
Bar en bizar 
Vereniging de Friesche Elf Steden vierde dit jaar 
haar 100-jarig bestaan. Elke maand stond er een 
stad uit Fryslân in de spotlights. Sloten was 
afgelopen april aan de beurt. Diverse activiteiten 
vonden in het stedeke plaats en vele vrijwilligers 
uit en net buiten de stad werden tot daden 
aangespoord om alles zo vlot mogelijk te laten 
verlopen. Ook de IJswegencentrale was nauw bij 
dit gebeuren betrokken. 
Zo werd op 11 april de skeelerwedstrijd + tocht 
‘De Acht fan Sleat’ gehouden, mede georganiseerd 
door de Sleattemer IJswegencentrale, dit i.s.m. de 
plaatselijke ijsclub ‘Eendracht’. 
Initiatiefnemer Gosse Haga en zijn vrijwilligers 
kunnen met trots terugkijken op een prachtig 
geslaagde dag. 
 

De festiviteiten begonnen eigenlijk al in december 
2008 toen Sloten als theaterstad met kunstijs 
volop in het nieuws kwam omdat ze onderdeel was 
van de theaterproductie ‘De Barre en Bizarre 11-
stedentocht’ van Tryater. 
Vele toeschouwers hebben Sloten bezocht en 
kunnen genieten van de ijspret uit vroegere 
dagen. Het liedje: ‘Wie heeft er suiker in de 
erwtensoep gedaan’ zal dan ook niet gemakkelijk 
worden vergeten. 
Gosse Haga en zijn vele helpers hadden het druk 
om het kunstijs in goede conditie te houden om zo 
de jonge berijders van het ijs tevreden hun rond-
jes op het Diep te kunnen laten draaien. 
Vele kinderen hebben weer eens geschaatst en 
zijn er straks klaar voor om op natuurijs hun 
‘streekjes’ te kunnen maken. Laat de winter maar 
komen, onze jeugd is er klaar voor! 

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 te-
zamen 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 water-
wegen 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 beoor-
delen. 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 klún-
plaatsen aangelegd.  
 

Om het toeristisch schaatsen te bevorderen 
worden schaatstoertochten georganiseerd. 
De routes worden bewegwijzerd en EHBO-en 
contrôleposten worden uitgezet. Aan de deel-
nemers die de tocht volbrengen, wordt als be-
wijs 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 verande-
ringen in de infrastructuur (creëren en behou-
den 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;  
Rudie Leegstra, algemene zaken en er is een 
vacature algemene zaken. 
 

 

e-mailadres: ijswegencentralesloten@planet.nl            NOV. / DEC.  -  2009 
 

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. 
 



Afscheid Jacob Visser 
Op vrijdagavond 16 januari jl. nam het bestuur 
van IJ.W.C. Sloten afscheid van haar zeer 
gewaardeerde bestuurslid Jacob Visser. Sinds 
19 januari 2001 maakte Jacob deel uit van het 
bestuur. Doordat zijn knieën niet meer als die 
van een 20-jarige functioneren, heeft hij besloten 
er een punt achter te zetten. Wel is Jacob Visser 
beschikbaar voor activiteiten van de IJ.W.C. als 
er een beroep op hem gedaan wordt. Naar een 
opvolger wordt nog gezocht. 
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Sleat is in foarstelling 
SLEAT - Sneontemiddei kertier oer twaen. Ûnder it 
fuotgongersbrechje oer de grêft fan Sleat leit oan 
wjerskanten in iisflier. Minsken yn klean fan goed 
fyftich jier lyn, in laachje keunstsnie op 'e jas, ride 
baantsjes of sitte op striesekken út te rêsten. Snie 
leit ek op 'e tûken fan de beammen, klibbet hjir en 
dêr sels oan de gevels fan 'e âlde huzen en de 
tsjerke. Mear Avercamp kin in wintertafriel net 
wêze, ien sniepoppe derby en it is Anton Pieck. 
Warming ups dogge se net oan. Hoecht ek net, as 
it publyk tastreamt docht bliken dat Sleat gjin 
foarstelling hat, Sleat is in foarstelling. Hilbert 
Dykstra en Alyt Damstra sjonge en playbackke - it 
sit der wat tuskenyn - lietsjes as ‘Wie heeft er 
suiker in de erwtensoep gedaan?', de spilers dogge 

                                  

Gosse Haga onderhield het kunstijs van Glice op het 

Diep zorgvuldig. ‘De Barre en Bizarre 11-stedentocht’ 

van Tryater kwam dan ook maximaal aan haar trek-

ken in Sloten. 

in koartebaanwedstryd nei, de taskôgers ite snert 
en brea mei spek. 
Huzen en gebouwen mei in wite flagge binne 
iepensteld foar it publyk. Der is tiid om oeral eef-
kes te sjen.  
In stêd mei in foarstelling hat wat foar op in stêd 
dy't in foarstelling is. 

LC 22-12-2008. 
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De eerste ‘streken’  
Vele kinderen zetten afgelopen winter hun eerste 
‘streken’ op het kunstijs, wat ruim drie weken in 
het Diep heeft gelegen. Deze stimulans kon de 
ijssport best gebruiken. Is het namelijk niet zo dat 
wie de jeugd heeft, ook de toekomst heeft? 
 

De 3-jarige Anniek Rots uit Brummen staat voor het 

eerst op schaatsen. Mem Loes Leentjes weet zelf 

wel hoe moeilijk dat is en geeft daarom dan ook de 

nodige adviezen.  
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‘De Acht fan Sleat’  
Onder bijna tropische omstandigheden is op 
zaterdag 11 april jl. ‘De Acht fan Sleat’ op skeelers 
verreden. ’s Morgens gingen ca. 120 toerrijders 
van start en ’s middags was het parcours vrij voor 
de 182 wedstrijdrijders. 
Bij de vrouwen won de 21-jarige Yvonne Spigt, 
terwijl Rob Jager uit Utrecht bij de veteranen de 
hoofdprijs pakte.  
Roy Boeve uit Kampen greep de eindoverwinning 
bij de A-rijders, toen hem niets meer in de weg 
werd gelegd door de mee ontsnapte ploeggenoot 
Jan van Loon. Al met al waren zowel de 
skeelerbond als de wedstrijdrijders zeer tevreden 
over het toch tamelijk zware parcours. 
 

Foto’s: Gerben Stegenga. 
 

 


