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Historie 100 jarige IJsclub Otweg.  
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De IJsclub Otweg is opgericht op 8 januari 1908. De oprichting van de IJsclub had een 
maatschappelijk motief, zoals blijkt uit het welkomstwoord van de voorzitter op de 
eerste ledenvergadering op 13 februari 1908 in hotel Neuf in Boskoop. 
 

 
Hotel Neuf waar in het begin alle jaarvergaderingen werden gehouden . 
 

De heer Ravensberg wijst op de noodzaak dat “bedeeld” en “onbedeeld” elkander de 
broederhand geven om sterk te zijn in een vereniging.  
 
Het bestuur neemt de zaken zeer serieus op, door een uitgebreid reglement te 
ontwerpen. Artikel 2 van het “reglement der vereeniging IJsclub Otweg”, luidt dan 
ook: quote ” De vereeniging stelt zich ten doel ijsvermaak te houden en daarvoor 
prijzen en premiën uit te loven, hoofddoel in levensmiddelen uitsluitend voor 
behoeftige ingezetenen van Boskoop, welke door het bestuur naar hun oordeel zullen 
worden aangeschaft. “ einde quote. 
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Het bestuur had het in die tijd nog druk, want de volgende vergadering werd direct al 
de week daarna gehouden op 20 februari 1908. Daar werd het drukken van dit 
reglement besproken Het werd uiteindelijk voor fl 10, - ( voor 200 exemplaren) 
gegund aan de heer Bruss. 
In dezelfde vergadering werd afgesproken om via een brief de andere ijsclub, de 
“Boskoopsche IJsclub”, uit te nodigen voor een gezamenlijke vergadering om “een en 
ander” te bespreken. 
 
Deze gezamenlijke vergadering werd op 25 september 1908 gehouden. Er moet vooraf 
wat spanning zijn geweest bij het bestuur, want in de notulen wordt vermeld dat de 
heren van de andere IJsclub wel een kwartier te laat waren.  
Het bestuur wilde vooral duidelijk hebben dat er niet tegelijkertijd twee “ijsfeesten” 
georganiseerd zouden worden. Uiteindelijk kwam men overeen om twee bestuursleden 
van beide ijsclubs met elkaar te laten overleggen als er een “ijsfeest” georganiseerd 
zou worden. 
In de notulen is verder nog vastgelegd dat de rest van de vergadering een “geheel 
gezellig verloop” had. 
 
De prijzen 

In een volgende vergadering op 2 januari 1909 is vastgelegd wat de prijzen zijn als er 
een ijsfeest gehouden wordt: 
1e prijs: 15 pond spek en 10 pond rijst 
2e prijs: 10 pond spek en 6 pond rijst 
3e prijs: 5 pond spek en 5 pond rijst 
De overige deelnemers krijgen elk 2 pond rijst en brood zolang er maar niet meer dan 

40 deelnemers waren.  
 
Het bestuur besluit om 
“bonnetjes” uit te gaan 
delen aan de 
deelnemers om alles 
ordentelijk en eerlijk 
te laten verlopen.  
 
Dit is ’n 
bonnenboekje van 
de ijsclub Boskoop, 
maar die van de 
ijsclub Otweg 
moeten er ongeveer 
ook zo uitgezien 
hebben. 
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Soms werden er per winter meerdere wedstrijden verreden. 
Zo worden er in januari 1914 vier wedstrijden verreden en wordt er o.a. 205 pond spek 
en 98 pond rijst verdeeld. De wedstrijden worden verreden aan de Otwegwetering. 
De eerste jaren vraagt de club geen entreegeld om te schaatsen op de afgezette baan 
omdat men vreest voor chaos en “ijs geeft een idee vrij te zijn”. 
Om op de Otwegwetering een “ijsfeest” te mogen organiseren moesten zowel de 
Burgemeester van 
Alphen als de 
Burgemeester van 
Boskoop toestemming 
geven, dit omdat de 
Otwegwetering de 
scheiding was tussen 
Boskoop en Alphen a/d 
Rijn. 
 
Dat was niet iedere 
winter nodig, want in 
de vergadering van 
januari 1916 werd 
tijdens de rondvraag 
zelfs het voorstel 
gedaan om 100 gulden of meer onder de armen te verdelen omdat het kassaldo te groot 
werd en “de kans van winter klein werd”. Dit voorstel heeft het niet gehaald, omdat 
het tegen het reglement was. 
 
Dat sommige problemen tijdloos zijn, wordt bewezen door het voorstel dat in de 
vergadering van januari 1917 aangenomen wordt: om tijdens de volgende 
jaarvergadering levensmiddelen te verloten om daarmee leden naar de vergadering te 
“lokken”.  
En dat het niet altijd om hardrij wedstrijden ging wordt bewezen doordat op 22 januari 
1917 besloten wordt om in een wedstrijd “turf te laten rapen”, maar ook om een 
wedstrijd te organiseren in “schoonrijden voor paren”. Het bestuur was in die tijd zeer 
inventief in het verzinnen van wedstrijden. Wat te denken van: 

• “ringrijden” op de schaats voor gekostumeerde paren.  
• Een wedstrijd “ouderwetse spelen” met “kat kneppelen” en “haansabelen” 
• Hardrijden op de schaats met hindernissen zoals beschuit eten, kistkruipen en 

sigaret roken. 
• Hardrijden op de schaats met hindernis – turfrapen 
• Hardrijden op de schaats met kinderwagens. Er moest een pop in de wagen 

liggen. 
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• “Balletje” rijden voor mannen boven de 16. 
• Hard prikken voor jongens onder 16 jaar en mannen boven de 16 jaar. 
• Hard prikken zonder prikkers aan de stokken. Bij invallende dooi moet dat 

een vermakelijk gezicht geweest.zijn.  
 
Ook voor deze wedstrijden werden de bekende prijzen uitgereikt. Dus het bekende 
“brood en spelen” ging in deze tijd op! 
 
De financiën in die tijd 

Na een lange winterperiode moest de penningmeester toch verslag doen van een bijna 
lege kas. Dit was natuurlijk niet erg, want het maatschappelijke doel was dan in feite 
bereikt: “de onbedeelden iets bedeelen”. Maar zoals een goede penningmeester 
betaamt werd direct daarna de contributie toch verhoogd. Wat is nieuw zou je zeggen. 
De prijzen werden niet alleen uit de kas van de ijsclub betaald, maar er werden ook 
vele schenkingen door bedrijven en anderen gedaan. Deze sponsoren werden dan aan 
het eind van het winterseizoen door een advertentie in de krant bedankt voor hun 
giften voor de behoeftigen van Boskoop.  
Volgens de notulen had de ijsclub naam gemaakt: Als de IJsclub Otweg gaat feesten 
dan gaat het dooien. 
 
In de vergadering van 2 februari 1922 wordt gemeld dat de eerste voorzitter, de heer 
D. Ravensberg is overleden en dat de heer C. van der Kraats de 1e voorzittershamer 
overneemt.  
In 1922 wordt besloten om nog eens 300 reglementen te laten drukken bij Jongejans 
Boekhandel voor fl 24,00. De offerte van de Boskoopsche Handelsdrukkerij was 
fl 30,00. Het duurde wel vier vergaderingen voordat men het er over eens was dat die 
reglementen er moesten komen. 
 
Veel van de ijsfeesten werden door “Harmonie Excelsior” opgeluisterd. Hiervoor 
gebruikte de ijsclub een geleende tent. In 1923 wordt voorgesteld om een eigen 
“muziektent” aan te schaffen. De tent zou de afmetingen 5 meter breed, 2,5 meter diep 
en 3 meter hoog krijgen. 
De prijs hiervoor was fl 176, - . En dat was voor de vereniging een stevige prijs, want 
in de notulen staat letterlijk: “Na alle van de schrik eens gedronken te hebben worden 
de besprekingen hierover voortgezet”. Tenslotte wordt voorgesteld om met de 
aannemer af te spreken dat hij bij aflevering 50 gulden betaald krijgt en in maart nog 
eens 50 gulden als er geen winter komt de rest volgt dan zo spoedig mogelijk. 
Desnoods zou de club een lening aangaan voor de rest. Er moest over het voorstel 
gestemd worden. En het wordt afgewezen. Voor éven, want in iedere vergadering 
daarna wordt de muziektent weer besproken.  
In 1926 plaatst de club een advertentie in de Rotterdamse Courant waarin gevraagd 
wordt een offerte te doen voor een goed onderhouden verplaatsbare muziektent. In de 
jaarvergadering van 1927 wordt vermeld dat er een muziektent is aangeschaft. Helaas 
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wordt niet vermeld voor hoeveel. Maar omdat er een aantal jaren geen ijs was geweest, 
was er meer dan 800 gulden is kas, en was de aanschaf ook makkelijker te financieren. 
 
Het bestuur van de ijsclub ging soms wel erg zorgvuldig om met de hun opgelegde 
taak om ijsfeesten te organiseren. Alle verzoeken om financiële hulp werden steeds 
afgewezen. Zo zocht de gymvereniging “Hou Vast” sponsoring voor een medaille 
voor een turnwedstrijd die zij op 5-7-1924  moest organiseren voor de Turnkring 
Gouda. Maar zij ving bot. Evenals muziekvereniging Excelsior die een bijdrage voor 
hun 25 jarig jubileum vroeg. Ook die kreeg niets, onder het motto dat ze altijd goed 
betaald werd voor het opluisteren van de ijsfeesten. Dus zover ging de solidariteit nou 
ook weer niet. De taak van de ijsclub was ijsfeesten organiseren en meer niet.  
 
Op 5 februari 1940 bedankt de heer De Bruijn tussentijds voor de functie van 
secretaris.  
De voorzitter zegt dat het hem spijt, maar dat hij het toch kan billijken omdat de heer 
De Bruijn “de leeftijd van de sterken” bereikt heeft. Als dank voor zijn 32 jaar als 
bestuurslid krijgt hij een zilveren vulpotlood met inscriptie aangeboden. Tevens wordt 
de hij benoemd tot erelid van IJsclub Otweg. In 1941 treedt de heer Bakhuizen af als 
penningmeester en ook hij wordt erelid. Omdat hij “vanaf de oprichting deze functie 
ijverig en trouw vervuld heeft”. Hij wordt bedankt voor zijn zuinig beheer. 
Tijdens de eerste bezettingsjaren gingen de wedstrijden en ijsfeesten door. In 1942 
werden de daadwerkelijke spek en rijst vervangen door waardebonnen van 7,50 gulden 
tot 3 gulden voor vlees of kruidenierswaren. Elke deelnemer kreeg een waardebon 
voor 800 gram brood.  
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Op 21 februari 1942 werden er ook prikwedstrijden gehouden voor jongens. 
De prijswinnaars waren: 
1e prijs – Koos Loef, hij won: - een bobslee 
2e prijs – Leo Moerings          - een leesboek 
3e prijs – Rien Hooftman        - een spel 
4e prijs -  Bertus Moerings      - een vulpotlood 
5e prijs  - Bram Elswijk           - een zakmes 
6e prijs – Roel Bos                   - een leesboek 
Alle deelnemers kregen een versnapering plus een waardebon voor een koek. 
In de jaren 1944 en 1945 werden er geen wedstrijden en geen vergaderingen 
gehouden. 
 
Erelid 

In 1950 wil de heer Van der Voort na 42 jaar bestuurslid te zijn geweest geen functie 
meer aanvaarden, gezien zijn hoge leeftijd. De voorzitter bedankt hem uitvoerig voor 
zijn verdienstelijk werk om de contributies al die jaren te innen. Ook hij wordt erelid. 
 
Een eigen landijsbaan 

Al in 1942 wordt besloten om besprekingen te gaan voeren met de 
spoorwegautoriteiten om de mogelijkheid te bespreken voor het verkrijgen van een 
ijsbaan op de spoorhaven.  
Tijdens de bezetting wordt besloten dit idee te laten rusten. In 1946 wijkt de club voor 
de wedstrijden (men sprak niet meer over ijsfeesten, maar direct over wedstrijden) uit 
naar de Molenvliet. Maar dit vond men toch niet ideaal. 
In 1953 neemt het bestuur het besluit om contact op te nemen met de heer Constanse 
om te kijken of in de winter de tennisbaan gehuurd kan worden om die dan vervolgens 
onder water te zetten.  
Dit resulteerde in 1956 zelfs tot de aankoop van de oude tennisbaan met 
clubgebouwtje. Hiervoor werd een aparte stichting in het leven geroepen. Voor dit 
geheel had de stichting ongeveer 10.000 gulden nodig en dit werd door het uitgeven 
van obligaties van fl. 50- aan burgers en bedrijven bij elkaar gehaald.  
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In 1957 werden de 
laatste obligaties aan 
de man gebracht. 
 In 1980 konden de 
laatste leningen en 
obligaties afgelost 
worden. 
 
Een baan met 

hindernissen. 

Het terrein had een 
waterafvoer in de 
bodem liggen en dat 
gaf zoveel lekkage dat 
het nauwelijks 
mogelijk was om 
voldoende water op 
de baan te houden. 
Alleen met veel inzet 
van bestuursleden 
kwam er in 1956 toch 
een ijsbaan. In 1957 
moest het terrein flink 
onder handen 
genomen worden: 
nieuwe drainage. Én 
de kanten werden nog eens flink opgehoogd met bagger uit de sloot. Er werd een 
elektrische pomp aangeschaft en een geluidsinstallatie. 
Alle elektra is vervangen en ook is er waterleiding aangelegd. Verder is er een 
opslagruimte aan het clubgebouw getimmerd. 
In 1966 is de oude kolenkachel vervangen door een oliekachel. 
Met de aanschaf van deze landijsbaan en het clubgebouw veranderde het werk voor 
het bestuur en het werd ook veel meer. De vergaderingen werden een soort 
bouwvergaderingen, want altijd moest er wel iets gerepareerd of vervangen worden. 
 
Een erkende ijsbaan 

In 1956 is de IJsclub Otweg ook lid geworden van de Nederlandsche 
Schaatsrijdersbond. De ijsbaan werd door deze bond goedgekeurd om wedstrijden op 
te rijden.  
In de jaren erna zijn er alleen maar korte ijsperiodes geweest, maar de ijsclub kon toch 
met grote regelmaat wedstrijden houden. Het aantal leden nam toe en ook de 
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financiële resultaten waren goed. Maar in de jaren erna zal veel geld gaan zitten in 
onderhoud en verbetering van gebouw en terrein.  
 
In 1961 is er een veegmachine gekocht die achter een freesmachine gemonteerd kon 
worden. Dat gaf een hele verlichting van de werkzaamheden tijdens de vorstperiodes. 
 
De winter van 1963 

De strenge winter van 1963 was financieel een succes voor de ijsclub. Helaas werd 
door de tussentijdse dooi het ijs op de landijsbaan zo slecht dat de baan gesloten moest 
worden. Overspuiten kon ook niet. Er speelde mee dat er een ijsbaan op de Gouwe was 
aangelegd die goed bezocht werd. De baan van de IJsclub is toch nog 21 dagen open 
geweest en telde 4000 betalende bezoekers, daarnaast kwamen de leden ook nog eens 
4000 keer schaatsen op de baan. In die lange winter werd er nog eens door de 
bestuursleden flink “geknutseld” aan het clubgebouw. Er zijn een nieuw plafond en 
isolatie aangebracht.  
 
 
In hetzelfde jaar is er ook een 
Harley motorfiets gekocht met 
een speciale zijspan met daaraan 
een sneeuwschuiver en een 
rolveger. Het werkte uitstekend, 
maar niet iedereen wist er goed 
mee om te gaan. Joop 
Ravenshorst kon het wel en heeft 
er jaren mee rondgereden. Het 
was een hele verlichting van het 
werk voor het steeds ouder 
wordende bestuur. 
 
op de foto: 
van links naar rechts 
Dirk Louwers 
Leen Konijn 
Gijs de Jong 
Martin Slootjes 
Toon Leclercq 
Joop Ravenhorst 
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In 1963 werd er een Elfstedentocht verreden, die gewonnen werd door Reinier Paping. 
Die zou in Boskoop nog een wedstrijd komen rijden, maar 
kwam niet opdagen. Het bestuur was zo teleurgesteld dat 
hij niet kwam schaatsen dat de IJsclub Otweg een korte 
periode heeft overwogen het lidmaatschap van de 
Nederlandsche IJsbond op te zeggen. Het bestuur heeft 
echter toch gemeend het lidmaatschap voorlopig voort te 
moeten zetten. 
 
De jeugd 

In januari 1966 is er een jeugdschaatsdag gehouden waar 
zeer veel jeugd op af kwam. 585 kinderen hebben deelgenomen aan de verschillende 
schoolwedstrijden. Het was bijzonder mooi weer en de gymnastiekleraar en het 
personeel van de diverse scholen waren zeer actief. Dat alles maakte dat de dag een 
groot succes was en “zonder wanklank “verliep. 
 

 
Kwekerswedstrijd in 1965  Starter is Leen Konijn 
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Bestuurswisselingen 

In de januari vergadering van 1966 vermeldt de heer J. vd Velde dat hij waarschijnlijk 
een nieuw bestuurslid weet. Hij verzoekt het bestuur om Cees Hoogendoorn te vragen 
voorlopig bestuurslid te worden op de volgende algemene vergadering.  
In 1972 heeft Cees Hoogendoorn een verzoek om voorzitter te worden afgewezen.  
Na onderlinge meningsverschillen in het bestuur treedt in 1979 het voltallige bestuur 
af en wordt er een nieuw bestuur gekozen. Dan wordt Cees Hoogendoorn benoemd tot 
voorzitter.  
Vanaf dat jaar betalen ook de bestuursleden contributie. Daarvoor waren ze daarvan 
vrijgesteld, als compensatie voor het vele werk wat zij deden voor de vereniging. 
 
Feest op de landijsbaan 

Op verzoek van de Oranjevereniging van Boskoop is op 10 januari 1967 de ijsbaan de 
hele dag beschikbaar gesteld om ter ere van het huwelijk van Prinses Margriet met de 
heer Pieter van Vollenhoven een gezamenlijk ijsfeest te organiseren. Dit feest was een 
groot succes. 

50 jaar bestuurslid 

In 1968 is de heer Slootjes 50 jaar 
bestuurslid van de IJsclub Otweg. Als 
dank daarvoor krijgt hij tijdens de 
bestuursvergadering een zilveren 
asbak met inscriptie. De heer Slootjes 
bedankt de voorzitter voor zijn 
woorden en het bestuur voor de 
waardering. Hij zegt dat hij zolang hij 
kan lopen zal blijven komen. Deze 
toezegging wordt bijzonder op prijs 
gesteld.  
Later dat jaar ontvangt hij voor zijn 50 
jaar bestuurslidmaatschap een 
Koninklijke onderscheiding.  
 
Nadat het 60-jarig bestaan van de club 
en het 50-jarig bestuurslidmaatschap 
van Slootjes via diverse consumpties 
nog eens uitvoerig herdacht zijn, sluit 
de voorzitter de vergadering. De heer 
Slootjes is in 1975 overleden. 
 
De heer Slootjes 
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   Afvalrace in 1993 
 
In deze jaren werden de zogenaamde koppelwedstrijden voor boomkwekers verreden 
met daarna de bekende afvalrace. Daar deden soms wel 100 deelnemers aan mee. 
 

 
 Hans van Gemeren – koppelwedstrijd 1983 
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Einde ijsclub? 

In 1972 stelt het bestuur voor om de ijsclub op te heffen. Voor de vacatures die in de 
loop der jaren waren ontstaan kon het bestuur geen kandidaten vinden. Door het 
vergrijzen van het zittende bestuur en door de terugloop van het aantal leden leek dit 
een oplossing voor de problemen. Na de nodige discussies en verdere toelichting door 
het bestuur geven 12 jongeren zich op om de baan na het rijden te onderhouden. Vier 
van deze jongeren geven zich als bestuurslid op. “Bij het oude bestuur gaat een zucht 
van verlichting op”. Het bestuur werd uitgebreid met: P. Hunink – M. Kuisterman – K. 
vd Veer en J. Benders. Hiermee was opheffing van de IJsclub Otweg niet meer aan de 
orde.  
 
Het ledental liep steeds verder terug. In 1975 waren er nog maar 186 leden. De laatste 
jaren was er geen ijs meer geweest en er worden dat jaar voor het eerst 4 reisjes 
georganiseerd naar de Uithof 
in Den Haag. 4 weken achter 
elkaar op woensdagmiddag 
gaan kinderen onder de 12 
jaar naar Den Haag in auto’s 
van vrijwilligers. Dit was 
een groot succes en leverde 
weer een paar nieuwe leden 
op. 
Het jaar daarop gingen er 4 
bussen met ruim 200 
kinderen in de 
krokusvakantie naar de 
Uithof. 
 
 

Naar de Uithof in Den Haag 
 
 Dit allemaal dankzij de subsidie van fl 525- van de Gemeente Boskoop. Later gingen 
er ook ruim 130 kinderen naar de Menkenbaan in Leiden.  
 
In de winter van 1980-1981 was de waterleiding lek en is er toen ruim 40.000 m3 
water weggelopen. Het waterleiding bedrijf stuurde een rekening van fl. 40.000-. Na 
enig onderhandelen werd dit bedrag verlaagd naar fl. 20.000- . We waren nu ten slotte 
“grootgebruikers”.  
Gelukkig bleek dat de ijsclub hiervoor via de KNSB verzekerd was. De verzekering 
kwam uiteindelijk tot een overeenkomst met het waterleidingsbedrijf. Hiermee was 
een faillissement van de vereniging afgewend. En dan te bedenken dat in de jaren 
daarvoor verschillende malen overwogen was het lidmaatschap van de KNSB op te 
zeggen, omdat men de toegevoegde waarde van de KNSB niet zag!  
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In 1982 gaat de ijsclub een grondruil, om niet, aan met de Gemeente Boskoop. Het 
terrein wordt daarmee 590 m2 groter. De verplaatsing van de ijsbaan van 25 meter in 
oostelijke richting vindt plaats op verzoek van de Gemeente Boskoop omdat die een 
nieuwe weg wil aanleggen. De samenwerking  tussen de Gemeente Boskoop en de 
IJsclub verliep in het begin nogal stroef, maar na een “bezoekje” van de heer Schoorel 
aan het gemeentehuis was ineens veel mogelijk. Zo komt er een parkeerterrein en een 
sloot van 3 meter breed rond de ijsbaan. Ook komt er een ontsluiting op de nieuwe 
weg. 
 
Nico van Harskamp is toen net gekozen als bestuurslid en hij kan gelijk aan de slag 
met het opknappen van het 
club-gebouw en alle 
werkzaamheden die verband 
houden met de verplaatsing 
van de ijsbaan. 
 
 Op de foto: Nol Verbeek en 
Nico van Harskamp die 
samen met Heiko 
Bouthourn en Dirk 
Bouthoorn  deel  
uitmaakten van de 
onderhouds-commissie 
en geweldig veel voor de 
Ijsclub gedaan hebben.  
Vele vrijwilligers helpen dat jaar. 
Nol Verbeek krijgt voor zijn werk een bloemetje en een boekenbon.  
 
De voorzitter vindt dat de secretaris, de heer J. Schoorel, zoveel werk heeft verricht dat 
hij hem daarvoor een nieuwe fiets geeft. Insiders hebben verteld dat die fiets niet veel 
later gestolen is. Dus de heer Schoorel heeft niet lang van zijn fiets kunnen genieten.  
In 1984 treedt de heer Schoorel af als secretaris en geeft het denkbeeldige stokje over 
aan Nico van Harskamp. Die bekleedt de functie nog steeds.  
In januari 1991 is de 
heer Schoorel 
overleden.  
Op de foto: 
Chiel Kuijstermans  
N Geers/J. Schoorel 
In de jaren negentig 
verrichten de 
bestuursleden veel 
werkzaamheden aan het 
terrein en het gebouw. 
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De bestuursvergaderingen gaan dan ook vaak over praktische zaken als: dakbedekking 
– ruitjes – opknappen parkeerterrein – aanleg centrale verwarming 
( de gezellige oude kachel moest er toch echt aan geloven ) etc. etc.  
 
Het ledenaantal zakt wat in, om dan met een vorstperiode weer wat te groeien. In 1991 
is er weer 2 weken ijs. Dit is voor de moraal van de bestuurders en voor de clubkas een 
mooie opsteker.  
De IJsclub Otweg heeft de naam om als eerste in de omgeving open te zijn en ook dat 
het ijs van goede kwaliteit is. Dit kon alleen door hard en veel werken door het bestuur 
en de vrijwilligers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een landijsbaan is 
het hard werken om 
een goede ijsvloer te 
krijgen. 
 
Ron Kuipers 
Paul Luiten 
Bas Kempkes 
Cees Hoogendoorn 
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Meer dan schaatsen alleen. 

De schaatsbeurs blijkt in een behoefte te voorzien en er worden veel schaatsen in- 
gekocht en met een kleine winst weer verkocht. De voorzitter Cees Hoogendoorn en 
Dirk Bouthoorn beleven ook veel plezier aan dit contact met het publiek c.q. leden. 
 
In de jaren negentig organiseert de club in samenwerking met de Oranjevereniging 
Boskoop op Koninginnedag spelletjesdagen in de hal van “West Nederland”. 
Deze dagen verlopen plezierig en er is altijd een behoorlijk aantal mensen aanwezig. 
Ook organiseert de club een aantal keren in augustus fietstochten. En werden er 
barbecues en bingoavonden georganiseerd. In de winter zijn er in het clubgebouw 
klaverjascompetities. 
 
 Ook werden er kaarten doorverkocht voor het WK schaatsen in Heerenveen en ging 

de club er met 
gehuurde bus heen 
om daar met zijn 
allen naar de 
schaatsver-
richtingen te kijken 
van onze nationale 
helden. 
 
Dit allemaal om de 
leden toch iets te 
bieden als er geen 
winters zijn.  
 
 
 

E.K. 1996 in Heerenveen Thialf stadion.  
Links: Teuni Kempkes e rechts Janny Verbey.  

Rintje Ritsma en Gunda Niemann werden de nummers 1 

 

Schapen op het droge. 

In 1994 en 1995 moesten de schapen voor korte tijd van de ijsbaan en werd in de 
zomer de landijsbaan onder water gezet. In samenwerking met kanovereniging “t 
Schouwtje” werd een waterspektakel georganiseerd. Burgemeester Spros gaf het 
startsein. Er stond nét genoeg water om op de “ijsbaan” te kanoën en pootje te baden.  
Dit laatste was niet zo’n succes omdat de schapenkeutels begonnen te gisten en er een 
behoorlijke stank ontstond.  
Het spektakel zelf was overigens wel een succes. 
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Voor de fietsers werd er nog een toertocht uitgezet en Harmonie Excelsior gaf een 
concert. De barbecue werd aangestoken en op een televisie kon naar de 
voetbalwedstrijd Nederland-Belgiё gekeken worden. 
 
Chinezen? 

Een keer per jaar ging het bestuur, als dank voor het werk dat was verricht, naar de 
Chinees voor een etentje. In 1996 was er eindelijk weer een ijsperiode. De laatste dag 
dat de ijsbaan open was, op 10 februari werd er een nieuwe wedstrijd verreden. Cees 
Hoogendoorn had als 1e prijs voor een wedstrijd een etentje bij de Chinees beschikbaar 
gesteld. Wat Cees niet wist dat de rijders afgesproken hadden om met z’n allen tegelijk 
over de finishlijn te komen. Bij het restaurant later werd het geregeld door een eigen 
bijdrage van de rijders.  

 
 
Rien de Wit 
Nico van Harskamp 

Ton Snabel 
Heiko Bouthoorn 
Karel vd Burgh 
Ron Kuipers 
Ben Moerings 
Jan Kalkman 
John Geers 
 

 

 

 

 

 

Moderne betaalwiize. 

In 1996 is de ijsclub eindelijk, na veel interne discussie’s, de contributies per 
acceptgiro te gaan innen. De gevreesde terugval in ledenaantal kwam gelukkig niet uit. 
Vanaf de oprichting werd jaarlijks de contributie bij de gezinnen/mensen opgehaald. 
Dat was echt veel werk, dat de laatste jaren door een aantal bestuursleden gedaan 
werd. Ieder had zijn wijk die hij/zij langs moest. 
 
In het jaarverslag van het seizoen 1996 -1997 meldt de enthousiaste secretaris Nico 
van Harskamp dat de ijsclub er eindelijk in geslaagd is om haar doelstelling nl. het 
bevorderen van het schaatsenrijden meer inhoud heeft geven. Onder leiding van 3 
trainers/sters is de ijsclub met 54 leden naar de Uithof in Den Haag gegaan om vanaf 
oktober tot half maart les te geven om de schaatstechniek te verbeteren. 
De schaatser en schaatssters zijn door Jan Kalkman en Ron Kraats van Interplants 
voorzien van een sporttas en een trainingspak met opdruk.  
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Trainers van het eerste uur zijn Dennis Jan Groen – Marjon Borst – Pearl van Eyck en 
Antoinette Corts en Wim Jansen. Later volgenden Aad van Winden, Lenie Oosterlaan, 
Gertjan Uitenbroek, Peter Roeling, Mart van Tol. 
Met deze “zet” heeft de ijsvereniging zichzelf weer een bestaansrecht bezorgd door in 
tijden dat er geen natuurijs is met haar actieve leden toch de schaatssport te beoefenen. 
Deze groep bestaat nog steeds en is uitgegroeid tot een solide basis van actieve leden 
van de IJsclub Otweg. Op de maandag- en de woensdagavonden wordt er door 
volwassenen getraind.  
 

  
Jeugd kampioenschappen in januari 1996 
 
Op de vrijdagavond tracht de oudere jeugd op de ijsbaan de Uithof in Den Haag de 
prestaties te verbeteren. Ook het schaatsen voor de jongste jeugd vanaf 6 jaar in de 
Silverdome in Zoetermeer op 
zaterdagavond slaat goed aan. Dankzij 
de trainers die om niet helpen zijn er 
jaarlijkse clubkampioenschappen, 
diplomaschaatsen en is er een 
Sinterklaasfeest op het ijs. Eenmaal per 
jaar wordt er zelfs een heuse  “mini-11 
stedentocht” georganiseerd op de 
Uithof met meerdere verenigingen waar 
zo’n 1800 deelnemertjes uit de regio 
van Zuid-Holland en daar buiten aan 
meedoen. De deelnemertjes moeten dan 
11 kilometer schaatsen voor 11 
stempels. 
 Een vrolijk feest de mini 11 
stedentocht –Hier Kitty vd Velden 
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Nog meer activiteiten. 

Hetzelfde jaarverslag vermeldt dat er zaterdag 13 juli 1996 op de ijsbaan weer een 
“zomerspektakel” is geweest. Was er in 1994 het kanovaren op de baan, dit jaar waren 
de “Bosgouw ruiters” oppermachtig op de droge ijsbaan en werden er door de ruiters 
rondetijden gehaald waar menig schaatsenrijder een lesje van kon leren. Er was een 
paardenrace waar echt gewed kon worden en een ringsteekwedstrijd.  
De dag werd afgesloten met het oerhollandse spel “waar schijt de koe”.  
 
Om de minder actieve leden wat meer bij de club te betrekken komt er in 1996 een 
eigen clubblad uit, dat ook gebruikt wordt om de vorderingen van de schaatsende 
jeugd te registreren. Dit blad verschijnt 2 maal per jaar  
In 2007 is ook gestart met de eigen website :”www.ijsclubotweg.nl”. Nu wordt veel 
informatie via het internet aan de leden doorgegeven. 
 
In 1999 vindt de eerste skeelertraining plaats op het parkeerterrein van de Beurshal. 
Onder leiding van Aad van Winden trainen daar 10 tot 15 mensen op het gladde asfalt. 
Het skeeleren voor volwassen blijft 
niet lang bestaan, maar skeeleren voor 
de jeugd slaat enorm aan en groeit uit 
naar een aantal van 100 jeugdleden in 
2007 en 2008 die zich de 
vaardigheden van deze vorm van 
“droog trainingen” eigen willen 
maken. Een niet onbelangrijk deel van 
het succes is te danken aan het feit dat 
de vereniging verstelbare ( in maat) 
skeelers verhuurde aan de kleinsten, 
waardoor de ouders de eerste jaren 
niet gelijk de dure skates hoefden aan 
te schaffen. 
 
In 2002/2003 start Thomas Roeling 
fietstrainingen op de donderdagavond 
voor een enthousiaste groep sporters, 
later wordt dit een fietstraining voor de jeugd. 
De enthousiaste fietsgroep blijft dan nog wel bestaan, maar traint/fietst verder zonder 
trainer en doet vooral veel “duurwerk”. 
 
In 1998 wordt besloten om ook lid te worden van de Skeelerbond Nederland, om 
toertochten te kunnen gaan organiseren. In 2007/08 fuseert deze bond met de KNSB. 
De club organiseert ook daadwerkelijk een aantal tochten. Het aantal deelnemers ligt 
rond de 60 tot 100 deelnemers uit het gehele land, maar het aantal deelnemers uit 
eigen vereniging valt wat tegen. 
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Erelid en lid van verdiensten. 

In de jaarvergadering van april 
2001 neemt Cees Hoogendoorn 
na ruim 21 jaar voorzitterschap 
afscheid van het bestuur. Hij 
geeft de voorzittershamer over 
aan Ton Snabel.  
 
Cees Hoogendoorn                        
Ton Snabel 
Cees Hoogendoorn wordt na 35 
jaar in het bestuur gezeten te 
hebben erelid van de IJsclub 
Otweg en krijgt ook nog de 
schaatsspeld en een das 
overhandigd die horen bij de titel 
“Lid van Verdienste van de K.N.S.B. 
Cees overlijdt helaas binnen een jaar na zijn afscheid als voorzitter. 
 

Combibaan. 

In 2001 wordt een enquête gehouden onder de leden met de vraag of men vóór of 
tegen een nieuwe skate-skeeler –ijsbaan (een zogenaamde Combibaan) is. Van de 80 
ingeleverde formulieren waren 71 stemmen voor, 4 tegen en 2 geen mening. Met deze 
steun van de achterban gaat het bestuur het gesprek aan met de Gemeente Boskoop 
over een eventuele verplaatsing van de ijsbaan naar het Gouwebos tussen Boskoop en 
Waddinxveen. Maar ambtelijke molens draaien langzaam. In het begin is men 
enthousiast en later als daadwerkelijke de daad bij het woord gevoegd moet worden 
dan hapert de molen toch vaak even. Nu in 2008 is er nog steeds grote onduidelijkheid 
of en wanneer de baan gerealiseerd kan worden.  
 
Tijdens de jaarvergadering van 8 mei 2007 wordt de Nico van Harskamp gehuldigd 
door Hans Andela (de secretaris van het gewest van de KNSB) voor het feit dat hij al 
25 jaar bestuurslid van de IJsclub is. En al 23 jaar secretaris! Voor al deze verdiensten 
krijgt hij een zilveren speldje ( ’n schaatser) en een stropdas van de KNSB. 
 
De heren Dirk Bouthoorn en Bas Kempkes en Mevr. Janny Verbeij worden in het 
jubileumjaar 2008 benoemd tot “lid van verdiensten” voor het vele werk dat zij 
jarenlang voor de IJsclub gedaan hebben.  
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100 jaar jubileum  
Op 12 januari 2008 is er een druk bezochte receptie gehouden waar de Burgemeester 
van Boskoop en vertegenwoordigers van de KNSB toespraken hielden. Mooie cadeaus 
zijn overhandigd en vele oud-leden hebben herinneringen opgehaald. Dick Vergeer 
was de spreekstalmeester om de verloting van de prijzen van de loterij te presenteren. 
 
Op zaterdag 16 februari 2008 zijn 2 autobussen met ruim 100 leden gaan schaatsen op 
de 5 kilometer lange ijsbaan. Vooraf waren “jubileummutsen” uitgedeeld, waardoor 
het op de ijsbaan van Biddinghuizen “Otweg geel” en een feestelijk geheel was. 
 
In het voorjaar van 2008 was er een tentoonstelling van onze 100-jarige IJsclub in de 
bibliotheek van Boskoop. De inbreng van de oud-boskoper  M. van Klaveren uit 
Heemskerk werd zeer op prijs gesteld. Het was een leerzame en mooie tentoonstelling, 
waar de IJsclub Otweg vele positieve reacties op gehad heeft. 
 
Op 24 mei van dit jaar waren er 155 deelnemers voor de Jubileum-skeelertocht die 
door de IJsclub in omgeving van Boskoop was uitgezet. De afstanden die geskeelerd 
konden worden waren 15, 21, 38 of 60 kilometer. Ook nu kregen, net als bij alle 
tochten in de jaren er voor, de deelnemers een vaantje en een plantje als herinnering 
mee naar huis.   

 
 
Training december 2007 op eigen natuurijsbaan. 
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Voorzitters: 
D. Ravensberg        1908 tot 1922 

G. vd Kraats           1922 tot 1944 

A. Bongers              1946 tot 1955 

J. vd Kraats             1955 tot 1972 

A. LeClerq               1972 tot 1972 

D. van Gelderen      1972 tot 1978 

L. Konijn                1978 tot 1979 

C. Hoogendoorn     1979 tot 2001    

T. Snabel                  2001 

 

Het bestuur in 2008:                                               Jeugdcommissie 

Ton Snabel – voorzitter                                            Thon Verbakel 
Nico van Harskamp – secretaris                               Tamara Tuithof 
Cor Witteman – penningmeester                              Bram Endeveld 
Kitty van Velde                                                         Kitty vd Velde 
Tamara Tuithof                                                         Titia Wagenaar 
Arianne van Riet                                                       Leonie Hooftman 
Ron Kuipers                                                              Roland Groennau 
Nick van Bemmel 
Hans Vergeer 
Thon Verbakel 
 
Schaatstrainers:                                                         Schaatstrainers Silverdome: 
Thomas Roeling                                                          Arianne van Riet 
Nico van Harskamp                                                     Kitty v/d Velde 
Margreet Merbis                                                          Bram Endeveld 
Martin van Harskamp                                                  Tjitske de Pater 
                                                                                     Titia Wagenaar 
Skeelertrainers                                                           Leonie Hooftman 
Tjitske de Pater                                                            Karin de Groot 
Bram Endeveld                                                            Jeroen de Bruin 
Ron Kuipers                                                                 Arnold Hoogendoorn 
Leonie Hooftman                                                         Wim Jansen 
Karin en Kees de Graaf                                                Anke de Wit 
Carolien Kamps 
Theo Zijlstra ( W’veen)                                               Onderhoud 
Bert Steenbergen ( W’veen)                                         Nico van Harskamp 
                                                                                      Heiko Bouthoorn 
Ledenadministratie                                                     Dirk Bouthoorn                                                    
Ans en Hans Verdel                                                      Klaverjassen 
Redactie Clubblad                                                       Roeli van Harskamp 
Arianne van Riet                                                                                      


