
De Friesche Ussport 
door A. SJOLLEMA, secretaris van den Bond van IJsclubs. 

A. SJOLLEMA, Grouw. 

ft Wie droevich near yn 't wetterlán. 
It jongfolk hie gjin tier, 
Yn fjouwer jier gjin winter hawn, 
Dat, foef de minsken swier. 

Dr. E. H. Halbertsma. 

Zoo dichtte in de eerste helft der vorige eeuw de begaafde 
Friesche dichter en schrijver Dr. E. H. Halbertsma en, gaf daar-
mee in enkele regels te kennen hoe de jeugd en, bovenal de 
bewoners van de vele eenzaam gelegen boerderijen, in Fries-
land naar ijssport erl ijsvermaak verlangden. 

Friesland, met zijn vele poelen en plassen, vaarten en meren, 
met vooral zijn vele boezemlanden, was het eldorado voor de 
schaatsenrijders. En geen wonder met de schaatsen onder de 
voeten, vielen als het ware de afstanden in het niet, en werden 
bezoeken afgelegd bij familie, kennissen en vrienden, die op 
enkele uren gaans afstand woonden, veelal in een namiddag. 

Zoo waren er voor jaren her eenige rijders uit het midden 

der provincie Friesland, die een bezoek brachten aan de stad 
Groningen; gewoon tusschen koffieschoft en middagmaal, maar 
dit waren eerste klas hardrijders; en zeer waarschijnlijk was 
het koffieschoft vroeger dan gewoonlijk en het middagmaal 
iets later. 

Maar het was in ieder geval een flinke afstand in zoo'n korte 
spanne tijds. 

In de 18e eeuw was Adam „hirdrider" een legendarische 
held op de schaats. Van hem wordt verhaald dat hij op schaat-
sen over het schouwzool sprong te Oudeschouw. Aldaar was 
toen geen brug maar een schouw waarmede rijtuigen en 
paarden werden overgezet. Dit zool was enkele meters wijd. 

Van Kornelis Ynzes evenzeer een der helden op de schaats 
in de achttiende eeuw vinden wij vermeld, dat bij een wedstrijd 
in de provincie Groningen, bij de laatste rit plotseling een 
slede in de baan werd geschoven. Doch Kornelis sprong er 
over heen alsof er niets gebeurd was. 

Waren de leden van het sterke geslacht tot sterke stukken 
in staat op de schaats, ook het schoone geslacht had uitblink-
sters op de schaats. Trijntje Reidinga van Goingahuizen sprong 
op schaatsen over een „bollepream", die in het ijs bevroren 
lag. 

De kinderen leeren veelal schaatsenrijden, voordat zij plaats 
nemen op de schoolbanken; en men verbaast zich er telkens 
over, hoe vlug kinderen van 4 of 5 jaar het schaatsenrijden 
leeren. 

Een gevolg is dat waar zoo overvloedig gelegenheid is tot 
schaatsenrijden, ook de ijssport welig tiert, vooral de wedstrij-
den op de korte baan, zijn zeer in trek, genieten een nationale 
bekendheid. 

Tot de korte baan voelen de Friezen zich ten zeerste aange-
trokken en, in den loop der jaren heeft deze provincie, zeer 
vele hardrijders onder hare inwoners geteld, wiens roem ver 
buiten de provinciale grenzen ging. 

De hardrijders en hardrijdsters in Friesland, nemen ook veel 
aan wedstrijden deel buiten Friesland en, gewoonlijk treden 
de Friezen en Friezinnen als overwinnaars uit het strijdperk. 

Zoo was de hardrijder Arie van den Berg van Benthuizen in 
het laatst der vorige eeuw jaren aaneen beslist verreweg de 

Wedstrijd van oud-hardrijders op 16 Jan. 1926 te Warga. 
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Kampioenswedstrijd van mannen op de korte baan te Dokkum op 9 Januari 1940, ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan der IJsclub aldaar. De oudste IJsclub in Friesland. 	Foto Volksblad v. Friesland 

snelste in die provincie, maar hij verklaarde in Amsterdam 	der vorige eeuw, en in deze eeuw vele ijsclubs zijn opgericht. 
nooit de eerste prijs te hebben gewonnen. 	 Verreweg de meeste ijsclubs houden alleen wedstrijden van 

In Amsterdam werd zoo'n hooge prijs uitgeloofd, dat de Frie- 	volwassenen, hetzij van mannen of van vrouwen; hetzij van 
zen er de spoorkosten aan waagden, om aan die hooge prijzen 	mannen en vrouwen als paren. 
mee te dingen. 	 Een uitzondering is dat er gereden wordt: drie aan een stok, 

Hij versloeg wel eens een hardrijder, waarin hij voor een 	man, vrouw, man, gewoonlijk kortweg genoemd drie man aan 
paar jaar zijn meerdere moest erkennen, doch dan was er weer 	't haakje. 
een andere jonge kracht, die hem tenslotte versloeg. 	 Er zijn evenwel ook ijsclubs die enkel wedstrijden organi- 

Het een en ander brengt ook mee dat er in de laatste helft 	seeren van kinderen beneden 17 jaar. 

Thys Klompmaker, van Oudehaske. Barend v. d. Veen, te Warga. Jolle de Jong, Snikzwaag 
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En deze roem is ook bekend aan onze Geëerbiedigde Lands-
vrouwe, H.M. Koningin Wilhelmina. Zij vereerde op 16 Januari 
1914 de wedstrijden van mannen en vrouwen, uitgeschreven 
door de Koninklijke Vereeniging de IJsclub, te Leeuwarden, 
met een bezoek. 

En op 28 Januari 1917 werd de Kon. Vereeniging de IJsclub 
te Leeuwarden, ter gelegenheid van een wedstrijd van kinde-
ren van Leden dier IJsclub, met een bezoek vereerd van de 
Koninklijke Familie: H.M. de Koningin Wilhelmina, Z.K.H. Prins 
Hendrik en H.K.H. Prinses Juliana. 

Dien zelf den middag bracht H.M. Koningin Wilhelmina, ver-
gezeld van H.K.H. Prinses Juliana, ook nog een bezoek aan 
een wedstrijd van schoolgaande kinderen te Grouw. 

Maar het zijn niet alleen de wedstrijden op de korte baan, 
die veel menschen op de schaatsen brengt in Friesland, doch 
er worden dikwijls ook groote tochten gemaakt. 

Zoo waren ongeveer 30 jaar geleden eenige Duitschers in 
Friesland te schaatsenrijden. Zij gingen 's morgens met den eer-
sten trein en tram van Leeuwarden naar Drachten, en lieten 
zich met een stevigen Oostenwind in den rug, naar Stavoren 
waaien. De trein bracht hen 's avonds terug in Leeuwarden. 
Den volgenden morgen herhaalde zich dat spelletje, totdat een 
plotselinge dooi er een einde aan maakte en, de Duitschers 
weer naar hun Heimat vertrokken. 

Sjoerd Zeldenthuis, Joure. 

Bijna alle ijsclubs in Friesland zijn thans vereenigd in den 
Bond van IJsclubs opgericht 3 December 1919 en goedge-
keurd bij Kon. besluit 22 April 1921. No. 22. 

Het ledental bedraagt momenteel 183. 
Deze Bond verricht zeer nuttig werk, doordat nu de wed-

strijden volgens vaste reglementen en bepalingen worden af-
gewerkt. 

Deze wedstrijdreglementen zijn samengesteld in overleg met 
een commissie van beroepsrijders. 

Bijna alle inwoners zijn liefhebbers van schaatsenrijden en, 
bij flink vriezend weer, worden dan ook de wedstrijden waar-
van verwacht wordt, dat het puikje van de Friesche hardrijders 
of hardrijdsters elkaar bekampen, dikwijls door duizenden be-
zocht; en vooral de kampioenswedstrijden onder leiding van 
den B. v. IJ. trekken vele bezoekers ! 

Zoo is er al eens door een vreemdeling gezegd, die zijn 
verbazing over het groote bezoek te kennen gaf: „ik verwachtte 
een dorp met een ijsbaan te vinden, maar ik vond een ijsbaan 
met een dorp." 

Sedert 1923-'24 worden er, zoo de grijze wintervorst hier 
eenige dagen zijn zetel vestigt, onder leiding van den B. v. IJ. 
kampioenswedstrijden gehouden van mannen op een baan van 
160 M. en sedert 1929 worden onder leiding van den B. v. IJ. 
ook kampioenswedstrijden gehouden van vrouwen op een 
baan van 140 M. 

Bij deze wedstrijden wordt op schot gestart en op tijd gere-
den. Hoewel bij athletiekwedstrijden als regel op schot gestart 
wordt, levert dit bij de kampioenswedstrijden nog wel eens 
moeilijkheden op. 

De tijden van twee ritten varieeren wel eens een of twee se-
conden van de kampioenen in verschillende wedstrijden, doch 
dit is dikwijls een gevolg van ongunstig weer of ijs. 

Dat de roem van de hardrijderijen op de korte baan van 
mannen en vrouwen en van mannen en vrouwen als paren ver 
over de provinciale grenzen gaat is wel algemeen bekend. 

Berend P. Hof van Gaastmeer won den kampioenstitel en gouden kam- 
pioensmedaille van den B. v. IJ. in Friesland, met den tijd van 32.2 sec. in 
twee ritten, benevens den eereprijs van H. M. Koningin Wilhelmina voor 
den snelsten rit in 15.3 sec. op 9 Januari 1940 te Dokkum, ter gelegenheid 

van het 100-jarig bestaan dier club. 
Berend P. Hof won het vorige jaar de kampioensmedaille in de provincie 
Groningen van den Groninger B. v. IJ. Berend P. Hof is 22 jaar oud en, 
hoewel hij op elfjarigen leeftijd reeds een len prijs won, is hij in de laatste 
jaren als een ster van de eerste grootte op de ijsbanen verschenen. Daar 
hij een vasten slag van rijden heeft, laat het zich aanzien, dat hij in de eerst- 

volgende jaren nog vele eerste prijzen zal behalen. 
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Dergelijke tochten zijn natuurlijk 
echte ijssportbeoefenaars onwaardig. 

Zeer bekend is ook de legendari-
sche tocht van Pieter Coopmans, 
Burgemeester van Bolsward in de 
achttiende eeuw, die in één dag van 
Leeuwarden reed per schaats naar 
Den Haag en terug. 

Hij bracht een brief van Marijke 
moei naar haar zoon Prins Willem 
in Den Haag en kreeg antwoord mee 
terug. 

Van alle tochten per schaats is de 
elfstedentocht wel de meest beroem-
de; men kan gerust zeggen, dat ze 
een Europeesche vermaardheid ge-
niet en waaraan dikwijls wordt deel-
genomen door personen die buiten 
het koninkrijk wonen. 

Reeds lang werden de elfsteden-
tochten gereden en in den langen 
strengen winter van 1890'91 is deze 
tocht door eenige honderden vol- 
bracht. 

Toen moesten in iedere stad de rij-
Sjoukje Bouma, te Grouw. 	ders van de schaatsen, een café op- 

zoeken om te laten teekenen, en een 
vertering bestellen, waardoor veel tijd verloren ging. 

Thans zorgt de Friesche elfstedenvereeniging, die in 1909 is 
opgericht, voor contr6le en regeling, waardoor deze tochten, 
ondanks de groote deelname geregeld en snel verloopen. 

Nog een andere Bond op ijssportgebied is de Friesche  lJs-
bond. Zij is de oudste Bond op het gebied van ijssport, ijsba-
nen en ijsbelangen en werd in 1886 opgericht. Deze Bond is 
onderverdeeld in kriten. Van de kritebesturen komen dagelijks 
berichten in de Leeuwarder Courant, over den toestand van 
het ijs en de ijsbanen, terwijl de baan-inspecteurs geregeld de 
ijsbanen controleeren. 

Een en ander werkt het toerisme op het ijs zeer in de hand, 
daar de kritebesturen vertrouwde berichten inzenden, zooals 
de ervaring heeft geleerd. 

Daar voor enkele jaren eenige Friesche Gemeenten gesa-
neerd zijn, worden van Rijkswege geen gelden meer beschik-
baar gesteld voor de ijsbanen. Hierdoor is het bij eenige 
sneeuwval soms moeilijk lange tochten te maken. 

- 

Griet Bijisma, Eernewoude. 

Soms kwamen bewoners van een dorp eensgezind bijeen 
en maakten zoo een baan schoon. 

In den vorigen winter evenwel bij den eersten sneeuwval, 
stelde Koningin Wilhelmina een bedrag van f 5.000.— be-
schikbaar aan den Frieschen lisbond, om hiervan de ijsbanen 
in orde te maken. 
Eere voor het genomen initiatief, waarop spoedig ook door 
enkele corporaties gelden voor hetzelfde doel werden aan-
geboden. 

Harddraverij met paard en arreslee te Grouw op 6 Februari 1929. 	 (Foto Ch. Gombault, Leeuwarden), 
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Arltje Koopmans, van Oosterwolde werd op 4 Januari 1940 te Heerenveen 
kampioene van Friesland. Zij won de gouden kampioensmedaille van den 
B. v. IJ., benevens de eerste prijs van f 80.— in den tijd van 32.7 sec. in 
twee ritten. Zij won 3 Januari 1940 in Drente den kampioenstitel en 5 Ja- 
nuari 1940 den kampioenstitel in de provincie Groningen. Zij heeft overigens 

nog zeer vele eerste en tweede prijzen gewonnen. 

Thans zijn in enkele Friesche Gemeenten ijswegencentrales 
in het leven geroepen, die met geldelijken steun van de inge-
zetenen zullen trachten, de ijsbanen in goeden staat te brengen 
en te houden. 

Wij wenschen die ijswegencentrales alle succes toe, het zou 
een prachtige uitkomst zijn bij sneeuwval, en het ijstoerisme 
zeer in de hand werken. 

Wanneer het ijs een flinke dikte heeft bereikt, zooals bijv. 
in den winter van 1917 of 1929 worden ook dikwijls de arresle-
den en belletuigen in hun rustige rust gestoord en, van den 
zolder of ergens boven uit hun begrplaats gehaald, afgestoft, 
gereinigd en opgepoetst. De paarden worden op scherp gezet 
en dan worden ook al spoedig wedstrijden met paard en ar 
georganiseerd. 

Het is een prachtig gezicht, wanneer de vlugge en vurige 
paarden met de ar, rinkelend met het belletuig, over het ijs 
draven. 

Dit is vooral voor paardenliefhebbers een zeer geliefde sport. 
Deze wedstrijden trekken, daar ze uiteraard sporadisch wor-

den gehouden, soms verbazend veel bezoek. 
Sommige arresleden zijn van kunstig snijwerk voorzien en 

worden, wanneer ze te bouwvallig zijn voor het doel waarvoor 
ze gemaakt zijn, in musea bewaard. 

Nog een andere ijssport, die alleen beoefend kan worden 
op ruime ijsvlakten, is het zeilen met ijsschepen. 

Bij voorkeur wordt dit met dooiweer gedaan, daar er dan 
geen sneeuw is en, de ijsschepen nogal spoedig stoppen in 
eenige c.M.'s sneeuw. Het is geweldig hoe snel deze ijsschepen 
bij een straffen wind over het ijs vliegen. 

Voor ongeveer 60 á 70 jaar waren er in deze omgeving 
eenige ijsschepen, die volgens overlevering met een snelheid 
van 60 K.M. per uur over het ijs scheerden. 

Deze sport eischt eenige oefening en, bovenal een zeer vaste 
hand van den stuurman. 

Moge de vreemdeling die in den zomer onze mooie provin-
bezoekt, tijdens de prachtige watersportfeesten hierover opge-
togen zijn; niet minder enthousiast zal hij gestemd zijn, wan-
neer hij Friesland bezoekt in den winter, wanneer de winter-
sport hoogtij viert. 

De eerste Kampioenswedstrijd werd gehouden op 5 Januari 
1924 te Rijperkerk, doch geen der rijders verkreeg het Kam-
pioenschap, daar de beide snelsten, Marten Slager van Wol- 

Span Arresleepaarden op het Pikmeer te Grauw. Eigenaar de heer 
J. H. Alfa te Rijs. - Tijdens de Arresleewedstrijden Zaterdag 13 Januari 1940. 

vega en Jolle de Jong van Snikzwaag, denzelfden tijd hadden 
in twee ritten n.l. 31.6 sec. 

Op 22 Januari 1926 werd het Kampioenschap van Neder-
land te Leeuwarden verreden en werd Thijs Klompenmaker van 
Oudehaske kampioen met den tijd van 31 sec. in twee ritten. 

Twee jaar later werd Thijs Klompenmaker wederom kam-
pioen te Grouw op 21 December 1927 in een tijd van 33.2 sec. 
in twee ritten. Dit was gezien de ongunstige weersomstandighe-
den zeer snel. Het was buitengewoon slecht weer en dienten-
gevolge het ijs ook zeer slecht. 

Dat deze snelle rijder ook „ausdauer" had, bleek deze wed-
strijd, toen hij denzelfden dag ook den le prijs won van man-
nen en vrouwen met Klaasje Dam. 

Thijs Klompenmaker heeft ook zeer vele le en 2e prijzen ge-
wonnen o.a. den eersten prijs op 17 Dec. 1927 te Grouw. 

Op 29 Januari 1929 won Jolle de Jong van Snikzwaag de 
Kampioensmedaille te Joure in den tijd van 31.9 sec. in twee 
ritten. 

Op 25 Januari 1933 behaalde Jolle de Jong het Kampioen-
schap te Stiens in den tijd van 32.2 sec. in twee ritten. 

Dat Jolle de Jong eenige jaren een snelle rijder was, kan 
blijken, dat hij 68 le en 2e prijzen won; 15 medailles, waar-
onder 6 gouden en 2 uitgeloofd door Koningin Wilhel- 

Usschip van den Heer J. S. RIEMERSMA, te Grouw. 
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mina. Op 11 Dec. 1933 behaalde hij het Kampioenschap van 
West-Friesland f200.— + medaille. 

Op 21 Dec. 1934 reed hij met Piet Eisinga van Grouw op 
de kunstijsbaan te Amsterdam, in een koppelwedstrijd, tegen 
hardrijders uit de provincie Groningen. Het resultaat was dat 
de Jong en Eisinga eindigden met 2 ronden voorsprong. 

Op 9 Dec. 1933 won Barend van der Veen van Warga het 
Kampioenschap te Deerzum-Terzool in den tijd van 31.6 sec. 
in twee ritten. Barend van der Veen heeft ook vele le en 2e 
prijzen gewonnen. Den 24 Dec. 1938 verloor hij met gering 
verschil van den Kampioen. 

Op 24 Dec. 1938 won Sjoerd Zeldenthuis van Joure het 
Kampioenschap te Grouw in den tijd van 31.9 sec. in twee 
ritten. 

Deze Sjoerd Zeldenthuis heeft reeds vele le en 2e prijzen 
gewonnen en zal wanneer de grijze wintervorst weer zijn in-
trede doet, zich zeer zeker niet onbetuigd laten. 

In 1929 werd door de B. v. IJ. besloten om naast het laten 
verrijden van het kampioenschap van mannen ook het kam-
pioenschap van vrouwen te laten verrijden op een baan van 
140 M. 

Het eerst werd het Kampioenschap van vrouwen verrede-
op 26 Jan. 1933 te Sneek. Kampioene werd Sjoukje Boun 
te Grouw in den tijd van 32 sec. in twee ritten. 

Sjoukje Bouma had reeds vele le en 2e prijzen behaa 
en, mocht toen het genoegen smaken, den kampioenstite 
aan hare lauweren toe te voegen. 

Haar zwaarste tegenstandster was Geeske Woudstra va-
Doniaga. 

Op 17 Dec. 1933 won Griet Bijlsnna van Eernewoude de 
kampioensmedaille te Warga in den tijd van 33 sec. in twee 
ritten. Griet Bijlsma won reeds vele eerste en tweede prijzer 
Haar felste tegenstandster was de 15-jarige Pietje Feitsma va-
Hylaard. 

Foto van oud-hardrijders tijdens den wedstrijd op Zaterdaz 
16 Jan. 1926, in twee klassen. Klasse A. ben. 56 jaar, klasse E-
boven 56 jaar. 

Klasse A. le pr. Jelle Schilstra, Akkrum, staande Be van links 
alleen de pet en voorhoofd zichtbaar; 2e pr. Petrus de Groot 
Jorwerd, staande voor J. Schilstra. 

Klasse B. le pr. Elze Paulusma, Quatrebas, staande 2e var 
links; 2e pr. Jan Dijkstra, Drachten, staande 5e van rechts. 


