
Wie de jeugd heeft… 
Doordat de winters het de laatste jaren volledig 
hebben laten afweten en ijs bijna even zeldzaam 
scheen als een koe in de zomermaanden zittend 
aan te treffen op het terras van de Sleattemer 
horeca; lijkt het dat de schaatsfanatici volkomen 
wanhopig zijn. Zal-ie ooit nog komen: de strenge 
winter die het mogelijk maakt om het Slotermeer 
weer eens glijdend op de smalle ijzers te 
verkennen? 
 

Het bestuur van IJswegencentrale Sloten blijft 
hoopvol gestemd en zal er klaar voor zijn als de 
glij-ijzers kunnen worden ondergebonden. 
Statistisch gezien komt een echte winter steeds 
dichterbij.  
 

Het bestuur is blij dat de Elfstedenvereniging, die 
het komend jaar 100 jaar bestaat, op 30 oktober 
jl. in “De Mallemok” in Sloten aan de basis-
schoolkinderen haar leskist heeft gepresenteerd 
om de schoolgaande kinderen zodoende vertrouwd 
te maken met alles wat met het schaatsen te 
maken heeft.  
 

Hopelijk maakt het wat in onze jeugd los, zodat de 
kinderen als geen ander gemotiveerd straks hun 
schaatsen onder zal binden en de computer en 
ander ruim voorradig speelgoed aan de kant zullen 
smijten. 
 

Dan zullen er nieuwe talenten opstaan en heeft 
onze Provincie op schaatsgebied weer voldoende 
toekomst. 
 

Nog maar één wens: STERK IJS ! 
G. St. 
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De Friesche IJsbond, opgericht in 1886, 
Vereniging van IJswegencentrales in Fryslân. 

Website: www.friescheijsbond.nl 

Wat doen de IJswegen-

centrales in Fryslân? 
De 22 ijswegencentrales in de provincie Fryslân 
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 Fryslân. 
 

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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Nieuwsbrief  IJswegencentrale “SLOTEN” 

 

Het bestuur van IJswegencentrale Sloten  
Gosse Haga, voorzitter; Gerben Stegenga, 
secretaris; Durk Schotanus, penningmeester;  
Jacob Visser, algemene zaken en Rudie 
Leegstra, algemene zaken. 
 

 

e-mailadres: ijswegencentralesloten@planet.nl            NOV. / DEC.  -  2008 
 

Om de werkzaamheden straks op en rondom 
ons Sleattemer ijs weer uit te kunnen voeren, 
komen de bestuursleden van IJswegen-
centrale 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. 
 



 

THEATERSPEKTAKEL IN SLOTEN 
 

In het teken van het honderd jarig bestaan van de vereniging “De Friesche Elf Steden”  heeft Tryater een 
voorstelling langs de Elfstedenroute gemaakt. Tryater’s ‘11stêdetocht’ wordt een barre en bizarre tocht. Het lijden, 
de ellende, de prestatie, de strijd tegen de elementen, de natuur en het eindeloze van de tocht der tochten op de 
schaats vindt vertaling in deze 12 uur durende theatrale reis. Een belevenis als een droom, historisch en poëtisch 
aandenken aan die momenten, die prestaties en die gevoelens, die de Elfstedentocht gemaakt heeft tot wat het is: 
een groot theatraal avontuur. 
  

Deze barre & bizarre tocht doet een aantal van de Friese ‘elf steden’ aan. Ook Sloten wordt bezocht vanaf zaterdag 
20 t/m 24 december, 26 t/m 30 december en 2 t/m 4 januari 2009. 
Een aantal weekenden in januari is als succesoptie gereserveerd.  
 

Tryater  is zeer onder de indruk van Sloten; Sloten is tijdloos. Het kan hier lijken alsof het 1800 is, maar 
tegelijkertijd is het 2008.  Tryater wil graag dat Sloten de sfeer van de oorlogsjaren uitstraalt. De Tocht is in de 
Tweede Wereld Oorlog drie keer geschaatst: 1940, 1941 en 1942. Tryater vraagt of het mogelijk is dat de huizen 
die langs het Diep staan deze sfeer dan ook uitstralen. Je kan dan denken aan ingetogener kerstversiering, wat in 
die tijd gebruikelijk was. Dus geen modern uitziende versieringen. Het is de bedoeling dat Tryater Sloten in de 
middag aandoet tussen 14.00 en 17.00 uur. Het is ook mogelijk om op dit tijdstrip de lampjes even uit te doen en 
eventueel moderne items te verwijderen.  
 

Tryater komt drie keer een uur  met ca. 400 man per keer, namelijk om ongeveer twee, drie en vier uur.  
Dus om vijf uur is de rust teruggekeerd en kunnen de lichtjes weer aan.  
 

Tijdens deze invasie is er voor de inwoners van Sloten ook genoeg te beleven, want het spektakel gaat gewoon 
door. Voor vragen over de versiering kun je terecht bij Trea of Sietske of je bezoekt voor inspiratie de website van 
Tryater www.11stedetocht.nl 
 

Alvast bedankt voor jullie medewerking, 
namens de werkgroep 11X11: Trea Leegstra en Sietske de Graaf. 

 

 

 

Leskist Elfstedentocht voor kinderen De Klinkert 
Vijftig leskisten boordevol elfstedengeschiedenis voor 
basisschoolleerlingen in Friesland heeft de volgend jaar 
jubilerende ver. De Friesche Elf Steden gemaakt. De kinderen van 
De Klinkert in Sloten kregen op donderdag 30 oktober jl. de 
eerste leskist. 
In een antieke vrachtwagen, met in de laadruimte een enorm 
blok ijs, arriveerden voorzitter Wiebe Wieling van de ver. De 
Friesche Elf Steden en ijsmeester Jan Oostenbrug, vergezeld door 
enkele bestuursleden, Sippy Tigchelaar, Plaatselijk Belang, de 
stedelijke rayonhoofden en stadsomroeper Pieter Haringsma die 
middag bij partycentrum “De Mallemok” in Sloten. Ze werden 
zingend begeleid vanaf de Haverkamp door de kinderen en het 
onderwijzend personeel van De Klinkert.  
Het blok ijs kwam uit Dokkum, zo luidde het verhaal. Het vroor 
daar dat het kraakte. Dat werd de in “De Mallemok” verzamelde, 

winters geklede kinderen van basisschool De Klinkert verteld, toen het stuk ijs met vereende krachten naar binnen 
was getild. 
De vraag was natuurlijk wat er in het blok verborgen zat. Nadat 
eerst de als elfstedenschaatser vermomde verhalenverteller Age 
Veldboom een bloederig verhaal had verteld, hakten Wieling en 
Oosterbrug het ijsblok in stukken en kwam er een kist tevoor-
schijn.  
Dit bleek een Elfstedentocht-leskist te zijn met daarin de hele 
geschiedenis van de vijftien Elfstedentochten die vorige eeuw zijn 
verreden. Houtjes, noren, klapschaatsen, een schaatspak, een 
lesboek en een cd vol informatie en feitjes, een stempelkaart, 
lesbrieven, ijspriemen om uit een wak te klauteren, het zat er 
allemaal in. Deze kist had een week lang in het Diepvriesveem in 
Wolvega gestaan waar het permanent 40 graden vriest. 
De presentatie van de kist was het startsein voor de jubi-
leumactiviteiten van de elfstedenvereniging, die volgend jaar een 
eeuw bestaat. Met de leskisten hoopt de jubilerende vereniging 
de belangstelling voor de Elfstedentocht warm te houden bij een 
generatie die de tocht nog nooit heeft meegemaakt en amper 
weet wat natuurijs is. 
 Foto’s: Ella Deinum en de Elfstedenvereniging. 


