Nieuwsbrief IJswegencentrale Sloten
www.ijswegencentralesloten.nl

dec. 2013

E-mail: ijswegencentralesloten@telfort.nl
De Friesche IJsbond, opgericht in
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De ijsmeester van de
Friesche Elfstedenvereniging bracht onlangs een
werkbezoek aan Sloten.
Afgebeeld op het Sleattemer ‘kipebrêchje’
v.l.n.r.: Gerben Stegenga, Gosse Haga, Jan
Oostenbrug en Durk C.
Schotanus

Opnieuw beleven!
De temperaturen beginnen de laatste
tijd wat te dalen, terwijl veel bestuurders die iets met het ijs te maken hebben al weer bijeen zijn gekomen om
de puntjes op de i te zetten voor het
komende winterseizoen.
Vorig jaar hebben we een korte maar
toch mooie winter gehad. De Sleattemermar Toertocht zorgde voor veel
vertier in en rondom Sloten. Zeker zo’n
5.000 schaatsers hebben zich prima
vermaakt op het ijs, dankzij onze vele
vrijwilligers.
Dat zouden we de komende winter
graag nog eens willen beleven!
G. St.

Geen IJ.W.C.-insignes
Het bestuur van IJ.W.C. Sloten heeft
besloten dit jaar geen insignes huisaan-huis te verkopen.
Op 14 december zal er een bazaar
voor de natuurramp op de Filipijnen
worden gehouden in ‘De Poarte’,
terwijl op 14 december de roeiers t.b.v.
3FM Serious Request Sloten zullen
aandoen om geld op te halen.
Het bestuur van IJ.W.C. Sloten beveelt
beide acties van harte bij u aan!

Steun ons via de Rabo !
Met de actie Rabo Ledensponsoring
kunnen leden van de bank € 5,- weggeven aan een vereniging, stichting of
instelling. Dit kost de leden natuurlijk
niks.
In de maand december kunnen de ca.
12.000 leden van de RABObank
Zuidwest Friesland hun stem uitbrengen
via haar website:
www.rabobank.nl/sneek-zwf
Dit wordt aangekondigd via de website, Twitter en de geldautomaten. Ook
in het ledenmagazine ‘Dichterbij‘ van
de RABO, dat eind november uitkomt,
wordt er aandacht aan besteed.
In januari worden de stemmen verwerkt. Het aantal stemmen op onze
stichting bepaalt het bedrag dat wordt
ontvangen.
Steun ons omdat wij alleen inkomsten
hebben via de verkoop van insignes en
evt. een toertocht (de laatste 15 jaar
was dat er maar één tocht).
Uitgaven hebben we via brandstof
machines, verzekeringen, stalling en
FIJB-contributie. Te weinig om gelukkig
van te worden. Stem daarom op ons!

Wat doen de IJswegencentrales in
Fryslân?
De 22 ijswegencentrales in de provincie
Fryslân verenigd in De Friesche IJsbond
vormen samen een organisatie die zich
ten doel stelt het recreatieve schaatsen
te bevorderen. Dit geschiedt in hoofdzaak door het aanleggen en onderhouden van veilige ijsroutes op de waterwegen en door het organiseren van
toertochten.
Als het flink gaat vriezen, zijn overal in de
provincie vrijwilligers van de ijswegencentrales paraat om de dikte van het ijs
te meten en de kwaliteit en de draagkracht ervan te beoordelen. Zodra het ijs
voldoende betrouwbaar is, worden de
banen uitgezet. Waar nodig worden
wakken en zwakke plekken in het ijs
afgezet en bebakend. Bewegwijzering
wordt geplaatst. Zonodig worden de
banen geveegd en klúnplaatsen aangelegd.
Om het toeristisch schaatsen te
bevorderen worden schaatstoertochten
georganiseerd.
De routes worden bewegwijzerd en
EHBO- en controleposten worden
uitgezet. Aan de deelnemers die de tocht
volbrengen, wordt als bewijs daarvan
een medaille uitgereikt.
De Friesche IJsbond coördineert of bemiddelt daar waar het organiseren van
verschillende tochten conflictsituaties kan
opleveren.
De Friesche IJsbond werkt samen met de
K.N.S.B. Dat komt tot uiting in de landelijke uitgave van een ‘Schaatstoertochtwijzer’ en informatie op o.a. Teletekst over
alle tochten die door of onder auspiciën
van de ijswegencentrales worden gehouden. In landelijk verband functioneert
De Friesche IJsbond als dé organisatie
‘ter bevordering van het schaatstoerisme’
in Fryslân.
De Friesche IJsbond en de ijswegencentrales waken daarnaast over de algemene belangen van het schaatstoerisme,
zoals bij veranderingen in de infrastructuur (creëren en behouden van doorgaande routes, voldoende hoogte onder
bruggen, aanleg van klúnvoorzieningen).

Bestuursmededelingen
Het bestuur van IJ.W.C. Sloten heeft
onlangs besloten om een leeftijdslimiet in te stellen. Bestuursleden die
op de dag van de jaarvergadering
70 jaar zijn of worden, dienen hun
bestuursperiode per die datum te
beëindigen.
Ook is het besluit genomen om een
nieuwe veegmachine aan te schaffen, dit om de kwaliteit op het ijs te
optimaliseren.
Het bestuur van IJ.W.C. Sloten:
Gosse Haga, voorzitter; Gerben Stegenga, secretaris; Durk Schotanus,
penningmeester; Rudie Leegstra en
Geert v.d. Berg, algemene zaken.

Jaarvergadering

Begin dit jaar had IJWC Sloten al
een eigen website :
www.ijswegencentralesloten.nl
Sinds kort is onze IJWC ook actief op
Facebook. Wordt daarom vriend
van IJswegencentrale Sloten.
Ook is onze IJWC op Twitter actief.
Volg ons via @ijwcsloten
Op vrijdag 10 januari 2014 zal om
20.00 uur de algemene jaarvergadering van stichting IJswegencentrale Sloten worden gehouden
in pannenkoekhuis ‘De Koepoort’.
Naaste de gebruikelijke agendapunten, zal Jan Oostenbrug, voorzitter van De Friesche IJsbond en
ijsmeester van vereniging De Friesche Elf Steden een ieder wat gaan
vertellen over de historie van de
Friesche IJsbond. Elke ijsliefhebber
wordt hierbij van harte uitgenodigd.

3FM Serious Request ook in Sloten
Van 18 t/m 24 december as. staat het Glazen Huis
van 3FM Serious Request in Leeuwarden.
Het Rode Kruis vraagt dit jaar aandacht voor kinderen die door gebrek aan schoon drinkwater, zeep
en toiletten sterven aan diarree.
Elk jaar zijn dit 800.000 kinderen.
Ca. 30 enthousiaste sloeproeiers willen zich graag
inzetten voor dit goede doel. Zij roeien van 21 t/m 24
december, ijs en weder dienende, de Elfstedentocht.
De start is zaterdag 21 december en de finish is
dinsdag 24 december bij de Prinsentuin, dichtbij het
Glazen Huis. Daar wordt het bijeengebrachte geld
overhandigd.
De route wordt in shifts van 2/3 uur geroeid. De
roeiers die even niet roeien zitten in de volgbus. Deze
bus rijdt ook een route langs dorpen en de elf steden.
In de steden stopt de bus en wordt geprobeerd
zoveel mogelijk geld in te zamelen. Een dweilorkest
vergezelt het gezelschap en gaat de aandacht
trekken. D.m.v. verkoop van berenburg, rookworst en
warme chocomel wordt voor een gezellige Elfstedensfeer gezorgd om zoveel mogelijk geld bijeen te
krijgen.
Het gezelschap roeit op zaterdag 21 december naar
Sloten (12.00 – 14.00 uur). Hier zullen ze op locatie
Lindengracht een stempel krijgen van het Sleattemer
rayonhoofdenduo Cor Schotanus en Gerben
Stegenga. Van 12.45 – 13.45 uur zal in Sloten worden
gevent en gecollecteerd voor 3FM Serious Request.
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De bedoeling is dat iedere inwoner
van onze stad en directe omgeving
onmiddellijk op de hoogte is van de
ijssituatie in en rondom Sloten.
Daardoor kan de Sleattemer IJWC
de veiligheid van een ieder beter
waarborgen, vooral die van onze
kinderen. Speel zelf niet voor ijsmeester maar laat dat a.u.b. aan
ons over.

Theun van der Sluis overleden
Op 11 februari jl. is oud-bestuurslid Theun van der Sluis van
IJswegencentrale Sloten op 69-jarige leeftijd overleden. Hij
was al geruime tijd ziek.
Op 25 april 1985 nam Theun zitting in het IJWC-bestuur en op
9 januari 2004 nam hij afscheid.
Theun was vooral ‘ferneamd’ om zijn activiteiten op het ijs als
er een baan uitgezet moest worden. Hij hield van actie en
was paraat als er wat moest gebeuren.
Genoten heeft hij van de prachtige toertochten die in de
jaren 80 en 90 werden verreden. Toen wist hij waarvoor hij het
deed. Aan deze markante persoonlijkheid zal nog vaak gedacht worden; om wie hij was en wat hij deed.

Met het heengaan
van Theun van der
Sluis verliest IJWC
Sloten een markante
persoonlijkheid.
Hier staat Theun
afgebeeld in 1985 op
de Sleattemermar,
het jaar dat na 22
elfstedenloze jaren
de tocht der tochten
eindelijk weer eens
kon worden gehouden
Theun droeg daar zijn
steentje maximaal
aan bij.

