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Het volgende nummer van De Poelstem verschijnt eind
april/begin mei. Kopij voor dit nummer kan tot uiterlijk(!)
woensdag 15 april worden aangeleverd bij de redactie.
Houd ook regelmatig de website in de gaten;
www.poelster.nl is steeds actueel!
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Voorwoord

Beste schaatsliefhebbers!
Wat is het momenteel genieten en een voorrecht om voorzitter te mogen
zijn van onze schaatsclub!
Vanaf het moment dat de laatste Poelstem in de bus viel, is het helemaal
raak. Eerst natuurlijk de geweldige ijsbaan weer in het Stadshart. Wat
zijn wij als bestuur weer blij en trots dat wij wederom zonder enig
probleem met zo’n zestig man/vrouw deze ijsbaan weer gerund hebben.
Wat doen wij dat toch met z’n allen goed, het valt dan ook steeds meer
op buiten de vereniging (zie hieronder). Klasse en nogmaals onze dank
aan allen. We gaan het in ieder geval weer met z’n allen vieren met een
gezellige avond. Daarover later.
En dat Johan al wereldberoemd is op het Stadshart en omstreken als dé
ijsmeester van de schaatsbaan wisten we al. Maar dat we in de
aansluitende natuurijsperiode als schaatsvereniging in Amstelveen nu
ook als dé expert worden gezien als het gaat om (veilig) schaatsen op
natuurijs, dat is weer iets nieuws. Velen van ons zijn gebeld door
particulieren maar ook overheidsinstanties met vragen over de ijsdikte,
veiligheid, een eventuele schaatstocht, vragen over schaatsen en nog
veel meer.
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Het is mooi om te zien hoe onze expertise steeds meer gezien en
gevraagd wordt; zo worden Johan en Bob ook al gezien als dé
ijsmeesters van Amstelveen. Op zich prima, maar dat schept ook een
stuk verantwoordelijkheid voor ons. Zo hebben wij recent ons
natuurijsdraaiboek weer geüpdatet en gaan we het nog verder
aanscherpen in verband met de ervaringen bij recente toertochten en de
enorme toeloop daarop. En moeten wij volgens mij nog meer
gebruikmaken van onze website met actuele ijs(-dikte)informatie op De
Poel en informatie over veiligheid, een eventuele tocht, telefoonnummers
en dergelijke.
Ja, en dan vergeet ik bijna dat we als schaatsclub ook nog gewoon
doordraaien op de Jaap Edenbaan, zowel op de baan als achter de
bestuurstafel en op andere plekken. En ook dat gaat allemaal naar wens
momenteel.
Dat dit niet allemaal ongezien blijft, getuigt onze nominatie als “De
Sportvereniging van het Jaar 2008” in Amstelveen. Bescheiden als wij
zijn, dachten wij hiervoor eigenlijk nooit voor in aanmerking te komen.
Wieneke overtuigde ons echter om toch eens door te zetten en ons aan
te melden voor een nominatie (ja, ja, niets gaat vanzelf, je moet er zelf
achteraan). En jawel, we hoorden bij de vier genomineerden! In de
inleidende speech roemde de wethouder van sport het runnen van de
schaatsbaan op het Stadshart met maar liefst zestig medewerkers. Als
er nu nog natuurijs overheen komt, moeten we het voor volgend jaar
zeker weer proberen. Wieneke, nog bedankt voor deze goede zet in de
rug!
Goed, ik hou het hierbij. De weersdeskundigen geven héél voorzichtig
weer wat hoop op een tweede vorstperiode. Wie weet wat Koning Winter
voor ons nog in petto heeft deze winter? Laten we in ieder geval hopen
dat we er met z’n allen veel plezier aan beleven, want daar doen we het
toch voor!
Met veel schaatsgroeten,
Ton Post, voorzitter ASV De Poelster

3

Tee Cee Talk
Mededelingen van de technische commissie
Poelsterkleding
De nabestellingen zijn inmiddels uitgeleverd. Er kan nu niet meer worden
besteld.
Maar belangstelling kan altijd worden geuit, stuur een berichtje naar
kleding@poelster.nl.
Bij voldoende vraag organiseren we dan komende zomer weer een
bestelronde.
Overdekt hardrijden
We zijn dus terechtgekomen op zaterdag 28 februari 2009, met
aanvangstijdstip 20:30 uur. Jullie zijn hierover al geïnformeerd middels
de Nieuwsflits, en er zijn al flink wat aanmeldingen via de Poelsite
ingeschoten. De wedstrijd wordt weer samen met Nooitgedacht Wilnis
georganiseerd, het einde zal zijn rond 23:00 uur.
Jammer genoeg valt deze datum voor een aantal Poelsterren in de
Krokusvakantie (de laatste zaterdag), maar we hopen dat er toch nog
veel mee kunnen doen. Tenslotte is het de laatste zaterdag van de
Krokus, en dan zijn een heleboel mensen al weer terug van hun
vakantie.
Clubkampioenschappen
Zaterdag 14 februari 2009: De clubkampioenschappen voor de Poelster.
We hebben ijs vanaf 19:30 uur, samen met NGW.
De inschrijving sloot 1 februari, maar als je nog niet bent aangemeld en
daarover alsnog spijt hebt gekregen of het toch vergeten was, laat het
maar weten. Geen garanties, maar we kunnen altijd nog even kijken wat
mogelijk is.
De wedstrijdafstanden zijn:
Categorie 100m 300m
500m 1000m 1500m
DPD/C
X
X
HPD/C
X
X
DPB/A
X
X
HPB/A
X
X
DJC
X
X
Overige
X
X
NB: Aan deze wedstrijden kunnen alleen licentiehouders deelnemen.
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Jeugdtoernooi in Deventer
De uitnodiging voor het Sportief Oost-Nederland Toernooi is weer
binnen. Dit jaar vindt het toernooi plaats op donderdag 17 februari 2009,
van 07:30 tot 09:45 uur. Plaats van handeling is de halfopen baan De
Scheg te Deventer.
Kandidaten worden/zijn door de trainers benaderd. Het team zal bestaan
uit drie meisjes en drie jongens in de klassen pupillen A, B en junioren C.
Slotfeestavond
Staat het nog niet in je agenda? Doe het dan nu: Slotfeest op
vrijdagavond 20 maart 2009.
Zodra er nieuws is, zal dit via Poelsite en Nieuwsflits bekend worden
gemaakt.
Wedstrijdrooster Jaap Edenbaan
Zie het Baaninfo boekje en de bekende websites.
Daar vind je alle wedstrijdinformatie.
Op de website van de baancommissie Jaap Eden
(www.baancommissieamsterdam.nl) en onze eigen Poelsite vind je natuurlijk
ook alles over de wedstrijden.
Hieronder dan alweer het laatste rooster van dit seizoen.
We zijn bijna door de reguliere wedstrijden heen, en er resteren
voornamelijk nog speciale evenementen. We noemen:
- Clubkampioenschappen
- Wedstrijden op uitnodiging, zoals de Amsterdamse
kampioenschappen
- Gewestelijk kampioenschap sprint voor de junioren B en C
- Marathon finales
- Achtervolgingsavond op 15 maart
- Een aantal wedstrijden nog in te vullen door de baancommissie.
Kortom, neem de mogelijkheden nog even goed door, het is al weer
bijna voorbij.
Bob Schrage
Het wedstrijdrooster voor februari en maart 2009
AM070

zo

1-feb

7:00

AM071

zo
wo
wo

1-feb
4-feb
4-feb

20:40
16:30
21:00

Februari 2009
9:00 Pupillen A/B
Subtop Meerkamp Jun AB / NeoSen 100023:30 1500
17:35 Jeugdmarathon
23:30 Marathon Senioren D3 - V2 - V3 - V1
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AM072
AM073
AM074

za
za
zo

AM075

zo 8-feb 20:40
wo 11-feb 16:30
wo 11-feb 21:00

AM076
AM077
AM078

za
zo
zo
zo
wo
wo
za
za
zo
zo
zo
wo
wo
za
za

AM079
AM080
AM081
AM082
AM083
AM084
AM085
AM086

7-feb
7-feb
8-feb

14-feb
15-feb
15-feb
15-feb
18-feb
18-feb
21-feb
21-feb
22-feb
22-feb
22-feb
25-feb
25-feb
28-feb
28-feb

19:30
21:40
7:00

19:30
7:00
20:40
16:30
21:00
19:30
21:40
7:00
20:40
16:30
21:00
19:30
21:40

21:20 HCA
23:30 *** Nog in te vullen door Baancommissie ***
9:00 Junioren C
Clubkampioenschap Amstelland, Oostzaan,
23:30 Waterland
17:35 Jeugdmarathon Finale wedstrijd
23:30 Marathon Senioren Finale D2 - D3 - C3
Clubkampioenschap De Poelster en
23:30 NGW
9:00 Junioren A/B
Selectie
23:30 *** Nog in te vullen door Baancommissie ***
17:35 Pupillen C/D/E 100-300-500
23:30 Marathon Senioren Finale B/C1 - D1/C2
21:20 ASC Jaap Eden
23:30 *** Nog in te vullen door Baancommissie ***
9:00 Gewestelijke wedstrijd C-selecties
Selectie
23:30 *** Nog in te vullen door Baancommissie ***
17:35 Pupillen C/D/E 100-300-500
23:30 Marathon Senioren Finale V1 - V2 - V3
21:20 Hogerop Women Cup
23:30 *** Nog in te vullen door Baancommissie ***
Maart 2009

AM087
AM088
AM089

zo
zo
wo

1-mrt
1-mrt
4-mrt

7:00
20:40
16:30

9:00
23:20
17:35

AM090
AM091

wo
za
zo

4-mrt
7-mrt
7-mrt

21:00
19:30
7:00

23:20
23:20
9:00

AM092
AM093

zo 8-mrt 19:40
di 10-mrt 17:00

23:20
19:20

AM094
AM095

wo 11-mrt 16:30
vrij 13-mrt 17:00

23:20
21:00

AM096

za 14-mrt

7:15

10:45

AM097

za 14-mrt 16:30

19:30

AM098

za 14-mrt 20:00

23:00

AM099
AM100

zo 15-mrt 7:00
zo 15-mrt 19:40

9:00
23:20

*** Nog in te vullen door Baancommissie
***
* Gewest.Kamp Sprint Jun C en B *
Jeugdschaatsen
Marathon Senioren Kampioenschap
van Amsterdam
Clubkampioenschap HCA
Clubkampioenschap Amstelbocht
Clubkampioenschap 5 Dorpen en Jaap
Eden
Clubkampioenschap Skits en Hogerop
Clubkampioenschap Abco. Baambr. Diem.
Gein. Viking
Clubkampioenschap ASV Almere en HGI
* Kampioenschap van Amsterdam
Pupillen A-B-C-D-E
* Kampioenschap van Amsterdam
Junioren A, B, C *
* Kampioenschap van Amsterdam Neo /
Sen / Vet *
*** Nog in te vullen door Baancommissie
***
* Ploegenachtervolging *
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Rondje 32
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• Veel clubrecords verbeterd
• Derk Abel Beckeringh wint gew. kampioenschap marathon
• Opnieuw goede prestaties bij baanmarathon
Het seizoen is inmiddels al weer over de helft en de meeste Poelster
rijders en rijdsters laten een uitstekende vorm zien, niet alleen op de
lange baan, maar ook bij de marathons van de baancompetitie, zoals
blijkt uit de onderstaande terugblik op de afgelopen periode.
Lange baan
De terugblik begint op 22 november ’08 in Erfurt, waar Frank v.d. Pijl.
Leon Schrage en Pieter Bosse hebben deelgenomen aan het 5e
Masters International Speedskating Criterion. De voorbereiding was,
naar ik heb begrepen, allesbehalve goed. Ze vertrokken op vrijdagavond
naar Erfurt, het weer was slecht, veel verkeer en er moest een afstand
van bijna 600 km afgelegd worden, met als gevolg dat ze pas om 03:00
uur in het hotel aan kwamen.
Frank had het laatste aankomstuur blijkbaar goed verteerd wat hij zette
zowel op de 1e als de 2e dag uitstekende resultaten neer en verbeterde
op alle afstanden zijn pr’s en eindigde in het eindklassement op plaats 1
met de volgende serie: 500 m 41.07, 1500 m 2:00.53, 1000 m 1:21.30 en
3000 m 4:14.99. Leon eindigde op plaats 2 met een achterstand van
bijna 6 punten in het eindklassement, maar wel met een nieuw pr op de
3000 m (4:38.34). Pieter begon al gammel aan de reis en moest zelfs de
laatste afstand laten schieten en kwam op de andere afstanden niet in
de buurt van zijn pr’s.
- Utrecht City Bokaal
Rhian Ket, gevallen tijdens de Wereldbekerwedstrijd 1500 m in Moskou,
nam op 6 & 7 december met succes deel aan de strijd om de Utrecht
City Bokaal, een sprintwedstrijd over 2 x 500 en 2 x 1000 m. Rhian won
op beide dagen de 1000 m, maar kwam net tekort voor de
eindoverwinning, die ging naar Ronald Mulder. De tijden van Rhian
37.13 (11), 1:12.66 (1), 37.20 (11) en 1:12.36. De 2e plaats in het
eindklassement was een duidelijke verbetering ten opzichte van het
afgelopen jaar, toen eindigde hij op plaats 11, al moet gezegd worden
dat er toen meer bekende namen aan de start verschenen.
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- Amsterdam 14-12-08 Combinatiewedstrijd 2-3
Ondanks het vroege uur hadden zich maar liefst 11 Poelsterrijders en
rijdsters zich aangemeld voor deze wedstrijd en zij werden beloond met
snel ijs en goede weersomstandigheden. Er sneuvelden dan ook tal van
pr’s en er werden twee clubrecords gereden. Renata Velthuijsen (DC2)
kwam op de 3000 m tot 5:26.55 en Sandra Burgerhout (DSB) verbeterde
zich op de 5000 m tot 9:03.16.
Vermeldenswaardig is verder de prestatie van Bob Schrage die er in
slaagde om zijn, zeker 10 jaar oude record op te 3000 m te verbeteren
tot 5:58.17.
- Gewestelijk kampioenschap Junioren B
Derk Abel Beckeringh had zich geplaatst voor het Gewestelijk
kampioenschap Junioren B dat op 14-12-08 in Haarlem werd gehouden.
Op de 500m liet Derk 42.26 (23) noteren, gevolgd door 2:07. 49 (11) op
de 1500 m, tijden waarmee hij zich helaas niet wist te plaatsen voor de
afsluitende 3000 m. In het eindklassement eindigde hij op plaats 16.
- Amsterdam 27-12-08 Jun. C en Pupillen
Bij deze wedstrijd verschenen slechts twee Poelsterleden aan de sart, te
weten Renata Velthuijsen (DC2) en Wiebe Stassen (HPB). Het ijs was
snel, met als gevolg twee pr’s voor Renata en een voor Wiebe. Op de
500 m verbeterde Renata zich tot 48.76 en op de 1000 m reed ze een
clubrecord, 1:38.11. Wiebe kwam op de 1000 m met 1:44.27 tot een
nieuwe toptijd.
- Heerenveen, 27&28-12-08 NK Allround
Rhian Ket had zich rechtstreeks geplaatst voor het NK allround dat op 27
en 28 december in Heerenveen werd gehouden. Rhian was er op
gebrand om op de korte afstanden goede prestaties neer te zetten, en
dat lukte. Op de 500 m kwam hij tot 36.65, goed voor plaats 2, waarna hij
het op de 5000 m rustig aan deed om zich te sparen voor de 1500 m van
de volgende dag. Zijn tijd van 6:51.72 was goed voor plaats 24.
Het plan slaagde, want op de 1500 m stond Rhian met zijn tijd van
1:47.99 (2) opnieuw op het podium. Die tijd was voldoende om zich te
plaatsen voor de afsluitende 10000 m, maar met het oog op het NK
sprint dat een week later zou worden gereden, besloot Rhian zich terug
te trekken, waardoor Rhian op plaats 13 in het eindklassement is
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geëindigd. Bij het NK sprint heeft Rhian zich, in verband met ziekte, na
een teleurstellend verlopen 500 m helaas moeten terug trekken.
- Amsterdam, 28-12-01 Gewestelijke pupillenwedstrijd
Lisa Leijnse, Feline Lindeboom, Victor Velthuijsen en Matthew Overste
waren uitgenodigd voor deze wedstrijd. Gezamenlijk waren zij goed voor
5 pr’s, waaronder een clubrecord. Dat werd gereden door Lisa Leijnse
(DPA) die op de 1000 m tot 1: 45.15 kwam. In het eindklassement
eindigde zij op plaats 8.
- Amsterdam, 28-12-01 Combinatie 1 en open inschrijving
Er was, in verband met de kerstvakantie ruimte voor het rijden van een
5000 m en Sandra Burgerhout liet zich deze kans niet voorbij gaan en
verbeterde andermaal het clubrecord op die afstand; dat staat nu op
9:02.39.
- Heerenveen, 31-12-08 Thialf jeugdwedstrijd
Deze jaarlijks terugkerende wedstrijd die traditioneel op de dag na kerst
wordt verreden moest dit jaar wijken voor het NK Allround en werd nu op
oudejaarsdag gereden. De technische commissie had voor deze
wedstrijd voor junioren C en B een sterke afvaardiging gestuurd,
bestaande uit Victor en Renata Velthuijsen, Nike Beckeringh en Derk
Abel Beckeringh. Victor (HPA) kwam uit bij de Jun. C en Renata bij de
Jun. B. Het ijs moet snel geweest zijn, want ze reden in totaal 7 pr’s,
waarvan er twee tevens een clubrecord waren. Die kwamen op naam
van Nike Beckering, 500 m 47.37 en 1000 m 1:35.31.
Eindklassement
Nr
13
20
32
13

Deelnemer
Nike Beckeringh
Renata Velthuijsen
Victor Velthuijsen
Derk Abel Beckeringh

Cat
DC1
DC1
HC1
HB1

500m
47.37 (cr)
48.17 (pr)
48.50 (pr)
42.48

1000m
1:35.31 (cr)
1:36.84 (pr)
1:41.38 (pr)
1:22.95 (pr )

Totaal
95.025
96.590
99.190
83.955

- Amsterdam, 11-01-09 Selectie + combinatie 2-4
Leon Schrage (HSA) zag bij deze wedstrijd zijn kans schoon om ook op
de lijst met clubrecords te komen door zich op te geven voor de 700 m.
Het record was in handen van Chris van Bijlert met een tijd van 1:06.87
en Leon voelde zich blijkbaar sterk genoeg om dat record aan te vallen.
Hij deed dat met verve, want de 1:00.23 was een forse verbetering.
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- Heerenveen, 14-01-09 Schaatscircuit Nederland
Opnieuw stond er een wedstrijd van het schaatscircuit op het programma
en natuurlijk stonden Leon Schrage, Frank v.d. Pijl en Johan van den
Braber weer aan de start, ditmaal vergezeld door Sandra Burgerhout.
Frank en Leon kwamen niet in de buurt van de in Erfurt gereden tijden.
Sandra en Johan deden het beter. Sandra (DSB) verbeterde het
clubrecord op de 1500 m en Johan (HSB) verbeterde zowel op de 500
als op de 1500 m zijn pr. Die staan nu op 43.31 en 2:18.56.
- Heerenveen, 16-01-09 Koggenland
Dit seizoen rijden de snelste Poelster-pupillen met regelmaat in
Heerenveen. Daar waar de baancommissie maar een gaatje ziet worden
ze uitgenodigd. Op 16 januari was het weer zover; dit keer mochten Lisa
Leijnse (DPA), Feline Lindeboom (DPA) en Wiebe Stassen (HPB)
proberen hun pr’s aan te scherpen en dat lukte ook, 6 ritten, 5 pr’s,
waaronder een clubrecord van Lisa op de 1000 m, 1:44.21
- Utrecht, 17 & 18-01-09 Landelijke selectie Jun A
Bij de Jun. A moet Boy Kramer (HA1) een serie selectiewedstrijden
rijden om zich te plaatsen voor het NK Allround Jun A. Na de
regiowedstrijd volgde er op 17 & 18 jan. de landelijke selectiewedstrijd in
Utrecht. Bij die wedstrijd eindigde Boy op plaats 8 met de volgende serie:
500 m 38.81 (7), 1500 m 1:58.12 (3) en 3000 m 4:15.75 (10). Die 8e
plaats bleek voldoende voor deelname aan het NK.
- Heerenveen, 23-10-09 Baancommissie Amsterdam
Opnieuw was een, ditmaal grotere groep Poelster-rijders en -rijdsters
uitgenodigd voor deelname aan een wedstrijd van de baancommissie in
Heerenveen en opnieuw lieten zij zich van hun beste kant zien, weer tal
van pr’s, waaronder de volgende clubrecords:
Naam
Cat
Afstand
Tijd
Lisa Leijnse
DP
1000 m
1:42.93
Renata Velthuijsen DC
500 m
46.78
Victor Velthuijsen HP
1000 m
1:38.09
Nike Beckeringh
DC
3000 m
5:04.10
- Groningen, 24-01-09 VPZ Nederlands pupillentoernooi
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Het VPZ pupillentoernooi wordt beschouwd aks het officieuze NK voor
pupillen en de uitnodiging geschiedt op basis van de seizoensranglijst.
Wiebe Stassen (HPA) had evenals het afgelopen jaar een uitnodiging
ontvangen en hij maakte zijn uitnodiging waar, zowel op de 500 m
(47.95) als op de 700 m (1:07.91) reed hij een pr en hij eindigde
daarmee op plaats 6 in het eindklassement.
- Amsterdam, 25-01-09 Selectie + combinatie 3 + aanvulling.
Er waren niet al te veel aanmeldingen voor deze wedstrijd en de
baancommissie had besloten om een 10.000 m op het programma te
zetten en de oplettende volger van de wedstrijden weet het al. Sandra
Burgerhout (DSB) verscheen op die afstand aan de start. Zij kwam in
haar rit uit tegen Auke Broex die helaas veel te sterk voor haar was,
waardoor zij haar rit volledig op eigen kracht moest voltooien, maar dat
ging haar toch goed af, met rondjes oplopend van 43 naar 45 sec kwam
zij uit op een tijd van 18:39.79 een verbetering van het al op haar
naamstaande clubrecord met 11 sec.
Sandra rijdt dit seizoen snelle tijden, zo snel zelfs dat zij een uitnodiging
had ontvangen voor het NK Masters dat op 14 en 15 jan. in Assen werd
gehouden. Helaas heeft Sandra wegens andere verplichtingen moeten
bedanken voor de uitnodiging.

Marathon
Bij de baanmarathons staan de Poelster-rijders en -rijdsters met grote
regelmaat aan de start en rijden ze regelmatig in de punten. Bij de
jongens pupillen is het met name Wiebe Stassen die hoog in het
dagklassement eindigt en bij de laatste wedstrijd op de 2e plaats
eindigde, maar ook Matthew Overste pakt regelmatig zijn punten mee. In
het tussenklassement staan zij nu op plaats 6 en 9 met respectievelijk 31
en 13 punten.
Bij de meisjes pupillen verdedigt Nike Beckeringh de Poelster-kleuren
met verve, met 67 punten staat zij, na 8 wedstrijden, op plaats 2 in het
tussenklassement achter Lianne Turkenburg die tot nu toe alle
wedstrijden heeft gewonnen.
Derk Abel Beckeringh HB1 komt dit jaar uit bij de C2 en heeft daar de
laatste drie wedstrijden gewonnen, ondanks het feit dat hij de eerste
twee wedstrijden niet heeft meegereden, staat hij nu met 88,3 punten op
plaats 1 in het tussenklassement.
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Bij de C3 wordt de Poelster vertegenwoordigd door Johan van den
Braber. Hij staat met 25 punten op plaats 13 in het tussenklassement.
Bij de dames D3 wordt er door Marjolijn Geenevasen en Nel Bolt aan de
wedstrijden deel genomen, daar rijden nu veel “jonkies” mme en het gaat
volgens Nel harder dan het afgelopen jaar. In het tussenklassement
staat Marjolijn op plaats 7 en Nel op 13.
Sandra doet het goed bij de D2. Na 7 wedstrijden staat Sandra met 73
punten op plaats 2 in het tussenklassement. Haar achterstand op de
nummer 1 is vrij groot en een 1e plaats lijkt er niet in te zitten, maar als er
geen gekke dingen gebeuren zie ik haar dit jaar op het podium eindigen.
Dit jaar rijden er zowel bij de M1, M2 als bij de M3 rijders van de
Poelster. Bij de M3 lijkt Berend Jan Langenberg aan zijn tweede jeugd
bezig, na 6 wedstrijden staat hij met 30 punten op plaats 9. Nieuwkomer
Joost Helderop staat met 20 punten op plaats16.
Bij de M2 wordt het Poelster-klassement aangevoerd door Harry v.d.
Scheur (9) met 32 punten, op de voet gevolgd door Ron Ket (10) met 20
punten. Erik Vermist (28) heeft 6 punten.
Jan Oliemans doet het dit jaar wat rustiger aan, maar hij heeft inmiddels
toch zijn eerste overwinning bij kunnen schrijven en heeft nu 37,1
punten, goed voor plaats 9 na 6 wedstrijden. Michiel Asbeck staat met 9
punten 22e.
De gewestelijke kampioenschappen zijn inmiddels achter de rug en Derk
Abel Beckeringh eiste bij de Jun B de overwinning voor zich op. Overige
uitslagen: HPB Wiebe Stassen 6, HPA Matthew Overste 32, Dames Jun
C Nike Beckeringh 9. Masters Michiel Asbeck 21.
Jan Oliemans heeft op 8 jannari in Lelystad deelgenomen aan het NK
Masters op natuurijs. Hij eindigde in de wedstrijd over 68 km op plaats
51.
Rinus Nieuwstad
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Wedstrijduitslagen
Wedstrijduitslagen seizoen 2008/2009
In dit overzicht zijn de uitslagen, voor zover bekend, van 31 december
t/m 28 januari 2009 opgenomen.

Langebaan
Datum: 27-01-2009
Nr Deelnemer
1 Derk Abel Beckeringh
Nr Deelnemer
1 Nike Beckeringh

HGI in Heerenveen
Cat 500m
3000m
HB1 42.59
4:26.09
Cat 500m
1500m
DC1 47.38
2:27.33 (cr)

Datum: 25-01-2009
Nr Deelnemer
1 René van Zessen
Nr Deelnemer
1 Sandra Burgerhout

Amsterdam, Selectie + Combinatie 3 + aanvulling AM066
Cat 500m
1500m
Totaal
H50 48.36 (pr) 2:35.48
100.186
Cat 10000m
Totaal
DSB 18:39.79 (cr)
55.989

Datum: 25-01-2009
Nr Deelnemer
1 Muriel der Spek
1 Lisa Leijnse
2 Feline Lindeboom
1 Renata Velthuijsen
2 Victor Velthuijsen
3 Matthew Overste

Amsterdam, Junioren + pupillen, AM065
Cat 500m
1000m
300m
DPA 1:00.41
2:11.40 (ht ) 37.14
DPA 53.00
2:54.17 (pr) 33.98
DPA 52.90
2:52.84 (pr) 34.52
DC2 50.12
2:39.11
32.22
HPA 51.77
2:44.56 (pr ) 34.03
HPA 54.67
2:50.66 (pr) 34.27

Totaal
188.010
167.689
168.046
156.856
163.339
168.672

Nr Deelnemer
1 Tiago Roosien
1 Kevin van der Wees

Cat 500m
1000m
HC2 57.43 (pr) 2:07.50 (ht )
HB1 55.07 (pr) 2:03.50 (ht )

Totaal
121.180
116.820

Datum: 25-01-2009
Nr Deelnemer
6 Wiebe Stassen

Groningen, VPZ Nederlands Pupillen toernooi
Cat 500m
700m
Totaal
HPB 47.95(pr) 1:07.91(pr)
96.457

Datum: 24-01-2009
Nr Deelnemer
1 Johan van den Braber
1 Pieter Bosse

Amsterdam, Combinatie 2-4 + aanvulling AM064
Cat 500m
1000m
Totaal
HSB 45.03 (ht ) 1:32.48
91.270
H40 42.38
1:24.90
84.830

Datum: 24-01-2009
Nr Deelnemer
1 Feline Lindeboom

Amsterdam, Open inschrijving 500 en 1000m, AM063
Cat 500m
1000m
Totaal
DPA 51.14
1:47.24
104.760
13

Totaal
86.938
Totaal
96.490

2 Lisa Leijnse
3 Renata Velthuijsen

DPA 51.45
DC2 48.87

1:47.53
1:40.09

105.215
98.915

Nr
1
1
2
1

Cat
DSB
HPA
HPA
HA1

1000m
1:40.44
1:42.46
1:46.62
2:08.56

Totaal
98.380
101.150
105.510
127.420

Deelnemer
Sandra Burgerhout
Victor Velthuijsen
Matthew Overste
Laurens Stam

500m
48.16
49.92
52.20
1:03.14

Datum: 23-01-2009
Nr Deelnemer
1 Feline Lindeboom
2 Lisa Leijnse
6 Renata Velthuijsen
1 Victor Velthuijsen
2 Matthew Overste
Nr Deelnemer
2 Nike Beckeringh
5 Derk Abel Beckeringh

Heerenveen, BC Amsterdam in Heerenveen
Cat 500m
1000m
DPA 49.99 (pr) 1:43.05 (pr)
DPA 50.25 (pr) 1:42.93 (cr)
DC2 46.78 (cr) 1:38.21
HPA 47.74 (pr) 1:38.09 (cr)
HPA 49.75 (pr) 1:39.87 (pr)
Cat 500m
3000m
DC1 47.05 (pr) 5:04.10 (cr)
HB1 42.63
4:24.74

Totaal
101.515
101.715
95.885
96.785
99.685
Totaal
97.733
86.753

Datum: 21-01-2009
Nr Deelnemer
3 Rhian Ket

Heerenveen, Skate-off WB Erfurt
Cat 1500m
HSA 1:48.49

Totaal
36.160

Datum: 18-01-2009
Nr Deelnemer
1 Feline Lindeboom
8 Muriel der Spek
2 Nike Beckeringh
3 Victor Velthuijsen
4 Matthew Overste

AIJC Pup. A en Jun. C1
Cat 500m
300m
DPA 55.21
35.55
DPA 61.86
38.77
DC1 49.67
32.21
HPA 52.60
33.20
HPA 53.11
35.32

Totaal
90.760
100.630
81.880
85.800
88.430

Datum: 17&18-01-2009
Nr Deelnemer
8 Boy Kramer

Cat
HA1

Datum: 16-01-2009
Nr Deelnemer
2 Lisa Leijnse
3 Feline Lindeboom
1 Wiebe Stassen

Heerenveen, Koggenland in Heerenveen
Cat 500m
1000m
DPA 50.29(pr)
1:44.21(cr)
DPA 50.94(pr)
1:46.14(pr)
HPB 48.76
1:43.49(pr)

500m
38.81(7)

1500m
1:58.12(3)

Datum: 16-01-2009 Schaats circuit
Nr Deelnemer
Cat 500m
11 Derk Abel Beckeringh HB1 43.48
Datum: 14-01-2009
Nr Deelnemer
1 Rhian Ket

1500m
2:11.88

Heerenveen, KNSB
Cat 1000m
HSA 1:11.33 (1)
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3000m
4:15.75(10)

Totaal
120.808

Totaal
102.395
104.010
100.505

Totaal
87.440

Totaal
35.665

Datum: 14-01-2009
Nr Deelnemer
10 Madeleen Hartemink
1 Karel Scheepstra
5 Levy Kramer
6 Sam Kramer
9 Koen Warnier
1 Martijn Vermist

Amsterdam, Pupillen C, D & E
Cat 100m
500m
DPC 16.34
1:17.98
HPD 13.07 (pr)
58.83
HPD 14.32
60.47 (pr)
HPD 14.14 (pr)
69.85 (vl )
HPD 17.29
1:13.38
HPE 14.22
1:07.43

Datum: 13-01-2009
Nr Deelnemer
2 Sandra Burgerhout
1 Frank van der Pijl
2 Leon Schrage
? Johan van den Braber

Heerenveen, Schaatscircuit Nederland
Cat 500m
1500m
DSB 47.29
2:23.45 (cr)
HSA 41.55
2:04.22
HSA 41.61
2:09.10
HSB 43.31(pr)
2:18.56(pr)

Datum: 11-01-2009
Nr Deelnemer
4 Nike Beckeringh
1 Leon Schrage

Amsterdam, Selectie + Combinatie 2-4
Cat 500m
700m
Totaal
DC1 50.86
1:15.16 (pr)
104.545
HSA
1:00.23 (cr)
43.021

Nr
1
1
2
4
1
4
7

500m
DSB
HB1
HSA
HSB
H40
H50
H55

Deelnemer
Cat
Sandra Burgerhout
Kevin van der Wees
Frank van der Pijl
Johan van den Braber
Pieter Bosse
René van Zessen
Bob Schrage

49.62
54.44 (pr)
43.93
44.94
43.30
49.39 (pr )
56.41

300m
45.59 (pr)
36.14
36.77 (pr)
38.91
46.56
41.09

1000m
1:45.52
2:05.00
1:25.01
1:36.22
1:28.86 (ht )
1:49.95
2:00.77

Totaal
235.663
184.413
193.353
205.400
237.430
207.013

Totaal
95.106
82.956
84.643
89.496

Totaal
102.380
116.940
86.435
93.050
87.730
104.365
116.795

Datum: 13-01-2009
Nr Deelnemer
1 Renata Velthuijsen
1 Sandra Burgerhout
2 Laurens Stam

Amsterdam, Combinatie 1-4 + Open inschrijving
Cat 500m
1000m
Totaal
DC2 49.81
1:44.64
102.130
DSB 50.08
1:46.07
103.115
HA1 1:06.89
2:14.99
134.385

Datum: 04-01-2009
Nr Deelnemer
1 Ilse de Ruiter
1 Matthew Overste
Nr Deelnemer
1 Feline Lindeboom
1 Victor Velthuijsen
Nr Deelnemer
1 Renata Velthuijsen

Amsterdam, Jun. C + Pupillen
Cat 500m
700m
DPD 1:02.68
1:33.52 pr)
HPA 53.07
1:15.33 (pr)
Cat 500m
1000m
DPA 56.17
1:56.57
HPA 51.24
2:11.97 (vl )
Cat 500m
1500m
DC2 50.31
2:43.24

Datum: 03&04-01-2009
Nr Deelnemer
- Rhian Ket

Groningen, NK Sprint
Cat 500m 1000m 500m
HSA 38.32 opgave
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300m
39.80
34.31
300m
34.92
33.07
300m
32.91

1000m

Totaal
195.813
164.060
Totaal
172.655
172.341
Totaal
159.573

Totaal
38.320

Datum: 03&04-01-2009
Nr Deelnemer
10 Boy Kramer

Den Haag/Hoorn, Regioselectie NK Jun A
Cat 500m
1500m
3000m
HA1 38.92
1:58.98
4:14.38

Totaal
120.976

Datum: 03&04-01-2009 Haarlem, Regioselectie NK Jun B
Nr Deelnemer
Cat 500m
3000m
1500m
- Derk Abel Beckeringh HB1 43.04
4:35.13
ns

Totaal
88.728

Datum: 03-01-2009
Nr Deelnemer
2 Jonne Rietdijk
- Freke Benoist
1 Sandra Burgerhout

Amsterdam, Jun A/B. Neo-sen, Masters
Cat 500m
1000m
DB1 51.69 (pr )
1:50.52 (pr )
DA1 1:01.85
DQ
DSB 48.82
1:40.64

Totaal
106.950
61.850
99.140

Datum: 31-12-2008
Nr Deelnemer
13 Nike Beckeringh
20 Renata Velthuijsen
32 Victor Velthuijsen
13 Derk Abel Beckeringh

Heerenveen, HCH Thialf Jeugdwedstrijd
Cat 500m
1000m
DC1 47.37 (cr)
1:35.31 (cr)
DC1 48.17 (pr)
1:36.84 (pr)
HPA 48.50 (pr)
1:41.38 (pr)
HB1 42.48
1:22.95 (pr )

Totaal
95.025
96.590
99.190
83.955

Marathon
Baancompetitie
Datum: 07-01-2009
Nr. Naam
2
Wiebe Stassen
8
Matthew Overste
12 Bernette Beckeringh
2
Nike Beckeringh
1
Derk Abel Beckeringh
3
Sandra Burgerhour
Datum: 14-01-2009
Nr. Naam
13 Berend Jan Langenberg
4
Ron Ket
10 Harry v.d. Scheur
11 Jan Oliemans
16 Michiel Asbeck
9
Nel Bolt
Datum: 21-01-2009
Nr. Naam
2 Wiebe Stassen
3 Feline Lindeboom
2 Nike Beckeringh
1 Derk Abel Beckeringh

Cat
Rnd. Tijd
Pup J.

Jun. C
C2
35
D2
20

21:30
20:21

Punten
9
3
9
25,1
13

Cat
M3
M2

Rnd. Tijd
30
20:27
35
22:36

M1

50

30:52

D3

20

14:29

Punten
3
12
6
5
1
7

Cat
Rnd. Tijd
Pup J
Pup M
Jun C
C2
35
22:18

Punten
9
8
9
15,1

16

7 Sandra Burgerhout

D2

30

6-Banentoernooi
Datum: 4-01-2009
Nr. Naam
40 Jan Oliemans

Cat
M

Rnd. Tijd
50
29:14

Punten
0

Cat
M

Rnd. Tijd
50
29:21

Punten
11
0

Datum: 4-01-2009
Nr. Naam
10 Jan Oliemans
42 Michiel Asbeck

20:14
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Rinus Nieuwstad

Kalender 2009
Wat

Datum, tijd Plaats

Voor wie?

Interclubwedstrijd

28 februari

Hoorn

Jagermeester

6 en 7 maart

Jaap Edenbaan

Details via de
website
Jeugd

Slotavond
40e Poelster Bosloop

20 maart
13 april

Baantjesavond

25 april

Clubhuis
Amsterdamse
Bos
Clubhuis

Medewerkervond

6 juni

Clubhuis

Fietsweekend

12,13 en 14
juni
25 juni

België en Zuid
Limburg
Clubhuis

19 feb, 2
april, 14 mei

Clubhuis

Jaarvergadering
Bestuursvergadering

Wieneke van Rossum
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Iedereen
Info via website
Vrijwilligers IJsbaan
Stadshart
Vaste medewerkers
Iedereen
Bestuur en alle
leden.
Bestuur

Van Stadsplein tot Poel
Op 6 december 2008 ben ik (Johan de Weerdt) om acht uur aanwezig op
het Stadsplein. De mannen die de vloer voor de ijsbaan moeten leggen
zijn er al. In mijn fel oranje jas van Ice World met het opschrift
“IJSMEESTER” ben ik direct voor de mensen herkenbaar. Rond negen
uur komen een zestal leden van de club helpen bij het neerleggen van
de koelelementen en het verder opbouwen van de ijsbaan. Rond drie uur
in de middag kan het water erop. Tegen 22.00 uur ga ik naar huis want
de vriesinstallatie moet nu zijn werk doen.
Zondag met een aantal mensen de zaken verder ingericht en afgebouwd
en nog een grote hoeveelheid water op de baan gespoten.
Maandagmorgen ziet de baan er schitterend uit en we kunnen ’s
middags gaan draaien.
Dinsdag voel ik me niet echt fit maar ga toch naar de baan. Daar
aangekomen ben ik weer snel bij de pinken want we hebben een
stroomstoring en dus kan er niet gevroren worden.
Tot mijn verdriet moeten we de scholen om 11.00 uur laten stoppen
omdat het ijs te zacht is geworden en er grote schade kan ontstaan. Om
16.00 uur is de storing verholpen en kan er weer gevroren worden zodat
de baan om 17.00 uur weer in bedrijf is.
Vanaf dat moment is de gehele periode weer naar wens verlopen. Er zijn
duizenden bezoekers geweest en we hebben er met zo’n 60 vrijwilligers
weer een groot feest van gemaakt. Zeer prettig te weten dat zoveel
clubleden en hun familie een steentje hebben bijgedragen aan het
slagen hiervan. Grote klasse en grote dank. Zo rond de jaarwisseling
begint het bij velen te kriebelen omdat het al een aantal dagen vriest en
er een grote kans bestaat dat er op natuurijs geschaatst kan worden. De
klandizie op ons ijsbaantje laat zien dat er natuurijs is. Er komen bij onze
vereniging vele verzoeken binnen om op verschillende plaatsen het ijs te
gaan keuren. Ja ,ja, de Poelster is in de picture gekomen door de ijsbaan
op het Stadsplein en de gemeente stuurt een ieder in onze richting voor
advies.
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Dagelijks meten we het ijs op de Poel. Omdat het ‘s nachts niet streng
en overdag niet matig vriest groeit het ijs op de Poel niet snel genoeg
aan. Uiteindelijk hebben we op verschillende plaatsen tussen de acht en
tien centimeter gemeten. Daarom had het bestuur besloten geen koek
en zopie te plaatsen of een Poeltocht te organiseren. Op zo’n tocht
komen duizenden mensen af en dat vonden we een te groot risico. De
vorstperiode heeft er wel voor gezorgd dat er behoorlijk problemen
waren met het opbreken van ons ijsbaantje op het Stadsplein.
Maar ook dat is weer met de nodige vrijwilligers gelukt.
Op naar het einde van dit jaar met weer een ijsbaan op het Stadsplein.
Of toch nog een baan op de Poel in dit seizoen? Je weet maar nooit.
Namens het bestuur dank aan alle vrijwilligers voor jullie inzet.
Johan de Weerdt
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Jubileum Poelsterbosloop
Maandag 13 april staat de 40ste editie van de Poelster bosloop op de
kalender. De vijf man sterke actieve Bosloopcommissie heeft er alweer
twee bijeenkomsten opzitten om ook deze speciale editie vlekkeloos te
laten verlopen. Natuurlijk wil de commissie deze editie iets bijzonders
doen om dit jubileum te vieren. Verschillende ideeën zijn al over tafel
gekomen en een definitieve beslissing is tijdens de afgelopen
bijeenkomst genomen. Wat het uiteindelijk geworden is blijft natuurlijk
een verrassing.
Omdat we dit jaar een “late“ Pasen hebben verwacht de commissie beter
loopcondities dan tijdens de 39e editie. Deze laatste ‘Paas-cross’, die
onder zeer winterse omstandigheden (ver)gelopen is, ligt menig
deelnemer nog in het geheugen. Op onze website zijn nog mooie
plaatjes van deze barre editie te bewonderen.
Verder verwacht de commissie dit jubileumjaar natuurlijk een
overweldigende deelname van Poelster-leden. De laatste jaren zijn zij op
enkele vaste ‘sterren’ en aanstormende jeugdige talenten na, nauwelijks
terug te vinden in de uitslagen.
Ten slotte rekent de commissie ook deze jubileumuitgave weer op de
onmisbare ondersteuning van de inmiddels vast ‘crew’ voor het
vlekkeloos laten verlopen van deze 40ste editie.
Namens de Bosloopcommissie
Peter de Kuiper
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Jeugdschaatskamp
Vrijdag 2 januari, de meeste mensen hebben het leukste van de
kerstvakantie al gehad: kerstdagen en oud en nieuw. Maar voor mij en
iedereen die mee ging moest het leukste nog beginnen: schaatskamp!
Om 10 uur al in het clubhuis verzamelen (ja da’s vroeg voor een
vakantiedag). Vanaf daar naar de eerste keer schaatsen in Alkmaar. Ik heb
van de eerste keer niet zo veel gemerkt want de veer van mijn klapschaats
was gebroken, dus ik moest die even repareren. Maar dat maakte niets uit.
Na de twee lessen gingen we naar het hotel in Bergen aan Zee. Even
kamernummer opvragen en samen met je kamermaatje(s) naar boven. En je
kamer slaapklaar maken. Het kostte me even wat moeite om m’n kussen in
m’n kussensloop te stoppen. Na enige hulp zat hij er toch in; toen mocht
iedereen beneden spelletjes doen totdat we gingen eten. De oudsten
(waaronder ik) moesten nog even meehelpen met tafeldekken en na het eten
ook weer afruimen. De leukste verrassing van die avond vond ik dat de
begeleiders een schaatsquiz hadden gemaakt. Waarin we in zes teams
streden voor de eerste plaats. (zelf geëindigd op een gedeelde 2e plaats). Na
de thee moesten de kleintjes naar bed. Ja ja, toen werd het nog erg gezellig
en hebben we nog heel wat potjes gepest (kaartspel). Toen moesten wij
helaas ook naar bed, het duurde natuurlijk nog even voordat we sliepen maar
dat hoort erbij.
‘s Ochtends om 9 uur! werden we al uit bed gehaald. Eerst ontbijten, maar ik
weet daar niet zo veel meer van (slaapdronken). We moesten meteen het
hotel uit om, na een korte wandeling, de vissen te bewonderen in het
zeeaquarium. Wat mij het meest boeide waren de piranha's. Na een tijdje ook
weer teruglopen. Bagage inpakken en in de auto gooien. We zaten al lang in
de auto maar we mochten niet wegrijden want Erik en 2 of 3 andere
begeleiders moesten de wasbakjes schoonmaken. Uiteindelijk mochten we
weg. Na nog een uur training op de schaatsbaan van Haarlem (denk ik) zijn
we naar het clubhuis gegaan. Toen we daar aankwamen zagen we mensen
op de Poel schaatsen. Wij mochten er helaas nog niet op omdat het ijs nog te
dun was. In het clubhuis nog even ‘warme’ chocomel gedronken en
nagepraat over het weekend. Nog maar één training te gaan, wat ging de tijd
snel. Eenmaal op de Jaap Edenbaan, hadden we het beste ijs. Daarna
eindigde ons schaatskamp.
Na schaatskamp was de vakantie afgelopen. Maar dat was wel een héél
mooie/leuke afsluiting van mijn vakantie. Een ding weet ik helemaal zeker:
schaatskamp was het leukste moment van mijn vakantie. En ik wil zeker dat
dit volgend jaar ook weer gaat plaatsvinden. Bedankt begeleiders e.a!
Niels Bakker
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Schaatskoorts
Zoals Ton Post al in het voorwoord aangaf werd onze schaatsvereniging
tijdens de afgelopen natuurijsperiode gezien als de expert voor (veilig)
schaatsen op natuurijs. De vragen over ijsdikte, veiligheid, een
schaatstocht et cetera stroomden binnen. Hieronder een impressie van
nieuws en “uitglijders onder de vragen” samengesteld door Wieneke.
Wat in de media opviel:
• De voorpagina van de Metro (en zelfs de Zwolse Courant) had op 7
januari een prachtige foto van de Poel met als tekst: Nederland is
ziek: schaatskoorts.
• Verzekeraar de Europeesche heeft zijn annuleringsverzekering
aangepast voor leden van de vereniging de Friesche Elfsteden. Zij
kunnen hun wintervakantie kosteloos annuleren of afbreken als
tijdens die vakantie een Elfstedentocht wordt gehouden. De regel
geldt alleen voor verzekerden die een startbewijs boor de
Elfstedentocht hebben.
• Vrijdag werden twee schaatsers in het Vondelpark beboet voor het
zitten op een bankje waar dat niet mocht. De twee gingen over het ijs
om op het bankje even rustig de ijzers onder te binden. Maar dat
bankje stond in een afgezet gebied van het park waar werd gewerkt
en daarom kreeg het duo vervolgens een boete van 60 euro.
• De schaatsrollator heeft zijn intrede gedaan: een 71 jarige vrouw, die
twee Elfstedentochten reed, heeft dank zij een rollator op ijzers
gemonteerd, weer als vanouds kunnen schaatsen.
• Is er al een Wii-fit met schaatsen erop?
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Bij het secretariaat stond de telefoon roodgloeiend, naast de normale
informatie waren dit toch wel de “uitglijders”:
• We willen veilig schaatsen, kunt u garanderen waar dat kan?
• Kunt u mij vertellen waar ongeveer de wakken op de Poel zitten?
Nee, o de KNSB heeft me naar u doorverwezen!
• Een grote werkgever in de omgeving: kan uw ijsmeester onze grote
vijver komen meten en vegen, als het dan goedgekeurd is willen we
er met het personeel op gaan schaatsen.
• Een allochtone mevrouw met kinderen vraagt op de ijsbaan in het
Stadshart naar de prijzen. Nadat er is verteld dat huren van de
schaatsen € 2,50 kost en toegang tot de baan ook € 2,50 is,
antwoordt ze: O, doet u dan alleen de schaatsen maar.
• Ik heb een paar oude schaatsen te koop, is dat misschien iets voor
uw leden?
• Weet u waar er nog kunstschaatsen maat 38 te koop zijn?
• Verhuurt u ook schaatsen? Nee? Weet u dan waar ik ze kan huren?
• Ik zoek die nieuwe noren. O, u bedoelt de klapschaats? Nee, die met
die grote harde schoenen erop!
• Kan er misschien iemand mijn dochtertje schaatsen komen leren?
• Vrijdagmiddag: u bent de eerste van een schaatsvereniging die ik kan
bereiken, de rest zit zeker bij dat schaatsen in Heerenveen?
• “Ik denk dat de meeste aan het werk zijn om hun eigen boterham te
verdienen, we zijn allemaal vrijwilligers”.
• O, ja goh, ik dacht dat alle schaatsers beroeps waren!
• We willen volgend weekend gaan schaatsen, weet u hoelang het nog
blijft vriezen?
• Ik heb maar voor één keer schaatsen nodig, er is vast wel iemand
binnen uw vereniging die ze voor die ene keer wil afstaan.
• Het gestolen schaatsrekje van de ijsbaan wordt door onze
schaatsende detective Chris in de polder teruggevonden. Na wat
heen en weer gebel hebben ze eigenlijk geen tijd het terug te brengen
want ze moeten de kinderen naar school brengen. Johan rijdt dan
naar de school: voor de Internationale School wordt het rekje uit een
grote dikke Mercedes geladen!
• Kan ik mijn schaatsen slijpen met een Brillo schuursponsje?
Wieneke van Rossum
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Elf Steden 100 jaar
Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de Vereniging ‘De
Friesche Elf Steden’ zijn er enkele boeken uitgegeven. Hieronder
drie titels met een korte toelichting. Leuk als cadeautje voor
verjaardagen et cetera.
De koude kruistocht
De schaatsen krassen en het ijs kraakt. In het boek ‘De koude kruistocht’
wordt u meegenomen op een spannende winterreis door rasverteller
Hylke Speerstra. Het boek bevat elf schaatsverhalen vol dramatiek en
humor, liefde en hartstocht en soms zelfs list en bedrog. De schrijver
schetst een indringend en vaak ontroerend beeld van de manier waarop
in de twintigste (én de eenentwintigste) eeuw de ijswinter in het
algemeen en de Elfstedentocht in het bijzonder werden beleefd. Het
boek is tevens leverbaar in het Fries, onder de naam De kâlde krústocht.
Hylke Speerstra
De koude kruistocht/De kâlde krústocht Prijs: € 25,00
Uitgever: Bornmeer, Gorredijk

‘It sil heve, 100 jaar Elfstedentocht’
Het is 100 jaar geleden dat de eerste officiële Elfstedentocht werd
verreden. Die tocht van 1909 werd gewonnen door Minne Hoekstra uit
het Friese Warga. Ter gelegenheid hiervan is het rijk geïllustreerde
naslagwerk "It sil heve" door Johannes Lolkama geschreven. "It sil heve"
zijn de legendarische woorden van Jan Sipkema toen deze als voorzitter
van de Vereniging in 1985 de 13e Elfstedentocht aankondigde. In het
boek komen uiteraard ook de andere veertien edities die tot dusver zijn
verreden uitgebreid aan bod. De barre tocht van 1963 bijvoorbeeld, de
voorlopig laatste editie van 1997 en die eerste officiële van 1909. Zeg
maar de complete geschiedenis van de schaatsklassieker tot in de
zomer van 2008. In 1909 was de eerste georganiseerde Elfstedentocht
dagenlang voorpaginanieuws in de nationale en regionale dagbladen.
Vooral de Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC), De Telegraaf en
Algemeen Handelsblad waren bijzonder productief. Lolkama zocht uit
wie deze journalisten waren. In het boek blijkt dat onder andere Foeke
Libbe Tjalma van NRC zelf een fervent schaatser was – hij schaatste

24

twee keer op het WK hardrijden Ook de andere verslaggevers waren
bekende sportlieden.
De Elfstedentocht in de oorlogsjaren wordt uitgebreid belicht. Bijzondere
aandacht is er voor de Amsterdammer Fred Lobatto, een Joodse man
die in 1942 de tocht onder een valse naam schaatste. “Ik hoorde in 1988
twee vrouwen in het Fries Museum over hem praten. Ik heb meteen zijn
adresgegevens gevraagd. Een goed jaar later stopte er een Rolls-Royce
voor onze deur. Het was Lobatto. Hij bleek na de oorlog een van de
grootste makelaars van Amerika te zijn geworden. Ik heb van hem nog
relikwieën van de Elfstedentocht gekregen.”
De auteur zelf schaatste de tocht nooit. “Mijn oom nam ooit deel. Hij
raakte twee tenen kwijt en werd hierdoor invalide. Van mijn vader mocht
ik dus absoluut niet meedoen. Jammer, maar met dit boek maak ik dat
verlies misschien een beetje goed voor mezelf."
Johannes Lolkama
‘It sil heve, 100 jaar Elfstedentocht’
Prijs: € 20,00
Uitgever: Spider projects
Mijn Elfstedentocht. Ware verhalen van en over gewone rijders
Tienduizenden ‘gewone’ rijders hebben de tocht der tochten gereden. Ze
zijn de heroïsche strijd met ijs, wind, kou en kilometers aangegaan en ze
strompelden vaak nog vlak voor twaalf uur ’s nachts uitgeput en
helemaal kapot over de streep. Doodmoe maar dolgelukkig.
Lezers van de Leeuwarder Courant reageerden massaal op een oproep
om hun verhalen en foto’s in te sturen. Grappige voorvallen, verbeten
worstelingen met wind en ijs, ontroerende herenigingen: dit boek brengt
het allemaal. Met talloze prachtige foto’s, zowel van lezers als van de
fotografen van de Leeuwarder Courant. In het jubileumjaar van de
Elfstedenvereniging!
Pieter de Groot, Bonne Stienstra
Mijn Elfstedentocht. Ware verhalen van en over gewone rijders
Prijs: € 14.50
Uitgever: De Leeuwarder Courant/Friese Pers Boekerij
Bouke van Gosliga
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