
Hoopvolle berichten… 
Het volgende krantenartikel kreeg ik vorig jaar van 

Jan (fan Sytske) de Vries, die het in België opsnorde 

tijdens zijn werk als vrachtwagenchauffeur: 

 

BELGIË KRIJGT CANADESE WINTERS 
BRUSSEL Over enkele tientallen jaren dreigt België 
strenge Canadese winters mee te maken. Het klimaat 
van Groot-Brittannië zou lijken op dat van IJsland, en 
Lissabon zou niet warmer zijn dan New York. Als de 
Golfstroom -die warm zeewater van Mexico aanvoert 
naar West-Europa- stilvalt, dalen de gemiddelde 
temperaturen hier met vijf tot acht graden. En er zijn 
tekenen dat die Golfstroom stilvalt, ontdekten 
klimatologen uit het Britse Cambridge. Merkwaardig 
genoeg is dat een gevolg van de opwarming van de 
aarde. Het smeltende poolijs ontregelt de Golfstroom en 
kan ze zelfs lamleggen, meteen ware koudegolf in 
Europa als gevolg. 
 

Op 1 september jl. werden we verblijd met 

onderstaand bericht in de Leeuwarder Courant: 

 

Het wordt niet warmer,  
maar kouder in Nederland 
DEN HAAG (ANP) - De opwarming van de aarde 
kan voor Nederland volledig omgekeerd uitpakken. 
Door veranderingen in de oceanen dreigt een 
nieuwe ijstijd. Het Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (NIOZ) vaart binnenkort naar 
Groenland om dit verder te onderzoeken. 
Ondanks de noordelijke ligging kent West-Europa 
een relatief gematigd klimaat. Dat is te danken 
aan de warme Golfstroom, die vanuit de Caraïben 
warm oceaanwater tot aan het zuiden van Ierland 
aanvoert. Op grote diepten stroomt via dezelfde 
route het koude, noordelijke water weer terug 
richting het zuiden. 
Als deze gigantische lopende band tot stilstand 
komt, blijft het warme water weg van West-
Europa. Gevolg is dat de temperatuur in Nederland 
binnen tientallen jaren enorm daalt. 
Door de uitstoot van het broeikasgas CO, met de 
opwarming van de wereld als gevolg, dreigt de 
warme Golfstroom te stoppen. De hogere 
temperaturen op aarde zorgen ervoor dat de 
ijsvoorraden op de Noordpool en Groenland 
smelten. Wetenschappers vermoeden dat het 
smeltwater de lopende band op zijn noordelijkste 
punt kan vertragen of zelfs stoppen. 
 

Met deze berichten leeft het bestuur van 

IJswegencentrale Sloten weer helemaal op. 

De antidepressiva kunnen door de gootsteen 

worden gespoeld en de wodka hoeft niet meer 

dagelijks in liters worden genuttigd. Wat niet meer 

werd verwacht, zal toch weer werkelijkheid 

worden: 

W I N T E R 

G. St. 

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 tezamen 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. Zonodig worden de banen 
geveegd en klúnplaatsen aangelegd.  
Om het toeristisch schaatsen te bevorderen 
worden schaatstoertochten georganiseerd. 
De routes worden bewegwijzerd en EHBO-en 
contrôleposten 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 “Schaats-
toertochtwijzer” 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 
klúnvoorzieningen).   
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Vanwege de uiterst povere winters 
van de afgelopen jaren, zal het 
bestuur van IJswegencentrale Sloten 
dit jaar NIET met IJ.W.C.-insignes bij 
u aan de deur verschijnen. 
 



Het bestuur van 

IJswegencentrale 

Sloten v.l.n.r.: 

Durk Schotanus, 

penningmeester; 

Gerben Stegenga, 

secretaris; Gosse 

Haga, voorzitter;  

Jacob Visser, 

algemene zaken en 

Rudie Leegstra, 

algemene zaken. 
 

Rayonhoofd Durk C. Schotanus 

test het machinepark van IJ.W.C. 

Sloten.  

Oud-bestuurslid Tjits A. Rijpkema 

kijkt tevreden toe. Rijpkema 

onderhoudt al jaren de machines 

van de Sleattemer 

IJswegencentrale; dit tot grote 

tevredenheid van het bestuur. 
Ook verleent Rijpkema de 

opslagfaciliteiten voor de machines. 

Hij is dus een onmisbare schakel in 

het ijsgebeuren in Sloten. 

 

 

 

 

De toertocht  -  Aan het begin van de lange weg 
(Van onze speciale verslaggever) 

„Het zal vandaag een barre Elfmerentocht worden", zei een Sneker, die met ons om acht uur de eerste deelnemers aan 
de tocht Sneek zag binnendruppelen. Langzaam wies de stroom van schaatsen elders aan, die zich in de zeven café's aan 
de Sneker veemarkt verzamelden. Hoeveel deelnemers er zijn aan de toertocht is nog niet bij benadering te zeggen. Het 
is eerst mogelijk dat in dit opzicht vandaag geen records worden gebroken. Er staat immers 'n snijdende koude 
Oostenwind, waaraan velen 'n motief kunnen ontlenen om niet op stap te gaan. Wie echter gezien heeft hoe weinig 
mensen zich daaraan Zaterdag en Zondag hebben gestoord, blijft ook nu optimistisch. In ieder geval zullen er ook nu 
weer duizenden op het ijs zijn. 
In volkomen strijd met dit pessimisme was trouwens de mededeling, die wij tegen halfelf vanmorgen ontvingen. Het liet 
zich toen aanzien dat het aantal deelnemers aan de toertocht dat van vorige jaren ver zou overtreffen. De organisatoren 
rekenden op een aantal van zeven- tot achtduizend en hebben hun organisatie opgebouwd op tienduizend deelnemers. 
Vanmorgen moest echter aangenomen worden, dat men zelfs aan dit aantal niet genoeg zou hebben. 
De deelnemers kortten vanmorgen in de marktcafé's als altijd de tijd met verhalen over vroegere tochten, die nog 
verschrikkelijker waren of veel mooier dan deze. De een zegt dit en een ander is het er weer niet mee eens. Een man die 
met vier medailles getooid aan de vijfde Elfmerentocht zal beginnen, sprak in dezen met het meeste gezag en hij zei dat 
het een peuleschilletje zou worden. 
Hij beschouwde deze tocht net als vele anderen als een voorwedstrijd voor de Elfstedentocht. 
Toen werd het startsein voor de tocht gegeven. De duizenden stroomden het ijs op. Een fleurig beweeg van kleurig 
uitgedoste rijders. Zij zwermden uit in het wijde land in een steeds dunner wordende sliert. De toertocht was begonnen. 
 

L.C. 1 februari 1954 


