
Vijftig jaar geleden… 
Bijna 50 jaar geleden, om precies te zijn op         

18 januari 1963, werd de meest heroïsche 

Elfstedentocht uit de geschiedenis van dit 

fenomeen gehouden. Het vroor bij de start 18° 

Celsius bij zwakke wind. Om 9 uur was de 

temperatuur opgelopen tot ongeveer -4, maar een 

oostnoordoostenwind stak rond die tijd op en nam 

geleidelijk toe tot krachtig. De temperatuur daalde 

van -6° Celsius om 11 uur tot -10° Celsius tegen 

middernacht. De combinatie van matige vorst met 

de krachtige en af en toe harde oostenwind zorgde 

voor een zeer lage gevoelstemperatuur. Daarnaast 

was er veel stuifsneeuw, terwijl over Friesland al 

een pak van 20 cm sneeuw lag. Het ijs was op 

veel plekken amper begaanbaar.  
 

Ik was net negen jaar geworden toen de eerste 

rijders ’s morgen rond half acht Sloten 

passeerden. Het maakte diepe indruk op mij om 

de rijders onder deze barre omstandigheden door 

het kleine stedeke te zien ploeteren. Zij wisten 

toen nog niet wat hen later op het 200 km. lange 

parcours nog te wachten stond.  

’s Middags volgde ik het gebeuren op de radio 

want de t.v. had op Spanjaardsdijk 21 zijn intrede 

nog niet gedaan. Winnaar Reinier Paping en allen 

die na hem de finish haalden, verrichtten een bijna 

onmenselijke prestatie. Wat zijn er nog prachtige 

films en foto’s van deze tocht bewaard gebleven 

en nog altijd kijk ik er vol bewondering naar. 

Nog altijd hunker ik naar zo’n winter als in 

1962/63; al zal dat ook het uiterste vergen van 

onze stedelijke IJ.W.C.-mensen. Heroïek en sport 

horen onlosmakelijk bij elkaar. 
 

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 en Geert v.d. Berg, algemene 
zaken. 
 

 

e-mailadres: ijswegencentralesloten@telfort.nl            DECEMBER  -  2 0 1 2 
 

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. 
 



Durk Schotanus stopt als rayon-

hoofd. Broer Cor opvolger. 
Omdat Durk C. Schotanus in mei de respectabele 

leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, is hij volgens de 

reglementen van de Vereniging ‘De Friesche 

Elfsteden’ niet meer bevoegd om de functie van 

rayonhoofd uit te oefenen. 
 

 
 

Durk C. Schotanus verkent hier, samen met IJ.W.C.-
bestuurslid Geert v.d. Berg, het Slotermeer, afgelopen 
winter. 

Foto: G. Stegenga 
 

Vele jaren zagen we Durk, in ijsperiodes, in en om 

Sloten de ijsdiktes meten en samen met de vrij-

willigers van IJswegencentrale Sloten de banen 

prepareren. De afgelopen ijsperiode had Durk zijn 

functie al overgedragen aan broer Cor, die meteen 

flink aan de bak kon, want een Elfstedentocht was 

in februari jl. wel heel erg dichtbij. 

Sinds 15 januari 1985 was Durk C. Schotanus 

rayonhoofd van Sloten van de Elfstedenvereniging; 

eerst als assistent van Anne Dijkstra. 

Cor Schotanus zal de familietraditie trachten voort 

te zetten en weet zich daarbij bijgestaan door de 

vrijwilligers van de Sleattemer IJswegencentrale. 
 

Ook heeft Durk C. Schotanus sinds kort besloten 

zijn functie als ijsmeester van IJ.W.C. Sloten neer 

te leggen. Hij zal hierin worden opgevolgd door 

Gosse Haga. 
 

 
 

Gosse Haga rijdt op het Slotermeer, richting Balk, om 
de baan sneeuwvrij te krijgen. 

Foto: G. Stegenga 
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Toestand ijs deze winter te 

volgen op:  WWW.SLOTEN.NL 
IJswegencentrale Sloten wil deze winter haar 

nieuws over de toestand van het ijs melden via de 

website www.sloten.nl.  

Een ieder kan dan ook kennis nemen van de 

betrouwbaarheid van het ijs in en rond Sloten. 

Begin als particulier niet op eigen initiatief met het 

vegen van banen. Neem allereerst contact op met 

de mensen van de IJ.W.C. Hun namen zijn te 

vinden op de nieuwsbrief die rond tien december  

in heel Sloten is bezorgd. Het is van het grootste 

belang dat de veiligheid van iedere ijsliefhebber 

gewaarborgd is. Denk vooral ook om onze kinde-

ren die maar wat graag de grote mensen volgen 

op hun gang op het ijs.  
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Elfstedentocht 1963 
 

Het was een tocht van bloed en tranen 

Een spokenrit door een woestijn 

Van sneeuw en onbegaanb’re banen 

Waar velen neergetuimeld zijn. 

 
Het was een tocht van dappere dwazen 

Die vochten in een witte hel 

Gevangen in de kille mazen 

Van een noord-ooster, grimmig fel. 

 
Het was een tocht van bittere stonden 

Met Staveren als Waterloo 

Voor velen die niet verder konden 

En wachtten op EHBO. 

 
Het was een tocht van wond en kneuzen 

Een boze droom voor menigeen 

Alleen volbracht door sterke reuzen 

Met Paping als het fenomeen. 

 
Leeuwarden                     IJsbrecht van IJlst 

 

 
 


