 
lukte het geen enkele concurrent om die tijd te 
verbeteren, totdat in de laatste rit Uwe-Jens Mey 
(niet-roker) net iets sneller reed. Zilver voor Jan 
Ykema dus. Dat die medaille achteraf niet van puur 
zilver bleek te zijn kan onmogelijk aan het roken 
hebben gelegen.

Hotze Zandstra als tweede over de finish bij de Noorder 
Rondrit in 1997 

Hillie Terpstra Anneke Zeinstra

Rinske Zeinstra
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Scholenachtervolging
In het seizoen 1983-1984 winnen Gert Terpstra, André 
Spaanstra, Pieter Haakma en Hette van der Meer in 
Heerenveen de tweede prijs bij de scholenachtervolging 
van Friese scholen. Alle scholen in Friesland mogen hier-
voor een viermansploeg afvaardigen in de leeftijd van 
15-17 jaar. Totaal doen er 36 scholen aan mee. 
Met hun zilveren medaille plaatsen de heren zich voor 
de landelijke “schoolstrijd”. Ze vertegenwoordigen de 
LTS Leeuwarden. Gert, Pieter en André zijn IJsleeuwen.  
Begeleider is docent-decaan Johan Zoer. In Groningen 
komen op 20 maart 1984 de 24 beste ploegen van het 
land tegen elkaar uit. Onze helden weten daar glorieus 
beslag te leggen op de eerste plaats en mogen zich 
Landelijke Kampioenen Scholenachtervolging noemen.

Eén, twee, drie, vier!
Op vrijdag 23 januari 1970 schrijft de Gemeentelijke 
Inspectie Lichamelijke Opvoeding van de gemeente 
Leeuwarden een prestatietocht uit voor scholen met 
voortgezet onderwijs. 27 scholen sturen elk 3 leerlin-
gen. Het is een stralende winterse dag. De bedoeling 
is om vanaf de Groote Wielen twee keer heen en weer 
naar Oudkerk te schaatsen. De starter schiet met een 
jachtgeweer de 81 deelnemers, die in één brede rij 
achter de startlijn staan opgesteld, weg. Vrijwel met-
een ontstaat er een kopgroepje van vier man. Allemaal 
IJsleeuwen. Eendrachtig rijden Sjoerd Swierstra (Bijz. 
Hogere Landbouwschool), Johan Wortman (MTS), Koos 
Groenewold (MTS) en Marten Taekema (HTS), richting 
Oudkerk om en om op kop. Ze lopen steeds verder uit. 
Op de terugweg rijden ze het peloton tegemoet. Dat 

geeft hun een machtig gevoel. Een paar honderd meter 
voor de fi nish gaat het eigenbelang tellen en begint de 
eindsprint. In de volgorde zoals ze hierboven staan ko-
men de vier IJsleeuwen binnen. De winnaars van de 5e 
t/m de 8e prijs laten dan nog even op zich wachten.....
Takomst-Talint-Prizen
Aan het eind van het seizoen zet sinds 1979 Radio 
Fryslân twee Friese schaatstalenten in de schijnwerpers. 
De junior en juniore die het afgelopen seizoen de meest 
in het oog springende vooruitgang hebben geboekt 
krijgen daarvoor de  “Takomst-Talint-Priis” uitgereikt. 
De eerste keer in 1979 krijgen meteen twee IJsleeuwen 
de prijs: Boukje Keulen en Jan Ykema.
Het duurt dan tot 1991 als de naam Geert Batterink op 
de beker wordt gegraveerd. 
In 1993 is Roald Schuurman de man en in 1995 heb-
ben we weer een dubbelslag met Elke Zijlstra en Pieter 
Willem de Haan. Talentvolle dame in 1997 is Jitske 
Cnossen.
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Clubrecords
Vanaf het moment dat er door de leden van de club 
tijdens wedstrijden afstanden zijn geschaatst, zijn er 
clubrecords gereden. Hier en daar is wel wat terug 
te vinden, maar systeem zit er niet in. Totdat in het 
IJsleeuwtje de clubrecords, gereden vanaf het seizoen 
1989-1990, verschijnen. Vanaf dat moment wordt alles 
netjes bijgehouden. 
In het onderstaande overzicht zien we de ontwikkeling 
van de clubrecords per afstand, per leeftijdscategorie 
voor de dames en de heren.
Ook de records van voor 1989 nemen we hierbij op, 
voor zover we die hebben kunnen vinden. Aspecten 
als een wel of niet overdekte ijsbaan en vaste of klap-
schaatsen laten we hier buiten beschouwing.

Meisjes jongste pupillen:
100 meter: Josina Liezenga 13.30 1989-1998
 Anja de Vries 13.19 1998-heden
300 meter: Josina Liezenga 32.63  1989-heden
500 meter: Josina Liezenga 52.39  1989-heden

Jongens jongste pupillen:
100 meter: Auke van de Graaf 12.70  1989-1999
  Rienk van der Wagen   12.62  1999-heden
300 meter:  Auke van de Graaf   32.20  1989-2000
  Sipke Miedema  31.17  2000-heden
500 meter:  Auke van de Graaf   54.29  1989-1993
  Lieuwe Westra  52.79  1993-heden

Meisjes oudste pupillen:
100 meter:  Marleen Hylkema  12.65  1996-2000
  Anja de Vries  12.53  2000-2001
  Stephana de Wolf  11.47  2001-heden
300 meter:  Josina Liezenga   30.76  1992-2000
 Anja de Vries  30.50  2000-2001
 Stephana de Wolf  29.15  2001-heden
500 meter:  Josina Liezenga   48.65  1992-2001
  Stephana de Wolf  48.60  2001-2002
  Stephana de Wolf  46.37  2002-heden
700 meter:  Klaaske Postma  1.12 57  1995-2000
  Anja de Vries  1.10.07 2000-2002
  Gerda de Vries  1.07.42   2002-2003
  Lyda de Vos  1.07.33  2003-heden
1000 meter:  Josina Liezenga  1.39.76  1992-2002
  Gerda de Vries  1.39.45  2002-2003
  Lyda de Vos  1.36.47  2003-heden
1500 meter: Jolijn de Vries   2.55.16  1998-2001
  Jildou Witteveen   2.36.05  2001-heden

Jongens oudste pupillen:
100 meter:  Boris van Doorn   13.11  1997-1999
  Jelte Sinnema  12.14  1999-2001
  Patrick Westerdijk   11.53  2001-heden
300 meter:  Geert Batterink  29.96  1989-1991
  Roald Schuurman  29.37  1991-2000
  Jelte Sinnema  28.88   2000-2001
  Jelte Sinnema  28.04   2001-heden
500 meter:  Geert Batterink  47.12   1989-1991
  Roald Schuurman   47.07   1991-2000
  Jelte Sinnema  45.17   2000-2001
 Jelte Sinnema  44.95   2001-2003
  Jelte Sinnema  44.57   2003-heden
700 meter:  Pieter W. de Haan  1.12.56  1993-2000
  Jelte Sinnema   1.02.84   2000-heden
1000 meter:  Roald Schuurman  1.35.29  1991-2000
  René Hooghiemster  1.31.01   2000-heden
1500 meter:  Sipke Zijlstra  2.30.80  1998-2000
 Jelte Sinnema   2.20.90  2000-heden

Dames junioren C:
100 meter:  Elke Zijlstra  11.29  1991-heden
300 meter:  Elke Zijlstra  28.44  1991-2004
  Gerda de Vries  27.83  2004-heden
500 meter:  Elke Zijlstra  44.35  1991-heden
1000 meter:  Elke Zijlstra  1.30.75  1991-2004
  Gerda de Vries  1.30.40  2004-heden
1500 meter:  Elke Zijlstra  2.23.93  1991-1998
  Marleen Hylkema   2.20.39  1998-heden
3000 meter:  Linda Smink  5.15.45  1996-1998
  Marleen Hylkema   5.06.69  1998-heden
Heren junioren C:
100 meter:  Remmelt Eldering  11.49  1997-1999
  Boris van Doorn   11.36  1999-2003
  Patrick Westerdijk   10.97  2003-heden
300 meter:  Remmelt Eldering  28.66  1997-1998
  Ronald Faber  27.55  1998-2002
  Jelte Sinnema  26.30  2002-heden
500 meter:  Roald Schuurman  41.36  1993-2001
  René Hooghiemster  40.93   2001-heden
1000 meter:  Roald Schuurman  1.24.79  1993-2001
  René Hooghiemster  1.22.39  2001-heden
1500 meter:  Roald Schuurman  2.11.90  1993-2001
  René Hooghiemster  2.04.22  2001-heden
3000 meter:  Roald Schuurman  4.53.69  1993-2003
  Tom Prins  4.31.47  2003-heden

Dames junioren B:
100 meter:  Elke Zijlstra  11.34   1992-heden
300 meter:  Linda Smink  28.18   1997-1998

Elke Zijlstra en Pieter Willem de Haan winnen de Takomst-
Talint-Priis in het seizoen 1994-1995

Op het hoogste podium met witte jas André Spaanstra, naast 
hem met muts Gert Terpstra, achter hen Hette van der Meer 
en Pieter Haakma, links op schavot 2: Peter de Vries
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  Linda Smink  27.93   1998-heden
500 meter:  Trijnie Nieuwenhuis  46.34   1974
  Pauline Bakker  44.50   1996-1998
  Linda Smink  43.58   1998-heden
1000 meter:  Trijnie Nieuwenhuis   1.35.70   1974
  Elke Zijlstra  1.29.98   1996-1997
  Linda Smink  1.28.28   1997-1998
  Linda Smink  1.26.83   1998-2001
  Marleen Hylkema  1.26.82   2001-heden
1500 meter:  Trijnie Nieuwenhuis   2.31.20   1974
  Elke Zijlstra  2.21.10   1996-1997
  Linda Smink  2.18.36   1997-1998
  Linda Smink  2.15.57   1998-2000
  Marleen Hylkema  2.15.44   2000-2001
  Marleen Hylkema  2.14.04   2001-2004
  Anja de Vries   2.13.09   2004-heden
3000 meter:  Elke Zijlstra  5.08.38   1996-1997
  Linda Smink  5.01.99   1997-1998
  Linda Smink  4.58.45   1998-2000
  Marleen Hylkema  4.54.74   2000-2001
  Marleen Hylkema  4.46.13   2001-2004
  Anja de Vries   4.43.33   2004-heden

Heren junioren B:
100 meter:  Roald Schuurman  10.60  1995-heden
300 meter:  Roald Schuurman  25.57  1995-2002
  René Hooghiemster  25.27  2002-heden
500 meter:  Roald Schuurman  40.52  1995-2002
  René Hooghiemster  39.73   2002-2004
  Tom Prins  39.47   2004-heden
1000 meter:  Sander Velt  1.22.67   1996-1997
  Pieter W. de Haan  1.21.15   1997-2002
  René Hooghiemster  1.18.34   2002-heden
1500 meter:  Sander Velt  2.06.22   1996-1997
  Pieter W. de Haan  2.04.74   1997-2002
  René Hooghiemster  2.01.82   2002-2003
  René Hooghiemster  2.00.53   2003-heden
3000 meter:  Sander Velt  4.29.18   1996-1997
  Pieter W. de Haan  4.24.95   1997-1999
  Remmelt Eldering  4.17.87   1999-2003
  René Hooghiemster  4.14.93   2003-heden
5000 meter:  Boris Beerthuizen  8.21.12   1996-1997
  Pieter W. de Haan  7.42.97   1997-heden

Dames junioren A:
100 meter:  Elke Zijlstra  11.30  1995-heden
300 meter:  Elke Zijlstra  27.46  1995-heden
500 meter:  Anneke Zeinstra   46.00  1974
  Elke Zijlstra  42.80  1995-2001
  Linda Smink  42.58  2001-heden

1000 meter:   Trijnie Nieuwenhuis  1.35.70   1974 
  Elke Zijlstra  1.27.66   1995-2000
  Linda Smink  1.25.15   2000-2002
  Marleen Hylkema  1.24.75   2002-heden
1500 meter:  Sjoke Schuurmans   2.26.20   1974
  Elke Zijlstra  2.13.59   1995-2000
  Linda Smink  2.10.67   2000-2002
  Marleen Hylkema  2.08.64   2002-heden
3000 meter:  Afke Heslinga   5.16.40   1974
  Elke Zijlstra  4.48.18   1995-2000
  Linda Smink  4.35.60  2000-heden
5000 meter:  Elke Zijlstra  8.25.05  1995-2000
  Linda Smink  8.12.59  2000-heden

Heren junioren A:
100 meter:  Roald Schuurman  10.42  1996-heden
300 meter:  Roald Schuurman  25.09  1996-1997
  Roald Schuurman   25.08   1997-2001
  Remmelt Eldering   25.00   2001-heden
500 meter:  Johan Kroes  43.20  1974
  Sander Velt  39.61  1996-1997
  Roald Schuurman   39.15  1997-2001
  Remmelt Eldering  39.12  2001-2004
  René Hooghiemster  38.75  2004-heden
1000 meter:  Teun Busser  1.28.26  1974
  Sander Velt  1.19.63  1996-1997
  Roald Schuurman  1.19.22  1997-2004
  René Hooghiemster 1.16.73  2004-heden
1500 meter:  Teun Busser  2.14.41  1974
  Sander Velt  2.04.24  1996-1997
  Roald Schuurman  2.02.68  1997-2000
  Remmelt Eldering  1.59.89  2000-2001
  Remmelt Eldering  1.57.44  2001-2004
  René Hooghiemster 1.56.43  2004-heden
3000 meter:  Teun Busser  4.42.80  1974
  Roald Schuurman  4.28.30  1996-1997
  Roald Schuurman  4.23.02  1997-2000
  Remmelt Eldering  4.13.02  2000-2001
  Remmelt Eldering  4.04.06  2001-heden
5000 meter:  Roald Schuurman 7.43.25  1996-1998
  Pieter W. de Haan  7.42.92  1998-1999
  Pieter W. de Haan  7.39.46  1999-2001
  Remmelt Eldering  7.13.45  2001-2004
  René Hooghiemster 7.05.96  2004-heden

Dames neo senioren:
100 meter:  Elke Zijlstra  11.55  996-heden
300 meter:  Elke Zijlstra  27.49  1996-2001
  Linda Smink  27.48  2001-heden
500 meter:  Elke Zijlstra  42.81  1996-1997
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Elke Zijlstra 42.64 1997-2001
Linda Smink 42.11 2001-heden

1000 meter: Elke Zijlstra 1.26.55 1996-1997
Elke Zijlstra 1.25.62 1997-2001
Linda Smink 1.23.51 2001-heden

1500 meter: Elke Zijlstra 2.14.31 1996-1997
Elke Zijlstra 2.10.57 1997-2001
Linda Smink 2.08.96 2001-heden

3000 meter: Elke Zijlstra 4.51.17 1996-1997
Elke Zijlstra 4.48.09 1997-2001
Linda Smink 4.33.34 2001-heden

5000 meter: Elke Zijlstra 8.36.11 1997-2001
Linda Smink 8.17.39 2001-heden

Heren neo senioren:
100 meter: Dennis Schuurman  10.22  1994-heden
300 meter: Sander Velt 25.12 1996-1997

Sander Velt 24.82  1997-1998
Roald Schuurman  24.80  1998-2001
Remmelt Eldering  24.64  2001-2004
Remmelt Eldering  24.28  2004-heden

500 meter: Sander Velt 39.16  1996-1999
Roald Schuurman  38.56  1999-2002
Remmelt Eldering  38.01  2002-2004
Remmelt Eldering  37.65  2004-2005

1000 meter Dennis Schuurman  1.18.69  1995-1999
Roald Schuurman 1.18.28  1999-2002
Remmelt Eldering 1.12.18  2002-heden

1500 meter: René Postma  2.02.44  1991-1998
Roald Schuurman 2.00.99  1998-2001
Remmelt Eldering 1.57.44  2001-2002
Remmelt Eldering 1.54.41  2002-2004
Remmelt Eldering 1.49.76  2004-heden

3000 meter: René Postma  4.16.14  1991-2001
Remmelt Eldering 3.59.61  2001-2005
Remmelt Eldering 3.54.67  2005-heden

5000 meter: René Postma  7.18.40  1991-2001
Remmelt Eldering 6.59.41 2001-2005
Remmelt Eldering 6.40.55 2005-heden

Dames senioren:
100 meter: Pauline Bakker 11.46  1998-1999

Pauline Bakker 11.44  1999-2003
Arina Schingenga 11.25  2003-2004
Arina Schingenga 11.22  2004-heden

300 meter: Pauline Bakker 27.00  1998-2003
Arina Schingenga 26.98  2003-2004
Arina Schingenga 26.66  2004-heden

500 meter: Anneke Zeinstra  45.5 1974
Pauline Bakker 42.71  1998-2000

Marja Vis  41.83  2000-2003
Arina Schingenga 41.40  2003-heden

1000 meter: Trijnie Nieuwenhuis 1.35.70  1974
Pauline Bakker  1.25.28 1998-2000
Marja Vis  1.24.61 2000-2002
Linda Smink 1.23.52  2002-heden

1500 meter: Evelien Hoekstra 2.23.30  1974
Pauline Bakker  2.13.43 1998-2000
Marja Vis  .03.03 2000-heden

3000 meter: Afke Heslinga 5.16.40  1974
Laura Kamminga 4.51.26  1998-2000
Laura kamminga 4.50.74  2000-2001
Marja Vis  4.10.57  2001-heden

5000 meter: Marja Vis  7.13.54  2001-heden

Heren senioren:
100 meter: Sander Velt 10.23  1996-1997

Sander Velt 10.14  1997-1999
Sander Velt 10.10  1999-2000
Roald Schuurman  10.09  2000-heden

300 meter: Sander Velt 24.30  1996-1999
Sander Velt 24.26  1999-2001
Roald Schuurman  23.89  2001-heden

500 meter: Piet de Boer 39.83  1974
Sander Velt 38.41  1996-1998
Sander Velt 38.03  1998-2000
Sander Velt 37.85  2000-2004
Arjen Folkerts 37.67 2004-heden

NB Voordat de records in het clubblad werden bij-
gehouden reed Jan Ykema in 1988 de tot op heden 
onovertroffen tijd van 36.76 en dat record staat dus in 
feite nog steeds.

1000 meter: Piet de Boer 1.23.00  1974
Sander Velt 1.18.04  1996-1998
Sander Velt 1.16.41  1998-2000
Sander Velt 1.15.96  2000-2003
Remmelt Eldering 1.15.69  2003-2004
Arjen Folkerts 1.15.46  2004-heden

Ook hier geldt feitelijk nog steeds de recordtijd van Jan 
Ykema uit 1989: 1.14.24.

1500 meter: Piet de Boer 2.13.80  1974
Sander Velt 2.02.85  1996-1999
Sander Velt 1.59.84  1999-2001
Pieter W. de Haan 1.59.61  2001-2003
Remmelt Eldering 1.53.94  2003-heden

3000 meter: Teun Busser 4.42.80  1974
René Postma 4.14.77  1992-2003
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Remmelt Eldering 3.59.57  2003-heden
5000 meter: Wietse Jonker 8.11.10  1974

René Postma 7.19.47  1992-2000
Nico Wierstra 7.13.81  2000-2004
Remmelt Eldering 6.57.14  2004-heden

10 km René Postma 15.27.61 1992-2004
Remmelt Eldering 14.47.04 2004-heden

Dames veteranen:
100 meter: Geertje Leistra 13.37 1999-2003

Barbara Heerschop 12.48  2003-heden
300 meter: Barbara Heerschop  30.43 2003-heden
500 meter: Joke Wittenberg  54.60  1999-2000

Joke Wittenberg  52.07  2000-2001
Barbara Heerschop 47.36  2001-2002
Barbara Heerschop 46.77  2002-2003
Barbara Heerschop 46.36  2003-heden

1000 meter: Joke Wittenberg  1.51.66  1999-2001
Barbara Heerschop 1.35.96  2001-2002
Barbara Heerschop 1.34.26  2002-2003
Barbara Heerschop 1.33.95  2003-2005
Barbara Heerschop 1.32.86  2005-heden

1500 meter: Joke Wittenberg  2.50.17  1996-2000
Joke Wittenberg 2.44.82  2000-2001
Barbara Heerschop 2.25.39  2001-2003
Barbara Heerschop 2.23.22  2003-heden

3000 meter: Joke Wittenberg  6.22.37  1998-2002
Barbara Heerschop 5.11.37  2002-2003
Barbara Heerschop 5.07.72  2003-2005
Barbara Heerschop 5.04.98  2005-heden

5000 meter: Barbara Heerschop 8.42.85  2004-heden

Heren veteranen:
100 meter: Ypke Bouma 11.32  1992-2004

Ypke Bouma 11.28 2004-heden
300 meter: Ypke Bouma 28.00 1993-2003

Ypke Bouma 27.47 2003-heden
500 meter: Marten Taekema  43.81 1995-1997

Ypke Bouma 43.50 1997-1998
Ypke Bouma 43.12 1998-2000
Ypke Bouma 42.85 2000-2002
Ypke Bouma 42.39 2002-2004
Ypke Bouma 42.30 2004-heden

1000 meter: Marten Taekema 1.30.86  1997-1998
Ypke Bouma 1.28.16  1998-2002
Ypke Bouma 1.26.69  2002-2004
Ypke Bouma 1.24.23  2004-heden

1500 meter: Ypke Bouma 2.13.12  1996-1997
Ypke Bouma 2.10.19  1997-2002
Ypke Bouma 2.09.91  2002-2004

Ypke Bouma 2.08.53  2004-heden
3000 meter: Hendrik de Boer  4.38.84  1992-heden
5000 meter: Ypke Bouma 8.26.24  2003-heden
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Daan Alberts
Oebele Anema
Frits Bartels 
Martina Blanke
Hendrik de Boer
Peter de Boer
Piet de Boer (94e in wedstrijd)
Wierd de Boer
Lolke Boorsma
Jan Bosma
Folkert Bouma
Sytze Bouma
Ypke Bouma
Hedzer Castelein 
Tjitse ven Dijk
Arend Dijkstra
Henk Elzinga
Luitzen Elzinga
Freerk Falkena 
Jacobus Feenstra
Sjoerd Feenstra
Auke Flapper
Kees de Groot
Aebe Haima 
Gerrit Herrema 
Lieuwe Holwerda 
Eddie Huitema 
Kees de Jong
 Rein Jonker (25e in wedstrijd)

Atje Keulen-Deelstra
Dirk de Lange
Cees Noordenbos
Heine Noordstra
Nanne Orré
Bauke Osinga 
Simon van der Ploeg
Meije van der Pol
Marten Reitsma
Eelco de Rook
Hylke Schuurmans
George Schweigmann 
Gerk Sikma
Harmen van Sinderen
Tjeerd Smink
Jan Smits
Marten Taekema 
Gerrit Terpstra(98e in wedstrijd)
Ubbo Ubbens 
Ernst Veenstra
Jan Velt
Piet Viëtor
Kor Visser
Eeuwe de Vries 
Hillebrand de Vries
Zus Wassenaar 
Jan Wijnsma

IJsleeuwen en 
Elfstedentochten

Op 4 januari 1997 kan de Elfstedentocht na elf jaar wachten eindelijk weer worden verreden. In een paar nach-
ten met zeer weinig wind is er een prachtige ijsvloer gelegd. Veel IJsleeuwen rijden de tocht keurig uit.  In het 
IJsleeuwtje van april 1997 staan ze allemaal:
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Donderdagmorgen 2 januari 1997 hoor ik het iemand 
zeggen: zaterdag komt ie! Meteen sprint ik naar de tv 
om te contoleren of het al officieel is. Ja, dus! ”It giet 
oan” zie ik Henk Kroes in vijftien microfoons zeggen. 
Rustig blijven, denk ik, ik heb dit vaker bij de hand 
gehad, maar het Friese bloed stroomt, of ik wil of niet, 
toch sneller door mijn aderen. 

Ik moet nu tot in de puntjes alles regelen: slaapplaats, 
startkaart, voeding, kleding. Eerst mijn schoonmoeder 
bellen. Ze woont op 300 meter van de start bij het FEC 
en zou een slaapkamer regelen in haar serviceflat. 
”is het gelukt?”  ”Ja hoor, je bedje staat gespreid”. 
Goed zo. Volgende punt: de startkaart, wanneer kan 
ik die halen? Vrijdag vanaf 9.00 tot 19.00 uur. Niet te 
laat naar Leeuwarden dus, want daar staan morgen 
natuurlijk enorme files. Dat valt mee en voor ik het 
weet loop ik het FEC binnen en heb ik de eerste folder 
in de handen, die mij aanspoort om drie ”unieke 
Elfstedenuitgaven” nu alvast te reserveren. 
Ik krijg mijn startkaart met bijbehorende attributen. 
Met deze kostbaarheden loop ik nog wat rond in de 
hal waar ze al van alles te koop aanbieden en daarna 
terug naar de auto. Verbeeld ik het me, of zweef ik 
echt één centimeter boven de grond?
Terug in het dorp ga ik langs de super om  spaghetti, 
studentenhaver, krentenbrood, havermoutpap, 
druivensuiker, chocoladerepen. Die havermoutpap 
als bodem is in 1985 en 1986 ook goed gevallen, dus 
vooruit maar weer. Je kan tenslotte niet het risico 
lopen dat je ergens bij Vrouwbuurtstermolen denkt 
”had ik nou toch dat bord havermoutpap....”, en 
daarbij komt het ”havermoutadvies” uiteindelijk van 
mijn vader - goed voor vijf Elfstedenkruisjes - dus er is 
geen ontkomen aan.
Thuis loop ik alle kleren na: zweethemd, onderpak, 
zeemleren hesje, wedstrijdpak, salopette, 
handschoenen, kniebeschermers, overtrekhoezen 
en de oude sportschoenen, die al zo’n  10 jaar 
liggen te wachten om in de Zwettehaven te worden 
achtergelaten. De blarenpleisters, vaseline en een 
braamsteentje doe ik in mijn heuptasje. Op tafel staat 
een grote pan spaghetti want het lichaam dient een 
zetmeelpakhuis te worden. Om zeven uur rijd ik met 
nog meer spaghetti en een halve liter havermoutpap 
naar Leeuwarden. Om half negen kruip ik op bed. De 
wekker op twintig over vijf.

Om vier uur wekken geluiden op de gang me. Er zijn 
meer kamertjes gereserveerd voor Elfstedenrijders. De 

Dag is begonnen! Na de douche smeer ik mijn voeten 
licht in met vaseline en hijs me in mijn onderpak.
De start is net op de tv. In werkelijkheid gebeurt 
het zo’n 300 meter verderop, een vreemde 
gewaarwording. De havermoutpap staat al op het 
kookplaatje, de tafel gedekt, thee gezet. Na het eten 
trek ik laag voor laag mijn kleren aan. Stempelkaart 
om mijn hals, heuptas om, m’n gezicht nog even 
invetten, skibril op, schaatsen mee. Wegwezen, want 
liever ben ik wat aan de vroege kant bij de starttent. 
Eenmaal binnen heb ik, voordat ik het weet, een muts 
in de handen van een worstmerk. Het tijdschema 
loopt nog volgens planning, dus mag mijn groep stipt 
om tien over zeven van start. ”Succes mannen” roept 
Erica Terpstra ons bij de uitgang na. Ik geef mijn zoon 
Laurens, die me uitzwaait, de ”worstmuts”, wens hem 
een plezierige dag, hij mij succes en dribbel naar de fel 
verlichte Zwettehaven. 

Om half acht verdwijn ik de duisternis in. De Tocht 
is begonnen. De Zwette ligt er prachtig bij, mooi 
zwart ijs en weinig scheuren. Met een stevige wind 
in de rug begin ik aan een ”inhaalrace”. Ontspannen 
rechtop schaatsend, zeil ik de meesten voorbij - je bent 
tenslotte een IJsleeuw of je bent het niet - en bereik ik 
Sneek om 8.07. Meteen door naar IJlst. Op de Geeuw  
ga ik even lekker in de schaatshouding zitten. Niet 
onopgemerkt, want ik hoor een toeschouwer aan de 
kant zeggen ”moaie rider”.  “Bedankt” mompel ik in 
mezelf. Daar kan ik mee vooruit.
Op de Wide Wimerts begint het licht te worden en 
begin ik iets van de oostenwind te merken. De skibril 
moet op en in konvooi gaat het naar Woudsend. Hier 
merk je het al: we moeten vandaag samenwerken. Als 
ik na Woudsend het Slotermeer oprijd voel ik de sterke 
oostenwind pas echt. Dit krijgen we dus ook op het 
traject Harlingen-Dokkum, realiseer ik mij. Om 9.03 uur 
ben ik in Sloten. Bij de molen neem ik een kop thee 
en kauwend op een hap studentenhaver rijd ik terug 
richting Slotermeer. Ineens schiet mij een wit-lila ”van 
der Plas” jasje voorbij. Erachter aan! Een IJsleeuw. Via 
een ”steigerung” zit ik er snel achter. Het is Jan Bosma 
met een vriend. Ze stoppen en Jan draait zich om en 
vraagt: ”wa bisto dan?”  Ik doe mijn skibril omhoog, 
zodat Jan mij kan herkennen. Met zijn drieën kachelen 
wij verder richting Balk. Daar zie je dezelfde gezellige 
taferelen als in Sloten. Op de Luts moet je  uitkijken 
om niet in een scheur te komen of jezelf tijdens een 
inhaalmanoeuvre op te hangen aan een boomtak. 
Op de Morra gaan beide heren even uit de broek. Ik 

hoef gelukkig nooit als ik schaats. ”Ik wachtje wol in 
Starum op Jim” zeg ik terwijl de storm me wegblaast in 
westelijke richting. Boven mij fladdert een helikopter. 
In Staven laat ik stempelen om 10.08. Ik wacht even, 
maar om niet koud te worden rijd ik rustig door. Nog 
geen tel later komen Jan en Sjoerd er al aan. Op de 
Dijkvaart werken we eendrachtig met elkaar en met 
anderen samen. Zo nu en dan van kop wisselen werkt 
prima. Als we aansluiten op voor ons rijdende colonnes 
die ons niet hard genoeg gaan, gooien we de beuk 
er in en gaan er voorbij. In Hindeloopen laat ik naast 
mijn stempel weer de tijd (10.44) noteren. We besluiten 
thee te drinken en wat te eten. Hindeloopen net uit, 
zet een professionele fotograaf ons op de foto.

Na ongeveer een half uur rijden we Workum binnen. 
Bolsward halen voor 12 uur moet mogelijk zijn denk 
ik, want we liggen goed ”op schema”  Even voor 
Bolsward remmen Jan en Sjoerd plotseling. Jan zijn 
vrouw Nanda (al weer een IJsleeuw) staat  aan de kant 
met een ”verzorgingstas”. Hoewel ze niet op mij had 

gerekend zat er voor mij ook een kop thee in. Oe, dat 
smaakt! Nanda zet ons nog even snel op de foto en we 
gaan verder. 

Om 12.05 glijden we Bolsward binnen. Lachend en 
zwaaiend laten we ons ook hier toejuichen. Deze 
taferelen herhalen zich in Harlingen waar het is  
afgeladen op walkanten en bruggen. Dweilorkesten 
houden de stemming er in. De worstfabrikant heeft 
goed uitgepakt, want het ziet hier helemaal oranje 
van de ”worstmutsen”. We stempelen om één uur 
precies. ”Zullen we in Franeker wat drinken?” stel ik 
voor. Franeker is voor mij gevoelsmatig het laatste 
tankstation voor Dokkum. ”Doen we”. Zwierend en 
zwaaiend verlaten we Harlingen. 
De wind is, in tegenstelling tot de voorspellingen, 
nog bepaald niet afgenomen. Na krap een uur rijden 
we Franeker binnen, waar we in een kolkende arena 
als helden worden verwelkomd. De toeschouwers 
juichen, deinen en zingen mee op de muziek van het 
dweilorkest. We zijn om 13.58 uur bij het stempelhokje 

v.r.n.l. Jan, Marten en Sjoerd rijden voorop
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en krijgen ons negende stempel. Ik probeer mijn 
vrienden te ontdekken die ergens in de menigte 
moeten staan. Onbegonnen werk in deze oranje-
zee. Zoals in 1985 en 1986 kan ik het ook nu weer 
niet laten om weg  te rijden met een glij-startje. Het 
publiek reageert ogenblikkelijk massaal met een 
oorverdovend gejuich. Die energie zullen we nodig 
hebben tot Dokkum. Om de hoek is een koek en 
zopie. Na twee bekertjes thee vertrekken we naar 
”de hel van het Noorden”.  Met het verstand op nul 
en de blik(vaart)  op oneindig vervolgen we onze 
weg. Zo nu en dan moet ik even aanzetten om het 
contact met het treintje, waarin we rijden, niet te 
verliezen. Dat doet even pijn in de benen, dus zet 
ik het gevoel ook op nul. De wind fluit zo langs je 
oren, dat je weinig hoort. Ik los Jan af en doe mijn 

kopwerk, laat mij weer zakken en schuif er weer 
tussen. Bij Vrouwbuurtstermolen hoor ik Jan plotseling 
afremmen. Er staat familie van hem aan de kant. We 
krijgen thee en een banaan. Ineens hoor ik mijn naam 
roepen. Het is IJsleeuw Kor Visser, die passeert. We 
bedanken Jan’s familie en vertrekken. De moderne 
windmolen van Bartlehiem komt al snel in zicht. De 
Dokkumer Ee ligt er prachtig bij, maar de wind is nu 
weer pal tegen en lijkt zelfs nog te zijn aangetrokken. 
Op de in tweeën verdeelde Dokkumer Ee zien we aan 
de andere kant van de sneeuwrand allemaal bofkonten 
rijden die al weer lekker voor de wind terugrijden. Het 
is slechts een kwestie van tijd, houd ik mezelf voor, dan 
rijden wij daar ook. En dan het  fantastische Dokkum. 
De schijnwerpers branden inmiddels en duizenden 
”worstmutsen” juichen ons toe. Wat een sfeer! We 

kijken om ons heen om daar zoveel mogelijk van op te 
snuiven. In 1986 heb ik hier in Dokkum een kwartier 
staan genieten, maar nu, begin januari, is het al bijna 
donker en gunnen we ons minder tijd. 
Om klokslag vijf uur verlaten we langs de prachtig 
verlichte molen de elfde stad om terug te worden 
geblazen naar de eerste stad. Nu zijn wij de bofkonten. 
We stuiven de Ee af. Voor Birdaard zie ik door mijn 
donkere bril plotseling een silhouet met beide armen 
zwaaien. Het is Nanda weer. We stoppen. Jan wil 
even wachten, maar omdat het nu snel donker wordt, 
besluit ik door te rijden. Waarschijnlijk doordat ik 
nu  voor de wind rijd, krijg ik wat kramp in de benen. 
Gelukkig ben ik het voor Bartlehiem kwijt. Linksaf 
naar Oudkerk. Oei, dit ligt meer in de wind, dan ik had 
gedacht. Om niet in een scheur te belanden zet ik mijn 
bril omhoog. Dat scheelt qua licht, maar ook qua kou! 
Ik knipper driftig met de ogen - veel knipperen hadden 
ze op de tv gezegd -, maar het bevalt me niet. Ik zet 
mijn bril weer op en tuur door het bruine kunststof, 
speurend naar de scheuren die zich  enigszins licht 
aftekenen.  Soms rijd ik even op de gok. ”Hoever  is het 
nog naar Oudkerk” vraagt een pittig rijdende dame, 
met wie ik op de Ee ook al een tijdje zwijgend had 
opgereden. ”Daar bij die brug is het” wijs ik naar het 
licht in de verte.
Vanaf Oudkerk is het weer pretrijden geblazen. 
Vergezeld door aanmoedigingen, verdwijn ik de 
duisternis in en glijd langs de ijsbaan naar de Murk. 
Tientallen keren heb ik van jongs af aan dit laatste 
stukje al gereden. Samen met tientallen geslaagde 
kandidaten nader ik de verre lichten die bij de finish 
staan opgesteld en hier al te zien zijn. Ieder rijdt nu 
voor zich, geconcentreerd. De wind is onze vriend, dus 
samenwerken hoeft niet meer. Van kramp merk ik niets 
meer dus zet ik de sokken er nog even flink in. De felle 
lampen bij de Hoge Brug verblinden me bijna. Even 
denk ik weer aan dat felle licht bij de Zwettehaven. 
Hoe lang was dat geleden? Ik rijd de Bonke op  en 
kan me ternauwernood beheersen een eindsprint te 
maken. Samen met de ”pittig rijdende” dame glijd 
ik rustig over de gele finishlijn, toegejuicht door de 
niet aflatende toeschouwers. We feliciteren elkaar en 
zoeken onze weg naar de kant. Om klokslag 6 uur krijg 
ik mijn laatste stempel.
De hoezen kunnen definitief onder, de klompsokken 
aan. Zittend op het bankje kijk ik naar links en daar 
zit mijn naamgenoot Marten Reitsma! ”Hee, Marten” 
geef ik hem een klap op de schouder. ”Ah, Marten”. 
Wat een toeval niet? Verderop zie ik Jan Wijnsma en 

Henk Elzinga, allemaal IJsleeuwen. Het lijkt wel een 
clubwedstrijd. Ik stap in de ”speciaal vervoer” bus  
en raak meteen aan de praat met de wildvreemde 
”kruisridder” naast me en zo hobbelen we naar het 
FEC.
Na het inleveren van mijn stempelkaart geniet ik nog 
even na in de gezellige hal, koop een bos bloemen 
voor oma en vertrek. En nog steeds zweef ik. 

Aebe Haima
Zo heeft iedere deelnemer van de Tocht der Tochten 
zijn belevenissen. Een aantal IJsleeuwen, Zus Wassenaar, 
Hylke Schuurmans, Eeuwe de Vries en Aebe Haima, 
vinden we terug in het boek ‘De koude erfenis’ van 
Hylke Speerstra, schrijver en oud-hoofdredacteur van de 
Leeuwarder Courant.
De koude erfenis kunnen we gerust beschouwen als 
een standaardwerk in de schaatsliteratuur. Een aanra-
der voor wie iets wil begrijpen van mensen die met het 
schaatsvirus besmet zijn. De auteur beschrijft zijn eigen 
avonturen in de tocht  van 4 januari 1997, rijdend in een 
ploegje met onder andere Euwe de Vries uit Oudkerk. 
Daarnaast vertelt hij vele verhalen van het ijs en maakt 
hij duidelijk waarom de  schaatssport in Friesland zo’n 
belangrijke plaats inneemt. 
In Hoofdstuk 14 staat het bijzondere verhaal van Aebe 
Haima, beter bekend als dokter Haima uit Weidum. Hij is 
dan ook niet zomaar een deelnemer. In zijn jonge jaren 
was hij een topkaatser die tweemaal de PC in Franeker 
won. Grotere roem kun je als kaatser niet bereiken. 
Aanvankelijk was Haima geen schaatsfanaat. In het 
schaatsen miste hij “het raffinement van het kaatsen 
en de zinderende spanning van een volle kaatsarena.” 
Bovendien had hij als kind, wonend op een boerderij bij 
Dongjum, tijdens Elfstedentochten heel wat tobbende 
achterblijvers gezien. Moeizaam sleepten zij zich voort 
op de Dongjumervaart richting Berlikum. “In 1942 was 
de stal zelfs omgetoverd tot een veldlazaret vol kreu-
nende en rochelende stumpers.” 

Veel later kreeg hij toch de smaak van het schaatsen te 
pakken. Misschien was hij aangestoken door de ijskoorts 
van zijn patiënten in Weidum. Met veel animo trainde 
hij op het ijs van Thialf. ‘s Zomers was hij regelmatig pre-
sent bij de droogtraining in de Groene Ster. Daarbij was 
er één oefening die hij verafschuwde: de korte sprintjes 
in het rulle zand. Toen Jan Velt hem hierover hoorde 
mopperen riep hij met een grijns: “We doen dit nog één 
keer, speciaal voor dokter Haima.”
Halverwege de jaren negentig kreeg Aebe Haima pros-

v.l.n.r. Marten, Jan en Sjoerd
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nauwelijks een doorgang voor het duo overblijft. 
Voor iemand als Rein, die van de ruimte en de stilte 
houdt en het liefst alleen op een verlaten vaart schaatst, 
moet dit een bijna claustrofobische ervaring zijn. 
Gelukkig doorstaan ze deze hindernis ongeschonden. 
Op het laatste deel van het traject demarreert Evert uit 
volle macht. Rein probeert er nog weer bij te komen, 
maar slaagt daar niet in. Zijn krachten zijn aangetast 
door de zware inspanningen en de confrontatie met de 
motor. Toch lukt het hem om de nummer drie, Robert 
Kamperman, royaal voor te blijven. Zo schaatst Rein 
Jonker op de Bonke triomfantelijk juichend over de 
eindstreep. Hij finisht ruim een minuut na winnaar Evert 
van Benthem als tweede.
Zijn commentaar na afloop: “Je rijdt voor wat je waard 
bent. Of dat nu de tweede, de dertigste of de honderd-
ste plaats is. Ja, toen ik er met Evert even vandoor was 
dacht ik: dit is de kans van mijn leven. Maar meer dan de 
tweede plaats zat er gewoon niet in.” 

Minder bekend maar misschien wel net zo groot is de 
prestatie die Rein levert in de editie van het jaar daar-
voor. Half februari 1985 ligt er ijs in de Friese vaarten, 
maar de weermannen voorspellen dooi. Op grond 
van die sombere weersverwachtingen besluit Rein 

taatkanker. De organen die het testosteron produceren 
werden weggenomen, maar hij was er de man niet naar 
om bij de pakken neer te gaan zitten. Integendeel, hij 
genoot intenser van hetgeen het leven hem nog te 
bieden had. Inclusief het schaatsen, “dat speelse, dat 
wankele bestaan op de smalle ijzers, dat doorzetten; 
het was voor hem het symbool van het leven waaraan 
hij zich zou blijven overgeven.”
En zo reed hij als zeventigjarige (!) de tocht van 1997 
met zijn maten Johannes van den Berg, jongere broer 
van Jeen, en Roelof Woudstra. “Ik moest als één van de 
weinigen - wellicht als enige in de Elfstedentocht - met 
nul procent aan testosteron zien rond te komen.” Het 
traject Staveren - Dokkum tegen de wind in viel hem 
zwaar. “In die woestijn genoten we van de oases”, 
vertelde hij, “Dat waren de ijsfeesten in Hindeloopen, 
Workum, Bolsward, Harlingen en Franeker. Overal werd 
je met gejuich overgoten.” 

Op de Dokkumer Ee kreeg Haima fikse tegenslag. Om 
in het donker de figuren om hem heen beter te kun-

nen onderscheiden zette hij af en toe zijn skibril af. 
Prompt bevroren zijn ogen. Daardoor werd het zicht 
nog minder. Na het keerpunt in Dokkum ging het met 
een schuine rugwind goed totdat voorbij de brug van 
Klooster Klaarkamp het noodlot toesloeg. Verblind 
door een schijnwerper reed hij zomaar   een rietkraag 
in. “Remmen kon al niet meer, ik moet in een kwalster-
laag zijn geblokkeerd. Met een smak klapte ik voorover, 
met de ribbenkast tegen het basalt.   Verdoofd bleef 
ik liggen. Denken lukte eerst niet, voelen wel. Een ste-
kende pijn in de ribben.” Zijn maten Johannes en Roel 
zochten de omgeving af om hem te vinden, ze riepen 
telkens zijn naam maar hij kon geen geluid voortbren-
gen. Zelfs toen ze vlakbij hem stonden was hij niet in 
staat om hun te laten merken waar hij lag. Tenslotte 
gaven ze de moed op en reden door naar Birdaard in de 
hoop hem daar te treffen. Enige tijd later krabbelde de 
dokter die nu zelf patiënt was overeind en begaf zich 
met veel vallen en evenveel opstaan in de richting van 
Oudkerk. Bij een EHBO-post vroeg  hij om oogzalf. Het 
gezichtsvermogen werd er niet beter op. Enkele barm-
hartige Zuid-Hollanders namen hem op sleeptouw naar 
de finish. Hoe vaak hij ook viel, ze hesen hem elke keer 
weer overeind. Flink aangeslagen, maar op eigen benen 
haalde hij tenslotte de eindstreep. Zijn “ultimo demon-
stratio vitae”, zoals hij het zelf noemde, was voltooid. 

Rein Jonker
De ultieme Elfstedentocht van een IJsleeuw is natuurlijk 
die van Rein Jonker uit Wytgaard in 1986.  Zijn tweede 
plaats achter de op dat moment zeer sterke Evert van 
Benthem is een fantastische prestatie die met grote 
letters in de annalen van de vereniging bijgeschreven 

wordt. Al vroeg in de wedstrijd bevindt hij zich in gezel-
schap van Evert, in de achtervolging op een vroege kop-
groep. Bijvoorbeeld bij de doorkomst in Sloten passeren 
ze zij aan zij. Geleidelijk rukken ze op naar het front.  In 
Franeker hebben ze het ontsnapte viertal te pakken en 
stempelen ze gelijktijdig met de voormalige koplopers. 
Op de Finkumervaart ontsnapt van Benthem. Hij rijdt 
solo onder  het befaamde bruggetje van Bartlehiem 
door, maar bij Birdaard  wordt hij weer ingelopen door 
de groep achtervolgers onder aanvoering van Jonker. 
Op de Dokkumer Ee plaatst Rein de beslissende demar-
rage. Niemand volgt. De enige die nog bij hem kan aan-
sluiten is Evert. Ze bouwen samen een ruime voorsprong 
op, maar dan komt Rein ten val. 

De motorrijder met een cameraman in het zijspan 
kan hem niet meer ontwijken en rijdt tegen hem op. 
Gewone stervelingen zouden door zoveel pech en li-
chamelijk ongemak gesloopt zijn. Maar Rein Jonker wil 
niet van opgeven weten, krabbelt overeind en komt 
zelfs weer in het kielzog van van Benthem.  In Dokkum 
stempelen de twee kopmannen met nog een halve 
minuut  voorsprong. Op de terugweg breiden ze hun 
voorsprong gestaag uit. In Bartlehiem dringt het pu-
bliek steeds verder op, waardoor er in de mensenmassa 

Haima aan de start

Haima en Osinga aan het klúnen in 1985

Rein Jonker komt ten val...
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met de bus naar Polen te gaan voor de Alternatieve 
Elfstedentocht. Bij de Poolse grens hoort hij dat de 
echte tocht in Friesland, voor het eerst na tweeëntwin-
tig jaar, wél doorgaat. Niets kan hem tegenhouden, hij 
moet en zal daarbij zijn. Veel Friezen in het gezelschap 
denken er net zo over. Dus begint één van de bussen 
meteen aan de terugreis. Na een zeer vermoeiende bus-
rit arriveert hij net op tijd voor de inschrijving. Ondanks 
drie nachten zonder slaap kan hij in de wedstrijd  goed 
meekomen. Hij besluit in de buurt te blijven van zijn 
grote voorbeeld Jan Roelof Kruithof, die in het voor-
afgaande decennium vrijwel onverslaanbaar was in de 
Alternatieve Elfstedentochten. Maar daarin hoefde 
nooit geklúnd te worden. Door de beroemde strui-
kelpartijen van Kruithof bij het klúnen in Witmarsum 
raakt ook Rein op een minuutje achterstand. Het lukt 
niet meer om dat gat dicht te rijden. Hij blijft met tien 
anderen in de tweede groep rijden. Bij de finish laat 
hij de sprint lopen en eindigt als vijftiende, nog steeds 
op geringe achterstand van de kopgroep van vier man 
waarvan Evert van Benthem zich de snelste en slimste 
toont.
Meer over Rein Jonker in het hoofdstuk Wedstrijden en 
Kampioenen.

Us Atsje
Atje Keulen-Deelstra, ook één van onze coryfeeën, 
ondervindt tijdens de tocht in 1997 haar enorme  po-
pulariteit bij het publiek. Zodra bij de stempelplaatsen 
de mensen haar herkennen scanderen ze minutenlang 
“Atje, Atje”. In 1985 schaatst zij voor het eerst mee in 
de toertocht, uitgedaagd door haar echtgenoot Jelle. 
Tegenover al haar gouden en zilveren medailles stelt 
hij plagend zijn Elfstedenkruisje. Dat heeft hij wel en zij 

niet. Dat gemis wil Atje nu eindelijk rechtzetten. Hoewel 
ze in de toertocht is gestart kan ze haar wedstrijdmen-
taliteit toch niet helemaal loslaten. Ze wil graag de 
eerst aankomende vrouw in de toertocht worden. De 
voor haar rijdende Annie Borckink, net als Atje winnares 
van een Olympische medaille, is daarbij een geduchte 
concurrente. Op het laatst weet ze te profiteren van een 
inzinking bij Annie en bereikt op de finish twee doelen. 
Het begeerde kruisje en de positie van eerste vrouw in 
de toertocht. Later beleeft ze nog een nieuwe mijlpaal. 
Zij is de allereerste vrouw aan wie het Elfstedenbrevet 
wordt uitgereikt. Dit houdt in dat je de drie versies van 
deze monstertocht op de schaats, op de fiets en lopend 
hebt voltooid. In het voorjaar van 1987 neemt ze hier-
voor een fraai gekalligrafeerde oorkonde in ontvangst. 
Een andere IJsleeuwin die deze drievoudige prestatie  
volbrengt is Zus Wassenaar. 

Wedstrijdrijder Gerrit Terpstra
Gerrit Terpstra rijdt in 1985 en 1986 nog in de toertocht 
maar wordt daarna IJsleeuw en eindigt in de wedstrijd 
van 1997 op plaats 98. “Als ergens het woord ‘ijs’ werd 
geroepen spitste ik de oren. Ik was helemaal aan het 
schaatsen verslingerd en wilde maar één ding: rijden.” 
Door verscheidene valpartijen raakt hij steeds meer op 
achterstand. “Maar ik wilde naar de Bonke. Ik moest 
en zou over de streep.... Schaatsen op de ijsbaan ligt 
mij toch minder goed. Ik ben meer een ‘rammer’. Type 
Hulzebosch. Beuken en niet zeuren... Al wordt de tech-

niek de laatste jaren steeds beter. Wat dat betreft heb ik 
veel van mijn leermeesters, Jeen van den Berg en  Rein 
Jonker, geleerd.”

Fenomeen Hotze
Een andere kanjer van het natuurijs is Hotze Zandstra 
uit De Tike. Op kunstijs doet hij bij de B-rijders redelijk 
mee, maar als er echt met de elementen gevochten 
moet worden is hij vele toppers van de A-rijders de 
baas. Vanwege het uitblijven van de Echte  vestigt hij 
zijn roem in de Alternatieve Elfstedentochten. Zo ver-
meldt Erik Hulzebosch op zijn website: “Mocht het heel 

bar en boos worden dan moet er natuurlijk rekening 
gehouden worden met Zandstra.”
Via trainingsgenoot Bauke Mulder komt Hotze bij de 
club. Samen met o.a. Bauke Mulder en Lolke Boorsma 
zit hij bij de IJsleeuwen in een leuke groep marathon-
rijders. Via C3 en C1 klimt hij op tot landelijk B-rijder. 
“Natuurijs is mijn favoriete ijs, kunstijs interesseert mij 
verder weinig.”
Legendarisch is zijn avontuur bij Kuopio op het 
Kalavesiemeer. Tijdens de Finse Alternatieve 
Elfstedentocht 2000 strijdt hij als eenling in een achter-
volgende groep op de koplopers Ruud Borst en Rob van 
Meggelen. Verzorgers om hem onderweg van voedsel 
te voorzien heeft hij niet. Daarom heeft hij van tevo-
ren alvast zeventien ‘stukken brood’ opgegeten. Het is 
snijdend koud, de temperatuur is min twintig graden.  

De samenwerking in de groep met Henk van Benthem, 
Peter de Vries en Jan Maarten Heideman laat te wensen 
over, dus gaat Hotze ervandoor. Hij gooit het tempo 
omhoog maar slaagt er niet meer in de koplopers te 
achterhalen. Hij finisht fraai als derde. Maar na afloop 
blijkt Hotze bevriezingsverschijnselen te hebben aan 
zijn handen en tenen. Het ziet er aanvankelijk niet best 
uit. “Ik voel me nu een kleine man. Ik wil mijn tenen nog 
niet ter beschikking stellen aan het schaatsmuseum in 
Hindeloopen. Daar staan er al een paar op sterk water. 
Vreselijk lijkt me dat,” zegt hij.

Gelukkig valt het uiteindelijk mee en overwint Hotze 
ook deze fysieke problemen.
J.R. Kruithof overheerste in zijn tijd maar won nooit een 
Elfstedentocht, omdat die niet gehouden werd. Toen 
dan eindelijk het “It sil heve” klonk uit de mond van Jan 
Sipkema was hij over zijn top heen. Zo moet ook Hotze 
maar afwachten of hem de kans op deelname geboden 
wordt in zijn sterkste jaren. 

De legendarische tocht van ‘63
In 1963 bestonden de IJsleeuwen nog niet, maar op 18 
januari was er wel een Elfstedentocht waaraan een aan-
tal van onze leden deelnam. Het werd een hele zware 
tocht. Van de 10.000 toerrijders zouden er maar 69 de 
finish op de Grote Wielen bereiken. Bij die succesvolle 
0,69% waren Eeuwe de Vries en George Schweigmann 
sr. Eeuwe was toen nog maar zeventien jaar; hij reed de 
tocht in 16 uur en finishte rond kwart over tien. George 
kwam om kwart voor twaalf in het laatste groepje met 
de bekende Groninger Jaap Nienhuis uit Usquert over 

De ontknoping nadert

Atje met Elfstedenbrevet

Gerrit Terpstra bij zijn sponsor voor de deur

Hotze Zandstra rijdt op kop in 2002 te Oudehaske  - foto 
Friesch Dagblad
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de streep. Zijn unieke belevenissen staan beschreven in 
het boek “De mannen van 63” van Marnix Koolhaas en 
Jurryt van de Vooren. Dit boek is volledig gewijd aan die 
69 toerrijders. 
Ook  George reed zijn eerste Elfstedentocht op zeven-
tienjarige leeftijd. Dit gebeurde in 1942. In totaal deed 
hij maar liefst acht keer mee en hij reed ze allemaal uit. 
De meest bizarre was die van 1963. In het begin verliep 
alles nog vrij soepel. In elke stad gaf hij een envelop met 
een gulden erin aan een omstander om een telegram 
te laten versturen aan zijn vrouw. Zij was een week 
eerder bevallen van hun achtste kind en lag nog in het 
Bonifatius Hospitaal. Tegenwoordig heeft iedereen een 
mobieltje maar toen was het telegram een snelle ma-
nier om te melden hoe het ging. Je betaalde per letter 
dus de tekst moest zo kort mogelijk zijn. Bijvoorbeeld:

Workum 11.10   mooi maar zwaar
De zwaarte lag mede aan de verwonding die hij opliep 
tussen Sloten en Staveren.  Tegenwoordig weet elke 
geoefende schaatser dat je de achterkant van het ijzer 
ongeveer zo rond moet laten slijpen als een dubbeltje. 
Toen was dat nog niet zo bekend. Degene die voor 
Schweigmann reed sloeg met de schaats achteruit en 
de punt raakte hem vol op de knie. Bij de EHBO-post in 
Warns zette een arts er twee hechtingen in. Ondanks 
deze wond besloot George om verder te schaatsen. Tot 
Hindeloopen ging het goed. Bij de stempelplaats legde 
iemand een hand op zijn schouder. Het was diezelfde 
arts, die hem achterna gereden was om te kijken hoe hij 
zich hield. “Het lijkt of je er geen hinder van hebt. Maar 
wees voorzichtig. Forceer niets”, luidde het medische 
advies.  
“Dat zo’n man je helemaal volgt naar Hindeloopen. Dat 
hij bezorgd voor je is ... ja, daar krijg je een kick van. 
Wat geweldig was dat”, zei Schweigmann later.
Vervolgens ging het richting Bolsward. “Bij Parrega 
loopt er langs de vaart een weg, waar mensen je met 
een auto kunnen begeleiden. Nu rijden ze daar met  
camera’s, maar toen reden daar vooral familieleden met 
auto’s mee op. Ik wilde dat per se niet. Een familielid in 
een auto naast je, terwijl je met een Elfstedentocht be-
zig bent, is vreselijk. Je bent met iets bezig, je bent aan 
het knokken, je bent met jezelf bezig, en dan roepen 
ze vanuit een warme auto: “Gaat het nog?” Dan ga je 
denken aan die warme auto, en geef je het gemakkelijk 
op. Ik heb er heel wat gezien die het daarom opgaven. 
Er waren zelfs mensen die vanuit hun auto riepen: 
“Gekkenwerk! Gekkenwerk!”
Familie moet alleen langs de kant staan om voeding te 

verzorgen. Verder heb je geen behoefte aan mensen die 
je kennen. Ze zeggen wel eens: het verstand op nul zet-
ten, maar het is niet het verstand op nul, het is gewoon 
doorzetten. Elke slag die je doet, ben je dichter bij het 
eindpunt. En dat moet je jezelf gewoon voorhouden.”

Harlingen 13.30 uur
Franeker 14.25   gaat weer
Achter deze laatste mededeling schuilt een heel verhaal. 
Door een overmoedig sprintje naar de stempelpost in 
Franeker reed hij in een scheur en klapte voorover, kei-
hard op zijn gewonde knie. De hechtingen scheurden 
los en de wond bloedde weer.
“Ik moest mee naar boven, naar een gemeentekantoor-
tje. Op een bureau ben ik gaan liggen. Een zekere dok-
ter Fennema haalde de losse krammen eruit. “Ja”, zei 
hij, “die kan ik er niet meer  inzetten. Je zal op moeten 
houden.” “Nou”, zei ik, “hoe laat is het?” “Het is kwart 
voor twee.” “Kwart voor twee? Ik ben nog nooit zo 
vroeg in Franeker geweest. Oh man, dan kan ik lopende 
naar Leeuwarden komen. Ik geef nog niet op.”
Op de Blikvaart krijgt hij opnieuw pech, nu met het 
materiaal. In een scheur breekt zijn schaats. Het ijzer is 
helemaal dubbel geklapt. Strompelend haalt hij Oude 
Leije. Daar leent hij van de smid een paar “oversized” 
schaatsen. Hiermee voltooit hij in de laatste groep de 
barre tocht. Vanwege de grote hoeveelheid sneeuw op 
het ijs gebeurt dat vaak meer lopend dan rijdend. Langs 
de Murk gaan ze klúnend door het weiland omdat 
daar nauwelijks sneeuw ligt. Op de laatste honderden 
meters is het ijs weer sneeuwvrij. Zodoende komen ze 
toch schaatsend over de finish, een kwartier voor slui-
tingstijd.

Na afloop realiseert George zich hoe uniek deze 

prestatie geweest is. Hij organiseert daarom een en-
quête waarin hij alle 69 toerrijders naar hun ervaringen 
vraagt: 
Hoe was de voorbereiding?
Hoe laat in Bolsward, en in Bartlehiem?
Welk soort schaatsen?
Met of zonder bril gereden?
Heeft u lichamelijk ongemak gehad op de dag zelf?
Was uw conditie een week later weer geheel hersteld?
En, als klap op de vuurpijl:
Wat waren uw drijfveren om toch mee te doen, ondanks 
de voorspelde zware tocht?

Op de laatste vraag geven verscheidene deelnemers 
als antwoord: “de Elfstedenkoorts.” Of: “Meedoen is 
zwaar maar thuiszitten nog zwaarder.” 
De antwoordformulieren met pasfoto zijn allemaal 
bewaard gebleven en zijn na te lezen in “De mannen 
van 63”. 
Later wordt Schweigmann gevraagd om toe te treden 
tot het bestuur van De Friesche Elf Steden. Hij wordt 
daarin verantwoordelijk voor de wedstrijdrijders.

Dat zoveel deelnemers in 1963 het begeerde kruisje niet 
haalden kwam onder andere door  de strenge organisa-
tie. Deze wierp in de loop van de dag blokkades op die 
even moeilijk te passeren waren als Checkpoint Charly 
in Berlijn. Slechts enkelen, waaronder Henk Gemser, 
wisten aan die blokkades te ontsnappen. Enorm veel 
rijders met vertraging mochten daar tot hun teleurstel-
ling  niet  verder schaatsen. Maar het voortijdige einde 
kon ook liggen aan blessures, kapotte schaatsen of de 
carburateur. De carburateur? Ja, de carburateur. Het 
zal je maar gebeuren. Je bent al geruime tijd lid van de 
Elfstedenvereniging, je mag starten in de eerste groep, 
maar op het kritieke moment wil de auto niet starten. 
Arme Auke Flapper. Ruim een uur te laat vertrok hij 
pas. Ondanks de extreme omstandigheden bereikte hij 
zonder lichamelijke klachten Franeker. Daar werd ook 
hij van het ijs gehaald. Dat uur verlies van ‘s morgens 
deed hem de das om. Geen kruisje. Althans toen niet. 
Inmiddels heeft deze schapenboer uit Weidum er al 
drie. Voor Auke was 1985 een makkie en een jaar later 
eindigde hij in de wedstrijd op plaats 129, ruim 53 mi-
nuten na Van Benthem. En in 1997 reed hij de toertocht 
soepel uit. Zijn grote ervaring draagt hij nu over op de 
jeugd.
Voor de meest recente edities van de Elfstedentocht was 
zoveel belangstelling dat  er een uitgekiende lotings-
procedure voor nodig was om een deel van de 16.000 

deelnemers aan te wijzen. Daarvóór was dat niet zo. In 
de eerste helft van de twintigste eeuw hoefde je je op 
de dag voor de tocht alleen maar in te schrijven en je 
was erbij. Dat wil niet zeggen dat het altijd probleem-
loos verliep. Neem nou Frans de Bruin uit Dronrijp. In 
latere jaren werd hij trainer bij de IJsleeuwen maar in 
1947  was hij dienstplichtig militair in het midden des 
lands.  Toen in december De Tocht werd aangekondigd 
vroeg hij aan zijn commandant toestemming om mee 
te mogen  doen. Eigenlijk kon het niet maar omdat hij 
Fries was mocht hij toch gaan. Hij vertrok liftend naar 
Utrecht. Daar kreeg hij het bericht dat de tocht niet 
doorging. Desondanks nam hij de trein naar Friesland 
om een paar dagen te trainen op het natuurijs in het 
Heitelân. Bij terugkomst werd rapport opgemaakt van 
zijn ongeoorloofde afwezigheid. Korte tijd later werd 
de tocht opnieuw uitgeschreven, maar hij moest nu 
voor straf binnenblijven. Een Fries laat zich echter niet 
zomaar dwarsbomen en zeker een Fries-met-schaatsvi-
rus niet. Dus ontsnapte hij uit de kazerne en ging naar 
Utrecht. Helaas werd hij opgepakt door de marechaus-
see en kreeg huisarrest. Geen Elfstedentocht voor Frans. 

Schweigmann’s telegrammen uit 1963

Auke Flapper als coach in Eskilstuna in 2001 met v.l.n.r. 
Marjolijn Vos, Sanne Velsma, Rienk v.d. Wagen en Jolijn de 
Vries
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Voor anderen evenmin, want hij werd weer afgelast. 
Op 8 februari was het dan toch zover, het ging nu echt 
door. Slim wist Frans te ontsnappen vóór het ochtend-
appel. Op het station van Utrecht wemelde het van de 
marechaussees. Bang om ontdekt te worden sloop hij de 
trein in en hield zich schuil op het toilet. Zijn derde po-
ging slaagde, hij schaatste langs de elf steden, trotseer-
de kou, zand en storm en verdiende zijn kruisje. Terug 
in de kazerne wachtte hem een disciplinaire maatregel, 
dat was duidelijk. Hij werd bij de commandant ontbo-
den. Die beval hem in de houding te staan. “Salueer.” 
Vervolgens keek de commandant hem indringend aan 
en riep alleen maar: “Wegwezen jij!!....”

Bij gebrek aan een echte Tocht wordt er op 3 maart 
1968 in het ijsstadion Thialf een reünie voor oud 
Elfstedenhelden gehouden onder het motto “op z’n elf 
en dertigst” .
Veel bekende namen zien we daar verschijnen: Dirk van 
der Duim, Kees Jongert, Klaas Schipper, Jeen van den 
Berg, Jeen Nauta, Hylke Speerstra, Piet Venema, George 
Schweigmann, Jan Uitham, Aebe Haima, Douwe Kroes.
Voordat de rijders aan tafel gaan wordt er eerst ge-
schaatst. De keuze is een 500 meter, 11 of 30 rondjes en 
het hoeft niet hard. Maar ja, zeg dat maar eens tegen 
deze mensen!

Leidse wetenschappers stelden in 1990 vast dat deel-
nemers aan de Elfstedentocht gemiddeld langer leven 
dan hun leeftijdgenoten. Een betere reclame voor de 
schaatssport is er niet te bedenken.
Klimatologen, milieuvorsers, wichelroedelopers en waar-
zeggers beweren dat er nooit meer een Elfstedentocht 
zal komen, maar wij dragers van het schaatsvirus weten 
beter. Hij komt. Alleen weten we nog niet wanneer. 
Maar één ding staat vast:  op die magische dag  zullen 
wij er klaar voor zijn. 

Frans de Bruin aan het trainen in de IJshal
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In 1967 reist er voor het eerst een trainingsgroep, waar-
onder veel IJsleeuwen, met de bus naar het Beierse 
Inzell om er een week lang intensief te trainen. Klaas 
Visser en Klaas de Jong hebben de leiding. Of het nu 
aan deze trainingen heeft gelegen of niet, feit is dat we 
heel wat namen uit deze groep op diverse podia vaak 
tegenkomen. Wat te denken van Atje Keulen-Deelstra, 
Sijtje van der Lende, Rinske Zeinstra en bij de mannen 
Piet de Boer, Jappie van Dijk, Rein Jonker? 

Hoewel er aanvankelijk binnen de club hier en daar 
scepsis was om zo ver van huis te gaan trainen, is dit 
jaar de toon gezet voor een traditie die voortduurt tot 
op de dag van vandaag en waarvan het eind nog lang 
niet in zicht is. 
De lofzangen op deze Inzell-week zijn niet meer te tel-
len. Al vele jaren staan ze in het IJsleeuwje, de beleve-
nissen van jong en oud. Ze hebben allemaal dezelfde 
strekking:
Genieten van de trainingen, genieten van de “heisse 
Chocolat”, genieten van de wandelingen, genieten van 
het “biken”, genieten van elkaar, soms een beetje balen 
van de regen en vooral balen dat de week al weer zo 
snel voorbij is.
Vanaf 1967 tot 1994 organiseert het bestuur de busrei-
zen naar Inzell.

Bijvoorbeeld In 1984 voor leden vanaf 14 jaar als een va-
kantie- en trainingsreis. De kosten bedragen f 625,- per 
persoon (zo’n   284,-), alles inbegrepen! Maar ook komt 
het voor dat het feest niet doorgaat zoals bijvoorbeeld 
in 1986 wegens gebrek aan belangstelling.
In 1989 is daarvan geen sprake meer:

In de “Schaatsbijlage” van november 1989 besteedt het 
Friesch Dagblad uitgebreid aandacht aan de invasie van 
Nederlanders in Inzell onder de kop: 

“Een ideale voorbereiding op gezonde schaatsvoor-
waarden”

Een aantal passages, geschreven door FD-verslagggever 
Renze Lolkema, nemen we hieronder over:

Koffie met slagroom
Atje Keulen-Deelstra traint met enkele veteranen van 
ijsclub De IJsleeuwen al een groot aantal jaren in Inzell. 
Sjoukje Kramer is één van haar secondanten. Elke och-
tend zijn ze praktisch de eersten die de ijsvloer betre-
den. Daarna wordt er koffie gedronken in het aan de ijs-
baan grenzende restaurant. De voormalig Nederlands, 
Europees en Wereldkampioene uit Jirnsum blijkt haar 
koffie het liefst met veel slagroom te drinken. “Ik hoech 
d’r no net mear sa oan te tinken”, lacht ze. “wy komme 
hjir al sa’n jier of tsien” vult Sjoukje Kramer aan, en “it 
befalt ús altyd wer poerbest”.
Maar, vraag je je af, waarom trekken al die Friezen naar 
West-Duitsland als het overdekte Thialf in de achtertuin 
ligt? De achterliggende gedachte leert dat men even de 
boel de boel wil laten en Inzell zoiets als een sportieve 
vakantie betekent. De invasie Nederlanders stroomt pas 
in de herfstvakantie toe, de kernploegen daarentegen 
zijn twee weken eerder aangekomen.

Jan Charisius
Het fenomeen Inzell is indertijd door Jan Charisius 
ontdekt. Hij trainde begin jaren zestig de nationale top-
pers op de Frillensee, een meer vlak bij Inzell. Omdat 
de omstandigheden als ideaal konden worden geka-

De Inzellreizen

In Inzell ben je altijd welkom
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rakteriseerd, zette Charisius een lobby op poten die 
pleitte voor een kunstijsbaan. Het Nederlandse initiatief 
werd door burgemeester Ludwig Schwabl gewogen en 
goed bevonden. In 1974 was de kunstijsbaan een feit. 
Sindsdien stemt elke Nederlandse bondstrainer zijn pro-
gramma af op Inzell.
Naast de kernploegen zweren ook de recreatieve 

schaatsers bij het wintersportoord. Ettelijke schaatsclubs 
uit het hele land organiseren ieder jaar weer een reis 
naar Duitsland. Eén van die clubs is  De IJsleeuwen uit 
Leeuwarden die daar dit jaar onder leiding van Geert 
Postma trainde. Een vijftig personen tellende groep, 
in de bus aangevuld met leden van het schaatsgewest 
Friesland. De gemiddelde leeftijd van de groep is onge-
veer 22 jaar, met Anne Jonker uit Leeuwarden als oudste 
rijder. De oud-LC-journalist is 66 jaar, maar schaatst als 
een kwieke teenager zijn rondjes. Over het algemeen 
lijkt voor de meeste leden van de club geen gouden 

schaatstoekomst weggelegd. Maar dat is dan ook niet 
de reden die hen naar Inzell drijft. Vergelijk het met de 
spelers van lagere elftallen van een voetbalclub die mis-
schien even fanatiek zijn als hun voorbeelden, maar het 

talent ontberen om hogerop te komen. 
Tot zover het relaas van Lolkema.

Zo zijn over iedere Inzellreis vele verhalen en belevenis-
sen  te vertellen.
Neem bijvoorbeeld 1970.  Dan krijgen de IJsleeuwen 
speciale zelfgemaakte houten medailles. De in die week 
gereden tijden staan erop.
Dan maken we een sprong in de tijd. In 1993 rijdt weer 
een bus vol IJsleeuwen, aangevuld met schaatsers uit 
Sneek en Kampen  naar Inzell. Ook dit jaar is dat weer 
gecoördineerd door Jan Smits. Voor iedereen wordt 
het een prachtige week, behalve voor Kees de Groot. 
Tijdens een fietstocht langs de Frillensee komt hij na een 
afdaling met te veel snelheid in een scherpe bocht naar 
rechts ten val en breekt zijn sleutelbeen. Via Salzburg 
gaat hij met het vliegtuig naar huis. De fatale bocht zal 
bij insiders de geschiedenis ingaan als de “Keesbocht”.
Hoewel een busreis niet half zo comfortabel is als de 
reis met eigen auto, het leuke ervan is wel, dat er een 
groepsgevoel ontstaat. Ook in 1994 is dat gevoel er 
weer. Dat wordt nog versterkt doordat de ploeg op 

De eerste Inzellgangers van 1967:
achterste rij: 
Dirk Schotanus, J. van den Akker, Roel Bokke Span, Durk van der Veer, Johan Minnema, Anne Porte, Gerrit Koopmans, Gert Jan 
Wieringa, Sjoerd de Jong, Rein Jonker, Klaas Visser, Jappie Hingst, Klaas de Jong, Durk de Vries, Wiebren Wind, Harrie Schraa,    
buschauffeur, Bram Brouwer, Jacob Heslinga
middelste rij: 
R. de Bruin, Tette Hooghiemster, Douwe Swierstra, Akke Falkena, Doetie Schilstra, Boukje Spoor, Gerben Speerstra, Piet de Boer, 
Teake de Jong, Jan van der Meulen
voorste rij:
Atje Keulen-Deelstra, Sijtje van der Lende, Maaike Ykema, ?, Mattie Spoor, Rinske Zeinstra, Janna Kuiken, Jacob Schuurman, 
Jappie van Dijk, Willie Delgrosso met vriendin Joke Rauwerda, Hylke van der Goot

De trainingsploeg van 1971 o.l.v. met de trainers Klaas Visser, 
Klaas de Jong en Johannes Osinga

Inzell oktober 1971: Te zien zijn v.r.n.l. Jeen Falkena, Marten Taekema, Jeen Wester, Oelie Reitsma, Johan Minnema, Carl Draaier, 
Durk Schotanus.

Een ploeg met historisch besef met o.a. Douwe Ykema, Gauke 
Nijholt, Johan Wortman, Atje Keulen-Deelstra, Nardus Gijzen, 
Johan Minnema, Herman Valk en (hurkend de krullebol) Jan 
Ykema

Sorbet
Tijdens een trainingskamp in Inzell laat Klaas Visser 
los, dat ze hem midden in de nacht wel kunnen 
wakker maken voor een sorbet. Als dit de volgende 
nacht in de praktijk wordt gebracht en een aantal 
sporters bij zijn bed staan met een sorbet, blijkt 
dat Klaas dit niet zo letterlijk had bedoeld: hij was 
razend!  
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één adres is gehuisvest. In “Haus Andrea”. Het ontbijt is 
gezamenlijk nadat Lolke Boorsma iedereen met een rof-
fel op de kamerdeur weer tot leven heeft geroepen. De 
vriendelijke hoteleigenaar vraagt iedere morgen wat er 
bij het ontbijt moet “Yoghurt oder Ei”. Een op de lach-
spieren werkend dilemma, dat je niet snel vergeet. De 

meesten nemen overigens Yoghurt und Ei.
De warme maaltijden zitten bij de prijs in en zijn geor-
ganiseerd bij “Zur Post”. In colonne gaat de hele groep  
iedere avond naar dit typisch Duitse restaurant toe. 
De beide buschauffeurs, die halverwege de week een 
tripje met ons maken, gaan ook mee. Het is een stok-

oude  herberg waar in vroeger tijden de postkoets een 
halteplaats had. Daar komt ook het verhaal van Eelco 
de Rook op tafel, die in 1992 op de fiets naar Inzell is 
gereden. Om in zijn bagage gewicht en ruimte te be-
sparen had hij van de routekaarten alles weggeknipt 
wat verder dan een paar kilometer van de route af lag. 
Alle losse strookjes plakte hij vervolgens achter elkaar 

tot één lange strook, die hij kon oprollen. Een creatieve 
oplossing, maar of het een gat in de markt is.....
Geert Postma, Jan Velt en Johannes Osinga opereren dat 
jaar als trainers. Door de vakantiespreiding is het lekker 
rustig op de baan. Na de training kun je de kunst afkij-
ken van de nationale ploegen uit Duitsland, Oostenrijk, 
Zuid Korea en Japan. Die trainen op speciale uren voor 

landenteams. Vermakelijk is het om een dag later een 
straftraining mee te maken van een drietal Koreanen, 
die naar de smaak van de trainer iets te veel en veel 
te laat feest hadden gevierd. Deze training valt op ons 
vroege trainingsuur (Allgemeines Training). Aangezien 
de heren gewend zijn de hele baan ter beschikking te 
hebben, houden ze geen rekening met andere schaat-
sers (lees IJsleeuwen) in de bocht. Het onvermijdelijke 
gebeurt dan: alle drie kegelen ze als dominostenen 
onderuit. Hoewel wij geen woord Koreaans kennen, de 
strekking van hun uitroepen was ons volkomen duide-
lijk.

Ieder jaar is Inzell ook weer “the place to be” als je 
bekende schaatssterren wilt zien trainen of gewoon 
tegenkomen op straat, in de winkel of de kroeg. Als je 
een beetje geluk hebt mag je ook nog met hem of haar 
op de foto.

In 1995 rijdt er voor het eerst sinds een jarenlange 
traditie geen “IJsleeuwenbus” naar Inzell, zodat de 
buspassagiers eigen vervoer moeten zoeken. Inzell-co-
ordinatrice Zus Wassenaar reserveert tijdig de apparte-
menten. Bovendien organiseert ze wie met wie mee-
rijdt. De komende jaren zal dit zo blijven en steeds meer 
Inzellgangers raken hierop ingesteld. Dat blijkt wel uit 
het aantal deelnemers van honderd met als trainers Jan 
Velt, Maria de Haan en Zus Wassenaar. Ieder zoekt zijn 
eigen weg en op de baan ontstaan spontaan allerlei 
trainingsgroepjes. 
Halverwege de week groeit er bij velen de behoefte 
om het dagritme van ontbijten-trainen-rusten-eten-
trainen-slapen-ontbijten......te doorbreken. Dan is het 

In 1993 rijdt er nog een bus met onder meer v.l.n.r. Martina 
Blanke, Lolke Boorsma, Jolanda Smedinga, Kees de Groot, 
Evert Koopmans, Laurens Taekema, Johan Dijkstra en Synie 
Buma

Een unieke medaille uit 1970

Ook in 1977 was er een enthousiaste ploeg in Inzell 

Een uitstapje in 1991 naar de zoutmijnen in Berchtesgaden

Kees de Groot in betere tijden

Luchtacrobatiek
Tijdens een weekje serieus trainen in Inzell moet het 
kunnen om een avondje feest te vieren in de disco. 
Zo gebeurde ook op vrijdagavond 29 oktober 1993. 
Lekker dansen en drinken in discotheek Marco Polo 
met levende muziek. De houten geluidsboxen op 
zwenkwieltjes lijken op gymnastiektoestellen. Als 
de band even pauzeert krijgen we onze eigen ruige 
rockmuziek te horen die op een ingeleverd cassette-
bandje staat. Tijdens zo’n stevig nummer klimt Jelle 
Jellesma op zo’n “gymtoestel” en geeft een sterk 
staaltje van luchtgitaarspel ten beste. Werkelijk 
fantastisch. Iedereen klapt en joelt mee. Jelle is 
een echt talent. Daar kan nog een schepje bovenop 
denkt onze rock-star en rijdt  op zijn sokkel, zichzelf 
aan het plafond voorttrekkend, naar het midden 
van de dansvloer. Hij staat nu voor de volle honderd 
procent in het centrum van de belangstelling. Maar 
wat doet ie nu? Jelle wil de show nog wat extra’s 
geven en trekt zichzelf aan het plafond omhoog 
om er een soort vogelnestje maken. En dan gebeurt 
het. Het verlaagde plafond, slechts opgehangen 
aan wat ijzeren stangetjes, komt naar beneden 
met bedrading en al.  De muziek stopt. De omstan-
ders schieten alle kanten op met de gedachte: hier 
hoor ik even niet bij maar niemand kan z’n lachen 
inhouden. De kroegbaas sluit direct de bar en belt 
der Polizei. Onbedoeld komt aan dit feestavondje 
abrupt een eind. Ieder betaalt en vertrekt. De lucht-
gitarist mag nog even blijven en wordt, na verhoor, 
door de agenten keurig bij zijn hotel afgeleverd. 
Jelle, geen onbekende in de bouw, gaat de volgen-
de morgen terug om alles netjes te repareren.
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tijd voor een uitstapje in de omgeving. Naast het be-
klimmen van de Gamsknogel, een pittige berg, is één 
van de favoriete bestemmingen het “Kehlsteinhaus” te 
Berchtesgaden, beter bekend als het Adelaarsnest. Het 
ligt zo’n dertig kilometer van Inzell. Het is het verblijf, 
dat Hitler indertijd over de ruggen van zijn onderdanen 
op een berg heeft laten bouwen. Aan de voet van deze 
berg aangekomen, brengt een bus je vanaf een parkeer-
terrein naar boven. Het allerlaatste stukje ga je met een 
lift, uitgehouwen uit de berg. Eénmaal boven herinnert 
niets je meer aan het verderfelijke verleden. Het is een 
puur commercieel object geworden met stevige horeca-
prijzen. Dit zou zijn om te voorkomen dat neo-nazi’s 
hiervan een bedevaartsoord zouden maken. Door het 
stralende weer zijn de panorama’s fantastisch. Je kunt 
Italië zien liggen. Een deltavlieger maakt vlak boven het 
restaurant cirkels in de strakblauwe lucht en zweeft om-
laag in de richting van het dal, waar de Königssee ligt. 
De tijd lijkt hier even stil te staan. Dat is bedrieglijk want 
een weekje Inzell vliegt snel voorbij.

Maar zover is het nog niet, want ook in de loop van de 
week kun je je opgeven voor een wedstrijd. In de tijd 
voor de opkomst van de overdekte banen was Inzell de 
baan van de supertijden. De recordwedstrijden werden 
niet voor niets hier gereden. Dus als je dan in Inzell 
bent, is een wedstrijd op dit ouderwetse superijs niet 
te versmaden. Jong en oud doet dus massaal mee. De 
jeugd strijdt om op de hoogste trede van het podium 
te komen en van “ús Atsje” de medaille omgehangen 
te krijgen.
‘‘s Avonds knallen de kanonnen in de inmiddels tra-
ditionele Supersprint zo snel mogelijk naar de finish. 
Daartussen zitten 50 á 60 jaar oude exemplaren, die het 
nog steeds doen. Sterker nog: Ze kunnen het niet laten, 

ondanks hun protesterende liezen.
Op de tribunes is het tijdens zo’n wedstrijd ondanks 
of misschien wel dankzij de kou altijd een gezellige 
drukte. Tijd om bij te praten. Over het stralende weer 
van die middag bijvoorbeeld. Dat je in de korte broek 
en een shirtje kon schaatsen. Of over de nieuwe blauw-
gele trainingspakken, waardoor de IJsleeuwen voor de 
Zweedse ploeg worden aangezien. 
Als de laatste over de finish is, gaat de hele stoet door 
de vrieskou richting hotel of appartement. Voor de 
IJsleeuwen is dat de laatste jaren “Ferienpark Alpina”. 
Wat de deelnemers betreft mag dat nog heel lang zo 
blijven.

Ook in de Birchl Keller was het altijd feest. Jolanda Smedinga 
en Lolke Boorsma proosten

Atje staat klaar om samen met Peter Prins de prijzen uit te rei-
ken, die zijn gewonnen in de naar haar genoemde wedstrijd

Barbara Heerschop, Sjoerdje van der Meulen en Annelies 
Wassenaar in een dolle bui
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Zeildagen
Naast het schaatsen organiseren de IJsleeuwen steevast 
nog allerlei andere activiteiten, waar we elkaar ook 
eens onder minder ijselijke omstandigheden kunnen 
leren kennen. Zo kan het, dat iemand, die niet één van 
de snelste schaatsers is, opeens een top-zeiler blijkt te 
zijn. Op Koninginnedag 1967 is de eerste zeildag als af-
sluiting van het schaatsseizoen. Dit is zo’n succes, dat de 
Jonge IJsleeuwen het jaar daarop een tweede organise-
ren. Uit het verslag van Rosalie Julius blijkt wel waarom 
die zeildagen zo leuk zijn ....

Zeildag Jonge IJsleeuwen 30 april 1968
Het bestuur had het zo druk met de voorbereiding van 
de juniorenavond dat het de organisatie uit handen gaf 
aan de Technische leden en wel in het bijzonder aan Ali 
Geveke en Guus Schweigmann. Om acht uur vertrokken 
we op de fiets met zo’n 40 man. Ditmaal zonder lekke 

band bereikten we Grouw. (Er werd alleen een oude 
man omver gereden...)
De boten lagen bij Wester al voor ons klaar en in een 
mum van tijd waren we op het Pikmeer. Er stond een 
lekker briesje en tegen de weersverwachtingen in was 
het heerlijk weer. Op hetzelfde eilandje als vorig jaar 
gingen we aan wal om te eten. Dit maal geen snert, 
maar het was er niet minder om. Na nog wat in het 
zonnetje geluierd te hebben vertrokken we weer, op 
weg naar Eernewoude. Daar kostte het ons nogal wat 
moeite om aan wal te komen en we zaten enkele malen 

vast voor we uiteindelijk aan wal lagen. Bij Jeen Wester 
werd de portemonnee geleegd en de maag gevuld. 
Daarna vertrokken we weer richting Grouw en in de 
Tynje legden we aan. Daar konden we slootje springen. 
Yvonne Schweigmann ging er helemaal in. Haar panty 
was blauw van de drek. Bij een bredere sloot gingen 
Herman Geveke, Arjen Spijkstra, Dickie van Huizen en 
nog een stel tot aan hun middel in de prut. Dikke pret 
uiteraard. Toen moest er nog gezwommen worden en 
arme George Schweigmann, hij ging voor de tweede 
maal die dag gekleed het water in....... En hij had nog 

Zeildagen en andere 
activiteiten

Schweigmann schept de snert op

Schipper Marten Taekema met fokkenist Sjoerd Swierstra en 
navigator Anneke de Jong
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voorop. Hij houdt een grote blauwe vlag met opge-
naaide gele leeuw hoog in de wind.  In 1968 loopt er 
weer een groep van zo’n 25 leden mee. Ze ontvangen 
ook nog eens de groepsprijs. De Jonge IJsleeuwen tim-
meren met deze p.r.- activiteiten letterlijk en figuurlijk 
behoorlijk aan de weg.
Als in oktober 1967 Thialf zijn poorten officieel opent, 
gaat een forse delegatie Jonge IJsleeuwen het ijs op en 
maakt met naambordjes en landenvlaggen ereronde 
na ereronde. In dit indrukwekkende défilé begeleiden 
ze oud Elfstedenrijders, zoals de tachtigjarige J.P. de 
Koning en kampioenen, waaronder Kees Broekman, 
Kees Verkerk, Ard Schenk, Rudi Liebrechts, Gert 
Zimmermann en Stien Kaizer.
Van veel van deze cracks krijgen ze een handtekening 
voor in de verzameling.

Op 25 mei 1968 opent Klaas Visser een nieuwe sport-
zaak in IJlst. Na de officiële opening door Ans Schut 
bieden de Jonge IJsleeuwen, vanzelfsprekend weer in 
vol ornaat, hun cadeau aan. Een reclamebord voor op 
de gevel met de afbeeldingen van een wielrenner, een 
voetballer en een schaatser. 
Op 24 maart 1970 huldigen de Jonge IJsleeuwen Atje 
Keulen-Deelstra in de rust van de voetbalwedstrijd 
Cambuur-FC Twente (3-2 gewonnen). Op het veld 
vormen ze een erehaag. Ook Froukje Jongsma en Piet 
de Boer krijgen bloemen. Na de speech van voorzitter 
Helfrich mogen de kampioenen op een kar en rijdt een 
trekker hen het veld rond, begeleid door IJsleeuwen en 
Eskimo’s in clubtenue.

Het blijft een traditie om bijzondere clubleden te eren. 
In 1988 begeleidt een groep junioren in gele truien de 

zo geroepen: “alleen mijn haar, alleen mijn haar , ik 
heb geen droge kleren meer”. De wraak volgde echter 
snel: ook Johan Wortman ging er achteraan.  Toen ieder 
droog was gingen we naar huis want het was al 7 uur. In 
Grouw werden de boten afgetuigd en gingen we allen 
zeer voldaan naar Leeuwarden. 
Over de versie van 7 mei 1970 (op 30 april stormde het), 
schrijft Margriet de Vries o.a.:
“Omdat bepaalde figuren geen erwtensoep lusten, kre-

gen we groentesoep”
Dit jaar blijft Gerda Wesselius na het slootjespringen in 
de blubber hangen.
Op het Pikmeer ontstaat een ware veldslag tussen drie 
boten, waarbij het de bedoeling is zelf kurkdroog te 
blijven en de anderen met hoosblikken en putsen zeik-
nat te gooien.

De zeildag-traditie houdt nog een aardige tijd stand, 
maar bloedt uiteindelijk toch dood.

Om deze tijden te doen herleven, organiseert de jubile-
umcommissie weer eentje.  Op 30 april 2005 zeilen vijf 
oud-leden, de (niet meer zo) Jonge IJsleeuwen George, 
Guus en Max Schweigmann, Johan Kroes en Johan 
Wortman en tien leden, verdeeld over  vier polyvalkjes, 
lekker in de buurt van Grouw. In de uitspanning Trijehûs 
komen oude verhalen weer tot leven. Gezien de gemid-
delde leeftijd van de deelnemers, blijven het slootje-
springen en de watergevechten wijselijk achterwege.

Officiële gelegenheden 
Bij diverse officiële gelegenheden, die te maken hebben 
met het schaatsen, zijn de Jonge IJsleeuwen prominent 
aanwezig geweest.

Een hoogtepunt daarbij is de onthulling van het 
beeld van “De Elfstedenrijder” van Auke Hettema in 
Leeuwarden op 12 december 1966. De Jonge IJsleeuwen 
wordt gevraagd om te helpen. In schaatstenue vormen 

zij een erehaag. Na dit plechtige moment volgt er dan 
een reünie voor gerenommeerde wedstrijdrijders van 
de Elfstedentocht. En daar krijgt het stel de taak om 
op de speciale expositie te passen. Ze zijn opgetogen 
over de ontmoeting met zoveel schaatshelden. Van be-
roemdheden als Jeen van den Berg, Auke Adema, Sipke 
Castelein, Abe de Vries, Cor Jongert, Dirk van der Duim  
en Reinier Paping vragen ze een handtekening, die ze 
uiteraard krijgen. Die komen keurig in de multomap, 
waarin ze alle notulen en verslagen van evenementen 
ook bewaren.

Bijzonder is ook de manier waarop men aankijkt tegen 
het hiervoor noodzakelijke schoolverzuim. Dit bedraagt 
maar liefst 45 minuten! Het bestuur schrijft daarom 
twee officiële brieven: aan de ouders en aan het school-
hoofd. Beide moeten ondertekend weer terug. Een 
citaat: “We willen het zo organiseren dat onze leden in 
hun schaatspak naar school gaan en buiten alleen hun 
jas erover hoeven aan te trekken, zodat er hoogstens 
drie kwartier les verloren gaan.”
Ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe 
Burgemeester van Leeuwarden dhr. J.S. Brandsma krij-
gen de IJsleeuwen een uitnodiging om op 16 maart 
1967 mee te lopen in een defilé door de binnenstad. 
Marjan Slotemaker schrijft hierover. “We hebben met 
een flinke ploeg meegelopen. We waren allemaal in het 
schaatspak met de muts op en de witte handschoenen 
aan. De conclusie van de optocht: Wij waren de mooiste 
ploeg”
Ook in vol tenue loopt in juni 1967 een groep de jeugd-
avondvierdaagse. Johan Kroes als trotse vaandeldrager 

Frits Fritsma en Yvonne Schweigmann liggen op ramkoers Ant Bonnema en Martin de Jong redden George 
Schweigmann jr.

Beeld van de Elfstedenrijder, Reinier Paping stond hiervoor 
model

Reinier Paping op de reünie met Sjoerd Swierstra  - derde 
in 1912 en tweede in 1917 achter Coen de Koning - met  
zijn vrouw. Op de achtergrond Toby Graafsma en Marjan 
Slotemaker
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rijtoer van Jan Ykema door Harlingen ter gelegenheid 
van zijn zilveren medaille op de Olympische Spelen.  In 
2002 ziet de kersverse bruid Maria van der Hoek, als ze 
met haar man het gemeentehuis uit stapt, ook zo’n eer-
betoon. Haar pupillen staan het paar op te wachten en 
vormen in twee rijen, de schaatsen schuin naar voren in 
de lucht gestoken, een erehaag.

Andere sporten
Skeeleren
Naast zeilen zijn veel IJsleeuwen ook gek op skee-
leren en na een aantal skeelertrainingen langs de 
rand van het Groene Stergebied met uitstapjes naar 
Camminghaburen, ontstaat de behoefte aan wat groter 
werk.  Waarom niet de Afsluitdijk op en neer. Op 6 sep-
tember 1999 gebeurt dit voor het eerst. De weervoor-
spellingen geven echter storm en regen aan! Boven het 
IJsselmeer hangen onheilspellende wolken. Toch gaat 
een groep van acht personen de strijd aan, onder leiding 
van trainster Laura Kamminga en verzorgers de familie 
Koops. Met windkracht acht zetten ze koers naar Den 
Oever. Er ontstaat een kopgroep met Sjoerd Krol, Jorrit 
de Boer en Hillebrand de Vries. Daarachter rijdt een pe-
loton met Kees de Groot, Carolien Giesberts, Meie van 
der Pol en Laura Kamminga. Omdat de omstandigheden 
toch wel erg heftig zijn en het al snel schemerig wordt, 
gaat dit achterste ploegje wat eerder rechtsomkeert. 
Ze hopen de kopgroep, die naar het keerpunt is door-
gereden, voor te blijven. Dat lukt niet. Hillebrand en 
Harm rijden hen glimlachend, maar genadeloos voorbij. 
Ondanks het barre weer is het toch een geslaagde tocht, 
die om herhaling vraagt. 
Dat gebeurt ook, 26 juni 2002. Zo’n 15 IJsleeuwen rijden 
het 50 kilometer lange parcours Kornwerderzand-Den 

Oever-Kornwerderzand onder een strakblauwe lucht en 
een lekker windje heen en datzelfde windje nog veel 
lekkerder terug. Genieten geblazen. Het laatste stukje 
wegdek, vlak voor de finish, bestaat, naar analogie van 
“waerme-fuotten-iis”, uit “waerme fuotten-klinkers”. 
Als je er met de wind in de rug over heen rammelt, tril-
len je spieren zo ongeveer los van je botten. 

Wadlopen
Als na het schaatsseizoen de ijzers in het vet zitten krijgt 
de echte schaatser al gauw zin in andere activiteiten. 
Tuinieren, fietsen, skeeleren of wadlopen bijvoorbeeld. 
Clublid Ypke Bouma uit Menaldum is reeds sinds men-
senheugenis wadloopgids. Zijn enthousiasme draagt 
hij al vroeg over op zijn zonen Sietse en Folkert en 
een vriend en clublid, de helaas jong overleden Rinse 
Keekstra uit Holwerd. Samen organiseren zij diverse 
wadlooptochten voor de IJsleeuwen. Als het weer het 
toelaat tenminste. Het is wel eens voorgekomen dat de 

tocht op het laatste moment werd afgeblazen vanwege 
het te hoge risico. Net als bij schaatstochten kunnen de 
omstandigheden plotseling ongunstig worden. En zoals 
bij schaatsen staat ook hier  de veiligheid van de deel-

nemers voorop. Daarom staan de gidsen ook via porto-
foons in verbinding met de kustwacht. 
Als groep verzamelen ze in alle vroegte op zondagoch-
tend in restaurant Land-  en Zeezicht te Holwerd. Na 
een kopje koffie vertrekken ze richting Ameland, een 
tocht van ca. 10 km. In de aankondiging stond: “Zorg 
dat je op tijd bent want het water van de Waddenzee 
wacht niet.”
Vanaf de veerdam stap je zo het wad op en staat al 
meteen tot de enkels in de drab. Nu wordt ook duidelijk 
waarom je in de aankondiging werd aangeraden om 
hoge basketbalschoenen mee te nemen.  Dit geploeter 
door het slik duurt de eerste paar kilometer. Daarna kun 
je mooi wandelen op de stevige bodem van het wad. 
Met af en toe een geultje waar je doorheen moet wa-
den. Op die plekken dien je op tijd te arriveren om nog 
van waden te kunnen spreken. De kleren blijven daarbij 
meestal niet droog dus reservekleren zitten in een plas-
tic zak verpakt in een rugzak. Na zo’n twee uur en een 
kwartier kom je tenslotte op het eiland aan.

Avondvierdaagse

Ria Geveke rijdt voor J.P. de Koning uit bij de opening van 
Thialf

Jeugdige IJsleeuwen begeleiden zilveren medaillewinnaar Jan Ykema bij zijn rijtoer door Harlingen 27 februari 1988

Een erehaag voor Maria en Feitze van der Hoek

Rare jongens, die Grieken

Veel IJsleeuwen nemen de skeelers mee in de “grote 
vakantie”. Johan Dekens ook. Op Rhodos skeelert hij 
lekker in ‘t zonnetje als plotseling een motoragent 
achter hem rijdt. “Foute boel” denkt Johan, zeker 
als er voor hem ook nog eentje komt rijden. Maar 
voorlopig mag hij doorrijden. In het eerstvolgende 
dorp wordt hem duidelijk wat er aan de hand is. 
De plaatselijke Hermandad houdt de weg netjes vrij 
voor zo’n supersportman en legt op elk kruispunt 
het verkeer stil. De Grieken staan er verbaasd naar 
te kijken en de Nederlandse vakantiegangers ap-
plaudisseren. Johan z’n dag kan niet meer kapot.
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Deelneemster Anita de Lange schrijft hierover:
“Toen we op Ameland kwamen nog even een klimmetje 
naar de hoogste duin. Het werken werd beloond, wat 
een uitzicht. We gingen vervolgens richting strand en 
zee. Daar vond de toch wel nodige wasbeurt plaats. 
Diverse leden maakten van de gelegenheid gebruik 
om een frisse duik te nemen. De weg terug ging langs 
het strand. En toen werd het de hoogste tijd voor een 
terrasje. We streken neer bij Hotel “de KIok” te Buren. 
Zoals het een goede IJsleeuw betaamt gingen we te 
voet naar de boot. Sommigen hopten van het ene terras 
naar het andere.” 
In 1994 geeft “De Zwarte Schaduw” zijn geheel eigen 
visie:
“Op een zondag in juli verzamelde een groepje zoge-
noemde kwaklopers zich bij de boot in Holwerd. Een 
paar malloten hadden lange stokken bij zich en een 

zendertje. De kleding van die lui deugde ook niet. Het 
had wel iets van een modeshow van een afdeling pa-
tiënten van een psychiatrische inrichting. Allemaal op 
gympen, een rugzak op boordevol drinken en eten. In 
plaats van dat die flappetrappers de boot opgingen lie-
pen ze doodgemoedereerd de andere kant uit en even 
later tot mijn stomme verbazing (helaas heb ik niet 
anders) sloegen zij linksaf dat drijfzand tegemoet. Voor 
mij als Schaduw was er geen ontkomen aan. Ik moest 
ook mee. Godallemachtig wat een martelgang zou dat 
worden...”

Klaar voor de start: v.l.n.r. Gerhard Noordhof, Jorrit de 
Boer, Carolien Giesberts, Eddie Huitema, Jolanda Smedinga, 
Cees Noordenbos, Ypke Bouma, Wiebe Taekema en Marten 
Taekema

De Bouma’s in hun element

Carolien en Meie aan de overkant
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Het IJsleeuwtje
Het “IJsleeuwtje”, het clubblad van de vereniging, is 
door de jaren heen naar zijn huidige vorm toegegroeid. 
In de eerste jaren komen praktische zaken zoals trai-
ningstijden, -lokaties en -kosten via stencils bij de leden 
terecht. Naarmate de club groeit en daarmee ook de 
activiteiten toenemen, is er behoefte aan meer ruimte 
en wordt het  “IJsleeuwtje” het cluborgaan. 
Er komen naast de bestuursmededelingen ook verhalen 
van leden in te staan.

Van infoblad wordt het in 1987 een echt clubblad. De 
redactie bestaat dan uit Jacob. Schuurman, Willemke 
Bakker en Geert Hessel de Boer. Een jaar later blijven 
Jacob en Willemke over. 
Het formaat is aanvankelijk een half A-viertje. Door 
een aantal advertenties op te nemen kan het blaadje 
wat dikker worden met verhalen van trainers en leden. 
Ook verschijnen er interviews in de rubriek “Onder de 
loep”. Zo wordt Henk Gemser in het winternummer van 
1987 onder het vergrootglas gelegd. Wedstrijduitslagen 
krijgen een vaste plaats net als de rubrieken “Wist u dat 

???”. Hierdoor begint het  “IJsleeuwtje” naast een zake-
lijk infoblad steeds meer een bindend element binnen 
de club te worden. Het verschijnt met de jaargetijden 
vier keer per seizoen. Vanaf 1987 wordt het blaadje 
steeds dikker, vooral door de vele verhalen over schaats-
belevenissen van leden, die de pen grijpen. Zo kunnen 
de thuisblijvers bijvoorbeeld ook een graantje meepik-
ken van ervaringen in Amerika, Japan, Duitsland  en 
Zweden en van de geweldige sfeer van de trainingskam-
pen tijdens de herfstvakanties in Inzell. Wellicht voor 
een aantal een stimulans om het jaar daarop ook mee 
te gaan. De nieuwe rubriek “Ik geef de pen door aan ...” 
zorgt ervoor dat meer leden een stukje schrijven.
Vanaf 1989 verschijnen er van de hand van René Postma 
tekeningen in het  “IJsleeuwtje”. Het zijn schitterende 
humoristische voorstellingen en karikaturen van vele 

clubleden en schaatsberoemdheden. 
Het zomernummer van 1990 is het eerste nummer op 
A4 formaat en heeft een voorpagina van René, voor-
stellende een schaatsenslijpende (ijs)leeuw midden in 
de snikhete jungle met rondom zich een aantal dieren, 
die zich - gezien de vraagtekens boven hun hoofden - 

Het IJsleeuwtje en de 
website

Zelfportret René Postma
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afvragen wat die leeuw daar aan het doen is. Hiermee 
is de toon gezet voor een reeks “IJsleeuwtjes” met voor-
pagina’s, waar iedere keer weer reikhalzend naar wordt 
uitgekeken. 

Inmiddels is in oktober 1991 een nieuwe redactie aange-
treden, bestaande uit Willemke Bakker, Lolke Boorsma, 
Evert Koopmans, Nora Liezenga, Jan Smits en Jolanda 
Smedinga. Dit hechte ploegje zorgt voor een reeks 
zeer gewaardeerde clubblaadjes. Lolke schrijft in de 
hoedanigheid van “Mister Marathon” over het wel en 
wee in de marathonwereld, uiteraard toegespitst op de 
IJsleeuwen in dit circuit. 

In de loop der jaren interviewen redactieleden diverse 
bekende schaatshelden. . Inzell is het ideale decor voor 
deze ontmoetingen. Michael Hadschief, Johann Olav 
Koss en Roberto Sighel  zijn zo een paar “slachtoffers”. 

Herman Andringa alias “de Zwarte Schaduw” zorgt 
vanaf eind 1991 voor veel bijdragen meestal onder de 
titel “Overkomen”. In deze filosofische, relativerende 
en vaak erotisch getinte stukjes passeren veel clubleden 
de revue, altijd met een verdraaide naam. (Atje Keulen 
wordt Atje Aken, Jan Velt wordt Jan Vertelt, Johannes 
Osinga wordt Ozie Johannesga, Evert Koopmans wordt 
Evert Verkoopvrouw enz.) De Zwarte Schaduw is nogal 
tevreden over zichzelf, maar toont tussen de regels door 
de nodige zelfspot wat het dan weer leuk maakt. Een 
voorbeeld:

Overkomen
De winter lijkt voorbij. Het seizoen ook. De tijden ver-
anderen. Diverse schaatsafstanden worden weer sneller 
gereden dan ooit in bet verleden. De afstandskampi-
oenschappen bij het schaatsen maken dat Nederland 
ineens bijna een half dozijn wereldkampioenen heeft. 
Devaluatie of opwaardering. Hoe lang zal het nog 

duren voordat de marges van de verbeteringen met 
minder dan een duizendste seconde zal plaats vinden. 
Dan wordt het echt tijd dat trainers hun aandacht 
verleggen naar het detail. Detail. Daar laat ik vandaag 
mijn schaduw over vallen. Details, daar draait het om de 
komende decennia. Tot dat de massa zich afkeert van 
de sport. Want dat sport een tijdelijke modieuze bezig-
heid is dat staat voor de schaduw buiten kijf. Sport is in 
honderd jaar religie geworden. De “tijden” zijn onze 
discipelen. We bidden met strekken en uitlopen. Sport is 
een multigoden religie. Een sportgod mag je aanbidden 
en verguizen: toejuichen en uitjouwen. Nu het detail. 
In de competitie schaatsen draait het om de tijd. Hoe 
snel rijdt een lJsleeuw van a naar b. Tot voor kort werd 
er sneller geschaatst. De seconden vlogen eraf. Bij het 
verbeteren van bepaalde tijden geldt de wet van de 
verminderde meeropbrengst: de verbeteringen zul-
len steeds kleiner zijn. En dan, beste lezers, is het tijd 
voor het detail. Dan pas wordt sport interessant voor 
de schaduw. Het verschil tussen winnen en verliezen zit 
dan in het drinken, of in het meer of minder rekken, 
in het eten, de massage, de perfecte voorbereiding, de 
mentale training, de kleding, het haar, het bioritme, de 
onthouding, de juiste coach enzovoort. Naast oog en 
oor voor de details zullen toekomstige kampioenen en 
hun coaches experts moeten worden in het analyseren 
van het totaal en de details. 

Elk onderdeel van de schaatser zal onder het vergroot-
glas bestudeerd moeten worden. Iedere hap eten die 
erin gaat, de poep die het getrainde lijf verlaat, de wa-
terhuishouding, slaap- en rustgewoonten, het liefdesle-
ven, gedrag buiten schaatsverband en relaties dienen 
nauwgezet ontleed te worden. Daar valt niet aan te ont-
komen. Details geven de doorslag in de toekomst. Niet 

de psychische instelling, de wilskracht, het motorische 
vermogen, de techniek in zijn algemeenheid, maar de 
details van deze onderdelen zullen uitmaken of je god, 
halfgod of gewoon mens blijft. De schaduw wil vanaf 
deze plaats een waarschuwing laten horen. Een waar-
schuwing voor al die ijverige, gemotiveerde IJsleeuwen 
die als een razende trainen. Het kan niet vaak genoeg 
gezegd worden: schaatsen doe je niet uitsluitend voor 
de tijd. Ook niet voor tijdverdrijf. Schaatsen is een reli-
gie. Een sensatie. Een traktatie!

De Zwarte Schaduw
Uiteindelijk wordt de “Zwarte Schaduw” genadeloos 
ontmaskerd door het opsporingsteam onder leiding van 
Brigadier H.

In het aprilnummer van 1992 frist de redactie het vakjar-
gon nog even op. Een kleine selectie van deze “schaats-
termen” :
Natuurijs: Onsmakelijke en onhygiënische substantie, 
ongeschikt voor consumptie
Onderbroek: Multifunctioneel kledingstuk. De creatieve 
schaatser houdt zijn neus ermee warm. (de oplettende 
tv-kijker zal het destijds wel hebben gezien: Johannes 
Osinga rijdend op de Weissensee met een onderbroek 
voor zijn neus)
Stempelkaart: ‘s Morgens nog een keurig drukwerkje, ‘s 
avonds een vod.
Trainer: Aardige man of vrouw die met één bevel 
schaapachtige wezens zinloze rondjes laat schaatsen.
Training: Soort marteling, ondergaan door vrijwilligers 
die elkaar na afloop toeroepen: “lekker hè!”
Wak: Soort vijver, luidkeels aangekondigd door eenden: 
“waakwaakwaak”

In januari 1998 komt er een nieuwe redactie. De taken 
worden  overgedragen  aan Hillie Smink, Maria de 

Jan Smits en Evert Koopmans Mister Marathon...

v.l.n.r. Martina Blanke, Roberto Sighel, Jolanda Smedinga
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Haan, Klara Viëtor, Thomas Frijling en Kees de Groot. 
Ongeveer een jaar later komen Rens de Jong en Alie 
Sinnema erbij en vertrekt Kees de Groot. Dan stoppen 
Thomas en Klara er mee. 
Vanaf 1999 heeft het IJsleeuwtje een ander omslag met 
een gestileerde schaatser, zwevend voor de Oldehove. 
Het lettertype “cooper black” waarin IJSLEEUWtje op 
dit omslag staat zien we later terugkomen op onze 
nieuwe schaatspakken. Vele trainers worden uitge-
licht in de rubriek “Trainer in het vizier” en jeugdige 
clubleden worden voorgesteld in “Schaatsspetters” en 
“Even voorstellen”. Voorzitter Herman Eldering schrijft 
steevast een artikel voorin het blad. In september 2000 
heeft hij nieuwe schoenen gekocht en daarover wil hij 
wel wat vertellen:

Nieuwe schoenen
Via een toevalligheidje kwam ik achter het adres van 
een schoenmaker. Deze man maakt schoenen op maat 
en naar het model van je voet. Dus deze man heeft voor 
mij een paar mooie rode met geel afgebiesde schoenen 
gemaakt.
Een beetje opzichtig ging ik zitten naast een man met 
een niet Fries uiterlijk en dito taalgebruik. Met een 
zwierig gebaar ritste ik mijn tas open en haalde het 
nieuwe scbaatsspul eruit. Vanuit de ooghoeken keek 
ik naar de man. Zou hij kijken en zich afvragen welke 
topper nou naast hem zat? Niets van dat alles. Vreemd. 
Een belangstellende man had al lang gevraagd: “En wat 
voor moois doet U daar aan Uw voeten” en ik had dan 
geantwoord: “Ach een paar speciaal voor mij gemaakte 

schoenen”. Maar de man keek niet en ging onverstoor-
baar door met praten over zichzelf. Ik was hiervan zo 
onder de indruk dat ik met hoezen en al op het ijs stapte 
en toen zei de man: “Zeker de eerste keer”.

In maart 2002 komt Eddie Huitema de redactie, nog be-
staande uit de leden Maria de Haan, Rens de Jong, Alie 
Sinnema en Hilly Smink, versterken. In het oktobernum-
mer van 2002 lezen we, dat Maria de Haan verder door 
het leven gaat als Maria van der Hoek. In april 2003 ko-
men voor haar zelfs twee redactieleden in de plaats: Het 
koppel Anneke Stam en Simon Haverkamp. Eind 2004 
komt Feikjen van der Zwaag daar nog bij. De opmaak 
van het blad wordt in 2004 uit handen gegeven. Er 
wordt hoofdzakelijk in drie kolommen gewerkt en met 
éénzelfde lettertype. Sinds begin 2005 verzorgt clublid 
Ellen van Voorhuizen de lay-out.
Naast Zus Wassenaar met verhalen en gedichten is ook 
Eelke (pseudoniem van Eddie Huitema) een vaste klant 
bij de redactie. Met zijn komische verhalen neemt hij al-
les en iedereen op de hak. De doorgeslagen Nederlandse 
regelgeving moet het hier ontgelden:

Aan: Bestuur van schaatsvereniging H.C.  De lJsleeu-
wen.

Geacht bestuur,

Tijdens een onaangekondigde inspectie van onder-
zoeksambtenaren van onze dienst werd geconstateerd 
dat. er in uw organisatie ernstige problemen werden 

geconstateerd aangaande de veiligheid, gezondheid 
en het welzijn van uw trainers en overige leden. Deze 
zogenaamde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in 
het kader van de Arbo-wet, werd de afgelopen maan-
den steekproefsgewijs gehouden op de plaats waar de 
meeste van de activiteiten van uw organisatie werden 
gehouden, namelijk in het pand Pim Mulierlaan 1 te 
Heerenveen, plaatselijk bekend als “Thialf .

De volgende ernstige feiten werden geconstateerd:
1. AIIe activiteiten vonden plaats in een ruimte die on-
voldoende werd verwarmd. Ter plaatse werden tempe-
raturen tussen 10 en 15 graden Celsius gemeten. Zoals 
de Arbo-wet voorschrijft dient een normale werkruimte 
tenminste 20 graden te zijn. U dient daar met onmiddel-
lijke ingang zorg voor te dragen.
2. In grote getale werden activiteiten uitgevoerd op een 
werkvloer die daartoe veel te glad was. De kans op uit-
glijden en daarmee ernstige blessures is dermate groot 
dat deze situatie als onaanvaardbaar dient te worden 
gekenschetst. Zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, dient 
deze vloer dan ook zodanig behandeld te worden dat 

uitglijden niet meer tot de mogelijkheden behoort. 
Wij adviseren zand of zout, dan wel een combinatie te 
strooien.
3. Geconstateerd werd dat vrijwel alle medewerkers 
schoenen droegen die
die aan de onderzijde voorzien waren van stukken 
metaal die, na inspectie, uiterst scherp bleken. Hoewel 
het ons volstrekt onbekend is waartoe deze gereed-
schappen dienen, zal het duidelijk zijn dat deze een 
groot risico op verwondingen met zich meebrengen. 
Geconstateerd werd dat de meeste aanwezigen over 
adequate beschermingsmiddelen beschikken van 
kunststof, leer of badstof, maar dat deze door ieder-
een werden verwijderd. Wij eisen dat u als bestuur uw 
verantwoordelijkheid neemt en erop toeziet dat deze 
beschermingsmiddelen altijd en door iedereen worden 
gebruikt.
4. Onze inspecteurs constateerden dat de medewerkers 
werden gedwongen inspanningen te leveren die als 
schadelijk voor de gezondheid moeten worden aange-
merkt. Menigeen verliet hevig transpirerend en zwaar 
vermoeid de eerder genoemde werkvloer. De inspannin-
gen die kennelijk op uw orders worden afgedwongen, 
moeten als overmatig worden aangemerkt.
5. Tevens is geconstateerd dat uw leidinggevenden, ter 
plaatse ‘trainers” genoemd, een zodanige opzwepende 
stijl hanteren dat de medewerkers gedwongen werden 
hun grenzen te verleggen. Dat gebeurt door middel van 
commando s en opdrachten die een uiterst primitieve 
doch onacceptabele stijl van Ieidinggeven verraden.
6. Tot slot wijzen wij u op de omgangsvormen van de 
medewerkers onderling. Pesterijen, beledigingen en 
seksueel getinte grappen zijn voortdurend aan de orde. 
Het welzijn van de medewerkers is hier ernstig in het 
geding. Wij adviseren uw leidinggevenden een pro-
gramma “omgaan met pesten op het werk” te volgen. 
Uiteraard op uw kosten.

U zult begrijpen dat de Arbeidsinspectie verbijsterd is 
over aI deze misstanden en onvolkomenheden. U dient 
hierin dan ook met onmiddellijke ingang verandering 
aan te brengen.

Met vriendelijke groet,

Drs. Eelke Kwalster
Algemeen directeur van de
Arbeidsinspectie Nederland,
Rayon Friesland

Zwarte schaduw Herman Andringa

Jan Velt neemt wraak op de zwarte schaduw
Eelke zelf
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In het IJsleeuwtje schrijft fysiotherapeut / manueel the-
rapeut Jorrit de Boer vaak originele stukjes, o.a. over 
schaatstraining. Vanuit zijn vak weet hij veel over het 
functioneren van ons lichaam en hij beschrijft dat met 
humor. Zo begint het artikel over het nut van spierrek-
ken als volgt:
“Ooit gehoord van een spier die te lang is en derhalve 
zou moeten krimpen? Ik ook niet. Spieren zijn blijkbaar 
altijd te kort en moeten dus gerekt worden. Vooral in de 
sportwereld, maar zeker niet alleen daar, is de ‘te korte  
spier een begrip geworden. Rekoefeningen of stretchen 
vormen daarom vaak een vast onderdeel van de trai-
ning, het zou blessures voorkomen. We vinden blijkbaar 
dat ‘kort  slecht is en ‘lang  goed.”
Via een uitleg over sarcomeren en eiwitverbindingen 
komt hij tot de conclusie:
“Geforceerd rekken kan dus echt beschadigen, gedo-
seerd rekken kan om meerdere redenen wel nuttig 
zijn. Op de eerste plaats is het een goede manier om 
bestaande bewegingsmogelijkheden te onderhouden. 
Als onderdeel van de warming-up draagt het ook bij 
aan een verhoogde alertheid van het zenuwstelsel wat 
vooral ten goede komt aan de bewegingscoördinatie. 
Verder zorgt de verhoogde doorbloeding die door oefe-
ningen in spieren ontstaat, er voor dat het inspannings-
niveau omhoog kan. Allemaal heel nuttige zaken maar 
met het langer maken van spieren hebben ze weinig te 
maken.”
Laura Kamminga publiceert haar leerplan skeeleren vol-
ledig in het clubblad en vertelt in een ander nummer 
over een schaatsavontuur op de Weissensee:
“Het was een loodzwaar parcours van ongeveer een 
meter breed. Als je buiten die meter kwam, moest je 
je door een centimeter of twee prutijs heenworstelen 
en het was dus moeilijk om scheuren te ontwijken, laat 
staan iemand te passeren. Hier kwam ik achter toen 
we op een gegeven moment een geloste veteraan in-
haalden. Hij wou niet aan de kant, dus gaf ik hem even 
een duwtje. Helaas was hij veel groter en sterker dan 
ik en hij tilde mij zo de lucht in. Gelukkig kreeg ik hulp 
van een paar dames die ook last van hem hadden. Zij 
trokken hem aan het pak en toen liet hij mij weer los. 
Hij riep mij nog wel na dat ik de wedstrijd niet uit zou 
rijden. Ik dacht: nu moet ik maken dat ik vooraan kom, 
want als hij me weer te pakken krijgt lig ik op m n kop in 
het water. Ik ben toen gelijk maar gedemarreerd.”
Zo brengt het IJsleeuwtje naast de nodige “droge” in-
formatie ook “sappige” humor.
Voor de totstandkoming van dit boek is het een onmis-
bare bron geweest.

De website
Met de intrede van internet ontstaat de mogelijkheid 
een eigen website te creëren.
Dan is het fijn, dat er binnen de club iemand is, die zo-
iets in het leven kan roepen.
Alles moet immers zoveel mogelijk door vrijwilligers 
worden gedaan. Maria haar echtgenoot Feitze van 
der Hoek is bereid zijn professionaliteit aan de club 
te wijden en sinds november 2001 kunnen we na het 
intypen van “www.ijsleeuwen.nl” onze eigen website 
bewonderen. Heel herkenbaar in de kleuren geel en 
blauw. Onder het mom van “het kan altijd beter” komt 
er niet lang daarna een verbeterde versie. Onder de 
drukknoppen : “home, nieuws, wedstrijden, trainingen 
en foto’s” kan de meest recente informatie worden 
gelezen en kunnen foto’s worden bekeken. Er kan een 
spelletje worden gespeeld onder “fun” en via “contact” 
kan nieuws of een foto naar webmaster Feitze worden 
gemaild. Via “links” kunnen snel andere “schaatssites” 
worden bekeken. 

Waar in 1965 Johan Kroes de taak heeft om bij natuurijs 
op de fiets als ijlbode de laatste informatie bij de leden 
te bezorgen, heeft internet deze taak moeiteloos over-
genomen. Daartegen valt niet te fietsen. Bovendien 
hebben nu oud-leden in het buitenland (Groningen, de 
Randstad, Kaapstad enz.) de informatie even snel bin-
nen als de leden in Leeuwarden en omstreken.

de website: www.ijsleeuwen.nl
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Als sloten, vijvers en kanalen zijn dichtgevroren zijn 
ze niet te houden, de kinderen met een schaatshart. 
Onze club telt er vele. Meteen na schooltijd vertrekken 
ze met hun houtjes onder de arm naar het ijs, binden 
met of zonder hulp de schaatsen onder en blijven daar 
vol overgave bezig totdat het te donker wordt om nog 
iets te onderscheiden. Dan komen ze met een vuurrood 
gezicht en vol enthousiaste verhalen weer thuis. In een 
paar weken tijd zijn dan enorme vorderingen zichtbaar. 
Sommigen beginnen krabbelend achter een keuken-
stoeltje of een afgedankte kruk, anderen hangen aan 
de arm van moeder, vader, oma of opa om overeind 
te blijven. Er zijn ook kinderen die meteen zelfstandig 
aan de slag gaan: eerst een aanloopje nemen, dan de 
schaatsen naast elkaar zetten en vervolgens een eindje 
glijden. Vallen hoort er uiteraard ook bij maar dat deert 
ze niet. Ze blijven net zo lang proberen tot het lukt om 
steeds langer en steeds beter te glijden. 
Het schaatsvirus is in hen gekropen en zal hen niet meer 
verlaten. Voor beginnende pupillen vinden de trainin-

gen jarenlang in de IJshal in Leeuwarden plaats. 
Het seizoen 1993-94 start met 120 jeugdschaatsers in de 

IJshal. Uit verhalen in het clubblad straalt het enthousi-
asme je tegemoet. Trainster Marry de Haan schrijft:
“Enkele kinderen moesten in een hekje om zich te ver-
plaatsen op de baan, maar na een paar weken konden 
ze zich allemaal (schuifelend) voortbewegen op de 
schaats. Omdat de groep groot was werd ik geholpen 
door één van de vaders, Piet Viëtor uit Hitzum. Hier was 
ik erg blij mee want in zo’n jonge groep is er altijd wel 
iemand die de schaatsen niet goed vast heeft of nodig 
naar de wc moet.”
In november is er weer even natuurijs:
“Daarna kon je zien dat iedereen met sprongen vooruit 
ging. Geert Foppe Keuning had op de sloot bij z’n huis 
iedere dag geoefend. Marten v.d. Leest had met z’n 
moeder aan de hand geschaatst. Toen hij die woensdag 
weer in de IJshal kwam zei hij: “Juf ik kin no ek lange 
streken meitsje ...” “
Een sfeerbeeld uit het seizoenoverzicht in april 2000:
“Het is ook leuk te zien dat kinderen van heel verschil-
lende dorpen met elkaar bevriend raken. Zo zaten er bij 
juf Willy twee jongetjes, de één kwam uit Weidum, de 
andere uit Lekkum. Elkaar nog nooit gezien, maar vanaf 
de eerste les vriendjes. 
En dan de twee Leeuwarder vriendinnetjes, Lisa en 
Mirjam. Als de één naar de wc moest, moest ook de an-
der. Met prachtige hoofddoekjes kwamen ze naar de les. 
Ze hadden meer drukte met de doekjes dan met de les. 
Deze twee dametjes konden niet zonder elkaar. Zette 
ze ik met de estafette elk in een groep, zodat ze tegen 
elkaar moesten rijden, dan wachtten ze halverwege de 
strijd en kwamen dan hand in hand over de finish.”
Soms organiseert de club in de IJshal  een mini-elfste-
dentocht. Daarbij zijn de trajecten omgezet in een vast 
aantal te rijden rondjes: 
“Met dikke rooie wangen probeerden de kinderen in 
een zo kort mogelijke tijd door alle Friese steden te 
schaatsen. Soms moesten ze wel vijf ronden voor ze 
in de volgende stad waren. Daar werd dan de tijd op 
hun kaart gezet en konden ze weer verder. In Dokkum 
keren en even wat lekkers. Dan voor het laatste stuk de 
Dokkumer Ee weer op…. Met heel veel plezier haalde 
iedereen de Bonke.”

Jeugd op het ijs

Maart 2000: oefeningen in de IJshal
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Als gevolg van een conflict tussen de directie van de 
IJshal en de besturen van de schaatsclubs kunnen de 
pupillen vanaf 2000 enige jaren niet in de Leeuwarder 
IJshal trainen. Dit leidt helaas tot een dalend aantal 
jeugdleden. Sinds 2003 is die situatie gelukkig verleden 
tijd en kan er weer als vanouds  getraind worden onder 
leiding van supergemotiveerde trainers.
En hoe denken de kinderen zelf over hun sport?
Eefje Bouma uit Oosterlittens schrijft:
“Ik zit op schaatsen in Thialf. Schaatsen is mijn leukste 
hobby. Mijn club heet de IJsleeuwen. Ik vind deze club 
heel leuk. Onze juf is ook heel aardig. Ze heet Marry de 
Haan. Ik zit ook op schoolschaatsen maar daar leer je 

niet zo veel als in Thialf.”
Klaasje-Trynke Braam schrijft:
“Als ik ga schaatsen ga ik altijd met de auto. Want als 
ik helemaal van Beetgumermolen tot Heerenveen moet 
is veel te ver. En als ik er ben dan gaan we warming-up 
doen en als dat klaar is dan gaan we schaatsen. En dat is 
best leuk. Want we doen allemaal oefeningen en soms 
een spelletje. En we moeten op één been en pootje 
over. En nog veel meer.”

Internationale toernooien
Schaatsen is leuk. Het genieten staat voorop. Of, zoals 
de legendarische uitspraak van Johann Olav Koss luidt: 

“De weg is het doel.” Dat is de rode draad die door 
alle jeugdactiviteiten loopt. Dit hoeft goede prestaties 
absoluut niet in de weg te staan. Iedereen wordt gesti-
muleerd om op zijn of haar eigen niveau het maximale 
eruit te halen. Zo worden de toppers van de toekomst 
gekweekt in een ontspannen sfeer. Een groots interna-
tionaal evenement voor uitblinkende jeugdschaatsers 
is de Vikingrace, jaarlijks in Heerenveen georganiseerd 
door STC Rutten. 
Over zijn 3000 meter rit bij de Vikingrace schrijft 
Remmelt Eldering in 1999:
“Toen we op onze ijsbaan aankwamen voelde ik dat 
de spanning te snijden was. Ik sneed er een stukje af 
en proefde het. De spanning was weer eens perfect in 
Thialf... Ik moest tegen de beer die ik de vorige dag al 
had opgemerkt. De spanning was hoog want al wist ik 
dat ik nooit zou kunnen winnen ik zou toch alle bruik-
bare middelen in de strijd gooien. Dus ik zette mijn 
adrenalinekraan wijd open en ging op het teken van 
de starter naar de start van mijn misschien wel ultieme 
race. Na in een diepe concentratie gezakt te zijn stoven 
we als hazewindhonden weg. Hij was sneller. Ik kon de 
beer gewoon niet volgen dus besloot ik mijn eigen race 
te rijden zonder dat die Johan Röjler (de beer) me een 
rondje inhaalde... Johan reed geweldig en realiseerde 
een tijd van 3.59.45. Mijn tijd (zonder mijn superbril) 
was 4.17.87, ook nog  P.R.”
In het jaar 2000 doet o.a. Nelleke Mylius mee. Zij 
schrijft:
“Donderdag na de training gingen we twee Duitse 
meisjes ophalen die bij ons zouden logeren. Eén kende 
ik al, want die had vorig jaar ook bij ons gelogeerd. We 
moesten de volgende dag om elf uur in Heerenveen zijn 
van hun trainer… In het eindklassement was ik 17e en de 
Duitse meisjes 1e en 7e. Toen we thuis kwamen moesten 
we snel omkleden want we gingen naar Emmeloord  
voor het eindfeest. Onder het eten kwam Piet Paulusma 
en moesten we ‘oant moarn’ zeggen. Na de prijsuitrei-
king was het feesten. We waren om 1.30 uur ’s nachts 
thuis en de volgende ochtend vertrokken de Duitse 
meisjes om 8.00 uur. Lekker vroeg dus. Het was echt een 
heel gezellig weekend en ik hoop dat ik volgend jaar 
weer mee mag doen.”

Buitenlandse trips zijn voor jeugdige sporters natuurlijk 
helemaal fantastisch. Over de reis naar Eskilstuna in 
1992 schrijft Marten Swierstra:
“Op 11 en 12 januari gingen we met 11 clubs naar 
Eskilstuna in Zweden. Aan de wedstrijden deden ook 
kinderen uit Noorwegen, Zweden en Finland mee. De 

reis duurde erg lang, 19 uren in de bus. Ik kon bijna niet 
slapen dus gingen we een beetje keten. Dat vond de 
leiding niet erg leuk, er waren namelijk kinderen die 
wilden slapen! De volgende dag (om 13.00 uur) kwa-
men we aan in Eskilstuna. We gingen daar eerst naar 
de Volvo fabriek om te eten. We kregen spaghetti met 
saus. Het drinken konden we zelf uitzoeken, de meeste 
kinderen namen cola. Tenminste ze zeiden dat het cola 
was, maar het was wel heel sterk, dus als de mensen 
even niet keken gooiden we wat bij de plant in.” 
En Alies van Weperen voegt er nog wat sfeerimpressies 

Mini-elfstedentocht. Na afloop trots poseren met de stempel-
kaart.

Ze kunnen er weer tegen aan

Remmelt Eldering showt zijn inspirerende superbril

Gerda de Vries in actie tijdens de Viking Race van maart 2004

Bij de Vikingrace logeren de jeugdige schaatsers bij 
elkaar waardoor er al snel een hechte band ontstaat. 
Dat die band door de jaren heen blijft bestaan blijkt 
bijvoorbeeld uit een reisverhaal uit 2003 van Pieter-
Willem de Haan uit Heerenveen:  “Afgelopen zomer 
werd ik uitgenodigd om naar Salt Lake City te ko-
men voor een bruiloft van een vriend van mij. Deze 
jongen heb ik leren kennen met de Vikingrace, zes 
jaar geleden. Dat jaar hebben we ook al een bezoek 
gebracht aan Salt Lake en sindsdien hebben we veel 
contact. De uitnodiging hebben we direct aangeno-
men en zo hadden we de hele zomer de tijd om ons 
te verheugen op het bezoek.”
Uiteraard stond een training op de Olympic Oval 
eveneens op het programma:
“De eerste slagen lieten er geen twijfel over be-
staan, dit was wereldrecordijs. Het gleed bijna van-
zelf. Eerst maar een paar rondjes inrijden besloot ik. 
Het ging meteen hard, maar na anderhalve ronde 
begonnen de benen wel erg zeer te doen en kwam 
ik in ademnood. Dit was dus de ijle lucht, waar-
door je nauwelijks luchtweerstand had, maar ook 
nauwelijks zuurstof binnenkreeg. We herkenden al 
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aan toe:
“Na de maaltijd werden we in 2 groepen verdeeld. De 
eerste groep ging een film kijken en de tweede groep 
ging het grote spektakel te lijf. De shoveltocht. Met z’n 
drieën in een shovel en dan de baan op. Nadat we alles 
een keer gedaan hadden stapten we in de bus op weg 
naar de ijsbaan. Op de ijsbaan even omkleden en dan 
schaatsen. Na een uurtje schaatsen doodop in de bus 
op weg naar de school waar ons verblijf was. Vol span-
ning in de bus wachten tot we naar binnen mochten. 
Eerst de lokalen inrichten en toen weer even eten. Na 
het eten nog wat kletsen en toen de nacht in. Het werd 
niet echt een goeie nachtrust; de leiding liep constant 
jongens van onze kamer te plukken, maar toch hebben 
we geslapen.
‘s Morgens bij het ontbijt kwam de leiding bij onze ta-
fel. Ze vroegen Rena, Marjan en mij of we bij de leiding 
wilden komen. Eén van de leiding had gezien dat één 
van de jongens gestript had bij ons op de kamer. Maar 
wij vertelden het hele verhaal en gelukkig nam de lei-
ding het terug.
Om half twee moesten wij schaatsen, een 500 en een 
1000 meter. Bij de meisjes C 500 meter won Selina de 
eerste prijs en bij de jongens B had Pieter een derde 
plaats. Op de 1000 meter vielen er bij de meisjes C 2 prij-
zen, Gerda eerste en Selina tweede. Bij de jongens weet 
ik het niet meer. Toen we bij school aankwamen gingen 
we ons even opfrissen en mooie kleren aandoen want er 

was feest in de gymzaal. Eerst hadden we een gezamen-
lijk diner. Na het eten moesten we met de leiding een 
lied zingen op “Mooi man”. Na het eten nog even wat 
opknappen en toen lekker feesten!”
Tot slot nog een ‘cool’ avontuur van Linda Smink uit 
1999:  
“Ik mocht meedoen aan de Nordic Junior Games. We 
vertrokken op donderdag met de KLM naar Helsinki. 
We waren nog maar net in de Tax Free winkel of de 
begeleiding had de tassen al vol drank. Het vroor er dat 
het kraakte, het was -25 graden. We moesten dan ook 
de gekste capriolen uithalen om warm te blijven... Het 
ijs was zo hard als diamant, ongeloooooflijk hard. Het 
was op dat moment niet eens zeker of de wedstrijden 
wel door zouden gaan. Gelukkig was het de volgende 
dag warmer (-16 graden) en mochten we 2x de 500m en 
1x de 1000m rijden... Het bleek dat die week dat wij er 
waren, het daar de koudste week van de eeuw was. Nou 
ja, hadden we dat ook weer meegemaakt.”

Seizoensafsluiting
Aan het eind van het schaatsseizoen is er voor de jeugd 
elk jaar een speciaal feest. In de sporthal te Menaldum 
is er een spelletjesmiddag onder leiding van Marry en 
Maria de Haan met assistentie van collega-trainers. 
Daarna worden de prijzen voor de beste schaatsers uit-
gereikt. Daarvoor wordt er telkens weer een beroemde 
topper uitgenodigd. Onder anderen Jan Ykema, Rintje 
Ritsma, Ids Postma, Tonny de Jong en Erben Wennemars 

toonden zich bereid hiervoor naar de sporthal te ko-
men. Vanzelfsprekend tot groot enthousiasme van de 
jeugd. Wat is er nou leuker dan met je grote idool op 
de foto te gaan?

Zo’n Wennemars mag dan een zeer bekende 
Nederlander zijn, hij voelt zich zo betrokken bij de 

jeugd dat hij al drie uur voor het afgesproken tijdstip 
aanwezig is. Aan het eind geeft hij bij de uitgang ieder-
een een handtekening. Terecht dat hij een paar origi-
nele handgemaakte klompen krijgt.
Rintje Ritsma krijgt als eerbetoon een speciaal gedicht, 
geschreven door Zus Wassenaar en voorgedragen door 
Marleen Hylkema en Tryntsje Swierstra:

Thús tochten wy, as wy dêr hinnegean,
Hoe soe it fiele dêr te stean,
Want allemachtig wat wiene wy senuweftich,
Mar wy fûnen it dochs ek prachtich.
En no: hjir steane wy,
Sa ticht by dy
En fine it neat net spitich
Dat wy foar alle bern, meiinoar 135,
Dy bedanke meie foar dyn kommen
 En jou dy dit bosk blommen.
En mei flinters yn ‘e búk
Freegje wy no noch om in tút.

snel een paar van de Amerikaanse schaatsers, Parra, 
Rodriguez en Witty. We mochten met ze meetrainen. 
Parra verwarde het IJsleeuwenpak met het pak van 
het Zweedse nationale team. Maar toen ik vertelde 
dat in Leeuwarden de start van de Elfstedentocht 
was wist hij precies waar ik het over had.”

Vikinglopet 1998 in Eskilstuna: Amarins Krol op volle snelheid.

Dankwoordje voor Ids Postma bij de prijsuitreiking in april 1996. Herman Eldering assisteert als microfoonstander. Eelke Scherjon 
luistert aandachtig

Erben Wennemars reikt de prijzen uit in mei 1999Eelke Scherjon Echte “Scherjonsjes”
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Na die zoenen krijgt ook Rintje klompen overhandigd, 
door Hannes en Fenneke Scherjon. Hun vader Eelke is 
klompmaker in Noordbergum. Hij maakt voor elke ere-
gast een speciaal paar klompen. Ook dat is weer zo’n 
traditie bij de IJsleeuwen. Hij oogst er veel waardering 
mee.

IJsvrije periode
De jeugdafdeling bruist ook buiten het winterseizoen 
van de activiteiten: skeeleren, fietsen, zwemmen, 
droogtraining. Soms is er zelfs een heel trainingsweek-
end met een combinatie van activiteiten. Het aantal 
jeugdleden heeft tijdelijk een forse dip gekend, maar 
gelukkig zit er weer een opgaande lijn in. Want dit zijn 
de mensen waar de vereniging het in de toekomst van 
moet hebben.

Grote Wielen, april 2004: met zijn drietjes op een rij gaat het 
skeeleren nog leukerder

Van het trainen krijg je rooie oortjes.
Achterste rij: v.l.n.r. Tanja Spijkstra, Nelleke Mylius, Amarins 
Krol, Jelle Sinnema, Wiebout Eldering en Doutzen Kroes.
Voorste rij: v.l.n.r. Jolijn de Vries, Arnold Gielstra, Boris van 
Doorn, Sytze Boonstra en Willem de Boer.

Trainingsweekend Appelscha 1997

Menaldum 1994: In gesmolten ijs is het ook goed toeven
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Artikel 6 van de statuten van de vereniging geeft het 
bestuur de mogelijkheid ereleden en leden van verdien-
ste te benoemen. Het verschil tussen deze twee is, dat 
ereleden door de algemene vergadering, op voordracht 
van het bestuur, kunnen worden benoemd en dat leden 
van verdienste rechtstreeks door het bestuur worden 
benoemd. Als je alles na veertig jaar op een rijtje zet, 
bestaan er alleen leden van verdienste. In alle gevallen 
zijn deze bijzondere leden door hun inzet van grote 
betekenis geweest voor de club. De één heeft lange tijd 
een bestuursfunctie bekleed of is langdurig trainer of 
starter geweest, de ander heeft door zijn of haar spor-
tieve prestaties de club meer glans gegeven. 

Dirk Beeksma
Al ver voor de oprichting van de IJsleeuwen, houdt 
Dirk Beeksma zich al bezig met het geven van schaats-
trainingen. Als vijfjarige jongen komt hij vanuit Wilp 
(Groningen) in 1918 naar Leeuwarden. Vanaf zijn lagere 
schooltijd is hij bezeten van schaatsenrijden. Vooral het 
langere werk vindt hij prachtig. Op twintigjarige leeftijd 
rijdt hij als tochtrijder zijn eerste Elfstedentocht in het 
crisisjaar 1933. In 1940, 1941 en 1942 rijdt hij mee in de 
wedstrijd en eindigt respectievelijk als 31e, 119e en 58e. . 
Ook de tochten van 1947, 1954 en 1956 rijdt Dirk uit en 
zo komen we op een respectabele zeven kruisjes. 

In 1952 haalt hij de trainerslicentie van de KNSB en 
vanaf dat moment zijn de trainingen, die hij in de 
Keizersgrachtschool geeft, een begrip. Wil je wat, 
dan moet je daar zijn. En ze komen overal uit de pro-
vincie om zijn droogtrainingen te volgen. Uit Warga, 
Harlingen, Dronrijp, Drachten, Stiens en uiteraard 
Leeuwarden.
Mannen als Jan Charisius, Yde van der Heide, de ge-
broeders Ids en Gjalt Terpstra, Jaap Edelenbos en vele 
anderen zijn dan vanaf juli present om zich op de winter 
voor te bereiden

Als dan de Jonge IJsleeuwen zich almaar uitbreiden, 
neemt Dirk op het sportveld Nylân de jeugd van zes tot 
elf jaar onder zijn hoede. Vanaf dat moment tot 1985 is 
hij één van de vaste clubtrainers. Hij geeft pittige trai-
ningen, maar spaart zichzelf ook niet. Als zelftest zwemt 
Dirk Beeksma een heel jaar lang iedere dag tussen de 
middag even in het van Harinxmakanaal. Dat betekent 
in de winter soms ijshakken voor het zwemmen. Na dat 

Leden Van Verdienste

Dirk Beeksma start Joop Annee en Annie van der Steeg

Als dank krijgt Dirk Beeksma van de club een reis aangeboden 
en George Schweigmann feliciteert hem ermee
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jaar gaan er via “Gehoord en Gezien” stemmen op om 
het kanaal het Dirk Beeksmakanaal te noemen. Tot 2003 
geeft hij in de Floris Versterschool in Leeuwarden nog 
lenigheidsoefeningen aan dames en anno 2005 fietst 
deze sportman op z’n tweeënnegentigste nog kaars-
recht door de stad.

Piet de Boer “De Keizer van de Kortebaan” 
Piet de Boer begint pas na z’n twintigste in 1965 serieus 
met schaatsen. Daarvoor voetbalt hij. Dat verklaart ook 
het ontbreken van juniorentitels. Zijn ouders sporen 
hem aan tot het meedoen aan een schaatswedstrijdje 
in Jorwert en zo krijgt Piet de smaak te pakken. En het 
winnen zit toch al in de familie: van moederskant is er 
een tante genaamd Fanny Blankers-Koen! 
Begin jaren zestig neemt Piet het boerenbedrijf van 
zijn vader in Jellum over. Op z’n zesentwintigste is hij 
zelfstandig boer. Een wens is in vervulling. Eigen baas, 
zelf de tijd indelen. Alle vrije tijd steekt hij de sport. Het 
schaatsen brengt hem een avontuurlijk leven. Wat het 
boer-zijn betreft kan hij goed relativeren door wat hij 
op zijn vele buitenlandse reizen (Rusland, Noorwegen, 
Duitsland, Oostenrijk) bij collega-boeren heeft gezien. 
De zorg voor de boerderij belemmert hem, met name in 
de jaren dat hij in de sprintkernploeg zit, te trainen op 
het vereiste niveau. 
Toch wordt Piet de Boer op de ledenvergadering van 
de Friesche Elfsteden in december 1999 uitgeroepen tot 

de beste Friese schaatser van de eeuw. Hij rekende daar 
niet op en stond met een biertje in de hand achter in de 
zaal, maar toen Ed Nijpels de aankondiging begon met: 
“Hij is bekend van de kortebaan....... “ begon het  tot 
hem door te dringen, want van de genomineerden was 
er daarvan maar één.
Wie leest wat Piet allemaal heeft gewonnen en ziet hoe 
hij anno 2005 in een nog soepele stijl, gekleed in zijn 
pak van sponsor Paul van Vilsteren Installatietechniek, 
wekelijks in het publieksuur van Thialf ronde na ronde 
voortsnelt, verbaast zich niet over zijn eretitel. 
Piet presteert het om elf! keer Nederlands Kampioen 
op de kortebaan te worden . En vijftien keer staat hij 
daarbij in de finale. Dat betekent ook nog eens drie 
keer reservekampioen en één keer de derde plaats. 
Een nauwelijks te overtreffen record. Het  begint in 
1968 te Heerenveen (“ik moet eerst na thuiskomst 
nog melken”). De laatste keer is in 1980 in Groningen. 
In 1969 is Marten Hoekstra hem de baas en in 1975 
Matthijs Kuiper. Zijn grote kracht is om snel na de start 
te gaan glijden. Ook kan hij rekenen. Pas als het erop 
aan komt laat hij het achterste van z’n tong zien. Het 
tiende Nationale Kampioenschap Kortebaan is voor het 
bestuur van de IJsleeuwen  aanleiding om Piet te benoe-
men tot “Lid van Verdienste”.
Aangezien Friese Kampioenschappen Kortebaan alleen 
op natuurijs worden verreden, komen ze minder vaak 
voor dan de jaarlijkse NK’s Kortebaan. 
Daarbij zegeviert Piet tweemaal bij de mannen. De eer-
ste keer in 1976 te Zwaagwesteinde en de tweede keer 
in 1978 te Akkrum. In totaal staat hij tien  keer in de 
finale. Tweede plaatsen behaalt hij in 1968, 1969, 1980 
en 1982 en een derde plaats in 1970. Marten Hoekstra, 
Henk Hospes en Matthijs Kuiper zijn de rivalen, die her-
haaldelijk roet in het eten gooien.

Bij de Friese Kampioenschappen Kortebaan voor paren 
rijdt Piet zich met Jeltje Heslinga in 1982 en 1985 te 
Stiens in de krans.
Driemaal wordt Piet Nederlands B-Kampioen Sprint. 
In 1974 te Groningen, in 1978 te Utrecht en in 1979 te 
Haarlem. 
Bij het A-Kampioenschap Sprint wordt hij tweede in 
1976 te Groningen.

Als lid van de sprintkernploeg doet Piet tweemaal mee 
aan de WK Sprint. In 1974 eindigt hij in Innsbrück als 

vierentwintigste (een 1000 meter rijden op geföhnd ijs 
valt ook niet mee) en in 1976 in West Berlijn als drieën-
twintigste (na een val op de 500 meter in de bocht op 
je buik naar je familie glijden, die je langs de kant staat 
aan te moedigen, kost je ook een paar nachtjes slaap)
De Olympische Spelen van 1976 haalt Piet de Boer niet. 
In Inzell is Jan Bazen hem net de baas en gaat naar 
Innsbrück waar hij verdienstelijk zesde wordt op de 
500 m.
Vanaf 1982 legt Piet zich toe op het marathonschaatsen, 
omdat hij eens wat anders wil (“ik woe ris hwat oars út-

De Friese schaatsers van de eeuw - foto Martin de Jong

Piet de Boer en zijn rivaal Marten Hoekstra in de finale in 1968
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Frans rijdt op 11 december 1979 samen met Piet van der 
Horst in de ijshal in Leeuwarden 1000 rondjes (ca. 200 
km.) Ze starten om 8 uur en komen aan om 19.30 uur. 
O.a. met Herman Valk en Gerrit Seegers rijdt hij op een 
donderdagavond vanaf 22 uur tot vrijdagavond 22 uur 
een 24 uursrace. Frans legt 1568 ronden af, Herman Valk 
zelfs 2011 (ca. 400 km!) 
In zijn laatste jaren als trainer geeft de Bruin op 
Schatzenburg nog droogtraining voor kinderen van 
Menaldum tot Berlikum. Door de jaren heen heeft Frans 
een grote verzameling schaatsen opgebouwd. De uit-
daging daarbij is om van alle fabrikanten een paar te 

fine”). Eerst maar eens wat oefenen in het publiek ach-
ter de bikkels aan. Dat gaat, dus schrijft hij zich in voor 
een B-marathonwedstrijd in Deventer over 75 ronden. 
Gelukkig kan hij eerst nog even inrijden bij een korte-
baanwedstrijd in Groningen. Daarna meteen door naar 
Deventer voor de marathon. Piet heeft het spelletje snel 
door en afsprinten kan hij al. Meteen de eerste wed-
strijd zet hij naar zijn hand. De A-wedstrijden komen zo 
snel in beeld. Echter dat vergt dusdanig veel training, 
dat Piet zich bewust houdt bij de B’s. In 1986 wordt hij 
veteraan en is het “trainingsprobleem” opgelost. Hier 
voelt Piet zich thuis. 
Hij wordt Nederlands Kampioen Marathon bij de 
Veteranen op kunstijs in 1987 te Heerenveen en ver-
overt tweede plaatsen in 1990 te Assen, in 1998 te 
Deventer en in 2000 te Groningen.
Tweede wordt hij ook bij het Fries Kampioenschap 
Marathon voor Veteranen in 1992 te Wolvega.
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Marathon bij de 
Veteranen over 75 km. op natuurijs pakt Piet driemaal 
een tweede plaats: in 1987 te Eernewoude, in 1996 te 
Ankeveen en in 2001 op de Weissensee.

En dan heeft Piet ook nog aardigheid aan skeeleren. 

Jammer voor de concurrentie, want bij de veteranen 
wordt hij met nummer V07 vijf maal Nederlands kampi-
oen en noteert hij zo’n 35 overwinningen bij de B-rijders 
en de veteranen.

Met pijn neemt hij in 1992 afscheid van zijn Nederlandse 
Titel in Oldebroek, die hij in 1987 in Gorredijk had ver-
overd.

Na ons interview vragen we Piet nog of hij ook mee 
gaat met de zeildag. Ik ben geen watermens is zijn ant-
woord. Wat geeft het, zwemmen kan hij thuis wel: in 
zijn medailles.

Frans de Bruin
Is in de jaren zeventig en tachtig trainer van voorna-
melijk de jeugd. Zo’n 20 jaar lang! Schaatsend op de 
vlaktes onder Leeuwarden komt hij in aanraking met 
George Schweigmann sr. en raakt zo betrokken bij de 
club. Als zelfstandig handelsman heeft hij ‘s winters 
altijd zijn schaatsen achter in de auto liggen. Ook die 
keer op 3 maart 1965. Een mooi middagje. Hij trekt ze 
aan en gaat lekker rijden met  Annie van der Steeg, 
George Schweigmann en Leo Schuil. Dat is beter dan 
aan ‘t werk. Het rijtje wordt door een fotograaf van 
de Leeuwarder Courant gekiekt. Z’n vrouw vraagt hem 
bij thuiskomst: “Lekker geschaatst Frans?” “Hoezo, 
hoe weet jij dat?” “Nou kijk maar even in de krant!” 

Onder zijn hoede heeft hij talentvolle meisjes als Trijnie 
Nieuwenhuis, Maaike Sipma, Rina Meekma, Jellie van 
der Steeg, Dieuwke Terpstra, Ali Boorsma en Grieteloek 
Hansma. 
Met de meisjes van 13 en 14 jaar onderneemt hij fiets-
tochten. Eerst de Elfmerentocht maar al gauw wil het 
stel ook de Elfstedentocht fietsen. Frans mee in de volg-
auto. Nadat Rina Meekma in Bolsward haar medaille ge-
kregen heeft, kijkt de man achter de tafel haar nog eens 
aan en zegt. “Do bist ek noch gjin 16 jier wol?”.
Waarop Rina met haar medaille stevig in haar knuist 
antwoordt:”Nee, mar ik jouw him jo net werom!”.

Piet de Boer en Jeltje Heslinga in 1982 te Stiens op weg naar de eerste plaats. Foto archief Koninklijke IJsclub “Stiens”

Medaillekast
Sporters die veel winnen verzamelen veel prijzen. 
Stapels medailles, ereschildjes en bekers. Een man 
als Piet de Boer won er in zijn jarenlange carrière 
enorm veel. Zijn collega en rivaal Marten Hoekstra 
eveneens. Laatstgenoemde heeft in zijn autobedrijf 
een grote vitrinekast vol eremetaal staan. Met po-
tentiële klanten maakt hij daarbij eerst even een 
praatje over het schaatsen voordat het over de 
aankoop van een auto gaat. Piet houdt niet zo van 
opzichtig pronken met zijn eigen successen. Bij de 
verbouwing van zijn boerderij in Jellum maakte hij 
een deur naar de kamer dicht. Op de gang ontstond 
daardoor een nis, die geschikt was om een deel van 
zijn medailles in op te hangen. De overige  trofeeën 
liggen ergens in dozen. Zijn prijzen hoeven niet zo 
op te vallen vindt hij.  “En foar de kij hoech ik it net 
te dwaen.”

Lekker geschaatst Frans?

Piet ter Horst en Frans de Bruin aan het trainen

Februari 2005: Frans de Bruin 
met een exemplaar uit zijn 
enorme schaatsenverzameling
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Als twaalfjarig meisje wint ze haar eerste schaatswed-
strijd: het meisjeskampioenschap van Idaarderadeel. 
Een medaille en nog 10 gulden bovendien. De rij over-
winningen, die daarna volgt, is enorm. Aanvankelijk 
op de kortebaan, daarna op de langebaan (allround), 
uiteindelijk in de marathons. Op de ledenvergadering 
van de Friesche Elfsteden wordt Atje in december 1999 
overtuigend uitgeroepen tot de beste Friese schaatsster 
van de eeuw. 
Atje Deelstra maakt van jongs af aan indruk op de 
kortebaan: als 16 jarige is ze Fries kampioene in haar 
leeftijdsklasse. Daarna rijdt ze jaren in de schaduw van 
cracks als Martha Wieringa, Jantje Venekamp-Tienkamp 
en Grietje Lukkes-Oosterhof, van wie ze maar niet kan 
winnen. Pas jaren later (1969, 1976 en 1977) wordt ze 
Nederlands Kampioene kortebaan. 
Ze trouwt in 1962 met Jelle Keulen en ze krijgen drie  
kinderen. Einde schaatscarrière zou je zeggen. Niet voor 
Atje. Ze houdt teveel van deze sport om ermee te stop-

pakken te krijgen. Op hoge leeftijd is hij nog dagelijks 
met de schaatssport bezig. Met de internationale door-
braak van zijn achternicht Irene Wüst heeft hij weer een 
mooie aanleiding om de schaar in de krant te zetten. 
Als lid van de jubileumcommissie levert hij veel waarde-
volle gegevens. Helaas komt Frans op 78 jarige leeftijd 
te overlijden en kan hij het jubileumfeest net niet meer 
meemaken.

Piet van Erp
Als schaatsenthousiasteling vanaf het allereerste begin is 
Piet van Erp bij de club. Hij wordt in 1967 voorzitter van 
“de Jonge IJsleeuwen” en blijft dat totdat de “de Jonge 
IJsleeuwen” in 1971 opgaan in “H.C. de IJsleeuwen”. Na 
een jaar “interim”bestuur onder leiding van Roel Kok, 
wordt Piet in 1972 wederom voorzitter, een rol die hem 
op het lijf is geschreven. In 1976 volgt Herman Valk hem 
op.

Klaas de Jong
in Friesland is Klaas de Jong is een pionier voor de 
langebaansport en vanaf het prille begin van de 
IJsleeuwen is hij van de partij. In het tweede jaar van de 
zondagse busreizen naar Deventer meldt Klaas zich op 
de Werpsterhoek, een stel jonge dorpsgenoten met zich 
meenemend. In die tijd traint hij al met de groep rond 

Aebe Haima tussen Weidum en Jorwerd. Klaas is dé 
wedstrijdleider van de Jorwerter ijsbaan. Hij weet van 
alle prominente Friese wedstrijdrijders en -rijdsters hun 
persoonlijke records uit zijn hoofd. Daardoor ontdekt 
hij in Deventer met zijn stopwatch in de hand jeugdig 
talent voor het hardrijden. Hij voorspelt dat diverse jon-
gens en meisjes, mits zij de trainingen volgen, zich tus-
sen de besten van Nederland kunnen rijden. Hij besluit 
om samen met Douwe Kroes een grote groep jeugd op 
te vangen en te stimuleren om ook ‘s zomers met de 
trainingen door te gaan. Met Douwe Kroes en later ook 
met Dirk Beeksma, die zich ontfermt over de allerjong-
ste jeugd, geven ze op de sintelbaan Nijlân conditietrai-
ning. Klaas is van beroep warme bakker, maar als dat 
niet meer rendeert komt hij terecht bij Schweigmann 
jeugdmode. Hij heeft talent voor organisatie en een 
ragfijn gevoel voor cijfers. Hij heeft al snel door hoe de 
tussentijden van de 1500 meter er uit moeten zien. Hij 
volgt als jongen in de dertiger jaren al langebaanpres-
taties van Jan Langendijk en Herman Buyen en ontleedt 
later van internationale wedstrijden de resultaten . Op 
deze wijze kan hij de rijders en rijdsters enorm tot steun 
zijn. Voor talent heeft hij een fijne neus. 

Aan zijn enthousiasme voor de schaatssport heeft onze 
vereniging veel te danken.    
Hij organiseert en jureert vele wedstrijden. Als de 
IJsleeuwen resultaten boeken, is hij één van de perso-
nen, die Klaas Visser - op dat moment al een trainer van 
nationaal formaat- weet te bewegen om de club enkele 
jaren te trainen. Uiteindelijk zullen dat er vele worden.
Met Klaas Visser ziet ook Klaas de Jong er het grote nut 
van in om een week lang in  Inzell te trainen. Tijdens de 
trainingen op de ijsbaan hoor je hem steevast roepen 
“koart hâlde en net skrasse”   
In zijn boek “Hoe God verdween uit Jorwerd” schrijft 
Geert Mak over Klaas de Jong:
“Bakker Klaas de Jong, die van een sportief leven hield, 
was in het begin van de jaren vijftig de eerste Jorwerter 
die zich een douche permitteerde. Een apart kamertje 
met een kraan waar zomaar warm water uit kwam”. 
Verscheidene Jorwerters gingen speciaal bij Klaas op 
bezoek om de douche uit te proberen. Verderop schrijft 
Mak: “Bakker De Jong was ook de eerste Jorwerter die 
zich een televisie aanschafte. Weer werd iedereen uit-
genodigd om de nieuwigheid te bewonderen. Als op 
woensdag- en zaterdagmiddag een kinderprogramma 
was stonden er wel dertig paar klompen voor de deur. 
Bij voetbalwedstrijden en andere evenementen werd 
het toestel in het raam gezet”. Tenslotte memoreert 

hij Klaas’  speurwerk over de voorgeschiedenis van 
Jorwerd. Zoals Klaas in veel zaken voorop loopt is hij 
ook één van eersten die in Friesland op noren rijdt. Hij 
vind zichzelf geen groot schaatser maar rijdt wel vijf-
maal de Elfstedentocht uit. Met zijn opmerking “Het 
barst in Friesland van het schaatstalent, je moet ze al-
leen opleiden tot sterke klassementsrijders” krijgt Klaas 
de Jong gelijk. 
Veel te vroeg overlijdt deze bijzondere man in 1986 op 
net 65 jarige leeftijd.

Atje Keulen-Deelstra
Ook wel “Us Atsje”, “De Vliegende Huismoeder” of “De 
vliegende Friezinne”.
Atje Deelstra wordt geboren te Grou op 31 december 
1938. Ze groeit op in een sportieve familie, waar ge-
turnd, gefietst en geschaatst wordt. Overgrootvader 
Hette van der Meer is in zijn jaren de schrik van de 
Friese ijsbanen. Kortom met de genen zit het wel goed. 

Klaas de Jong en zijn jeugd. Op de achterste rij: v.l.n.r Bouke Tijsseling, Sjoerd Landman, Michiel de Vries, Ids Groen, Jan Peter 
Busman, Frans Bart Osinga, Hans de Bruin en Marcel van der Meer. Voorste rij v.l.n.r. Boukje Goslinga, Nienke Kalsbeek, Hillie 
Terpstra, Jannie Sinnema, Vera Terpstra, Wimmy Kooiker en Jolanda Reitsma
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pen.
Atje had in 1963 al eens geroken aan het succes op lan-
gebaanwedstrijden (Warga en Makkinga) en dat smaakt 
naar meer. Ze blijft doortrainen, aanvankelijk bij meer 
dan één club. Uiteindelijk moet ze van de KNSB kiezen 
voor één club. Dat wordt de PIJC (Preamkeskouwers 
IJsleeuwen Combinatie), waar trainer Klaas Visser de 
scepter zwaait. Die stoomt haar klaar voor het lange-
baanwerk. Al snel zit ze in de selectie. Dit op voorspraak 
van Visser, die de bezwaren van de keuzeheren (te 
oud en al kinderen) wegwuift. Klaas krijgt gelijk: Atje 
wordt Nederlands kampioene in 1970, 1972, 1973 en 
1974, Europees kampioene in 1972 te Inzell, in 1973 te 
Brandbu en in 1974 te Medeo en Wereldkampioene in 
1970 te West Allis, in 1972 te Heerenveen, in 1973 te 
Strömsund en in 1974 te Heerenveen. Bovendien ver-
overt ze tweemaal een tweede (1973,1974) en eenmaal 
een derde plaats (1970) op het WK Sprint. 

In 1972 wordt Atje na een pechseizoen door de KNSB 
uitgezonden om mee te doen aan de Olympische Spelen 
in het Japanse Sapporo. Zelf schrijft ze in het IJsleeuwtje 
van februari 1998: “Met niet al te vrolijke gezichten 
stonden we op Schiphol. Dat kwam door het Olympisch 
tenue. Een bruin broekpak met een oranje trui met een 
grote col, een oranje bivakmuts, grote bruine laarzen 
en bruine schoenen. Nog een parka jas erbij, ook bruin 
natuurlijk. Zo’n stijf ding, dat vanzelf op de grond bleef 
staan. Bij het broekpak nog twee blauwe blouses. Geen 
gezicht. Altijd rood, wit en blauw met oranje, maar toen 
ik mee ging dus niet”.
Tijdens het interview in haar appartement in de 

Biglstrasse in haar geliefde Inzell op 20 oktober 2004 
vraag ik naar de prestatie, waarop ze het meest trots 
is. Haar antwoord luidt: “Op de Olympische spelen van 
1972 won Diane Holum de 1500 meter op het moment 
dat ik onbetwist de sterkste 1500 m. rijdster was. Puur 
door wisselende weersomstandigheden kwam dat er 
toen niet uit. Diane Holum zou volgens haar eigen zeg-
gen dat jaar ook wel even wereldkampioene worden. 
Dat plan had ook Stien Kaiser. Voor beide dames was 
het WK in Heerenveen hun afscheidswedstrijd. Die 
moest in stijl gereden en dus gewonnen worden. Ook 
ik was gebrand op winst, vooral na de uitspraken van 
Holum. De overwinning in Heerenveen op de 1500 m. 
was de ultieme genoegdoening en die medaille is mij 
het liefst. Dan komt er - en daar ben ik niet minder trots 
op - na het behalen van het wereldkampioenschap een 
speciale zondagseditie van de Leeuwarder Courant uit, 
geheel gewijd aan dit kampioenschap, iets wat later 
nooit is herhaald.” Ook bewaart ze dierbare herinnerin-
gen aan dat enthousiaste publiek in Thialf bij het win-
nen van het WK allround.
Na de langebaan ligt er nog een uitdaging voor Atje: 
de marathon, leuk om af te trainen zou je zeggen. Niet 

Atje en Piet worden door de club nog eens gehuldigd. Marnix 
ten Kortenaar voert het woord, voorzitter Herman Eldering 
kijkt glunderend toe

voor Atje. Winnen is het parool. Ze wordt ook nog eens 
veelvoudig Nederlands kampioene marathon in 1975, 
1976, 1977 en 1980. En dat terwijl het boerenbedrijf 
met 64 koeien wel moet doordraaien.
Als ook dit hoofdstuk is gesloten, volgt Atje nog jaren 
bij Jan Velt de droogtrainingen in Leeuwarden en de 
ijstrainingen in Heerenveen. Veel IJsleeuwen leren haar 
dan kennen als een sympathieke vrouw, die zich, on-
danks haar staat van dienst, gewoon gedraagt als een 
sporter onder sporters. In november 1996 slaat voor 
haar het noodlot toe. Op de terugweg van een training 
op Thialf kan ze in de auto bij Akkrum een losgebroken 
koe niet meer ontwijken en raakt in de sloot. Dankzij 
een goedwerkende airbag overleeft zij dit ongeluk. 
Aanvankelijk herstelt ze voorspoedig en rijdt ze met Jan 
Velt haar derde Elfstedentocht op 4 januari 1997, ove-
rigens niet zonder de nodige inzinkingen. In Dokkum 
komt ze Aebe Haima tegen en beiden verzekeren el-
kaar: “Dit nooit weer!”
Het ongeluk heeft toch meer teweeggebracht dan 
het zich aanvankelijk liet aanzien en het herstel stag-
neert. (Atje relativerend: “d’r binne folle slimmer din-
gen”) Uiteindelijk stopt Atje met de trainingen van de 
IJsleeuwen in 2000.  
Pas na drieëntwintig jaar krijgt Atje een opvolgster als 
Europees Kampioene Allround van Nederlandse bodem 
in de persoon van Tonny de Jong in 1997. In Heerenveen 
wordt er door de twee even stevig geknuffeld. De opvol-

ging van Atje als laatste Nederlandse Wereldkampioene 
Allround laat zelfs dertig jaar op zich wachten. Eindelijk 
weet Renate Groenewold in februari 2004 de jarenlange 
hegemonie van de Duitse dames te doorbreken.
De drie kinderen van Atje en Jelle hebben elk een me-
daillekastje gekregen met daarin medailles van Friese, 
Nederlandse, Europese en Wereldkampioenschappen 
en alsof dat niet genoeg is, hangen er ook een 
Gouden Schaats (recordwedstrijden Inzell) en een 
Elfstedenkruisje in. 
Van de hectische 70-er en 80-er jaren zegt Atje nu: 
Zonder de steun van mijn man had ik het nooit gekund. 
Mijn schoonmoeder sprong veel bij en mijn kinderen 
wisten niet beter. Achteraf denk ik wel eens: “Hoe heb 
ik het altijd voor elkaar gekregen?”

Douwe Kroes

Douwe Kroes is de eerste trainer van de club. Hij is al 
betrokken bij het ontstaan van de club in 1965. Kroes 
richt zich hoofdzakelijk op de jeugd, die hij met training 
op muziek enthousiast weet te maken. Om het goede 
voorbeeld te geven stopt hij met roken. Op de grote 
ledenvergadering van de Jonge IJsleeuwen op 28 april 
1966 zegt Kroes: Ik wil jullie omhoog brengen over de 
“gladde weg vanaf het keukenstoeltje naar het erepo-
dium”. In de dertiger en veertiger jaren is hijzelf met 
Yde van der Heide een topduo op de langbaan en met 
zijn vrouw een uitstekend paarrijder.
Als starter schiet Kroes gedurende vijfentwintig jaar 
duizenden wedstrijdrijders weg.  “Go to the start,....Rea-
dyyyy,.....?” Hij had het in zich om met rustige stem de 
rijders tijdens de start de begeleiden. Vier à vijf da-Geconcentreerd gaat Atje door de bocht

Atje met Jelle en Boukje in Inzell in 1998
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gen per week is hij in Heerenveen en soms brengt hij 
de nacht door in de massagekamer. Aangezien Sake 
Santema altijd de grote toernooien kreeg, kwam Kroes 
daarbij nooit aan bod. Echter in 1985 treedt hij op als 
starter bij het WK shorttrack in de Amsterdamse Jaap 
Edenhal. Voor hem is dit een hoogtepunt. In 1986 stopt 
hij met zijn schaats-activiteiten. Dan wordt de “Douwe 
Kroes bokaal” in het leven geroepen, die door het 
bestuur wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende 
rijder of rijdster van dat seizoen.
Voor het eerst in 1998 wordt aan de jongste pupillen 
de “Douwe Kroes wikselpriis” uitgereikt. Linda Bakker 
en Jorrit Hoogterp (pupillen IJshal) en Jolijn de Vries en 
Sipke Zijlstra (pupillen Thialf) zijn in dat jaar de aanstor-
mende talentjes.
Als in de zestiger en zeventiger jaren de  “Douwe Kroes 
bokaal” had bestaan dan was zeker de naam van zijn 
talentvolle zoon Johan er in gegraveerd. Wel is de trotse 

pake er getuige van dat zijn, tegenwoordig als super-
model furore makende kleindochter,  Doutzen Kroes 
deze bokaal wint. Het is de dochter van Johan Kroes 
en Geertje Leistra. Heeft Hylke Speerstra niet ergens 
gezegd dat als een slagje éénmaal in de familie zit dit 
wel een aantal generaties kan aanhouden?

Anneke Meekma-Zijlstra
Anneke’s vijf kinderen Klaas, Rina, Jan, Aaf en Sjoerd 
schaatsen, in de tijd dat de familie nog in Ferwerd 
woont, bij de IJsleeuwen. Schaatsen kunnen ze allemaal. 
Klaas, Rina en Sjoerd zo goed, dat ze in de Friese selec-
tie mogen trainen. Voor de ouders betekent dat dikwijls 
een grotere betrokkenheid bij de club. Zo vergaat het 
ook Anneke en voordat ze het weet is ze bestuurslid. Als 
ze daar nu op terugkijkt heeft ze die tijd met de mede-
bestuurders Yde van der Heide, Johan Minnema, George 
Schweigmann en Douwe Ykema ervaren als een gezel-
lige periode, die is omgevlogen.  Het bestuur benoemt 
Anneke na jaren bestuurslidmaatschap tot Lid van 
Verdienste. Ze krijgt daarbij een fraaie oorkonde, waar 
alles netjes op staat....behalve haar naam. Abusievelijk 
zet het bestuur er de naam van haar dochter Aaf erop. 
Misschien is dat de reden, dat ze hem nu niet meer kan 
vinden. Natuurlijk vind ze het leuk Lid van Verdienste te 
zijn, maar ze heeft gedaan voor de club wat ze vond dat 
ze moest doen en deed dat met veel plezier. Dat is voor 
haar net zo waardevol als een oorkonde. 

Johan Minnema
Jarenlang is Johan Minnema zowel schaatser als be-
stuurder bij de club. Ook traint hij de jeugd en is hij 
jurylid. In al deze hoedanigheden verzet hij bergen 
werk. Als bestuurslid treedt hij aan in 1973, wordt in 
1976 secretaris en in 1986 penningmeester als opvolger 
van Douwe Ykema. Na vanuit zijn woonplaats Blaricum 
nog een aantal jaren heen en weer te hebben gereden, 
stopt Johan in 1991 met zijn activiteiten voor de club. 
Met bijna twintig  jaar bestuurslidmaatschap heb je dan 
je steentje wel bijgedragen. 
Aardig om te lezen is een financieel overzicht in 1989 in 
de aanloop naar het schaatsseizoen van penningmeester 
Johan aan secretaris Jan Smits in de tijd dat de computer 
in het dagelijkse leven een steeds meer inburgert: 

Blaricum, 31 oktober 1989,

Beste Jan,

Hierbij deel ik je mede een LASER XT3-PC te hebben 
gekocht met harde schijf van 30 MB, éénmaal 5 1/4 inch 
drive, éénmaal 3 1/2 inch drive met paperwhite monitor 
en printer Epson LQ-400, welke laatste erg goed uit de 
test te voorschijn kwam.
Het installeren van het één en ander gaat nog belab-
berd, maar ik heb goede hoop voor de toekomst......

Nu ter zake:
Dan volgt een overzicht van Inzell-gangers, die per per-
soon f 416,- incl. reis en verblijfkosten hebben betaald. 
Dat waren nog eens tijden.

Douwe Kroes als starter van o.a. Margreet Tadema op de ijsbaan van Noardburgum. Bauke de Vries kijkt toe.

De glorieuze winnaars van de Douwe Kroes Bokaal seizoen 
2001/2002: v.l.n.r. Patrick Westerdijk, Stephana de Wolf, 
Martijn de Boer en Japke Janneke Sybesma

In de trainingsgroep van Johan Minnema vallen in elk geval 
twee gezichten op: die van Rintje Ritsma en van die jongen 
met dat blauwe oog. Had Rintje toen al zo’n fikse armzwaai?
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Johannes Osinga
Ook wel Ozie genoemd. Al in een vroeg stadium trainer 
bij de club. O.a. als stand-by trainer bij Jan Velt.  “Ik 
neem graag diegenen mee die geduld hebben voor 
techniek.” Zelf is hij ook een fanatiek schaatser vooral 
op de lange afstanden. Als de Elfstedentocht te lang op 
zich laat wachten rijdt hij die in 1976 op eigen gelegen-
heid met Klaas Visser en skûtsjeschipper Anne Tjerkstra. 
Bij de finish staat het bloed in zijn schoenen, maar hij 
danst van blijdschap in het rond, roepend: “Wij hebben 
hem. Wij hebben hem.” Alle drie met het “PIJC Gouden 
Gids-jackje” aan staan ze op de foto in de krant. 
Ook op de Weissenssee rijdt Johannes Alternatieve 
Elfstedentochten. Het is een man, die zeer veel gereisd 
heeft en daarover smakelijk kan vertellen. Onder de 
naam Oas schrijft hij daarover boeiende verhalen in het 
IJsleeuwtje.  In de Leeuwarder Courant van 12 februari 
1986 staat een artikel over Johannes Osinga in de rol 
van schaatsenslijper. De kop luidt: “Oan de izers kin ik 
sjen mei wat foar soart rider ik te krijen ha”. De goede 
rijders haalt hij er zo uit. Daarvan zijn ook de buitenkan-
ten van de ijzers afgesleten door het overkomen. Bij de 
strompelaars slijt vooral de voorkant, omdat die teveel 
voorover hangen. Osinga slijpt alle ijzers weer “zo glad 
als babybilletjes”. Met een arkansassteen polijst hij de 
allerlaatste krasjes en braampjes er uit.
Veertien dagen na dit krantenartikel rijdt Johannes zijn 
zesde Elfstedentocht. Zelf typt hij daarover een verslag. 
Een aantal citaten daaruit: 
“Het ijs was best maar zat vol met scheuren. Bij 

Scharnegoutum maakte ik de schuiver van mijn leven. 
In volle vaart door een barst draaide ik achterste voren 
richting Sneek”.
“De drumbands hoorde je in de verte bij het naderen 
van een stad of dorp. De oeroude geluiden ontketen-
den moed en kracht, zodat ik soms ‘Jantje huilt , Jantje 
lacht’ werd. Ook het handen geklap van de jeugd deed 
me goed. Je voelt dan een ene geslacht het andere op 
de been houden”.
“Ik hou niet van schietgebedjes, maar vanmorgen drie 
uur heb ik de Grote Baas wel even gevraagd me in de 
gaten te houden en wie is na die tijd dan niet dank-
baar?” 
Door een beroerte moet hij plotseling stoppen met het 
geven van trainingen. Taai als hij is blijft hij knokken om 
weer de oude te worden.
Op zijn éénentachtigste verjaardag zitten George 
Schweigmann en Johannes te praten. Zus Wassenaar, 
ook uitgenodigd, schreef daarover een gedicht.

De sprekker hie it oer trenen en dan mentaal,
Mar, fertelde hy eins net dy twa âldere mannen harren 
ferhaal?

Temuk seach ik dy twa dêr sitten,
En tocht: “Dat hoege sy net mear te witten,
In iibben lang ha se altyd de swierste utdagings op-
socht,
Rieden, rünom alternative- of de echte alvestêde tocht. 
De sprekker sei ek noch: “Sjoch by dysels nei binnen,
Om krekt dat Iytse bytsje mear te kinnen 
En jouw net altyd it materiaal, it waar of wat oars de 
skuld,
Dan pas hellest resultaten by de bult.
Troch dysels dissipline op te lizzen,
Dan binne je om it sa marris te sizzen,
(En ek noch elke del te fytsen of rin in ein),
dan binne je op je 80e noch net tenein.

As je krektlyk as Jehannes sa n slimme tebekset hiene,
Binne je fuortdaliks net wer dy, dyt je wiene.
Mar, hy hie altyd aI sterke bonken,
En stiet no ek al wer aardich stevich op syn skonken.
Ik soe sizze: “Gean sa troch en bliuw yn ‘t spier,
En dus mar wer oant takomme jier.”

George Schweigmann sr.
De oervader van de IJsleeuwen. In een aantal hoofd-
stukken van dit boek wordt wel duidelijk waarom we 
hem deze titel geven. Hoewel hij niet in het bestuur 
heeft gezeten en geen trainingen heeft gegeven is 
hij altijd aanwezig binnen de club.  Aanvankelijk als 
medeoprichter, vervolgens altijd zeer betrokken en 
ondersteunend bij de verdere activiteiten. Als het be-
stuur hem in 2004, op 79 jarige leeftijd, vraagt zitting 
te nemen in de jubileumcommissie, neemt hij daarin 

graag plaats en draagt met verve zijn steentje bij. Met 
name over de beginjaren kan hij enthousiast vertellen 
alsof het gisteren is gebeurd. In diverse hoofdstukken 
van dit boek komen we hem tegen en in het hoofdstuk 
“IJsleeuwen en Elfstedentochten” wordt zijn helden-
tocht in 1963 aangehaald.
Anno 2005 fietst George Schweigmann dagelijks nog 
ettelijke kilometers, trekt hij nog wekelijks zijn baantjes 
op Thialf en zodra er natuurijs op de Ryptsjerkster pol-
der ligt is hij er met zijn zoon George op zijn Zweedse 
klûnschaatsen te vinden.

Tjamme Valk
Voordat Tjamme Valk actief wordt bij de IJsleeuwen, is 
hij al een fanatiek sporter. Een leven zonder sporten kan 
hij zich eigenlijk niet voorstellen.  Het begeleiden van 
de jeugd in de ijshal is een kolfje naar zijn hand.
Hij zorgt ervoor dat alles goed en sportief verloopt. Ook 
een taak, die hij serieus op zich neemt,  is de controle op 
het lidmaatschap van de jeugdleden.
Tijdens deze periode zet Tjamme zich ook ieder jaar in 
om voor de loterij op de jaarlijkse feestavond een scala 
aan prijzen binnen te halen bij de middenstand van zo-
wat heel Leeuwarden. Dit levert een welkome aanvul-
ling op voor de clubkas. 
In al die jaren dat hij bij de club actief is geweest heeft 
hij zich altijd met veel enthousiasme ingezet. Hij was 
een praktisch man, die stond voor zijn taak. Problemen 
ging hij niet uit de weg. Die waren er om zo snel mo-
gelijk uit te praten, zodat ieder weer met plezier kon 
schaatsen.

Johan Osinga: “sa glêd as babybiltsjes”
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Klaas Visser
Aanvankelijk is Klaas trainer van de Preamkeskouwers. 
Deze club dankt zjjn naam aan hem: “Jim like wol 
preamkeskouwers! ” schijnt hij eens uitgeroepen te 
hebben. Hij komt via de busreizen naar Deventer in aan-
raking met de schaatsgekken uit Leeuwarden en komt 
daar ook training geven als HC de IJsleeuwen al behoor-
lijk is gegroeid. Klaas is een gedreven en fanatiek trainer 
met pittige trainingsprogramma’s, die op de sintelbaan 
en op het ijs serieus moeten worden uitgevoerd.
Tijdens de trainingen wordt er niet “geouwehoerd” 
want dan kan degene, die zich daaraan schuldig maakt 
op zijn Fries gezegd “opsoademieterje” Hij is jarenlang 
trainer van de dameskernploeg en de Friese damesse-
lectie langebaan. Hij is een bindende factor tussen een 
aantal trainingsgroepen en brengt daarmee veel spor-
ters met elkaar in contact. Klaas heeft een groot aan-
deel in de schaatssuccessen van mensen als Atje Keulen-
Deelstra, Truus de Koning-Dijkstra, Akke Falkena, Trijnie 
Rep, Jappie van Dijk, Piet de Boer, Jan Heida. Hij kom 
altijd op voor zijn rijders en rijdsters en niet zelden krij-
gen bestuurders te maken met Klaas’ ongecensureerde 
eigen mening. Hoewel hem dat niet altijd in dank wordt 
afgenomen, moet iedereen naderhand bekennen, dat 
de methoden en inzichten van Klaas dikwijls juist wa-
ren.

Klaas Visser organiseert voor het eerst een trainings-
reis naar het Beierse schaatsmekka Inzell. Hoewel niet 
iedereen daar in eerste instantie het nut van inzag - in 
Heerenveen kun je toch dicht bij huis ook prima trainen 
- is hier een traditie in gang gezet, die tot op de dag van 
vandaag voortduurt.
Tijdens wedstrijden kan hij zowel de voorligger als de 
achtervolger (op de kruising) zodanig aanmoedigen, 
dat beiden het gevoel hebben de ander de baas te zijn. 
Op net 63 jarige leeftijd overlijdt op 31 oktober 2002 
veel te vroeg deze gedreven man. 

Bauke de Vries
Vele van onze wedstrijdrijders zullen zich Bauke de Vries 
herinneren. Hij treedt in Thialf zo’n vijftien jaar op als 
starter. Als Douwe Kroes in 1985 stopt, benadert be-
stuurslid Jan Bosma uit Noardburgum zijn plaatsgenoot 
Bauke de Vries met de vraag om Douwe Kroes als starter 
op te volgen. Bosma en de Vries kennen elkaar van het 
bestuur van de plaatselijke ijsclub “Eensgezindheid”. 
Bauke stemt toe en volgt in Heerenveen een cursus 
starter. Net als Douwe Kroes weet de Vries zijn nerveuze 
klanten uit binnen- en buitenland op een kalme manier 
(“efkes stilstean leave”) bij de start te begeleiden en in 
een baan te schieten. Duizenden schoten lost hij, veelal 
samen met Kor Pander, in de tachtiger en negentiger 
jaren van de vorige eeuw. Zelf is hij geen schaatser, 
maar als het op organiseren aankomt, staat Bauke altijd 
klaar en dat niet alleen op schaatsgebied. Ook de voet-
balsport en het fierljeppen hebben zijn belangstelling. 
Op “zijn” ijsbaan in Noardburgum worden, mede door 
hem, veel wedstrijden op touw gezet. De bestuursleden 
van de ijsclub prepareren dan soms ‘s nachts de baan, 

Het startpistool van Bauke de Vries. Wanneer zal het  weer 
eens knallen?
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buiten bereik van pottenkijkers, door er een laagje 
water op te spuiten en er dan een gevulde brandslang 
over de volle breedte overheen te trekken om alle 
lucht uit het water te laten ontsnappen. De volgende 
morgen ligt er dan een pracht van een spiegel, waar de 
wedstrijdrijders zich de vingers bij aflikken. Nog steeds 
verlengt Bauke de wapenvergunning voor zijn start-
pistolen, want je weet  maar nooit. Dat echte knallen 
met het vuur uit het pistool, daar kan geen elektronisch  
startpistool tegenop. 

Douwe Ykema
Ykema raakt, zoals velen met hem, als ouder betrokken 
bij de club. Zijn dochter Maaike  schaatst al in 1966 bij 
de IJsleeuwen. Later zal zijn talentvolle zoon Jan de club 
versteld doen staan van zijn sprintkwaliteiten. De sprint, 
daar draait het om bij de Ykema’s. Douwe kan met recht 
de uitvinder van de supersprint worden genoemd. Uit 
angst, dat de kortebaantraditie uit Friesland zal verdwij-
nen, bedenkt hij de supersprint.  Een klassement over 
twee keer honderd meter en twee keer driehonderd 
meter. Zo komen de ras-sprinters weer aan hun trek-
ken. Op dat moment staan velen in de schaatswereld 
sceptisch tegenover dat idee, maar tegenwoordig is het 
een onderdeel van de World Cup wedstrijden en in de 
toekomst ook van de Olympische Spelen. Vanaf 1989 
staat deze superwedstrijd in de herfstvakantie in Inzell 
steevast op het programma.

In de schaatsbijlage van het Friesch Dagblad van no-
vember 1989 wordt door verslagggever Renze Lolkema 
daarover het volgende over geschreven:

“Er zijn voor die week 300 meter wedstrijden georgani-
seerd. Grote man achter dit evenement is Douwe Ykema. 
Hij komt al twintig jaar in Inzell en zet zich reeds jaren 

in voor het schaatsen. Burgemeester Ludwig Schwabl 
is Ykema en zijn vrouw Neanke zelfs zo dankbaar, dat 
hij hen die middag op het gemeentehuis ontbiedt voor 
een ceremoniële plechtigheid. Het Harlinger echtpaar 
krijgt een gouden speld op de borst geprikt, waarna 
het paar zich voortaan ereburger van Inzell mag noe-
men. De wedstrijd van die avond betekent een primeur. 
Ykema, ook lid van de landelijke technische commissie 
kortebaan, wilde vorig seizoen al een dergelijke wed-
strijd organiseren, maar zag dat door omstandigheden 
de mist ingaan. “Maar dit jaar lukt het dus”, glundert 
de kersverse ereburger van Inzell. “We hebben zelfs 
137 deelnemers en dat noem ik uniek. Deze wedstrijd 
is ook meteen een stuk promotie voor de kortebaan”. 
Dat Ykema een geliefd persoon in Beieren is, blijkt uit 
het feit dat hij de ijsbaan van directeur Zimmerman voor 
een schijntje mag gebruiken. Voor vierhonderd gulden is 
de baan die avond in bezit van de kortebaanschaatsers. 
“Een baan in Nederland kost al gauw het tienvoudige. 
Daar red je het met vierduizend gulden niet”, illustreert 
Ykema de vriendschappelijke betrekkingen”.

Zowel de KNSB als de Bond van IJsclubs benoemt Douwe 
Ykema tot Lid van Verdienste als dank voor zijn jaren-
lange inzet.
Dat is ook de reden waarom hij in deze eregalerij staat. 

Van 1972 tot 1986 is hij maar liefst 14 jaar penningmees-
ter van HC de IJsleeuwen. 

Jan Ykema
Als achtjarige is deze geboren Harlinger al lid van de 
Eskimo’s, maar hij kan daar niet aan wedstrijden mee-
doen. Door zijn zus Maaike, die lid is van de IJsleeuwen, 
komt hij bij onze vereniging. De trainingen van Douwe 
Kroes in de Paulus Potterstraat staan hem nu nog scherp 
voor de geest. Op muziek van de Griekse sirtaki doen ze 
daar oefeningen in de schaatszit. “Maar dat vond ik te 
lang en te traag”, zegt Jan. Zo blijkt al vroeg dat hij een 
echte sprinter is. Kort maar hevig moet de inspanning 
zijn. Zijn waardering voor Douwe Kroes is er niet minder 
om: “een fijne man die je goed kon motiveren”.
Een andere Douwe, zijn vader, speelt een hoofdrol in 
zijn schaatsleven. Talloze malen rijdt hij met Jan van 
Harlingen naar Heerenveen. En nooit klaagt pa, zelfs 
niet als Jan onderweg ontdekt dat hij zijn tas in Thialf 
heeft laten liggen. Zelf verantwoordelijk zijn voor je 
spullen wordt hem al vroeg bijgebracht, dus het risico 
dat het een keertje fout ging moet je op de koop toe 
nemen. Jan is zijn vader er nog altijd dankbaar voor.
Al gauw blijkt dat Jan over bovenmodale sprintcapa-
citeiten beschikt. Hij is op jonge leeftijd al succesvol. 
Dit levert hem op vijftienjarige leeftijd een plaats op in 
Jong Oranje. Daardoor wordt het contact met de club 
wat geringer. Wel blijft hij met veel plezier meereizen 

naar Inzell.
In het begin schaatst Jan op houtjes, maar hij wil eigen-
lijk noren. Want de grotere jongens hebben die ook dus 
dat is stoer. Hij is negen jaar als hij een keer noren mag  
lenen van iemand. “Ja, dit rijdt veel beter”, luidt het 
commentaar van Jan hoewel hij eigenlijk geen echt ver-
schil merkt. Maar de opmerking heeft wel het gewenste 
effect.
In het seizoen 1984/ 85 experimenteert hij al samen met 
Frits Schalij en Ron Ket op verzoek van Gerrit-Jan van 
Ingen Schenau met een prototype van de klapschaats. 
Dat is dus ver voor de definitieve doorbraak van dit 
materiaal. Bij de proefkonijnen wekken deze schaatsen 
vooral associaties met de klap waarmee die krengen in 
de hoek gesmeten werden. Hierdoor geenszins ontmoe-
digd verklaart Van Ingen Schenau: “Ach, jullie zijn er 
kennelijk nog niet klaar voor.”
Trots is Jan uiteraard op zijn topprestatie: de zilveren 
medaille op de 500 meter bij de Olympische Spelen van 
1988 in Calgary. Hoera! Holland spreekt een woordje 
mee! Een ongekend succes op de sprint. Jan Smits stuurt 
als secretaris van het bestuur  op 16 februari een tele-
gram naar het Olympic Village met de tekst: 

“GEFELICITEERD EN SUCCES OP DE 1000/M 
DE IJSLEEUWEN”

Omdat hij in dat seizoen sterk reed op de 1000 meter 
gaat hij op die afstand voor de gouden plak. Hij stapte 
echter vol op een blokje en de droom was over. Na die 
race zie je de hoogwaardigheidsbekleders niet meer om 
hem heen hangen. En zo was hij vier dagen na zijn hel-
dendaad weer met beide benen op aarde. Toch blijft die 
vijfhonderd meter in het geheugen van iedere schaats-

Jan Ykema op weg naar weer een record
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liefhebber gegrift. (“Verlengen, Jan!” riep Mart Smeets 
in de microfoon). 
Jan Ykema is in zijn tijd zo’n beetje de Pietje Bell van 
het schaatsen. Een kleurrijke figuur die af en toe voor 
verrassingen zorgt. Zo heeft hij al jong in de gaten hoe 
je op de zware looptraining in Inzell rond de Falkenstein 
een pad binnendoor naar de ijsbaan kan nemen. Niet 
dat hij een hekel heeft aan trainen, integendeel, maar 
je kan het ook overdrijven. Tevens is hij slim genoeg om 
nog te blijven ronddrentelen zodat hij niet als eerste 
aankomt. Want dat zou uiterst verdacht lijken. Op de 
verbaasde vraag van een ploeggenoot waar hij nou van-
daan kwam antwoordt hij nonchalant dat hij even een 
sanitaire stop heeft gemaakt. Bij selectiewedstrijden in 
Davos blijkt nogmaals zijn slimheid. Op de dag tevoren 
is het warm, 16 graden boven nul. ‘s Avonds om 11 uur 
nog steeds +8 graden. Dit doet een aantal schaatsers 
veronderstellen dat er de volgende dag niet gereden 
zal worden. Dus stort een deel van de kernploeg zich in 
het Carnaval dat daar aan de gang is. Anderen blijven 
serieus en gaan op tijd naar bed. Als ‘s morgens de ther-

mometer plotseling -11 aangeeft zitten de feestvierders 
voor het blok. Hilbert van der Duim wil ook ‘s ochtends 
een vent zijn en rijdt zo goed en zo kwaad als het gaat. 
Hij mist hierdoor het WK. Jan bestudeert het reglement 
nog eens goed en treft daar het woord “calamiteiten-
plaats” aan. Een favoriet die door pech uitgeschakeld 
wordt mag een slechte wedstrijd laten vervallen en 
wordt geplaatst op grond van eerdere prestaties. Zo 
komt Jan die dag twee keer op onverklaarbare wijze 
ten val, op de 500 meter én op de 1000 meter. Hij gaat 
wel naar het WK.
Dit alles neemt niet weg dat Jan een gedreven sportman 
is die keihard traint. Dat resulteert onder andere in het 
verbeteren van de jeugdwereldrecords op de korte af-
standen. Zijn voorganger als recordhouder was niemand 
minder dan Eric Heiden! In het medailleklassement over 
de 500 meter staat hij anno 2005 achter Gerard van 
Velde en Jan Bos, maar voor Erben Wennemars, Geert 
Kuiper en Lieuwe de Boer. 
Ook de clubrecords op 500 (36.76 sec) en 1000 meter 
(1:14.24) zijn nog steeds in zijn bezit. Al staan die niet 

in het clubblad vermeld omdat men ze pas vanaf 1989 
systematisch is gaan bijhouden.

Zijn erelijst:
Fries Kampioen Kortebaan junioren C/D in 1979 te Grou
Nederlands Kampioen Langebaan Junioren C in 1979 te 
Den Haag
Vier keer Nederlands Kampioen Kortebaan junioren: 
1979 (Assendelft), 1981 (Heerenveen), 1982 (Enkhuizen) 
en 1983 (Heerenveen)
Drie keer Nederlands Kampioen Sprint: 1982 
(Heerenveen), 1987 (Deventer) en 1988 (Alkmaar)
Nederlands Kampioen Kortebaan in 1984 te 
Heerenveen
Winnaar van de Eindhoven Trofee in 1984 en 1986, van 

de VZB Trofee in 1988 en van de Brabant Plant Trofee 
in 1982. 
Derde bij het NK Sprint in 1986 te Utrecht
Tweede bij het NK 500 meter in 1988 te Heerenveen
Nederlands Kampioen 1000 meter in 1988 te H’veen
Nederlands Kampioen 500 meter in 1989 te H’veen
Nederlands Kampioen 1000 meter in 1989 te H’veen
Tweede bij het NK Sprint in 1989 te Heerenveen
Jan verbetert vier keer het Nederlands record op de 500 
meter:
1984 Davos         : 37.54
1987 Heerenveen: 37.42
1987 Calgary       : 37.40
1988 Calgary       : 36.76 (14 februari 1988)

In 1989 verbetert Jan Ykema het Nederlands punten-
totaal Sprint Vierkamp in Heerenveen: 149.525 (37,61 
- 1.14,55 - 37,52 - 1.14,24)

Huldiging kampioenen NK Sprint 1987: Hilbert van der Duim, Alie Boorsma en Jan Ykema

Op de bon
Skeeleren maakte voor Jan Ykema een vast on-
derdeel uit van de training. Op de wegen rond 
Harlingen zocht hij liefst de mooie stukken asfalt 
op. Op een gegeven moment tijdens de schemering 
werd hij aangehouden door een ijverige politieman. 
“U heeft geen licht”, sprak de dienstklopper.
“Ja, en u bent geen licht”, antwoordde Jan gevat.
Dit werd opgevat als het beledigen van een ambte-
naar in functie dus hij moest mee naar het bureau. 
Daar kende iedereen de sportman Ykema en lachte 
de fanatieke collega uit om zijn bedrijfsblindheid. 
Jan kon rustig vertrekken zonder bekeuring.

Spookrijder bij skeelerwedstrijd
In het centrum van Leeuwarden werd een skee-
lerwedstrijd rond de Oldehove gehouden. De race 
duurde een uur plus één ronde. Vele Friese mata-
doren waren uitgenodigd. Zo ook Jan Ykema. Hij 
kon goed skeeleren maar was geen liefhebber van 
lange afstanden. Na een paar ronden ontdekte 
hij enkele bekenden in het publiek en maakte 
een praatje. “Pilsje Jan?” “Ach ja, waarom niet? 
‘t Is mooi weer.” Toen het uur om was reed Jan 
voor de grap de laatste ronde nog even mee. Hij 
sprintte de koplopers zomaar voorbij. Bennie van 
der Weide kon er hartelijk om lachen maar Jeen 
van den Berg reageerde verontwaardigd: “Waar 
kom jij ineens vandaan? Dat kan helemaal niet.” 
Vanzelfsprekend was Jan absoluut niet van plan 
om voor een prijs in aanmerking te komen maar 
hij zorgde wel voor leven in de brouwerij.
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Johan Zoer
Na in de zeventiger jaren een cursus “ijssporten” bij o.a. 
Henk Gemser te hebben gevolgd, gaat Johan Zoer als 
echte onderwijzer deze kennis meteen weer doorgeven 
aan de jeugd in de Leeuwarder IJshal. Dat doet hij dan 
samen met Yde van der Heide en Frans de Bruin. Johan 
is een technisch goede rijder en als op en top sportman 
beoefent hij naast het schaatsen vele andere sporten zo-
als kaatsen, voetballen, volleyballen tennis en niet in de 
laatste plaats fietsen. Met trainingsmaatjes rijdt hij soms 
in die tijd tochten van zo’n 450 km. Op schaatsgebied 
ontwikkelt Johan zich verder door het behalen van het 
trainer A diploma en het volgen van applicatiecursussen 
op Papendal. Hier leert hij wedstrijden te organiseren 

en trainingsopzetten te maken.
Geen wonder dat de club hem wel wil hebben als trai-
ner-coördinator. Samen met Marry de Haan organiseert 
hij voor de jeugd wedstrijden in de IJshal. Daarbij intro-
duceren ze ook het schaatsdiploma. 
Als decaan van de Technische School gaat Johan Zoer 
een aantal keren mee als begeleider van een viermans 
schaatsploeg. De inzet is het Nederlands Kampioenschap 
Scholenachtervolging. (lees hoe dat afloopt onder 
Wedstrijden en Kampioenen - Scholenachtervolging)

In de tachtiger jaren gaat Zoer als trainer ook mee naar 
Inzell. Daar organiseert hij flinke fietstochten. Zijn ver-
antwoordelijkheidsgevoel gaat daarbij zo ver dat hij op 
de terugweg “ús Atsje” die het even niet meer ziet zit-
ten (“Zet mij hier maar neer. Ik pak de bus wel of een 
taxi”) de berg op duwt richting Inzell.
In de PIJC-periode traint Johan samen met Johan 
Minnema een groepje junioren, waaronder een jeug-
dige Rintje Ritsma en zijn zusje Ellie. Van de ouders van 
Rintje krijgt Zoer een Fries boek uit waardering voor de 
trainingen, waarbij hij niet alleen naar de toekomstige 
toppers had gekeken, doch ook naar de minder geta-
lenteerden.
Na zo’n 20 jaar als trainer en wedstrijdleider te hebben 
gewerkt voor de IJsleeuwen, zet Johan Zoer er na het 
seizoen ‘96-’97 een punt achter.

Voorop Johan Zoer in Inzell, gevolgd door o.a. Jan Bosma en 
Zus Wassenaar
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Seizoen Aant. 
Ldn

Voorzitter Secretaris Penningm Leden

1965-1966 Yde van der Heide Klaas de Jong Auke Flapper Douwe Kroes, Roel Kok

1966-1967 Toby Graafsma Marjan Slotemaker George 
Schweigmann jr.

Douwe Kroes, Johan Kroes

1967-1968 Piet van Erp Marjan Slotemaker George 
Schweigmann jr.

Douwe Kroes, Johan Kroes

1968-1969 Ali Geveke Ant Bonnema George 
Schweigmann jr.

Douwe Kroes, Johan Kroes

1969-1970 Johan Kroes Margriet de Vries Gerda Wesselius Chris Goes

1970-1971 Roel Kok Klaas  de Jong George 
Schweigmann jr.

Johan Kroes, Olie Reitsma

1971-1972 Piet van Erp Fré Vogel Douwe Ykema Johan Algra, Olie Reitsma

1972-1973 Piet van Erp Fré Vogel Douwe Ykema Johan Minnema

1973-1974 140 Piet van Erp Fré Vogel Douwe Ykema Johan Minnema, George 
Schweigmann jr.

1974-1975 136 Piet van Erp Fré Vogel Douwe Ykema Johan Minnema, George 
Schweigmann jr.

1975-1976 97 Herman Valk Fré Vogel Douwe Ykema Johan Minnema, George 
Schweigmann jr.

1976-1977 Herman Valk Johan Minnema Douwe Ykema Sjoukje Kramer-Dam

1977-1978 Yde van der Heide J.L. de Haan Douwe Ykema A. Meekma-Zijlstra

1978-1979 147 Yde van der Heide Johan Minnema Douwe Ykema A. Meekma-Zijlstra, Hans 
Jansma

1979-1980 276 Yde van der Heide Johan Minnema Douwe Ykema A. Meekma-Zijlstra

1980-1981 185 Sake Santema Johan Minnema Douwe Ykema A. Meekma-Zijlstra

1981-1982 210 Sake Santema Johan Minnema Douwe Ykema A. Meekma-Zijlstra, Tjamme 
Valk

1982-1983 230 Sake Santema Johan Minnema Douwe Ykema Tjamme Valk

1983-1984 180 Sake Santema Johan Minnema Douwe Ykema Tjamme Valk

1984-1985 156 Sake Santema Johan Minnema Douwe Ykema Tjamme Valk

1985-1986 180 Tjeerd Hartmans Johan Minnema Douwe Ykema Jan Bosma, Tjamme Valk

1986-1987 205 Tjeerd Hartmans Jan Smits Johan Minnema Jan Bosma, Gerrit Herrema

1987-1988 242 Tjeerd Hartmans Jan Smits Johan Minnema Jan Bosma, Gerrit Herrema

Jacob Schuurman, Zus 
Wassenaar

1988-1989 253 Tjeerd Hartmans Jan Smits Johan Minnema Jan Bosma, Gerrit Herrema

Jacob Schuurman

1989-1990 249 Tjeerd Hartmans Jan Smits Johan Minnema Gerrit Herrema, Jacob 
Schuurman

Herman Eldering, Jan 
Liezenga

1990-1991 227 Herman Eldering Jochem Bakker Johan Minnema Gerrit Herrema, Jan Liezenga, 
Jan Smits

Seizoen Aant. 
Ldn

Voorzitter Secretaris Penningm Leden

1991-1992 309 Herman Eldering Jochem Bakker Johan Minnema Gerrit Herrema, Jan Liezenga

Jan Smits, Marry de Haan

1992-1993 321 Herman Eldering Jochem Bakker Bouke Osinga Gerrit Herrema, Jan Liezenga

Jan Smits, Marry de Haan

1993-1994 340 Herman Eldering Janneke Jorna Bouke Osinga Gerrit Herrema, Jan Liezenga

Jan Smits, Marry de Haan, 
Sjoerd Krol

1994-1995 401 Herman Eldering Janneke Jorna Bouke Osinga Gerrit Herrema, Sjoerd Krol

Jan Smits, Marry de Haan

1995-1996 380 Herman Eldering Ymkje Hylkema Bouke Osinga Gerrit Herrema, Sjoerd Krol

Jan Smits, Marry de Haan

1996-1997 452 Herman Eldering Ymkje Hylkema Bouke Osinga Gerrit Herrema, Sjoerd Krol

Jan Smits, Marry de Haan

1997-1998 509 Herman Eldering Ymkje Hylkema Bouke Osinga Gerrit Herrema, Sjoerd Krol

Jan Smits, Marry de Haan

1998-1999 565 Herman Eldering Ymkje Hylkema Bouke Osinga Gerrit Herrema, Sjoerd Krol

Jan van Weperen, Marry de 
Haan

1999-2000 505 Herman Eldering Ymkje Hylkema Truke Zeinstra Jan van Weperen, Sjoerd Krol

Marry de Haan, Evert Jan van 
Nijen

2000-2001 444 Herman Eldering Ymkje Hylkema Truke Zeinstra Jan van Weperen, Sjoerd Krol

Marry de Haan, Evert Jan van 
Nijen

2001-2002 402 Herman Eldering Ymkje Hylkema Truke Zeinstra Jan van Weperen, Sjoerd Krol

Marry de Haan, Evert Jan van 
Nijen

2002-2003 396 Herman Eldering Evert Jan van Nijen Truke Zeinstra Jan van Weperen, Sjoerd Krol

Marry de Haan, Anneke 
Boomsma

2003-2004 390 Herman Eldering Evert Jan van Nijen Dieuwke 
Kalsbeek

Jan van Weperen, Sjoerd Krol

Marry de Haan, Anneke 
Boomsma

2004-2005 366 Peter Prins Evert Jan van Nijen Dieuwke 
Kalsbeek

Willem Klumper, Sjoerd Krol

Koos Stoker, Anneke 
Boomsma
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1966 - Douwe Kroes en Sjoerd de Jong trainen de jeugd op de 
sintelbaan Nylân te Leeuwarden

1967 - Trainer Douwe Kroes met zijn jeugd voor het in 
aanbouw zijnde Thialf

1970 - Trainers Frans de Bruin (links) en Klaas de Jong (rechts) 
met hun jeugd 

2005 - Als Jan Velt “joooh” zegt, ziet het er zo uit in de 
Groene Ster - foto Martin de Jong

2005 - Jeugdige kruispasjes in de Groene Ster - foto Martin de 
Jong

2005 - Marry de Haan traint de jeugd in de Groene Ster - foto 
Martin de Jong
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