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Het was de afgelopen weken hoogseizoen
voor de ijsverenigingen. Friesland telt 111
van deze clubs, waarvan de oudste de Koninklijke IJsvereniging Dokkum uit 1840
is. Van oudsher beschikken de meeste verenigingen over een omdijkt weiland om in
de winter onder water te zetten, al zijn
nieuwe varianten met skeelerasfalt
of eilandjes in opkomst.
Bij zo’n schaatspiste hoort een
iisbaanhok. Deze bouwsels - het moeten
er een stuk of negentig zijn - zijn er in alle
soorten en maten, van sjofele containers
tot bakstenen pronkstukken en riante kantines. Het hok is het kloppende hart van
de ijsclubs. Hier brandt de kachel, wordt
chocolademelk getapt en scholen ijsclubbestuurders samen, om de staat van de
baan te bespreken.
Dat laatste onderwerp bezorgde de ijsclubs de laatste tijd volop hoofdbrekens.
Waar ze anders na vier of vijf
vorstnachten een glanzende plaat
schaatsijs kunnen presenteren, moesten
ze het ditmaal zien te rooien met een papperig mengsel van sneeuw en ijs. Gevolg
was dat er veel moest worden geschaafd,
geschoven en geborsteld, en dan nog was
het resultaat aan de matige kant.

Tekst en foto’s Gitte Brugman

Schaatsen valt nog niet mee voor de achtjarige Geert Cnossen. Hij rust uit op het ijs in Hommerts.

Bestuursleden van de 130-jarige IJsclub Balk rusten uit nadat ze de baan grondig hebben geveegd. Van links naar rechts: Petrus Dölle, voorzitter Jouke Brouwer, secretaris Meine de Vries,
penningmeester Bram van Dijk – die net de voorraad berenburg heeft aangevuld – en Jan Lousma. De vereniging is rijk, zij bezit 3 hectare grond waarop de ijsbaan ligt en kan naar eigen inzicht
water op de baan pompen.

Het huisje bij de ijsbaan in Goutum lijkt wel een kerststal.

Auke van der Galiën heeft getest of het ijs voor het clubgebouw van Aldtsjerk stevig genoeg is.
Het hok staat op poten aan de Moark, de eigenlijke ijsbaan ligt erachter.

IJshokken
Al 53 jaar is Wiebe Jilderda bestuurslid van de ijsclub in
Broeksterwâld. Hij overweegt af te treden. ,,Hâldt der mar
oer op’’, vindt penningmeester Jelle Postma. ,,As it in pear
graden friest, hingest oan de tillefoan: moatte wy net efkes
gear?’’ In de kachel stookt het bestuur nog ouderwetse ‘aaikoaltsjes’.

Gesloten baan in Rinsumageest.

De ijsbaan in Grou wordt onderhouden door twee ijsbaanbesturen met elk zeven bestuursleden: zowel IJsclub Grouw (uit 1882) als
IJsclub Foar it jonge folkje (1912) vieren in 2012 een jubileum.

‘I’ve had the time of my life’ schalt over de ijsbaan in Wirdum. ,,Muziek mag alleen als je als club lid bent van de
KNSB, want die regelt de zaken met Buma Stemra’’, zegt
ijsclubvoorzitter Huib-Jan Imbens, terwijl hij dochter Eva
helpt met een scheve schaats.

Afgelopen week was de ijsbaan van Terherne verschillende
avonden open, maar door de dooi is de bovenlaag te zacht
geworden. Kinderen hebben daarin hun voetstappen achtergelaten die nu tot bobbels zijn bevroren. Ole de Vries probeert het ijs te egaliseren.

Met hulp van Piter de Vries en Rutger van der Hout (met bezems) maakt ijsclubvoorzitter Jan Sjoerd van der Kooi de ijsbaan van Ryptsjerk weer toonbaar. Patrick Oosting (met muts) komt net kijken.

Voor de Boskhutte in het Van Coehoornbos in Wyckel
binden Elina de Vries en haar vriend Tsjalling Postma
uit Balk de schaatsen onder. Postma reed de Elfstedentocht in 1985, 1986 en 1997. Hij wil uiteraard in
vorm zijn voor een eventuele vierde keer.

