Honderd jaar IJsclub Ursem
Eindelijk is het zover, de lJsclub Ursem bestaat honderd jaar. Na veel speuren, inÍbrmeren en archieven doorzoeken hebben we het
bijna zekere oprichtingsjaar van de vereniging kunnen traceren. Waarschijnlijk in het
enthousiasme van de lnannen van het eerste
uur zullen toen zeker geen nrÍulen gernaakt
zijn. Op 30 oktober 1895 werd in ieder geval
een ledenvergadering gehouden waarbij wèl

genotuleerd werd. In deze, voor de vereniging belangrijke velgadeling, werd rnet algemene stenrmen het voorstel aangenomen on-t

-

voor de veleniging "lJsclub Ursem" een
te vragen. Deze
rechtspersoonlijkheid werd bij Koninklijk
Besluit bevestigd op 22 Íèbruari 1896. Het
rechtspersoonlijkheid aan

eerste bestuul van de lJsclub Ursenr werd ge-

vormd door: J.Kos, voorzitter; H.Antmerd-

orffer, vice-voorzitter; Johan Hille, secretaris; J.Wilnder, penningmeester en de leden
van het bestuur waren C.Blom. D.Bakker.

v

Johan Hille. cle grotc s(imulator tot oprichting van tlc
IJsclub Urscnr

J.Houtkooper', S.de Heer, J.Hille, P.Koppes en J.Plevier. Als groot stimulator zien wij de
heet'Johan Hille toch als de oprichter vírn onze i.jsclub. Johan Hille was een nreer dan prorninent inwoner van Ursem. Hi.l had vele contacten ook buiten de gemeente als bouwer van
de Wittenburg in de Schernrer, gemeente-secretaris, polderbaas en vele andere Íïncties.
De activiteiten van de lJsclub Ursem door de.jaren heen, zal in deze bijzondere uitgave in
sarnenwerking uret de Historische Kring Ursen'r nader belicht worden. DLrideliik wordt de
sociale functie welke de vereniging in het dorp vervulde in zi.ln beginiaren, lnaar ook de
inspanningen welke geleverd worden voor het schaatsen als spolt of als vrijetijdsbesteding.
Heden ten dage bestaat de vereniging uit een actiefbestuuren veel goede rnedewerkers die
onze ijsclLrb ook naar buiten toe presenteren door zitting te nernen in overkoepelende contrnissies en bestulen zoals daar onder andere zijn: de U.S.A. nrarathon, de Vijf'-dorpentocht,
de VijÍtien-dorpentocht en vele andere. Veel aandacht krijgt het.jeugdschaatsen dat steeds
meer in de belangstelling staat. Een kloon op ons werk zou natuurlijk zijn het organiseren
van het Nederlands Kampioenschitp marathon-rijden in ons jubileunr.jalr.
Urseur, omgeven door veel vaarten en skrten , ligt iedere winter weer in de belangstelling
van de schaatssport. Dit blijkt steeds weer r-rit de grote belangstelling die de Mijzenpoldertocht mag ondervinden zelfi kÍ ver over onze landgrenzen heen. Ook de USA nrarathon
staat bi.j l.ret peleton van rijders bekend als één van de mooiste wedstrijden van het land.
Alleen al het wonen in clit fl'aaie dorp, een kruispunt van veel schaatswegen, geefi ons allen
verplichting l.nee oln de schaatsspr)rt een warrn hart toe te dragen.
Ook in de toekomst willen wi.j, als schaatscentrurn viln Noord-Holland, een voortrekkelsrol
blijven velvullen. Dit brengt natLrLrrlijk wensen en verplichtingen rnet zich rnee. Zo zoudert
wij als lJsclLrb Ursern graag de beschikking hebberr over een ijsbaan annex clubhuis, waar
een echte vierhonderd rnetel wedstri.jd verreden kan worden, zodat ook oÍïiciële wedstrijden verreden kunnen worden.
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Het is steeds weer een genoegen om te zien dat alle inspanningen van bestuur en medewerkers leiden tot zoveel vreugde, bij zowel de recreatieve schaatsers als wel de aankornende
talenten, die zij op het ijs uitstralen.Zij verdienen de ondersteuning van ons allemaal om het
plezier in hun sport te kunnen uiten. Belangrijk is dan ook dat sporters niet alleen gesteund
worden door een goede sportclub maar ook dat hun prestaties weerklank ondervinden bij de
inwoners van ons dorp. Organisatorisch vervult de lJsclub Ursem reeds een voorbeeld functie voor vele andere ijsclubs en die rol willen wij graag blijven vervullen. Hiervoor verdient
een honderd jarige en zijn sportieve leden toch ook de steun van de inwoners van Ursem.
Daarmee spreek ik de wens uit voor bestuur en leden dat het onze vereniging nog vele
decennia goed mag gaan. Het organiserende comité en allen die tot tot het welslagen van het
vieren van ons eeuwfeest meegewerkt hebben, verdienen alle lof voor het welslagen van de
feestelij kheden.

De voorzitter IJsclub Ursem

N.J. Sombroek
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Het eerste bewiis van het bestaan cler IJsclub Ursem, een algemene ledenvergadering.
Het voorstel tot aanvragen van een rechtspersoonlijkheid bij Koninklíjk Besluit.
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Bondsbestuurders uit Ursem
Joh. Hille werd erelid van de
IJsbond Hollands Noorderkwartier
r-rit Urserr gekozen als voorzitter van het district Ursetn
van de IJsbond Hollands Noorderkwartier. Daardoor trad hij automatisch toe tot het hooÍïbestuur van de bond, waarvan S.Th. Minnemer, onderwijzer en dirigent van de ÍanÍare van
Oudendi jk, voorzitter was.

Op l6 tèbruari 1902 werd Joh. Hille

In de algemene velgadering van december
l90l was de bond tot een districtenstelsel
overgegaan, hetgeen een gevolg was van de
explosieve groei die de IJsbond doormaakte.

Zes jaar eerder was de bond in het leven
geroepen op voorstel van de IJsclub Oudendijk. IJsclub Ursem werd na de eerste vergadering, die op 3 maart 1895 in het caÍé
van de weduwe Bos in Oosthuizen werd

- door A. WeeshoÍï en A. NiehoÍf. bestuursleden van de lJsclub Schermerhorn - gevreragd tot de lJsbond toe te
gehor.rden

goedkeuring zouden aanvragen. Dit was
van belang bij onderhandelingen uet de

plaatselrjke overheid

en

vriiwaarde

de

bestuursleden bovendien van persoonlijke
aansprakelijkheid bij ongelukken op het ijs.
Dat was de reden, dat i.isclub Ursern op I
november 189-5 voor het eerst de koninklijke bewilliging werd verleend.

Hille speelde vanaf dat moment een belangrijke rol in het georganiseerde ijsleven in
Noord-Holland. Satnen met De Heer was
hij op 28.iuni 1896 aanwezig bij de bespre-

kingen ilver het nut vitlt de koninkli.lke

tleden.

De tweede vergadering van de bond werd
189-5 gehouden en dit keer was
Ursern pl'esent. De notulen zijn niet voorzien vln een plesentie-lijst. rnaur langenornen mag worden dat de ijsclub vertegenwoordigd werd door S.de Heer en Joh.
Hille. Tijdens deze belangrijke biieenkornst

op 5 mei

werd het concept-reglement van de IJsbond

Holllnds Nrxrrderkwitrtiel aangenotnerl.
zoals dat was opgesteld door voorzitter
Minnemer aan de hand van de statuten van
de Zuidhollandsche IJsbond.

De voornaamste doelstellingen veln de aangesloten clubs waren werkverschaÍfing op
het i.js en het aanleggen van veilige en doelnratige ijswegen van minstens vier meter
bleed, die bovendien voorzien zouden worden van richtingaanwiizers en de waarsclrttwing "recl.rts houden". Deze ijsbanen Inoes-

ten vli.y toegankelijk zijn voor

alle
aangesloten leden. Bovendien werd besloten, dat de azrngesloten clubs koninklrjke

Botulsrrrcduille l.l.H.N. 1901. Uitgercikt utrrt
Jtilt. Hilla. ln ltat meduillrtt Kttttirtgirt Willtclrttirttt t'rt Pritr.s Hertdrik.
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van de IJsbond. Men stelt voor de plijs van
de bondskaarlen op .f 0,-50 te brengen en de
kaarten tevens te laten gelden voor httis-oienoten viln bondsleden."
Het voorstel was gedaan. ontdat veel leden
een bedrag van twee gulden per jaar niet
konden opbrengen. lJsclLrb de Ondelsteuning steunde Ursem, rnaar het voorstel
bleek tijdens de vergadering van de bond
niet haalbaar. Op 30 oktober 1900 onder-

Erclitlnuuts<'ltolt.srttuluillc I.l.H.N. itr I 9 I 2 ttitgarcikt uurt .lolt. Hilla, r'd,q('/r,r :.i.jrt vcnliut,stcrt
u l,\ d i st ri (t.tt'()( t r:it Í e r.

steunde Middelie een nieuwe regeling,
waarbij weld voorgesteld gezinshooÍden
een gulden per jaar te laten betalen voor de
bondskaalten en huisgenoten een kwartje.
Deze regeling werd toen al gehanteerd in
Ursern, Avenhilrn, Hoorn en Oosthrrizen.
Door de sterke groei van de bond, die in
noverlbel I90 I 46 leden telde, -uing nten
over tot distt'ictsvorrning. Joh. Hille werd
voorzitter van het distlict Urserl, waarin
naast zijn eigen ijsclub ook Schernterhorn,
Groot-Sclrernrer, Hensbrclek, Obdatn en

goedkeuring.

Opnreer-Spanbroek waren ondergebraclrt.
In een circulaile, die op 22 ianuxi 1902

Hille

merr-ude

zich in de volgende

.iaren

volop in de discussie over de prijs van de
bondskaalten. Deze kaarten werden ailn de
lederr van de aangesloten clubs verstt'ekt,
die daarmee vri.l op de banen van cle bond
konclen ri.jden. Ze hoefden dus -{een baancenten ureer te betalen aan de baanvegers.
Dat was een belanglijke stitp vooruit.
"want." verklaarde J.W. Teerink uit Alknraar in 1935 bij het veertig.iarig bestaan
van de bond, "rond 1890 was lret onl.t.togeliik om een klein tochtje te rijden ztlttder
een zak boordevol centen. Orn de havelklap
wercl .je staande gehouden dttor baanvege rs."
Hille ondelnam in 1897 een actie ont de
pri.js van de bondskaarten terug te bl'engen
naar vi.jÍii-u cent in plaats van twee gulden
per jaar'. Nitnrens de lJsclub Ursetl zoncl hij
een circr"rlaire naar alle aangesloten clubs.
In de notulen van de vergadering. die IJsclub De Ondelsteunin-q uit Middelie op 7
aplil van dat jaar hield lezen we: "lJsclub
Urser.r.r zond op I 4 januari I tl97 een voot'stel
tot wijziging van altikel l4 van de statuten
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door de IJ.H.N. werd verzonden. weld het
takenpakket van de districtsvoorzitter uit-

voelig ornschreven: "lndien het rnogeliik is
rrraakt hij pel schaats een tochtje langs de
banen van zijn district, ten einde één en
andel' te inspecteren. Hii onderhoudt contact r.net de aÍgevaardigden van de clubs en
hij let op: de breedte der banen, plaatsing

van brlrden, schoonhttuden van

banen,

dichthouden van barsten, vischbilten al of
niet buiten de banen, plaatsing van wegwijzers, posten (al of niet noodzakelijk),
gedrag der baanvegers, ettz. enz. Hij belegt
een rlisllictsvel'gudeling crl rilpporteert.iitlrlrjks zijn bevindingen aan de tweede secretaris van de IJ.H.N."
Pas in 1907 kon Hille voor het eerst inhoud
aan die bepalingen geven. Hij meldde in het
jaalverslag van de bond: "Op behoorlijk
goed rjs werd druk gereden van 2 tot 7 janu-

ali en van l4 tot l7januari; de laatste

nraal

op door sneeuwploegen

schoongernaakte
banen. De aÍdelingen hebben aan hun reglernentaire verplichtingen voldaan, nraar niet

allen hebben hern kennis gegeven van

de

opening

of

sluiting det' banen. Alleen

vool de stenruring ti.jclens de jaarvelgade-

l9-ll

Schermerholn en Oterleek verdienen in
deze een pluimpje."

ring van

lJsclLrb Ulsem zond irt deze periode zes iis-

inrpasse rond lret voorzitterschap te doorbreken. Als conrpensatie werd Irij een .iaar

belichten naar het Nieuws van cle Dag in
Anrsteldan.r, de nreest gelezen krant in
Nrxrrd-Hollancl. die donateur van cle lJ.H.N.
was. De krant betaalde jaalli.iks 100 gulden
aan de bond en kreeg in luil daarvool cle i-isberichten van cle clubs waaruit cle eelste

schaatskalendels

in

Nederlancl

werclen

samengesteld.
Met z.es berichten, die per tele-rlranr werden

vcrzonden, was i.jsclub Ursent één van

cle

actiel'ste clubs viu't de bond. In cleze ijsbelichten welcl de toestand vart het ijs bekend
genraakt. De ijsclub had cle zot'g tlver banen
met een totale lengte van 7500 ltleter. waarop dus viel dagen baanvegers werclen inge7.eÍ.

Hille bleef op zi.jn post tot l0 oktober 1915.
Vijl'.jaar eerder. op I I december 1910. werd
hij tot erelid van de boncl benoerud. Hille
weld op-gevolgd doclr K. Spaan uit UI'sent
die vier .jaar clistrictsvr>orzitter bleel'. Deze

ziin l'unctie neer outclat hij naar Alknraar verhuisde. ln het voorlaatste.laar van
legcle

zijn "bewincl" zolgde hi.i nog wel voor een
belan-urijke nrijlpaal in de gesclriedenis van
de club. Hii haalde lret gerneerttebestttur
over.jaarli.jks een subsiclie van ticn gulden
aan de vereniging te schenken, welk bedrag
geleserveercl werd voor lret bestrijden van
kosten, die voor baitnveget's getlaitkt Itrttesten wolden.

Spaan werd in I9l9 opgevolgd door
F.C.F.D. van den Heuvel. deze zou uiet
nrincler dan 26 jaar op z.ijn post bli.yven. In
1932 tlad Van den Heuvel toe tot het dage-

li.jks bestuul van de bond.

Dit was een

gevolg van het vertrek van S. Minnetna als
voorzitter van de lJsbond Hollands Noorderkwartier, nadat hij 36 jaar vttttrzitter was
geweest. A.J. Stikkel uit Alkrlaar werd
gevraagd als ziin opvolger. Deze wilde dat
uitsluitend als zijn vriend G. Cloeck uit

Alkmaar vice-voorzitter werd. Het bestuur
had Van den Heuvel echter inntiddels al
kandidaat gesteld voor deze functie. Vlak

besloot Van clen Heuvel ziclt

tenlg te trekken als kancliclaat.

ot.t.t

zo

cle

later in het dagelijks bestttur op-rlienolttetl.

En claarin nraakte hij met voorzitter Stikkel
en Cloeck cleel Lrit vitn de eerste wedstri.idcourmissic clie de Noordlrtlllandse IJsboncl

ooit kende.

ln 1933 deed zich nog een opnrerkeli.ik Í'eit
voor. IJsclub Ut'setn besloot te bedanken als
lid van de lJsbond. Inaat' Vatt den Heuvel
bleef toch lid van hct bestttttt' van cle bond.
Van den Heuvel hielcl zich bii tUd en wijle
goed aan cle instructie clat hi.j een iaarverslag moest inclienen. Zo nraakte

hii in

1922

mclding van grote problemen vool cle i.isclub doordat er voot'tdttretrd scheepvaart in

cle ringvaart was waardtltlr cle

iisbaan

onbluikbaal bleel'.
In de winter van l92u cottstateerde

hij:"Hct

ijsvermaak is te-uenwoordig meer plaatse-

lijk.Zo wolden in Stompetoren. Oterleek

en

Urserr wedstri.jden geolgiutiseet'd, terwi.il in

Avenlrorn op cen af-rebakencl terrein

cle

banen in orde werden gehouden ett tlvet'de
lingvaart in de richting Ursetrt aan de banen
niets werd gedaan. Itt Urser.u waren vele

werkloozen

op de

banerr aau het werk

gestelcl en dc ringvaart wils keulig in orde.
Op 2 .januali l92U werd ondel zeer kottd
weer nret veel wind de uitgeschrevett weclstrijd in schoon-ert halch'i-iden -qehotlden
vool de leden van cle Aldeling. Deze Irtaittregel bracht enige nieuwe leden en de priis-

uitreiking Irad 's itvttttds plaats ten hLrize
van den I'reer J. Kok. in caÍé "de Rustende
Man". Een week later zou een wedstrild

voor schocllkinderen worden

gelrouclen,

doch de invallende clooi bracht roet in het
eten. Het was gedaan tnet het li-iden en cle
cornrnissie bleef rnet de aangekochte prijzen zitlen. Deze prijzen werden echter later
onder de leclen verloot zodat niet de beste of
snelste lijder. n.raar de Ineest gelLrkkige met
een pri.ls.le ging lopen. Van Rustenburg tot

Ursenr was het ijs zeer sleclrt en onberijdbaar. van Ursern naar Avenhttrn gedeelte425

li.ik goed, terwijl aan de grens van Ursem tot
in het geheel niet
geveegd werden. Ofschoon veel werk aan
de banen te Ursern werd besteed, rnocht
nren weinig schaatsenrijders zien, wat vooleen groot deel wel moet worden toegeschreven aan het Íèit, dat men tegenwoordig geen

Avenhorn de banen

tochten meer maakt, maar plaatselijk bli.iÍi
rilden op aangelegde ijsbanen. Dit heefi
men ook te Rustenburg op ondergelopen
land willen doen, doch rnet het voorradige
is zulks dit jaar rnis-eebrekkige materiaal
lukt. De sneeuw, die in ruime rnate gevallen
is, heeÍï veel afbreuk gedaan aan goed ijs en
mooie banen."

Ron J. Couwenhoven

ll::

EersÍc s<luruÍsto(lrt turur Markut t'ttttuit Ursctrt, l9-18.
Vrxtnturt: Aric wttr Diepcn. Ecrslc ri.j: Cr( Mrtltler, Au.l Hillc, Ncl Hille, Crá Hilla. Co Mrtlder
Ntnn'ctt Arie Hille. Roycrt: Wint wtrt dc Nas, Piat Vluar,..Zrtrnt ert Dirk lc Rrx'r.
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Het vroegste ijsvermaak in Ursem en Rustenburg
De winter van l87U-1879 was koud. Half decernber viel er wat sneeuw. Er wits een sfèervolle witte Kersten begin janLrari begon het licht te vriezen, zodat konin-e Willent lll en zijn
jonge bruicl prinses Emnta van Waldeck-Pyrrlont hun intocht in Nederland op 7 ianuari bl
wintel'weer hielden. Er kon op deze heugli.lke dag zelf.s geschaatst wttrden wat velen er toebracht op de schaats naar de spoorlijn te gaan witarover de koninklijke trein richting 's Glavenhage reed.

Al op tien januari kwarn de binnenvaart stil
te liggen. Dat bleef zo tot acht fèbruari. De
twaalÍde januari was de kottdste dag. Het

vroor toeu tien graclen,

r't'taar

de fèlle kou

bleef daarna uit.
Dit was de winter, waalin het eerste gcre-ui-

streerde i.jsevenement in Ursem werd
gehouden. Van een ijsclub was nog -qeen

splake, toen op 2 Íebruari eert ktlrte baanri.i-

derij voor urannen werd uitgeschreven

en

dezeltde dag ook een hardrijderij voor vrttu-

wen werd gehouden. Liefst zestig schaatslieÍhebbers nreldden zich aan. In de finale

ontnroetten G.Nieuwboel

en

D.Sweep

elkaar. Nieuwboel bleek cle snclste.
Bi.j cle vlouwen wet'd de eet'ste pli.is in de
wacht gesleept door A.Knol, de huisvt'ot-tw
van D.Joon, die M.Kanrp, de wedttwe van
E,.Bruin versloeg. Er kwatlett ?6 clattres aatt
de start.

"De fèesteli.lkheden verliepen in cle beste
en het was prachtig schaatswe et',"

rurde

meldcle de con'espoudent vart het Algenrecn

Noordhollandsch Adveltelttie-en Niettwsblacl De Zaanstleek.

Waar de wedstlijd gehouden wercl is niet
bekend. nraar hoogstwaarschiinliik was de
ringsloot de plaats van handeling. Ook is
nict duiclelijk wie de weclstri.iden organiseerde. Zoals in tal van dolpen is et' waarschiinli.ik sprake geweest van eelt Cotlmis-

sie viur

lJsvermaak. cleze cotrttttissies

werclen meeslitl samengesteld doot een aart-

tal notabelen uit

l.re{

dorp, die er ook voor

zorgden dat er prijzen beschikbaar kwat.tten
en zonodig baanveget's in dienst narrten oltt

de i.jsbaan uit te zetten en te ortclerhoudert.
Dergelrjke conrmissies waren rneestal cle

voilrlopers van de ijsverenigingen.
De wedstri.jclen van 1879 in Ursertt werdeu
ongetwijÍ'eld geïnspireerd door de gebeurte-

nissen in Rustenburg. Daar weld op 27
januari een lrardrijclerij op schaatsen uitgeschreven.
Deze weclstri.jcl was eelt groot sttcces. E,r
schreven 34 cleelnemers irt. J.vitn clen Nes
weld winnaal van cleze njderi.j. Hij versloeg
W.van der Busse in de eindstliid.
Een jaar later pakte Rustcnburg uit tuet eer.t

harddraverij met alresleden, die toen bi.lzonder populair waren in Noord-Holland.
De wedstrijcl wcrcl op vri.ida-u 26 .ianuari

gewolltelt door J.cle Jong uit
-{ehoudcn en
Wo-olmeer. Dat leverde hcrn een eel'ste pri-is
van 20 -uulclen op. K.Kooy uit Spanbroek
welcl tweecle en verdiende l5 gulclen. ter'wi.jl de clelclc pri.js van vi.if gulden naar'
T.Sclrilcler uit Berkhor-rt ging. Het was clie
dag mistig en koud.
Van enige organisatie - in de vorltr valt eelt
i.jsclLrt-r - was nog steecls geelt sprake. Ook

tien .jaal latcr niet, toen itt Rttstenbur-rl op
vrijdag l9 en zatclcla-u 20 clecember ltt90
een schoouri.lderi.j voor behoeftige in-rlezetenen wercl gelroLtclen. Dcze spekrijderi.ien
werden toen in de lrele plovincie -rlehtludcn.
nraal hct was tanreli.jk bi.jzonder clat schoorr-

lijdels zich er nree bezig hielclen. Het geld
onr de plijzen te kopen werd meestal bijeen
gebracht door nret een intekenli.ist langs de
huizen van cle beter gesitueelden te gaan.
Liefst 63 cleelnerners nrelclden zich iiatr vttor
de stri.jd onr de pri.lzen, die uit spek ett erwten bestonclen. Zoals gebruikeliik reden dc
deelnenrers in clienst viur een behoeÍtige.
Chris Leegwater won niurterls de weduwe
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Ur.scrrt irt v'inte

rtooi

1917.

M.Hartog en J.Koster pakte de tweede
plaats in dienst van weduwe J.Pover.
G.Nier"rwboer', die elf .jaar eerder de hardrijderij in Ursern had gewonnen, was nog
steeds actief en werd derde. Voor wie hij
reed weld niet vertneld. De vierde plaats
ging naar D.Comrnandeur, die vool J.Kuyn

Op 6 november had de correspondent trouwens al rnelding gernaakt over de deplorabele toestand van de dijk. Hii meldde toen,
dat de trerm-ornnibusdienst tijdelijk was
gestaakt in verband rnet de slechte staat van

reed.

trekveerschuit opgeheven, die de verbinding met Hoorn en Alkmaar onderhield. Er
was wel een wagendienst vool in de plaats

De rneest oprnerkelijke deelnemer was

de

82-larige Jan Mak, een oudstrijder , die in
I 830-3 I nog had rneegedaan aan de veldtocht tegen de opstandige zuidelijke Nederlanden, die zich als België onaÍhankelijk
zouden velklaren.
Tijdens dezelÍde week, waarin de wedstrijd
in Rustenburg werd gehouden beklaagde de
cilrrespondent van het Advertentie-en
Nieuwsblad De Zaanstreek zich over de
erbannelijke staat van de Walingsdijk, die
"zo bol stond, dat rnen er niet in slaagde een

kar op de gladde weg te houden, zodat
nrenigeen rnet zijn wagen in de berm of
zelfi op het ijs terecht kwatn."
428

de wegen. Voor Ursern was dat

slecht
nieuws, want begin novernber was ook al de

gekomen, die zich helemaal op goederenvervoer richtte, maar in de harde winter van
I 890/l 891 kon deze dus nauwelijks gebruik
maken van de Walingsdijk.
Van enig ijsvermaak in deze spectaculaire
winter in Ursem werd met geen regel rnelding gemaakt, maar dat hij strenge sporen in
het dorp naliet was duidelijk. Op 7 januari

hielden de diakenen van de Hervorrnde
Gerneente een uitdeling van levensmiddelen voor behoeÍiigen. Behalve weduwen
waren dit in de winterrnaanden overwegend

vissers, landarbeiders en schippers en hun

knechten, doordat geen werk voorhanden
was.

Ook dit was een teken dat er in Ursem nog
geen sprake was van een ijsclub. Vrijwel
alle verenigingen die in wijde omtrek
bestonden, hielden zich al jaren bezig met

ondersteuning van behoeftigen door het

organiseren

van spekrijderijen, op

schaats maar ook

de

wel op de prikslee. En

menten gepubliceerd compleet met de enorme hoeveelheden spek, erwten en meel, die

aan alle deelnemers werden uitgereikt.
Maar de Ursemmer correspondent van het
Advertentie-en Nieuwsblad zweeg de hele
lange winter van 1890-91 in alle talen over
dit onderwerp, zodat mag worden aangenomen dat het dorp nog steeds geen ijsclub
kende.

altijd werden de uitslagen van deze eveneRon J.Couwenhoven

429

Het ledental van de IJsclub Ursem
De lJsbond Hollands Noorderkwartier hield l6 januari 1902 een enquête onder de 46 aangesloten leclen. Het bestuur van de bond probeerde daardoor inzicht te krijgen in het totale
leclenbestand, cle financiële poi;itie van de clubs, de lengte van de ijsbanen die de verenigingen rnoesten onderhouden en ofde tewerkstelling van baanvegels de draagkracht van de
cluhs niet te bovert ging.
lVan de 46 velenigingen zond alleen de ijsclub Voorwaarts uit Koog aan deZaan de vragenli.jst niet terllg. De resultaten van de enquête zijn bewaard gebleven in het archief van het
Gewest Noord Holland/Utrecht van de KNSB, waarin zich vanaf 1903 ook de vrijwel vol-

ledig aclministratie van de lJsbond Hollands Noorderkwartier bevindt. Daardoor is
nro-Ueli.jk een

het

recoltstructie te nraken van het ledenbestand van de rjsclub Ursem.

Uit de dool de ijsclr"rb ingezonden gegeven
blijkt, dat er te Ursenr in l90l-1902 lll

ling is gerraakt op glond van het Íèit dat
ook bij andere clubs I.traar zeer zelden de

leden waren. Deze betaalclen een cttntribr"r-

contributie werd gewijzigcl en vanwege

tie van 7-5 cent pcr

.jaar', waardtlor er jaar-

li.iks .f ti7.7-5 in kas kwanr. Met dit ledental
was de lJsclub Ursem in grootte de vi.lttiende club binnen de boncl. die toen r"ritsluitend
ten noorden van het Noordzeekanaal ope-

leerde. Financieel gezien stond men op de
eltde plaats. De contributie vcrschilde no-{al
van clolp tot dorp. ltr Purlrterend ett Oosthuizen betaalden cle schaatsliefÏebbers een
lrtet -5 l6
-uulden per .jaar'. In Wervet'shtlof,
leden de glootste i.jsclub. lag de contributie
op 30 cent en in Sclrernrerlrortt betaaldcn de
20 leclen twee kwartjes per jaar aan hun i.isclub.
Bi.j de controle van dc.iaal'cijÍèr's van de lJsbond doken vanal' 1903 de.iaarcontributies
van cle IJsclub Ulserrt op. De clubs wat'en

velpliclrt vi.jl'plocent van ltult totale contributie-inkonrsterl ilan de bond af te dragen.
Pas in 1936 werd dit systeelll vervangen
cloor een vaste afdlacht. Hierdoor is het

de periode l90l11902
933 het ledental vatr de ijsclub
Ursenr te belekenen. Daarbi.i is r"ritge-caan

nrogeli.jk rrver
I

932/

I

van een contributic van 7-5 cent pel jaar

voor de Ursemrner

schaatslielhebbers.

Alhoewel er geen gesevcrls zijn over ttrs-

sentijdse contributie-velhogin-{en,

t1lag

aangenornen worden dat deze situatie tot
1933 is blijven bestitittr. Deze veronderstel430

de

constilnte hoogte viin de bondsaÍdracht.

Na 1933 ontbreken de gegevens, doordat de
ijsclub in 1934 als lid van de bond bedankte. Dit was zonder eni-ue twijf'el een gevolg
van de econor.nische crisis, waaldoor veel
clubs zich genoodzaakt zagen lret lidn'raatschap op te zeggen.

Urt cle cijÍèrs blrjkt dat de ijsclub constant
roncl de lronderd leden had tttet een piek van
130 in 1904 en een dal van 80 leden in l9l-5
en 1916. Dit laatste is verklaarbaar cloor de
Eerste Wereldoorlog. waardoor deze jaren
econornisch moeilijke ti-iden voor de Nederlanders waren. Bovendien kon er niet

geschaatst worden. De opleving in l9l7
had te rnaken rlet de strenge winter van dat
.laar. Vanaf 192 I tot en rnet 1933 deed cle
ijsclub een constante bondsatdracht van .f
3,30. hetgeen op 88 leden duidt.

methode van contributie-betaling aan

Het ledenbestand vanaf 1966

In l94l keerde de ijsclLrb Ursem terug in de
IJsbond Hollands Noorderkwartier. De
bond was virn een gezapige - min of meer
slapende - organisatie, veranderd in eet.t
dynamisch opererende bond. Dit was het
gevolg van enkele bestuurswisselingen en
de kon-rst van een aantal winters, wararin de
beroer.r.rde Noordhollandse Dorpentochten
werden georganiseerd. Hierrnee werd het

sta|tsein voor het nlilssatoerisme op i.is
gegeven. Ursern was al srtel in de t'outes
opgenolnen.'
De zLrigkracht van de herboren organisatie
op de clubs was enonn en Ursem bleef niet
achter. Door de inmiddels gewi jzigde

augustus-september.
De omvang van de ijsclub Ut'senr wits vanaf
dat monrent:

t966

276

t916

263

1986

t961

l9'71
I 978

28t

r

968

r80
r80

t969

l3-5

t919

38t)

1910
t91 |
1912

r28

t

980

I

lL)]3
t91 4
tL)75

320

l6-5

l98

214

t982

282
t78

I

983

r

9u4

390
404
406
40tt
356

22

l9t3-5

3U7

t

de

bond is het niet rnogeli.jk een reconstructie
van het ledental van de ijsclub te rraken
zoals in de vooroorlogse periode. De clubs
betaalden na 1936 via een tarieÍitelsel.
Ursern was in het laagste tarief ingedeeld en
had een .laarlijkse contributie-verplichting
van .f 2,-50. Hieruit valt af te leiden dat het
ledental in de crisis.jalen verder was gezakt.
Vanaf 1966 vond er in de inmiddels tot
Gewest Noord Holland/Utrecht omgedoopte lJsbond weer registratie plaats van het
ledental der clubs volgens opgave van de
verenigingen zelf. Dit gebeurde steeds in

448

987

1988
1989
1990
t99r
t992
1993

412
363
343
331

365
3-s8

Ron J. Couwenhoven
Zie hoolilstuk: Dorpcnt()chten in en rond Ursctt't
I Zic hoolilstuk: Werkverschaflin-u op het i.js.
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Een stuk gereden ijsbaem uitgez.et longs tle walingsdiik.
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IJsverordening in Ursem
ln veel politie-verordeningen in Noordhollandse gemeenten waren in de vorige eeuw al
bepalingen opgenomen waarirr het beheer van het ijs werd geregeld. Al in 1888 had Oosthuizen een dergelijk regletnent.
Dit werd door de gemeente Ursem overgenornen in 1896. Het artikel luidde:
"Het is verboden zondel schriÍtelrjke toestemming van Burgenreester eu Wethouders, bij
besloten water, in slooten clf vaarrten binnen de gerneente, geulen of gloppen dwars door
eenig vaarwater te maken, of bijten te hakken en openingen te rnaken, die gevaar kttntren
opleveren voor de pirssage ol hinderli.jk zijn vorrr ecn ter'r'ein. ailnllewezerl vool' ijsverrraak, een en ander ter beoordeling van Burgeltteester en Wethottdet's."
Met dit reglentent in de har.rd kon de ijsclub een halt toeroepen aan de et'gerlijke gewoonte
van veel vissers orn lukraak bijten in het i.ls te hakken. Met regelnraat gebeurde dit in het
ruidden van de door de rjsclub geveegde baan. Oveltredels konden worden beboet tnet
maximaal .f 10, wlrt toen een kapitaal was.
Ron J. Couwenhoven

Àlkmaarschc IJsclub.
Àftt. van tlcn IJsbond ,,IIolland's Noàrdcrk*orticríi.
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De Vijftien-Dorpentocht van 28

januari l9l7

"Het traject Ursem-Avenhorn bezorgde heel wat rijders last"
De Alkrnaarsche lJsclub organiseerde al sinds l90 l clubtochten voor leden. Deze tochten
gingen altijd naar Hoorn en terug over de Noordelvaart langs Stornpetoren en Schernrerhorn en Avenhorn.
Toen in 1909 de eerste ElÍ.stedentocht groot opzienbaarde, stelde C. Nannes Gorter, vicevoorzitter van de A.lJ.C., voor ook in Noold Holland een grote Dorpentocht te houden. Er
werd een commissie van drie ingesteld, waarin naast Nannes Gorter J. Cock, secretaris van
de IJsbond Hollands Noorderkwartier, en A.J. Stikkel, voorzitter van het district Alkrnaar
van die boncl, zitting namen.
Deze comrnissie organiseerde onrniddellijk bijeenkornsten met afgevaardigden en secretarissen van de ijsclubs uit Oudorp, St. Pancras, Broek op Langedijk, Noord-en Zuid Scharwonde, Oudkarspel, Oude Niedorp, Oprneer-Sparrbroek, Obdarn, Hensbroek, Rustenburg,
Ursern, Avenhorn, Scherrnerholn en Stonrpetoren.
Men was het snel eens over de uitvoerbaarheid van de plannen vool eell tocht van 55 kilometer langs de betrokken dorpen. De clubafgevaardigden zegden toe de banen te zullen
vegen. voor koek-en zoopies te zullen zorgen en goede ontvangsten van de deelnemers te
zullen regelen. Maal het duurde tot de winter van l9l7 voor de plannen gelealiseerd konden worden.
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Op donderdag 25 januari l9l1 werd de
tocht - de eerste. die door verschillende
clubs in Noord Holland werd georganiseerd
- per advertentie aangekondigd in de Alk-

De inschrijving sloot
zaterdagochtend otn tien uttr, "hetgeen
ruraarsche Courant.

nodig was met het oog op het drukken der
pfogramma's tnet de nalmen der deelnerners

en andere ornstandigheden, doch ware zij
nog langer open gebleven, dan zott de deel-

neming nog veel groter geweest zijn,"
rneldde het Algerneen Handelsblad op
maandag 29 janr,rari. Er konden uitsluitend

leden van de lJsbond Hollands Noorderkwartier deelnemen. Zij moesten zich
inschrijven bij de secretaris van hun vereni-

de schaatsenri.jders. Visser l.rad vrijdags rnet
J.Cock de hele route no-q op de schaats verkend.

De

organisatie-cornmissie vergezelde de
rijders per auto. Er stond een flinke bries die

het rijden er niet makkelijker op maakte.
Het i.js wrs over ltet rrlsettteett irt pt'irrta conclitie, alleen op het traject Ursem - Avenhorn had menigeen het biizondel lastig,
omdat daar pal tegen de wind in gereden
moest wclrden. K.Spaans, de uit Ursem
afkomstige districtsvoorzitter, rreldde in
het jaarverslag van de lJ.H.N.: "Het traject
was slecl.tt beri.jdbaar door het vele stof et.t
het grondijs. En clat telwiil er in Ursenr toch
geen dag verzuimd werd te vegen. Pas in de

ging.

loop van de winter werd het door het druk-

De eerste die inschreel'was Jan Feith, sport-

ke verkeer tnssen Avetrhorn en Utsem beter

verslaggever bil het Algemeen Handelsblad
in Arnsterdarn en een uitstekend schaatsen-

berijdbaar."

ri.jder, die

in

1909 als .journalist vanuit

Leeuwarden de hele Elfstedentocht aan de

zijde van winnaar Minne Hoekstra

had

gereden. Met hern scht'even nog 147 anclere
liefhebbers in.
Onder hen bevonclen zich acht riiclers Lrit
Ursenr. Het waren (met tussen haakjes de
inschri jÍnunrmers. waarnree de schaatsen-ri i-

clers

ook werden uitgerust): N.van den

Nes(4), L.H.Soeters(5), K.Peerebtxxn(6),
B.TLrinstra(7 ), S. Branclstra( tl ), Jb.Scherrrerhorn(9), J.Nooy( l0) en D.v.d. Heuvel ( I I ).
Uit Rustenburg had zich nog ingesclrreven:
L.H.C. Soeters ( l8).

Na het sluiten van de controle nteldde zich
nog een aantal rijdels, o.a. uit Den Helder.
Zij mochten wel n.reerijden, lraar kwamen
niet meer in aanrnerking voor de herinnelingsmedaille. De start vond zondagrrorgen
plaats bij de Friesche Brug in Alkn.raar. In
de bovenzaal van hotel Scherrrerhttrn zat de
commissie. die de arnrnr.rlllttters, de sternpelkaarten en de routekaartjes uitreikte.
Toen de hoornblazer- die de rijdels vttoraf
ging- het vertreksein gaf, begon het lichtjes
te sneeuweu, rraar al snel klaarde het op en
onder aanvoering van J.W.Teerink,

M.L.C.Wijdeman en P.Visser vertt'okkert

Ondelweg stopten de deelnentet's diverse
malen bij een koek-en-zoopie en in hotel
Teenstra te Avenhot'n werd een algetlene
rustpauze ingelast. Het was hier echter zo
drLrk, dat de laatkornet's geen broodjes of
een bord soep ureer konden krijgen.

viif waren alle deelnenrers in
Alkrlaar teru-rl. Alleen M.Eecen uit Alk-

Tegen half

r.naal'. reserve

luitenant Huetink van het tbrt

bi.j Uitgeest, W.C.Visser uit Alkrlaar

en

cadet Stenig uit Alkn'raar waren uitgevallen.
Jan Feith was vlak voot' Stoltrpetoren langs

de hoornblazel en de controleurs (die het
ternpo bepaalclen) geglipt onder het uitroepen van: "Sorry. nraal ik rloet de trein nog
halen." Hij kwam als eerste in Alkmaar en
de corlesponclent van het Algemeen Handelsblad, die de hele tocl.rt volgde, meldde:
"Hou zo'n sportrran milar eens in tootnl"
MLrziek speelde

bij de

aankon.rst vloliike

nrarsen en van de Onrval ging het achter de

lanÍare ilan naal' Irotel-restaut'ant De Harrnonie. "de schaatserl ten teketl van tt'ioml'
aan de stokken". Het ging el vlohlk ititn toe.

Districtsvoorzitter A.J.Stikkel hield een
in geestdriÍïige bewoordin-

speecl.r. Hi.j zei

-{en:

"Een warnr hulde iian de dames! Want

het walen de .... heeren die afvielen. Ik
hoop, dat de dan.res ook in volgende tochten
in groten getale zullen inschriiven. want dit
43-s

verhoogt de gezelligheid zeer. lk ntoet trouwens alle deelnerners prijzen voor hun uitlroudin-ss-vennogen. Speciaal op lret traject

van Ursern naar Avenholn. Het was een
prestatie op zich. dit lastige stuk van het
parkoels af te leggen. U kr,rnt uw herinnerin-{snredaille dan ook steeds t.net trots dra-

gen."
J.Cock. de secretaris van cle lJsbond Hollands Noorderkwaltier', sprak ook. Hi.j was
van Friese afkornst. "Daat'orl doet het mij
zo'n genoegen, dat tijdens deze tocht gebleken is dat clok Noordhollanders zicl.r goecl
konden traincn en ondanks fèlle wind de rit
zo goed hadden volbraclrt. Er is voor de
tocht veel propaganda gernaakt door de
Alkmaarsche IJsclub. de IJsbond en de viiÍ.
tien AÍileelingen. doch we hebben vandaag
slechts een klein stuk van de ijswegen van
de Boncl gezien. Noorcl-Hollancl telt 133
aan-uesloten clubs rnet 20.(XX) leden. terwi.jl

Ron J. Couwenhoven
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Friesland, het land der schaatsertrijders bij
uitnemendheid, slechts 66 ijsclubs telt en in
Zuid-Holland een bond is rnet deltig aÍdelingerr. We nraken dus in onze provincie
geen sleclrt figuur!"

Cock, ook ere-vorlrzitter van de Alkmaarsche IJsclr-rb, had twee rnedailles uitgelootd
vool de clubs die de mooiste baanvakken
lradden onderhouden. De deelnenrers stenrden, waarop lJsclub Oprneer-Spanbroek
rlet 7l stemrnen de zilveren medaille kreeg,

telwijl lJsclub Zuid

Scharwoude rnet l4

stemrnen de bronzen plak kreeg uitgereikt.

De halde wind en het slechte iys, die

de

cleeInenrels bi.j Ulserrr nroesten overwinnen.
had de lJsclub Ursern bij deze sternnring
buiten cle ereprijzen gehouden. nraar de acht
lijdels uit het dorp klegen allemaal hun het'-

inneringsmedaille.Ze hadden de eerste oÍfi-

ciële toertocht in Noord-Holland. die door
hun eigen dorp trok. nret succes volbracht.

Werkverschaffing op het ijs

het aanleggerr van veilige cn doelmatige i.is-

prernie van 36 cent per.jaar of drie procent
van lret verwerkte loon. Tijdens de Eerste
We|eldoorltrg. waarirt de st|enge wirlter vatl
l9l7 viel. werd de plemie verlaagd Iraar 2.-5
procent in velband met de slechte econort.ti-

wegen waarop het schaatsenlijden vttot' de
leden gratis wits. Daat'naast wils werkver-

sche ornstancligheden.
Ursen.r sloot zich ook aan bi.i deze vet'zeke-

De lonen van de baanvegers
De hooÍddoelstelling van de iisclubs binnen

de lJsbond Hollands Noorderkwartiet' was

schalïing een hoofddoelstelling. Het één
doordat de
-qreep natuul'lijk in het ancler;
clubs de baanvegers gingen aitnstellen ett
betalen werden geveegde banen aangelegd.
Dit was bovendien een belangri.ike sociale
taak van de clubs.
In l9l3 werd een collectief cotttritct ingesteld, waalbi.j baanvegers werclen verzekerd

tegen ziektekosten en ongevallen. De lJsbond Hollands Noorclerkwarticr sloot deze
verzekeling al'bij de Nieuwe Eerstc Nederlanclsche. De verenigingen kottclen zich bi.i
hcl c()ntrlrct uirttslu itett tcsctt eclt tttilt i ltttt ttt-

ring en belroorde lang tot de wat grotere
clubs. In cle i.jsloze winters betaalde Itten de
'72 cenr.
dufrbele minirnuutpremie van
De inzet van baanvegers was in de strenge
winters van l9l7 en 1929 het grootst. De
i.jsclub betaalde de aangestelde werklieden
in totaal resp. 7tl en 72 dagen loon ttit, waarnree irr een aantal gezinnetr de nood enigszins gelenigcl kon worden. De Noord-

hollandsc i.jsclubs betaalden in 1911
.f 1tt.926.t39 gulden uit. Dat betekent. dat er
toen over ruirn 90.(XX) uur loon werd rritbetaald aan de baanvegcrs. ln Ut'serrt werd 150

Vt'r:ttrgin.q tttn ltat i.js. Wcrkvar.sclrtr.flittl4 ti.jlart.s actt i.j.spcrirnla ligt vcr uL'lÍcr ttr.r. l)t'wcrk:uunrlte

lcn :.iirt cL ltter hlijvart lr:;ttrutr.
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gulclen uit-qekeerd, zodat de werklozen vául

het dorp 750 uur op het ijs aan de slag
warren geweest. De uullonen lagen tot en
nret de winter van l9l7 op 20 cent. Daarnir
wercl veelal drie dubbeltjes uitbetaalcl.
Deze lonen stonden in nauwe relatie tot de
werklozenuitkeri n-{en die landel i.j k golden,
lllirill wlarvoor onder rneer ttitgevrorert
schippers en landarbeiders vaak niet in aanmerking kwarnen doordat ze -qeen premies
betaalden.
ln de werkverschafïin-t op het ijs moesten
cle baanvegels zich aan stren-qe eisen onderwerpen. Ze kregen een baanvak toegewezen
waarop ze ook verírntwoordeli.jk waren
voor de veiligheid. Daartoe hadden ze een
ladder binnen handbeleik - voor het geval
er iernancl in een wak laakte of door het ijs

zakte - een reddingslijn en vaak nog een
reddingshaak, die in latere jaren wel aan
bruggen werden opgehan-uen. De werklieclen werclen velplicht 's ochtends van iiclrt
tot twaalf uur op het i.js te zijn en 's nriddags
eveneens viel uur. Hun werkzaanrheden
werden gecontroleerd clool bestuulsleden
van de ijsclub, die ook zor-eden voor de aanstelling. Dit gebeLrrde vaak in overleg tnet
het gerneentebestuul of de plaatselijke
armenzolg. waalbij hoofilen van -uezinnen
waar cle -qrootste alrl]oe hee|ste voorrang
hadden bi.l de toewi.jzin-r van het werk. De
vaak zeer goede sarnenwerkin-{ tussen i.jsclubs en -genreenten blijkt Lrit lret Íèit. dat op
veel plaatsen de baanvegersploe-ten ook
in-eezet werden

vool het sneeuwruirnen of

het strooien van zand op de wegen.
De winter van l9l7 was voor de rreeste ijsclubs een rarnp. Door cle lange duur kon
nren uiteindelijk nauwelijks rneer de lonen
van de baanvegers opbrengen. Dat was ook

in Ursem

l.ret

geval. Er waren clat.laar 100

ledcn bi.l de i.jscltrh die voor eett jitat'cotttributie van 7-5 gulden zorgden. Doordat in de
wintel varr l9l4 ook al .f 6t3,93 aan cle baanve-uelsploe-t was betaald en de club opdraaicle voor de aanschaf van bezerns, reddin-ts-

nrateriaal en alle andele kosten die ten
behoeve van het onclerhoucl van de banen
438

rnoesten worden betaald, was de bodern var.r
de kas snel in z)cht. Zeker als er ook nog
evenernenten voor de leden werden georganiseerd. De penningnreestel's slaakten een

zucht van verlichting toen het begon

te

dooien.

Daardoor zag de lJsbond Hollands Noorderkwartier zich genoodzaakt na l9l7 een

te lrouden onder alle
gemeenten met als doel subsidie vcxrr de ijsclubs los te krijgen. ln een aantal gemeenten
had dat succes. Ook in Ursern werd besloten
tot ondersteunin-e van de i.ysclub. Jaarli-jks
werd tien gulden op de gerneente-be-grotin-9
gezet ten behoeve van de werkverschaffing
op het i.js.
provinciale actie

In de winters, waarin wel kon worden geschaatst, werden de volgende pretnies afgedragen
en lonen uitbetaald:
Jaar

t9l4
t9t1
l9l9
t924
1926
1928
t929
1933

Premie
2.01
3.75
3.15
0,80
2.19

Totaal

inf

68,93
r-50,00
104,90

26.64

'7) q)

1.23

40.96

5.22
2.22

t73,82
13,82

Uurloon
loon
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30

Gewerkte
uren
344,6

150
349,6
88,8
243
r36,5
519.4
246

De uullonen zijn gerelateerd aan de gerriddelde uurlonen, die bi.l een aantal clubs in Nottrd
Holland werden uitbetaald en welke werden vastgelegd in notulen van de jaarvergaderingen.

Ron J. Couwenhoven

St'lruoïs.sei:.octr 199-l/94. De truitrittg t,tut tle.jeugtl o1t tle IJsbuutt De Meertt itr Alktrtuur.
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IJstoerisme in Ursem
Het vervolg van de Vijtiien-Dorpentocht van 19l'7 liet lang op zich wirchten, maar toen de
lJsbond Hollancts Noorderkwartier op tweede Kerstdag 1938 de eerste Dorpentocht organiseercle lag Ursem opnieuw op de route. E,r werd uitsluitend een toertocht gehouden, die een
lengte van 8-5 kilometer had en waarvan start en finish in Alkmaar lagen. De Dorpentochtcornmissie, die gevormd werd door de secretaris-penningmeestef van de bond Jan Trouw
uit Abcou<Je, zijn rechterhand Jan Werkman uit Alkmaar en Jacob Boot uit Purmerend hzrd
200 startkaarten laten drukken. Dit op grond vnn het Íèit, dat in l9l7 l-5 I lieÍhebbers hadde1 deelgenornen. Daalna wils men er niel meer ingeslaagd een tocht te orguttiset'en.

"Direct na de Íèlle vorstinval alarmeerden
we de clubs langs de l'oute," rneldde Jan
Trouw na de verbazingwekkende tocht van
26 december 1938. "Overal kregen we
enthousiaste medewerking. Nadat we de
tocht aankondigden stond de teleÍbon bij
ons drieën roodgloeiend. Uit het hele land
meldden zich deelnemers."
IJlings werd de drukkerij opdracht gegeven
200 kaarten extra te drukken. Eerste Kerst440

dag moesten er nog eens 400 bijgemaakt
worden. Toch stonden de organisatoren in
de vroege uren van de Tweede Kerstdag
met de handen in het haar bij de Fliesche
Brug in Alkrnaar; de N.S. bleef rnaar nieuwe deelnemels aanvoeren. Er waren honderden kaarten tekort. De drukkerij werd
nogrnaals aan het werk gezet en terwijl de
eerste rijders al ztlnder kaart de controle in
Ursem passeerden, iilden Trouw en zijn

makkers richting Purrnerend met verse
die daar alsnog aan de

startkaarten orn

schaatsl ieÍhebbers uit te reiken. Uiteindel i lk

bleken er 1,500 deelnenrers gestart, waarvan
er 919 de Ílnish in Alkmarar weer bereikten.
S.jouke Westra uit Warmenhuizen, de numrner drie van de Elfstedentocht 1929. was
het eerst terug. Als beloning ontving hil een
kaas. Nog nooit hadden zoveel schaatsenrijders in Nederland aarl een tocht deelgenornen. Deze tocht vorrnde de basis voor het
rnilssl-toerisrne op het ijs.

de Dorpentocht-conrrnissie van de lJ.H.N.
de scl.raatsenrijders in volgolde van
inschrijving te laten vertrekken. Hun starttijd werd genrÍeerd en aan de firrish werd
hun rrj-trjd uitgerekend. Daardool wisten
veel rijders pas dagen later op welke plaats

ze geëindigd wÍu'en. Siern Blackbclrn uit
Middelie, die tegenwoordi-e in Heiloo
woont, herinnert zich de wedstri.ld nog uraar

al te goed. De tll-.jarige schaatslieÍhebber,

zodat er aan baanonderhoud rnoest worden

die als zevende eindigde, zegt: "De hele dag
hoorde je niets anders dan: 'Hoe laat ben.iij
gestart'?' als .le iernand inhaalde. Niernand
wist hoe hij in de wedstri.jd lag. Men cil,rrfde
die rnassa niet tegelijk op het iis te zetten en
had daarorn voor deze startmethode gekozen."
De bijzondere startmethode was van directe

gedaan, een sternpelpost ingericht en een

invloed op de uitslag van de wedstrijd. De

koek-en-zoopie moest worden bernand.
Bovendien begonnen schaatsenrijders uit

Ilpendanrmers Gerrit de Jong en Gerrit
Burggraerf startten tegelijk met hun vriend
Piet Meyer uit de Purmer, die als knecht in
de bakkerij van De Jong werkte, en de sterke Amsterdarnmers Gerrit Smit en Piet
Trooster. Dat vijÍial vormde een zeer sterke
groep en bezette dan ook de eerste vijf
plaatsen. De Jong won na 3 uur en 43 rninu-

Voor de lJsclub Ursem betekencle de
opkomst van het toeristisch schaatsenrijden
rneer dan gewone drukte. Het dorp lag
vanaf 194 I vrijwel steeds op de routes,

Ursem zelf ook in te schrijven voor de tochten. J. Koelerney, Noorddijk -50A. was de
eerste Ursemn.rer, die zich als wedstrijdrijder liet registreren.
Na de winter van 1940, waarin de Dorpen-

tocht niet

in

Ursem kwam, besloot

de

IJ.H.N. voor het eerst een wedstrijd aan de
tocht te verbinden.
Op l2 januari 194 I was het zo ver. Al vroeg
in de ochtend wernelde de Koernarkt in Purrlerend van de scharatslieÍhebbers. Niet
minder dan 600 rijders kwamen zich
inschrijven vour de vijfde Dorpentocht van
de IJsbond Hollands Noorderkwartier, die
voor het eerst als wedstrijd gereden zou
worden. Bovendien arriveerden er ook nog
eens 1900 toertochtrijders, die allenraal in
restaru'ant De Doelen een startkaarl probeerden te veroveren. Onder l.ren bevond
zich ook J. Koelemeij. Hij rneldde zich voor
de wedstrijd, die over 100 kilorleter ging en
de rijders door zijn eigen dorp voerde.
Voor één van de ere-plaatsen was Koelemey kansloos. Hij kwam als 2llde van de
3-58 geklasseerde wedstrijdrijders over de

flnish. Precies vijf uur en twaalf minuten,
nadat hij was vertrokken.
Door de enorme toeloop van ri.jders besloot

ten. Burggrlal'eindigde op twee rninutett en
Meyer versloeg Srnit en Trooster nog eens
twee r.ninuten latter voor de derde plaats.
Op de banen in en rond Ursern was het de
hele dag een drukte van belang, want behal-

ve

Purmerend waren

ook Alkrlaar

en

Hoorn startplaatsen, waar resp. 900 en 600
toerrijders vertrokken. In totaal tlok de Dorpentocht 4000 deelnerners, een massa die in
Nederland nog niet eerder vertoond wits.
Van hen haalde 362-5 een Inedaille.

Drie weken later, op 2 Í'ebruari

194

I, ging

de zesde Dorpentocht van start. Opnieuw
werd Ursem aangedaan. Koelemey had zich

dit keer gemeld voor de 100 kilometer toertocht, waarin ook H. en T. Rens, die op

l8 in Ursern woonden virn sllrl gingen.
De enorme zorgvuldigheid waarrnee in die
dagen werd gewerkt, blijkt uit de ellenlange
deelnernerslijsten die bewaard zrjn gebleven in het archief van het Cewest NoordAI
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Holland/Utrecht en waal'op de duizenden
deelnemers rnet woonplaats en adres -{eregistreerd zijn. Dit was noodzakeliik omdat
elke ingeleverde startkaart gecontroleerd
werd op het aantal sternpels en pas daarna

per post de medaille werd

toe-gestuurd.

Ursenr was niet meer weg te denken uit de

rneldde de Alkrnaarsche Courant, waaraan
werd toegevoegd, dart W. van den Nes uit

het dorp de 40 kilorneter in 2 uur en l0
nrinuten aÍ1egde. In totaal gingen er 2415
deelnemers van start, waaronder bekende
langebaanrijders als Herrran Buyen en Jan
Roos en ElÍ.stedencracks als Sjouke Westra
lange

routes. Het enthor-rsiasrne van de schaatslieÍhebbers in het dorp nar.n ook toe. Toen
op l 8 januari 1942 8000 deelnernels zich
inschreven voor de zevende Dorpentocht,

en Jan van der Bij. Ook andele

bevonden zich daaronder zeven Ursemrlers. H. Rens, die in 194 I ook al de zesde
tocht had gereden, en A. Zornermaand,
Noorddijk lltlA. reden de l(X) kilonreter.
Mevr'. C. Kuyt-Kuypers, Walingsdijk 168,
schreef zich als eel'ste vrouw uit het dolp in
vool de 60 kilometertocht. die rxrk dul'T.

geen wedstli.jd aan de tocht verbonden was,
reden de heren wel om het hardst, waarbij

Baas, Dorpsstraat l-53, J. Hakhofl, Walings-

dijk 64, Jelle de Vries, Bl9, en J. Mulcler.
A97, werd -qereden. Het werd een buiten-9e-

wone tocht. J.M. Bakker uit Heemstede
sclrreef er tien dagen later een brief over:
"Wij 100 km-rijdels waren teleur-gesteld
toen wi.i - na Ursem in de richtin-u Hens-

broek geleden te zijn - veldel een eindekros
tra.ject kregen af te leg-uen, dat noch door
een aantrekkelijk landschap. noL^h door

schitterend ijs. buitengewoon aantrekkelijk
was. De kronkelslootjes dool de eindeloze
koolakkers waren werkelijk niet zeer aanlokkelijk. Bovendien wílren op het traject
vóírr Ursenr, de koek-en-zoopies, die op dit
eerste gedeelte der tocht rijkelijk aanwezig
waren, niet te vinden wat ons een ver'laten
gevoel gaf."
Maal Bakkel had toch genoten van de tocht
en verzoclrt het bestuul vnn de IJ.H.N. "de
werkelijk geleden aÍ.stancl van l2ll kilonretel op mijn rrredaille te vermelden."
ln elk geval had de lJsclub Ursem zijn werk
tijdens deze tocl.rt goed gedaan. Op I rnaart
van dat jaar werd de zogenaamde Scherrnertocht gehouden over 40 en 60 kikrnreter. Voor het eerst werd Ursem als start-

plaats

in de route opgenomen. "De

autoriteiten hadden hiertoe besloten in verband met de uitstekende indruk, die de ijsclub bij voorgaande tochten lrad genraakt,"
442

atitandrijders als Klaas Min en Arie Krorn
r,rit Limmen en Arie Ligthart uit Warmenhuizen waren van de partij. Alhoewel er

ze

verbazingwekkend genoeg welden
geklopt dool de onbekende, toen pas l6
jarige Cor Reek uit Heiloo, die na 2 uur en
3-5 rninuten als eerste terr.rgkeerde van de
tocht over 6-5 kilometer. Meester Langhorst
uit Stornpetoren reed de tocht rnet zijn dertig leerlingen en er waren een paar Warr.nenhuizers, die de 40 kilometer per prikslee aflegden.

In Ursern -qingen 103 deelnerners voor de
40 kilometer van start, terwi.jl er ,52 voor de
65 kilometer irrsclrreven.
In de bizarre winter van 1941 bleef Ursem
buiten de Dorpentochten. Op 26 decenrber
l9'16 was een grote Dorpentocht gepland
luet een wedstri.jd over I l0 kilorneter vanr-rit
Alkrnaar door de kop van Noord-Holland
en een reeks van toertochten met Ursern als
n.riddelpunt.

De dooi

verhinderde deze

tocht. die daarop geheel van het prograrnma
verdween. alhoewel 1947 de strengste winter van de eeuw zou worden.

Maar vanaf oudejaarsdag 1950 trok

het

schaatsleger weer dool het dorp. Op 3 l
.januari 1954, ti.ldens de vijftiende Dorpentocht, waren dat er 6329. waarvan er 47 uit
Ursern aÍkornstig waren. Een week later op

7 f-ebruari verschenen er 4433
schaatslieÍhebbers aan de start voor de l6e
zondag

Dolpentocht, waarvan de routes zich r-ritstrekten tussen De Kooy bij Den Helder en
Zaandam. Ursem lag precies op het kruispunt van de talloze routes. Deze hadden een
totale lengte van rlreer dan 300 kilorneter. ln
Ursem ontmoetten de honderd kilornetellij-

ders uit West Friesland en noordelijk

Noold-Holland en de rijders, die voor het
Zaans-Waterlandse traject hadden gekozen,
elkzrar. Uit Ursem reden 4l schaatsenrijders
mee.

De laatste drie Dorpentochten werden in
1956 en 1962 gehouden. Liefst 28 verenigingen, waaronder IJsclub Ursem, werkten

sarnen.

Op 5 Í'ebruari l9-56 gingen

12

in de l7e
tocht. Op tweede Kerstdag 1962 viel het
schaatsers van Ursem van start

doek over de populaire Dorpentochten, die

precies

24 jaar stand hadden gehouden.

Ruim 3500 lieÍhebbers reden mee. Daarna
kon de Bond niet langer weerstand bieden
aan de wens van de clubs eigen tochten te
organiseren waarmee de clubkas gespekt
kon worden. Voor de IJsclub Ursem leidde
dat tot de Schermeertocht. die in het weekeinde van 9 en l0 tèbrLrari 1963 werd
gehouden en de Drie Merentocht, die op 24
t'ebruari 1963 over 70 kilometer weld gettrganiseerd in samenwerking rnet Avenhorn,
Schermerhorn, De Rijp, Spijkelboor, West
Grattdijk, Akersloot, Omval en Oterleek.

Ron.I. Couwenhoven

Ceri Ltrchies, lid wtrt de truÍiorrula
kcntplocg l9ó7, gul uutt ltct
i.js,qahettrert irt Urse rtt uutionule

l*kendha id.
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Herinneringen
Onwillekeurig plobeer.je weer de herinnerin-ten voor de geest te halen uit je kinderial'en nu
het honclerd.jalig bestaan viln onze i.jsclub woldt gevield. Het zi.in dan niet in de eerste plaats
cle activiteiten van de i.jsclub die jc.ye lrerinnelt nraar rneer de dingen die el zi.ydelittgs mee
te uraken hebben.

lemand die geboren en setogen is in Urserrr
weet dat de ijspret in ons clorp altiid in twee

etappes verliep. Vótir de ruilverkavelirtg
lradde n we een prachtige Polder Urserl rtret

de sloten De Gouw, De Wi.lzcnd en

De
Kronr en de vcle zi.jslootjes, wailrop nten De

Goolrr en Berkhout schaatsend kon beleiken. Met twee nachtcn ntatige vorst kot.t
rnen veilig schaatsen in deze polder. Zodra
het echter stt'eng begon te vt'iezen, verlrttisden we naar de ringsloot waar t.tteestal ottk
de weclstri.iden werden vet't'eden.
Doordat er in clie ti.;cl. de vijtiigel en zesti-

ger.jaren, nogal veel vlachtverkeel door de
lingsloot ging, kon het weleens gebeuren
dat, ondanks dat er zevett centimeter ijs lag,
el een snode schipper was die er zonodig
nog door heerr rnoest varetr. Dit tot groot
ongenoegen van dejeugd die dan tlok op de
bruggen klaar stond Inet een hele berg stenen. Dit weer tot ongenoegen van de sclripper. De baan wiis inrniddels totaal vernield.
Het toenn.ralig bestuur uit de jaren 1940 tot
1962 , waar helaas geen docttnrentiÍie trteer

is. bestond uit de helen Jofriet, directeur van de melktabriek De Prinses, Piet
var.r

Velkers rnedewerker aan de rlelkÍabriek,
Piet Koelenreij veeboer Lrit Noolddijk en
nog enkele anderen die ik me niet tleer kan
helinneren. Deze tnensen hebben veel wet'k
verzet voor het wedstrijdschaatsen in clubverband en toertochten.
Ursern heeli in die jalen hele goede li-jdels
gelracl vooral op lret gebied van het schilon-

li.jclen. Bi.i de lrardlijderij mogen we ook
Geri LLrchies niet vergeten die als zestienjarige in 1967 in de nationale kernploe-{ opgenclrnen wetd.

In

tegenstelling
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ornliggende dorpen

op toertochten gelegd.

Het weclstrijdli.iden, waar .je als kind in

moet g[0eien, vergt een heel andere techniek dan het toerri.jden. Vandaar ook dat lret
jer-rgdschaatsen thans hoog in het vaandel
staat bij onze verenigin-u. Veel werk wordt
geleverd rret trainingen vool de jeugd, waar
al rnee gestalt worclt in de zorrret'lrtaanden
nret de droo-utraining en cle praktijklessen
op de i.jsbirln De Meertt.

Witte de srnid. Leen Kroon bouwboer uit de
Scherrner, Jaap Vet veeboer uit Noorddiik,

tot

zoals Walrnenlruizen. St-Pancras en Nieuwe Niedorp had en heefi Ursettr geen t'onde
baan. Hierdoor wet'd het accent bi.i ons meer

D.Kenter
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De Mijzerpoldertocht
Als weleens gedacht wordt dat de Mijzerpoldertocht een reeds lang bekend Í'enotneen

is,

heeft het bij het verkeerde eind. Deze tocht is slechts de laatste 20jaar in betekenis gegroeid
en is te danken aan het persoonlijk initiatief van de toenrnalige café-houdel Theo Groot. In
lret wirrterseizoen l9l5-1976 werd het bestuur van de lJsclub Ursern door hern benaderd
ntet lret idee orn een toertocht door de Mijzerpoldel te organiseren. Niet direct entlrousiast
en overdenkend de hoeveelheid werk en verantwooldin-t een dergelijke toclrt rnet zich tneebracht was het bestuur nog wált terug houdend.

de nodige

Niet van zakelijk belan-q ontbloot besloot

de

Theo Groot zijn voorstel tnet de opnterkin-e
onr desnoods zelf trraar een schaatstttcht
cloor deze Ír'aaie polder te organiseren. Toen
het goed be-qon te vriezen heeÍi hii het heÍt

geschonken zal worden moge duideli.lk zijn.
De grote vooruitgang die de lJsclub Ursetr.t
de laatste jaren heeÍi mogen door ntaken,
ook in financieel opzicht is, niet in de laatste plaats te danken aan het succes dat deze

in eigen hand -eenornen en heeti zelf de
tocht uit-uezet Inet start en finish bi.i CaÍé
HalÍweg.
IJsclub Ulserrr koos eieren voor zi.in geld en
cle oÍïicieel eelste Mi.jzerpoldertocht was
een Íèit. Dat het idee van Theo Groot aanskreg nroge blijke Lrit het Íèit dat deze eerste
tocht al door enkele honderden sclraatsers
werd velreden. Die honderden van het eerste uul' zijn in de jaren van het bestaan van
deze toeltocht r-ritgegroeid tot cluizenden,
met elke keer weer een gezellige dt'ukte van
belang in het clorp verzol'gen de nodi-{e parkeerproblerrren langs de di.iken. Dat hier in

Th.Kenter
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toekomst

aandacht

aan

tocht steeds weer is.
Of het nu uit dankbaarheid voor het idee
van Theo Groot is geweest, vertneld de historie niet, rnaar vartaf die tijd is CaÍé HalÍ:
weg ons clubhuis geworclen.
Heclen ten dage is de Mijzerpoldertocht een
begrip -teworclen voor heeI sclraatstninnend
Nederland en zelt.s tot ver daar buiten. De
tocht staat bij de KNSB inrrriddels geregistreerd als een grote toertocht met als codenaarn de NH 37 en wordt als zodanig ook in
de nationale pers aangeduid.

USA Marathon
De jonge geschiedenis van de USA marathon is ontstaan in de winter van 1986.

In de algemene ledenvergadering van de lJsclub Ursem van 1984 vroegen enkele leden of
het mogehjk was orn samen met de ijsclubs Avenhorn en Schermerhorn een wedstrijd voor
leden te organiseren met als traject een ornloop om cle polder Mijzen. Op deze vergadering
was het ernimo nog onvoldoende onr aan dit voorstel gehoor aan te geven.

jaal later, tijdens de Noord-West
Nederlandtocht van l7 f'ebruari 1986. een
monsterachtige tocht vanwege de ijzige
kou, kwam Rob Ton langs de keetwagen
aan de dijk van de Mijzerpolder rnet het

Twee

voorstel om lnet de ijsclubs van Ursern,
Schermerhorn en Avenhorn een marathon
te organiseren rond de Mijzerpolder voor A
en B. rijders, darnes en veteranen met een

KNSB licentie. Ditmaal viel het idee in
betere aarde, helernaal toen ook de verwachtte Íinanciële perikelen tot een oplossing kwamen. Een overeenkornst met de
andere ijsclubs werd snel bereikt. Start en
finish van de rnarathon zouden in Scherrnerhorn plaats vinden wegens de betere
acconrmodatie aldaar..

Op korte tennijn moest nog veel geregeld
worden zoals: de aannrelding bij de KNSB,
een teleÍironadres voor de aanmelding van
de rijders, het in orde brengen van de baan
en niet te vergeten de jury. Speakers lond
het gehele palcours werden verzorgd door

Bruno Box uit Oudendijk zodat ook het
publiek op de hoogte kon blijven van het
wedstrijdverloop.

hetzeltde traject een Nederlands Karnpioenschap te verrijden. Hiertoe is het nog niet
gekomen, maar reeds één jaar later werd
reeds de tweede USA rnarathon verreden.
Ditmaal vonden staft en Ílnish in Avenhot'n
plaats. De grote dag, l6 januari 1987, was
een gure, koude dag met een strafÍe wind uit
het noorden. De ornstandigheden waren zo
slecht dat de plaatselijke arts het onverantwoord vond om een volledige marathon te
lijden van 7,5 km. Zo werd dit jaal onder
barre or.r.rstandigheden slechts een nrarathon
van ,50 krn len-ete verreden met als winnaar
Jos Plonk, tweede Eduard Ha-een en als
derde Frank Wagenaar.

Vier jaar later dient zich op 14 Íèbruari
199 I weer een USA nrarathon aan en ditrnaal zal de start en finish in Ulsem plaats
vinden. Orn een nog grotere bekendheid aan
deze rnarathr)n te geven wordt ditmaal ook
de televisie sportpers uitgenodigd om vel'sla-{ van dit evenernent te doen. Zo gebeurde het dat RTL4 een l0 nrinuten dulend ver-

slag van de USA rnarathon deed

in

zijn

sportrr-rbriek.

Ditnraal was het een -uevecht tussen de

Orn de spanning te vergroten werd bij iedere doorkomst in één van de dorpen een prernie uitgeloofd voor de ri.lders, dit ter corn-

kanonnen Marcel Kooy, Hans Pieterse en

pensatie

cel Kooy het gehele peleton uit elkaar en
ging met de eer stri.jken. Edward Hagen
nroest na een hevige strijd met Malcel
wederom met de tweede plaats genoegen
nenren evenals in 1981. Hans Pieterse

van het niet betalen

van

startgelden.

Zo ging de eerste USA

marathon de

geschiedenis in nret als winnaars in de A.B
categorie, Jan Hopman en bij de veteranen
Dick Oud.

Grote tevredenheid bij de organisatoren en
de rijders wegens l.ret slagen van deze r.narathon. Hierdoor ontstoud een gr(x)t optimisr-ne dclclr te opperen onr dan ook nraar op

weclerom Edward Hagen.

In de

laatste

ronde van de gebruikelijke 75 km trok Mar-

finishte ten slotte als derde.

Zoals het een goede rjsclub betaanrt worclt
ook de kornende winter een goede schaatswinter verwacht waarin een volgende editie
van de USA marathon verreden kan wor44'7

clen. Ditrrraal gecornbineerd rnet een Necler-

lands Kanrpioenschap'i

Chr. Kui.ipens
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Het Jeugdschaatsen
Het ontstaan van een i.jsclub vinclt voolal zi.jn oolsprong in cle socialc l'unctie clie het i.jsverrnaak rnet zich meeblacht. Deze traditie z.eÍ'r.icl't nog steecls vorlrt waarbi.j hct.jcLrgdschaatsen cle laatste decennia meer crr rneer in de belangstclling is gekonren. In het winterseizoen
l9l1-1978 kree-{ Iret bestuur van de lJsclLrb Ursenr vragen onr nrecr activitcitcn tc ontwikkelen voor de .jeugd. lnmicldels lag er ook een uitnocligin-u van het Gewest Noold-Holland/Utlecht op taÍèl of in Ursen'r intercsse bcstond voor .jeugdsclraatsen op cle Meent in
Alkrnaar'.
Wiebe Born de grondlegger van lret .jeugclschaatsen was dilect enthousiast en verzamelcle
20.jeLr-qdleden voor scl.raatstraining in Alkmaar. Tlainel van het ecrstc uur was Jan Meester'.
Na een bestuurs-veranderin-9 in l9U0 wercl rrog rneer aandacht gelegcl op lctiviteiten v(x)r'
dejeugd binnen de ijsclub. Zo blcck in l9tl6 ccn limiet van 60 deelnenrende kinderen
bereikt te zijn vanwege de capaciteit die ijsbaarr Dc Meent kou vclwelkcn.

Doel van het.ieugclschaatsen is het aanleren
van de schaatstcchniek bi.l kinderen van de
lagele school leeÍiijd. Ze schaatsen in
groep.ies van l0 kincleren, ieder ingedeelcl
naar leetiijd en niveau. Voor kincleren die
voor cle eerste keer op het ijs staan is l.ret
recht op je schaatsen staan al een probleem
en dat ook nog op glad ijs. Met deze kinde-

ren wordt in kleinele -qroepen gewerkt en
krijgen dan ook rneel aanclacht van de trainer of trainster.
Het aanpassen van hr-rn motoriek aan cle

is vool velen een hele
de aanhouders winnen. Nir
4 keer trainen woldt het eerste resul-

scl.raatsbeweging

opgaat,
'zt-t'n

r.r.raar

tegel en het 'Elfstedenkluis-je'.
De begeleiclin-q van cleze vorm van jeugclschaatsen is in hanclen van 7 trainels en 6

leden voor ondersteunende welkzaamheden.

Met cle velklegen elvaring opgeclaan bi.j het

is de i.lsclub ook r.rauw
betrokken bij het schoolschaatsen. Als de
-uele-uenheicl clààr is, worclt samen met de
scl.rooltearns voor de kinderen uit de onderen bovenbouw van onze basisscholen een
rnicldag i.jsplezier verzor-{d. Voor de kinderen uit cle onderbouw ligt cle nadruk op lret
ijsvernraak r.net de slee. terwi.jl voor de

jeLrgdschaatsen.

taat al zichtbaar. Na zeven lessen worclt het
een serieuze zaak, want clan volgt het diploma-rijden voor de start- en renrproef, slalom en een uithoudingstest.
De afiluiting van een les seizoen is steeds

oudere kincleren een echte schaatswedstrijcl
geolganiseelcl wordt. De ijsclub verzorgt
dan de gebruikelijke cl.rocolademelk en de

weer een groot Íèest. De ijsbaan woldt

het uitzetten van cle baan li-ut eveneens in
handen van de i.lsclub. Steeds weer wclldt
verbeten gevochten orn de beschikbaar
gestelcle prijzen. welke pel groep beschikbaar zijn, in de wacht te slepen.

clan

omgetoverd in het Íl-iese landschap en
wordt een echte elÍ.stedentocht ven'eden.
Het gehele gebeuren wordt con.rpleet iils
door de luidsprekers de narlen klinken van
grote schaatsl.relden en worden de elf steden
bij name genoemd. Er moeten sternpels

koek. De technische aspecten van

het
schaatsen zoals cle verzorging van het ijs en

Waarbij het jeugdschaatsen de aandacht

gehaald worden, er is koek en chocornel en
ook het klunen wordt niet vergeten. Korton]

rneer -rlericlrt is op het leren beheersen van
de schaatstechniek. is het recreatief schaat-

wie niet beter weet waant zich thuis in het

sen een vervolg hierop. Deze vort-tt vat.t
jeLr-qcl-begeleidin-u legt dan ook meer cle

echte Friesland.
Na afloop volgt el in ons clubgeboLrw CaÍé

aandacl'rt op kunnen ri.lden van een toertocht

Halfweg, de diploma uitleiking nret

of het specifieke baanschaatsen. De condi-

een

tie welke hiervoor nodig is krijgt dan ook
speciale aandacht van de begeleiders.

Deze activiteit van de ijsclLrb vool de
Ursernnrel jeLrgd is nog relatief .jon-e, ontstaan in 1987 en is bedoeld voor de wat
oudere jeugd.
De trainers Nico Sornbroek en Ab Wit start-

ten rnet een -qroep van l0 enthousiastelingen op de ijsbaan 'De Meent'. Een aantal
kinderen van deze groep behaalden al snel
zulke goede resultaten dat zij op-qenomen
werden in de 'Schaats-Training-Groep' bij
de lJsclub De Draai te Heerhugowaard.
Om selieus nret .je sport bezig te zijn is er'
rleer noclig dan in een winterse periode op
de schaats te staan. Daarom wordt ook aandacht besteedt aan de conditie-training tijdens de zonrerrnaanden. Deze training vindt
zowel plaats bij de Ursemnrerplas alswel in
de duinen. ln de winterperiode wordt dan
weer geschaatst in Alkrraar', de lingvaart of
op de eigen ijsbaan op Rustenbur-s. Vooral
het bezig zi.jn in de eigen vertrouwde ortrgeving werkt hierbi.l sÍ'eer verhogend.
Innricldels is vanuit Iret .jeu-ud- en recreatief

De .leugdbegeleiders

schaatsen een activiteit voor de jeu-ed ontstaan die weinig meer met sclraatsen van

doen heefi maar vooral gericht is op het
opbouwen van een goede basisconditie. Ter

overbrugging vln dc zorner waarin niel
geschaatst wordt is aÍgelopen voorjaar een
survival tocht georganiseerd in het Robbenoordbos in de Wieringermeer. In team ver-

band dierrt dan een parcours waurin ver'schillende opdrachten verwerkt zijn,
afgewerkt te worden. Naast het hebben en
opbouwen van een goede conditie is vooral
een -eoede samenwerking binnen het tearn
van belang. Dat evenals bij het schaatsen in
de polder ook hier een nat pak kan voorkornen woldt vool lief genomen.
Ondanks de grote inspanningen welke geleveld moeten worden tijdens een dergelijke
tocht. wordt een tweede tocht al weer vool-bereid. Dert rnen er zin in heeÍi rnoge bli.iken
uit het verlengde parcours dat ditrraal afgelegd zal wurden waarin no-q rneer opdrachten verwerkt zijn dan de eerste n.raal.

Eduard Borst. Ab Wit en Marco Koeckhoven
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