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976, derde jaargang nummer 1.

losse nummers fO,50

Beter laat dan nooit .....
Dat is jammergenoeg dit jaar van toepassing op ons geliefd cluborgaan. Vele
leden zijn dan ook verstoken gebleven
van regel~atige informatie betreffende
het verenigingsleven en de wedstrijdkalender. Wat de ware toedracht ook
zijn mag, ik ben bi ij straks een exemplaar in de hand gedrukt te krijgen.
BI ij temeer daar gebleken is dat deze
verschijningsvorm bij iedereen in goede
aarde is gevallen. Daartegenover staat
de enorme hoeveelheid werk die door de
redactie verzet moet \"iorden. Ik hoop
dan ook dat met medewerking van iedereen een regelmatig verschijnen van '~p
UW PLAATSEN" mogelijk blijft.

redactie;
piet broekhuizen, rob klaver,
jaap manshanden, mark thuring.
redactieadres;
javastraat
6'"
te I. 922273

Amsterdam

bank; Rabobank Diemen,
rek. nr. 38.35.66.991

T.Vermeulen.

I ; voor sommigen was het een plezierreisje,

.. man was het
voor velen was het een he 1 , voor een
een drama. Voor de supporters en vele aanwezige
Finnei'l was
t een prachtig s
ouws 1 , voor de
ve en d e n et gereden hebben wat ze w lden rij den was het een hel en voor Bekkema was het een
drama.
~

Het is natuurlijk vreselijk om op zo'n
manier te moeten verliezen, maar ja
het is nou eenmaal gebeur .Voor de
volledigheid volgen hier de uitslagen
van alle aangekomen wedstrijdrijders.
UITSLAGEN van LAHTI;
1. Kruithof 8.06.25 uur, 2 Bekkema
3Visser, 4 Portengen, 5 v.d.Berg, 6
Vossebelt, 7 v.d. Weide, 8 Brandt
8.06.30, 9 Roos 8.08.43, 10 Raaijmakers
z.t. 11 Meijering 8.08.55, 12 Roozendaal 8.28.12, 13 v. Tongeren Z.t. 14
Compaan 8.30.00, 15 Haanstra 9.11.55,
16v.d.Zwaag 9.11.55, 17Stavenuiter
9.11.55, 18 Dekker 9.51.08, 19 Wagner
20 Heyst, 21 Vogten 9.59.33, 22 Meijnders 10.16.40, 23 Gol 10.38.15, 24
Dijker 11.04.05,25 Adringa 11.06.15,
26 Rijnbeek 11.32.30, 27 Fritsma, 29
Ruytenbeek, 30 Augustin 11.34.40, 31
Ramhorst, 32 Buytenhuis, 33 Drielsma
11.37.06, 34 De Wolff, 35 Schweigmann
36 v.d.Valk 11.41.35, 37 Ruec~, 38
Zurburg, 39 Heun 11.46.12,40 v.Gent
12.15.10 uur.

de hierboven geplaatste foto's kunt
u nogmaa s van dichtbij het gehele finish-drama meebeleven. Bekkema denkt
de finish gepasseerd te zijn, Kruithof
ziet dat dit niet het geval is en passeert een volkomen beduuste Bekkema.

Als u dit leest heeft u de eerste
'OP UW PLAATSEN'van dit seizoen ontvangen. U vindt misschien dat het erg lang
heeft geduurd voor dat u weer iets van
ons hoort, en dat is ook zo.
Hiervoor bieden wij u bij deze onze
excuses aan. Helaas waren wij niet in
staat tot het uitbrengen van Op Uw
Plaatsen aangezien er zich in de redaktie enige mutaties hebben voorgedaan
,

Vanaf deze plaats wensen wij u ook nog
een erg aat maar een welgemeend voorspoedig 1976 toe en hopen voor u dat
het komende jaar een nog sportiever
jaar wordt dan het voorgaande. Ook hopen we dat er in dit nieuwe jaar mensen
onder u zijn die eens op papier willen
zetten wat er onder u leeft, of anders
hun eigen mening willen geven over
bepaalde onderwerpen betreffende ons
schaatswereldje.
'OP UW PLAATSEN' is er immers voor u,
maar zonder u gaat het ook beslist niet
J.P.B.

Vanzelfsprekend gaat onze waardering
uit naar de Hr. Augustin die na 190 km
op de 30e plaats beslag wist te leggen
Proficiat meneer
tin.

Op 12 januari zIJn in Utrecht de nationale kampioenschappen C-junioeren verreden. Dit kampioenschap is voor de
HCA zeer gunstig verlopen; immers onder
leiding van trainer/coach Theo Ekelschot reed Cobi Borst naar de 1e plaats
Dit realiseerde de 16 jarige molenaarsdochter door op de 500 m. 49.4 en op de
1000 m. 1.43.- te rijden. Deze tijden
leverden haar respectievel ijk goud en
zilver op. U ziet het, dit houdt een
grote belofte voor de toekomst in. In
dezelfde periode reden de heren jun.B
in Eindhoven ook naar een zeer goede
classificatie. Frits Schal ij werd derde
in het algemeen klassement en Fred Rijn
ders werd vijfde. Jan v.d. Roemer werd
tweede op de 500 m~ maar door een val
op de 1500 m. verspeelde hij zijn kansen op een goede klassering. Ook werden
er de afgelopen maanden nog verschillen
de andere HCA'ers kampioen. Wout List
werd nederlands kampioen marathon in
een grandiose wedstrijd over 150 ronden
Henk Portengen die vorig jaar nederland:
kampioen werd, behaalde dit jaar de
"Grote Prijs van Amsterdam". En last
but not least de meest recente kampioen
in onze clubgelederen nml. Rolf Sibrandy die op het natuurijs van de Amsterdamse Ijsclub dinsdagochtend 3 februari
gewestelijk kampioen is geworden.

I,jen

Honde rd maa 1, nee du i zend maa I excuses
voor het te late verschijnen van ons
officieel orgaan van de H.C.A. 'OP UW
PLAATSEN' en wanneer u mij nu vraagt,
Irlaaraan I i gt dat, dan moet i k u het ant
woord schuldig blijven, want ik weet
het niet. Maanden geleden heeft de
redaktie op de zomertraining gevraagd
of k
ig mijn bijdrage wi lde inleveren en terw 1 Ie van de geschiedschrij
ving wil ik vastleggen ... dat ik op 29
november 1975 mijn bijdrage aan de
kran heb ingeleverd, dus misschien ben
ik toch de schuldige, zo ja, vergeef
mij beste lezers, zo nee, dan moeten
we toch eens met alle kracht waarover
wij beschikken onze stem laten klinken
bij de redaktie, want als klubkrant
moet
bij de aanvang van het seizoen
'JE GEZICHT' laten zien, want als je je
gezicht laat zien, word je gewassen en
ande rs n i et.
Men heeft mij ook al een paar keer verweten, dat ik mijn gezicht niet meer zo
vaak laat zien op de baan, ik kan de
twijfelaars geruststellen, je hoeft
miJn gezicht niet te zien als je mijn
stem maar hoort en ik dacht zo ....... .
maar toch hebben ze wel enigszins ge1 ijk, want ik kom inderdaad bijvoorbeeld op de donderdagavondtraining niet
meer.
Feike heeft eens tegen mij gezegd,
jou kan ik toch niets meer leren op het
schaatsgebied en daarom word ik door
alle trainers een beetje in de watten
ge 1egd. I k hoef geen rondj es te rij den,
ik hoef geen schema's af te werken,
geen duurwerk te doen, niet te starten,
ik kreeg na vele jaren in de gaten, dat
ik inderdaad eigenlijk niets hoefde te
doen, derhalve sta ik nu meer buiten
dan op de baan. Ik scharrel nog ,vat in
de kleedkamers rond, raap de rommel op
van de hongerige schaatsl iefhebbers,
kijk met een droevig gezicht naar de
gesloopte kleerhaken, luister naar de
verhalen en moppen, die er verteld
worden, konstateer ook vaak, dat men
Lich pas na de training of wedstrijd
niet wast, doch ik kijk toch altijd met
de meeste belangstelling hoe men de
schaatsen slijpt. Als een troeteldiertje worden de schaatsen betast, besnuffe d, beroerd, men praat tegen ze alsof
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dan

denk ik zo, zouden zij hun [CJc:kor,stige
echtgenoten ook zo behandelen? Ik ben
benieuwd en laat ik niet merken dat
julI ie je verloofden, vrouwen of wat
dies zij, anders behandelen dan je
schaatsen, want dan brand ik los en
niet een losse of loze streek, maar
hebben en houwen in "Op Uw Plaatsen"
en dat is dan precies de plaats waarin
het hoort. Wees op Uw hoede.
Ook op hun hoede moeten de 'superstars'
van onze klub zijn, die met tijden
rondstrooien alsof het pepernoten zijn,
houdt vooral de gang erin, blijf vooraan in de rijen meestrijden om de hoogste eer, maar stel je wat bescheiden
op in je doen en laten rondom de baan.
Je valt en geloof mij maar, toch op
door je prestaties en laat dit voldoende zijn,want dit is meer dan je je in
je stoutste dromen kon wensen.
Ik heb ook weer wat traantjes zien
bengelen van de verliezende partij;
goed er kunnen altijd faktoren aanwezig
zijn, die je niet in de hand hebt,
een plotsel inge wind, een snoei spriet je
op het ijs of een blokje, natuurlijk
vervelend wanneer jij het toevallig
treft in je race, maar nog geen reden
om na de wedstrijd zitten grienen als
een klein kind; bij de sport en vooral
wedstrijdsport is er een verliezer en
een winnaar, maar wanneer je in een
rechtstreeks duel waarin alle faktoren
volkomen gelijk zijn, toch na afloop je
tranen de vrije loop laat gaan, dan
moet je je maar eens melden bij ondergetekende. Afgesproken?
Ik wi lde graag nog wat vertellen over
de begeleiding van onze jeugdige groep,
over oom Bram, over het Bestuur, over
het ijs, over het weer, over de redaktie, over de jury, kortom over allen,
die het ons mogelijk maken de heerlijke
schaatssport weer te beleven met al
zijn facetten, maar ik heb geen tijd,
want Tanja staat aan me te trekken,
want die moet ... inderdaad naar de
Jaap Edenbaan en nu om te kijken naar
de wedstrijden; heb ik dan nooit eens
rust, nee, ik wi 1 die rust ook niet
hebben, want 'RUST ROEST' en dat
wi llen mijn schaatsen, maar helemaal
mijn voetbalschoenen niet horen en
daarom zult u mijn stem nog vele malen
horen schreeuwen: DOORGAAN, DOORGAAN,
NIET LATEN AFWETEN en wanneer u dit
weer hoort is alles weer goed vind:
wi 1he lm
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keer zagen we hoe Theo
bang dat er op hem geschohard wegrende. Het
daarna uren geduurd voordat men
hem terugvond. Hij had zich in de
kleedkamer in een diepe kast verstopt,
en het kostte W. Septembertinus dan
ook heel veel moeite en pedagogies inzicht om hem daar weer uit -te krijgen.

Niemand had Theo Startschot ooit verteld dat bij schaatswedstl'ijden de
deelnemers 'weggeschoten' werden, en
daarom schl'ok hij zo. Om te voorkomen
dat dit nog een keer zou gebeuren
stuurde W.Septembertinus Theo naar de
heer D. Noordert, die hem een speciale
training zou gaan geven om dit
probleem op te lossen.
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Zoals u waarschijnlijk wel gemerkt
zult hebben is er op de zaterdagochtend
een speciaal jeugduur gekomen. Dit
jeugduur wordt speciaal gebruikt om die
kinderen die nog geen lid van een
schaatsclub waren, tegen een gereduceerd bedrag, aspirant-lid te laten
worden en op die manier met de schaatssport vertrouwd te maken. Voor de HCA
is dit ~ur tot nu toe zeer .succesvol
geweest. Er hebben zich niet minder
dan 55 kinderen bij de HCA aangemeld
waarvan het grootste gedeelte trouw
elke week op de training komt.
Nu even een woordje tot de aspi rantI eden: 'A Is julI i e zo goed b I i j ven
trainen als jullie tot nu toe hebben
gedaan kunnen jullie allemaal als je
wi lt het volgende seizoen lid worden

van de HCA. En als je goed je best doet
op de training kun je ook regelmatig
aan de wedstrijden meedoen, zoals de
clubkampioenschappen en als je erg goe,
bent, aan de Nederlandse kampioenschappen of wedstrijden in het buitenland.
In ieder geval hebben jullie erg goed
je best gedaan, dat blijkt ook duide-'
lijk öit de resultaten van d~ onlangs
gedane schaatstest.
.
ATs jullie nu nog iemand kennen die
nog niet schaatst en misschien wel zin
heeft om ook te komen dan kan deze zich
aanmelden tijdens de training op
zdterdagochtend, of anders bij meneer
de Vos, tel. 020-350051

Heeft u misschien schaatsen te koop?
Of wi lt u misschien schaatsen kopen?
Dat kan nu voor het eerst gebeurendmv
onze schaatsruilbeurs. U kunt bij het
bestuur of de redactie van dit blad

een formul iertje verkrijgen waarop u
de benodigde gegevens in moet vullen.
Wij zullen dan proberen aan het eind
van het seizoen aan alle vraag te voldoen.

D.Noordert liet Theo Startschot gedurende twee weken een speciale antiknalkursus volgen wam'van de haren je
te berge zouden rijzen. Theo Startschot
deed heel erg goed zijn best en zo
l<J.Jam het dan ook dat hij aan het einde
van deze moeilijke kursus met weinig
moeite examen deed en met glans het
anti-knaldiploma haalde.

Nu, kon hij verde.Y' gaan met de schaatstraining, maar nu hij steeds beter
ging schaatsen kwam hij tot de ontdekking dat door de loop der jaren die
schaatsen van hem
bot
worden en dat schaatste
niet
kon
schaatsen van hem geen
door midden

J. P. B.

Voor al uw sport en schaatssport artikelen zoals;
Odlo wedstrijd schaatskleding (1 en 2-del iO, div.prijzen)
ra ningspakken gevoerd en ongevoerd (div.kleuren)
Ad das k eding, sweetpakken, regenkleding
Ad das trainingsschoenen (al Ie types)
Dea er van; viking, adidas en freetime.
W j verkopen uitsluitend kVJaliteitsartikelen en
staan daar dan ook volledig achter.
De hoogste korting genieten leden van een schaatsclub
op vertoon van hun schaatspaspoort.
Wat uw schaatstechnische problemen betreft;
onze specialist met z.ijn jarenlange nationale
en internationale ervaring vanaf het jongste
krabbelaartje tot de grootste schaatscracks staat
volledig tot uw beschikking.

,
Wist u al dat er voor het samenstellen van 'Op Uw Plaatsen' ongeveer 50 manuur
nodig is en dan rekenen we nog niet een het typewerk mee. Mocht er onder u iemand
z jn die zo af en toe over een elektriese schrijfmachine zou kunnen beschikken
en. zo af en toe iets voor deze krant zou willen uittypen houden wij ons ten zeer"'
ste aanbevolen.
Wis u al dat de Firma Brands die al jaren i~ ons schaatsblad adverteert een
goednieuwe zaak heeft geopend in de Javastraat nr. 10. U kunt daar alles vinden
op het gebied van de wielersport (zie de advertentie).
Wist u dat u nog steeds HCA shirts kunt bestellen, vraag een bestelformulier bij
één van de redaktieleden.
Wist u al dat u zich op de zaterdagavond in de Edenhal kunt bekwamen in het short'
track schaatsen. Meer informatie hierover vindt u op pag. 5 van dit blad.
Wis u al dat de wedstrijdkalender door een heleboel mensen niet goed gelezen
wordt.
Wist u al dat op zondagavond 15 februari de hardrijders op de Amsterdamse Jaap
Edenbaan van de Hr. Pil een extra trainingsavond aangeboden hebben gekregen;
een geweldig initiatief waarvoor we de Hr. Pil zeer dankbaar zijn.
Wist u al dat Jos Valentijn vorige week in Davos een nieuw Nederlands record
op de 500 m. heeft gereden, zijn tijd was 38.66 sec.

Enige weken geleden beleefden we voor de eerste maal in de geschiedenis van de
Amsterdamse Jaap Edenbaan het wedstrijdspektakel om de Watermantrofee. Een grandioos georganiseerde wedstrijd die juist door zijn speciale samenstelling iedereen aan zijn trekken deed komen. Dit soort wedstrijden wint evena s het marathonschaatsen steeds meer aan publieke belangstelling.
En ook voor de deelnemers is het erg fijn om wedstrijden met zoveel afwisseling
te kunnen rijden. Vanaf deze plaats willen we een woord van dank richten aan de
firma Waterman die dit voor ons (financieel) mogelijk heeft gemaakt.
En natuurlijk bedanken wij ook de wedstrijdleiding (Co Verrey) en met hem alle
anderen die dit grandioze initiatief tot iets prachtigs hebben gemaakt. En met u
hopen wij dat de wedstrijden om de 'Waterman trofee' een k assieker in de
geschiedenis van de schaatssport mag gaan worden.
UITSLAGEN WATERMAN TROFEE VAN 6-12-75 JAAP EDENBAAN AMSTERDAM.
1e.5 KLASSEMENTEN 20 RONDEN 2e AFVAL WEDSTRIJD 20 RONDEN 3e. 60 RONDEN
KOPPELS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IQ:
11.

H. Portengen - G. Rotteveel
W. List- T. Vrolijk
R.v.VI iet - F. Schal ij
H.v.d.Peol - G. Albers
J.v.d.Roemer - R. Richelman
H.Borst - H. Brand
K.Groot - Bruine-Bruin
R.Klever - A. Griffioen
W.Blackborn - Th. Freelink
T.Breedijk - J.Kroon
J. Ge i j se 1 - F. Schouten

Ie

2e

3e

TOTAAL

30
13
11
i2
8
13

18

34
38
27
22

82

9
15
7
16
9
14
13
6 2. R 12
2

1

7 3.R

7

11

5
3

7q
53
51
35
27
17
14
18
13
18

KLEINE FINALE 30 RONDEN

Na lang piekeren heeft hij toen samen
met de smid van om de hoek een methode
uitgedacht om die schaatsen weer scherp
te krijgen. Dit was de derde uitvindie de schaatssport ten dienste
(Men zegt dat door bedrijfsdit onderwerp bij mijnheer
terecht is gekomen , die het nu op
de markt brengt).

En toen ging het helemaal mis, want
toen Theo Startschot thuiskwam bleek
dat de vloerbedekking (Heugeveldt)
niet tegen die scherpe schaatsen
bestand was. Dit vroeg dus weer om een
uitvinding. En deze uitvinding gaat nu
verder door het leven onder de naam
'schaatsbeschermer'. Dit was de vierde
uitvinding die de schaatssport ten
dienste stond.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

- R. Breeveld
B.Blok - B. Re i ndersma
D.de Wit - W.v.d.Linden
C. Lissenberg - J. Ve rdu i j n
L. Ri emersma - P. Hogenhuis
D. Kraan - C. Verlaan
W. Augustin - D. Zuidert
A. Vrolijk- T. Vermeulen
J. de Groot

2
1

8
5
10
6
4
2

17
16

27
22

10

20

11
4
5
3

17
8
7
3
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VOOR WEDSTRIJDEN KUNT U ZICH OPGEVEN BIJ MENEER DE VOS;
OOK KUNT U HEM BELLEN;
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foto's Soenar Chamid

bij dames
van Hosse Water. Inderdaad ben ik er
ingevallen, met mijn neus in de boter
dan. Want het bleken schatjes, vol
ijver en met trainen erg serieus, ik
heb er fijn mee gewerkt.
Bedankt meiden. Ik hoop voor Hosse dat
ik julI ie gauw weer aan hem kan overdragen.

Door omstandigheden heb ik deze zomer
de kinderen niet kunnen trainen. Dit
heeft Marijke Linschoten van miJ overgenomen, wat ik erg sportief van haar
vind. 'Marijke, daarvoor nog hardstikke bedankt'. Inmiddels ben ik zelf
ook weer druk bezig met al die kleine
schaatsers. Mijn knie kan me soms nog
wat hinderen, maar dat vergeet je weer
gauw door het plezier dat ik met de
kinderen heb.
k hoop dat ze de komende jaren heel
erg hun best zullen doen en nog veel
plezier aan het schaatsen mogen bele-

Deze foto is genomen aan het
de zomerconditietraining, we
weer ver gevorderd, met zeer
sultaten. Ga zo door, jullie
zeer lang.

-

einde van
zijn nu al
goede reweg is nog

Grote
der en ja hoor, daar ook al. De hele
route, alle meren, alle sloten, overal EIZ: Echt Industrieel Zuiveringswater. Heerl ijk!!!

miJn vakantieopgeofferd om te
informeren of er voor de echte
ROB
fstedenenthousiasten een kans
bestaat, dat er dit jaar een Elfsteden-~~~IIII~IIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIII
tocht komt.
M jn eerste gang was naar het KNMI in
de Bi t. Daar vertelde men mij dat het
op dit ogenbl ik (januari) moeilijk te
zeggen valt, hoe het weer er in deze
Soenar Chamidt, de fotograferende
winter uit zal zien. Nu wist ik toch
HCA'er, die vele prachtige foto's voor
wel dat het KNMI alleen maar voorspelt
onder andere 'OP UW PLAATSEN' maakt,
en dan wacht hoe de gok uit zal vallen.
heeft in de strijd om de Zilveren
Maar ja,
kunt nooit weten.
camera de tweede prijs behaald in de
Wel waren ze zo vriendelijk mij naar
afdeling series.Onder de mededingers
de statistiekenafdeling te brengen.
bevonden zich de allergrootsten van
Waar een heertje, met een waterhoofd
de Nederlandse persfotografen. Als u
een gezicht als een donderwolk, mij
dus nog eens een foto gemaakt wil
ui
, dat statisties gezien er een
hebben weet u nu bij wie u wezen moet.
kans bestond, dat de statisties verwachte strenge winter, niet door zou
gaan, Daar de statistiek, statisties
gezien, ook wel eens faalt. Ik
hem meteen en bedankte hem
vriendelijk voor de verhelderende
u teenzett i ng.
k was n et veel opgeschoten. Buiten
gekomen pakte ik mijn lijstje en keek
wede volgende weerdeskundige was, de
molenaa uit het westen des lands.
Bij zijn molen aangekomen vond ik al
sne de molenaar, een vriendelijke man,
ie mij vertelde dat alles 'okay' was
en hij nu een prima ijstijd had. Zijn
molen stond namelijk aan een druk
bezocht binnenwater en hij had enige
ijverdienste. (Deze verduidelijking
s voor de intellectuelen onder ons).
r op mijn vraag, of hij misschien
kom voorspellen of e~ deze winter een
Als u dit leest is de Jaap Edenbaan al
e fstedentocht gereden kon worden,
weer enige maanden open. U rijdt hopekeek hij toch een beetje donker. Dat
lijk al weer op prachtig glad ijs dat
hij niet zeggen. Kijk, als hij
ongeveer 7 cm. dik is. U weet dat er
in Friesland gewoond had, ja, dan was
buizen onder het ijs zitten, u kunt ze
het een makkie. Maar gelukkig voor mij
niet meer zien en het voelen van die
had hij een goede kennis in Friesland.
Dus ik op mijn fiets erheen.
buizen tijdens het schaatsen gebeurde
ook alleen maar de eerste week van het
Deze vertelde mij, dat alles naar
seizoen, want daarna werd het ijs met
verwachting ging en de Friezen al druk
de dag dikker. Maar real iseert u zich
aan het trainen waren, want binnen
weleens wat er nu eigenlijk allemaal
enkele weken zouden ze beginnen aan de
moet gebeuren alvorens er ijs is.
Elfstedentocht. Verbaasd keek ik hem
De schrijver dezes is in de gelegenaan. 'Binnen enkele weken?' Ja, geloof
heid geweest de voorbereidingen voor
je het niet? Ga dan zelf kijken.
dit schaatsseizoen van dichtbij mee te
k dacht minstens dat de man een
zonnèsteek had opgelopen.
maken, en zou u graag wi llen vertellen
wat er allemaal komt kijken voor het
Maar ik was toch nieuwsgierig genoeg
om zijn raad op te volgen. Bij het
fabriceren van wederom een glanzende
ijspiste.
ect aangekomen viel ik van stomme
Wel, het belangrijkste zijn eigenl ijk
ve
ing bijna van mijn fiets.
het rechteroog en het rechteroor van de
Waar i~ ook keek niets anders dan het
chef de technique de hr. Verduinen die
gimmende strakke goedje, dat wij zo
dit jaar de leiding had bij de opspuit/
graag zien. Ik reed nog een eind ver-

32

invries procedure. Het rechteroog gebruikt de hr. Verduinen om naar de
barometer te kijken en zijn rechteroor
legt hij te luister aan de radio als
deze het weerbericht uitzendt, blijken
beide gegevens te voldoen dan gaat hij
in conferentie met de hr. Pi 1, direkteur van de Jaap Edenbaan.
Als deze het dan verantwoord vindt
neemt hij de definitieve beslissing om
de gehele procedure te beginnen.
Het is erg belangrijk om op het juiste
moment te beginnen; immers als tijdens
het invriezen zich een forse temperatuurstijging zou voordoen of het zou
erg hard gaan waaien is al het reeds
gedane werk voor niets geweest. Als de
beslissing positief is uitgevallen gaat
ierdeen zijn aandacht op het invriezen
koncentreren. Op zondagavond werden de
vriesmachines 5 in getal (elk 36 pk)
ingeschakeld. Tot donderdagavond werd
de baan droog gehouden om de grond goed

te doen bevriezen. Hierna begonnen we
met 2 ploegen van elk 4 mensen met
grote brandspuiten de baan op te spuiten. Het weer werkte goed mee, het was
vrij konstant 9,5'C. dit was laag genoeg om (met alle machines op vol vermogen) het water op te laten vriezen,
en hoog genoeg om de mensen die aan
het spuiten waren niet onmiddellijk
vanwege de kou naar de zakflacon met
grote mensen limonade te doen grijpen.
Even was er nog paniek 's nachts om +
4 uur toen een plotselinge regenbui het
spuiten onnodig maakte maar de temperatuur met l'C. deed stijgen. Nu zult
u misschien zeggen l'C. is niet zoveel,
maar voor een ijstab~eau met een oppervlakte van 5800 m en machines die
al op max. vermogen draaien kon zo'n
temperatuurstijging kritiek zijn.
Gelukkig hield de regen na een half
uurtje op.
Dit arbeidsloze half uur heb ik opgevuld door samen met de chef de technique uit te rekenen wat het kost aan
elektries vermogen om de machines op
volle toeren te laten draaien. De
berekening zal ik u besparen maar het
resultaat is als volgt. Bij vol vermogen kost het invriezen f 28,- per uur
vanaf zondagavond 7 uur tot vr jdagavond 7 uur (8 uur ging de baan open)
is dat dus 120 uur hetgeen resulteert
in een totaalbedrag van f 4560,verbruikte elektriese energie.
Donderdagochtend 7 uur gingen we (de
2 nachtploegen) naar huis. De temperatuur was de afgelopen nacht na de
regenbui zeer gunstig gebleven en het
ijs was al beter van kwa iteit dan in
het voorgaande jaar 2 dagen later in
het seizoen het geval was.
Van donderdag op vrijdagnacht kon men
daardoor al met de jeep op het ijs om
door middel van dweilen steeds een
waterlaagje op het ijs aan te brengen
en zo op te laten vriezen. Mocht u
onverhoopt aan het begin van een
schaatsseizoen nog eens bij uzelf den~
ken, bah wat is het ijs slecht, denk
dan eens terug aan de dagen vlak voor
de opening van het schaatsseizoen als
zo'n 15 man dag en nacht in touw is om
het ijs in een zo goed mogelijke konditie te brengen.
J.P.B.
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Met ingang van 10 januari IS het mogelijk om in Amsterdam op een short-track
baan te schaatsen.
Het short-track baanschaatsen wordt
vee beoefend in de landen waar men
alleen overdekte kunstijsbanen heeft.
De short-trackbaan wordt uitgezet op
een ijsveld van 60 x 30 meter (ijshockey~baan). De baan heeft hetzelfde
ovalemodel als een AOOm. wedstrijdbaan,
maar heeft een lengt van 125 meter.
Het rijden op ~eze kleinere baan
vraagt van langebaanschaatsers een
5ing van hun techniek.
techniek te kunnen leren heeft
de Short-track Commissie Amsterdam
de beschikking gekregen over één
trainingsuur per week in de Edenhal.
Naast het verzorgen van deze trainingen probeert de SCA dit seizoen ook
nog wedstrijden te organiseren.
Maar toch is voor de rijders op het
ogenbl ik de training wel het belangrijkste, want zonder de juiste techn ek kunnen wedstrijden misschien
risico's hebben.

Op voorstel van
februari 1805 de eerste schaatswedstrijd voor dames gehouden op de
stadsgracht te Leeuwarden. De eerste
schaatswedstrijd waarbij de mannen alleen maar mochten toekijken. De organisatie (heren) van deze eerste dameswedstrijd loofden twee Ereprijzen uit
namelijk een 'Gouden oorhanger' die
een waarde had van f 105,- en een ketting met een gouden kroontje, ter
waarde van f 31,-. Dit was voor die
tijd een geweldig prijzenpakket.
De organisatie had enkele dagen voor de
wedstrijd in enkele dagbladen adveres geplaatst. En hierop kwam een
groot aantal vrouwen af. De aanmelding
van de wedstrijd was op 1 februari
805 in de Schuttersdoelen te Leeuwarden. Dezelfde middag om twaalf uur
hadden zich al zo'n 130 vrouwen aangemeld. De organisatie vond dit aantal
tame1 ijk hoog, waarop de inschrijving
meteen werd gesloten.
Daarna werden aan alle gelukkigen de
wedstrijdvoorwaarden voorgelezen (de
wedstrijd liep over twee dagen) en
iedere deelnemer kreeg een wedstrijdnummer, en een bos bloemen.
Omstreeks één uur 's middags begon
men met devvedstrijd. Aan publieke
belangstelling had de organisatie echt
niet te klagen. Er waren beide wedstrijddagenlangs de stadsgracht meer
dan 24.000 mensen toegestroomd. De
meesten van deze 24.000 waren van het
mannel ijk geslacht. De wedstrijdbaan
die men had uitgezet was 38 Koningsroeden lang, dit komt overeen met 148
meter. De tweede dag was omstreeks
vier uur 's middags de strijd beslist

De SCA heeft diverse uitnodigingen
gekregen voor het rijden van shorttrack wedstrijden, voornamelijk uit het
buitenland (o.a. Engeland, Frankrijk,
België, Canada, U.S.A.).
Waarschijnlijk gaat de SCA op één of
meer van deze uitnodigingen in, maar
dit hangt grotendeels af van het verloop van de trainingen en eventuele
\'ieds tri j den.
Belangstel lenden kunnen zich bij de
leden van de short-track commissie,
J.Manshanden, R.Klaver en R.Oostheim
opgeven voor de trainingen op de
zaterdagavond. Ook kan men bij hen terecht voor alle mogelijke inlichtingen
en suggesties.
De SCA hoopt dat 'short-track' de interesse voor de schaatssport nog meer
zal vergroten.
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MlDDENWEG 147 tlo Emma kerk
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Telefoon 946257

SCHAATSTASSEN ENZ.

r

VOORAL UW

Short-track Commissie Amsterdam

aatste r t tussen r
e
Pieters (20 jaar) uit Poppingawier en
Janke Wijbes (16 jaar) uit Damwoude.
Trijntje Pieters won de laatste rit
en zij kreeg de kostbare oorhanger.
Bij het publ iek viel deze damesschaatswedstrijd bijzonder in de smaak. Maar
pas in 1809 werden er meerdere damesschaatswedstrijden georganiseerd.
Uiteraard waren er ook een aantal landgenoten die negatief tegenover de dames
schaatswedstrijden stonden. Zij vonden
het rijden in onderkleding maar een
zedenbedervend schouwspel. Maar toch
ondervond de schaatssport in die tijd
een geweldige opleving. De negentiende
eeuw \'Jerd de eeuw van de ijsclubs,
waarvan de eerste in Friesland zijn
opgericht.
Wanneer het ijs sterk genoeg was werden
er door de plaatselijke kasteleins
wedstrijden georganiseerd. Er werd dan
door de kasteleins geld ingezameld om
prijzen te kopen en de onkosten te
bestrijden. Geheel zonder oogmerken en
eigen baat was dit werk echter niet.
Door de grote toeloop van het volk werd
er door de kasteleins flink aan wedstri
strijden verdiend. Om financieel minder van het toeval afhankelijk te zijn
richten enkele I iefhebbers in 1840 in
Dokkum een gereglementeerde ijsclub
op, waarbij kontributie de ingezamelde
gelden verving. Goed voorbeeld deed
uiteraard volgen. En reeds veertig jaar
later was er in Friesland bijna geen
dorp dat niet zijn eigen ijsclub had.
Omstreeks 1880 werd het hardrijden een
volksfeest bij uitstek. In 1886 werd
in Friesland de Friese ijsbond opgericht. Deze had het doel de ijswegen

voor het schaatsen te behouden. \
Omstreeks 1880 was men in Noord-Holland
Utrecht, Zuid-Holland nog niet zo
enthousiast voor het hardrijden. Het
hardrijden op de schaats werd in onze
streken pas veel later een volksfeest.
In 1890 werd een van de eerste ijsclubs van Noord-Holland toevalligerwijs
opgericht. Het was de ijsclub Oudedijk
(klein dorpje ten zuidwesten van Hoorn)
De taak van de ijsclub was in die tijd
in onze streek vaak zeer sociaal.
Sommige statuten spreken van bestrijding van de werkloosheid. Door als,
baanveger dienst te doen, konden werklozen wat verdienen. Omstreeks deze
tijd werden ook ijsclubs in de grote
steden opgericht, want ijsvermaak was
niet alleen voor de buitenman. Een
aantal van deze laatste verenigden zich
in 1882 in de Nederlandse Schaatsenrijders Bond, naderhand in 1922, vereerd met het predikaat 'Koninklijke'
Later sloten ook clubs uit de dorpen
en 'kleine steden zich aaneen. Die uit
Noord-Hol land-Utrecht verenigden zich
in de Ijsbond Hol lands Noorderkwartier
andere uit Friesland-Drente-GelderlandOverijsel en Zuid-Holland in provinciale bonden. Friesland bezat dus nu twee
bonden, een van fjsclubs d~e hardrijden organiseerden en de Friese ijsbond,
die de ijswegen onderhield. De winter
van 1890-91 was er zo één waarvan
schaatsliefhebbers plegen te zeggen:
'Dat we dat nog eens mogen beleven'.
In di~ winter lag heeT Friesland
di ch t.
En de Friese ijsbond had haar werk
goed gedaan. Ten minste 500 personen
smaakten het genoegen de elf friese
steden al Ie in een dag te bezoeken.
Tussen deze 500 personen zal Pim Mulier
Deze I iet op 2 januari 1909 door de

I
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"Middenweg
Amsterdam
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Nederlandse bond voor lichamelijke opvoeding een de Friese ijsbond tezamen
een officiele elfstedentocht organiseren. Deze eerste tocht was erg zwaar.
Slechts 9 deelnemers haa den de
finish. Diezelfde maand werd de friese
Elfstedenvereniging opgericht. Deze
nam het werk over van de Friese
Ijsbond. In 1917 schreef de A kmaarse
Ijsclub een dorpentocht uit, waar 156
personen aan deelnamen, doch dit
initiatief werd niet nagevolgd. Tussen
1917 en+ 1938 was er maar één echte
toer/l'iedstrijdtocht n ons land, en
dat was de Elfstedentocht.
Na 1938 kwam er weer belangste 1ing
voor toer- en wedstrijdtochten in onze
streek. Tot 1948 hielden de provinciale bonden zich bezig met de kortebaanwedstrijden en het toerisme. De KNSB
bevorderde de langebaanwedstrijden, het
kunstrijden en het schoonrijden.
Daarnaast bestonden de Elfstedenvereniging, de Nederlandse Vereniging
tot bevordering van het Hardrijden op
de schaats (NVBHS) en de landelijke
vereniging van schoonrijders. In 1948
werd het gehele bestel ingrijpend
gereorganiseerd. De KNSB werd een
overkoepelend orgaan en de provinciale
bonden werden gewesten van de KNSB.
Als resultaat van deze reorganisatie
bevordert de KNSB nu alle takken van
het schaatsenrijden. Er bestaan nu
techniese kommissies voor de korte- en
langebaan en voor kunst- en schoonrijden.
In een van de volgende nummers wil en
we een beetje gaan schrijven over de
NVBHS en het begin van onze HCA,
JM
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2 COBY i3CR0'E

MEISJES PU1'ILLEN 8-9 JAAR

100

LINDA v. d.BERG
2 MONICUE RIJNDERS
3 DORIEN MUIS

15.6
15.3
17 .4

42.7
43.7
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29.833
29.867
33.700

13 .4

15.4
17.7
300 !VI

36.3
44.8
41.6
500 M

25.500
30.333
31.567

YVONNE deJONG
2 PETRA MOOLHUIJSEN
INGE SCHALIJ
JONGENS PUPILLEN 10 - 11 JAAR

40.6
40.4
39.9

67.3
70.6
71.7

26.993
27.587
27.640

1 MARK HEINEMAN

35.8
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38.1
39.2
43.3
39.8
41.7
45.1
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50.9
48.5
49.8
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57.9
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25.350
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2 HANS de JONG
ROB KLAASSENBOSCH
MEISJES PUPILLEN 10-11 JAAR

2 ERIK LUST
HUUB PETERS
4 MICHEL VERREIJ
5 SIMON MEIJER
6 HONALD v.GALENLAST
7 PETEH BOER
8 MONNO KOOPMAN
9 JOHAN SCHENK
10 ERIK VERMIST
11 ALLARD v. COUWENllOVE
12 NIEKv. VEEN
DAMES SENIOREN
MARION v.VELDHUIJZEN
2 ELS HOFDIJK
3 ANS od.PLOEG-SPAANS
4 DIEUWKE KROON

1

66.4
60.7
67.7
77 .4
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77 .5
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84.2
87.4
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HEREN SENIOREN EN JUN B.
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103.400
106.567
115.800
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42.6
43.2
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2.20.9
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2.25.7
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2.41.2.46 08
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51.1
STANS v.HOEK
51.5
ANK HOFTIIJK
54.5
RHi:N OFFERMAN
49.:l<'RED RIJNDERS
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2.38.5
3.15.8

90.367
93.400
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115.9
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49.5
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51.5
8 KARIN de VOS
56.6
3 STANS v.HOEK
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57.3
4 F.!WUKJE MEIJER
52.7 10 HENNY BURGER
59.8
5 CARLA DUIJN
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1
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7
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THEA GROOT
CHRISTIEN HOEKMAN
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DAMES JUNIOHEN C.14-15 JAAR
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KEES KRAMER
HERMAN v. VEEN
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WILLEM VRIES!VIAN

1.37.7
1.46.4
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4
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5
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9
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7
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1
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1
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25
26
27
28
29
30
31
32

DAMES
MARIOAN v.d.BERG
TRUDI DANNENBURG
MARION v.d.VELDHUTZEN
ANS v.d.PLOEG-SPAANS
ARIA LOS
CARLA DUIIJN
HEREN
JAN BOERE
RON NOOI7GEDACHT
,TORN OUDT
ROLF SIBRAt1DY
SOENAR CHAMID
GEORGE ROTTEVEEL
JlENK PORTENGEN
JAAP MANSHANl!lEN
FREEK STIFT
GERARD ALBERS
ROB KI,AVER
BART REINDERS!VIA
WILLEM BLACKBORN
JOS GEIJSEL
ROELE' BREEDEVELD
JAN KROON
GIJS RIJNEVELD
KOOS GROENEWOLD
f-IANS BRAtïD
HENDRIK BORS'r
BARRY DEN BHINKER
AARD PLACHAERT
HANS v.d.POEL
BERrrUS BLOK
ARIE GRIFFIOEN
TEUN BREEDIJK
DUiK ZUIDEWf
I!'ON"S SCHOU'fEN
UDO MEIJER
ARIE PEERDEMAN
TED VERMEULEN
TON OUDSHCUHN
VAL

48.4
49.7
50.7
51.4
5,.6
54.7
67.1
62.2
63.1

1

2
3

1
97.250
4
102.900
2
103.150
5
105.100
6
110.500
7
111.850
3
119.850
8
128.500
9
129.750
Ie DEEL VAN 24-01-76

500 M PLAATS
47.3
2
47.2
1
48.9
3
50.2
4
51.4
5
51.5
6

1500 M PLAATS
2.30.1
2.34.2
2.43.3
4
2.41.2
3
2.46.5
2.48.8
6

43.1
43.1
42.7
43.2
42 3

2.12.9
2.13.8
2.15.2
2.15.3
2.19.2.20.3

44.6

44.8
44.8

44.1
45.2
45.4
45.6
45.1
45.6
43 ... 7

3

3
2

5
1
8
9

9
7
13
14
15
12
15
6

46.4

20

44.9
46.4
4".9
46.6
45.6
46.2
45.8
47.8
47.8
48.48.4
48.7
50.1
52.52.2
97.7

11

20
23
22

15
19
18
24
24
26
27
28
29
30
31
32

1

2

3
4
6
7

2.21.4

8

2.22.1
2.24.9
2.22.2.21.7
2.23.3
2.25.2
2.26.3
2.32.5
2.25.4
2.30.2
2.26.8
2.26.2.28.8
2.33.2.32.1
2.33.9
2.29.8
2.30.9
2.31.7
2.38.2.,41.4
2.48.7
2.45.2.54.2.17.1

11
13
10
9

12
14
17
25
15
21
18
16
19
26
24
27
20
22

23
28
29
31
30
32
5

PUNTEN TOTAAL
97.333
98.533
103.333
103.933
106.733
107.767
87.400
87.700
87.767
88.300
88.633
91.367
91.933.
92.167
92.233
92.533
92.633
93.367
93.500
94.367
94.533
94.867
94.967
95.333
95.567
96.200
96.600
96.900
97.100
97.733
98.100
98.567
101.067
102.500
106.333
107.000
110.200
143.400

