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Beste leden

Agenda

Zo, dat was een mooie ouderwetse winter!
Iedereen heeft naar hartenlust op natuurijs
kunnen schaatsen. Naast ander nieuws doen
leden daar verslag van. Wie nog rondloopt
met een mooi verhaal….. Schroom niet en
zet het op schrift.

Hot

Wij houden ons aanbevolen!

18 maart Einde schaatsen

Geen training op
dinsdag 21 februari

Redactie

De redactie

leden@stgiethoorn.nl
roel@broer.us

Op dinsdag 21 februari is het Baankampioenschap supersprint: 17.45 - 20.00
uur. De trainingen 3.1 en 3.2 komen derhalve te vervallen.
De laatste trainingen van het seizoen vinden plaats op zondag 18 maart.
Zaterdag 17 maart, uitval trainingen i.v.m. Vikingrace.
Dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 maart: normaal trainingen volgens schema .

Uit de bestuurskamer

voor de leden, die daardoor grote moeite hebben om toch binnen te
Al enkele jaren heeft
komen. Voor de club is
onze club een overeenhet ronduit ergerlijk,
komst met het SMA in
want die krijgt een boete
het ziekenhuis van Mep- in geval van overtreding.
pel. Tegen een gereduDus kaart in de tas (of
ceerd tarief kunnen leden Trolley) bij de schaatsen.
daar een sportkeuring
Over een paar weken
laten uitvoeren. Wij bestappen wij schaatsers
velen die keuring bij
weer op de fiets. Wie lid
sportarts Valentijn Rutwil worden of iets wil
gers van harte aan.
wijzigen in het NTFU
Het komt nog te vaak
lidmaatschap moet dat
voor dat leden hun kaart nu doorgeven. Wie wil
niet meenemen naar de
weten wat NTFU betetraining. Dat is jammer

kent kan kijken op
www.ntfu.nl.

Derde

Essen, Marleen de Graaf,
Jurrien Tuin, Isabelle
Vos, Remon Vos, Martijn
de Boer en Marc Bisschop
reden 500, 1000 of 1500
meter. Remon Vos debuteerde op zijn 1ste wedstrijd met een 2de plaats.

Leslie Koen, onze sportvrouw van Steenwijkerland, blijft het goed
doen! Na winst in Nijelamer sloot ze het NK kortebaan, dat gehouden
werd op vrijdag 3 februari, af met een 3de plaats.
Dat zelfde resultaat
boekte Carla Zielman
tijdens het NK marathon.
Een prestatie van formaat. Zeker als je in
ogenschouw neemt dat
zij enkele dagen daarvoor de loodzware alternatieve Elfstedentocht op
de Weissensee op haar
naam schreef.

DeventerAmsterdamHeerenveen
Onze jeugd is goed bezig
en reist het halve land af
om mee te doen aan
wedstrijden.
Op 28 december stonden
Glenn, Madelief, Jisse en
Sanne al om 7 uur op de
baan in Deventer. Het
was niet alleen vroeg,
maar ook koud. Glenn
Hoogeveen werd 2de op
500 en 1500. Madelief
Poules reed haar eerste
wedstrijd naar behoren.
Jisse Bos en Sanne van
Tuinen deden niet mee
om de eerste plaatsen,
maar hebben wel lekker
geschaatst!

Tijdens de laatste ledenvergadering werd aftredend penningmeester
Jacob Weijer al in het
zonnetje gezet. Gedurende het bestaan van STG
heeft hij op bestuurlijk
vlak de club voortreffelijk
gediend. Het bestuur nodigde hem begin dit jaar
uit voor de Nieuwjaarsborrel, waar hij uitgeroepen werd tot lid van verdienste met bijbehorende
oorkonde. Jacob toonde
zich blij verrast.

Aan de 5 baanmarathons
in Heerenveen werd deelgenomen door 9 pupillen,
14 junioren C en 18 junioren B. Ze deden veel
ervaring op en reden de
wedstrijden lekker uit.
Remon Vos (junior C)
won alle wedstrijden in
zijn categorie. Roderick
Jansma (junior B) reed
goede klasseringen en
eindigde daardoor in de
Negende
top 3. Bij de pupillen
Jurrien Tuin is als 9de gereed Jurrien Tuin zo goed
ëindigd op het nationale
voorin, dat hij op 25 feOp 14 januari deed een
pupillentoernooi in Grobruari mee mag doen
flink contingent van onze
ningen. Hij reed maar
aan het Nederlands Kamclub mee aan wedstrijden
liefst twee persoonlijke
pioenschap in Den Haag.
records en wel op de 500 op de Jaap Edenbaan in
Amsterdam. Julia van
en 700 meter.

Uitslagenjournalistiek

Gemiddeld 23,82. Aan de
3de deden Sjaak ter Schure (7:48; gem 25,6),
Met een knipoog naar
Meine Jongschaap (8:05;
een beroemde voetbal24,7) en Irene ter Schure
trainer hieronder wat uit- (9:30; 22,8) mee. Henk
slagen van leden die dit
de Jong reed 125 km,
jaar actief zijn geweest
Joke ter Schure 100 en
op de Weissensee. Vanaf Jeanette de Jong 50.
24 januari vonden daar
Freek Hartman, onze zovier alternatieve elfstemerkampioen, reed de
dentochten plaats, was er magische afstand van
een Grand Prix en een
200 km maar liefst 2
open NK voor masters
keer!
en traden de grote man- Bij de grote mannen doet
nen en vrouwen ook met onze club niet mee, maar
elkaar in het strijdperk.
wij hebben wel Carla,
Bert Boverhof deed mee
Leonie en Jentine die bij
aan de 1ste 200 km, die
de dames op het hoogste
hij in 8:23 uur volbracht. podium acteren. Carla

Nieuwsuur
Woensdagavond, 8 februari, stond alles in het teken van het niet doorgaan
van de tocht der tochten. Op het ijs,
ergens in Friesland, werd een schaatser geïnterviewd door een verslaggever van Nieuwsuur. Aan zijn jack kon
je zien dat het er een van ons was,

maar door zijn gezichtsbedekking was
niet te zien om wie het ging. Toch is
een compliment op zijn plaats, want
het werd een heel aardig vraaggesprek, waarin onze clubgenoot zinnige
dingen naar voren bracht en terloops
ook nog een lans brak voor (De Kop
van) Overijssel.
Kortom, mooie reclame voor STG.

Geen Elfstedentocht!
“Dat zullen we nog wel
eens zien”, dachten flink
wat leden van STG en
reden ‘m toch (in verschillende groepjes)! Eén
van de deelnemers doet
hieronder verslag.

af de Boksumerdyk (net
ten zuiden van Leeuwarden). Wij waren niet de
enigen die op het idee
waren gekomen om op
deze dag de Elfstedentocht te rijden. Het was
een drukte van belang.
Er waren al mensen die
11 Friese steden zich afvroegen of de
Vanaf het moment dat de tocht doorging, zo druk
was het op de Zwette
temperatuur onder de
nul graden
zakt, gaat bij
mij het bloed
sneller stromen. Dagelijks
wordt dan de
ijsdikte van de
gracht voor het
huis in de gaten
gehouden.
Vrijdagochtend
3 februari zijn
(alleen het publiek en de
we gestart met de
kluunmatten ontbraken).
‘trainingen’ (koffie,
schaatsen en sterke ver- Het eerste stuk was het
halen) voor de natuurijs- dan ook behoorlijk druk.
klassiekers /-tochten.
Helaas ook deze winter
geen OMT en Elfstedentocht.

Onderweg troffen we nog
een behoorlijk aantal
STG-ers die ook bezig
waren met hun ElfsteNadat we hoorden dat de dentocht. In volle vaart,
Elfstedentocht niet door- met Jan voorop, gingen
wij richting Sloten. Het
ging, werd al snel het
plan geopperd om zater- ijs was het eerste stuk
heel goed, maar vanaf
dag 11 febr. een deel
Woudsend werd de kwali(noordelijk) van de Elfteit van het ijs een stuk
stedentocht te rijden.
minder. Nadat we StaNaarmate de week vorderde, de vorst doorzette voren waren gepasseerd
en er meer trainingskilo- werd het rustiger (de
meeste andere rijders
meters gemaakt waren,
hadden we achter ons
werd het enthousiasme
gelaten ) en ook de kwagroter. Uiteindelijk hebliteit van het ijs werd
ben we de plannen gewijzigd. Waarom niet de weer beter. Het ging allemaal zo voorspoedig dat
volledige route van 200
we rond half twaalf al
km schaatsen?
aan de soep (met dank
Op de mooiste dag van
aan de ouders van Evert)
de week, zaterdag 11
in Bolsward zaten.
februari was het dan zoHet passeren van
ver. Samen met Broer
Harlingen had wat
Blaauwbroek, Daniel
meer voeten in de
Oord, Jan Welles, Reinaarde. Om een
der Jan Steenbeek en
spoorbrug te kunnen
Evert (een kameraard
nemen moesten we
van Jan) zijn we rond
7.00 uur vertrokken van- een ommetje maken
door een woonwijk.

Alternatief
Zaterdag 4 februari vertrokken Gauke, Auke,
Jaap, Jan , Lucas, Paul
en Douwe naar het dorpje Reschen aan de Reschensee. De bedoeling
was om de alternatieve
Elfstedentocht te rijden.
Het was ijzig koud. De
temperatuurmeter in de
auto gaf bij vertrek -18
aan. De alternatieve Elfstedentocht zou dit jaar
niet op de Reschensee
maar op de 6km verderop gelegen Haidersee
verreden worden.

Zielman deed het buitengewoon goed! Zij won de
Aart Koopmans Memorial,
die ging over 80 km en
eindigde in een grote
groep als 14de tijdens het
KPN Open NK. Als klap op
de vuurpijl won zij zaterdag 4 februari op indrukwekkende wijze de Alternatieve Elfstedentocht.
Bij de masters was Herman Pouwels actief. Tijdens de eerste Grand
Prix, die ging over 100
km, werd hij 26ste. Een
dag later finishte hij als
31ste. Bij het open NK
voor masters op 28 januari werd hij 43ste.

Daarna konden we weer
een klein stukje schaatsen totdat we bij het van
Harinxmakanaal aankwamen. Ook hier moesten
we een stevige wandeling
maken over het sluizencomplex om aan de overzijde te komen. Vervolgens het stuk door Het
Bildt (volgens Jan zeer
afwisselend met mooie
vergezichten).
Het mooie
weer en een
schaatstocht
trok veel mensen naar het ijs
in dit gebied.
Het was dus
weer goed oppassen voor
tegenliggers en
scheuren in het
ijs. Hierdoor moesten wij
ons tempo iets aanpassen.
Voor mij persoonlijk
kwam het lastigste stuk
vlak voor Bartlehiem. Er
leek maar geen einde te
komen aan de Finkummervaart en de mannen
op kop hadden er steeds
meer zin in. Het leek wel
of ze de ‘stal’ al konden
ruiken. Vanaf Dokkum
hadden we gelukkig de
wind weer in de rug en
met gezwinde spoed gingen we op naar de laatste kluunplek: Oudkerk.
Het laatste stukje vanaf
Oudkerk was helaas nagenoeg niet geveegd en
ook het ijs was heel
slecht. Zo rond 17.00 uur
zijn wij gefinisht op de
Bonkevaart.
Gerard

en alles achterlatend gevlucht was. Jan , Auke,
Gauke en Douwe zijn die
dag gaan skiën en Jaap,
Lucas en Paul hebben
een flinke bergwandeling
gemaakt. Boven op de
berg was het beter uit te
houden dan bij het
meer. Dat was wel gek,
maar waar.

Balen, maar gezien de
omstandigheden een terechte beslissing.
Intussen hielden we de
situatie in Nederland
nauwlettend in de gaten.
Giet it oan of gaat de
OMT door. Ook keken we
op internet welke tochten
er allemaal in Nederland
verreden werden.

Maandagmorgen hebben
we weer bij het meer gekeken. Het was nog kouder en waaide nog steeds
flink. Na 10 minuten had
je al het gevoel dat je
neus eraf vroor. Het zag
er niet goed uit. Schaatsen was nog steeds onmogelijk.

De rest van de dagen
hebben we vakantie gevierd, geskied, bergwandelingen gemaakt en gelanglauft. Johan Cruijff
zou zeggen elk nadeel
heeft zijn voordeel. De
schaatsen zijn niet uit de
tas geweest maar we
kunnen nu heel goed
langlaufen.

De reis ging, op 1 file na,
voorspoedig. In de auto
hoorden we dat de toertocht van de Stentor van- In de middag hebben 6
wege de kou en sneeuw- van ons langlauf les gestormen afgelast was.
nomen. Paul is naar de
briefing voor de tocht
Zondagmorgen hebben
gegaan. De skileraar verwe een kijkje genomen
op de Haidersee. Het was telde ons dat hij kon zien
dat wij sporters waren.
er extreem koud en het
Er ontstond direct onderwaaide flink. Schaatsen
ling competitie. Best
was niet mogelijk, want
zwaar trouwens dat langde baan was helemaal
laufen. Ondanks de kou
met sneeuw dichtgewas het best zweten.
waaid. Met bivakmutsen

Iets eerder dan de bedoeling was zijn we donderdag weer naar Nederland gereden om daar
nog iets te doen wat we
heel graag doen. Schaatsen!!!.

Ondanks dat we niet konden schaatsen in Italië
was het een te gekke
gezellige week om nooit
en skibrillen zagen we
Weer bij het hotel aange- te vergeten.
een verlaten tent van de komen kwam Paul terug
Gauke, Auke, Jaap,
organisatie. Het zag er
van de briefing met het
Jan , Lucas, Paul en Douuit of men overvallen was slechte nieuws dat alle
we
door de sneeuwstormen
tochten afgelast waren.

Schaatsen in de
” Kop” letterlijk
en figuurlijk
Weerbericht: aanhoudende vorst, dan schakelt
mijn systeem om.
Als op zaterdag 28 januari de minimumtemperatuur voor het eerst onder
nul duikt begint er wat te
groeien. Ten eerste
hoop, zou het wat worden dit jaar, schaatsen
op natuur ijs? Dan begint
het zoeken op verschillende weersites, wat zijn
de voorspellingen, wordt
het koud en houdt het
even aan? Het lijkt goed
en dan gebeurt er wat,
het schaatsen nestelt
zich in m’n “kop”. Hoe
zit het met mijn werk, zit
er nog ruimte in de
agenda en vanaf wanneer moet ik vrij plannen. Voor de zekerheid
op maandag de agenda
voor de komende weken
blokkeren. Er mag niets
meer bij in gepland worden. Maandag, dinsdag
en woensdag vriest het
lekker, de onrust in de
“kop” wordt groter. Donderdagochtend nog een
vergadering in Zwolle.
Op de terugweg maar
even door De Wieden
rijden om te kijken of het
al kan. Bij de Roekebos
schaatsen er al een paar.
Dan nog bij de molen op
het ijs kijken, mooi
vloertje. Conclusie: dat
moet wel kunnen vanmiddag. Even doorgeven
aan kantoor dat ik niet
eerder dan maandagochtend weer op het werk
kom. Snel naar huis en
met schaatsen terug
naar de molen. Vanaf het

Bovenwiede komt net
een schaatser met een
nat pak: “Pas maar op
het is nog niet zo dik
overal! Nee, dat kan ook
nog niet maar dat risico
nemen we. Het Wiede
over gaat mooi, in Brouwers kom ik Wout tegen:
”Mooi hé?” “ Ja donders
mooi”. Het clubje met
Hendrik Vaartjes is ook
aan het verkennen. Je
proeft de sfeer, alle
schaatsers zitten er helemaal vol van. Op vrijdag
de eerste afspraak met
de mannen van de trainingsgroep, om half tien
koffie bij Gerard en dan
schaatsen. Er moet getraind worden voor alles
wat er evt. nog gaat komen.
Zo ging het ook op zaterdag en zondag, iedere
ochtend lekker doortrekken. En in de middag
nog een rondje om het af
te leren. Het is 100%
genieten, de man die
half januari nog zei: “In
februari hoeft het van mij
niet meer”, zegt nu:
“Wat is ’t mooi, wat is ’t
mooi hé?” Langzamerhand komen dan de verhalen over een OMT of
zelfs Elfstedentocht. Het
spookt door m’n hoofd,
waar moet ik rekening
mee houden. Komt er
nog een kampioenschap
van Steenwijkerland, je
weet het niet. Er moet
ook nog gewerkt worden,
maar na dinsdag kan alle
tijd aan schaatsen worden besteed. Ook deze
week kunnen we weer
starten bij Gerard. Een
bericht op de mail voor
ieder die mee wil, maar
ja niet iedereen kan ge-

makkelijk vrij nemen.
Met Joris en Gerard verkennen we in de ochtend
de “kop” de Weerribben
en de route waar de HVT
wordt gereden. Soms
nog door de sneeuw en
anders over de geveegde
banen. Over het algemeen prachtig ijs met
hier en daar wat scheuren. In de middag ga ik
dan nog een toer maken
met Marten of Jantine en
anders alleen. Op
woensdag wordt bekend
dat de 200 km tochten
niet georganiseerd kunnen worden. Toen maar
besloten om met een
clubje de Elfstedentocht
op zaterdag te gaan rijden. Wat hebben we een
machtig mooie dag gehad in Friesland! Op zondag tot slot nog de Hollands Venetië tocht. Hierna valt de dooi in en
keert de rust in de “kop “
weer terug. Er is meer
dan schaatsen, het systeem schakelt weer terug
naar de normale gang
van zaken, de
“schaatsstress” verdwijnt
weer. Wat blijft zijn de
herinneringen, het gevoel van verbondenheid
met gelijkgestemde mensen die begrijpen wat er
gebeurt in de “kop” als
het water ijs wordt.
Iedereen bedankt waarmee ik deze prachtige
schaatsdagen beleefd
heb en natuurlijk ook de
mensen die het allemaal
mogelijk maken dat er zo
mooi gereden kan worden op geveegde banen.
Broer Blaauwbroek Februari 2012.

Foto van Barbara Dijkstra op vrijdag 3 februari

Fenomenaal
natuurijs

len.
Tientallen kilometers heb
ik met haar doorgeNATUURIJS. IJS zonder
bracht. In het zog van de
smaak. IJS dat tot stand twee mannen heb ik afis gekomen door en
gezien in haar bijzijn,
dankzij de NATUUR. Con- genoten van haar en zodens noemen we geen
wel van haar als van de
NATUURCONDENS, tertwee heren ontzettend
wijl dit toch ook op naveel geleerd. Haar huid
tuurlijke wijze ontstaat.
was grotendeels perfect,
Waarom noemen we het hier en daar waren tekenatuurlijk ontstane IJS
nen te zien van zware
dan wel NATUURIJS?!
mishandeling, maar over
Komt het doordat we
het algemeen zag ze er
KUNSTIJS zeggen of om- prachtig uit. Een werkedat we zo van de NAlijk FENOMEEN.
TUUR genieten terwijl we
op het IJS ons voorberei- De NATUUR zorgde erden op, op wat eigenlijk? voor dat het FENOMEEN
We zijn immers compleet bleef groeien, of had
afhankelijk van de NA(inmiddels) BN’er Roelof
TUUR als het gaat om
Groen zijn mannen de
haar prachtige, magiopdracht gegeven om
sche, romantische en ons alle vrieskisten in de Kop
aller aantrekkende NAopen te zetten? Afijn;
TUURIJS!
Twitter roodgloeiend, de

STARTSCHOT! Als gekken gaan we weg en stuiven we het Bovenwiede
op.
WAT GAAF EN WAT GAAT
HET HARD!
Iets te hard voor mij. Na
de ronde op het Bovenwiede ter hoogte van het
zomerhuisje kon ik Pieter
Jan van Eck nog net
dwars door een rietpol
zien springen, toen verdwenen ze langzaam uit
het zicht.

Dat ik mij mengde in het
vrouwenpeloton kon de
scheidsrechter rijdend op
een quad niet waarderen.
Doormiddel van luid gefluit werd mij duidelijk
gemaakt dat ik als de
sodemieter een eind achter de dames moest gaan
rijden, anders zou ze me
onderrijden met de quad.
berichten stroomden bin- Nu ben ik vrij sterk en
In de afgelopen weken
nen. Elfstedentocht?
sta ik mijn mannetje,
was het er. Van heinde
NEE. Overijsselse Meren- maar op twee ijzers leek
en verre kwamen de
tocht? NEE. Hollands Ve- het me toch slimmer om
schaatstoeristen (er benetië Tocht? JA! En op de te gehoorzamen.
staan ook schaatsterrotraditionele zondag: GEristen, maar daar wijd ik WELDIG!
Onder de aanmoediging
niet over uit) ons gebied Als STGiethoorn lid heb
van vele STG’ers heb ik
verkennen per schaats.
je de mogelijkheid om te de tocht volbracht. De
De één bonter gekleed
starten in de wedstrijd.
poging van een mede
dan de ander, maar ze
Zondagochtend voor
achterblijver, die mij eraf
kwamen schaatsen en
0700u inschrijven te
wou sprinten nadat ik
dat vinden we mooi.
Kulthurhus Giethoorn.
vanaf de Kooi ons groepAKKOORD!
je had geleid, wist ik nog
Schaatstochten genoeg
te pareren en ik ging met
in de omgeving, maar de Met een geleende trans- een goed gevoel onder
fanatieke STG’er mengt
ponder (bedankt Dhr. De het finishvod door.
zich niet in dit spektakel Jong) en een buik vol
van koek, zopie, vallen
kriebels stapte ik het
Het FENOMEEN heeft die
en opstaan. Nee, het
Kulthurhus binnen. Inbewuste zondag veel te
groepje fanatiekelingen
schrijven en de kleedka- lijden gehad. Uitgeput
dat bij de voorspelling
mer in. Het zijn allemaal en voldaan begon ze na
van lichte vorst al met maar kleine mannetjes,
de Hollands Venetië
40° Celsius ligt te rillen
dacht ik toen ik tussen
Tocht afscheid te nemen.
in bed, die zoekt de goed het geweld doorliep (Op
Vandaag, 17 feb. 12, is
begaanbare sloten, vaar- Ruud Borst en Wierd Os- ze voor een deel nog onten en plassen op. Zo
inga na dan; beiden
der ons, maar zeer onbeook deze keer.
2m+).
trouwbaar. Wij willen
Dit was al gaaf en ik kon geen afscheid nemen en
Dit jaar was het eerste
niet wachten om die
hunkeren naar haar tejaar dat ik uitgebreid
spanning te voelen alvo- rugkomst. Wellicht nog
mocht kennismaken met rens het lossen van het
deze winter, maar sowiehet FENOMEEN. Broer
startschot. Hoe lang zou so in de winter van
Blaauwbroek en Gerard
ik het tempo vol kunnen 2012/2013 zal ze naar
Oord, twee mannen die
houden? Misschien tot
ons terugkeren, zodat wij
een schat aan ervaring
aan de Thijssengracht?
schaatsliefhebbers weer
hebben wat betreft het
Maakt ook niet uit, dit is tijd met haar kunnen
FENOMEEN, hebben me
al geweldig! Sake (die
doorbrengen.
aan haar voorgesteld en ook startte) en ik stonTot die tijd kunnen we
we hadden direct een
den achteraan het pelomisschien op zoek naar
klik. Meestal ontmoetten ton tussen de dranghek- antwoorden, want waarwe elkaar ter hoogte van ken. Jassen aan het hek
om heet het FENOMEEN
Gerard zijn huis op de
geknoopt; we waren er
nu precies NATUURIJS?!
Dorpsgracht, een andere klaar voor!
Joris Joosten
keer kwam ze mij opha-

