De IJsclub
bestaat
dit jaar al
160 jaar!

In de Driuwpôlle van vorige maand stond de agenda van de algemene ledenvergadering van IJsclub “Woudsend e.o.” op 27 november. Mij viel daarbij op dat
het al de 160e vergadering was. De ijsclub is dus in 1861 opgericht en is
(waarschijnlijk) de oudste nog bestaande vereniging van ons dorp. Daarom in dit
nummer een korte terugblik op een deel van de geschiedenis van de ijsclub, met
een verslag uit de Friese Koerier van 27 november 1961. De vereniging bestond
toen 100 jaar wat gevierd werd met een receptie, waarbij spectaculaire gebeurtenissen werden opgerakeld.
De ijsclub is ook rijk aan tradities.
Zo vindt de ledenvergadering al vele decennialang in “De Watersport” plaats.
Ook wordt er altijd een verloting gehouden, waarbij de prijzen wel zijn aangepast
aan de huidige tijd. In 1948 waren het schaatsen, dit jaar was de hoofdprijs een
diner voor twee. Helaas moest dit jaar ook de traditionele aanvangstijd van half
acht op zaterdagavond worden losgelaten. Door de Corona-maatregelen werd de
opening vervroegd naar 4 uur ’s middags.
Douwe Zondervan
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IJsvereniging “Woudsend” hield receptie

Eeuw geleden hield Woudsend
al hardrijderij op de Welle
In de winter van 1887 werd op één dag wedstrijd in zeilen en schaatsen gehouden
(Van een onzer verslaggevers)
WOUDSEND – Er werd zaterdagmiddag een merkwaardig feest in Woudsend gevierd. Het was een receptie,
waarbij gebeurtenissen uit vroegere winters de aanwezigen in hotel Watersport levendig en helder voor de geest
kwamen te staan. Het betrof zelfs gebeurtenissen, die ook in deze tijd spectaculair en gedurfd zouden zijn. Want,
worden er tegenwoordig nog wel eens een hardrijderij en een zeilwedstrijd tegelijk op één dag gehouden? In
Woudsend gebeurde dit op 14 januari 1887. Toen voeren kleine vrachtscheepjes zo schraal mogelijk door de brede Welle om tot een overwinning te komen en op de ijsbaan, - vlak bij, over de polderdijk – stond een grote schare toeschouwers te zien naar een spannende mannenrijderij. Het publiek was tijdens het prachtige winterweer op
kleine vlotjes over de Welle gezet. Dit was een van die vele ijsdagen, die in de loop der 100 jaren van het bestaan
van ijsclub “Woudsend” zijn gevierd. De diverse secretarissen hebben ze (bijna) allemaal met sierlijke krulletters
in oude notulenboeken geschreven.
Alvorens de receptie officieel begon, mocht het actieve
bestuur een muzikale hulde in ontvangst nemen van fanfare “De Eendracht” en daarna kwamen al spoedig de oude
notulen voor de dag.
Op die wonderlijke dag uit de honderdjarige geschiedenis
van de ijsclub, met zijn zeilen en schaatsen op één dag,

was de vereniging al 25 jaar oud. De eerste wedstrijd
werd echter op de Welle gehouden op 16 januari 1861.
De pioniers
Wij hebben zaterdagmiddag de lijst met 78 deelnemers
gezien. Mannen uit alle delen van Wijmbritseradeel reden
mee. De eerste prijs was voor Joh. R. de Vries (50 gul-

Bij de foto: Woudsend kreeg pas in 1932 een ijsbaan. Voordien schaatste men over ondergelopen land of als de winter
iets strenger was dan op de Ee. Hier was het wedstrijdschaatsen op de Noorder Ee. Leden van het muziekkorps
"Stânfries" verhoogden de sfeer met vrolijke muziekklanken.
De muzikanten staan hier op Friese doorloper.
De mensen van het korps v.l.n.r.: Wigle Hyltsje Visser, Theunis Wispelwey, Sibbele Visser, Minze Visser, Gerardus Cornelis Ypenga, Jan Joukes de jong, Cor Abraham Visser, Pieter
van der Werf, Wybren Coehoorn, Albert Visser, Wouter
Glashouwer, Folkert Rijnja, Folkert Wispelwey, Abraham
Cornelis Visser (dirigent), Cornelis Visser.

Foto archief Historische Kring Woudsend

den). Ook lag er de vergeelde “Rekening en verantwoording met het overschot dezer hardrijderij op schaatsen”.
Dit overschot (ƒ 25) werd toen namelijk verdeeld onder
de achttien “behoeftigen”. Zij kregen ieder een bedrag
van ƒ 1.25, betaald in vijf maandelijkse termijnen!
Het eerste bestuur was: L. P. Oppedijk, voorzitter; H.
Pyttersen, secr., en verder J. J. Mulder en W. H. Kraan.
Er kwamen in die “pioniersjaren” uiteraard ook de gebruikelijke ruzies voor. Soms was er te weinig geld, en
een voorzitter “gooide” de hamer neer. Zodoende werd er
in zo'n winter geen wedstrijd gehouden.
Ook “glaasjes”
Maar op 20 januari 1864 was het weer volop feest in
Woudsend. Er verschenen 128 rijders aan de start en er
was een smak volk per schaats naar het dorp gekomen. Er
werd die dag voor ƒ 29.70 verteerd door rijders en bestuursleden. Blijkens de trouw geschreven notulen waren
hier ook nogal wat “glaasjes” bij.
Strenge en zachte winters
Ook vroeger waren er de ijsloze winters, maar die worden
zeker weer spoedig vergeten. Doch in die strenge winter
van 1890 werd er wel gereden. Net zo lang, totdat het
geld op was. En dat kon toen wel. Eind november kwam
de vorst die winter al, en er werd tijdens felle kou een
wedstrijd gehouden op het Schar.

Boven een uitnodiging voor een ledenvergadering uit de tijd
dat er nog een paar schaatsen werd verloot.

Drie weken later was het ijs zo sterk, dat er voor paard en
arreslee wedstrijden konden worden gehouden. De eerste
prijs was voor Fonger Galama uit Workum en de premie
voor K. M. Galama te Scharnegoutum. Maar het geld van
de vereniging was tenslotte ook op. Het 40-jarig bestaan
kon daarom pas in 1904 worden gevierd. Het uit die dagen bekende duo Krips en Molenaar droegen 's avonds
voor! Piter Folkerts Rijnja (81) is op het ogenblik de enige Woudsender, die toen al in het bestuur zat.

Nieuwgierig geworden hoe uiteindelijk het ijsfeest die winter
gevierd zou worden, zochten we in oude kranten uit die tijd
naar een bericht hierover. Onder het nieuwsbericht dat we
vonden in de Leeuwarder Courant.

Felicitaties
Nadat secretaris Ennema dit alles de revue had laten passeren, feliciteerde burgemeester J. van Hout van de gemeente Wijmbritseradeel de jubilerende vereniging. De
heer M. C. van der Schoot, secretaris van de Friese IJsbond bood een prachtig bloemstuk aan. Ook bestuursleden uit de omgeving hadden aan de uitnodiging gehoor
gegeven.

IJsfeest
Het huidige bestuur heeft voor deze winter grootse plannen. Behalve een grote hardrijderij voor vrouwen is men
ook van plan een gekostumeerd ijsfeest te organiseren,
Hieraan wil men dan een vossenjacht koppelen. Ook gaan
de gedachten uit naar een invitatie van bekende schoonrijders (sters).
“IJs en weder dienende” zal het zeker een waardige herdenking worden van wat er in het 100-jarig bestaan van
ijsclub “Woudsend” is gebeurd.
Het bestuur bestond in 1961 uit de heren F.R. de Boer (voorzitter), F. Ennema (secretaris), J. van Brug (penningmeester),
J. Silvius en R. Nagelhout.
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