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Plm. 1960. Schaatswedstrijd voor personeel van de melkfabriek op de oude ijsbaan. De deelnemers Van der Berg en 
Larkens in actie. 

Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en iedereen die de Konink-
lijke IJsvereniging Bedum een warm hart toedraagt. Onze ijsvereniging be-
stond vorig jaar, in het jaar 2020, 150 jaar. Een geweldig jubileum die we niet 
ongemerkt voorbij willen laten gaan. Graag voldoe ik aan het verzoek van de 
jubileumcommissie om het voorwoord te schrijven.

Daar waar de geschiedenis leeft
Vorig jaar was het zo ver, dat de Koninklijke IJsvereniging Bedum geschiede-
nis heeft geschreven met haar 150-jarig bestaan. In 1870 is mede door toen-
malig Burgemeester Jan Hendrik Leopold IJsvereniging Bedum opgericht met 
een schaatsbaan op het Boterdiep ter hoogte van De Kamp. De wal werd inder-
tijd gehuurd van de grondeigenaar voor 2 gulden per jaar. In 1953 verhuisde 
de ijsbaan naar de locatie bij de DOMO met nostalgische “Koek en Zopie”, de 
petroleumkachel en de schaarse verlichting waar vele liefdes zijn ontstaan.

Een fundament dat al jaren staat
In de afgelopen 150 jaar heeft de IJsvereniging Bedum zich ontwikkeld tot 
een bruisende vereniging voor iedereen uit het dorp. Een vereniging waar 
iedereen welkom is en gerespecteerd wordt, waar gezelligheid voorop staat, 
waar de mouwen worden opgestroopt en waar de jeugd de toekomst heeft. De 
bereidwilligheid om met en voor elkaar iets te doen was en is het echte funda-
ment van IJsvereniging Bedum.

Door corona vieren we het jubileum in twee delen
In 2019 is de jubileumcommissie gestart met het opzetten van een fantastisch 
programma voor ons 150-jarige jubileum, met in februari een mooi schaats-
festijn met allerlei activiteiten op de ijsbaan met dank aan Koning Winter. En 

dan nu het tweede deel van het jubileum met een jubileumkrant, onthulling 
van het standbeeld bij de ijsbaan en een bijzondere algemene jaarvergadering.

Bij weinig vorst kan de jeugd in de toekomst terecht op de spuitbaan
Nu op de huidige locatie langs het Boterdiep een moderne officiële 400 meter 
schaatsbaan ligt, met een gezellige kantine voor jong en oud kijken we ook 
naar de toekomst. Want in de nabije toekomst zal misschien, na het opheffen 
van het tijdelijke zorgcentrum op ons terrein, een spuitbaan worden gereali-
seerd zodat we over een aantal jaren met een klein beetje vorst een schaats-
baan kunnen realiseren voor de jeugd.

Samen maken we IJsvereniging Bedum
Ik ben trots om voorzitter te mogen zijn van IJsvereniging Bedum. In die hoe-
danigheid wil ik, mede namens de overige bestuursleden, iedereen bedanken 
die in de afgelopen 150 jaar op welke manier dan ook betrokken is geweest bij 
onze club. Of dat nu was als schaatser, baanveger, jurylid, kantine- of terrein-
medewerker, bestuurs- of commissielid of anderszins: al deze mensen maken 
IJsvereniging Bedum. Ik hoop en vertrouw er dan ook op, dat IJsvereniging 
Bedum tot in lengte van jaren plezier en ontspanning zal bieden aan schaat-
sers en publiek van vele generaties.

Ik wens iedereen veel leesplezier met deze speciale jubileumkrant.

Peter van Dijk

Voorwoord Peter van Dijk, voorzitter ijsvereniging Bedum
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“We bestonden 150 jaar en de ijsbaan kon 
open!” Alsof het zo moest zijn...
De vorst deed in februari 2021 zijn intrede en deed zo goed zijn best dat we op 
11 februari van dat jaar de hekken van de ijsbaan open konden gooien. Alsof het 
zo moest zijn, want ondanks corona was iedereen toe aan beweging, gezelligheid 
en een feestje. Dat hebben we geweten. Toen de vlag bij Hotel ‘t Gemeentehuis 
uit ging wist Bedum massaal de weg naar de ijsbaan te vinden en genoten veel 
Bedumers, onder de rook van de Schaive Toorn, van de schaatssport én het 
150-jarig jubileum op het ijs! 

150-jarig feestje met 11-stedentocht 
voor kids en vooral veel schaatsplezier
Dankzij de geweldige inzet van vele vrij-
willigers konden we in het weekend van 
13 en 14 februari 2021 zelfs het 150-ja-
rig jubileum vieren met een echt feestje. 
De ‘Verkleedkeet’, een nieuw bedrijf in 
Bedum, had zijn eerste klus binnen en 
zorgde voor een sfeervolle aankleding 
en op zaterdag en zondag konden kin-
deren de 11-stedentocht schaatsen. Met 
een echte stempelkaart reden ze hun 
rondjes. Na afloop werden ze getrak-
teerd op ‘warme choco’ en gingen ze 
de deur uit met wat lekkers voor thuis. 
Ruim 500 kinderen maakten gebruik 

van deze schaatsactiviteit en daarom 
moest de stempelpost uitgebreid wor-
den met extra tafels en stempelaars om 
de vele kids te kunnen voorzien van hun 
stempels. De blije gezichten, de schaats-
sfeer en het goede weer zorgden ervoor 
dat vele kinderen, samen met hun ou-
ders een dag later weer te vinden waren 
op de ijsbaan.

Kris-kras door elkaar schaatsen vond 
de ijsmeester geen schaatsen
‘s Ochtends en ‘s avonds was er ruimte 
om te schaatsen voor iedereen vanaf 
16 jaar en daar waar iedereen de eerste 
dagen nog kris-kras door elkaar heen 

schaatste, zorgde onze ijsmeester er-
voor dat er een mooie 300 meter baan 
werd gecreëerd. Het ijs was van rede-
lijke kwaliteit en zo draaiden vele lief-
hebbers hun rondjes op de baan naast 
het Boterdiep (waar later ook geschaatst 
kon worden, maar waar je niet op voor-
uit kwam). 

Schaatsen moet voor iedereen zijn
Voor iedereen ouder dan 16 jaar moest 
er een ticket gereserveerd worden. Onze 
leden vonden massaal het ticketsysteem 
op onze website www.ijsbaanbedum.nl. 
Maar liefst 3.004 tickets werden er gere-
serveerd in de week dat er ijs lag. Daar-
naast kwamen ruim 700 kinderen naar 
onze ijsbaan na schooltijd of in het week-
end. Ook zagen we alle scholen uit Be-
dum overdag op het ijs en werd de gym-
les ingeruild voor een uurtje  schaatsen. 
De 10 nieuwe rekjes (voor beginnende 
schaatsers) bleek een schot in de roos, 
want die werden non-stop gebruikt. Ook 

werd er een ijshockeyveldje uitgezet bin-
nenin de 300 meter-baan. Zo was er voor 
iedereen die van schaatsen hield wat te 
doen en had je zin in ‘een bakkie’ dan 
was dat te halen in de speciaal ingerichte 
garage, aangezien we vanwege corona 
geen mensen in de kantine mochten ont-
vangen. En in die garage schonken wij 
ruim 120 liter warme chocomel, 56 liter 
koffie en voldoende thee. We schonken 
ook 2 liter kwast, dat heeft blijkbaar zijn 
tijdperk gehad :)). 

2021 gaat nu al de boeken in als een 
historisch moment
Met trots kijken we terug op een prach-
tige schaatsperiode die op geen mooier 
moment zijn intrede deed en ééntje die 
wij altijd zullen blijven herinneren, 
maar die ook de boeken in zal gaan als 
een historisch moment. 

Bestuur IJsvereniging Bedum
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Honderdvijftig jaar worden en die verjaardag niet kunnen vieren, het overkwam 
de IJsvereniging Bedum. In het voorjaar van 1870 richtten een aantal enthousi-
aste schaatsers uit Bedum de vereniging op. Precies anderhalve eeuw later was 
de wereld in de ban van een zeer besmettelijk coronavirus. Het land ging op slot 
en overheidsmaatregelen maakten bijeenkomsten lange tijd onmogelijk. Toch 
kon er in februari 2021 gefeest worden met een ‘Elfstedentocht’ voor kinderen 
op de ijsbaan. Het grote jubileumfeest zal aan het eind van dit jaar plaatsvinden 
als de coronamaatregelen het toelaten. De pandemie is nog niet voorbij…

150 + 1 jaar

Schaatsen in een land van waterwegen
Delen van het oorspronkelijke stroom-
gebied van de rivieren Hunze (nu Reit-
diep) en Fivel (nu Damsterdiep) met 
de meanderende zijriviertjes, de vele 
diepen, maren en togten bepalen al 
eeuwen het landschap rondom Bedum. 
Gedurende strenge winters boden deze 
waterwegen volop gelegenheid om te 
schaatsen en lange ijstochten te ma-
ken. Maar onlosmakelijk is Bedum ver-
bonden met het Boterdiep. Het kanaal 
werd in de zeventiende eeuw gegraven 
en liep van Uithuizen naar de stad Gro-
ningen waar het uitmondde in de stads-
gracht en het water zich vermengde met 
het water uit de Hunze en de Drentse 
A. Sinds 1938 eindigt het Boterdiep ech-
ter in het Van Starkenborghkanaal. Ook 
bij de aanleg van het Boterdiep werd 
gebruik gemaakt van bestaande wa-
terlopen. Het stuk tussen het Zuidwol-
dermaar en Groningen bijvoorbeeld be-
hield eerst de naam Cleisloot en kreeg 
pas later de naam Boterdiep, verwijzend 
naar het vervoer van  melkproducten.

In de negentiende eeuw werden de vaste 
bruggen over het Boterdiep vervangen 
door beweegbare bruggen ten dienste 
van de scheepvaart. En die scheepvaart 
kon in een strenge winter de ijspret 
flink bederven. Een schipper die zijn 
vaartuig door aangroeiend ijs stuurde 
kon niet op sympathie rekenen van 
schaatsers. Dat schaatsen op water-
wegen niet altijd zonder gevaar was, 
vertellen de verhalen over mensen die 
door het ijs zakten of in een wak te-
recht kwamen. Een ijsbaan op een on-
der water gezet stuk land kon in ieder 
geval die frustraties en gevaren wegne-
men. Het zou echter nog tot 1953 duren 
voor de eerste ijsbaan in Bedum een feit 
werd. 

De ontstaansgeschiedenis van de IJs-
vereniging Bedum
Op 9 april 1870 vond de officiële op-
richting van de IJsvereniging Bedum 
plaats. Burgemeester Leopold werd 
de ‘president’ van het bestuur en ook 

‘dokter’ Krijthe stond aan de wieg van 
de vereniging. Voordat Jan Hendrik Le-
opold (Appingedam 1802 - Bedum 1873) 
in 1859 burgemeester van Adorp werd 
en in 1860 van de gemeente Bedum, 
was hij jarenlang klerk, keurmeester 
van botervaten en logementhouder in 
de stad Groningen. Zijn logementen 
bevonden zich langs drukke vaarwe-
gen en als er ijs was organiseerde hij 
schaatswedstrijden. Een burgemeester 
met passie voor schaatsen dus! 

Bedum kende in die tijd twee grote loge-
menten bij de brug over het Boterdiep. 
Het logement van Roelf Huizinga en dat 
van Arnoldus Franciscus Krijthe. de 
zoon van dokter en schaatser Francis-
kus Krijthe. Het logement van Huizinga 
kreeg de naam Hotel ’t Gemeentehuis. 
Vanaf 1868 vonden op de bovenverdie-
ping de gemeenteraadsvergaderingen 
plaats en daaraan dankt het zijn naam. 
Het was een vertrouwde plek voor veel 
Bedumers en hun burgemeester. Op de 
hoek van de gevel wordt nog altijd de 
vlag van de ijsvereniging uitgestoken 
als de ijsbaan geopend is. Het is het sein 
om de schaatsen uit het vet te halen.

Het logement van Krijthe stond aan de 
andere kant van de brug op de hoek van 
de Molenweg en het Boterdiep Westzij-
de. Toen Arnoldus in 1878 overleed zet-
te zijn vrouw Hindriktje Krijthe-Groen-
veld, beter bekend als ‘juffrouw Krij-
the’, de zaak voort. Hotel Krijthe bleef 
een begrip, ook toen er geen Krijthe’s 
meer woonden. Het markante gebouw 
werd in 1949 afgebroken om plaats te 
maken voor een bankgebouw. Nu staat 
op die plek het appartementencomplex 
De Krijthe. 

Jarenlang werden door de ijsvereni-
ging schaatsbanen gemaakt op het ijs 
van het Boterdiep tussen de brug en het 
balkengat (‘Balkgat’) van de toenmalige 
houtzaagmolen. De wedstrijdbanen la-
gen vaak ter hoogte van De Kamp en 
daar huurde de ijsvereniging dan een 
stukje grond dat makkelijk toegang gaf 

tot het ijs en waar evenementen konden 
worden georganiseerd. Het ijsvermaak 
daar leverde prachtige plaatjes op die 
deden denken aan de winterse tafere-
len van de 17e eeuwse schilder Hen-
drick Avercamp.
Om warm te worden gingen de schaat-
sers graag naar Krijthe en Huizinga 
voor een warme punch of  kluinbier 
(ook wel kluunbier genoemd), een Gro-
nings bier dat vaak heet gedronken 
werd, vermengd met kruiden, ei en 
brandewijn. Beide logementhouders 
waren goed betalende donateurs van de 
ijsvereniging, de leden vervolgens goed 
betalende gasten van de  logementhou-
ders bij de brug. En dat gold ook voor 
hun opvolgers.
Tot de ijsbaan kwam…

De eerste officiële ijsbaan
Al langere tijd was men er in Bedum 
van overtuigd dat er een ijsbaan moest 
komen. Tijdens een buitengewone alge-
mene ledenvergadering op 24  januari 
1951 legde het bestuur van de ijsver-
eniging daarvoor zijn plannen op ta-
fel. Simon Johannes Wijk, sinds 1926 
bestuurslid van de vereniging en vele 
jaren penningmeester, woonde ten 
noorden van de melkfabriek. Hij stelde 
een deel van het land achter zijn huis 
beschikbaar voor de aanleg van een 
ijsbaan. Om die financieel mogelijk te 
maken organiseerde het bestuur een 
bazaar. Twee jaar later, op 8 januari 
1953, werd de eerste officiële ijsbaan in 
Bedum geopend door burgemeester J.N. 
Spoelstra, later beschermheer van de 
ijsvereniging. De heer Wijk overleed in 
1957 en had testamentair laten vastleg-
gen dat de ijsvereniging recht had op 
eerste koop van zijn huis en grond. 

De ijsvereniging werd van huurder ei-
genaar onder de naam Stichting IJsbaan 
Bedum. De eerste jaren deed een ‘kip-
penhok’ dienst als kantine, later werd 
er een nieuw onderkomen gebouwd 
dat de naam Scheuvelhoes kreeg. Ge-
durende de 32 jaar dat deze ijsbaan in 
gebruik was, waren er veel strenge win-
ters waarin volop kon worden genoten 
van schaatsen en de   ‘après-schaats’ in 
het Scheuvelhoes. Voor veel Bedumers 
een geweldige tijd!

Echter, om uitbreiding van de melkfa-
briek en een waterzuiveringsinstallatie 

mogelijk te maken moest de grond wor-
den verkocht. Een nieuw ijsbaanterrein, 
annex manifestatieterrein, werd aange-
legd tussen het Boterdiep en Ter Laan. 
De opening vond plaats op 14 december 
1985 door wethouder P.S. de Graaf.  Het 
was het begin van een strenge winter 
waarin weken kon worden geschaatst. 
De baan voldeed aan alle eisen van de 
KNSB, zodat er veel officiële wedstrij-
den werden verreden. Het bleek een 
supersnelle baan waarop veel records 
sneuvelden. De Telegraaf schreef zelfs 
over het ‘Alma Ata’ van het Noorden. 
Naast wedstrijden op de baan organi-
seerde de ijsvereniging ook Schaive 
Toorn tochten door het noorden van de 
provincie. Misschien wordt er ooit nog 
eens een ‘Krijthe tocht’ verreden, ge-

Door: Hendrien Rolden

noemd naar de legendarische schaatser 
uit Bedum. 

De toekomst
IJsmuts, ijsvrij, ijspret, ijspegels, ijs-
bloemen op de ramen… 
Helaas worden strenge winters steeds 
zeldzamer. Schaatsen, toertochten en 
rondritten op natuurijs lijken tot het 
verleden te gaan behoren. Om leden 
toch te kunnen laten schaatsen kan de 
ijsvereniging uitwijken naar het kunst-
ijs van Kardinge. Maar de ware schaats-
liefhebber wil buiten schaatsen op kra-
kend ijs, wolkjes blazend, met tintelen-
de vingers en koude voeten!  

Hopelijk kunnen toekomstige genera-
ties van de ijsvereniging en haar facili-
teiten genieten zoals vele generaties dat 
de afgelopen 151 jaar in Bedum hebben 
gedaan. 
Als de aarde niet warmer wordt en de 
klimaatverandering niet groter, dan 
viert de IJsvereniging Bedum over 49 
jaar haar 200-jarig bestaan op natuur-
ijs. 
Dat zou fantastisch zijn!
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Opmerkelijke namen en feiten over de IJsvereniging Bedum, Stichting IJsbaan en de IJsclub Bedum

Naar aanleiding van de notulen …
Uit recente notulen van de IJsvereniging Bedum, de Stichting IJsbaan en de IJsclub 
Bedum komen een aantal namen en opmerkelijke feiten naar boven. De namen 
die steevast in de notulen van de IJsvereniging Bedum opduiken zijn van een 
groot aantal enthousiastelingen die de liefde voor het schaatsen delen, maar ook 
bestuurlijk en ambachtelijk hun energie steken in het voortbestaan van de vereni-
ging, stichting en club. Helaas valt het weer niet te plannen, anders hadden ze dat 
ook gedaan. 

Aan het illustere rijtje van ereleden, 
waarin dokter Krijthe en zijn vriend 
Menno Buiskool uit Beerta in 1876 als 
een van de eersten werden opgenomen, 
zijn in de laatste decennia opnieuw een 
aantal ereleden toegevoegd, waaronder 
Andries Bosman, 50 jaar bestuurder/
voorzitter en Jan Mulder, 40 jaar be-
stuurder/secretaris van de IJsvereni-
ging Bedum. En nog steeds zijn zij actief 
binnen de vereniging. Hulde.

Hulde ook voor de gekozen en vele ma-
len herkozen bestuursleden: Henk van 
den Berg, Jeannet Bleker-Katerberg, Pe-
ter van Dijk, Bauke Dijkstra, Peter Lan-
geland, Jolanda Langeland, Chris Slager, 
Linda Stiekema, Caroline van der Werf, 
Tonnie van der Werf, Gerard Woudsma 
en alle andere betrokkenen niet met 
naam genoemd. Met vele vrijwilligers 
zetten zij hun schouders onder de orga-
nisatie. 

Notarieel
De IJsvereniging Bedum die in 1870 
werd opgericht faciliteerde in het begin 
van haar bestaan het schaatsen op het 
Boterdiep. In 1953 werd de eerste lan-
dijsbaan in gebruik genomen op grond 
(ten noorden van de melkfabriek) van 
toenmalig bestuurslid Simon Wijk. Hij 
had notarieel vastgelegd, dat na zijn 
dood de ijsvereniging de grond met zijn 
huis kon kopen. 
Daarvoor werd in 1957 de Stichting IJs-
baan opgericht. In 1985 verhuisde de 
ijsbaan naar de huidige plek in verband 
met verdere uitbreiding van de melkfa-

briek. De aankoop van het ijsbaan- en 
manifestatieterrein tussen Boterdiep en 
Ter Laan is ook door de Stichting IJsbaan 
gedaan. 
De IJsclub is een zelfstandig opereren-
de trainingsclub, bestaande uit leden 
van de IJsverenging Bedum. Deze drie 
‘afdelingen’ kunnen niet zonder elkaar 
bestaan en vieren binnenkort samen het 
door de coronapandemie uitgestelde ju-
bileumfeest.

Ooievaars en circussen 
Het manifestatieterrein dat hoort bij 
de ijsbaan ligt aan de andere kant van 
het IJsbaanpad. Iedere schaatsliefheb-
ber parkeerde daar zijn fiets of auto als 
hij wilde gaan schaatsen op de ijsbaan. 
Maar dat is nu van de baan. Ook de ooi-
evaars moesten meerdere keren verhui-
zen.
Het nest stond eerst op de dijk van de 
ijsbaan, maar daar beviel het de ooie-
vaars niet. Zij kwamen niet terug. Het 
Algemeen Plaatselijk Belang Bedum 
plaatste met subsidie van de NAM een 
nieuw nest op het manifestatieterrein. 
Maar, in verband met de bouw van een 
tijdelijke school en daarna de bouw 
van een tijdelijk onderkomen voor zor-
ginstellingen moest het nest opnieuw 
worden verhuisd. Nu maar hopen dat de 
ooievaars de weg naar Bedum niet zijn 
kwijtgeraakt… 

Een andere opmerkelijke notitie is die 
van de verhuur van het manifestatieter-
rein aan circussen. Zo deden in de afge-
lopen jaren zowel circus Renz als circus 

Bossle Bedum aan. Die trokken altijd 
veel bekijks. Zowel in de tent als daar-
buiten. Niet dagelijks zien Bedumers oli-
fanten, kamelen en andere circusdieren 
grazen in de kom van het dorp. 

Schapen
Om van beide terreinen het gras kort te 
houden en de grond stevig, verpacht de 
Stichting IJsbaan het land aan een scha-
penboer. In de winter van 2017 bleek het 
gras toch te lang. Toen de baan na een 
paar nachten flinke vorst werd geopend, 
leek die meer op een bevroren grasveld 
dan op een schaatsbaan. Er werd een 
‘commissie gras’ in het leven geroepen.

Spuitbaan
De bovenstaan notitie was aanleiding 
voor een discussie over een asfaltbaan. 
Een 400 meterbaan die na opbrengen 
van een dun laagje water snel bevriest en 
waar marathonschaatsers graag op af-
komen. We kennen allemaal de beelden 
van ijsmeesters die in een ratrace probe-
ren met giertank en water na slechts één 
strenge nachtvorst een ijsbaan te maken 
in de hoop de eerste te zijn. 

Lichtweek 
Een ijsbaanterrein dat schaatsen en bal-
lonvaren mogelijk maakt is een bijzon-
der feit.
Tijdens de Lichtweek in september 2018 
werden heteluchtballonnen opgelaten 
vanaf het ijsbaanterrein. Veel Bedumers 
zullen zich die kleurige, laag overvaren-
de ballonnen met in de manden soms 
bekenden, vast nog wel herinneren.
In dat jaar werd ook de ijsbaanverlich-
ting vernieuwd. De bestaande lampen 
konden worden vervangen door led lam-
pen dankzij een subsidie van de NAM en 
een bijdrage van de Stichting IJsbaan. 
 
Versterkingsoperaties
Door de aardbevingen ten gevolge van 
jarenlange gaswinning in Groningen 

zijn ook veel gebouwen in Bedum be-
schadigd. Tussen 2017 en 2019 wer-
den de scholen gerestaureerd of ver-
nieuwd. Tijdens die periode gingen de 
basisschoolleerlingen naar de tijdelijke 
school op het manifestatieterrein. He-
laas kon er niet veel worden geschaatst 
in die periode.
Vanaf 2021 tot 2026 is het manifes-
tatieterrein de tijdelijke zorgvoorzie-
ninglocatie voor ’s Heerenloo, Stichting 
Sprank, Noorderboog en De Hoven waar-
van de gebouwen aardbevingsbestendig 
worden gemaakt. De NAM en de gemeen-
te Bedum/Het Hogeland huurden en hu-
ren daarvoor de grond van de Stichting 
IJsbaan. 
Het zijn opmerkelijke gegevens in de 
notulen en jaarrekeningen van een ijs-
baanvereniging.
De volgende vraag dient zich ontegen-
zeglijk aan: Als Koning Winter komt en 
de vorst lang blijft, de ijsbaan wordt ge-
opend, waar laten de schaatsers nu hun 
ander rijdend materieel?

Groene long
De Stichting IJsbaan beheert het onroe-
rend goed dat bestaat uit het ijsbaan- en 
manifestatieterrein. De totale opper-
vlakte daarvan bedraagt 4,5 hectare. In 
1985 is met de gemeente overeengeko-
men dat het hele gebied niet in het be-
stemmingsplan zal worden opgenomen 
en zal fungeren als ‘groene long’ van 
Bedum. Dit lijkt in tegenspraak met bo-
vengenoemde bebouwing, al is deze van 
tijdelijke aard.  
Want in deze tijd van ontbossing en CO2 
toename beseft iedereen het belang van 
groen. Deze ‘groene long’ hoe klein ook, 
is er een om te koesteren. Schaatsen in 
een prachtige omgeving met gezonde 
lucht is een voorrecht. Samen oud wor-
den en fit blijven zou het motto van de 
krasse IJsvereniging Bedum kunnen 
zijn.   

Uitgave t.g.v. 150 + 1 jarig bestaan van de IJSVERENIGING 
BEDUM, december 2021
(www.ijsbaanbedum.nl)
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Soms is de totstandkoming van een 
verhaal over de geschiedenis van Bedum 
een geschiedenis op zich. Zo ook dit 
verhaal over de beginjaren van de 
IJsvereniging in Bedum dat gebaseerd 
is op een tweetal kasboekjes uit die tijd, 
die ik via een omweg in handen kreeg. 
Deze boekjes geven een leuke inkijk 
in hoe het er toen aan toe ging bij de 
ijsvereniging. 

Zo valt te lezen dat de IJsvereniging 
Bedum in 1870 werd opgericht door een 
aantal notabelen waaronder mr. J.H. 
Leopold, de toenmalige burgemeester, 
die ook de functie kreeg van “president”. 
Een paar jaar later werd hij opgevolgd 
door de heer Anth. Kruizinga die later 
“voorzitter” werd genoemd. Een paar 
andere opvolgers van het eerste uur 
waren de heren J. Klippus, P. Holthuis, 
W. Emmens en J.J. Meyer.

Een eigen terrein was er nog niet. 
Wanneer er voldoende ijs was gevormd 
dan werd er geschaatst op het Boterdiep. 
De ijsvereniging beschikte over een 
aantal houten palen en heel veel touw 
om de baan uit te zetten.
In het eerste seizoen 1869-1870 waren 
er 104 leden die een gulden per persoon 
betaalden. Het duurde tot 1945 dat er een 
prijsverhoging naar twee gulden kwam.  
Verder waren er twee donatrices, de 
mejuffrouwen de weduwe J. Bakker en 
de weduwe H.R. Kloosterhuis die ook 
één gulden betaalden, en twee donateurs 
de heren A.F. Krijthe en R. Huizinga die 
ieder 20 gulden afdroegen. Beide heren 
waren kastelein en als er ijs was dan 
hadden ze veel toeloop van schaatsers.  
Vele jaren was dhr. B.F van Goor de bode. 
Voor het ophalen van de contributies 
kreeg hij 5,30 gulden per jaar. 

De wedstrijdbaan lag vlak naast De 
Kamp. Gedurende de wintermaanden 

IJsvereniging Bedum 150 jaar

Plm. 1980 De voormalige schaatsbaan op het Boterdiep, daar achter het pal De Kamp. 

en is daar na een paar jaar overleden. 
Petrus kreeg later nog een baan bij 
een gemeente elders in Friesland en 
daarna is het echtpaar vertrokken 
naar Arnhem alwaar Petrus aan de 
slag kwam bij de provincie Gelderland. 
Nog weer een paar jaar later kwam hij 
op zijn definitieve werkplek in Brielle 
bij Rotterdam. Hij werd daar directeur 
bij een waterschap. Hij was in Brielle 
jarenlang fractievoorzitter van de VVD 
in de gemeenteraad. 

Een paar jaar na zijn pensionering 
verhuisden Petrus en Maaike naar 
Hoogezand waar ze aan Koninginnelaan 
een prachtige bungalow betrokken. 
Petrus was nog steeds actief. Hij 
volgde diverse cursussen aan de 
universiteit. Ook schreef hij een boek 
over de Joodse gemeenschap in Oost-
Groningen. Mr. Peterus Derk Aisso 
Wijk was Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau en onderscheiden met de 
Thorbeckepenning.

Toen de familie Wijk in Hoogezand 
woonde kwam ik regelmatig langs om 
wat bij te praten, we waren vroeger 
namelijk buurjongens. Maaike overleed 
in 2009. In de jaren daarop kwam ik 
nog regelmatig koffie drinken en wat 
bijpraten met Petrus. In december 2016 
heb ik hem voor het laatst gesproken en 
op 21 januari 2017 is hij overleden; een 
dag voor zijn 92e verjaardag. Petrus is 
in stilte gecremeerd en ik heb daarom 
een condoleance brief gestuurd naar 
zijn erfgenaam en nicht Truida en haar 
man Jannes Stegmeijer uit Termunten. 
Daarbij heb ik vermeld dat als ze wat 
tegenkwamen over Bedum ik mij graag 
aanbevolen hield. 

Anderhalf jaar heb ik niets gehoord 
totdat er eind april 2018 een telefoontje 
van Truida kwam uit Termunten met de 
mededeling: “wij hebben hier een grote 
doos met spullen. Kom maar een keer 
langs als u belangstelling heeft. U moet 
uw vrouw meenemen, dat vinden wij 
gezellig”. Op een mooie avond gingen 
we richting Termunten. We dronken 
een kop koffie en genoten van een flink 
stuk taart. Toen kwam er een grote doos 
te voorschijn vol met fotoalbums en 
vele andere zaken. Ik heb een tas met 
spullen bij elkaar gezocht. We hebben 
nog gezellig wat gepraat en zijn toen 
weer richting Bedum vertrokken. Een 
paar dagen later kwam ik de beide 
kasboekjes tegen. 

Zo kwamen de boekjes na meer dan 60 
jaar weer uit de doos waarin ze in 1953 
beland waren en zijn ze nu weer terug 
bij de ijsvereniging.

Verantwoording foto’s: Jan Mulder en 
archief HVgB.

Dit artikel is eerder 
verschenen in “Zo as 
t was” een uitgave 
van de 
Historische Vereniging 
gemeente Bedum

werd het land naast de baan gehuurd van 
de weduwe J.B. van Oosten. Zij was van 
beroep warmoezenier (groentekweker). 
Als huur kreeg ze voor het winterseizoen 
twee gulden.

In het eerste seizoen laat het kasboek 
onder meer de volgende uitgaven zien:
 - Quitantie no.1. Den 13 december 
1870 aan den heer J. Meyer, wegens 
uitbetaald werkloon voor het plaatsen 
van palen op het land ten oosten van 
de ijsbaan 1,30 gulden.

 - Den 24 december 1870 vracht aan 
Evers voor de bezorging van 18 
Zilveren Schaatsen 0,10 gulden.

 - Den 28 december 1870 betaald aan de 
winnaars van de uitgeloofde prijs en 
premien 160 gulden.

 - Den 31 december 1870 aan B.F van 
Goor, J. Takens, F. Schuurman en G. 
Oosterloo voor het houden van toezigt 
6 gulden.

Zoals gezegd komen deze gegevens 
uit twee kasboekjes uit de begintijd 
van de vereniging. Boekjes die na een 
rondzwerving door een groot deel 
van Nederland weer terugkwamen in 
Bedum. En zo hebben deze boekjes hun 
eigen geschiedenis. 

Simon Johannes Wijk woonde in het 

huis naast de ingang van het oude 
ijsbaanterrein bij de melkfabriek. Later 
was deze woning een kantoor van de 
fabriek en in 2018 is het afgebroken.  
Wijk was bestuurslid van de ijsvereniging 
van 1926 tot 1953, waarvan vele jaren 
als penningmeester. De kasboekjes 
heeft hij waarschijnlijk niet aan zijn 
opvolger overgedragen en zijn in een 
doos beland. 

Naast de woning aan het Boterdiep bezat 
Wijk vier hectare land. In 1953 werd daar 
de ijsbaan aangelegd. De ijsvereniging 
huurde de baan. Wijk overleed in 1957. 
In zijn testament had hij bepaald dat de 
ijsvereniging de baan plus de woning 
kon kopen. Voorwaarde was wel dat 
ze moesten zorgen dat zijn vrouw, Eva 
Wijk-Bosscher, een woonplek kreeg 
in Bedum. Dit was voor het bestuur 
een moeilijke beslissing. Uiteindelijk 
is de koop doorgegaan. De inmiddels 
opgerichte Stichting IJsbaan Bedum 
werd eigenaar van de ijsbaan. Het huis 
werd doorverkocht en er werd gezorgd 
dat mevrouw Wijk een woning kreeg aan 
de Riekele Prinsstraat. 

Het echtpaar Wijk had een zoon Peterus 
Derk Aisso die getrouwd was met Maaike 
Botma. Ze woonde met haar ouders aan 
de Wilhelminalaan en ze was werkzaam 

op het gemeentehuis 
in Bedum. Toen Petrus 
zijn studie rechten 
had voltooid vertrok 
hij met Maaike naar 
Sexbierum waar 
hij een baan kreeg 
bij de gemeente. 
Het huwelijk is 
kinderloos gebleven. 
Later toen mevrouw 
Wijk hulpbehoevend 
werd, kwam ze bij de 
kinderen inwonen 

Door: Jan Mulder
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Mooie anekdotes uit een roemrijk verleden van de IJsvereniging

Jan Mulder en Peter van Dijk, bestuurders met de 
hoofdletter B, nemen ons mee in de historie
Ze wonen twee huizen van elkaar af en zijn alle twee erelid van de IJsvereniging 
Bedum. Op hun eigen manier besmet met het ijsvirus, maar qua karakters totaal 
verschillend. Jan Mulder (80) en Peter van Dijk (57) spelen een belangrijke rol in 
de geschiedenis van de club. Mulder zat veertig jaar in het bestuur. Van Dijk was 
op zijn zestiende al bestuurslid en is de huidige voorzitter. Speciaal voor deze 
jubileumkrant zoeken we ze op aan de Lageweg.

1941. Een echte Bedumer. 
Slechts één keer in zijn 
leven verhuisd. Van Lage-
weg 9 naar nummer 7. Op 
steenworp afstand van de 
oude ijsbaan op het terrein 
van Domo. In 1974 kwam 
Mulder in het bestuur. “Ik 
kende de toenmalige voor-
zitter Andries Bosman wel. 
We hadden bij elkaar in de 
klas gezeten. Hij vroeg me 
en zo is het gekomen.” 
Eerst 32 jaar secretaris en 
daarna nog acht jaar be-
stuurslid. In 2014 zwaaide 
Mulder af. “Ik kon wel aar-
dig schaatsen hoor en ging 
als er echt natuurijs lag wel 
een keer naar Zoutkamp of 
zo, maar verder had ik er 
niet zoveel mee. De gezel-
ligheid in het bestuur dat 
vond ik altijd geweldig.”

Verjonging
Voor van Dijk is het een 
heel ander verhaal. Via 
tien jaar penningmeester-
schap is van Dijk nu alweer 
een jaar of vijf voorzitter. 
Geboren op 24 november 
1963, de dag na de dood 
van John F. Kennedy. Hij 
verhuisde op zijn elfde 
vanuit Garnwerd naar Be-
dum. Het schaatsvirus zat 
er van jongs af aan al in. 
“Zo gauw het kon proberen 
of het ijs van het Reitdiep 
het al hield. En dan naar 
Winsum en Schouwerzijl. 

Prachtig!”  

Vanaf 1 november worden de weerkaar-
ten extra goed in de gaten gehouden 
door van Dijk. “Dan wil ik het ijs er wel 
in praten, maar dat lukt vaak niet. Het 
begint te kriebelen als er vorst in de 
lucht zit. Ik krijg het er warm van. Echt 
schaatskoorts. Gezelligheid, saamhorig-
heid. De jeugd kan schaatsen en het hele 
dorp is erbij betrokken.”

Van Dijk belandde rond 1980 voor het 
eerst in het bestuur. “Ze vonden dat het 
tijd was voor verjonging en gingen op 
zoek naar mensen met een technische 
achtergrond. Ik zat op de MTS en ie-
mand kende mij.” 

Het was in de tijd dat de oude baan bij de 
DOMO er nog was. Mulder hierover. “Dat 
was geen geweldige baan. Een beetje te 
smal. Niet geschikt voor wedstrijden en 
er stond aan de ene kant veel meer water 

dan de andere kant.” De herinneringen 
zijn warm. “We hadden eerst een soort 
kippenhok als kantine. Mevrouw Bakker 
van Hotel ’t Gemeentehuis zorgde voor 
drinkerij. Later kregen we een betonnen 
loods met een grote petroleumkachel 
erin.”

“Een lel van een kachel was dat”, weet 
van Dijk nog. “Dat heeft menig jas ge-
kost als je er tegenaan kwam. Maar het 
was heel gezellig ondanks de walm van 
petroleum. En heel gevaarlijk natuurlijk, 
want het is heel brandbaar.” In 1987 ging 
hij met zijn vrouw terug naar Garnwerd 
om in 1994 terug te keren naar Bedum 
en amper een jaar later weer terug in het 
bestuur.

DOMO
Een belangrijke gebeurtenis is de over-
gang naar de huidige baan midden jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Mulder weet 
het nog goed. “In 1983 kwam de directie 
van Domo met de melding dat ze het ter-
rein waar de ijsbaan lag nodig hadden. 
Notaris Bouwman heeft toen opdracht 
gekregen op zoek te gaan naar een nieu-
we plek.”

En die kwam er. “De grond was van twee 
baronessen uit Twente die alleen wil-
den verkopen als het goed was voor het 
plaatselijk belang. En zo kreeg de club 
dankzij DOMO drie hectare grond om 
een baan te maken”, weet  Van Dijk uit 
de overlevering.
In 1985 volgde de officiële opening 
van het Scheuvelhoes. Het hoogtepunt 
van Mulder in de veertig jaar bestuurs-
dienst. “Het gaf zoveel verbeteringen en 
meer mogelijkheden. Op de oude baan 
hadden we bijvoorbeeld niet eens een 
toilet. Nu ligt de ijsbaan mooi centraal. 
Ook mensen die niet schaatsen kunnen 
er van genieten. Door de Terlaanster 
Klap is de ijsbaan beter bereikbaar en 
aan water geen gebrek.” 

Zuiver op de graad
Het feest na afloop heeft Mulder een 
mooie herinnering aan. “Er waren hap-
jes over. Ik fietste langs de spoorbrug 
naar huis. Daar zat een kuil in de weg. 
Dat wist ik, maar ik was niet al te zuiver 
op de graad meer. Ik reed erin en daar 

Mulder is ingetogen. Hij geniet vooral 
van binnen. Van Dijk is de flapuit en 
zegt wat er in hem op komt. Als ze hun 
ijsbaanherinneringen vertellen, glinste-
ren de ogen van beiden als sterren in 
een heldere vorstnacht.

Rijmpje
Wie bewaart die heeft wat. Dat geldt ze-
ker voor Mulder. Notulenboeken uit het 
historische verleden van de ijsclub zijn 
bij hem wel besteed en van iedere dag 
maakt hij aantekeningen in zijn agenda 
met steevast een rijmpje van een paar 
regels. “De vrouw van mijn voorganger 
als secretaris die dichtte de notulen al-
tijd op rijm. Dat heb ik een beetje over-
genomen.”
In de krant stond bij de uitnodiging voor 
de jaarvergadering steevast een gedicht. 
Zoals ‘heeft de vorst zijn werk gedaan 
dan komt de Schaive Toren Tocht eraan.’

Een oorlogskind, geboren op 10 mei 

gingen de hapjes. Zo kwam ik thuis met 
een kop vol schrammen, maar geen hap-
jes voor mijn vrouw haha.”

Feestjes vieren zijn belangrijk. Naast het 
runnen van de baan werd in 1982 de eer-
ste Schaive Toren Tocht georganiseerd. 
Een toertocht die tot nu toe drie keer 
verreden is. Van Dijk begint te glim-
men. “De eerste keer was een groot suc-
ces. We hadden bijna 3000 deelnemers 
en die betaalden allemaal zeven gulden 
vijftig. ’s Avonds hadden we toen groot 
feest in Hotel ’t Gemeentehuis. De pen-
ningmeester was des duivels dat we de 
opbrengst bijna verdronken hadden.”

Mulder kijkt met een goed gevoel terug 
op zijn veertig jaar. “Met gelijkgestem-
de mensen bezig zijn dat is mooi. Vaak 
even een uurtje vergaderen en daarna 
gezelligheid tijdens de jaarvergadering. 
Met verloting. Vaak een dikke haas, een 
fles jenever of cognac. Ik dronk het liefst 
een helder borreltje. De fles staat nog in 
het kastje van het Scheuvelhoes, want er 
is ja geen drankvergunning meer om te 
mogen verkopen.”

Zamboni
En dan is er nog het verhaal van de 
‘dweileend’ in de jaren tachtig. Een soort 
zamboni. “Ik was van het ontwikkelen 
en ondernemen”, zegt van Dijk glim-
lachend. “Het ketelwater van de Domo 
was zacht water. Dat tankten we en via 
een paar dweilen brachten we dat water 
aan op de baan. Het Alma Ata van het 
Noorden haha. Minder weerstand om te 
schaatsen. Cees Frankruyter heeft hier 
nog een Europees record op de tien ki-
lometer gereden. Zestien minuten en 44 
seconden.”

Die eend kwam overigens niet zomaar 
tot stand. “Dat moest natuurlijk getest 
worden. Dat deden we op het Boterdiep 
en dat ging niet vlekkeloos. We joegen 
een keer hard tegen de wal aan dat de 
eend total-loss was en we opnieuw kon-
den beginnen.”

Terug naar het nu. De laatste jaren is 
natuurijs steeds schaarser. Mulder komt 
wel met een opvallende statistiek. “Ik 
heb het uiteraard bijgehouden en in mijn 

Door: Theo Sikkema
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veertig jaar in het bestuur hebben we ie-
der jaar minstens één dag ijs gehad.”
Afgelopen winter was de baan nog een 
week open. “We zijn toen laat open ge-
gaan, maar hadden in tegenstelling tot 
veel banen in de omgeving wel mooi ijs”, 
zegt van Dijk terugkijkend. “Onze doel-
stelling is het bevorderen van de schaats-
sport voor jong en oud. Veel generaties 
zijn groot geworden op natuurijs. Dat is 
inmiddels veel minder natuurlijk, maar 
het leeft wel. We kunnen op een dag zo 
duizend man op het ijs hebben.”

“Dat het echte natuurijs steeds minder 
wordt, is wel jammer natuurlijk. Hele-
maal nu, sinds Onderdendam geen ijs-

vereniging meer heeft, we een deel van 
het parcours van de Noorderrondritten 
onderhouden”, stelt Mulder vast. 

Multifunctioneler
De club speelt in op minder vaak ijs. 
Van Dijk hierover. “We kijken naar het 
steeds multifunctioneler maken van de 
baan. Zo willen we midden op de baan 
een fietsparcours voor de jeugd en er 
zijn plannen voor een spuitbaantje van 
2.500 vierkante meter met isolerend 
schuimbeton. Dan kunnen we in één 
nacht een ijsvloertje voor de jeugd heb-
ben.” Ook wordt in de zomer een beach-
volleybaltoernooi georganiseerd.

Maar er gaat niets boven echt natuurijs. 
’s Avonds voor het naar bed gaan in de 
lucht kijken of het helder is. Dat doet 
van Dijk als het weer kriebelt. “We staan 
er financieel goed voor. Hebben duizend 
leden en een prima accommodatie, maar 
ik zou graag weer een toertocht organi-
seren of wedstrijden op de baan heb-
ben.” 
Hoop op ijs doet leven. Zeker bij van 
Dijk. “Die strenge winter komt echt nog 
wel een keer hoor daar ben ik niet bang 
voor.” En Mulder maakt daar dan onge-
twijfeld een rijmpje over in de trant van 
‘het natuurijs komt er aan en zo kan de 
ijsbaan in Bedum nog honderdvijftig 
jaar bestaan.’

Leerlingen Sint Walfridusschool schaatsen 
zeker driemaal per jaar
Sinds midden jaren zeventig schaatsen 
de kinderen van de groepen 3 t/m 8 
van de katholieke Sint Walfridusschool 
in Bedum drie keer per jaar op de 
kunstijsbaan in Groningen. Drie kwar-
tier les op de ijshockeybaan, even wat 
drinken en eten en daarna drie kwar-
tier vrij schaatsen op de 400-meter-
baan. Hoe is dit ontstaan? Stef Heijnen, 
oud-directeur van de Walfidusschool in 
Bedum vertelt er enthousiast over.

park werd twee keer het Europees Kam-
pioenschap allround voor vrouwen geor-
ganiseerd. Heijnen licht toe: “Ik kan me 
herinneren dat onze kinderen schaats-
les kregen en dat daarna de baan voor de 
dames van het EK was. De Oost-Duitse 
dames kwamen al op het ijs, terwijl wij 
nog rondjes reden. Wat ging dat hard! En 
het zal vast en zeker wel eens geregend 
hebben, maar als ik aan het stadspark 
terugdenk scheen de zon en dacht ik, 
terwijl ik met de kinderen rondjes reed: 
Wat heb ik een mooi beroep, zo verdien 
ik wel heel gemakkelijk mijn geld.”  

Kardinge
“Vanaf 1993 schaatsen de leerlingen van 
de Walfridusschool op de baan van Kar-
dinge. Voor het vervoer naar de ijsbaan 
deed/doet de school een beroep op de 
ouders. Toen de school fors groeide had-
den we tussen de 25 en 30 auto’s nodig. 
En dat gaf nooit problemen. Er gaven 
zich vaak zoveel ouders op, dat de leer-
krachten hun auto’s thuis konden laten. 
Er zijn ouders die alle keren meegereden 
hebben,  in de jaren dat hun kind(eren) 
mee schaatsten . Fantastisch,  ik word er 
nog steeds blij van. Het was ook erg ge-
makkelijk dat er zoveel ouders meegin-
gen. Alle kinderen moesten hun schaat-
sen aan. En daarbij was hulp wel heel 
erg gewenst.” 

“Het doel van het schoolschaatsen is om 
de kinderen te enthousiasmeren voor 
het schaatsen en de eerste basisvaar-
digheden bij te brengen. Een aantal kin-
deren had dat natuurlijk niet nodig. Ik 
denk dan o.a. aan Jolanda en Peter Lan-
geland, Martijn en Anna Brand, Maurits, 
Friso en Thiadrik Kramer. Maar ze had-
den veel plezier en vonden het leuk om 
hun meester uit te dagen om een wed-
strijdje te rijden. Op het rechte eind ging 
het nog wel, maar in de bochten verloor 
meester, die de techniek van het ‘pootje 
over’ niet goed beheerste, veel tijd.” 

Schaatsen is gym op de ijsbaan
“Het ging natuurlijk vooral om die kin-
deren die niet zo goed konden schaat-
sen, maar die met veel inzet de lessen 
volgden. Zoals de jongen die het school-
schaatsen helemaal niets vond, maar 

die ik in een natuurijsperiode in Onder-
dendam op de schaatsen tegenkwam. 
Geweldig. Er waren natuurlijk kinderen 
die bij het vrij schaatsen wel erg snel de 
bankjes aan de kant opzochten. Maar 
dan moesten ze wel een goede reden 
hebben. In de klassen had ik verteld dat 
je tijdens een gymles in de gymzaal ook 
niet zomaar aan de kant gaat zitten. En 
het schaatsen is ook een gymles, maar 
dan op de ijsbaan.” 

“Prachtig om te zien hoe de meestal jon-
gere kinderen die na hun eerste les, heel 
dapper aan een rondje van 400 meter 
begonnen. En als je nog niet goed kunt 
schaatsen is 400 meter een heel end. Wat 
een doorzettingsvermogen!”
 
“Als er tussen de schaatslessen een peri-

ode van natuurijs was, kon je dat bij de 
volgende les heel goed merken. Het ni-
veau was dan gelijk een stuk hoger. Als 
er natuurijs was en de ijsbaan in Bedum 
was open gingen we daar natuurlijk ook 
wel een middag naar toe. De kinderen 
kregen bij ieder rondje een stempel en 
kregen de volgende dag op school een 
schaatsdiploma.” 

“De Sint Walfridusschool feliciteert de 
ijsvereniging met hun 150-jarig bestaan. 
Schaatsen levert voor veel kinderen veel 
plezier en natuurlijk is bewegen voor 
iedereen belangrijk. En wat is er leuker 
dan met z’n allen te gaan schaatsen. 
Laten we hopen dat de Sint Walfridus-
school het schoolschaatsen nog lange 
tijd in ere houdt.” 

Mooi beroep
“Het schoolschaatsen begon in de peri-
ode dat de heer Assen ‘hoofd der school’ 
was. Hoe het precies is ontstaan is mij 
niet bekend maar het begon op de kunst-
ijsbaan in het Stadspark. In december 
1970 werd de oude natuurijsbaan in het 
Stadspark vervangen door een kunstijs-
baan. Onze leerlingen schaatsten daar 
op historische grond. In 1905 was de na-
tuurijsbaan in het Stadspark als tweede 
ijsbaan in Nederland het decor van het 
Wereld Kampioenschap Allround. Kun 
je nagaan: een WK schaatsen op een na-
tuurijsbaan in Groningen. Coen de Ko-
ning uit Edam won zijn eerste wereldti-
tel door drie afstanden te winnen. 

Op de latere kunstijsbaan in het Stads-

Door: Stef Heijnen
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Jolanda Langeland:

‘Ik kon er zijn wie ik was en dat voelde goed’
Als je met Jolanda Langeland (40) over natuurijs in Bedum begint dan 

voel je vreugde, blijdschap en nostalgie. Maar ook iets onbeschrijfelijks. 

“Dat heb ik nog altijd. Als je weet dat er natuurijs aankomt dan heb ik 

altijd een ander gevoel dan normaal door de week.”

Haar eerste herinneringen gaan over de 
kortebaan wedstrijdjes met school. “Dan 
waren we met heel veel op het ijs en 
moest je het geluk hebben om niet direct 
tegen een hele goeie te moeten. Dat 
leverde traantjes op.” Schaatsen was een 
gezinsgebeuren kan Langeland zich ook 
nog herinneren. “Met vader en moeder 
mee. Met het hele gezin zo vaak mogelijk 
het ijs op. Vaak direct uit school naar 
de baan. Dat gevoel heb ik nog altijd. 
En natuurlijk warme kwast waar je de 
eerste keer je mond aan verbrand.”

ik, maar hij koos uiteindelijk voor 
het voetballen. Ik wist vrij snel dat ik 
de marathonkant op wilde. Ik vond 
schaatsen gewoon heel tof en door 
meer te trainen en door te zetten werd 
ik beter. Dat heeft me fraaie momenten 
opgeleverd. Ik kon er zijn wie ik was en 
dat voelde goed.”

Noorderrondritten
Rijden op natuurijs droeg daar aan bij. 
“Hier op de baan en op mijn veertiende 
reed ik de Noorderrondritten. Helemaal 
alleen met de support van mijn moeder 
en mijn opa en oma langs de kant. Daar 
ervaarde ik voor het eerste de echte 
vrijheid van schaatsen en hoe makkelijk 
het is om tijdens sport contact te maken. 
Goeie herinneringen. Toen had ik wel het 
gevoel hier wil ik meer van.” Dat vader 
Willy marathons reed is ook bepalend 
geweest. “We gingen vaak mee naar de 
baan en keken bij zijn wedstrijden. Ook 
was ik fan van Alida Pasveer en zo was 
ik onbewust al verkocht en ben ik erin 
gerold.” 

Holland Venetië Tocht
Langeland reed twee wedstrijden op de 
baan van Bedum. Een keer gewestelijk 
kampioenschap langebaan. “Dat was 
toen buiten mededinging, want ik was te 
jong volgens mij. Toen reed ik voor de 
eerste keer een drie kilometer weet ik 
nog. De tweede keer waren de Groninger 
kampioenschappen marathon in 
2012. Dat was het laatste jaar met veel 
natuurijs. We zaten op de Weissensee, 
maar er stond iets te gebeuren in 
Nederland. Dat voelde je aan alles. 

Het leek erop dat de Elfstedentocht 
door zou gaan. Ik ben toen met Foske 
Tamar van der Wal als enige twee van 
het damespeloton teruggegaan. Op 
maandagavond werd ik hier in Bedum 
gewestelijke kampioene. Ik voelde mij 
verplicht om te rijden, aangezien ik 
sinds 2009 in het bestuur zat, en daarna 
was het iedere dag koers. De volgende 
zondag won ik toen de Holland Venetië 
Tocht en een dag later viel de dooi in.” 

Veel energie
“Met acht wedstrijden in acht dagen. Het 
was de mooiste week van mijn leven.” 
Een kleine drie jaar later kondigde ze 
haar afscheid aan, maar stoppen met 
sporten was niet aan de orde. Langeland 

trapt jaarlijks de nodige kilometers 
weg op de racefiets en het schaatsen 
blijft altijd trekken. “Ik ben vanaf 2010 
secretaris in het ijsbaanbestuur. Ik heb 
altijd veel plezier aan het schaatsen 
beleefd en daarom ben ik ook in het 
bestuur gestapt. Ik wil graag mijn 
steentje bijdragen en de voldoening die 
ik zelf altijd uit de sport heb gehaald 
geef ik graag door. Zelf schaatsen, een 
gezin dat wil schaatsen en besturen is 
niet ideaal trouwens (met een glimlach). 
Als de baan open is voel ik me verplicht 
om er te zijn, want er is altijd genoeg te 
doen. Maar gelukkig geeft het mij enorm 
veel energie als ik vrolijke mensen zie 
die plezier beleven aan het schaatsen.”

Zenuwachtig
De drang naar natuurijs is altijd gelijk 
gebleven bij de energieke liefhebster 
van het rijden op de ijzers. “Als er ijs ligt 
en ik moet werken dan baal ik onwijs. 
Dan wil ik het liefst vrij nemen. Ik word 
ook zenuwachtig hoor. Zeker in mijn 
marathonjaren. Dan wist je nog niet wat 
er ging komen en bouwde het zich op.”
Samen met broer Peter werd Langeland 
op een slootje bij de Piet Heijnstraat 
gezet of op het Boterdiep. “Het is niet zo 
dat we direct wegreden hoor. We werden 
op onze vijfde lid bij IJsvereniging 
Groningen. Peter was veel beter dan 

Nico en Gertjan Groendijk zijn inwoners 
van Bedum. Zij deden al vaak mee aan 
de Special Olympics. Ze vermaken zich 
met schaatsen op de langebaan en bij het 
shorttracken. In deze disciplines zijn ze 
‘heel wat mans’. Wat kunnen die man-
nen hard zeg! Dat maakt dat ze daardoor 

NICO en GERTJAN zijn TOPPERS op SCHAATSEN
de hele wereld over reisden naar onder 
andere Alaska, Inzell, Athene en Zuid- 
Korea. Ook reden ze veel wedstrijden in 
Nederland. Ze worden op die momenten 
begeleid door hun coach Herman Bos.
Nico en Gertjan volbrachten ook de Alter-
natieve Elfstedentocht (100 km) in Japan. 

Vader Groendijk schaatst ook. Hij reed 
met Nico twee keer De Elfstedentocht in 
Finland en ze zijn ook één keer in Zwe-
den geweest om die lange tocht tot een 
goed einde te brengen.
In 2019 reden Nico en Gertjan, voor de 
16e keer, de Alternatieve Elfstedentocht 

(100 km) op de Weissensee. En natuurlijk 
reden ze de tocht uit! U begrijpt natuur-
lijk wel dat de prijzenkast van de broers 
goed gevuld is! Bedum mag trots zijn op 
deze sportieve schaatsers.

Door: Theo Sikkema

Door: Jeannet Katerberg
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Als vierjarige was Elise Favre al verzot 
op schaatsen. Ze schaatste in haar jonge 
jaren graag op natuurijs. Toen ze ouder 
werd ontdekte ze het mooie van skeele-
ren. De belangstelling voor deze sporten 
heeft ze met gemak nog zo’n tien jaar 
doorgetrokken naar nu. Het liefst staat 
ze elke dag op de schaats, maar dat kan 
niet in zo’n typische wintersport. Ge-
lukkig zijn er voldoende alternatieven 

en sport ze op allerhande manieren om 
in conditie te blijven en snelheid te ver-
beteren. Sport betekent zoveel voor haar 
dat ze dit met verve zes dagen per week 
doet. “Ik skeeler ook maar het schaatsen 
blijft mijn favoriet.” De skeelersport is 
risicovol en Elise heeft al diverse valpar-
tijen meegemaakt, vooral op de skeeler-
baan. “In Ten Boer heb je zo’n baan en 
daar heb ik volop getraind maar nu niet 
meer, want ik zit nu in de schaatsselec-
tie.” Dat betekent in de zomermaanden 

De sportweek van Elise

Talentvolle jonge schaatsster uit Bedum timmert aan de weg
Het leven van de dertienjarige Elise Favre staat volledig in het teken 

van sport. Schaatsen is de hoofdmoot. Thuis en school geven haar alle 

ruimte en ze vindt bij beide ook de stimulans om door te gaan met waar 

ze zo van houdt. Nagenoeg elke dag van de week is ze met deze sport 

bezig en boekt ze mooie resultaten.  

wielrennen, krachttrainen, skeeleren en 
hardlopen. Het sportschema is stevig. 
Elke dag pakt ze een onderdeel met af 
en toe een rustdag tussendoor. 

Topsport Talentschool
Het sporten is goed te combineren met 
haar opleiding tl (theoretische leerweg) 
aan het vmbo. Op de Topsport Talent-
school in Groningen krijgt ze alle ruimte 
om in de ochtenden te trainen. De school 
is juist bedoeld voor topsporters en top-
dansers die naast sport en dans worden 
opgeleid voor vmbo, havo of atheneum. 
In de middag volgen de leerlingen regu-
lier onderwijs en de ochtenden worden 
ingeroosterd voor sport. Door de vele 
sporturen wordt op ander terrein iets 
ingeleverd. De vakken kunst en muziek 
worden er niet gedoceerd. Elise trekt op 
met leerlingen in haar klas die allemaal 
een andere sportrichting hebben geko-
zen. Zo begeeft ze zich tussen een mix 
van leerlingen die aan voetbal, judo, 
basketbal of tennis doen. “In mijn klas 
ben ik de enige die de schaatssport op 
dit niveau beoefent. In de parallelklas 
zit wel een schaatser.” Ze vindt een goed 
evenwicht in sport en studie want naast 
haar prima sportieve prestaties gaat 
het met de andere vakken ook goed op 
school. De school geeft ook vrijaf wan-
neer de leerling wordt geselecteerd voor 
wedstrijden of kampioenschappen. Eli-
se werd twee jaar geleden geselecteerd 
voor internationale wedstrijden in Ber-
lijn. Dit jaar hoopt ze daar weer mee te 
doen. Ze maakt kans omdat er weinig 
meisjes vanuit haar club in Groningen 
meedoen. De selectietraining is aanvul-
lend op haar trainingen van IJVG. Ook 

is ze natuurlijk lid van IJsvereniging 
Bedum, wanneer er ijs ligt kan ze daar 
snel even het natuurijs op! Elise ziet 
dat er nog steeds aanwas is van jongere 
schaatsers bij haar vereniging. “Dat is 
positief voor deze sport.”

Techniek
Door de pandemie was het lange tijd 
onduidelijk of ze op de zomerijsvloer 
van het Thialf in Heerenveen mag rij-
den. In afwachting ging ze onverdroten 
door. “Ik heb een heel goed zomersei-
zoen gehad.” Tijdens de wintermaan-
den gaat haar vader vaak mee naar het 
YVG-uurtje. “Hij heeft zelf ook een tijdje 
geschaatst, geeft tips en traint wel eens 
met mij.” Ieder jaar hoopt ze op natuur-
ijs. Dit jaar schaatste ze nog op het Pa-
terswoldsemeer en had ze een training 
op het Zuidlaardermeer. “Het was veilig 
en lag er goed bij.” Om letterlijk goed 
beslagen ten ijs te komen werkt ze aan 
haar techniek. “Daar moet ik goed mee 
bezig.” Balans en kracht spelen ook een 
belangrijke rol. “Als je dat goed afstemt 
en nog beter gaat doen, ga je ook sneller. 
Ik heb goede trainers, deze letten goed 

op mijn techniek.” Ze kan moeilijk in-
schatten wat haar talenten op de lange 
afstand zijn, want die rijdt ze nog niet. 
De KNSB bepaalt de afstanden die leef-
tijdgebonden zijn. “De marathon voor de 
jeugd begint met drie ronden en loopt 
op naar 15. De afstanden van de lange-
baanwedstrijden lopen op van 300, 500, 
700, 1.000 en ten slotte 1.500 meter. Rijd 
je een goeie tijd, dan mag je een afstand 
rijden die hoort bij het opvolgende jaar.” 
Haar specialiteit weet ze nog niet exact, 
dat zal de komende jaren moeten blij-
ken.  

Toekomst
Elise grijpt haar kansen en hoopt op een 
mooie schaatscarrière. Of ze in de toe-
komst alleen een focus houdt op schaat-
sen vindt ze nu lastig aan te geven. “Ik 
vind zoveel dingen leuk om te doen, ik 
ga ook graag met kinderen om. Over 
een vervolgopleiding heb ik nog niet 
nagedacht.” Ondanks haar volle agenda 
houdt ze genoeg vrije tijd over om te 
chillen met haar vriendinnen in Bedum 
en Groningen.

Van der Kamp miste zelden een jaarvergadering  
In het verleden brachten veel Bedumers 
uren door op de ijsbaan. Eén van hen 
was Anco van der Kamp. Een fanatieke 
schaatser. Hij was bijna 60 jaar lid van 
de ijsvereniging van Bedum en miste 
zelden een jaarvergadering. En op deze 
vergaderingen nam hij altijd even het 
woord. Zijn betrokkenheid bij de ijsver-
eniging was groot.

Schaatsen was een sport die hij lang en 
met heel veel plezier heeft beoefend. 
Samen met zijn schaatsvrienden Sjoerd 
Boersma en Alle Dijkstra ging hij iedere 
woensdagmorgen schaatsen in Gronin-
gen. Eerst op de kunstijsbaan in het 
Stadspark en later op de overdekte ijs-
baan van Kardinge.                      

Na het schaatsen werd er koffie gedron-
ken aan de Julianalaan in Bedum. Om 
beurten bij de dames Van der Kamp, 
Boersma of Dijkstra. Dit werd vaak afge-
sloten met het drinken van een borrel en 
dan kwamen de herinneringen en stoere 

verhalen….. 
De mannen  waren overigens een be-
zienswaardigheid op de ijsbaan want zij 
schaatsten in hun gewone kleren met de 
broekspijpen in de sokken, een stropdas 
voor, in regenjas of colbert. Op een gege-
ven moment zei één van de dames ach-
ter de kassa van de ijsbaan:  “Heren, u 
moet eens met uw vrouwen naar de stad 
gaan om schaatspakken te kopen”. Al-
dus geschiedde… Boersma, Dijkstra en 
van der Kamp gingen met de vrouwen 
naar V&D. Daar werden geen strakke 
schaatspakken gekocht maar een soort 
joggingpakken in opvallende kleuren; 
paars, rood, blauw en groen. Opnieuw 
maar nu op een andere manier vielen de 
mannen op de ijsbaan op.

Anco van der Kamp overleed in 2018 op 
de respectabele leeftijd van 90 jaar. Het 
schaatsen zorgde er mede voor dat hij 
lang vitaal en gezond bleef tot op hoge 
leeftijd.

Door: Ineke van Zanten

Door: Familie van der Kamp
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WEIFF

HYPOTHEEKADVIES

VALKEMA
MACHINERY BV

IMPORT
EXPORT 

BartBedum.nl
Elektro- serviceshop
verkoop, reparatie en installatie www.beaunouveauwonen.nl

Kom naar onze woonwinkel en laat u inspireren door ons 
uitgebreide assortiment. Hulp nodig? Vraag ons naar een 
persoonlijk kleur- en interieuradvies!
 

Grotestraat 5-7 | 9781 HA Bedum | Telefoon (050) 301 22 03
E-mail wimspithoff@colorsathome.nl

BEHANG

GORDIJNEN

VLOEREN

RAAMDECORATIE

E. Groefsema en Zonen  
Bedum

-
Schilders

van huis uit!
-

Mede dankzij deze ondernemers ligt deze jubileumkrant bij u op de mat!
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Pearle Opticiens Bedum
Grotestraat 15D

Tel. (050) 207 33 46

arcel     eijerink
M M H Y P O T H E K E N . N L PLANTSOENSTRAAT 2 BEDUM

DI T/M VR 10:00 - 17:00 ZAT 10:00 - 16:00

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Oude Dijk 19
9781 BL Bedum
www.coolman.nl 
Tel. (050) 3016025 
info@coolman.nl

N
T
M

De Vlijt 28c, 088-0005757, www.den-ommelanden.nl

· direct een afspraak
· zonder verwijzing
· vanaf 7 uur ’s morgens

· inloopspreekuur
· ook aan huis
· zaterdagopening

HOUTHANDEL HARKEMA

Verbindingsweg 20 - 9781 DA Bedum - 050 - 301 23 21
info@harkemabedum.nl - www.harkemabedum.nl

Voor een gedegen advies en echte service
Houthandel Harkema levert alle soorten hout voor binnen en buiten, 

levering direct uit voorraad. Wij volgen de nieuwe trends, 
zodat u alle seizoenen kunt genieten van de vele toepassingen van hout.

Eigen productie en verduurzaming van houten erfscheidingen, 
zowel in standaarduitvoering als op maat gemaakt.

n  Tuinhout, vele soorten
n  Hardhout
n  Tuinschermen
n  Pergola’s
n  Houten tuinmeubilair
n  Blokhutten en tuinhuisjes

n  Speeltoestellen
n  Tuindecoratie
n  Onderhoudsproducten
n  Hang- en sluitwerk
n  Dierenverblijven

Erkend dealer van:

5.500 m2 

 

Emmalaan 30
9781 EB Bedum

tel.: 050 - 301 24 12

Openingstijden: 16:30 - 22:00
Bezorgen van: 16:30 - 21.:30

Pearle Opticiens:
•  Gratis deskundige oogmeting door 

een gediplomeerde opticien

•  Grootste keuze monturen, glazen, 
contactlenzen en zonnebrillen

•  Al een enkelvoudige bril vanaf 30 euro en 
een multifocale bril vanaf 110 euro

•  Zichtgarantie: kosteloos nieuwe glazen 
als uw sterkte binnen 1 jaar verandert

•  Gratis opknapbeurt van uw bril

Grotestraat 15D, Bedum
Tel. (050) 207 33 46

Ons leveringsprogramma:
Tractoren Compressoren Tuin-/gereedschappen 
Werktuigen Accuservice Speelgoed / miniaturen
Mestsystemen Hogedrukreinigers Weideafrastering
Stalinrichting IJzerwaren Veegeneesmiddelen 
Hydrauliek 
Constructiewerk 

www.rutgersmechanisatie.nl

Total Cleaning
Con�dence

Stedumerweg 3
9781 TV Bedum
Tel 050 - 301 30 37
Fax 050 - 301 55 89
E-mail info@rutgersmechanisatie.nl
Web www.rutgersmechanisatie.nl

LMB RUTGERS BEDUM

Ons leveringsprogramma:
Tractoren Compressoren Tuin-/gereedschappen 
Werktuigen Accuservice Speelgoed / miniaturen
Mestsystemen Hogedrukreinigers Weideafrastering
Stalinrichting IJzerwaren Veegeneesmiddelen 
Hydrauliek 
Constructiewerk 

www.rutgersmechanisatie.nl

Total Cleaning
Con�dence

Stedumerweg 3
9781 TV Bedum
Tel 050 - 301 30 37
Fax 050 - 301 55 89
E-mail info@rutgersmechanisatie.nl
Web www.rutgersmechanisatie.nl

LMB RUTGERS BEDUM

Mede dankzij deze ondernemers ligt deze jubileumkrant bij u op de mat!

Grotestraat 36  |  9781HD Bedum
Tel 050-5255040  |  bloemdekoraties@gmail.com

Boterdiep w.z. 18, 9781 EH Bedum
tel. 050 - 301 29 58
mob. 06 - 12 94 31 96
mail: dickgroefsema@hotmail.com

Postbus 32  9780 AA  Bedum

 17e Univé 
bedrijven

zaalvoetbal 
gala

Groenvoorziening A.J. van der Werf b.v.
Industrieweg 33   9781 AC Bedum

T (050) 301 25 00
F (050) 301 58 28

E info@groenwerf.nl    W www.groenwerf.nl

Ten Post
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Groenvoorziening A.J. van der Werf b.v.
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E info@groenwerf.nl    W www.groenwerf.nl
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Groenvoorziening A.J. van der Werf b.v.
Industrieweg 33   9781 AC Bedum

T (050) 301 25 00
F (050) 301 58 28

E info@groenwerf.nl    W www.groenwerf.nl
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smARt DEltA
Dutch solutions for global challenges

Ondernemers, ontzettend bedankt!

Industrieweg 35 - 9781 AC Bedum
Telefoon (050) 301 23 31 - administratie@smit-beton.nl - www.smitbeton.nl

Levering volgens de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014 van Bouwend Nederland en BFBN.

K.V.K nr:
BTW nr:
BANK:

02-064890
NL8263.80.621.B01
NL87RABO0305824260

Industrieweg 35 - 9781 AC Bedum
Telefoon (050) 301 23 31 - administratie@smit-beton.nl - www.smitbeton.nl

Levering volgens de algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014 van Bouwend Nederland en BFBN.

K.V.K nr:
BTW nr:
BANK:

02-064890
NL8263.80.621.B01
NL87RABO0305824260

Schaatsclub Bedum is het zusje van de ijsvereniging

Schaatsen: Hoe het begint en hoe je beter wordt
Daar sta je dan. Voor het eerst van je le-
ven, aan de rand van een ijsbaan. Kan jij 
je die eerste keren nog herinneren? Wij 
zijn de schaatsclub Bedum, we trainen 
in de winter op de 400-meterbaan van 
Kardinge. Maar ook wij zijn ooit stunte-
lig begonnen, net als ieder ander.

Het ongemakkelijke begin
Je ouders binden je een paar ‘ijzers’ on-
der, met veters of riempjes, maar altijd 
te strak. “Ga maar staan”. Dat lukt dus 
niet. Ze hijsen je omhoog. “Nu moet je 
schaatsen”. Je hebt geen idee hoe. Je 
staat wankel, dreigt te vallen, grijpt je 
vast aan het eerste beste been dat in 
de buurt is. Is dit leuk? Je krabbelt wat 
vooruit. Je ziet een vriendje hard gaan. 
Verdorie! Hoe doet hij dat. Links, rechts, 
je loopt met lange passen, steeds snel-
ler. Je begint een paar slagen te glijden. 
Dit is gaaf. Je armen zwaai je fanatiek 
mee. “Kijk mamma”, je draait je half om 
en BAM. Daar lig je. Tjee wat is dat ijs 
hard. Je staat op. Je leert, met vallen en 
opstaan.

Dit smaakt naar meer
Je bent wat ouder, sterker en hebt al 
wat vaker op het ijs gestaan. Je hebt een 
schaats die je enkel goed ondersteunt, 
niet te dikke sokken. Je staat stevig. Je 
hebt geleerd dat je opzij moet afzetten 
met het ene been en dan (even) moet glij-
den op je voorste been. Als je wat min-
der rechtop staat glijd je makkelijker en 
langer. “Met je neus, je knie en je teen op 

één lijn” kreeg ik zelf als jong jongetje 
mee als tip. Het helpt als je niet teveel 
met je armen zwaait, je lichaam rus-
tig boven je voorste been houdt. Links, 
rechts, afzet opzij. Je kunt nu lekker 
vaart maken. “Afzetten met je hele ijzer! 
Je mag de punt niet horen krassen”. Nu 
nog leren die bochten onder de knie te 
krijgen. “Pootje over”. Ook dat lukt be-
ter als je wat lager zit. “Je kont naar bin-
nen draaien, alsof je op een bagagedra-
ger zit”. Ook zo’n aanwijzing die mijn 
bochtentechniek met sprongen vooruit 
liet gaan. 

Profiteren van natuurijs!
De strenge winters zijn op één hand te 
tellen. Als er dan natuurijs is, dan is de 
ijsbaan in Bedum een mooie start. Even 
dat gevoel weer krijgen. Maar je bent 
toe aan meer. Je wilt als er natuurijs 
is wel een tochtje maken, genieten van 
die bevroren plassen, met vrienden of 
familie. Je conditie is wel goed, maar 
je bent na een uurtje eigenlijk wel moe. 
De techniek vergt nog energie en je ge-
bruikt spieren die je het hele jaar niet 
gevoeld hebt. Vooral je rug. Je zou willen 
trainen. Ja de ijsbaan op Kardinge is er. 
Maar is dat leuk? In je eentje niet, maar 
samen wel!

Schaatsen als trainings-sport
Je bent sportief en baalt er eigenlijk 
van, dat er maar zo weinig natuurijs is. 
Je zit in de zomer misschien wel op de 
racefiets en zoekt wat voor de donkere 
natte wintermaanden. Misschien heb je 
nu zelf al kinderen. En wil je die ook 
wat beter kunnen voordoen èn uitleg-
gen hoe je dat lekkere glijgevoel onder 

de knie krijgt. Dan ben je zeer welkom 
bij schaatsclub Bedum. 

Uurtje op woensdagavond in Kardinge 
We trainen in de winter op de woens-
dagavonden op de 400-meterbaan van 
Kardinge. Met vier niveaugroepen, om 
als volwassenen te bewegen op het ijs. 
Steeds een beetje beter. Van half oktober 
tot maart is de baan open. Beter worden 
doen we samen, met trainers die je week 
voor week, lekker laten rondrijden, maar 
ook oefeningen en individuele aanwij-
zingen geven. Zodat jij dat lekkere ge-
voel steeds beter onder controle hebt.

Zo verbeter je; schaatsen als denk-sport
We rijden in een treintje, groepjes van 
vier tot zes rijders. “RUSTIG rijden, laag 
zitten, denk aan je techniek!” Er is in 
al die jaren niets veranderd. Toch ga je 
vooruit. Onderweg geniet ik volop; in 
de slag van mijn voorgangers, in onze 
fraaie clubkleding. De aanwijzingen 

van de (oud)-trainers in mijn hoofd. Al-
lemaal kanjers: Tiemen van Dijken, Lex 
Cazemier, Jolanda Langeland, Imke van 
Melle, Ger Warink, Arjen Veen, Wim 
Dijkstra, et al. Genoeg tips om onderweg 
over na te denken; ‘Knie vooruit duwen, 
afzet met je hak, schouders laten han-
gen, smal sporen, billen naar de boar-
ding, druk houden in de bocht, ontspan-
nen bijsluiten, buikspieren aantrekken, 
etc’. Werken aan je techniek en conditie. 
Wat blijft dit een gave sport!

Train je een keer mee?
Heb jij al een redelijke schaatsbasis en 
wil je tips en oefeningen om beter te 
worden?
Train dan één of twee keer mee met onze 
schaatsclub op de woensdagavond op de 
baan van  Kardinge. Gewoon op het pu-
blieksuur, om 20.15u. Nieuwsgierig?
Mail met je vraag of interesse naar; 
schaatsclubbedum@gmail.com

Gert Beenes
Schaatsservice

Door: Han-Paul van Westing 
voorzitter schaatsclub Bedum
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Schaatsen speelt een belangrijke rol in het leven van Gert Beenes, toen en nu. Al zijn er ook 
periodes in zijn leven dat hij de ijzers niet onderbond. Het begon met schaatsen op houtjes op 
de Kerkhofgracht in Onderdendam, de plaats waar Gert Beenes zijn jeugd doorbracht. “Dat was 
een supergezellige tijd, heel Onderdendam was daar. En vroor het stevig door? Dan gingen we 
op het Boterdiep.” Gert droeg een bekende familienaam in dit kleine dorp dat toen zeventien 
Beenessen telde. 

De passie voor het schaatsen en skeeleren druipt er vanaf

Hoe Gert Beenes in de wedstrijd zit

Gert groeide op in het gezin waar alles 
in het teken stond van het transportbe-
drijf. “En daar had ik zo’n hekel aan. Ik 
wilde boer worden, koeien melken.” Dat 
lukte ook het eerste jaar. Toch kwam hij 
uiteindelijk op de vrachtwagen terecht. 
Bij groothandel 4=6 werkte hij in de em-
ballage maar besloot toch zijn ‘groot’ 
rijbewijs te halen en begon daar zijn 
chauffeursloopbaan. Hij herinnert zich 
de eerste rit. Na het rijbewijs afgehaald 
te hebben bij het gemeentehuis ging hij 
direct op pad met een grote vrachtwagen-
combinatie, Friesland in. Heel spannend. 
Uiteindelijk werd het voor diverse werk-
gevers en het eigen bedrijf zelfs interna-
tionaal. 

Inmiddels werkt hij negentien jaar in het 
transport bij ODN te Bedum. Dit beroep 
gaf weinig vrije tijd en er was eigenlijk 
nooit tijd voor schaatsen. Toch zette hij 
alles op alles om de Noorderrondritten in 
1985 en 1986 te rijden. Samen met zijn 
broer Tamme besloten ze om twee uur 
’s nachts te vertrekken voor lijnritten op 
Alkmaar. Ze kwamen de volgende nacht 
om twee uur weer thuis. “Om 6 uur in die 
ochtend stond ik in Baflo op scheuvels. 
Mijn oom vond het belachelijk dat ik met 
zo’n drukke baan ook nog wilde schaat-
sen maar iedereen werkte eraan mee dat 
ik op tijd bij de start stond. In totaal heb 
ik die vier keer gereden, ook in 1987 en 
in 1997.”

Nederlandse Kampioenschappen
In 1998 begint Gert met training in Kar-
dinge. Door meer buurtwerk in het bedrijf 
kreeg hij meer tijd. Dat begon met eens 
per week schaatsen, het ging hem goed 

af. Drie dagen voor vertrek naar Oos-
tenrijk (Weissensee) werd hij gevraagd 
mee te gaan want er was nog plek in de 
auto. Niet voor één gat te vangen ging 
Gert deze uitdaging aan. Het schaats-
avontuur kreeg hem daar voor het eerst 
goed te pakken. Het werd een vicieuze 
cirkel. Hij reed wedstrijden, stond op 
het podium en trainde steeds meer, vijf 
keer per week Kardinge en een keer per 
week een andere sport. “Maar dan ben 
je nog absoluut nog geen professional.” 
Vroeger keek hij enorm op tegen Albert 
Bakker en Egbert Post. Later zat hij met 
ze in de wedstrijd en vond hij dat een 
schouderklopje waard. Vier keer werd hij 
uitgenodigd voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen. “Mooi moment is dat, zo’n 
brief van de KNSB met officiële stempel. 
Dan rijd je voor de punten en als dat 
hoog is rijd je mee.” Het hoogst haalbare 
voor hem was zijn finish als negende op 
de Weissensee in de Nederlandse Kampi-
oenschappen op natuurijs. 

Hij hoopt er komend jaar zijn 20e edi-
tie te rijden. Het schaatsen komt dan wel 
op een lager pitje, want in die week bindt 
hij ook de lange latten onder, deze sport-
man pur sang. 
Geheel onverwacht reed Gert eens samen 
met Henk Angenent en Erik Hulzebosch 
de open Oostenrijkse Kampioenschap-
pen. Een tocht voor niet licentiehouders. 
Gert gaf zich na een oproep in het Mara-
thonmagazine op. Een paar uur tevoren 
werd echter op de Weissensee omgeroe-
pen dat ook licentiehouders werden toe-
gestaan. Om het verschil te duiden: deze 
twee professionals zaten direct al op 
twee kilometer voorsprong en Gert kwam 

als laatste over de streep. 

IJsvereniging
Binding met de Bedumer 
IJsvereniging is vanzelf-
sprekend voor Gert. “Op 
trekker met schuif even 
de scheuvels oet en een 
uurtje schuiven.” Op een 
zaterdag heeft hij met vijf-
tien man de hele baan vrij 
van sneeuw geschept. “En 
dan doe je zondagochtend 
de ogen open, allemaal re-
gen. Alles voor niks.” Hij 
herinnert zich het oude 
Scheuvelhoes en de ge-
zellige baan. Hij moest 
wennen aan de nieuwe 
ijsbaan dat eerst een niet 
omzoomde open ruimte 
was. Later kwam dit goed 
met een mooie groene 
rand. Om een wedstrijdli-
centie te verkrijgen moest 
hij lid worden van de YVG 
(Ysvereniging Groningen). 

Bestuurlijk was hij actief bij deze club en 
heeft daar ook meegewerkt aan de festi-
viteiten rond het 150-jarig bestaan. 

Vanaf 1991 is hij lid van de Koninklijke 
Vereniging De Friesche Elf Steden. De 
Elfstedentocht heeft hij helaas niet ge-
reden. Slechts een keer maakte hij kans, 
in 1997, maar helaas: niet ingeloot. Hij 
heeft ook niet stiekem meegedaan, want 
op dat moment denk je niet dat het min-
stens 23 jaar duurt dat zich weer een 
mogelijkheid aandient. Trots is Gert op 
zijn prestaties in de Noorder Rondritten 
waar hij bij de eerste 25 van de toerrij-
ders eindigt. 

Sport
Door een heupblessure lukt het schaat-
sen momenteel ‘voor geen meter’. Er zijn 
gelukkig alternatieven. Skiën lukt wel en 
ook wielrennen of spinnen op de sport-
school. Een wandelaar is hij niet. “Ik heb 
alle boeken van het Pieterpad gekocht, 
twee etappes uitgelopen en ik ben er 
klaar mee. Ik heb respect voor wande-
laars. Een struuntocht leverde mij zoveel 
spierpijn dat ik nu weet dat de Nijmeegse 
Vierdaagse echt geen makkie is.” Vanuit 
de schaatswereld werd Gert geattendeerd 
op het skeeleren. Ook dat heeft hij lang-
durig gedaan en deze premiejager werd 
drie jaar achtereen kampioen van de drie 
noordelijke provincies. Eigenlijk ging 
hem dat nog beter af dan schaatsen. Een 
valpartij tijdens zijn positie in de kop 
van het peloton in een wedstijd in Zwaag-
westeinde gaf zoveel ongemak dat hij is 
gestopt met wedstrijden. “Het werkt niet 
meer als je bang bent om te vallen”. 

Voorbereiding
Vijftien jaar geleden organiseerde Gert 
samen met Willy Langeland de finalewed-
strijd van het skeelerseizoen in Bedum 
en daarna nog vier keer zelf. Dan kwa-
men er circa 140 deelnemers aan de start. 
Echter het animo daalde zo sterk dat met 
nog slechts 30 deelnemers hij besloot te 
stoppen. De afname in belangstelling en 
liefde voor sport ziet Gert ook in andere 
sporten. Het wordt vooral meer gezocht 
in gezelligheid. “Twee rondjes schaatsen 
en hup de kantine in. Elkaar afmatten is 
er niet meer bij. Dat die passie er niet 
meer is, is jammer.” 

Gerts passie is zeker van een andere orde 
te noemen en toch laat hij ook wel eens 

een steekje vallen. Voor zijn eerste tocht 
op de Weissensee (200 km) was hij zo ze-
nuwachtig dat hij ’s nachts geen oog dicht 
heeft gedaan. Het was vroeg opstaan 
want het startschot loste om 7 uur en 
het hotel waar hij verbleef was een eindje 
rijden (70 km). Door alle nervositeit en 
het ontbreken van een goede nachtrust 
was bij Gert de scherpte er volledig af. 
Een kilometer voordat ze de Weissensee 
bereikten mompelde Bennie Zwarten-
kot vanaf de achterbank: “Oh ja, ik heb 
dien scheuvels nog in de auto gooit, ik 
kwam ze teeg’n in het hotel.” Gert is hem 
eeuwig dankbaar. Ondanks deze slechte 
voorbereiding heeft hij toen goed gere-
den. “Daarna kak je in”. Ook op andere 
momenten is de voorbereiding niet altijd 
voortreffelijk. “Laten we nog een biertje 
doen en dan om 23.00 uur naar bed gaan. 
Maar het ging zo mooi dat we uiteindelijk 
om 02.00 uur kruipend naar huis gingen. 
Ik schaatste de volgende dag de sterren 
van de hemel, dus wat zegt het?” 

Verkoop
De gedachte aan het starten van een win-
kel ontstond een paar jaar geleden. Zijn 
sportmaat Willy Langeland was over-
leden en Gert heeft toen de familie ge-
raadpleegd of hij de verkoop- en onder-
houdsactiviteiten zou mogen overnemen. 
Inmiddels slijpt, onderhoudt en verkoopt 
hij schaatsen en skeelers. Hij overweegt 
zelfs om weer met skeelertraining aan 
dames te starten. Daar is belangstelling 
voor. Het enthousiasme en het leuke van 
de sport geeft hij graag door. Hij is door 
de wol geverfd, weet veel van sport en 
is soms tegendraads. Zeker als het over 
voeding gaat. “Ik eet gerust stamppot 
mous (boerenkool) met worst en houd 
me niet bezig met voeding.” Wel is hij een 
keer voor de gek gehouden op de Weis-
sensee. Bij elk rondje gebruikte hij uit 
zijn ‘tasje met zelen (banden) d’r aan’ een 
krentenbol en een klein flesje verdunde 
suikerwater. Het drankje was echter ver-
vangen door Jägermeister. Hij heeft het 
niet gedronken want dat zou afstappen 
betekenen. 
Ooit zat hij tegenover A-rijder Jannes Ka-
dijk die de legendarische woorden sprak: 
“Met een zware tocht in de benen is de 
pijn na een dag weer over. Als je afstapt 
heb je daar drie jaar later nog last van.” 
Dat is precies zoals Gert in de wedstrijd 
zit.

Door: Ineke van Zanten
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Andries Bosman en Gerard Woudsma 
door het ijs verbonden
Twee superbestuurders met bijna tachtig jaar bestuurservaring. Andries Bosman (80) en Gerard 
Woudsma (75) hebben heel wat water bevroren zien worden op de Bedumer ijsbanen. We blikken 
terug op hun ijsbeleving, speciaal voor de jubileumkrant. 

Bosman, geboren op 13 mei 1941 op 
Westerdijkshorn 14, weet niet eens exact 
meer wanneer hij plaats nam in het be-
stuur van IJsvereniging Bedum. Het 
moet rond 1966 geweest zijn. Bosman 
was meer dan veertig jaar voorzitter en 
is tot op de dag van vandaag nog altijd 
bestuurslid. Maar als je tegen hem zegt 
dat dit wel heel bijzonder is vertrekt de 
man geen spier. Alsof het de gewoonste 
zaak van de wereld is. “Het sfeertje op 
de baan is altijd geweldig.”

‘Sportofiel’ met slappe enkels
Woudsma zag het levenslicht op 8 febru-
ari 1946 in de wijk Helpman in Gronin-
gen en verhuisde in 1954 naar Bedum. 
Hij werd op enig moment Hoofd Welzijn 
van de gemeente Bedum en kwam in 
1985 in het bestuur. “Het bestuur wilde 
destijds graag een kort lijntje met de 
gemeente. Dat was handig om zaken te 
regelen.” Het had niet te maken met zijn 
schaatskwaliteiten. “Ik had slappe en-
kels, dus schaatsen zat er helaas niet in”, 
zegt Woudsma, die zichzelf ‘sportofiel’ 
noemt. “Ik volg alle sporten.”

Steenfabrieken
Voor Bosman was het een ander ver-
haal. Op zijn vijfde schaatste hij al rond. 
“Mijn moeder kon goed schaatsen en 
mijn vader was meer een schoonrijder. 
Zo gauw het kon gingen we op de gracht 
rond de boerderij. Zwarte gymschoen-
tjes met houtjes ik weet het nog goed.” 
Als het even kon op het Boterdiep, maar 
dat viel niet altijd mee. “In mijn jonge 
jeugd waren er nog veel steenfabrieken 
langs het diep en dat zorgde voor veel 
steenstof op het ijs wat goed glijden las-
tig maakte.”

Wanneer het begon te vriezen waren ze 
niet bij de baan weg te slaan. Zeker Bos-
man niet. Hij was er vaak als eerste en 
deed als laatste het licht uit. Het waar-
om is voor beide heren hetzelfde. Bos-
man. “Schaatsen is een apart iets. Alle 
maatschappelijke rangen en standen 
verdwijnen op het ijs. Iedereen heeft ple-
zier. En de gezelligheid erbij prachtig.” 
Zo ziet Woudsma het ook. “Bedum was 
een verzuilde gemeenschap, maar op de 
baan vervallen geloven. Alle gezindten 

schaatsten rond. Dat de zuilen wegvie-
len vond ik altijd mooi.”

Gezelligheid 
Bosman werkte op een bank en had het 
zo geregeld dat hij vrij kon nemen als 
het ijs op de baan dik genoeg was. “Mijn 
vrouw had er vaak geen moeite mee dat 
ik de hele dag op de baan was. Snel even 
naar huis om te eten en weer door.” Het 
hoogtepunt van het jaar voor Bosman, 
die niet van een strakke organisatie 
houdt. “Iedereen kreeg de ruimte en 
dan kwamen we er met elkaar wel uit. 
Het is heel belangrijk om iedereen in de 
waarde te laten en niet dictatoriaal op 
te treden. Als er ijs is dan moet er snel 
gehandeld worden. Niet teveel in proto-
collen werken, want het loopt toch altijd 
anders dan je denkt. Gezelligheid in het 
bestuur is belangrijk met na afloop een 
hapje en een drankje.”

Uiteraard was er wel een vorm van taak-
verdeling. Woudsma was in zijn eerste 
jaren algemeen bestuurslid, maar werd 
al snel vicevoorzitter. “Samen met Jan 
Mulder organiseerden we  schoolwed-
strijden. In mijn eerste baan was ik 
consulent sportieve recreatie bij de ge-
meente Groningen en had ik ervaring 
met organiseren. Daarom ging ik snel 
iets met wedstrijden doen. Mijn dochter 
werd altijd tweede achter Foske Tamar 
van der Wal.” Later won Van der Wal 
meer dan veertig marathons en is twee-
voudig Nederlands kampioen marathon-
schaatsen op kunstijs.

Bevroren ogen
Woudsma viel met zijn neus in de boter, 
want tijdens zijn eerste jaren in het be-
stuur was sprake van strenge winters. 
Daar draagt hij tot op de dag van van-
daag nog een erfenis van mee. “In één 
van mijn eerste jaren organiseerden we 
een langebaan wedstrijd en ik moest 
maar baancommissaris worden. Het 
vroor meer dan vijftien graden en ik 
kreeg last van bevroren ogen. Daar heb 
ik nog altijd last van. Ik werd weer op 
temperatuur gebracht met jenever.”

Dat gebeurde allemaal op de huidige 
baan, de groene long van 
Bedum. Bosman maakte 
de hele overgang vanaf 
het Domo terrein hier 
naartoe mee. “Het is goed 
dat we daar vertrokken 
zijn. De toegangsroute 
was gevaarlijk. Er kon 
maar één auto over een 
smal bruggetje, maar er 
zijn gelukkig nooit onge-
lukken gebeurd. Stroom 
was dan wel gratis, maar 
er was geen waterlei-
ding. Water haalden we 
in melkbussen bij de fa-
briek vandaan.”

Live op de radio
“Toen de Domo op een gegeven moment 
de grond wilde gebruiken om uit te brei-
den was het bestuur van meet af aan 
duidelijk”, weet Bosman. “Geld hebben 
we niks aan. Daar kunnen we niet van 
schaatsen. De directie van Domo moest 
maar op zoek naar grond en dan konden 
we ruilen.” Zo geschiedde. Het was de ju-
ridisch adviseur van het bestuur, nota-
ris Bouman, die het voor elkaar kreeg. 
De dochters van de overleden professor 
Clevering woonden in Twente en wilden 
hun grond wel kwijt. “Handel is gemak-
kelijk als beide partijen tevreden zijn en 
dat was hier het geval.” 

In 1985 werd de nieuwe ijsbaan offici-
eel geopend. Het jaar waarin de tweede 
editie van de Schaaive Toorn Tocht ver-
reden werd. Iets was Woudsma prach-
tig vond. “Ik moest het verkeer regelen 
en op een gegeven moment kwam Jaap 
Nienhuis eraan en kon ik direct live 
op Radio Noord vertellen hoe de situ-
atie in Bedum was. Prachtig!” Die editie 
was een groot succes en trok veel deel-
nemers. Dat werd ’s avonds gevierd bij 
George Stiekema van Hotel ’t Gemeen-
tehuis. En hoe, dat weet Bosman nog 
goed. “De deur ging na afloop voor de 
vrijwilligers open. En dat liep een beetje 
uit de hand, want het bleef niet bij vrij-
willigers. Iedereen had zogenaamd wel 
een bijdrage geleverd. Een groot deel 
van het inschrijfgeld konden we direct 
aan George geven haha.”

Marathons
Zo kijken beide heren met genoegen 
terug op hun bestuurlijke periode. Ze-
ker in de tijd dat er veel ijs lag blikt 
Woudsma terug. “We hebben een vier-
honderd meter baan en organiseerden 
veel wedstrijden. Marathons ook. Daar 
kwam altijd veel publiek op af. Dat was 
leuk om mee te maken.” Bosman had 
ook altijd een missie. “Het doel is dat 
er geschaatst kan worden en dat ouders 
zich geen zorgen hoeven te maken als 
de kinderen gaan schaatsen. Ik beleef 
dan veel plezier aan hun enthousiasme 
en onbezorgdheid. De liefhebber van 
wedstrijden moet ook de ruimte krijgen. 
Die combinatie is voor mij het belang-
rijkste.” Ook is Bosman sinds de jaren 
tachtig jurylid bij het Gewest Groningen 

van de schaatsbond, KNSB.

Woudsma kreeg tien jaar geleden een 
koninklijke onderscheiding voor al 
zijn bestuurlijke activiteiten. Zo is hij 
bijvoorbeeld dertig jaar fondsenwer-
ver van de Mytylschool in Haren en al 
ruim 35 jaar voorzitter van de Stichting 
IJsbaan. De stichting verhuurt de baan 
aan de ijsbaanvereniging en beheert 
de grond. “We hebben viereneenhalf 
hectare onder ons. In het kader van de 
bevingsproblematiek heeft er een nood-
school met zestien lokalen gestaan en 
nu staat er tijdelijk een woonzorgcom-
plex met ruim negentig woningen. Als 
dat verdwijnt krijgen we een evenemen-
tenterrein voor circus en kermis, komt 
er een spuitbaantje om snel natuurijs 
te hebben plus verlichting.” Woudsma 
wil dit hele project graag afronden en is 
daarom voorzitter gebleven.

Golfbeweging
Ondertussen vindt Woudsma het jam-
mer dat het de laatste jaren niet meer 
echt wil vriezen. “Ik vind het heel jam-
mer dat er steeds minder ijs is en de 
jeugd geen schaatsen meer leert. Die 
hele cultuur verdwijnt. In 2012 hadden 
we voor het laatst schoolwedstrijden. Ik 
hoop oprecht dat we weer meer koudere 
winters krijgen.”
Bosman ziet dit anders. “We overdrijven 
een beetje dat er steeds minder ijs komt 
vind ik. Toen onze kinderen klein waren 
begin jaren zeventig hebben we ook ja-
ren geen ijs gehad. Het is een golfbewe-
ging. Het is zeker onmiskenbaar dat er 
opwarming is, maar dat is al het geval 
sinds de ijstijd.”

Ridder Woudsma beleefde een mooie 
tijd. Anders had hij het geen 35 jaar vol-
gehouden. “Ik ben loyaal, maar het was 
ook echt leuk. Dat klinkt misschien raar 
uit de mond van iemand die niet kan 
schaatsen. IJspret en de schaatscultuur 
dat hoort bij Nederland. Dat is van ons.” 
Ondertussen is de man die in mei met 
zijn vrouw verhuisde naar Groningen 
nog niet van plan om bestuurlijk te stop-
pen stelt Bosman glimlachend vast. “Je 
moet actief blijven en in beweging zijn. 
Ik heb het altijd met verschrikkelijk veel 
plezier gedaan.” 

Door: Theo Sikkema
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Arie Wieringa super vrijwilliger voor de ijsvereniging
‘k Heb bijna nooit scheuvels onder had

Hoe kan het dat een man die eigenlijk 
nooit schaatste toch 22 jaar als bestuurs-
lid de ijsvereniging met raad en daad 
diende? “Je wilt toch iets betekenen voor 
het dorp en ik had de middelen.” On-
langs bezocht hij Jan Mulder (voormalig 
secretaris) om nog eens door de hand-
geschreven notulenboeken te bladeren. 
Nu is alles digitaal. “Jan las de notulen 
altijd op rijm voor in de jaarvergadering. 
Je ziet dat hij er schik van heeft. Je hebt 
altijd baas boven baas, want Jan Mulder 
en Andries Bosman droegen respectieve-
lijk veertig en vijftig jaar hun steentje bij 
in het bestuur. Dat moet behalve plichts-
getrouw toch ook gezellig zijn geweest, 
anders houd je het niet zo lang vol in 
eenzelfde samenstelling. Ik was er voor 
de klusjes. Ik had gereedschap, auto’s en 
brandstof. Ik zie me nog met ‘petrolie 
over Botterdaip’ sjouwen”, zegt Arie.

Scheuvelhoes en melkfabriek
Achter de melkfabriek bevond zich de 
ijsbaan met het betonnen gebouwtje 
waar je vergaderde en de schaatsen on-
derbond, het Scheuvelhoes. Als je daar 
de dag of avond doorgebracht had, kon 
je dat niet geheimhouden. De petroleum-
kachel verwarmde en geurde het huisje 
maar ook zijn bezoekers. Vanaf zijn wo-
ning liep Arie dan met aan elke hand 

twintig liter petroleum om de kachel van 
brandstof te voorzien. In 1985 wilde ‘de 
oude Domo’ voor een fabrieksuitbrei-
ding grond aankopen. De ijsvereniging 
verkocht een stuk en werd daarmee een 
van de rijkste verenigingen van het dorp. 
Dit betekende dat een nieuw ‘Scheuvel-
hoes’ moest worden gekocht. Deze werd 
op de kop getikt in Woudrichem. 

AOW
Arie is een geboren Bedumer. Eerst aan 
Ter Laan 20 en later op Ter Laan num-
mer 10. Zijn ouders verwachtten dat hij 
boer zou worden. Maar Arie, geen lief-
hebber van koeien, zag dit niet als zijn 
toekomst. Hij wilde eigenlijk vrachtwa-
genchauffeur worden. Toch is het anders 
gelopen. 
Op jonge leeftijd was hij al vrij van 
school, ging aan het werk bij een loon-
werker en maakte lange dagen. Zijn 
zelfstandig bestaan begon op zijn 25ste; 
loonwerk met een trekkertje. Machines 
lagen hem beter dan vee. Zijn bedrijf 
groeide, ieder jaar kwam er een mede-
werker bij. “Als je nu een bedrijf wilt 
hebben, moet je eerst geleerd hebben.” 
Jarenlang woonde Arie met zijn gezin bij 
het bedrijf. “Het was zes dagen per week. 
Maar de laatste jaren begon de klant al 
op de zevende dag, de zondagavond, te 
bellen.” Het was ook mede door dit be-
drijf dat Arie iets kon betekenen voor de 
Bedumer schaatsliefhebbers. Hij is van 
het uitproberen. Hij kan slecht thuis zijn 
en is ‘altied onderweg’ oftewel aow. Het 
autorijden -bij voorkeur op glad ijs- heeft 
aantrekkingskracht. Ook ventileert hij 
graag zijn ideeën over verkeersoplossin-
gen. “Waarom moet de bocht zo smal en 
is er wel aan de uitstekende spiegels van 
zwaar verkeer gedacht?” Voor een goede 
doorstroming van het verkeer in zijn 
dorp denkt hij graag mee. 

IJsvereniging
Hij en ook zijn echtgenote Annie doen 
graag iets voor andere mensen. Toen de 
ijsvereniging een beroep op hem deed, 
schaarde Arie zich bij een clubje dat el-

Een imposante staat van dienst voor de ijsvereniging. Zo kun je het zeker noemen als je het over 
Arie Wieringa hebt. Toen hij stopte als bestuurslid kreeg hij de titel ‘erelid’. Arie is niet de man 
die zich daarop laat voorstaan. Hij hoeft niet met speciale egards te worden behandeld. “Nee, doe 
maar gewoon, zo bijzonder is het nou ook weer niet.”

kaar goed lag. Met het onder water zetten 
van de ijsbaan wordt het schaatsseizoen 
jaarlijks ingeluid. Vaak begin november 
maar ook wel eens een paar weken later 
als er geen vorst in de lucht zit. Dan lo-
pen er schapen. “Het gras moet er eerst 
af.” Als de vorst zich aandiende, begon 
het te kriebelen. Eerst werd gekeken of 
de ijsbaan ‘het kon houden’. Was de ijs-
vloer sterk genoeg, dan ging de vlag uit 
bij het Hotel Gemeentehuis. “Het voelt 
trouwens alsof de ijsbaan vroeger vaker 
open was en er toen strengere vorsten 
waren.” Zodra de ijsbaan open was, be-
gon het werk voor Arie. Hij zette zijn ma-
teriaal of zelfs zijn medewerkers in en 
veegde sneeuw van het ijs. Hij kon zich 
goed vrijmaken in zijn bedrijf waar het 
in de winter iets rustiger was. Bij het 
grove werk kon je op hem rekenen, maar 
met barwerkzaamheden in het Scheuvel-
hoes deed je hem geen plezier. Daarvoor 
kreeg hij ontheffing. “Schaatstochten 
organiseren en daarin meehelpen, dat 
vond ik het mooiste.” Hij had een mobi-
lofoon, dat was heel handig in een toer-
tocht. Hij reed dan de EHBO’ers in een 
jeepauto langs de route. Zo’n tocht orga-
niseren vergde veel voorbereiding. Het is 
voorgekomen dat alles geregeld was, de 
dooi intrad en de tocht niet doorging. “Al 
het werk was dan voor niets gedaan.”

Arie houdt van avontuur. Samen met Ge-
rard Geerlings ontwikkelde hij de dwei-
leend, een lelijk eend autootje met dweil-
apparaat dat het ijs op ging. Een perfecte 
dweil met warm water van de Domo-
fabriek. Hij reed ook gerust met zijn 
auto vanaf huis over het Boterdiep. Dan 
kon hij direct zijn antislipvaardigheden 
in praktijk brengen. Hij had er diverse 
trainingen in gevolgd. Ook probeerde 
hij eens ‘s avonds laat zijn snelheid uit 
op het gladde Boterdiep. Hij realiseerde 
zich later dat het verwarrend was voor 
de automobilisten op de weg naast het 
Boterdiep. Die dachten met een spookrij-
der te maken te hebben. 

Boterdiep
Bij een strenge winter heeft de schaatser 
een keuze: de ijsbaan of het Boterdiep. 
Beide locaties waren enigszins concur-
renten van elkaar. Dit uitte zich in een 
fanatieke ijsbaanbestuurder die men-

sen sommeerde niet bij de ijsbaan te 
parkeren als ze op het Boterdiep gingen 
schaatsen. “Maar dat kan natuurlijk niet, 
ijs is er voor iedereen.” Op allerlei vlak 
werden mensen ingezet voor de IJsver-
eniging. Arie herinnert zich de bode, die 
voor de club de contributies moest in-
nen. “Zo onder de koeien vandaan met 
zijn geurende en ‘kleurende’ melkers-
kleding nog aan klopte hij bij de leden 
aan. Dat werd niet door iedereen gewaar-
deerd. Anderen vonden het daarentegen 
mooi want het was zoals hij was. Toch 
vonden we dat we met de bode in gesprek 
moesten. Met drie bestuursleden be-
zochten we hem. Voorzichtig legden we 
uit dat ledenbezoek op deze wijze niet 
kon. De bode liet ons echter niet alle drie 
van harte binnen, maar ik had de klomp 
tussen de deur.” 

Vrijwilliger
Bestuurlijk is hij actief geweest in di-
verse verenigingen. Hij herinnert zich 
nog goed zijn bijdrage voor een wieler-
ronde. Op een Goldwing motor vervoer-
de hij een fotograaf, die achterstevoren 
plaatsnam om de mooiste foto’s van de 
renners te maken. “Het zweet gutste me 
onder de helm vandaan want ik hoorde 
het gevloek en getier van de fietsers die 
vooraan wilden fietsten. Je moet me 
hier nooit weer voor vragen!” Vrijwilli-
gerswerk vraagt om flexibiliteit en moet 
goed gefaciliteerd worden, ook in de re-
gelgeving. Arie is geen moraalridder en 
lapt soms voor het goede doel de regel-
tjes aan zijn laars. Zoals toen, naar de 
tocht der tochten in Friesland. Hij ging 
op pad met een auto met een grijs kente-
ken waarin hij ondanks het verbod toch 
een paar mensen meenam op de achter-
bank. Het is goed gegaan. Te vaak ver-
pesten regeltjes de praktijk: met Sinter-
klaas gebruikten we een aanhangwagen 
met gaas waarop tachtig kleine kinderen 
en tachtig ‘bliede gezichten’ zouden wor-
den vervoerd. De verzekering stak er een 
stokje voor. “Of het nu voor de huifkar 
van Opmaat is, als koerier bij Certe, of bij 
de ijsvereniging, ik kan nog veel voor an-
deren doen. Vrijwilligerswerk gaat vaak 
om daden en minder om geld. Ik kan ei-
genlijk geen nee zeggen.”

Door: Ineke van Zanten
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ijsvereniging Bedum

uit de oude doos


