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Honderd jaar Vol Moed
In Harderwijk bestond al sinds 1879 een
ijsclub. Op 21 januari 1908 ging deze op
in de nieuwe IJsclub Vol Moed. Sinds de
oprichting van Vol Moed zijn er veel
evenementen georganiseerd en wedstrijden verreden, ook door de jeugd.
Aanvankelijk werden prijzen in natura
toegekend, in de vorm van spek en bonen.
Men reed dus letterlijk voor spek en bonen.
Ook mag Vol Moed terugkijken op een aantal
meeslepende toertochten.
Bij het begin van iedere winterperiode wordt de ijsbaan onder water gezet
en gehoopt op een langdurige periode van nachtvorst zodat er weer op
echt natuurijs geschaatst kan worden. De afgelopen winters waren helaas niet
streng genoeg om de vele schaatsliefhebbers dit vertier te kunnen bieden. In
december 2004, 2005 en 2007 was er een kunstijsbaan op de Markt, in de binnenstad van Harderwijk. Mede dankzij de medewerking van bestuursleden en
vrijwilligers van IJsclub Vol Moed kon er in Harderwijk toch geschaatst worden in een winters decor, wat door velen als een verrijking van de binnenstad
werd gezien.
Inmiddels is het 2008. Er is sinds de oprichting van IJsclub Vol Moed honderd
jaar geleden veel veranderd in de stad Harderwijk en rond de voormalige
Zuiderzee. Wat echter niet veranderde: om tot het bestuur toegelaten te worden, moet je je een echte Harderwieker voelen, ook al ben je niet in de stad
geboren. Bestuursleden als Dirk en zijn zoon Reijer Roelofsen, Cees Bruinink,
Cor de Haan, Henk Westenberg en Jan de Bruin, werden en zijn als het ware
‘voor het leven benoemd’.
Namens het gemeentebestuur van Harderwijk feliciteer ik het bestuur en de
leden van Vol Moed met dit bijzondere jubileum en hoop dat zij zich nog vele
jaren blijven inzetten voor de schaatsliefhebbers van de stad Harderwijk en
de regio Noord-Veluwe.
Rob Daamen
Wethouder sport, Gemeente Harderwijk
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Van de voorzitter...
Honderd jaar IJsclub Vol Moed.
Een prachtige mijlpaal in de
Harderwijker historie, want
Harderwijk en Vol Moed horen bij
elkaar. Onze locatie op De Wellen aan
de boorden van de voormalige Zuiderzee
is een plek met historie, tussen het water en de stad.
De ijsclub verbond in het verleden burgers en vissers. Want iedereen ging
schaatsen in de winter, ongeacht zijn of haar maatschappelijk achtergrond en
dat verbroederde. De visserlui waren noeste werkers die hun bijdrage leverden aan het onderhouden van de baan in vorstperiodes. Iedere echte Harderwijker was lid van Vol Moed, dat hoorde erbij. Menig huwelijk was het gevolg
van een ontmoeting op de ijsbaan. De relatie met de gemeente Harderwijk
was en is erg plezierig. We huren in de winter De Wellen voor een schappelijk
bedrag, onze baan wordt keurig gemaaid, en als er iets extra moet gebeuren
wordt er altijd positief meegedacht. Deze opstelling heeft zeker bijgedragen
aan het kunnen vieren van dit bijzonder jubileum. Een mooie mijlpaal voor
Harderwijk, maar vooral ook voor het bestuur en onze leden. Leden die vaak
dertig, veertig en soms wel vijftig jaar lid waren of zijn van onze club. Bestuurders en medewerkers die bijna allemaal meer dan twintig jaar aan onze club
verbonden waren of zijn. Daar mogen we gepast trots op zijn.
Dit boek beschrijft in vogelvlucht honderd jaar Vol Moed, feitelijk is het een
reeks impressies. Het is een terugblik in de tijd, maar kijkt ook naar de toekomst. We hebben immers te maken met veranderende tijden, schaatsen op
natuurijs is jammer genoeg geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom doen we
mee aan nieuwe initiatieven waardoor de jeugd van Harderwijk toch dat
ouderwetse, gezellige ijsbaangevoel mee kan beleven en er wellicht een basis
gelegd wordt voor een nieuwe Jan Bos of Marianne Timmer. Net zo belangrijk
om aan dit soort initiatieven mee te doen is om ervoor te zorgen dat Vol Moed
blijft bestaan. Zowel op het financiële vlak als voor leden en vrijwilligers is het
van belang dat er activiteiten blijven, als natuurijs minder zeker wordt.
Ten slotte wil ik dit voorwoord gebruiken om ieder die een bijdrage geleverd
heeft bij het tot stand komen van dit boek te bedanken. Veel leesplezier toegewenst.
						


Reijer Roelofsen, Voorzitter

Hoe het begon
Het jaar 2008, leven in het digitale tijdperk. Opgroeien met computers en
mobiele telefoons, reizen met auto’s en vliegtuigen, overal moderne communicatiemiddelen. Hoe anders was dat nog maar honderd jaar geleden, rond
1900! Hoe zag de wereld er toen uit? Het Harderwijk van rond 1900 lijkt nauwelijks meer op de huidige stad. Trouwens, weinig lijkt in onze wereld meer
op die van een eeuw geleden. Voor het historische besef: Harderwijk was toen
een kleine vissersplaats, maar er woonden en werkten ook veel boeren. Er
was, in de Oranje-Nassaukazerne in de Smeepoortstraat, een Koloniaal Werfdepot waar kolonialen werden opgeleid voor de dienst in Nederlands-Indië.
Het leverde Harderwijk de weinig vleiende naam ‘gootgat van Europa’ op.
Om vertier te bieden aan de manschappen waren horecaondernemingen en
bordelen in de binnenstad goed vertegenwoordigd. Dat gaf tweespalt in de
gemeente. Orthodoxe burgers kwamen in opstand tegen zoveel bandeloosheid, in die jaren werd de gemeentepolitiek gekenmerkt door verdeeldheid
en conflicten.
Veel inwoners van de stad verdienden de kost met een klein ambachtelijk
bedrijf of winkel. Of ze werkten op een boerderij of tuinderij waar ze de kost
probeerden te verdienen. Sinds 1863 jaren was er een spoorwegverbinding
met Zwolle en Amersfoort waardoor Harderwijk beter ontsloten werd. Maar
verder gebeurde er weinig. Hoewel, in 1905 werd Oranje-Mecklenburg aan de
Kleine Grindweg geopend, een pension-hotel, het eerste in de stad. Verderop,
zo’n vijf kilometer buiten de stad in de bossen, werd het eerste paviljoen van
Sonnevanck gebouwd, een christelijk sanatorium voor tuberculoselijders. Het
zou in 1908 de deuren openen.

Hotel-pension
Oranje-Mecklenburg,
geopend in 1904



Elders in de wereld waren er andere, schokkender gebeurtenissen. In Portugal
werden koning Carlos en zijn beoogde opvolger door republikeinen vermoord.
In het verre China kreeg de driejarige Poe Yi de keizerstroon toebedeeld. Het
grote keizerrijk wankelde toen al op zijn grondvesten. In Amsterdam verschenen de eerste autobussen op straat en in Duitsland explodeerde tijdens een
proefvlucht de vierde uitvoering van het luchtschip van Graaf von Zeppelin.

In het Harderwijk van toen, in die kleine wereld, werd een initiatief genomen
voor de oprichting van een ijsclub met de mooie naam Vol Moed. Het moment
bleek gunstig. De winter van 1908-1909 was streng en ook in de daaropvolgende winters vroor het flink. Er werd geschaatst op de Diepegracht en op
de Friesegracht. Schaatsen was iets voor iedereen en het initiatief voor de
schaatsclub sloeg dan ook aan. Nu, honderd jaar later, bestaat ijsclub Vol Moed
nog steeds.
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In Harderwijk wisten we niet veel van die verre buitenwereld. De communicatiemiddelen waren uiterst beperkt. Televisie en radio bestonden nog niet en
de krant werd alleen door een bovenlaag van de bevolking gelezen. Voor de
meeste mensen bestond de wereld uit hun eigen directe omgeving, het eigen
dorp, de eigen stad of de eigen buurt.

De bevroren Zuiderzee



De Harderwijker ijsclub
Vol Moed was niet de eerste ijsclub in Harderwijk. In 1879 werd na een hardrijderij op de Zuiderzee, de Harderwijker IJsclub opgericht. Deze club was
geen lang leven beschoren. De vergaderingen werden matig bezocht en
het bestuur was ‘lauw en laks’ constateerde de redactie van het Overveluws
Weekblad. Leden huldigden het standpunt dat als er geen ijs kwam, er ook
geen contributie verschuldigd was, en omdat men juist met een lange periode
met zachte winters had te kampen, slonk het aantal leden snel.
Activiteiten op de ijsbaan

De vereniging kwam dan ook in de problemen en liet het, ook toen er wel ijs
kwam, afweten. In 1907 kon er best geschaatst worden, maar bestuursleden
van de Harderwijker IJsclub, vonden het ‘te nat’. Het bestuur van Schietvereniging Willem Tell en Kegelclub Alle Negen vonden dat niet. Die organiseerden
toen maar schaatswedstrijden waaraan ruim honderdvijftig mensen deelnamen. Het bestuur van de Harderwijker IJsclub kreeg flinke kritiek. Besloten
werd de club te ontbinden en een nieuwe vereniging in het leven te roepen.
Er werd een nieuw bestuur gevormd bestaande uit de heren De Mooij, Bakker,
De Vries, Van Triest, Oost, Van den Brink, Verhagen, Cageling, Feenstra en Hamstra, samen vormden zij het eerste bestuur van de nieuwe ijsclub. Het waren
middenstanders die actief bij de samenleving in Harderwijk waren betrokken. Met het resterende kapitaal van de oude vereniging werd een feestje
georganiseerd en alle materialen werden overgenomen door Vol Moed. Zo
beschikte de jonge vereniging weldra over negentig palen, vier banken, acht
losse poten, drie sneeuwschuivers, vier kleine en zes grote vlaggen, honderd
meter ijzerdraad en zeventig lampionnen voor de verlichting. Met dit materiaal konden twee ijsbanen worden uitgezet, een op de Friesegracht en een op
de Diepegracht.
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In Harderwijk ging het bestuur van Vol Moed direct aan de slag. De ijsbaan
op de Friesegracht, ter hoogte van de huidige Plantagekerk, was te klein voor
het publiek dat massaal toestroomde. Er werd dan ook al snel uitgekeken naar
een grotere baan. Het bestuur liet zijn oog vallen op een stuk weide buiten
de stadsmuur en richtte een verzoek aan de gemeente om dit terrein te mogen gebruiken als ijsbaan. In eerste instantie werd het verzoek afgewezen. Het
weiland werd verpacht en het grasland deed eveneens dienst als oefen-exercitieterrein voor militairen. Vol Moed mocht het niet als ijsbaan gebruiken.

11

Een korte geschiedenis van het schaatsen
Schaatsen is in Noord Europa ontstaan. Al in oeroude tijden verplaatsten bewoners zich op botten, bekleed met rendierenhuid, door de sneeuw. Deze
beenderen werden met pezen onder het schoeisel gebonden, soms werden
er prikstokken gebruikt om het evenwicht te bewaren. Deze schaatsen werden
‘glissen’ genoemd, resten zijn bij opgravingen gevonden.
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Deze primitieve vorm van voortbewegen in de sneeuw en op het ijs evalueerde in twee richtingen: skiën en schaatsen. In Nederland verving men op
den duur de beenderen, meestal botten van koeien of paarden, door hout met
aan de onderkant een ijzeren staander. Daarmee was de moderne schaats
geboren.
Schilderijen, tekeningen en etsen laten zien dat de schaatssport al in de middeleeuwen door veel mensen beoefend werd en dat men daar veel genoegen
aan beleefde. Er waren toen vaak lange winters met veel ijs. Men had dus
voldoende gelegenheid om te leren schaatsen. De watergeuzen schijnen de
schaats gebruikt te hebben als wapen tegen de Spanjaarden, om blokkades
te doorbreken en om snel voor de vijand weg te kunnen vluchten. Die kon ze
op het gladde ijs niet bijhouden of inhalen. Wellicht hebben deze wapenfeiten geholpen bij het inburgeren van het schaatsen waardoor het in de vroegmoderne tijd een algemeen volksvermaak werd. Schaatsen werd een sport
om zich met elkaar te kunnen meten. In de 18e eeuw ging men tegen elkaar
schaatsen, vooral op de korte baan.

Verschillende primitieve schaatsen

12

Op deze afbeelding uit 1805 is te zien, dat in een tijd waarin nog geen sprake was van emancipatie, vrouwen
volop meededen op het ijs. De tekening toont een wedstrijd hardrijden op de schaats in Leeuwarden.

Schaatswedstrijden werden enorm populair. Herbergiers, met een uitspanning aan het water, zagen er een middel in om klanten te trekken en hun omzet te
verhogen. Nederlanders blijven per slot van rekening kooplieden.Het wedstrijdschaatsen werd nog populairder toen er mooie prijzen te winnen waren.
Men reed letterlijk voor ‘spek en bonen’, in een tijd dat het voedsel schaars
was, kon men zo zijn eten bij elkaar rijden. ‘Met schaatsen vieren Nederlanders
de overwinning op het water’, wordt wel gezegd, en ook al is het een tijdelijke overwinning, zij werd en wordt massaal gevierd. Is er geen natuurijs? Dan
worden er kunstijsbanen gebouwd. Kan er niet in Nederland worden geschaatst? Dan gaan Nederlanders naar het buitenland. Dat schaatsen echt tot
de Nederlandse cultuur behoort, blijkt uit de vele schilderijen en gedichten
met schaatsen als onderwerp.
Maar ook tegenwoordig is schaatsen nog steeds erg populair. Als het enkele
nachten flink vriest, slaat het virus toe en worden bestuurders van ijsbanen
en ijsclubs actief. Als het even kan worden ijsbanen geopend en toertochten
en wedstrijden georganiseerd. Schaatsen heeft zich niet alleen ontwikkeld tot
een algemeen tijdverdrijf, maar ook tot topsport. Sinds de jaren zestig grossiert Nederland in Europese, wereld- en Olympische kampioenen, jaarlijks
staan nieuwe schaatstalenten op in de strijd om de vele kampioenschappen
en titels.

13
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Ook marathonschaatsen is een populaire bezigheid geworden en wordt door
Schaatsen is voor arm en rijk. Hier schaatst koningin Wilhelmina,
samen met de jonge prinses Juliana op een ijsbaan in Den Haag.

Ook marathonschaatsen is een populaire bezigheid geworden en wordt door
velen op professioneel niveau beoefend. Het marathonseizoen begint in oktober en eindigt in maart, er zijn klassementen voor dames, heren en jeugd. Het
is een sport geworden voor rijders, publiek en sponsoren, er gaat veel geld
in om. Ook de schaats zelf is onderwerp van innovaties en verbeteringen. De
introductie van de klapschaats in het wedstrijdschaatsen in 1996 door het Nederlandse damesteam veroorzaakte een revolutie in tijden en records.

					
Ondanks alle veranderingen
					
is schaatsen de afgelopen eeuwen,
					
ook de afgelopen honderd jaar, on				
verminderd populair gebleven. De principes
			
van het schaatsenrijden zijn niet veranderd. Om deze
		
reden heeft ijsclub Vol Moed het dan ook honderd jaar kunnen volhouden. Dit mede dankzij de inzet van bestuurders en vrijwilligers.
Hoe de meteorologische ontwikkelingen in de komende decennia ook zullen
zijn, schaatsen zal populair blijven. De techniek zal behulpzaam zijn om de
sport ook in de toekomst te kunnen beoefenen.
14

De Hollandse krulschaats
Vooral in Holland ontwikkelde zich het schoonrijden, waarbij het er vooral
om ging zich zo sierlijk mogelijk op het ijs voort te bewegen. Dat kon met
één partner of zelfs met meerdere partners. Dit schoonrijden deed men vooral op de krulschaats. Krulschaatsen zijn feitelijk kunstschaatsen, er bestaan
veel verschillende varianten. Meestal was er veel aandacht voor een fraai en
sierlijk ontwerp. Krulschaatsen werden later minder populair omdat de grote
krul aan de voorzijde gemakkelijk lelijke verwondingen kon veroorzaken bij
een valpartij of een aanrijding. Op de foto’s, gemaakt rond 1915, is te zien dat
schaatsplezier van alle tijden is.

15

In Noord Nederland lag het accent meer
op het hardrijden op de schaats, vooral
op de korte baan. Op plaatselijke, gewestelijke of provinciale wedstrijden waren
flinke prijzen te winnen, ze trokken meestal veel publiek. In deze omgeving ontwikkelde zich de Friese doorloper, een
eenvoudige houten schaats die onder
de schoen werd gebonden. Met een leren hielstuk en stevige veters werd de
schaats op zijn plaats gehouden. Nederland leerde vroeger schaatsen op doorlopers en in menige schuur of zolder is
nog wel een paar te vinden.
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De Friese doorloper

16

Schaatsen op De Wellen
In het begin van de twintigste eeuw was er niet alleen aandacht voor het
schaatsen. Het bestuur van Vol Moed maakte veel werk van zijn verantwoordelijkheden. In een uitvoerig betoog schreef de voorzitter in 1911 nogmaals een
verzoek aan het gemeentebestuur een weidegebied ter beschikking te stellen
als ijsbaan. Dit was nodig omdat de banen op de Diepegracht en de Friesegracht klein waren en er daarom regelmatig ongelukken gebeurden. Het
was geen eenvoudige kwestie. De gemeente had een eerder verzoek afgewezen. ‘Op geheel verkeerde gronden’, meende de voorzitter van Vol Moed. Zijn
voorkeur voor De Wellen lag in de samenstelling van de grond en de gunstige
ligging, waardoor de baan enigszins beschut lag tegen de noordoostenwind.
De voorzitter bracht al zijn argumenten naar voren: de te verwachten groei
van de Harderwijker bevolking, het positieve effect van sport en niet te vergeten het ‘rijker’ worden van de stad, die arm was aan vermakelijkheden.
En dat alles tegen een geringe inspanning. Het weiland aan De Wellen zou
in de winter onder water komen te staan, maar dat zou nauwelijks schade
opleveren aan grond of omliggende percelen. Bovendien wilde de ijsclub alle
kosten voor haar rekening nemen. Er bestond kennelijk weinig vertrouwen in
een gunstige afloop, want naast het schrijven van dit verzoek, mobiliseerde de
voorzitter ook andere verenigingen om steunbetuigingen in te dienen. Zo ontving de gemeente Harderwijk ondersteunende verklaringen van het bestuur
van Harderwijk Vooruit, het bestuur van de vereniging Volksweerbaarheid en
van bijna honderd particuliere ingezetenen van de stad.

17
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Deze keer was de lobby succesvol. De gemeente ging op 14 maart 1912
akkoord met het verzoek en stelde dat in overleg met het bestuur de zaken
zouden worden geregeld. De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland werden in kennis gesteld. Zij bekrachtigden het verzoek om voor een
periode van tien jaar, telkens van 1 november tot 1 april, een gedeelte van De
Wellen te verhuren aan Vol Moed. De oppervlakte bedroeg 8500 m², Vol Moed
mocht het weiland huren voor vijfentwintig gulden per jaar. Harderwijk had
vanaf 13 juli 1912 daarom niet alleen een ijsclub, maar ook een echte ijsbaan.

18

Er is in die tijd heel wat gecorrespondeerd tussen bestuur en lokale overheid.
Het ging daarbij over aanpassingen aan het terrein, het bouwen van een
houten bestuurshokje en de plaatsing van verlichtingsmasten. De gemeente
gaf steeds toestemming het contract voor een periode van tien jaar te verlengen. In de jaren twintig kwam de kwestie van de pacht weer op de agenda
van het stadsbestuur. Vol Moed verzocht de gemeente haar van de jaarlijkse
pacht van ƒ 25,- te ontslaan. In een reactie van de gemeente werd opgemerkt
dat de opbrengst van het stuk grasland dat ‘s winters in gebruik was als ijsbaan, duidelijk lager was dan van omliggende percelen. Ook de kwaliteit van
het gemaaide gras was minder omdat er veel resten van waterplanten tussen
zaten. De jaarlijkse pacht van 25 gulden bleef dan ook gewoon verschuldigd.
In de winter van 1912-1913 werden op de nieuwe ijsbaan hardrijwedstrijden
georganiseerd, waaraan bijna honderdtwintig sporters meededen. De winnaar ging met twee pond spek, twee liter erwten en één pond gort naar huis.
De opbrengst van de schaatswedstrijden ging naar behoeftige stadsgenoten.
Middenstanders en winkeliers stelden prijzen beschikbaar, meestal voedingsmiddelen of brandstof.
In een telegram uit 1917 informeerde de commissaris van de koningin van
de provincie Gelderland of er in die winter wedstrijden gehouden zouden
worden die in aanmerking kwamen voor prijzen uitgeloofd door H.M. de
Koningin. Nadat burgemeester L. van Esveld ruggespraak had gehouden met
de voorzitter van Vol Moed, kon hij een telegram terugsturen met de mededeling dat zulke wedstrijden niet gepland waren. Het telegram van de commissaris van de koningin toont echter aan hoe belangrijk de schaatswedstrijden
waren en hoe die in elke laag van de bevolking leefden. Schaatsen verenigde
de mensen, van hoog tot laag en van arm tot rijk.

19
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Uit de notulen en de jaarverslagen uit deze periode bleek dat het bestuur
zeer actief was. Als het weer het toeliet, werd de baan zo snel als het kon in
gebruik genomen. De eerste jaren was er vooral aandacht voor organisatorische zaken en het verbeteren van de ijsbaan. De verlichting moest worden
geregeld, vergunningen voor muziek werden aangevraagd, het honorarium
voor de baanvegers vastgesteld, en als het even kon werden wedstrijden en
gekostumeerde ijsfeesten georganiseerd. De contributie werd laag gehouden
en de penningmeester ging voorzichtig met de beschikbare financiële middelen om. De ledenvergaderingen werden slecht bezocht. Meestal was het
bestuur aanwezig en soms een handjevol leden. Voor ledenvergaderingen van
Vol Moed liepen de leden niet warm. Voor schaatsen wel.
Het succes van schaatsenrijden in die periode had veel te maken met het weer.
Dat was gunstig voor de schaatsenrijders. In 1907 begon het al in november
te vriezen, de winter duurde tot april. Ook in 1908 was het heel koud. Oktober
kende al vijf vorstnachten en in december 1908 was er een echte koudegolf.
De winter duurde lang, zelfs in mei 1909 was er nog nachtvorst en sneeuw.
Ook de jaren 1910, 1911 en 1912 kenden koude winters, met een uitschieter
in februari 1912. De temperatuur daalde toen tot –20º C. De tien koudste
maanden in de twintigste eeuw op een rij:
maand
februari 1929
januari 1940
januari 1942
februari 1942
februari 1947
februari 1956
januari 1963
februari 1963
januari 1979
februari 1986

gem. temperatuur
-5,4º C
-5,5º C
-5,1º C
-4,2º C
-5,5º C
-6,4º C
-5,3º C
-3,4º C
-3,2º C
-3,6º C

minimum temperatuur
-18,9º C
-16,3 C
-27,4º C
-17,6º C
-12,6º C
-26,8º C
-18,2º C
-14,5º C
-17,7º C
-14,6º C

In februari 1956 werd in het Groningse Uithuizermeeden de laagste minimumtemperatuur in februari gemeten, namelijk - 26,8º C. In januari 1942 werd het
in Winterswijk -27,4º C. Siberische temperaturen en goed voor een stevige ijsvloer. Als koudste winter van de eeuw geldt de winter van 1962-1963. De maat
hiervoor is het Hellmanngetal, de som van alle etmaalgemiddelden die onder
nul blijven. In 1963 werd, onder barre omstandigheden, de twaalfde Elfstedentocht gereden. Toch zullen de mensen blij zijn geweest dat het halverwege
maart ging dooien en de lente zich aankondigde.
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Ysvissen
				
				
				
				
				
				
				
				

Als het flink vroor heerste in Harder-		
wijk overigens nog een heel andere 		
ijskoorts. Vissers togen als het even 		
kon, met een slee het ijs op om spiering en bot te kloppen. Het vormde 		
een aardige bijverdienste in de winter, en de mannen hadden wat te 		
doen.

Er werd een bijt in het ijs gehakt en
daarin werden netten onder het ijs
uitgezet. Deze foto’s zijn gemaakt op
de Gouwzee bij Marken. Ook bij
Harderwijk op de Knar werd, als er
ijs lag, op spiering en bot gevist.

				
				
				
				
				
				
				

Het vissen op het ijs was wel een ge-		
vaarlijke bezigheid. Regelmatig zak-		
ten vissers door het ijs en werden ze 		
bevangen door de kou of verdronken 		
ze. Kortom, een ijskoorts met soms 		
dramatische gevolgen.
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De jaren dertig en veertig
Harderwijk schaatst als er maar even gelegenheid voor is. Het volk rept zich
in grote getale naar de ijsbaan die feestelijk is verlicht en waar gezellige muziek
klinkt. Het ontbreekt niet aan koek-en-zopie. Om dit allemaal tot stand te kunnen brengen, vergadert het bestuur van de ijsclub jaarlijks met zijn leden
waarvan het aantal schommelde tussen de tweehonderd en driehonderdvijftig. Men werd lid per huishouden. Om vast te stellen wie tot een huishouden
behoorde, vond in het bestuur een uitgebreide discussie plaats. In elk geval
behoren de echtgenote en inwonende kinderen tot het gezin, alsmede het inwonende dienstpersoneel. Daarnaast werd gesteld dat diegenen die in het
gezin waren opgenomen, voor zover ze geen zelfstandige positie bekleedden,
ook tot het huishouden behoorden. Dat alles had te maken met de entreekosten. Gezinsleden die lid waren van de ijsclub betaalden maar een schijntje.
Wie geen lid van Vol Moed was betaalde een veel hogere entreeprijs voor de
ijsbaan. Het lidmaatschapsgeld en de entree voor de ijsbaan waren belangrijke inkomsten voor de schaatsclub.
Baanveger Bos had in die tijd een belangrijke functie bij de club. Als er ijs
lag veegde hij de baan. In het najaar haalde hij de contributie op bij de leden
thuis. Dat tijdstip was niet willekeurig gekozen, volgens notulen van een bestuursvergadering was november de beste tijd om de verschuldigde contributie te
innen, dan kwam het ijs langzamerhand in zicht.
Er werd naar andere inkomstenbronnen gezocht. Bestuurslid Van Koot suggereerde de ijsbaan ´s zomers onder water te laten staan, zodat de baan kon worden verhuurd aan de kanovereniging. Een ander bestuurslid stelde dat de zee
daar beter geschikt voor was. De notulen vermelden kleine bijzonderheden
uit die tijd: baanveger Bos krijgt een paar nieuwe laarzen. Tijdens een transport valt de kachel kapot, de secretaris biedt zijn kachel gratis aan, hetgeen in
dank wordt aanvaard. Een overcomplete vlag met stok wordt voor ƒ 3,50 overgenomen van bestuurslid J.A. ten Broek. Vol Moed houdt zich ook bezig met
de vraag of ze vermakelijkheidsbelasting aan de gemeente verschuldigd is.
De gemeente vindt van wel. Eind jaren dertig kenmerkte zich overigens door
een lange en zachte periode met weinig tot geen ijs. Als er al geschaatst kon
worden, was dat hooguit voor enkele dagen.
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Aan het einde van 1939 viel onverwacht de vorst in. Er konden direct wedstrijden worden georganiseerd en dat gebeurde dan ook. Het was zelfs zo
koud dat de baanvegers Schuit en Karssen bevroren handen opliepen bij hun
werkzaamheden. De penningmeester kreeg toestemming om hen, als ze niet
in aanmerking kwamen voor een ziektewetuitkering, tien gulden te betalen,
als tegemoetkoming in gederfde inkomsten.
In januari 1940 stond in het Schilders Nieuwsblad een bericht over de oprichting van de nieuwe schaatsvereniging Toekomst. Deze vereniging wilde zich
inzetten voor de ‘bevordering van het hardrijden op de schaats´. De voorzitter, de heer M. Schriever, verklaarde dat de vereniging een aanvulling was op
Vol Moed, die zich meer met recreatief schaatsen bezighield. De twee verenigingen konden zijns inziens vredig naast elkaar bestaan. Schaatsvereniging
Toekomst organiseerde direct schaatswedstrijden op de dichtgevroren vissershaven. De week daarop bevatte het Schilders Nieuwsblad een advertentie
waarin Vol Moed ook schaatswedstrijden aankondigde. Vol Moed zag een concurrerende vereniging niet zitten. Van schaatsvereniging Toekomst is daarna
niets meer vernomen.
Ook de winter van 1940-1941 was streng. De notulen maken melding van de
sombere tijden waarin het land verkeerde. In dat oorlogsjaar werd, op aanwijzing van ‘de Duitschers’ de rood-wit-blauwe vlag van de ijsbaan weggehaald.
Verder werd de ijsclub weinig in de weg gelegd. Alleen schaatsenrijden op
een verlichte baan was, vanwege de verduistering, niet meer mogelijk. Er werd
’s avonds nog wel gereden, maar alleen met volle maan. De daaropvolgende
winter was ook weer streng. Nu commandeerde een lid van de Weerafdeling
(WA) van de NSB de Nederlandse vlag te verwijderen, maar na overleg met de
autoriteiten was dat uiteindelijk niet nodig.
Harderwijk vanuit de lucht; een kijkje op De Wellen
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De oorlog liet ook binnen het bestuur van Vol Moed zijn sporen na. Bestuurslid
Van Dam was tijdens de oorlog gegijzeld, maar overleefde die bange periode. De heer Clermonts bleef tijdens een bombardement op zijn huis met zijn
gezin gespaard. Maar de paviljoentent van Vol Moed ging in de oorlogsjaren
door brand en diefstal geheel verloren. Vergeleken met het grote oorlogsleed,
was dit echter slechts een klein verlies.
In de winter 1946-1947 pakte het bestuur de draad weer op. Er was tijdens de
strenge oorlogswinters wel geschaatst, maar feestelijkheden waren daarbij
achterwege gebleven. Het aantal leden was in 1946 flink gestegen, tot ruim
650. Nog nooit had de schaatsclub zoveel leden. Het betekende dat de club
goed bij kas zat, er kon 875 gulden worden uitgetrokken voor de aanschaf van
een nieuw bestuursgebouwtje. Eveneens konden de laatste vijftig leningen,
uitgeschreven voor de aanschaf van verlichtingsmasten, worden afgelost.
In 1947 werden A. Petersen, J.J. van Plateringen en C. Dragt tot bestuursleden
gekozen, zodat het bestuur weer voltallig was. W. Kok was vijfentwintig jaar
bestuurslid geweest en werd tot erelid benoemd, evenals H.C. Kluiver die vanwege zijn hoge leeftijd aftrad. Ook hij werd erelid. Wegens gebrek aan kolen
kon er geen elektriciteit worden opgewekt om de baan te verlichten. Gelukkig braken er spoedig betere tijden aan.
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Bestuurders en baanvegers
Veel bestuursleden houden het lang vol bij Vol Moed en dat kan omdat het
een ijsclub is. ‘Een ijsclub leidt het grootste deel van het jaar een sluimerend
bestaan, totdat het gaat vriezen’, zeggen ingewijden en zo is het. Meestal is er
weinig te doen, maar als het gaat vriezen, staan bestuursleden en vrijwilligers
klaar.
Een van de meest in het oog springende taken van het bestuur was de exploitatie van de ijsbaan. De eerste jaren was dat op de Friesegracht, ter hoogte
van de huidige Plantagekerk, later verhuisde de ijsbaan naar De Wellen. Als er
eenmaal ijs lag, waren leden van de club actief met het bewaken en beschermen van het prille ijs. De baan werd uitgezet, schoongehouden en de ijsmeesters waren verantwoordelijk voor de orde en veiligheid. Ze zorgden voor een
goed verloop van de activiteiten en hielden permanent toezicht. Omdat alleen
‘rondjes’ schaatsen verveelde, organiseerde de club schaatswedstrijden, zowel
op de korte baan, als ook over meerdere ronden. Wedstrijden kwamen in alle
mogelijke varianten voor: tussen individuen, tussen koppels, afvalraces, tussen scholen en wat er nog meer te bedenken was. Ook vrouwen deden mee,
wat zeker uitzonderlijk was in een tijd waarin sport vooral aan mannen was
voorbehouden.
Een aparte activiteit was het schoonrijden, dat vooral op de binnenbaan van
de ijsbaan plaatsvond. Om het schoonrijden te promoten werden met regelmaat demonstraties gegeven door rijders en rijdsters die deze fraaie tak van
sport goed onder knie hadden. Soms kwamen ze daarvoor zelfs uit Amersfoort
of Amsterdam. Voor de oorlog werd met regelmaat een gekostumeerd ijsfeest
georganiseerd. Na de oorlog probeerde men die traditie weer leven in te blazen, maar er bleek nauwelijks meer belangstelling voor te zijn. Vanaf de jaren
zestig werd hardrijden op de schaats belangrijker. Vanaf 1963 kwamen de
toertochten op de Randmeren op het programma. Uiteraard ging de exploitatie van de ijsbaan aan De Wellen gewoon door.
Voor leden was het entreegeld voor de schaatsbaan laag. Voor niet-leden
waren de toegangskaartjes duurder, met meerdere kinderen in een gezin kon
dat behoorlijk oplopen. Het voordeel voor de club was dat er ook inkomsten
kwamen als het een jaar niet vroor. Het hoogste aantal leden bereikte Vol
Moed in 1967. Toen waren er meer dan achthonderd gezinnen lid.
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Het verpachten of de exploitatie van de ‘koek-en-zopie’ leverde eveneens inkomsten
op. De club ontving geen subsidie, dus alle kosten moesten uit eigen zak worden betaald. Dergelijke inkomsten waren daarom welkom. De penningmeester was een belangrijke functionaris, jaarlijks vond er een gedegen kascontrole plaats door een kascommissie. Om noodzakelijke investeringen te doen
werden renteloze leningen uitgeschreven die later, tijdens een jaarvergadering, werden uitgeloot. Regelmatig waren grote investeringen nodig, zoals het
opknappen van het clubgebouw of de aanschaf van baanveegmachines. Na
uitloten kregen de inleggers weliswaar hun geld terug, maar de investering
kon renteloos worden gedaan, daar ging het om. Op deze manier bleef Vol
Moed, hoewel de bodem van de geldkist regelmatig in zicht kwam, een financieel gezonde vereniging.
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Bij een strenge winter steeg het aantal leden van de schaatsclub altijd flink.
Was er een periode met zachte winters dan daalde het aantal leden gestaag.
Soms leidde dat tot problemen, zoals in 1955. Ondanks herhaald aanbieden
van de kwitantie betaalde toen ongeveer twintig procent van de leden de
contributie niet. Het bestuur dreigde de wanbetalers te royeren. Als het ging
vriezen en de slechte betalers toch wilden schaatsen, moesten ze eerst een
boete betalen.

De start van een toertocht
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Peter Migchelsen
Een legendarische ijsmeester was
Peter Migchelsen, de man met de
alpinopet. Langer dan veertig jaar
waakte hij over het wel en wee van
de ijsbaan. Bij de eerste serieuze vorst
toog hij naar de prille ijsvloer om deze te
bewaken. En door de manier waarop hij zijn
functie uitoefende, boezemde hij ontzag in bij
de jeugd. Wie zonder kaartje op de baan
schaatste stuurde hij er zonder pardon af en bij
vandalisme was zijn optreden niet misselijk.
Migchelsen werd met respect behandeld.
Migchelsen maakte de drukke jaren op de ijsbaan mee, maar constateerde
ook dat de belangstelling op den duur minder werd. Jammer vond hij dat,
want vanuit zijn optiek moest je er zoveel mogelijk van genieten. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat was hij op de baan aanwezig, altijd druk in de
weer met het schoonmaken en in goede conditie brengen van het ijs. In de
loop van de jaren kreeg hij er ook veel verstand van en ontwikkelde hij zich
tot een echte ijsmeester. Migchelsen genoot als hij al die vrolijke mensen op
de baan zag. Maar ook het hardrijden van de leden van De Viking vond hij
prachtig. Dat kon hij echt waarderen.
Hij was dan ook bijzonder vereerd als de hardrijders het natuurijs in Harderwijk verkozen boven het kunstijs in Deventer. Daarvoor wilde hij de baan
graag een keer extra schoonmaken. ‘Ik heb hier wel een mooi baantje’, vertelde Peter Migchelsen in 1985 aan de verslaggever van Schilders Nieuwsblad,
‘maar ik weet niet hoe lang ik het nog blijf doen’. Peter Migchelsen bleef tot in
de jaren negentig actief voor zijn ijsclub.
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Voor Wim Karssen, ambachtelijk slager in
de Bruggestraat, zijn de herinneringen aan
de ijsbaan herinneringen aan lang vervlogen tijden. ‘Als jongens wilden we bij de
minste of geringste vorst het ijs op, maar dat
was in die tijd niet gemakkelijk. De ijsclub
had een paar stevige bewakers in dienst en
die lieten dat niet toe. Ze probeerden ons op
hun beurt te pakken te krijgen. Dat was een
sport op zich. Als het ijs sterk genoeg was,
mocht het natuurlijk wel, en dan waren we
er altijd te vinden. We konden er baantjes
trekken, hardrijden en natuurlijk achter de
meisjes aan. Het was een plek waar jongens
en meisjes elkaar ongedwongen konden
ontmoeten en waar je indruk kon maken.
Met het schaatsen kon je jezelf in de kijker
rijden en onderscheiden, en daar deden we
dan ook ons best voor.’
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‘Zeg Wim, er moet ook nog gewerkt
worden hoor!’

Friese doorlopers
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Schaatsmedaille van Vol Moed

Mijn vader riep wel eens, ‘Wim, er moet ook nog
gewerkt worden hoor’. De scholen hielpen mee
om de populariteit van het schaatsen te promoten.
Er werd vaak ijsvrij gegeven of er werd tijdens de
gymnastieklessen geschaatst. Voor kinderen was
dat een uitkomst, want buiten school moest er vaak
worden meegeholpen in het huishouden of in het
bedrijf van de ouders, in het geval van Wim in de
slagerij. Als er even gelegenheid was werd de
schaatsbaan opgezocht. Vader Karssen stelde prijsjes in de vorm van worst of vlees beschikbaar bij
de wedstrijden. Wim zelf zette deze traditie later
voort. Hij was zelf een niet onverdienstelijk schaatser, maar dat is inmiddels wel een aantal jaren
geleden.

V.l.n.r. Aart Petersen, Joop van Zijl, Peter Migchelsen, Peter de Velde Harsenhorst, Ko Karssen en Klaas Migchelsen

Omdat hij nog steeds, zij het op afstand, betrokken is bij sport en sportwedstrijden, werd Wim Karssen begin 2000 benaderd om weer zitting te nemen in
het bestuur van Vol Moed. Sinds die tijd zijn er echter nog geen strenge winters geweest, de activiteiten van de ijsclub zijn daarom gewijzigd.

V.l.n.r. Peter de Velde Harsenhorst, onbekend, Henny Mooi, onbekend, Peter Broersma
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De jaren vijftig
In 1948 werd het veertigjarig jubileum gevierd. Dat gebeurde op bescheiden wijze want een jubileumavond in de Stadshal was te duur. Het geld dat
daarmee werd uitgespaard, besteedde de club aan de aanschaf van nieuwe
lichtmasten met een betonnen voet.

Na een aantal kwakkelende winters met slechts enkele schaatsdagen ging het
in 1950 streng vriezen. Dat kwam goed uit, want altijd als er vorst was steeg
het aantal leden flink, een mooie ontwikkeling voor de clubkas. In 1950 werd
enkele keren een demonstratie kunstrijden georganiseerd.
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Begin jaren vijftig deed de Hoge Raad uitspraak in de kwestie rond de vermakelijkheidsbelasting. ‘Schaatsen was geen vermakelijkheid, maar een
nationale sport’, vond de Hoge Raad. IJsclubs waren deze belasting dus
niet verschuldigd.

Vol Moed wilde haar clubgebouw graag uitbreiden, daar was extra geld voor
nodig. Om dit te financieren werden honderd aandelen geplaatst voor vijfentwintig gulden per stuk, die grif verkocht werden. In 1953 kwam de gewenste
uitbreiding tot stand. De jaarlijkse contributie werd in dat jaar gesteld op
ƒ 3,50 per huishouden. Daarnaast kwamen er, als de baan open was, inkomsten uit de verkoop van losse kaarten. Scholen en militairen schaatsten tegen
een gereduceerd tarief of zelfs gratis. Soms hielp een peloton soldaten de
baan schoon te maken.
De heer Van Dam vroeg in 1955 nieuwe grammofoonplaten in verband met de
slechte kwaliteit van de muziek die op de ijsbaan werd gedraaid. Dezelfde Van
Dam trad in 1955 terug als bestuurslid. Hij was sinds 1908 lid van het bestuur
en was vooral gecharmeerd van schoon– en kunstrijden. Van Dam ontving als
waardering een zilveren vulpotlood en werd benoemd tot erelid. Hij overleed
in 1956.
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De jaren zestig
Begin jaren zestig kwam de jonge militair L.C. Pfrommer in het bestuur van Vol
Moed. Hij was ambitieus en had grote plannen. Hij wilde de baan vergroten,
bochten verruimen, investeren in beter materiaal en adverteren voor nieuwe
leden en wedstrijden. Harderwijk en Nederland zouden nog veel horen van
Leen Pfrommer.
De jaren zestig begonnen wat het ijs betreft, kwakkelend. In 1961 duurde de
winter niet lang, tien dagen om precies te zijn. Op 19 december 1961 ging de
ijsbaan open en op 29 december werd hij, wegens dooi alweer gesloten. In
die korte periode waren er wel spannende wedstrijden geweest op de 500,
1500 en 3000 meter. Deze wedstrijden waren in samenwerking met de KNSB
georganiseerd, het ging er officieel aan toe. De Harderwijkers G. Pfrommer en
C. Petersen deden het goed op de baan met een lengte van 333 meter. Broer
Leen, de uitgesproken favoriet, was niet aanwezig, omdat hij elders wedstrijden schaatste.
De wedstrijden in dat jaar verliepen zo uitstekend dat in het seizoen 1962–1963
Vol Moed zelfs de Nationale Kampioenschappen kreeg toegewezen. Nu was
Leen Pfrommer wel aanwezig en werd hij ook winnaar. Hij eindigde als eerste
in het klassement van alle gereden afstanden. Tevens werd hij kampioen van
Harderwijk, ook hiervoor werd een klassement gereden.
Leen Pfrommer nam samen met Henk van Dijk het initiatief om een trainingsgroep op te richten. Al snel meldden zich nog meer gegadigden die zich op
een serieuze manier met het hardrijden op de schaats gingen bezighouden.
Ze noemden zich trainingsgroep De Viking.
In de strenge winter van 1963 viel er zoveel sneeuw dat de hele baan onder een
dikke laag kwam te liggen. De wedstrijden die op 30 december gepland waren, moesten bijna worden afgelast. Hein ten Hove uit de Donkerstraat bracht
uitkomst en maakte met een kleine bulldozer de baan schoon. Enerzijds was
die zware sneeuwval pech, anderzijds waren mensen daardoor gedwongen
om naar de ijsbaan de gaan, omdat de sneeuw het schaatsen op het IJsselmeer
onmogelijk maakte. Het waren niet de laatste wedstrijden in dat seizoen, het
bleef maar vriezen.
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Op 18 februari 1963 belde de schaatsclub Tot Ons Genoegen uit Kampen
met de vraag of Vol Moed mee wilde doen met de organisatie van een Veluwemeertocht op 23 februari. Alle zeilen werden bijgezet en op de 23e ging
de wedstrijd- en toertocht van start. Alles verliep vlot en voorspoedig, vele instanties werkten belangeloos mee. Een van de deelnemers, een negenjarige
jongen met achternaam Klaassen reed ‘s morgens van Harderwijk naar Elburg
en terug, maar omdat hij geen startkaart had kreeg hij geen medaille. Iemand
die dit hoorde, gaf hem alsnog een startkaart, waarna de jongen het parkoers
nogmaals aflegde en zijn medaille alsnog in ontvangst mocht nemen.
Op 26 februari wilden de clubs nogmaals een Veluwemeertocht organiseren,
maar ook de schaatsclubs uit Nunspeet, Doornspijk, Oldebroek en Oosterwolde hadden voor deze dag een tocht gepland. De verwarring werd groot,
vooral omdat de clubs uit het Noorden weigerden te overleggen en de parkoersen elkaar daardoor voor een deel zouden overlappen. Uiteindelijk werd
de tweede Veluwemeertocht op 2 maart gereden, mede georganiseerd door
Vol Moed. Er werden ruim 3600 deelnemers geteld, ook deze toch was een
succes. De clubs organiseerden graag zo’n tocht omdat het geld in het laatje
bracht. Weliswaar vroeg de wedstrijd een forse financiële investering, maar
dat werd ruimschoots gecompenseerd door het inschrijfgeld van de toertochtrijders. Het organiseren van een toertocht was dus een mooie gelegenheid om de kas te spekken.
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Na een druk en mooi seizoen werd in 1963 een ledenvergadering gehouden
waarin Cor de Haan tot nieuwe voorzitter werd gekozen. Ondanks de mooie
winter en de uitstekende prestaties was er onderlinge irritatie op de vergadering. De bestuursleden van Vol Moed en de nieuw opgerichte trainingsgroep
De Viking zaten elkaar in de haren. De belangen liepen uiteen. Topsport liet
zich moeilijk verenigen met baantjes rijden en koek-en-zopie.
In de volgende jaren vroor het matig en werd de baan aan De Wellen sporadisch gebruikt. In 1968 wilde Vol Moed, in het kader van haar zestigjarig jubileum gewestelijke kampioenschappen organiseren, maar het weer gooide roet
in het eten. Na overleg met andere clubs in het gewest werd de kunstijsbaan
in Deventer gehuurd en vonden de kampioenschappen op kunstijs plaats. Een
Veluwemeertocht kwam er pas weer op 2 januari 1970. Aan die wedstrijd namen tachtig rijders deel, onder wie Jeen van den Berg, Elfstedentochtwinnaar
in 1954, en Reinier Paping, de winnaar van de barre Elfstedentocht van 1963.
De daarop volgende toertocht kende ruim zestienhonderd deelnemers en was
een groot succes. De organisatie verliep, mede dank zij de samenwerkende
ijsclubs, voorspoedig.
Het wedstrijdschaatsen in Nederland bereikte in die tijd een ongekend hoog
niveau. Dit kwam mede door een aantal schaatsers van wie de namen nu nog
prominent in het collectieve schaatsgeheugen gegrift staan. Kees Verkerk, Ard
Schenk en Jan Bols bereiken een grote hoogte in hun sport. Harderwijk deelde
mee in dat succes. De schaatscoach achter deze successen was Harderwijker
Leen Pfrommer.
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‘Dat is een mooi baantje voor jou, Aalt!’
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Dat zei Co van Plateringen, bestuurslid van Vol Moed, in 1959
tegen Aalt Jansen die bij de ijsbaan rondhing. De ijsclub had
net een nieuwe baanveger aangeschaft, die bestond uit motor
met zijspan, met daaraan een
schuif gemonteerd. Aan de motor was een grote borstel bevestigd die de baan schoonveegde.
Aalt Jansen reed zelf motor, dus
hij zou de nieuwe machine vast
kunnen bedienen. Na een proefrondje werd Aalt vaste baanveger bij de ijsclub.

Het was niet alleen liefhebberij, want de baanveger kreeg ƒ 2,50 per uur. Zo
verdiende Aalt er in die week maar liefst ƒ 25,- bij. Een niet gering bedrag in
die tijd, des te meer omdat Aalt, als stukadoor, ‘s winters in het vorstverlet zat.
Tijd had hij genoeg en een bijverdienste was bijzonder welkom. ‘Je kon de
baan in twee uur vegen’, vertelt Aalt, maar dat moest dan wel ‘s avonds laat of
‘s nachts gebeuren, als de laatste schaatsers de baan hadden verlaten. ‘Als het
een beetje vroor, zag het zwart van het volk’, weet Aalt zich nog te herinneren.
Wie maar even kon, begaf zich naar de schaatsbaan. Als het ’s nachts vroor, begonnen we met patrouilleren om te voorkomen dat er stenen op het ijs werden
gegooid. Dat hielden we vol totdat de baan betreden kon worden, de opening
was meestal een groot feest. Er werd door de bevolking naar uitgekeken. Er
waren verschillende banen, één om rondjes te rijden, één binnenbaan en één
voor de kinderen. Die moesten allemaal goed worden bijgehouden, ook als
het sneeuwde. Toen in de jaren zestig de leden van De Viking van de ijsbaan
gebruik wilden maken, gebeurde dat tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Om 19.30
uur ging de baan dan weer open voor het publiek.
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Aalt heeft samen met zijn maatjes Peter Migchelsen en Renden Uit de Bosch
heel wat nachten op de ijsbaan doorgebracht. Niet alleen moesten de banen
worden geveegd, maar de kolenkachels in het bestuurshokje, het verkooppunt
en het motorhok moesten ook worden aangestoken en brandende gehouden.
Daarnaast werden de nodige reparaties aan de baan uitgevoerd.
‘De ijsbaan was van goede kwaliteit’ weet Aalt Jansen, ‘sommige ijsbanen werden aangelegd op een stenen ondervloer, maar hier zat altijd water onder
het ijs. Dat hield het ijs gezond en in een goede staat, hoewel het wat langer
duurde voordat de baan in gebruik kon worden genomen. Het was heel plezierig werk, na afloop dronken we met elkaar een borreltje en werd het vaak heel
gezellig.’ In de winter van 1963 zat Jansen zelfs dertien weken in het vorstverlet
en was hij blij dat hij zich bij de ijsbaan verdienstelijk kon maken. In dat jaar
werd ook de eerste Veluwemeertocht gehouden; op het hele traject tot Elburg
moest de baan sneeuwvrij worden gehouden. Zelf schaatste Jansen een aardig
baantje mee en dat heeft hij tot ver in de zestig volgehouden. De laatste keer
dat hij op de schaatsen stond, reed hij nog naar Kampen, maar dat was, achteraf gezien toch een beetje teveel van het goede.
‘Het leuke was toch wel dat we veel waardering kregen voor ons werk. Het
publiek liet ons dat ook weten.’ Ook het bestuur was blij met de baanvegers,
want ze ontwikkelden zich tot echte ijsmeesters. Als het nodig was, werd er
door de brandweer water op de baan gespoten, of werd er met een tankwagen een nieuwe laag aangebracht. Toen de leden van De Viking zich er mee
gingen bemoeien, werden de eisen aan de baan opgeschroefd, want met hoge
snelheid vallen kon flinke verwondingen veroorzaken.
Naast zijn activiteiten bij de ijsclub was Jansen ook op andere terreinen actief.
Hij werkte jarenlang bij de opbouw van de molen en was een van de oprichters van De Aalzangers. Voor zijn vele maatschappelijke activiteiten ontving
hij in 1993 de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Tegenwoordig kan hij het wat rustiger aandoen, maar lang stilzitten is voor hem nog
steeds moeilijk. Gelukkig is er aan de haven, waar hij woont, altijd wat te zien
of te doen en is ook de leugenbank dichtbij. En, Aalt gaat graag op vakantie
naar warme landen. Koude nachten op het ijs zijn er niet meer bij.
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‘ Cor, kun jij niet even komen helpen?’
Cor de Haan mag rustig een bestuurlijk zwaargewicht worden genoemd. Jarenlang was hij betrokken bij tal van verenigingen en samenwerkingsverbanden en zette hij zich actief in voor de
gemeenschap. Zo was hij voorzitter van VVOG,
zat in het bestuur van de CWS, was actief voor de
FNV en hield zich bezig met de ontwikkelingen
rond Znojmo, de Tsjechische partnerstad van Harderwijk. Maar ook was hij veertig jaar voorzitter
van IJsclub Vol Moed. ‘Ach’, zegt Cor terugkijkend, ‘zo’n ijsclub heeft het grootste gedeelte van
het jaar een sluimerend bestaan. Pas als het gaat
vriezen komt het tot leven en wordt er wat meer
vergaderd, maar over het algemeen is het goed
te doen.’
De Haan weet nog goed hoe hij bij de ijsclub werd betrokken. Dat was in 1963
toen de eerste Veluwemeertocht werd georganiseerd. De bestuursleden Boorsma en Van Bijsteren konden wel wat hulp gebruiken en vroegen Cor om even
te helpen. Toen later in dat jaar in de algemene ledenvergadering de zittende
voorzitter E. Schouten aftrad, was Cor de Haan ook aanwezig, hij werd meteen
tot voorzitter gekozen. Ik kwam ‘s nachts pas om drie uur thuis, weet De Haan
nog. Mijn vrouw was erg ongerust.
De Haan was rond 1958 voor zijn werk bij koekjesfabriek Van Delft, uit het
Noord-Hollandse Castricum naar Harderwijk verhuisd en moest hier erg wennen. ‘Harderwijk was nog erg behoudend, maar als Noord-Hollander had ik
het hart op de tong liggen. Dat was men hier niet zo gewend. Door mijn werk
en de contacten met jongeren kwam ik al snel op het sportveld en zo begon
de affiniteit met Harderwijk te groeien.’
De veranderingen in de samenleving zijn niet allemaal even positief, weet De
Haan maar al te goed. In vroeger tijden stonden de mensen keurig op het Zeepad te wachten totdat het loket van het clubhuis openging en de kaartjesverkoop begon. Ook de baanwachter die zorgde voor orde en veiligheid op de
ijsbaan, had nog een zekere autoriteit. Die tijden zijn echt definitief voorbij.
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‘Mensen realiseren zich waarschijnlijk niet dat als het ijs eenmaal stuk is, het
ook over is,’ denkt Cor de Haan. De laatste jaren is het trouwens überhaupt
mager gesteld geweest met het schaatsen. Sinds zijn aftreden als voorzitter
in het jaar 2003 is er niet meer geschaatst en of dat er in de nabije toekomst
nog inzit is de vraag. Ook vroeger waren de winters niet altijd even streng. Er
waren langere periodes zonder vorst, maar dat herinneren mensen zich niet
meer. Strenge winters onthouden mensen beter. Als het vroor was het bestuur
van Vol Moed druk met de ijsbaan, het organiseren van kortebaanwedstrijden
op de ijsbaan en van toertochten. ‘Er kwam veel bij kijken, want veiligheid
stond bij ons altijd voorop.’ Cor de Haan herinnert zich dat een voertuig van de
reddingsbrigade bij Elburg door het ijs zakte, ook een voertuig van de firma
Roelofsen onderging dat lot. Verder was het zaak goed te overleggen over de
organisatie van de toertochten, en dat zowel met het gewest als met de KNSB.
De Haan werd bijna vanzelfsprekend ook voorzitter van de samenwerkende
ijsverenigingen uit Harderwijk, Elburg en Kampen. Later kwamen daar ook
nog de verenigingen uit Doornspijk en Oosterwolde bij. Op tachtigjarige leeftijd vond De Haan het welletjes en legde hij een flink aantal functies neer.
Hoewel, bij de Stichting Welzijn Ouderen kan hij het niet laten de klaverjascompetitie te organiseren, maar verder wil hij het rustig aan doen. Voor zijn
jarenlange inzet is hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, ontving hij de Erepenning van de Gemeente Harderwijk en een oorkonde
van de Samenwerkende IJsclubs Veluwemeertochten. De Noord-Hollander is
na vijftig jaar een echte Harderwijker geworden. ‘Dat gaat vanzelf als je je met
de gemeenschap bemoeit. Ik ben nu eenmaal niet iemand die aan de kant
blijft staan.’

Het bestuur van Vol Moed bij het negentigjarig jubileum in 1998. V.l.n.r. D. Roelofsen, K. van den Bosch,
W. Gardenbroek, Jan Foppen, H. Westenberg, H. Bruinink, C.G. de Haan, J. de Bruin, R. Roelofsen, E. Mazier,
K. Bruinink, P. Jansen en R. Roelofsen.
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Sturen en besturen

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum in 1958 ging het bestuur wel op de foto. Zittend v.l.n.r. J. Mastenbroek, A. Boorsma. IJ. Schouten. F. Wakkee en J. Schmohl. Staand v.l.n.r. W. van Dijk, A. van Bijsteren, G, de Groot.
A. Petersen, M. Clermonts en J.J. van Plateringen

Ondanks korte winters, of geen winters, bleek het besturen van een ijsclub
niet altijd een eenvoudig karwei. Er was dan ook een flink bestuur nodig om
de zaken te regelen. Belangrijke taken waren weggelegd voor de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester, maar ook de overige leden hadden een
specifiek aandachtsgebied, bijvoorbeeld het materiaalbeheer of de ledenwerving.
De jaarlijkse ledenvergaderingen werden slecht bezocht. Slechts enkele leden namen de moeite om de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen
waren dus meestal een onderonsje van het bestuur. Van het eerste bestuur
bestaan helaas geen foto’s meer. Wel komen we bekende Harderwijker namen tegen, zoals Wuestman, Baron, Schaftenaar en Van Koot. Vaak waren het
middenstanders en ondernemers, ze stonden midden in de samenleving. Vol
Moed vierde haar jubilea altijd met veel enthousiasme.
In 1933 werd in de notulen melding gemaakt van het vijfentwintigjarig jubileum. Er werd ter gelegenheid van dit festijn een gekostumeerd en gemaskerd
ijsfeest georganiseerd voor de leden van de club. De baan en het paviljoen
worden feestelijk verlicht en ter afsluiting werd een feestelijk vuurwerk afgestoken waarbij de cijfers 25 goed en duidelijk zichtbaar werden.
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De huldiging van A. Boorsma vond plaats tijdens het 75-jarig jubileum van Vol Moed in 1983. De bestuursleden
op de foto zijn v.l.n.r.: staande H. Westenberg, C.G. de Haan, R. Roelofsen, C. Bruinink. K. van den Bosch, J. Roggeveen. Zittend: J.J. van Plateringen, A. Boorsma, A. van Bijsteren en D. Roelofsen.

Het vuurwerk moest worden besteld bij de firma Schuurmans in Leeuwarden.
Later kwam er nogal wat commentaar op het ‘gemaskerde’ ijsfeest, omdat niet
goed kon worden gecontroleerd of alle deelnemers wel lid waren van de club.
Bestuursleden zagen zich genoodzaakt, ter controle, hier en daar maskers te
lichten, dat wekte bevreemding bij leden.
Bestuursleden werden vaak herkozen en waren daarom in veel gevallen lang
lid van het bestuur. Zonder de andere bestuursleden tekort te doen, mogen we
er enkele noemen die een bijzondere plaats innamen in het bestuur. De heer
Boorsma was één van deze mensen. Hij was veertig jaar bestuurslid, onder
meer als secretaris en penningmeester. In 1983 werd Boorsma, geboren en
getogen Fries, voor zijn verdiensten onderscheiden met een gouden stadsmedaille. Naast penningmeester van Vol Moed was Boorsma bestuurslid van
VVOG en de Oranjevereniging.
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De huidige voorzitter Reijer Roelofsen is blij met het bestuur van Vol Moed.
‘Het gaat er ons er om dat we de gezellige en gemoedelijke sfeer van vroeger
weten vast te houden. We hopen natuurlijk dat er weer eens een strenge winter komt met natuurijs. De vereniging heeft nog zo’n 250 leden en we zijn goed
voorbereid op een flinke vorstperiode. Als dat er van komt is de baan aan De
Wellen zo weer in gebruik.’
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Ook Cor de Haan was een volhouder. Veertig jaar was hij voorzitter. In 2003
zette voorzitter De Haan een punt achter zijn vrijwilligerscarrière als voorzitter van Vol Moed. ‘Je kunt beter zelf zeggen dat het tijd is om op te stappen dan
dat anderen dat van je zeggen’, zegt De Haan nuchter. ‘Bovendien is tachtig
jaar een mooie leeftijd om het wat rustiger aan te doen.’ De Haan werd opgevolgd door Reijer Roelofsen. In een artikel in de Harderwijker Courant van
donderdag 20 februari 2003 werden de kwaliteiten van De Haan nog eens
voor het voetlicht gebracht. Bij zijn afscheid ontving De Haan een kunstwerk
dat zijn bindende krachten als voorzitter symboliseert.

Het bestuur in 1997, staande v.l.n.r. H. Bruinink, P. Jansen, J. de Bruin, R. Roelofsen en R. Roelofsen, zittend v.l.n.r.
W. Gardenbroek, D. Roelofsen, C. Bruinink, C.G. de Haan en H. Westenberg.
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Weliswaar beschermde de stadsmuur de ijsbaan aan De Wellen tegen de
wind, maar de behoefte aan een clubgebouw deed zich toch al snel gelden.
Toen de club zich het even kon permitteren werd er een houten huisje neergezet waar het bestuur vergaderde en dat dienst deed als loket en verkooppunt
voor kaartjes en etenswaren. Ook het schoonmaakmateriaal lag er opgeslagen. Aanvankelijk werd het gebouwtje na de winter afgebroken en opgeslagen. In 1935 kreeg het bestuur toestemming om het clubgebouw in de zomer
te laten staan, tegen een vergoeding van één gulden. Het bestuur was er erg
blij mee, het scheelde enorm in de kosten.

In het voorjaar van 1973 voltrok zich een kleine ramp. Het clubhuis aan De
Wellen brandde grotendeels af en wat nog overeind stond was ernstig beschadigd door het bluswater. Gelukkig kon het houten gebouwtje worden vervangen door een groter exemplaar dat op dezelfde plaats werd opgebouwd.
De kosten bedroegen ruim twintigduizend gulden.
Dit formidabele bedrag kon door zuinig beleid en verhoging van de contributie worden opgebracht. Het nieuwe gebouw zag er fraai uit en werd door de
vrijwilligers van Vol Moed in goede staat gehouden. Het clubgebouw stond
echter nogal uit het zicht, en niet iedereen ging er even voorzichtig mee om.
Graffiti veranderde het fraai uitziende clubgebouw in een abstract schilderij.
In 2000 zag het gebouwtje van Vol Moed er uit als op de foto hierboven. Niet
om aan te zien.
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De heren De Haan en Westenberg bij het clubgebouw

De gemeente Harderwijk wilde eigenlijk van het houten gebouwtje af en opteerde voor nieuwbouw van een multifunctioneel clubgebouw. De kosten hiervan zouden ruim € 150.000,- bedragen. Zo’n bedrag was voor de ijsclub niet
op te brengen, zelfs niet als de gemeente daar substantieel aan bijdroeg. Door
tweehonderd renteloze leningen van elk honderd euro uit te schrijven, kreeg
de club twintigduizend euro bij elkaar voor dit grote project. In 2003 vond de
ingrijpende renovatie van het clubgebouw plaats. Het resultaat mocht gezien
worden. Wel bleef het nodig het gebouw regelmatig te reinigen en goed in de
verf te houden. Er ging van het gebouwtje nog steeds een enorme aantrekkingskracht uit op graffitispuiters.
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Van recreatie naar topsport
In de loop van de jaren zestig ging het bij schaatsen niet meer alleen om het
gezellig baantjes trekken op de ijsbaan, maar werd er serieus werk gemaakt
van hardrijden op de schaats. Vermoedelijk heeft het succes van Henk van
der Grift, de Nederlandse schaatser die in 1961 in Göteborg wereldkampioen
allround werd, daaraan bijgedragen. Van der Grift was de eerste Nederlandse
wereldkampioen sinds Coen de Koning in 1905 de titel greep.
Zoals eerder vermeld richtten Henk van Dijk en Leen Pfrommer, twee leden
van Vol Moed, een trainingsgroep op. Al snel steunde een twintigtal schaatsers
het initiatief, feitelijk was dit de officieuze oprichting van De Viking. Er werd
getraind onder leiding van Leen Pfrommer en Wim de Graaff, een andere topschaatser uit die tijd. In de bossen achter Sonnevanck en de WGF–kazerne
werd aan de conditie gewerkt. Regelmatig maakten de rijders de rit naar Amsterdam, om te trainen op de Jaap Edenbaan, de eerste Nederlandse kunstijsbaan, met een lengte van 400 meter.
Als er ijs lag werd er natuurlijk ook in Harderwijk getraind, maar dat was vragen om moeilijkheden. En die kwamen er dan ook. Theo van Essen kreeg een
lelijk ongeluk op de ijsbaan, daarna kregen leden van De Viking een apart
schaatsuurtje. De verhouding tussen De Viking en Vol Moed was niet altijd
even goed, daarvoor liepen de belangen teveel uit elkaar. Tijdens een ledenvergadering in de jaren zestig werd voorzitter Henk van Dijk van De Viking
in het bestuur van Vol Moed gekozen. Daarna vonden er veel gezamenlijke
activiteiten plaats, de tegenstellingen begonnen te verdwijnen.

Jaap Eden, in 1892 de eerste
Nederlandse schaatsenrijder
die wereldkampioen werd
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‘IJsclub Vol Moed te Harderwijk
organiseerde vrijdagmiddag voor
de eerste maal in haar geschiedenis nationale schaatswedstrijden
onder auspiciën van de KNSB. Uit
alle windstreken in ons land waren
schaatsers naar Harderwijk getogen teneinde hun krachten op het
gladde ijs te meten’, schreef de
Amersfoortse Courant in januari
1962.
Het was een hoogtepunt in de geschiedenis van de schaatsclub en
een bekroning van het beleid dat
het bestuur in die jaren voerde. In
toenemende mate was er aandacht
voor de kwaliteit van het ijs, terwijl
bestuursleden zich inspanden om
Harderwijker Leen Pfrommer, vooral bekend als schaatscoach

een belangrijke wedstrijd naar Harderwijk te halen. Tot teleurstelling van het
publiek was plaatselijke favoriet Leen Pfrommer niet aanwezig, omdat hij in
Assen deelnam aan wedstrijden, maar andere plaatselijke grootheden presteerden goed. C. de Gier bracht het, geheel ongetraind, op de vijfhonderd meter tot 56,9 seconden, waarmee hij de vierde plaats bezette. G. Pfrommer deed
er 58,9 seconden over. De deelnemers die de vijfhonderd meter binnen de
minuut aflegden selecteerden zich voor de 1500 meter. De winnaar van deze
afstand, W. Heist uit Haarsteeg, deed er 2 minuten en 51 seconden over. Heist
won ook de 3000 meter en eindigde als eerste in het algemeen klassement.
Ondanks de matige weersomstandigheden was het voor Vol Moed een prachtig weekend, de organisatie van landelijke wedstrijden bracht de vereniging
goede publiciteit. Met positieve effecten, want het aantal leden nam toe en ook
de kaspositie verbeterde aanzienlijk.
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Het positieve klimaat voor wedstrijdschaatsen zette door. Ook in 1966 organiseerde Vol Moed belangrijke wedstrijden. Deze keer op een baan op het
Veluwemeer. De wedstrijden trokken duizenden toeschouwers, de rijders
brachten snelle tijden op het ijs. Wel was duidelijk dat de tijden gereden op
de natuurbaan in Harderwijk, niet te vergelijken waren met de resultaten op
de populaire kunstijsbaan in het Duitse Inzell. Die baan ligt dan ook op 700
meter hoogte.
Door de professionalisering kreeg de kwaliteit van de baan meer aandacht
en zocht de schaatsclub aansluiting bij de KNSB. Om professioneler op te kunnen treden bij wedstrijden volgden bestuursleden cursussen tot jurylid. Mede
omdat de schaatssport nationaal erg populair werd, steeg het aantal leden in
1967 tot meer dan achthonderd.
Op 3 september 1967 werd De Viking een zelfstandige vereniging. Regelmatig werd getraind op de kunstijsbanen in Deventer en Utrecht en jaarlijks ging
een aantal leden voor een trainingsweek naar Inzell. De Viking heeft een aantal goede schaatsers voortgebracht. Leen Pfrommer werd een zeer bekende
naam in de schaatswereld. Als trainer van de Nederlandse kernploeg was hij
onder andere trainer van Ard Schenk en Kees Verkerk, Jan Bols en Piet Kleine
en daarmee medeverantwoordelijk voor de grote Nederlandse successen op
het ijs. Een andere bekende naam is Thea Limbach, die als negenjarige lid
werd van De Viking. Ze bracht het tot lid van Jong Oranje en de nationale kernploeg. Thea Limbach brak nooit echt door, maar deed in 1984 wel mee aan de
Olympische Spelen in Sarajevo. De grootste schaatssuccessen uit de historie
van De Viking boekte Hierdenaar Jan Bos. Hij schaatste vanaf zijn tiende jaar
in Harderwijk. Jan Bos bracht het als eerste Nederlander tot wereldkampioen
sprint en grossiert in titels.
Ermeloër en Viking-lid Egbert Vossebelt was een vertegenwoordiger van een
andere discipline uit de schaatssport, namelijk het langere werk. In 1956 reed
hij voor de eerste keer de Elfstedentocht, hij werd 99e. Tijdens de barre Elfstedentocht van 1963 kwam hij vijf minuten te laat binnen. In 1985 werd Egbert
19e en in 1986 43e. Bij de laatste Elfstedentocht in 1997 kwam hij twee minuten
te laat binnen. Hij bouwde een grote naam op als marathonschaatser.
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Dochter Tineke volgde haar vader in zijn voetsporen en legde zich eveneens
toe op het marathonschaatsen. In 1988 won Tineke Vossebelt de KNSB-cup;
zowel in 1988 als in 1989 werd ze wereldkampioen op natuurijs over honderd
kilometer.
Het zal duidelijk zijn: Vol Moed en De Viking hielden en houden zich beide
bezig met schaatsen, waarbij het bij Vol Moed vooral gaat om amusement en
bij De Viking om topsport.
Begin jaren zeventig was er even sprake van dat de ijsbaan van De Wellen
verplaatst zou worden naar het parkeerterrein bij sportpark De Strokel. Die
plannen bleken na onderzoek te duur. Vol Moed kon opgelucht ademhalen, de
aloude plek voor de ijsbaan bleef behouden. In 1974 overleed secretaris Aart
Petersen, die deze functie sinds 1946 had bekleed. Henk Westenberg werd
aangezocht om de vacante plek in het bestuur in te nemen, wat hij in 1975
deed.

Een professionele benadering vraagt om professioneel materiaal, voorzitter Cor de Haan bij de ijsmachine
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In de strenge winter van 1963 nam de ijsclub Tot Ons Genoegen uit Kampen
het initiatief tot het houden van een Veluwemeertocht. De wedstrijd op het
Veluwemeer groeide uiteindelijk uit tot een belangrijke klassieker. Omdat het
organiseren van zo’n evenement een grote klus is, riepen de ijsclubs elkaars
assistentie in. De eerste editie van de wedstrijdtocht was op 23 februari 1963.
Deze wedstrijd werd gewonnen door Jan Roelof Bakker, destijds de onbetwiste kampioen op de lange afstanden. Omdat de winter voortduurde werd dat
jaar nog een tweede wedstrijd gehouden en wel op 2 maart, deze ging over
negentig kilometer en opnieuw was Jan Roelof Bakker de winnaar.
In 1970 werd de tocht voor de derde keer gehouden, deze keer was Harderwijk start- en finishplaats. Jan Visser werd winnaar van deze wedstrijd over
vijfenzestig kilometer. Vervolgens werden er nog acht wedstrijd- en toertochten georganiseerd. De winnaars waren Dries van Wijhe (1976 en 1979), Ton
Groot (1979), Co Giling (1980), Frans Boon (1985), Jan Roelof Kruithof (1987),
Erik Hulzebosch (1996) en René Ruitenberg (1997). Bij de vrouwen wonnen
Gretha (1997) en Jenita Smit (1996) allebei een keer. In 1985 en 1987 ging de
wedstrijd over een afstand van niet minder dan 203 kilometer.
In 1976 was de Veluwemeertocht vijfenzestig kilometer lang, en voerde van Elburg naar Harderwijk, daarna naar Kampen en weer terug naar Elburg. In een
veld met sterke rijders, onder wie de Ermeloër Egbert Vossebelt en wielrijder
Gerben Karsten was het tenslotte ‘Dolle Dries’ van Wijhe, die zich losreed van
de kopgroep. Hij ging met twee minuten voorsprong over de finish. In 1979
werd de tocht over een afstand van 195 kilometer gehouden. De omstandigheden waren niet gunstig. ‘s Morgens vroeg ijzelde het flink, waardoor veel rijders moeite hadden om in Elburg te komen. Een aantal van hen miste hierdoor
de start. In een uitgebreide reportage in de Amersfoortse Courant deed Wim
Meuleman verslag van de dag en de race.
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‘275 schaatsers vertrokken voor de tocht van Elburg-Harderwijk-Elburg-Kampen-Elburg, een ronde van 65 kilometer die drie maal moest worden afgelegd.
Het ijs was zo dik dat een volgauto op het ijs mee kon om de schaatsenrijders
te volgen. Er waren veel toeschouwers op de route en vooral Dries van Wijhe uit Oosterwolde kwam op zijn rit veel fans tegen. Het deed hem blijkbaar
goed, want de tempobeul reed zich los en kwam in Elburg als winnaar over
de streep. Elburg en Oosterwolde juichten, hun rijder had gewonnen. De media volgden de race op de voet en de Veluwemeertocht stond definitief op de
kaart. Het was niet meer een trainingswedstrijd voor de Elfstedentocht, maar
het werd een klassieker met een geheel eigen stijl. Schaatsen over een lange
vlakte waar de wind en de elementen vrij spel hadden. De Veluwemeertocht
hoorde er bij.’
In 1987 werd de organisatie van de Veluwemeertocht ernstig in de wielen gereden door een mogelijke Elfstedentocht. Op 21 januari was een Veluwemeertocht gepland, maar de organisatie van de Elfstedentocht besloot die week
ook haar tocht te houden. De Veluwemeertocht ging daardoor niet door, omdat
de schaatstop toch naar Friesland zou gaan. Toen de Elfstedentocht die week
op het laatste moment niet doorging, kwam er alsnog een Veluwemeertocht.
Bestuurslid Cor de Haan werd er bijna gek van, zo vaak moest hij zijn plannen
herzien en aanpassen. Jan Roelof Kruithof werd in dat jaar de winnaar van de
wedstrijdtocht.
Soms was er zware kritiek op de organisatie van de wedstrijd. EHBO’ers,verzorgingsposten, voldoende eten en drinken, het moest allemaal geregeld worden door vrijwilligers. En vaak waren de omstandigheden moeilijk te voorspellen. ‘Onze toertochten zijn altijd veilig’, pareerde voorzitter Cor de Haan
de kritiek. ‘De Veluwemeertochten zijn veilig omdat het water op de Randmeren ondiep is en hulpverleners en reddingsbrigade langs het hele parcours
paraat staan.’
Kiilometervreters
tijdens de Veluwemeertocht
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Mr. Pieter van Vollenhove en prinses
Margriet

Aan de wedstrijd op het Veluwemeer konden
maximaal driehonderd rijders meedoen. Bij de
toertocht lag dat anders. Omdat de startplaatsen
verspreid waren over Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Kampen konden grote aantallen rijders
deelnemen en dat gebeurde dan ook. De toertocht kende verschillende afstanden: 25, 40, 65,
80 en zelfs 120 kilometer over de uitgestrekte
ijsvlakte. In 1979 schreven zich ruim vijfduizend
deelnemers in, dat aantal werd in 1982 nog overtroffen. Toen was de opkomst onverwacht groot,
het aantal deelnemers werd op zevenduizend
geschat. Onder mooie omstandigheden schaatsten velen in het weekend van 18 januari de tocht
over het Veluwemeer.

Ook in 1996 en 1997 werden toertochten georganiseerd. Het aantal deelnemers was kleiner, door concurrentie van andere ritten en toertochten. De Veluwemeertocht kreeg belangstelling van de landelijke televisie, er waren prominente deelnemers. De organisatie van de Veluwemeertocht kon alleen slagen
als de verschillende ijsclubs samenwerkten en alle betrokken gemeenten
medewerking verleenden. Het was enorm veel werk, maar de voldoening was
groot als het weer lukte. In de laatste edities deed sponsoring haar intrede,
Deelnemers en organisatoren tooiden zich met UNOX- mutsen. De editie van
1997 bleek de laatste Veluwemeertocht van de twintigste eeuw.
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Impressie van een deelnemer
aan de Veluwemeertocht
‘Een winterse herinnering uit het begin van de jaren negentig. Ik was journalist en werkte op een regioredactie in Harderwijk. We zaten aan het einde van
een vorstperiode, de dooi was al op komst. Toch wilde de ijsclub in Harderwijk
de Veluwemeertocht nog houden, op de dag dat de dooi de vorst zou opvolgen. Bij de krant was de keuze op mij gevallen om aan de tocht deel te nemen
en daar verslag van te doen. Ik had de dagen daarvoor veel geschaatst en zou
de afstand van tussen 40 en 50 kilometer wel aankunnen. En het leek me ook
leuk, m’n eerste officiële schaatstocht. Toen de schaatsers ’s ochtends vroeg
vertrokken, was het nog net onder nul, maar de zuidwestenwind trok al aan.
Dat eerste stuk naar Elburg is tot een van mijn mooiste schaatsherinneringen
uitgegroeid. Over prachtig, glad ijs ging het in een vliegende vaart, met een
windkracht 5 tot 6 in de rug, in minder dan 3 kwartier naar Elburg. Iedere klap
was raak, het schaatsten kostte (hoe raar…) geen enkele kracht. Het leek alsof
het vanzelf ging.
Toen kwam de draai naar Harderwijk. Terwijl de wind (nu tegen!) toenam,
toverde de regen die was gaan vallen steeds meer water op het ijs. Eerst zag
ik nog af en toe het “Eendje”, het autootje waarmee de organisatie over het
ijs reed om de deelnemers in de gaten te houden, in de buurt. Later bleek het
wagentje door het ijs te zijn gezakt. Voor de meeste deelnemers bleken de
omstandigheden al snel een te grote tegenstander. Van de groep schaatsers
die in de ochtend vol goede moed vertrok, keerde maar een handjevol later
op de dag op de schaats in Harderwijk terug. De rest gaf er op de terugweg
de brui aan en liet zich terugbrengen. Ikzelf krabbelde zo goed en zo kwaad
als het ging tegen de wind in naar Harderwijk terug. En tweeënhalf uur na het
vertrek uit Elburg stapte ik daar de kant weer op’.
Reinout van den Born,
met toestemming overgenomen van de website van Meteo Consult.
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Bij de organisatie van de tweede Veluwemeertocht in 1963 reden de ijsclubs
van Kampen, Elburg en Harderwijk enerzijds en die van Nunspeet, Oosterwolde, Oldebroek en Doornspijk anderzijds, elkaar flink in de wielen. Beide
samenwerkingsverbanden wilden los van elkaar op dezelfde datum een Veluwemeertocht organiseren. Het gewest Gelderland en Overijssel besloot de
tocht te gunnen aan de clubs uit Kampen, Elburg en Harderwijk. Deze verenigden zich in de Veluwemeer Combinatie, terwijl de concurrentie de Vereniging
IJstoerisme Veluwemeer oprichtte.
De beide organisaties bleven elkaar dwarszitten en omdat wederzijds overleg
niet of nauwelijks tot resultaten leidde, werden de rechten voor het organiseren van de Veluwemeertocht uiteindelijk in handen van de KNSB gelegd.
De nationale schaatsbond besloot in een salomonsoordeel de toertocht bij
toerbeurt aan een van de organisaties toe te wijzen. Toen de Vereniging IJstoerisme Veluwemeer de tocht in 1978 mocht organiseren, bleek ze niet over
voldoende vrijwilligers te beschikken om de baan sneeuwvrij te houden en
de stempelposten te bemannen. De vereniging werd hierdoor gedwongen de
hulp in te roepen van de concurrerende vereniging. Hierdoor kwam eindelijk
de gewenste samenwerking tot stand en werd in dat jaar, na fusiebesprekingen, de Samenwerkende IJsclubs Veluwemeertochten opgericht. Dit samenwerkingsverband was wel sterk genoeg om in de toekomst de Veluwemeertochten te organiseren, in 1979 kreeg het hiervoor de eerste gelegenheid.
Om landelijk zaken te kunnen regelen, sloten de organisaties van marathons
zich later aaneen tot de Stichting Natuurijs Klassiekers. Zo kwam een overkoepelend klassement tot stand en werden zaken rond sponsoring, televisiezendtijd en voorlichting geregeld. Door de massale deelname aan toertochten
werd het voor kleine clubs onmogelijk een dergelijk evenement in goede banen te leiden. Wedstrijdrijders kwamen alleen als er voldoende prijzengeld
te verdienen was en de grote aantallen toerrijders stelden hoge eisen aan
veiligheid en communicatie. Als voorbeeld hoe populair de toertochten in de
laatste jaren van het vorige millennium waren: op zaterdag 11 januari 1997
werden verspreid over Nederland 71 toertochten uitgeschreven, met meer
dan één miljoen geregistreerde deelnemers. Dat aantal slaat dus alleen maar
op de geregistreerde schaatsenrijders. Toertochten waren een fenomeen geworden.
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Overzicht van de Veluwemeertochten
1e Veluwemeertocht, 23 januari 1963, 65 kilometer
1 Roelof Bakker, 2 uur 12 minuten
2e Veluwemeertocht, 2 maart 1963, 90 kilometer
1 Roelof Bakker, gereden tijd onbekend
3e Veluwemeertocht, 2 januari 1970, 65 kilometer
1 Jan Visser, 2 uur 3 minuten 18 seconden
4e Veluwemeertocht, 4 februari 1976, 50 kilometer
1 Dries van Wijhe, 1 uur 46 minuten 12 seconden
5e Veluwemeertocht, 4 januari 1979, 65 kilometer
1 Ton Groot, 1 uur 49 minuten 51 seconden
6e Veluwemeertocht, 23 januari 1979, 195 kilometer
1 Dries van Wijhe, 6 uur 6 minuten 20 seconden
Dames
1 Janny Nijkamp-Reinderink, 8 uur 15 minuten
7e Veluwemeertocht, 19 januari 1980, 73 kilometer
1 Co Giling, 1 uur 56 minuten 12 seconde
Dames
1 Lenie van der Hoorn, gereden tijd onbekend
8e Veluwemeertocht, 17 januari 1985, 203 kilometer
1 Frans Boon, 7 uur 9 minuten 49 seconden
							
Dames
1 Elly van der Winde, 8 uur 9 minuten 8 seconden
9e Veluwemeertocht, 21 januari 1987, 203 kilometer
1 Jan Roelof Kruithof, 6 uur 46 minuten 45 seconden
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10e Veluwemeertocht, 4 januari 1996, 100 kilometer
1 Erik Hulzebosch, 2 uur 52 minuten 25 seconden
							
Dames, 60 kilometer
1 Jenita Smit, 1 uur 46 minuten 19 seconden
11e Veluwemeertocht, 9 januari 1997, 108 kilometer
1 René Ruitenberg, 2 uur 55 minuten 28 seconden

Nogal wat leden van het Koninklijk Huis waren enthousiaste schaatsers. Zowel koningin Wilhelmina als Koningin Juliana stond regelmatig op het ijs. Ook
kroonprins Willem Alexander is een verdienstelijk schaatser. In 1986 deed hij,
onder de naam W.A. van Buren, mee aan de veertiende Elfstedentocht. Hij reed
de rit uit, een knappe prestatie, waarmee hij veel bewondering oogstte. De
schaatsen en de stempelkaart van de prins gingen naar een schaatsmuseum.
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Dames, 67 kilometer
1 Gretha Smit, 2 uur 9 minuten 48 seconden
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Alternatieve bestemmingen voor
De Wellen
Een deel van de ‘vloot’ van
Watersportcentrum De Randmeren

Schepen van de Vaargroep Harderwijk

Al in de jaren dertig stelde bestuurslid Van Koot voor om de ijsbaan aan De
Wellen permanent onder water te laten staan en te verhuren aan de kanovereniging. Destijds was men nog niet zover om dit voorstel serieus te overwegen maar de tijden zijn veranderd. Het is weliswaar niet de kanovereniging
die gebruik maakt van de faciliteiten van de ijsclub, maar de Vaargroep Harderwijk die in het gebouw van Vol Moed clubavonden houdt en de modelschepen op het water van De Wellen laat varen.
De Vaargroep is niet de enige medegebruiker van het gebouw van Vol Moed.
Ook Watersportcentrum De Randmeren is er in de zomermaanden te vinden.
Het Randmeer, met een kleine aanlegsteiger, is dichtbij en de locatie is goed
bereikbaar. Zo worden de onderhoudskosten door meerdere partijen gedeeld,
terwijl de activiteiten in verschillende seizoenen plaatsvinden. Men zit elkaar
dus niet in de weg, terwijl het gebouw veel intensiever wordt gebruikt.
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Freestyle surfen
In het verleden is van verschillende kanten aangedrongen op multifunctioneel
gebruik van De Wellen ofwel de Stille Weide, vooral om de kosten te delen.
Soms komen initiatieven spontaan naar voren. Tegenwoordig heeft de weide
veel functies: in de zomer parkeerterrein, locatie om te vliegeren, uitlaatplaats
voor honden en als de weersomstandigheden in september gunstig zijn, stijgen er luchtballonnen op. Niels Stoker besloot er, samen met zijn vrienden, te
gaan surfen. Zijn ouders maakten deze foto, met de Grote Kerk en de voormalige Oranje-Nassaukazerne op de achtergrond.
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‘Het water was er wel mooi vlak, maar uiteindelijk was het er toch te ondiep’,
verklaarde Niels. Daarom zochten ze na een half uurtje het Wolderwijd weer
op.
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Natuurijs of kunstijs?
Strenge vorst, koude winters, schaatsen op de vijver en sneeuwpoppen in de
tuin. Het is een prachtig beeld, maar het is de laatste jaren nog maar sporadisch
voorgekomen. De laatste slagen op de ijsbaan op De Wellen zijn gemaakt in
2003 en sindsdien is het wat natuurijs betreft kommer en kwel. De vooruitzichten zijn somber. De berichtgeving wordt gedomineerd door klimaatsverandering en stijging van de temperatuur. De laatste jaren zijn de zomers warm en
de winters (te) zacht, het ene na het andere warmterecord wordt gebroken.

De oorzaken van de klimaatsverandering zijn divers. Deskundigen strijden
over de vraag of alleen de toename van CO² verantwoordelijk is voor de stijging van de temperatuur, of dat dit het gevolg is van een natuurlijk proces.
Sommigen beweren dat we ons in een korte periode van opwarming bevinden die op termijn weer gevolgd zal worden door afkoeling. Mensen als Al
Gore schetsen een somberder toekomstbeeld. De kans op strenge winters is
in ieder geval flink afgenomen. Elfstedentochten en Veluwemeertochten zullen nog maar zelden verreden worden. Zelfs de kans om baantjes te trekken
op ijsbaan De Wellen wordt aanmerkelijk kleiner. Schaatsliefhebbers zullen
zich in de toekomst vooral moeten richten op kunstijs en gelukkig kan dat in
de omgeving Harderwijk. In de winter van 2007 is in Oostelijk Flevoland een
kunstijsbaan met een lengte van vijf kilometer ingebruik genomen, dus ook
de serieuze kilometervreters kunnen daar hun hart ophalen. Hierdoor blijft
een deel van ons belangrijke cultuurhistorisch erfgoed bewaard. Maar een
overvolle ijsbaan op De Wellen, opgesierd met verlichting, muziek en een
koek-en-zopietent zal mogelijk tot het verleden behoren.

57

Harderwijker kunstijs
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Begin jaren tachtig was er een interessant
initiatief op het gebied van de schaatssport.
Harderwijk kreeg zijn eigen kunstijsbaan,
aan de Flevoweg. In 1980 werd schaatscentrum
De Harder geopend. De Viking, een nieuw opgerichte ijshockeyclub en een
kunstrijvereniging maakten druk gebruik van deze baan. In de winterse maanden was er veel belangstelling en was het druk op de ijsbaan. De bezetting
in de zomermaanden bleek echter te laag om tot een sluitende exploitatie te
kunnen komen. In 1984 werd de kunstijsbaan gesloten en kreeg het complex
een andere bestemming.
In 2004 verscheen voor het eerst in het centrum van Harderwijk een kunstijsbaan. Ondernemers, winkeliers, de VVV en IJsclub Vol Moed sloegen de handen ineen om de binnenstad ook in de wintermaanden aantrekkelijk te maken
voor het publiek. De kunstijsbaan leek daarvoor een geschikt middel.
In 2007 werd de stichting Harderwijk op ijs opgericht. De stichting heeft een
eenvoudige, heldere doelstelling, namelijk het realiseren van een kunstijsbaan
in Harderwijk gedurende vier á vijf weken in december/januari, waarbij men
in een gezellige atmosfeer kan schaatsen, recreëren en bijpraten, voor jong en
oud. De aankleding van het geheel moet een ambiance geven van kerst, koeken-zopie, sfeerverlichting, dennenbomen en dennengeur. Met andere woorden; de ijsbaan wordt ‘a place to be!’ De komende jaren zal de kunstijsbaan in
de winter een vast element in de gezellige binnenstad zijn. Jong en oud kunnen hier de kunst van het schaatsen onder de knie krijgen. Maar, dat is het niet
alleen. Het gaat vooral om gezelligheid, muziek, en vooral om mensen die op
een sportieve manier bezig zijn en met elkaar sfeer in de stad brengen.
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De toekomst
Reijer Roelofsen, die in 2003 het voorzitterschap van Cor de Haan overnam,
is opgegroeid met de ijsclub. Zijn vader Dirk zat jarenlang in het bestuur, als
er een paar dagen vorst was, sloeg het ijsvirus toe. Omdat medewerkers van
het bedrijf meestal in het vorstverlet zaten als het vroor, waren er mensen en
materieel beschikbaar om te helpen op de ijsbaan, dat gebeurde dan ook direct. De firma Roelofsen beschikte over tractoren, sneeuwschuivers en bouwketen en die werden zonder probleem ingezet. Reijer herinnert zich ook de
zaterdagochtenden in die tijd. De bestuursleden waren goede vrienden, Cees
Bruinink deed de inkopen. Er moest dan ook vaak even geproefd worden, de
zaterdagmorgen was daar een geschikt moment voor. ‘Dan moesten de worsten
gekeurd en dan weer de gevulde koeken’.
Reijer heeft als voorzitter nog geen strenge winter meegemaakt, maar blies
samen met de overige bestuursleden Vol Moed nieuw leven in. Vanaf 2007 ligt
in december in de binnenstad een eigen kunstijsbaan.
Deze ijsbaan zal in ieder geval de komende
vijf jaren aan het eind
van het jaar in vol bedrijf zijn. Bestuursleden
en vrijwilligers van Vol
Moed beheren de baan
en dragen zorg voor de
organisatie.
‘Daarmee organiseren
we nieuwe activiteiten
voor Vol Moed en houden we ons bestuur en
de vrijwilligers actief.
De vereniging is financieel gezond. Voorlopig
kunnen we een aantal
jaren vooruit. Het blijft
niet bij honderd jaar!’
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Jubilea
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Een rode draad in het bestaan van Vol Moed is de viering van de jubilea: vijfentwintig jaar, veertig jaar, vijftig jaar, zestig jaar, vijfenzeventig jaar en negentig jaar, het werd altijd uitgebreid en met veel aandacht gevierd. De stand
van kas was vaak bepalend voor de omvang van het feest. Jubilea waren een
mooie gelegenheid om bestuurders en vrijwilligers in het zonnetje te zetten of
te decoreren. Wegens jarenlange vrijwillige inzet zijn er nogal wat bestuursleden tot lid van verdiensten benoemd. Namelijk: H. Ansingh, W. Kok, H.C.
Kluiver, K. van Dam, A. van Bijsteren, D. Roelofsen. K. v.d. Bosch. C. Bruinink en
H. Westenberg. Ereleden werden J.J. van Plateringen, A. Boorsma en C.G. de
Haan, waarbij de laatste ook nog eens tot erevoorzitter werd benoemd.

Met het honderdjarig jubileum is een mijlpaal bereikt. De belangstelling voor
het schaatsen is veranderd, maar niet verdwenen. Of de weersomstandigheden nog toelaten dat er in de toekomst op natuurijs kan worden geschaatst, is
onzeker maar niet uitgesloten. Mocht dit het geval zijn, dan staan net als in de
afgelopen eeuw bestuur en vrijwilligers van Vol Moed klaar om hun diensten
aan te bieden.
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Voorzitters van Ysclub Vol Moed
C.J. van Triest		
J. Philips		
H. van de Trom		
K. van Dam		
J.L.C. Kruijne
J.A. ten Broek		
E. Schouten		
C.G. de Haan 		
R. Roelofsen		

1908 - 1912
1912 - 1920
1921 - 1927
1928 - 1932
1932 - 1940
1940 - 1956
1956 - 1963
1963 - 2003
2003 - heden

Het bestuur van Vol Moed in 2008
Staand v.l.n.r. W. Karssen, J. de Bruin, N. Commandeur, P. Jansen
Zittend v.l.n.r. J. Rodenhuis, H. Westenberg, R. Roelofsen, C.G. de Haan
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Bronnen
Harry Otten, Klimaat in beweging. Triton, Baarn, 2005.
Harry Otten e.a., Weer een eeuw. ANWB, Den Haag, 2000.
René Diekstra, Op Bevroren Water. Kok, Kampen, 1998.
Ron Couwenhoven & Huub Snoep, Op Smalle IJzers. Vrieseborch, Haarlem,
2004.
Krantenarchief met knipsels uit de Amersfoortse Courant, Schilders Nieuwsblad en De Stadsomroeper.
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Om de schriftelijke informatie aan te vullen is gesproken met de heren
W. Karssen, C.G. de Haan, A. Jansen, H. Westenberg en R. Roelofsen.
Een deel van de illustraties is afkomstig uit het archief van Vol Moed. Een
aantal foto’s is gemaakt door Theo Bakker. Met toestemming van auteur René
Diekstra is dankbaar gebruik gemaakt van illustraties uit het boek Op Bevroren Water. Ten slotte is een aantal afbeeldingen van de heer M. Nieuwhof uit
Bennekom opgenomen.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van:
Stichting Het Burger Weeshuis te Harderwijk
Scheer & Foppen Installatietechniek BV
Rabobank Harderwijk
Roelofsen Beheer
Ingenieursbureau Westenberg
Ambachtelijke Slagerij Wim Karssen
Unox, hoofdsponsor van de Stichting Natuur Klassiekers
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Colofon
100 jaar Harderwijker IJsclub Vol Moed. 1908-2008.
Harderwijk Reeks, deel 14.
Eerder verschenen:
J.J.W. Vroemen, Nooit uitgeblust. Honderd jaar Harderwijker Vrijwillige
Brandweer.
Liek Mulder en Willem Frijhoff, Een onderschatte universiteit. 350 jaar
Gelderse Academie.
Peter Mesker en Niek de Jong, Van Heeraaltszstraat tot Triasplein. Het Straatnamenboek van Harderwijk en Hierden.
R. van der Schaaff en prof. ir. M. Gout, Historisch Harderwijk. Wandelen door de
oude binnenstad.
Jan Rensen, Over één stemming. 125 jaar Stedelijke Harmonie Harderwijk.
Joh. van Hell, Niet alléén op 4 mei. Harderwijkse oorlogsslachtoffers.
Wim Timmers, Verrassend Harderwijk. Bespiegelingen over een
veranderende stad.
Wim Timmers en Frits David Zeiler, Nooit Uitgevist. Harderwijk en zijn vissers.
J. Augusteijn, J. van Hell, J.J.H. Kooiman, W. Lodewijk en A. den Oudsten,
Harderwijk op de kaart.
Facsimile-uitgave van Johan Schrassert, Hardervicum Antiquum ofte
Beschryvinge der Stadt Harderwyck. Met een supplement van de hand van
Hans Duinkerken.
Theo Bakker en Gerri Horseling, Honderd jaar Sonnevanck.
Wim Timmers en Martin Elands, Uitgediend. Harderwijk als garnizoensstad.
Jos Kunne (samensteller), Markant. 50 Harderwijkers en Hierdenaren.
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Uitgeefcommissie:
W. Lodewijk, directeur van het Stadsmuseum Harderwijk
L. Mulder, regent van de Stichting Het Burger Weeshuis te Harderwijk
R. Zuidgeest, bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Stadsmuseum
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Theo Bakker werkt sinds 2003 als zelfstandig publicist en fotograaf en schreef verschillende boekjes
met een historisch karakter.
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