
Deze winter worden alle 

records gebroken… 
Records werden er het afgelopen jaar op 
weersgebied gebroken. Het klimaat lijkt zo nu en 
dan in uitersten te belanden. Daarom houden wij, 
mannen van ijswegencentrale Sloten, ook moed. 
Sommige weerprofeten weten te voorspellen dat 
de temperatuur van de aarde alsmaar zal oplopen 
en als we daar naar zouden luisteren, weten we 
heel zeker dat de ijsprikstok voorgoed in de 
mottenballen kan en dat de schaatsen ook wel met 
de oudijzerboer meegegeven kunnen worden want 
ijs zullen we dan alleen nog maar op de 
kunstijsbanen aantreffen. 
 
Wij denken nog steeds dat er de komende winter 
ook records gebroken zullen worden en dat de 
temperaturen weer eens ouderwets ver onder het 
nulpunt wensen te dalen. Dat er geen winterjassen 
aan te slepen zullen zijn en de schaatsfabrikanten 
zwaar overspannen dreigen te raken omdat aan de 
vraag naar smalle ijzers nauwelijks te voldoen zal 
zijn. Dat de gasrekeningen zo hoog zullen oplopen 
dat iedereen de kachel uitdraait en pardoes de 
schaatsen onderbindt om zich warm te houden. 
Dat zou pas prachtig zijn.  
 
Elke Sleattemer zou ervaren wat voor rijkdom de 
schaatssport aan de mensheid geeft. Men doet 
allemaal nieuwe contacten op of verfrist oude 
contacten. Een elk ziet de wereld van de andere 
kant en zal ervaren dat voor depressies geen 
plaats meer zal zijn. 
De mannen van de ijswegencentrales zullen er 
klaar voor zijn en er voor zorgen dat de banen er 
piekfijn bij zullen liggen. 
De winter kan niet snel genoeg invallen… 
 
Om de werkzaamheden straks op en rondom ons 
Sleattemer ijs weer uit te kunnen voeren, komen 
de bestuursleden van IJswegencentrale Sloten 
één dezer dagen weer bij u aan de deur om haar 
traditionele IJ.W.C.-insigne aan de man/vrouw te 
brengen. 
 
De kosten bedragen Euro 1,00 per insigne.  

 

Met de aanschaf ervan steunt u het werk van de 
IJswegencentrale en kunt u als deelnemer 
eventueel korting bedingen op toertochten, die 
onder auspiciën van de IJswegencentrales worden 
verreden. 
Wij hopen op uw bereidwillige medewerking te 
mogen rekenen. 

G. St. 
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De Friesche IJsbond, opgericht in 1886, 
Vereniging van IJswegencentrales in Friesland. 

Website: www.friescheijsbond.nl 

Veilig op het ijs  
De 22 ijswegencentrales in de provincie Friesland, 
verenigd in De Friesche IJsbond, vormen samen 
een organisatie die zich ten doel stelt het 
recreatieve schaatsen te bevorderen. Dit geschiedt 
in hoofdzaak door het aanleggen en onderhouden 
van veilige ijsroutes op de waterwegen en door het 
organiseren van toertochten.  

Als het flink gaat vriezen, zijn overal in de 
provincie vrijwilligers van de ijswegencentrales 
paraat om de dikte van het ijs te meten en de 
kwaliteit en de draagkracht ervan te beoordelen. 
Zodra het ijs voldoende betrouwbaar is, worden de 
banen uitgezet. Waar nodig worden wakken en 
zwakke plekken in het ijs afgezet en bebakend. 
Bewegwijzering wordt geplaatst. Zo nodig worden 
de banen geveegd en kluunplaatsen aangelegd.  

Om het toeristisch schaatsen te bevorderen 
worden schaatstoertochten georganiseerd. 
De routes worden bewegwijzerd en EHBO- en 
controleposten worden uitgezet. Aan de 
deelnemers die de tocht volbrengen, wordt als 
bewijs daarvan een medaille uitgereikt. 
De Friesche IJsbond coördineert of bemiddelt daar 
waar het organiseren van verschillende tochten 
conflictsituaties kan opleveren. 

De Friesche IJsbond werkt samen met de 
K.N.S.B.en de VVV Sneek. Dat komt tot uiting in 
de landelijke uitgave van een 
“Schaatstoertochtwijzer” en informatie op o.a. 
Teletekst over alle tochten die door of onder 
auspiciën van de ijswegencentrales worden 
gehouden. In landelijk verband functioneert De 
Friesche IJsbond als dé organisatie “ter 
bevordering van het schaatstoerisme” in Friesland. 

De Friesche IJsbond en de ijswegencentrales 
waken daarnaast over de algemene belangen van 
het schaatstoerisme, zoals bij veranderingen in de 
infrastructuur (creëren en behouden van 
doorgaande routes, voldoende hoogte onder 
bruggen, aanleg van kluunvoorzieningen).   
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Het bestuur van IJswegencentrale Sloten: 

Gosse Haga, voorzitter; Gerben Stegenga, 
secretaris;  Durk Schotanus, penningmeester;  
Rudie Leegstra, algemene zaken en Jacob 
Visser, algemene zaken. 
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De rioolwaterzuivering 
Al een aantal jaren is de rioolwaterzuiverings-
installatie een bron van zorg op het ijstraject van 
IJswegencentrale Sloten. Dit is vaak de plek waar 
de betrouwbaarheid van het ijs te wensen 
overlaat. Het heeft de IJ.W.C. Sloten tot nadenken 
gezet. 
 

 
 
Durk C. Schotanus showt hier zijn vinding die straks 
de ijswegen op het Var veiliger hoopt te maken. 

 

Foto: G. Stegenga 

 
IJsmeester en bestuurslid Durk C. Schotanus heeft 
hierover daarom dan ook overleg gevoerd met het 
Wetterskip Fryslân en is als een ware Willy Wortel 
tekeer gegaan.  
 
Zo heeft Schotanus een schuif gemaakt die voor 
de buis, die het water uitstoot, kan worden 
geplaatst en de stroming meer naar de zijkanten 
laat vloeien. Ook is aan de schuif een rol gaas 
gekoppeld, die er voor moet zorgen, dat de 
stroming aan snelheid inboet. Uiteindelijk moet dit 
er toe leiden dat het water op het Var aan 
betrouwbaarheid zal winnen. Schotanus waakt 
voor een overmaat aan optimisme en zegt dat er 
wakken zullen blijven, maar verwacht dit meer aan 
de zijkant van het Var. Schotanus voegt er aan toe 
dat de proefopstelling prachtig kan lijken, maar de 
praktijk best wat anders uit kan wijzen.  
“Eerst ijs, dan kunnen we pas beoordelen hoe de 
werkelijkheid zal zijn”, aldus Schotanus. 
Schotanus zegt prima te spreken te zijn over het 
Wetterskip, dat tot alle medewerking bereid was 
om het ijsplezier vlakbij het stedeke Sloten te 
vergroten. 
 
Het bestuur van IJ.W.C. Sloten is erg benieuwd 
wat de resultaten zullen zijn als er straks werkelijk 
een proefopstelling kan worden gemaakt in een 
winter met flink wat ijs.  
 

 

 
De schuif in en de rol gaas voor het loospunt van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie moeten voor veiliger 
ijs zorgen. 

 

Foto: G. Stegenga 

 

 
 
De ijsbaan werd het afgelopen jaar nog even bereden. 
Zou het dit jaar op het buitenijs toch echt raak zijn? 

 

Foto: G. Stegenga 

 

 

 

De ijsbaan is een prima accommodatie om veilig het 
schaatsen te kunnen leren. Deze twee jongens 
demonstreerden dit het afgelopen jaar. Klaar voor het 
grote werk op het buitenijs? 

 

Foto: G. Stegenga 

 

 


