Veertig jaar Vereniging IJssport Koudekerk aan den Rijn
Van 1980-2020 schaatsplezier. Tekst Huub Zaalberg.
De tekst behoort bij het fotoboek als jubileumgeschenk voor het bestuur.
Titel “Het is winter - Winterlandschap-Vereniging IJssport Koudekerk - 40 jaar”

1. Wat is de exacte oprichtingsdatum van VIJK?
16 januari 1980
2. Wie waren er bij de oprichting betrokken en hoe ging het
verder?
Op 6 december 1979 werd op initiatief van Huub Zaalberg in een vergadering van de
actiegroep voor SOS-Kinderdorpen besloten tot het vormen van een voorlopig bestuur
met als doel het oprichten van een IJssport Vereniging voor Koudekerk aan den Rijn en lid
te worden van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond, KNSB.
Ook Lambert Tichelaar was daarbij aanwezig. De latere directeur van de “Menkenbaan”
daarna van de IJssporthal in Leiden.
Vanaf dat moment is actie gevoerd richting gemeentebestuur en de bevolking van
Koudekerk en omgeving om bekendheid te geven aan de oprichting van deze nieuwe
vereniging. Getypeerd als de voortzetting van de oude ijsclub van Koudekerk die, 45 jaar
eerder, in 1935 werd opgericht en tot 1970 nog bestond.
Men kon direct lid worden van de nieuwe vereniging. Op 16 januari 1980 waren er bij de
eerste ledenvergadering al tenminste 500 leden.
Mevrouw Truus Langejans werd op 16 januari 1980 als het 500ste lid verwelkomd. Toen lag
er ook al een ijsbaan voor de deur van het Artesia clubgebouw aan de Kerklaan.
Op 16 januari 1980 werden in de oprichtingsvergadering, gehouden in het clubgebouw van
tennisvereniging Artesia aan de Kerklaan, de eerste bestuursleden benoemd en de taken
verdeeld. Dit bestuur bestond uit Huub Zaalberg, voorzitter; Hans van der Post, 2e
voorzitter; Bas Vos, secretaris; Karel Schuiling, penningmeester; Cees van Cleef, lid voor
promotie en publiciteit.
In deze vergadering is besloten tot het vaststellen van de statuten van de Vereniging
IJssport Koudekerk, in concept al beschikbaar, en het doen opnemen daarvan in een
notariële akte. Deze akte is op 8 mei 1980 ondertekend door notaris J.M.M. Kocken te
Leiderdorp en de daartoe gemachtigde voorzitter, Hubert Maarten Zaalberg.
In deze eerste algemene ledenvergadering is besloten om lid te worden van de KNSB, en
daarmee ook van het Gewest Zuid-Holland KNSB en het District Sassenheim.
De organisatie en werkwijze van de vereniging is in deze vergadering vastgesteld. In de
daarop volgende jaren zijn de taken zo nodig gewijzigd en uitgewerkt.
Op 16 januari 1980 werden de volgende commissies ingesteld.
De jeugdcommissie (vz Huub Zaalberg) met als taken de jeugd van 8 t/m 16 jaar te
begeleiden bij de droogtraining, conditietraining en schaatstraining op de kunstijsbanen.
De begeleiders verzorgen het vervoer en de training. De begeleiders dienen in de periode
van augustus – oktober de trainerscursus van het District Sassenheim te volgen op de Ton
Menken Ijsbaan in Leiden.

De baancommissie (vz Hans van der Post). De commissie bestaat uit personen die willen
helpen bij het realiseren en onderhouden van de ijsbaan. Ze zijn bereid de ijsbaan te
spuiten, te vegen, toezicht te houden, het licht en het geluid te verzorgen.
De kantinecommissie (vz Karel Schuiling). De commissieleden houden toezicht op het
gebruik van de kantine, de voorraad, de prijzen van de consumpties e.d. Bovendien
verzorgen zij de verkoop van consumpties op de ijsbaan “Het Torentje”, dan wel tijdens
toertochten van de vereniging.
De kascommissie – 2 leden. De commissie controleert de kas en kasboeken van de
vereniging na de sluiting van het boekjaar (31 augustus) en brengt verslag uit aan de
ledenvergadering.
De commissie recreatief schaatsen en toertochten (Bas Vos).
Bestuursleden in de periode van 1980-1996 waren Huub Zaalberg. Hans van der Post, Karel
Schuiling, Cees van Cleef, Bas Vos, Ragnhild van Tol, Nel v.d. Meijden, Klaas Vonk, Jan van
Burik, Levina de Jong, Piet van Harskamp, Jan van den Bosch, Huib Lekx, Barend v.d. Bos,
Klaas van Burik, Jan Dirk Corts, Martien de Graaf , Koos Maat, Jan de Rooy, Auke
Oosterhof, Rien Kapteyn, Erik Hollem, Bert Rijkelijkhuizen, Klaas Vonk, Arie v. d. Lely.

3. Waarom is VIJK opgericht?
De op 3 januari 1935 opgerichte plaatselijke IJsvereniging “Het Torentje” heeft tot 1970
activiteiten op natuurijs georganiseerd. Daartoe werd de ijsbaan gemaakt op de Oude Rijn,
de slotgracht geveegd rond het monument “Het Torentje” en werden schaatswedstrijden
georganiseerd. In de periode van 1935 -1940 werden de baanvegers door de vereniging
betaald. Na 1970 heeft de IJsvereniging voor Koudekerk geen activiteiten meer
georganiseerd.
De nieuwe Vereniging IJssport Koudekerk kan worden beschouwd als een moderne
voortzetting van de oude natuurijsvereniging. Een bijzonderheid is dat de actieve
bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers van IJssport Koudekerk geen financiële
vergoeding ontvangen voor het vele werk dat wordt verricht. De contributie voor het
lidmaatschap en de deelname aan activiteiten van de vereniging is daardoor altijd
betaalbaar gebleven.
Door de oprichting van VIJK konden veel activiteiten worden georganiseerd voor het
beoefenen van de schaatssport. Dat hield in het maken van een ijsbaan op de tennisbaan,
het gebruikmaken van de IJshal in Leiden en de Ijsbaan de Uithof in Den Haag voor
trainingen en wedstrijden, na 1988 het beheren van een grote natuurijsbaan en clubhuis
aan de Gruttolaan.
Het lidmaatschap van de KNSB en het district Sassenheim, waarin vele ijsverenigingen zijn
vertegenwoordigd, bood veel mogelijkheden voor het opleiden van jeugdbegeleiders,
juryleden en trainers. Zowel door de jeugd als de volwassen schaatsliefhebbers die lid zijn
van de vereniging kan worden deelgenomen aan trainingen en wedstrijden. Er wordt
daarbij samengewerkt met de vele ijsclubs in het District Sassenheim, met name in de
Leidse Regio en de Bollenstreek en na 2012 met ijsverenigingen in Alphen aan den Rijn.
Het lidmaatschap geeft bovendien het recht om gebruik te maken van de natuurijsbaan
die door de vereniging wordt beheerd. Later worden dit de “koude leden” genoemd.

4. Hoeveel leden had VIJK in het begin en hoe zijn jullie aan die
leden gekomen?
Vanaf 6 december 1979 is, door het tijdelijk bestuur, de bevolking van Koudekerk
uitgenodigd om lid van de nieuwe vereniging te worden. Toen dit bestuur er met hulp van
vele vrijwilligers in slaagde een natuurijsbaan te maken groeide het aantal leden snel.
De bevolking van Koudekerk was zeer positief over de activiteiten van de nieuwe
vereniging. Onder leiding van Kees van Cleef werd de promotie voor VIJK verzorgd. Hij
reed met Karel Schuiling door het dorp in een geluidswagen en er werden stickers, gedrukt
bij Fasson, geplakt.
Men wist de nieuwe ijsbaan in het centrum van het dorp, aan de Kerklaan, wel te vinden.
Op 16 januari 1980 had de vereniging ongeveer 500 leden. Op 1 december 1980 telde de
vereniging al 622 leden.
Tijdens de verenigingsdag in de Ridderhof kon op 19 maart 1994 het 1000ste lid worden
genoteerd. Het was mevrouw Hilda Koot, met haar gezin, Jan, Robert en Jeroen, Maarten
en Rianne, uit de Meerwijckstraat, die van de voorzitter een mooie IJssport taart in
ontvangst mocht nemen.
De groei van het aantal leden was te danken aan de vele activiteiten die vanaf 1979/1980
werden georganiseerd. Vanaf 1 oktober 1980 is al deelgenomen aan de organisatie van het
jeugdschaatsen in de IJshal te Leiden, voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar,
bovendien voor de oudere jeugd en volwassenen op de Uithof te Den Haag.
De opening van de grote 400m natuurijsbaan met verlichting en clubhuis op 30 januari
1988 door burgemeester Elfers en de daarop volgende ijswinters (1991 de eerste) hebben
bijgedragen tot de verdere groei en bloei van de vereniging. Daarbij mag worden vermeld
dat door bestuursleden, leden van commissies en vrijwilligers bij alle activiteiten
fantastisch goed werk is geleverd. We kunnen constateren dat het grootste deel van de
sportieve bevolking van Koudekerk dankzij de vereniging gebruik heeft gemaakt van de
ijsbaan, of heeft deelgenomen aan de trainingen en daar veel plezier aan heeft beleefd. Na
verloop van jaren konden de jeugdleden van de eerste periode al meehelpen bij de
begeleiding en training van de jeugd. Er kwam in dat proces ook vernieuwing. Er kwamen
een trainersoverleg, een jeugdcommissie, een clubblad en clubkleding. Nog wat later
konden de kinderen van de jeugdleden van de eerste jaren op hun beurt ook profiteren
van de activiteiten van de vereniging. Het schaatsplezier bleek erfelijk.
Op die manier bleef VIJK al 40 jaar een levendige, vitale vereniging met steeds weer
nieuwe deelnemers voor de schaatssport.

5. Waar en wanneer werd er geschaatst? Hoe en wanneer is dit
veranderd/opgebouwd?
Schaatsen op de tennisbanen van TV Artesia.
Al in januari 1980 kon gebruik worden gemaakt van de eerste natuurijsbaan in Koudekerk
op de 4 tennisbanen van TV Artesia. Het gemeentebestuur gaf daar toestemming voor
onder voorwaarden. Zo moest eventuele schade door VIJK worden betaald. Het was een
veilige ijsbaan met een hekwerk er omheen en een clubhuis dat nu voor de wintersport
kon worden gebruikt. Met dank aan het bestuur van TV Artesia, in overleg met Jan

Verstegen, waarmee goed kon worden samengewerkt. Als het winter werd en het stevig
vroor werden de bevroren vier tennisbanen zorgvuldig gesproeid met leidingwater zodat
laagje voor laagje een ijsvloer ontstond van zo’n 5 cm dikte. Dat sproeien werd gedaan als
het goed koud was, vaak in het licht van de verlichting van de tennisbaan.
We hebben ons laten adviseren door Henk de Jeu de voorzittter van IJsclub Woubrugge
waar men ervaring had met het verzorgen van een ijsbaan op 6 tennisbanen.
Begin januari 1980 waren onze bestuursleden en vrijwilligers uren lang actief met
sproeien tot laat in de avond en vroeg in de nacht.
De tennisbanen moesten dan al bevroren zijn.
Het sproeien kende een speciale techniek waarbij de sproeier het leidingwater omhoog
spoot zodat het in de vrieslucht kon afkoelen om neergekomen de ijsvloer te vormen.
Hans van der Post, Bas Vos, Jan van Burik, Huib Lekx, Piet van Harskamp, Klaas Vonk,
Adriaan Kuiper, Klaas van Burik, Huub Zaalberg, Bas Vos, Cees van Cleef, Karel Schuiling en
andere vrijwilligers waren daar te regelmatig vinden.
De volgende dag was dan de ijsbaan tot ieders verrassing beschikbaar.
Op 19 januari 1980 werden daar de eerste clubkampioenschappen verreden. Daarna in
ieder jaar dat er een ijsbaan kon worden gemaakt. Er was dus in 1980 ook al een
wedstrijdcommissie actief met leden, diverse taken en juryleden.
Klaas van Burik was meestal de starter, Huib Lekx was ijsmeester en Hans van der Post had
de leiding, ook Piet van Harskamp, Klaas Vonk en Adriaan Kuiper hielpen mee. Na het
schaatsen van de jeugd moesten zij zelf ook nog op deze kleine ijsbaan van 200m hun
schaatsprestatie over 4 ronden neerzetten.
Het leek meer short track dan langebaan schaatsen.
De kaartverkoop en “koek en zopie” werd verzorgd vanuit het clubhuis van Artesia naast
de ijsbaan. Daar waren vooral de dames actief zoals Yvonne van der Post, Lenie Zaalberg,
Lia van Burik, Gre van Burik, Gerie Vonk en anderen. We hebben tot 1987 gebruik kunnen
maken van deze natuurijsbaan op gravel. In iedere volgende natuurijs periode met name
in 1985 en 1986 was deze ijsbaan beschikbaar. Daarna werden alle sportvoorzieningen
voor tennis, schaatsen en voetbal verplaatst naar het plangebied Weidedreef.

De 400 meter landijsbaan
Vanaf de oprichting van de vereniging in 1980 is er overleg door Huub en Hans geweest
met het gemeentebestuur van Koudekerk aan den Rijn over de mogelijkheden om in
Koudekerk een natuurijsbaan van 400 meter aan te leggen. In de reactie van 1 februari
1981 aan het gemeentebestuur op het rapport “Sport en Spel in Koudekerk aan den Rijn”
zijn wij uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden om in Koudekerk een ijsbaan te realiseren
na de verplaatsing van de sportvelden en de tennisbanen naar de Weidedreef. Door de
verplaatsing van de tennisbanen zou immers ook de ijsbaan moeten verhuizen. Als beste
oplossing hebben wij de aanleg van een “400 meter natuurijsbaan” bepleit en daarvoor
een ontwerp ingediend. Dit plan is uiteindelijk door het college van B. en W. onderzocht
en voorgelegd aan de gemeenteraad.
In de gemeenteraadsvergadering van januari 1986 ging de gemeenteraad akkoord met het
voorstel van B. en W. om een 400 meter ijsbaan aan te leggen voor een begroot bedrag
van f 20.000,00, in het noordoostelijke deel van de gronden van bestemmingsplan de
Weidedreef. Het terrein kreeg een recreatie bestemming voor de aanleg van een ijsbaan.
Gelet op het provinciale streekplan voor Zuid-Holland Oost ligt het gebied van de ijsbaan
buiten de bebouwingscontour van het plan Weidedreef.

Op basis van overeenkomsten met de nieuwe eigenaar van het ijsbaanterrein, Gert
Dorrepaal, de gemeente en de IJsclub is de ijsbaan in 1987 en 1988 gerealiseerd. Het
bestuur van VIJK heeft in een afzonderlijk contract, gedateerd 18 november 1987,
afspraken gemaakt met Gert Dorrepaal.
Het clubhuis en de ijsbaan staan in de periode van 1 december tot 1 maart ter beschikking
van de Vereniging. In de periode van 1 maart tot 1 december heeft de vereniging alleen
toegang tot het clubhuis. De vereniging betaalt daarvoor een symbolisch bedrag van 1
gulden aan de eigenaar van het terrein. Vanaf 2001 is dit €1,00 geworden.
De ijsbaan is er voor iedereen.
De vereniging stelt de ijsbaan open voor leden met een lidmaatschapskaart en bezoekers
tegen betaling van een toegangsprijs, zodat iedere schaatsliefhebber kan profiteren van
deze voorziening voor de schaatssport. In januari 1991 kon er voor het eerst worden
geschaatst. Voor de trainingen in Leiden en Den Haag worden abonnementen voor de
leden aangeschaft, vaak met een licentie van de KNSB voor deelname aan wedstrijden.
De gemeente heeft de ijsbaan aangelegd. Het grondwerk is in oktober 1987 uitgevoerd. In
januari 1988 zijn de duikers geplaatst en leidingen voor water, elektriciteit en riolering
aangesloten. De vereniging heeft de ijsbaanverlichting, het clubgebouw, de bestrating, het
hekwerk en inrichting gerealiseerd en is verantwoordelijk voor het onderhoud en gebruik
van het clubhuis, de ijsbaan en de verlichting. Voor het gebruiken van geluidsapparatuur
op de ijsbaan is een vergunning nodig.
Het voornemen van het college van burgemeester en wethouders voor het verlenen van
de bouwvergunning voor het clubhuis is gepubliceerd en gedateerd 23 september 1987.
Het gemeentebestuur van Koudekerk aan den Rijn heeft als waardering voor de realisatie
van de ijsbaan een belangrijke onderscheiding ontvangen van de KNSB - het Gewest ZuidHolland. Burgemeester Leo Elfers ontving in de jaarvergadering 1988 van het Gewest de
“Zilveren Schaats” met een symbolische waarde.

De kunstijsbanen.
Dankzij de kunstijsbanen te Leiden en Den Haag hebben de actieve schaatsers van de
vereniging vanaf september 1980 daarvan gebruik kunnen maken voor trainingen en
wedstrijden. Nadat Ton Menken failliet was gegaan dreigde de “Menkenbaan” te worden
gesloten. Na het voeren van diverse acties onder aanvoering van Huub Zaalberg, secretaris
van het Districtsbestuur Sassenheim en lid van het bestuur van het Gewest Zuid-Holland
van de KNSB, en Henk Vergeer, voorzitter KNSB Distriktsbestuur Sassenheim, hebben de
verenigingen die gebruik maakten van deze ijsbaan een Stichtingsbestuur samengesteld
om het beheer van de ijsbaan veilig te stellen. Huub Zaalberg was van 1982 tot 1991
voorzitter van het Stichtingsbestuur.
De Stichting huurde de ijsbaan van de nieuwe eigenaar, de heer Kempeneers, directeur
van de naast de IJshal gelegen Mercedes garage. De verzoeken om subsidie aan de
gemeente Leiden en de overige gemeenten in de regio werden lange tijd niet
gehonoreerd. Uiteindelijk heeft het bestuur van de gemeente Leiden besloten om de
ijsbaan te subsidiëren en daarmee in stand te houden. Helaas zijn andere gemeenten,
zoals Alphen aan den Rijn, niet bereid gebleken om deze voor vele schaatsliefhebbers, ook
uit Alphen aan den Rijn, belangrijke voorziening te ondersteunen.
Na vele jaren van onderzoek en actie zal deze ijsbaan in 2022(?) worden vervangen door
een nieuwe, nu gemeentelijke ijshal. De acties van het Stichtingsbestuur, de KNSB en de
schaatsverenigingen voor een grotere ijsbaan van 333m zijn niet gehonoreerd.

VIJK op het ijs in Leiden.
Onze ijsvereniging heeft met de trainers en jeugdbegeleiders vanaf 1 september 1980 daar
alle activiteiten kunnen organiseren voor de jeugd. Het aantal jeugdleden dat daar heeft
leren schaatsen varieerde in de periode van 1980-2000 van 40-80 per jaar. Diverse
bestuursleden waren daarbij betrokken. Met name Piet van Harskamp heeft vele jaren de
organisatie en coördinatie daarvan verzorgd. Vanaf 1985 heeft hij het secretariaat van de
jeugdschaatscommissie verzorgd.
Ook de oudere leden, vanaf 16 jaar, konden vanaf 1980 deelnemen aan de
“schaatstrainingen voor volwassenen onder deskundige leiding” van het District
Sassenheim. Deze schaatstrainingen voor volwassenen werden van 1979-1985 in de IJshal
Leiden georganiseerd door Huub Zaalberg namens het District Sassenheim. De trainingen
werden verzorgd door de schaatstrainers van de verenigingen binnen het district
Sassenheim. De volwassenen konden per trainingsuur kiezen voor het eigen niveau van
beginner, geoefend of gevorderd. Voor ieder niveau van schaatsen waren trainingsvormen
beschikbaar. De trainers waren meestal ervaren en gediplomeerd.
De eerste deelnemers uit Koudekerk (7) deden mee in het seizoen 1980-1981.

Jeugdschaatsen in Leiden en Den Haag.
Het jeugdschaatsen heeft altijd een hoge prioriteit gehad van VIJK. Zowel in de winter als
de zomerperiode werden trainingen en andere leuke activiteiten georganiseerd.
De ouders van de kinderen werden ingeschakeld voor het vervoer naar de ijsbanen en
naar de wedstrijden. Die wedstrijden werden meestal vroeg in de ochtend, op zaterdag in
Leiden en op zondag in Den Haag, soms ook in Rotterdam, gehouden.
Zo ontstond een hechte club van schaatsliefhebbers en supporters. De trainers en
begeleiders waren altijd positief bezig om de trainingen te verzorgen.
Hoogtepunten waren de Districtswedstrijden in de IJshal te Leiden. Zo kon jaarlijks worden
deelgenomen aan Nieuwjaarswedstrijden en in maart aan de clubcompetitie voor de
Andries Kwikbokaal. De jeugd van VIJK, die geselecteerd per leeftijd van 8-16 jaar kon
worden ingeschreven, heeft op die momenten laten zien dat ze tot de sterkste schaatsers
behoren van het District. Na enkele jaren werd al de vijfde plek veroverd (1985) en nog
later enkele malen de eerste plaats van alle verenigingen binnen het District.
Ook de clubkampioenschappen van VIJK vormden ieder jaar een hoogtepunt. Op 19
januari 1980 op de eigen natuurijsbaan en vanaf maart 1981 ook op de ijsbaan in Leiden.
In het eerste jubileumjaar 1985 zijn de clubkampioenschappen ook nog in Koudekerk
gehouden. Voor alle deelnemers waren er herinneringsmedailles beschikbaar.

Dorpenontmoeting Koudekerk-Leiderdorp.
Ook de dorpenontmoeting tussen de ijsclubs van Leiderdorp en Koudekerk aan den Rijn in
1986 was een historische gebeurtenis. Er werd gereden op de grote natuurijsbaan van
Leiderdorp. Wij wonnen de bokaal die door Jan van Velzen en het bestuur van VIJL
beschikbaar was gesteld in onze jaarvergadering van 1980.
Ook interessant om te vermelden dat Huub Zaalberg eerder bestuurslid, secretaris, was
van VIJL Leiderdorp van 1974-1981. Voorzitter van VIJL was Andries Kwik. Deze was ook
voorzitter van de jeugdschaatscommissie van het District Sassenheim. Huub Zaalberg was
in die periode (tot 1982) secretaris van de jeugdschaatscommissie van het District

Sassenheim en organiseerde met Henk de Jeu en Henk Grimbergen, na het onverwacht
overlijden van Andries Kwik, de wedstrijden voor de Andrieskwikbokaal.
Huub verhuisde in augustus 1978 van Leiderdorp naar Koudekerk aan den Rijn om vanaf
1980 al zijn ervaringen in te zetten voor VIJK.

Evenementen.
Door het bestuur zijn regelmatig activiteiten georganiseerd voor leden om de
kunstijsbanen te bezoeken. Er waren dan, bij voldoende belangstelling, bustochten naar
de Uithof in Den Haag of naar Thialf in Heerenveen.
Voor de leden werd op 10 maart 1985 op de Uithof een alternatieve Elfstedentocht
georganiseerd. Er waren maar liefst 75 deelnemers. Dat was vanaf 1980 al een jaarlijks
evenement als afsluiting van het schaatsseizoen. In december werd op de Uithof weleens
een “oliebollentocht” gehouden.

6. Wie waren de eerste trainers en waar haalden zij hun kennis
vandaan? Speelde de KNSB daar al een rol in?
De eerste trainers waren Huub Zaalberg, Hans van der Post, Klaas van Burik, Piet van
Harskamp, Adriaan Kuiper, Ranghild van Tol-Biesheuvel, Bert Bredschneijder, Marja van
Egmond, Levina de Jong, Geep Hollander.
Overigens veranderde het trainersbestand regelmatig.
In 1991/1992 waren de trainers Piet van Harskamp, Hans van der Post, Carina Vonk, Linda
van Burik, Adriaan Kuiper, Willem Jansen, Martien de Graaf, Antoinette Corts, Jan de Rooy
en Huub Zaalberg. Henk Bardelmeijer was later ook een van de trainers. En er zijn nog vele
trainers die elders in dit blad genoemd zullen worden.
De vereniging heeft gebruik gemaakt van de opleidingen van de KNSB die voor het District
Sassenheim werden georganiseerd in Warmond, Leiderdorp en Leiden. Zo is deelgenomen
aan de Cursus voor Juryleden Langebaan Schaatsen, de Starterscursus Langebaan
Schaatsen en de cursussen voor Jeugdschaatsen Begeleider Langebaan.
Bovendien konden de trainers van VIJK jaarlijks deelnemen aan de schaatstrainingen voor
jeugdbegeleiders voorafgaande aan het nieuwe schaatsseizoen.
Het bestuur stimuleerde de deelname aan opleidingen en reserveerde daarvoor een
bedrag in de begroting. Na het voltooien van de opleiding was de gediplomeerde trainer
verplicht om nog een aantal jaren bij de club te blijven. Elders werden gediplomeerde
trainers betaald. Maar niet bij VIJK.

Overzicht van trainingen.
Huub Zaalberg had diverse opleidingen gevolgd en was vanaf 31 oktober 1981
gediplomeerd “Oefenmeester hardrijden op de schaats van de KNSB” en gaf leiding aan de
trainingen van VIJK tot 1996.
Er werden door de vereniging diverse trainingen aangeboden. Naast de schaatstrainingen
ook specifieke droogtraining voor het schaatsen, hardlopen en fietsen.
Vanaf 1981 heeft zich dat verder ontwikkeld waardoor de leden het gehele jaar aan
trainingen kunnen deelnemen. Droogtraining buiten, zaaltrainingen in De Ridderhof voor
jeugd en volwassenen, polderfietstocht 40 km voor de jeugd, training in de duinen bij
Noordwijk en strandloop, schaatstrainingen in Leiden en in Den Haag, fietstraining en
meer recent inline skaten.

Vanaf 1980 was al deelname aan wedstrijden van de KNSB mogelijk bij voldoende talent
en vooral motivatie. In Leiden werd samengewerkt met de trainers van de diverse
verenigingen die behoorden tot het District Sassenheim.
Na 2015, toen de Vereniging IJssport Leiderdorp beschikte over een schaats- en skate
accommodatie, is het inline skaten ook voor VIJK een belangrijke sport geworden. Vooral
jeugdleden doen mee aan trainingen en wedstrijden. Met veel succes.

7. Welke mensen waren van groot belang voor de club (zichtbaar
en onzichtbaar).
Vrijwilligers, de natuurijsbaan, het clubhuis, dooifeest, organisatie, de Uithof, de
Elfstedentochten, schaatscursus voor volwassenen,
Samen op weg naar de toekomst.

Vrijwilligers in bestuur, commissies en daarbuiten.
Met veel plezier en zonder honorarium.
Naast de bestuursleden en commissieleden staan jaarlijks zeker 70 vrijwilligers klaar om
mee te helpen bij de organisatie van activiteiten van de ijsclub. VIJK is het gehele jaar
actief met sportbeoefening. De vrijwilligers zijn dan allemaal belangrijk en zichtbaar. Het
zou goed zijn daarvan een volledig overzicht te publiceren nu de ijsclub 40 jaar bestaat.

De natuurijsbaan van VIJK.
Vooral in een periode van natuurijs zijn de vrijwilligers actief bij het verzorgen van de
ijsbaan en het clubhuis betrokken. Te denken is aan de hapjes en drankjes in het clubhuis,
de kaartverkoop, het verzorgen van de ijsbaan, de verlichting, het geluid. Ook wordt gelet
op de veiligheid op de ijsbaan. Scheuren en windwakken worden afgebakend met
pilonnen. De baancommissie, de wedstrijdcommissie en de clubhuiscommissie zijn altijd
voorbereid op een winter met natuurijs omdat de hele organisatie direct beschikbaar
moet zijn op het moment dat de natuurijsbaan voor het publiek wordt opengesteld. Er zijn
werkschema’s met een planning van diverse activiteiten.
De benoemde “ijsmeester” is bijzonder belangrijk omdat hij met enkele bestuursleden
moet beslissen over het openstellen van de ijsbaan. Hij waakt ook over de veiligheid van
de ijsbaan en de reparatie van problemen. De vereiste dikte van het ijs is ongeveer 7 cm.
Bij de aanleg van voorzieningen voor de natuurijsbaan en bij het jaarlijkse onderhoud is
door vele vrijwilligers werk verzet.
Op enkele foto’s uit 1989 zien we Rien Kaptein op een tractor en zijn verder Jan Dirk Corts,
Hans van der Post, Aat van Marwijk, Erik Hollem, Klaas van Burik en Auke Oosterhof in
beeld.

Het clubhuis.
Er is een technische commissie die voor het onderhoud van het clubhuis en de ijsbaan
zorgt. Er is een foto van de reparatie van het dak van het clubhuis met Klaas van Burik, Jan
van Burik en Erik Hollem. De reparaties aan het clubhuis en de ijsbaan worden meestal in
eigen beheer verzorgd. Ook Hans van der Post en Rien Kaptein hebben daarbij een
belangrijke rol vervuld. Maar er zijn ook vele niet genoemde vrijwilligers en sponsors bij
betrokken.

De naam van de ijsbaan “IJSBAAN VIJK” staat vanaf 1990 op het toegangshek naar het
clubhuis is gemaakt door Rob Vertegaal. Een creatief stuk smeedwerk. Op de foto geeft hij
in 2009 het nieuwe naambord volkomen terecht aan Rien Kaptein, technische commissie.
VIJK heeft namelijk de bestanddelen van een directiekantoor waarmee van het clubhuisin
1989 is gebouwd te danken aan Rien. Rien is erelid van de vereniging.
Uiteraard is de clubhuiscommissie erg belangrijk voor de verzorging van de schaatsers als
de ijsbaan open is. Yvonne van der Post heeft daar lange tijd leiding aan gegeven. De
laatste jaren is Toos Klever daarvoor verantwoordelijk. Er zijn vrijwilligers die al vele jaren
inzetbaar zijn voor de bardiensten.
Yvonne heeft, samen met Hans, ook altijd de ledenadministratie verzorgd. Ze zijn beiden
benoemd tot ereleden van de vereniging. Huub is in november 1996 bij de wisseling van
het voorzitterschap met Hans van der Post tot erelid benoemd.

Dooifeest.
Na een ijswinter volgt dan een door het bestuur aangeboden “dooifeest” om iedereen die
heeft meegeholpen te bedanken voor de geleverde inspanning voor de ijsclub. Ook zonder
natuurijs wordt meestal een “dooifeest” gehouden om gemotiveerd te blijven.
De eerste “dooifeesten” werden gehouden in de boerderij van Familie Teun en Levina de
Jong. Na het gereedkomen van het clubhuis werd het dooifeest bij het clubhuis naast de
ijsbaan gehouden. Meer recent zijn enkele “dooifeesten” gevierd in de boerderij van Jan
Dirk Corts die voorzitter was van 2014-2018. Vanaf 2018 is Marion Kuper-Borst voorzitter.
Als afsluiting van het schaatsseizoen van de jeugd wordt voor hen ook jaarlijks een
dooifeest gehouden op bijzondere locaties met accommodatie voor groepen.
De voorzitter van de vereniging behoort daar een taart af te leveren!

Organisatie, coördinatie en administratie.
De organisatie van het schaatsen van de leden van VIJK op de ijsbanen te Leiden en Den
Haag vraagt veel arbeid en creativiteit.
Vanuit het algemeen bestuur zijn enkele leden verantwoordelijk voor de organisatie van
het jeugdschaatsen. In de jeugdschaatscommissie en het trainersoverleg worden de
verdere taken verdeeld. Het gaat dan om de trainingen op de beide kunstijsbanen, om de
zomertrainingen en het inline skaten.
Gesteld kan worden dat de coördinatie en organisatie altijd veel administratief werk
hebben opgeleverd voor de betrokken bestuursleden. In die 40 jaar dat dit allemaal
gebeurt zijn wel enkele bestuursleden te noemen die dit lange tijd hebben gedaan.
Huub Zaalberg heeft van 1980-1996 (2011) de administratie, coördinatie voor
abonnementen en deelname aan wedstrijden verzorgd voor het schaatsen van jeugd en
volwassenen op de Uithof en in Rotterdam. Er was een periode dat het busvervoer naar de
Uithof voor de jeugd op vrijdag werd verzorgd door het district Sassenheim. De jeugd werd
dan tijdig opgehaald in Koudekerk. Met weinig deelname moesten zij in Leiderdorp
opstappen. De trainers mochten ook met de bus mee. Dat was in verband met hun werk
vaak een probleem. Dan moesten ze dus met eigen vervoer heen en weer rijden. Op eigen
kosten. Dat dit tot problemen leidde was te voorspellen. Het vervoer naar de wedstrijden
voor de jeugd op zondagmorgen werd onderling geregeld door de ouders. Vanaf 2011
verzorgde Ronald de Graaf de organisatie van de abonnementen voor de Uithof.

Ronald is in december 2019 benoemd tot lid van verdienste van de vereniging. In
diezelfde vergadering is Hans van der Post onderscheiden door de burgemeester van
Alphen aan den Rijn, Liesbeth Spies. Voor zijn inzet voor de vereniging in de periode van
1980-2020 is Hans door de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Piet van Harskamp
Het secretariaat van het jeugdschaatsen is vanaf 1985 verzorgd door Piet van Harskamp.
Hij zal daar beslist zelf veel over kunnen vertellen.
Bovendien was Piet als bestuurslid nauw betrokken bij het jeugdschaatsen van het District
en het wel en wee van de IJshal in Leiden. Piet was vanaf 1981 altijd inzetbaar voor het
vrijwilligerswerk bij VIJK en de organisatie van wedstrijden.
Zo organiseerde hij ook nationale schaatswedstrijden op onze natuurijsbaan. Daar is een
mooi verslag van in de krant van 1991.

Trainingen op de Uithof.
Huub Zaalberg coördineerde de trainingen en wedstrijden op de Uithof tot 1996 met
diverse andere trainers , Martien de Graaf, Willem Jansen, Antoinette Corts, en Klaas van
Burik. Er waren trainingen voor de oudere jeugd op donderdag en vrijdag en voor
volwassenen op woensdag en maandag. Huub zijn eerste leerlingen (1980) waren later het
meest succesvol op de marathon, Jan Dirk Corts en Paul Robijn, zij reden ook de
Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997. Jan Dirk werd in 1997 bij de wedstrijdrijders 15 e.

Elfstedentochten.
Bovendien reden zij in een prachtige tijd de Elfstedentochten in 1985, 1986 en 1997.
Jan Dirk Corts deed in 1997 mee aan de wedstrijd.
Er waren overigens meer leden van VIJK die deze tochten met succes reden.
In 1985 en/of 1986 waren dit onder meer Titus Stoffelsma, Jan Tolsma, Kees de Groot,
Wim Kaptein, Marco van der Wilt, Vader Ginus van der Wilt, Jan Dirk Corts, Hans van der
Post, Geep Hollander, Henk Eigenbrood, Koos Maat, Henny Meijer, Jaap Langeveld, en
Han Romeijn.
In 1997 deden mee Barend van de Bos, Jan van Burik. Kees de Groot, Hans Heemskerk,
Willem Jansen, Wim Kaptein, Kees Labots, Hans van der Post, Titus Stoffelsma, Jan Tolsma,
Rob Vertegaal.
Na de Elfstedentocht in 1963 met als winnaar Reinier Paping, duurde het tot 1985 voordat
deze barre tocht van 200 km weer kon worden gereden. Duizenden schaatsliefhebbers
deden daaraan mee en miljoenen liefhebbers volgden de “tocht der tochten” op TV. Ook
in 1986 werd de Elfstedentocht gereden. Evert van Bentum won deze wedstrijden. Bij de
vrouwen waren dit In 1985 Lenie van der Hoorn en in 1986 Tineke Dijkshoorn. Daarna
moesten we weer geduld hebben tot 1997. Toen werd Henk Angenent winnaar van deze
tocht der tochten. Bij de vrouwen won Klasina Seinstra.
Bijzondere prestaties leverden Jan Dirk Corts die in de wedstrijd van 1997 15 e werd bij de
mannen en Marion Borst uit Leiderdorp die in 1997 9e werd bij de vrouwen.
Opmerkelijk omdat dus drie voorzitters van VIJK de Elfstedentocht hebben gereden.
Hans van der Post, Jan Dirk Corts en Marion Kuper-Borst. Huub Zaalberg heeft dat niet,
maar hij reed wel diverse malen de Molentocht (50 km), de Nieuwkoopse Plassentocht
(70km) en de Drie Provincieëntocht (100km)

Schaatscursus voor volwassenen in Leiden.
Vanaf 1979 tot 1984 verzorgde Huub namens het Districtsbestuur de organisatie,
administratie en training voor “het schaatsen van volwassenen onder deskundige leiding”
van het District Sassenheim in Leiden. Daaraan namen honderden schaatsliefhebbers deel,
In het eerste jaar waren er ongeveer 40 deelnemers daarna groeide het aantal deelnemers
tot een paar honderd per seizoen. Vooral in de periode van de Elfstedentochten. De
werving van deelnemers, financiële administratie, uitgifte van abonnementen, de werving
en instructie van trainers was een omvangrijke taak.
Piet van Harskamp was in 1980 voor Koudekerk een van de eerste cursisten.
In het seizoen 1980-1981 deden verder mee Marja van Egmond, Henk van Harskamp,
Annet Reijneveld, Wil Bijleveld, Jos Seijsener en Reina Kuiper.
De IJshal in Leiden. Onderhoud en bardiensten. Ons tweede clubhuis.
Piet van Harskamp heeft vele jaren de administratie en coördinatie voor het
jeugdschaatsen van VIJK op de Leidse Ijsbaan verzorgd. Hij was daardoor sterk betrokken
bij het voortbestaan van de IJshal. Overigens waren meer bestuursleden als Hans van der
Post, Klaas van Burik, En anderen vanaf 1980 betrokken bij de trainingen te Leiden en bij
de organisatie van wedstrijden voor de jeugd. Bovendien verzorgden Piet, Hans, Klaas
taken voor het onderhoud van de ijsbaan te Leiden. Ze bereden ook de veegmachine “de
Zamboni”. Jaarlijks werd de ijsbaan schoongemaakt door vrijwilligers.
Met een verplichte inbreng van de verenigingen.
In de jaren 1993-1995 moesten alle verenigingen, leden van het District Sassenheim,
bijdragen aan de organisatie van het werk in de IJshal te Leiden. De financiële situatie van
de IJshal maakte dit noodzakelijk. Omdat het vaste personeel, met uitzondering van de
Ijsmeester Steef, was ontslagen. We moesten de IJshal beschouwen als ons clubhuis,
bardiensten draaien in het restaurant en vrijwilligers leveren voor de kaartverkoop. De
vereniging kreeg een financiële vergoeding daarvoor. Er hebben diverse vrijwilligers
namens VIJK daar bardiensten verzorgd. Zij waren daarna ervaren patatbakkers, schenkers
van warme chocolademelk met slagroom en koffie met speculaas. Huub en Piet
verzorgden de organisatie voor Koudekerk. Er was een omvangrijk handboek voor alle
werkzaamheden beschikbaar. Belangrijk waren dus ook Corry Koot, Tonny Meijer, Erik
Hollem, Bert Rijkelijkhuizen, Peter en Frinette de Ruiter, Jos van der Voort, Arja Vergunst,
Ragnhild van Tol, Wil van Harskamp, Piet Overes, Lenie Zaalberg, Yvonne van der Post.
Tenslotte.
En zo kunnen over al die jaren van 1980-2020 veel verhalen worden verteld.
De redactie van het clubblad heeft alle leden uitgenodigd dat te doen. Ook aan de hand
van krantenknipsels en foto’s. Dat zal een inspiratiebron worden voor de toekomst.

Samen op weg naar de toekomst.
VIJK heeft een prachtig verleden. Het is geweldig om terug te kijken naar alles wat
succesvol was. Maar de toekomst is onzeker. Door de klimaatveranderingen stijgen de
temperaturen, ook in de winterperiode, waardoor de kans op betrouwbaar natuurijs
verder afneemt.
Zonder actieve en positieve vrijwilligers en vooral de deelnemers aan de trainingen en de
georganiseerde activiteiten zou onze vereniging niet al 40 jaar bestaan.

Het is belangrijk om met alle deelnemers aan het schaatsplezier rekening te houden.
Informatie en publiciteit zijn voor de leden, koude en warme leden, van groot belang.
Ik ben er trots op wat door alle vrijwilligers voor VIJK in die 40 jaar is bereikt.
Het ontbreken van natuurijs moet helaas worden gecompenseerd door het gebruiken van
de kunstijsbanen en de sportieve mogelijkheden buiten de schaatsbaan.
De zomertrainingen, droogtraining, fietsen en vooral ook het in-line skaten zullen voor
VIJK erg belangrijk blijken om vooral de jeugd beter te bedienen met deze
sportbeoefening. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst deze vereniging.
In 1980 werd ik 40 en inmiddels ben ik dus 80 jaar. Dat lijkt al oud maar ik hoop nog vele
jaren te genieten van jullie sportieve informatie in het clubblad, op Facebook en de
website van De Vereniging Ijssport Koudekerk.
Samen op weg naar de toekomst met onze Vereniging IJssport Koudekerk.
Koudekerk aan den Rijn, Huub Zaalberg – 03 december 2020

