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Te oud voor woorden?
Het is bijna niet voor te stellen.
125 Jaar geleden, toen Nova Zembla werd opgericht waren er nog geen wereldoorlogen geweest,
was Nederland nog een koloniale grootmacht en de winters waren af en toe nog streng. Van een
klapschaats had nog niemand gehoord en kunstijsbanen bestonden nog in niemands fantasie.
Aan het einde van de koude winter in het jaar 1880 werd een aantal koppen bij elkaar gestoken en
de ijsclub Nova Zembla werd opgericht. Er zijn geen levende getuigen meer van! Niemand kan
nog zeggen wat precies de achterliggende gedachten geweest zijn, maar waarschijnlijk was de
belangrijkste gedachte geld! Het waren middenstanders die het initiatief namen. IJs leverde geld
op. Toen nog wel. IJs kwam gratis naar de club en met het schaatsplezier deed de middenstand
goede zaken.
Nu, na 125 jaar, is het accent wat anders komen te liggen. Nu is het iets geworden wat we niet
graag zouden willen missen ook al kost het ons wat geld. De ijsclub zorgt inmiddels voor het
voortbestaan van een stukje oerhollandse cultuur. Steeds sterker krijgt die cultuur een sportief
karakter. Nova Zembla heeft er voor gezorgd dat vele honderden kinderen de afgelopen jaren het
schaatsen met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Als het maar enigszins mogelijk was,
werden er wedstrijden voor jong en oud georganiseerd. Honderden vrijwilligers hebben dat door
de jaren heen mogelijk gemaakt. Veel daarover is in dit boekje te lezen.
De ijsclub zit dan ook diep geworteld in iedereen die Spaarndam een goed hart toedraagt. De club
is altijd een instelling geweest die gezorgd heeft voor een onderlinge band in het Spaarndamse
sociale leven. Maar ook buiten Spaarndam is de club een begrip. Niet voor niets zijn er velen van
buiten het dorp die zich tot de club aangetrokken voelen. Op eigen benen heeft de club zich al die
jaren staande gehouden en het einde is voorlopig nog niet in zicht.
Het jubileum is daarom niet meer dan een vluchtige stop die ons de gelegenheid geeft om te vieren
dat we al 125 jaar kunnen doen waar we al 125 jaar naar streven: Schaatsen als het even kan en
dat in een warme ongedwongen sfeer.
Nog vele jaren!
De voorzitter.

De aandachtige lezer zal bemerken dat dit boekje de laatste 25 jaren van Nova Zembla behandelt, in 1980 is immers al een boekje over de eerste 100 jaar verschenen bij de jubileumviering.
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1980 Het jubileumjaar
In januari 1980 wordt het 100-jarig bestaan van de IJsclub Nova Zembla gevierd met een gezellige middag voor de kinderen van leden in het dorpshuis.
Verder organiseert de jubileumcommissie een grandioos feest op zaterdag 8 maart 1980 in het
dorpshuis. Al op vrijdagavond wordt begonnen met de voorbereiding, de sportzaal wordt omgetoverd tot een echte feestzaal. Zaterdagmiddag begint de feestdag met een jubileumreceptie die
zeer druk wordt bezocht door ondermeer afgevaardigden van de KNSB, het gewest Noord-Holland/ Utrecht van de KNSB en vertegenwoordigers van gemeenten en de diverse verenigingen
uit Spaarndam. Hierbij worden prachtige cadeaus aangeboden, waaronder de bondsvlag van de
KNSB en door een aantal leden een schitterend bord met de naam van de vereniging voor boven
de ingang van de baan.
’s Avonds is er dan de grote feestavond voor ongeveer 700 leden, die tot in de kleine uurtjes duurt
met optredens van de toen nog niet zo beroemde Lee Towers en het duo Saskia & Serge.
Na jaren van oponthoud worden op 16 december 1980 de herziene statuten van de vereniging
gepasseerd bij Notaris H.Savelkoul te Haarlem, waardoor de vereniging haar rechtspersoonlijkheid ook krachtens het nieuwe verenigingsrecht behoudt.
Ook wordt het clubhuis verbouwd/gerenoveerd waardoor er meer ruimte komt voor de keuken.
De kosten fl. 7.500,- zijn wat hoger uitgevallen dan de geraamde fl. 5.000,- maar het resultaat is
dan ook geweldig.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: J. Verharen; secretaris: A. Ruygrok; penningmeester: P. van Essen; leden: W. Hartendorp, J. Oud, C. Hartendorp, C. Polderman en A. van ter Beek.
Sseizoen 1980-1981
Voorzitter: J. Verharen; secretaris: A. Ruygrok; penningmeester: P. van Essen; leden: W. Hartendorp, J. Oud, C. Hartendorp, C. Polderman en A. van ter Beek.
De penningmeester heeft kennelijk een vooruitziende blik gehad toen vorig jaar een begroting
aan de leden werd voorgelegd op basis van een ijsloze winter. Want hoewel er vele plannen
gereed waren en het even had gevroren kan de ijsbaan helaas niet open.
Dus wordt de meeste energie bewaard voor de gebruikelijke zomeractiviteiten. Te beginnen met
de traditionele polderloop naar en door de Velserbroekerpolder op Koninginnedag met start en
finish in Speeltuin Nieuw Leven en de fietstochten op hemelvaartsdag (28 mei). De fietstochten
zijn dit jaar behoorlijk zwaar door de vele regen en de harde storm. Verder worden de zomeravondfietstoertochten over drie avonden verreden onder fantastisch zomerweer.
De PTT heeft er een flink eind voor moeten graven, maar de ijsbaan is voor het eerst in haar
bestaan aangesloten op het telefoonnet en wordt in het telefoonboek standaard vermeld onder, u
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raadt het al ….. Santpoort. Voor een extra vermelding onder Spaarndam moet extra betaald
worden.Voorts zijn de jeugdschaatsers en trainingsgroepen weer actief.
Seizoen 1981-1982
Het bestuur is als volgt:
Voorzitter: J. Verharen; secretaris: A. Ruygrok; penningmeester: P. van Essen; leden: C. Polderman, J. Oud, C. Hartendorp, A. van ter Beek, C. in ’t Veld en W. Hartendorp.
Voor de werkers van de ijsclub een zeer druk jaar.
De jaarvergadering is nog maar net achter de rug als half december de vorst zijn intrede doet. Op
17 december gaat de baan open, deze is door de weersinvloeden in zeer slechte staat. Na een
goede week ploeteren en ploegen gaat het op 28 december dooien. Gelukkig is de dooi van zeer
korte duur. Op 2 januari wordt na enkele dagen vorst de baan weer opengesteld. Nu met een
prachtige gladde ijsbaan en mooi winterweer, kan er twee weken worden geschaatst.
De wedstrijdcommissie staat op scherp en kan zijn hele programma volgens plan afwerken. Met
als hoogtepunt voor het eerst een marathonwedstrijd, de twaalfde in de serie en meetellend voor
het KNSB klassement op het natuurijs van Nova Zembla.
De marathon draagt de naam van de hoofdsponsor “De Boet”. Ruim 300 toeschouwers komen er
op af. De wedstrijd wordt gereden op de 800 meter baan (dus de buitenste ring) van Nova Zembla
op dinsdagavond 12 januari 1982, met deelname van de beste Nederlandse marathonrijders. De
vele premiesprints, mogelijk gemaakt door de vele sponsoren, maken de avond tot een groot
succes.
Nummer één, twee en drie zijn in die jaren grote namen in het marathon schaatsenrijden: Co
Giling, Jan Kooiman en Jos Niesten.
Op zaterdag 16 januari treedt de dooi weer in. De vereniging kan terugzien op een winter met
veel schaatsplezier. Ook de penningmeester is zeer tevreden.
De bekende zomeractiviteiten verlopen als vanouds zeer succesvol. Verder wordt met behulp
van vele leden een nieuwe lichtinstallatie aangebracht. De plannen worden in een buitengewone
ledenvergadering op 21 juli 1982 goedgekeurd. Deze vergadering is nodig vanwege de hoogte
van de investering waarvoor statutair goedkeuring van de ledenvergadering een vereiste is. Bestuurslid A. van ter Beek geeft met een professionele aanpak leiding aan deze enorme klus.
De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van enkele lichtmasten en het ingraven van een
kabel van 380 volt als ringleiding rondom de baan. De lichtmasten worden overgenomen van de
Jaap Eden kunstijsbaan, waar voorzitter Verharen al jaren nauwe banden mee heeft als baancommissielid. Hij modificeert de masten ook naar hun huidige vorm. De installatie staat nu
klaar om in het komend jaren de baan te verlichten. De totale kosten van ongeveer fl. 50.000,worden verlicht met flinke subsidietoezeggingen van de gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede
- Spaarnwoude.
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De vereniging heeft nu een installatie om trots op te zijn.
Seizoen 1982-1983
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: J. Verharen; secretaris: A. Ruygrok; penningmeester: P. van Essen; leden: C. Polderman; J. Oud, C. de Vries, A. van ter Beek, C. in ’t Veld, W. Hartendorp.
Voor de vereniging is het een ijsseizoen om snel te vergeten. De baan kan alleen overdag even
open op 19 februari. Het is dan ook bijzonder jammer dat de lichtinstallatie nog niet kan worden
beproefd.
Er moet dus weer worden uitgekeken naar de zomeractiviteiten.
De traditionele fietstoertochten op hemelvaartsdag worden dit jaar getroffen door een zeer zware
storm (windkracht 12). Vele rijders stranden onderweg zodat de bezemwagens van de wedstrijdcommissie veel deelnemers naar de thuisbasis in Spaarndam moeten brengen.
De animo voor de zomeravondfietstoertochten valt ook al tegen.
Een belangrijk moment voor de actieve schaatsenrijders van Nova Zembla is de heropening van
de kunstijsbaan Kennemerland, die sinds de herfst 1979 vanwege het verzakken van de betonnen
ijsbaanvloer gesloten is geweest. Het gebruik van te korte heipalen bij de oorspronkelijke bouw
is hiervan de oorzaak. Dat was een schandaal en er gingen jaren juridisch gesteggel overheen
voordat met het herstel van de baan kon worden begonnen. De van oorsprong deelnemende
buurtgemeenten van Haarlem hebben zich ondertussen ook teruggetrokken.
In de tussenliggende jaren zijn de schaatstrainingsgroepen uitgeweken naar de kunstijsbaan van
Alkmaar, een verre van ideale oplossing, maar toch. Omdat Nova Zembla in de winter afhankelijk is van natuurijs, bepaalden de grillen van Koning Winter tot nog toe het wel en wee van de
ijsclub.
De kunstijsmogelijkheden in Haarlem zullen de vereniging meer mogelijkheden geven om de
hele winter actief te zijn met haar trainingsgroepen.
Op initiatief van de locale ijsclubs is al in 1968 de Stichting Kunstijsbaan Kennemerland opgericht. Na een inzamelingsactie onder de bevolking in Zuid Kennemerland is in 1977 met financiële steun van de provincie Noord-Holland, Gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede
en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort de kunstijsbaan op het terrein van IJsclub Haarlem
in gebruik genomen. Nova Zembla is vanaf het begin vertegenwoordigd geweest in het stichtingsbestuur door haar erelid Nic. Van Warmerdam, die regelmatig verslag doet in bestuursvergaderingen van Nova Zembla.
Vanaf 1985 heeft G. Oud zitting in de Stichting, tot 1997.
Om fiscale redenen (Investeringspremies en verrekenbare BTW) is de exploitatie van de kunstijsbaan in handen van de MEKK (Maatschappij tot Exploitatie van de Kunstijsbaan
Kennemerland). Bij de heropening worden aandelen uitgegeven om het vermogen van de MEKK
te versterken. Nova Zembla besluit 4 aandelen aan te schaffen om zodoende haar betrokkenheid
te tonen en haar zeggenschap als aandeelhouder in de MEKK te waarborgen. De MEKK wordt
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in 1996 geliquideerd en koopt de aandelen in voor de oorspronkelijke nominale waarde van
fl. 2.000,-.
Verder is het natuurlijk zo dat de kunstijsbaan een zegen is voor de actieve schaatssportbeoefenaren
van Nova Zembla en de andere verenigingen in de regio.
De schaatstrainingsgroepen floreren en het zogenaamde schoolschaatsen voor kinderen op de
lagere school is een schot in de roos. Aantallen van 120 kinderen zijn gewoon. Nova Zembla
levert mensen voor activiteiten op de kunstijsbaan, zoals leden voor de baancommissie die de
door het gewest Noord-Holland/Utrecht ingekochte ijsuren verdeelt over de activiteiten die het
gewest kent, zoals ijstrainingen, gewestelijke wedstrijden, schoolschaatsen etc.
Ook juryleden bij wedstrijden, starters, poortwachters doen namens Nova Zembla dienst op de
kunstijsbaan. En dan natuurlijk alle trainers en begeleiders van schaatsende leden en schoolschaatsende kinderen. Nova Zembla is een andere vereniging geworden. Een combinatie van de
oorspronkelijke ijsclub op natuurijs en de vereniging voor actieve schaatsers op kunstijs.
Het zal duidelijk zijn dat de nadruk ligt bij de activiteiten op kunstijs. Ook bestuurlijk blijkt dat,
de nieuwe bestuursleden en commissieleden worden gerekruteerd uit de actieve schaatsenrijders
en uit ouders van schaatsenrijdende kinderen.

Het bestuur tijdens de receptie ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan
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Coba en Joop Verharen, erevoorzitter

Vriendschap, geborgenheid maar vooral normen en waarden
Laten we bij het begin beginnen: er wordt een kind geboren. Laten we hem bijvoorbeeld
Henk noemen. We maken hem gelijk lid van Nova Zembla. Kan toch? Zo’n kind moet nog
van alles leren en dat doet hij in eerste instantie van zijn ouders. Zo’n kind heeft tenslotte
niets te kiezen. Die ouders willen hem een stuk Hollandse cultuur meegeven. Dat is nu nog
niet verplicht maar over niet al te lange tijd zal ieder kind moeten laten zien dat het voldoende
is geïntegreerd is in de Hollandse maatschappij. Dat geldt dan niet alleen voor allochtone
kinderen of kinderen met allochtone ouders maar voor iedereen. Iedereen gelijk dus, ook
Limburgers bijvoorbeeld, maar dat terzijde.
Die kleine Henk moet dus leren schaatsen. Hij
hoeft daarvoor niet naar een internaat want
het kan vlak bij huis gebeuren. Zo gauw Henk
kan staan moeten de Friese doorlopers op gezette tijden worden ondergebonden. Dit voor
de ontwikkeling van het schaatsgevoel. Bij
voorkeur op de vaste vloerbedekking laten
rondlopen vanwege de grip. Later als de ondergebonden schaatsen niet meer als last worden

ervaren kan op de parketvoer of op
geglazuurde plavuizen worden geoefend. Als
Henk dit zou willen dan mag hij vanaf de leeftijd van twee jaar eenmaal per maand met de
schaatsen aan naar bed.
Zo gauw er natuurijs is moet Henk natuurlijk
meteen het ijs op. Het mag dan best eerst even
aan de hand van pa of ma maar niet te lang.
Henk moet het liefst door vallen en opstaan
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leren schaatsen. Te nadrukkelijke aanwezigheid van de ouders kan Henk op een flinke
hoeveelheid faalangst komen te staan. Zeker
als pa een echte betweter is en ma een te zacht
karakter heeft. Dat komt namelijk voor! Gewoon laten knoeien tussen leeftijdgenoten. Tijdens deze krabbelsessies worden de eerste
vriendschappen geboren. Doordat die vriendschappen onder moeilijke omstandigheden
(koude en onmacht) zijn gegroeid, zullen ze
levenslang stand houden.
Voor het schaatsen zelf is deze fase nog niet zo
belangrijk. Het gaat er bij de tweejarige Henk
alleen nog maar om dat er een band met ijs
geschapen wordt. Het echte schaatsen komt later op de leeftijd van een jaar of vijf-zes. Met
enig geluk heeft Henk dan een paar strenge
winters achter de rug en kan hij niet wachten
op de echte schaatslessen. Nog wel in een beschermd milieu maar ook al weer wat verder
van huis gaat Henk dan op schaatsles bij……..
Nova Zembla natuurlijk. Paps en mams nog
binnen handbereik langs de baan.
Op een vreemde baan met veel vreemde kinderen maar met schaatsmeesters uit eigen geledingen wordt de schaatstechniek ingeslepen.
Henk maakt hier weer nieuwe vrienden en
vriendinnen en leert dat er ook op zaterdagmorgen rangen en standen zijn. Dat is trouwens niet zonder meer hetzelfde als normen
en waarden! Ik ken mensen met een zekere rang
maar waar je maar met moeite iets van normen laat staan waarden bij kan ontdekken. Gelukkig blijven deze verschijningen ver buiten
ons clubbereik. Van die kant dreigt er dus geen
gevaar voor onze kleine Henk.
Hij groeit dus op, ingeklemd tussen het IJ en
het Spaarne, beschermd door de tedere zorg
van zijn moeder en de warrige inspiratie van
zijn vader. Dat is goed voor Henk want dan

Maar we hadden het over Henkie zijn uitdagingen. Zoals lichaam dus bij geest hoort, zo
hoort de uitdaging bij de omstandigheden. Zijn
de omstandigheden koud en donker dan hoort
daar een ijzige uitdaging bij. Oftewel: als het
wintert, moet je naar het ijs. De uitdaging is
dan om van die glibberige ijsvlakte een medium te maken dat je helpt om in het contact
van twee stalen glij-ijzers met een stuk bevro-
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leert hij dat het leven meer is dan een verlichte
vorm van boekhouderij. Hij moet er op uit. Hij
moet het nest verlaten. Zijn contacten met de
buitenwereld gaan vooral via school en het
buurtleven. Beschermd en vaak van alle gemakken voorzien.
Maar de uitdaging ligt elders. Wat kan je als
je dat echt wilt, waar liggen je grenzen? Het
aftasten van je mogelijkheden kan vele kanten
uitgaan. Vroeger werd daarbij vaak een scheiding aangebracht tussen lichaam en geest. Je
had je geestelijke ontwikkeling in de vorm van
muziek of literatuur of een goed gesprek met
een hoog ontwikkeld persoon. Daarnaast was
er het banale van het lichamelijke aftasten.
Zeker als het om het soort aftasten ging dat
zich in het donker en misschien ook wel vooral
in de buurt van andermans ondergoed afspeelde. Weliswaar noodzakelijk maar toch
altijd van lager niveau geacht.
Intussen weten we dat we deze zaken niet meer
mogen en kunnen scheiden. Onbewust wisten
we dat al lang. Onze taal staat bol van mengsels van lichaam en geest. Wat dacht je van de
volgende uitdrukkingen: gespierde taal, iets
doen met hart en ziel, iemand tegen de haren
instrijken, op iemands tenen gaan staan, iemand onder uit de zak geven, met dubbele tong
spreken, het achterste van je tong laten zien,
iemand lik op stuk geven, de vinger aan de pols
houden en noem maar op.
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ren water je innerlijkheid te veruiterlijken. Dat
klinkt moeilijker dan het is. Dat betekent dus
gewoon dat een lulletje op zijn schaatsen zijn
lulligheid laat zien.
Iemand met weinig inhoud kiest voor de korte
baan en draaikonten doen het met kunstschaatsen. Degene die zijn beperkingen niet
kent gaat marathons rijden. De gedeprimeerde
kiest voor ijshockey omdat daar het levensgevaar gegarandeerd is. De betweters gaan anderen leren schaatsen.
Bovenal geldt dat wie recht door zee is geen
scheve schaats rijdt.
De warrige vader van hierboven gaat zonder
schaatsen naar de ijsbaan, maar vindt daar
dan wel weer een nuttig tijdverdrijf. Schaatsen is tenslotte niet het enige op de wereld!
Iemand die echt nergens voor deugt, zal hier

waarschijnlijk wel door het ijs zakken, meestal
vlak bij de koek en zopie tent.
Bij elkaar vormt zo’n ijsbaan dus een vrij getrouwe afspiegeling van de maatschappij. Je
kunt daar dus tegen een kleine vergoeding in
heel korte tijd leren wie wie is en wat men zoal
voorstelt. Want zoals een oud Spaarndams
spreekwoord zegt: Hoe kouder het is, hoe eerder men zich bloot geeft. Voor Henk dus een
ideale plek om, soepeltjes voortglijdend met
de karakteristieke Nova Zembla-slag, tegen
een minimale vergoeding in de vorm van een
jaarabonnement de lessen des levens te leren
en dat allemaal bij het genot van warme chocolademelk of een kop fijne erwtensoep.
De moraal van het verhaal: Koek en Zopie
maken veel goed.

Bestuursleden Leo van der Wiel en Pim van Essen in de Koek en Zopie
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De Koek en Zopie
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Seizoen 1983-1984
Bestuur:
Voorzitter: J. Verharen; secretaris: A. Ruygrok; penningmeester: P. van Essen; leden: C. Polderman, J. Oud, C. de Vries, A. van ter Beek, C. in ’t Veld en W. Hartendorp.
Het is een mager jaar voor de penningmeester. Alleen tijdens het vorige seizoen op 19 februari
’83 is de baan even open geweest. Maar het is geen succes. De nieuwe lichtinstallatie is ook deze
winter nog niet beproefd.
De vereniging heeft zich verder weer beziggehouden met vele andere activiteiten.
De leden konden het afgelopen seizoen gebruik maken van de kunstijsbaan Kennemerland op
acht zondagavonden. IJsclub Nova Zembla heeft met IJsclub Velsen en Cees Jongert uit Beverwijk de kunstijsbaan een aantal zondagavonden gehuurd. Gemiddeld namen er 55 rijders per
avond aan deel. Voor een vereniging met het ledenbestand van Nova Zembla is dit aantal aan de
magere kant.
De landelijke KNSB marathonwedstrijden op 5 januari 1984 worden door het uitblijven van
natuurijs verreden op de Kennemer kunstijsbaan te Haarlem. Nova Zembla heeft een grote sponsor, UNOX soepen, voor de marathon weten te interesseren. Het financiële risico is zodoende
minimaal. De marathon staat te boek als de twaalfde in de serie van dat seizoen onder de naam
“Unox Marathon”. De wedstrijdcommissie slaagt met glans voor de organisatie op de kunstijsbaan. Het marathonschaatsen staat die jaren nog in de kinderschoenen en er zijn nog geen
ploegen. Ieder rijdt voor zijn kans en spektakel is gegarandeerd.
De winnaar is de dat jaar oppermachtige Emiel Hopman (‘de Hulk’), die later zijn geluk ook op
de 10 km langebaan zou beproeven. De tweede en derde plaats worden bezet door Jan Kooiman
en Co Giling. Ondanks het bijzonder slechte weer, de regen viel met bakken uit de lucht, heeft een
goed aantal toeschouwers (ongeveer 1.500) op een doordeweekse donderdagavond, de vereniging
fl. 2.800,- bezorgd als batig saldo.
De gratis beschikbaar gestelde snert van UNOX ging er die avond dan ook goed in.
De andere uitslagen zijn:
Dames één, twee en drie: Ineke Kooiman, Atje Keulen Deelstra en Alida Pasveer.
B rijders één, twee en drie: André Verdonk, Richard van Kempen en Rick van der Hoeven.
Veteranen één, twee en drie: Cees Molenaar, Jan Visser en Dorus Borst.
Algemene ledenvergadering van 22 november 1984
Het bestuur neemt afscheid van de bestuursleden Cees Polderman en Willem Hartendorp. Beiden
hebben een lange staat van dienst in het bestuur. Cees Polderman vanaf 1962 en Willem Hartendorp vanaf 1964.
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Zij worden in de jaarvergadering van volgend jaar op 28 november 1985 tot erelid benoemd en
natuurlijk uitvoerig bedankt in een toespraak van de voorzitter.
Hun opvolgers dragen ook bekende Spaarndamse namen en het zijn de eerste vrouwen in het
bestuur van Nova Zembla, namelijk Ferna Beijerbergen van Henegouwen en Bep HartendorpBaelde.
Seizoen 1984-1985
Bestuur:
Voorzitter: J. Verharen; secretaris: A. Ruygrok; penningmeester: P. van Essen; leden: F. Beijerbergen
van Henegouwen, B. Hartendorp-Baelde, J. Oud, C. de Vries, A. van ter Beek en C. in ’t Veld.
De twaalfde KNSB marathon in de serie onder de naam “Unox bokaal” van 5 januari 1985 op de
kunstijsbaan was weer een groot succes. De uitslagen zijn:
A rijders één, twee en drie: Lex Casimier, Albert Bakker en Andries Kasper.
Dames: Ineke Kooiman, B rijders: Ton van Velzen en Veteranen: Cees Molenaar.
Op 8 januari 1985 wordt tijdens de kortebaanwedstrijden de lichtinstallatie, na een aantal ijsloze
winters, in gebruik genomen. De verlichting wordt feestelijk ontstoken in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Beide gemeenten hebben behoorlijk gesubsidieerd in de totale kosten van de installatie, zijnde ongeveer fl.
50.000,-.
Het was verder een goede winter met veel activiteiten. Het meestal prachtige winterweer trok veel
rijders en toeschouwers naar de baan. De entree en de koek en zopie deden dan ook goede zaken.
Activiteiten op de baan:
12 januari 1985 kortebaanwedstrijden,
13 januari clubkampioenschappen priksleeën,
16 januari clubkampioenschappen 500 en 1000 meter,
18 januari fakkeltocht
en als topper op 20 januari de organisatie van arrenslee wedstrijden voor Friese stamboekpaarden
met vaak authentieke of replica’s van arrensleden met berijder en bijrijder(ster) in klederdracht.
Ringsteken en hardarren, wat een spektakel.
Met 5.000 toeschouwers was de penningmeester zeer tevreden.
De politie was minder tevreden omdat het verkeer in het dorp van Hans Brinker die middag totaal
vast staat.
De dienstdoende kaartjesverkopers die middag zijn Cees Polderman en Karin van der Peet, die
letterlijk in het papiergeld staan omdat er geen tijd is dit rustig in de kassa op te bergen. De
bemanning/bevrouwing van de koek en zopie kennen ook geen rustig moment en vanuit beide
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verkooppunten wordt verkocht, het is niet aan te slepen. De penningmeester stort de volgende dag
een fors bedrag op de rekening van de Rabobank.
De bezetting van de kassa is van oudsher een taak van de penningmeester, die dan ook vaak in
het kassahokje te vinden is, met meestal extra hulp ten behoeve van kaart controle, inschrijven
van nieuwe leden etc. Altijd kan er een beroep gedaan worden op een groep van leden die dit
vrijwilligerswerk met liefde doen.
De koek en zopie activiteit is ook zo’n activiteit die met vrijwilligers wordt gedaan.
W. Hartendorp geeft zijn kleinzoon op als jongste lid van Nova Zembla.
Op donderdag 21 februari 1985 hebben met lichte dooi 15 leden van Nova Zembla de Elfstedentocht uitgereden. De wedstrijdtocht wordt gewonnen door Evert van Benthem, weet u nog?
De grandioze feestavond op 30 maart 1985 is een daverend succes. Optredende artiesten die
avond zijn Oscar Harris en Debbie.
Verder zijn er de fietstoertochten op hemelvaartsdag, met 640 deelnemers die de tocht volbracht
hebben.
Ook de wielerronde van Spaarndam, op een parkoers Ringweg, Dr. W. Nijestraat, in samenwerking met HSV “De Kampioen” die begin september 1985 gehouden wordt, is voor herhaling
vatbaar. Het benodigde personeel en materiaal om het parkoers af te zetten, bijvoorbeeld met
strobalen in de bochten en afzettingshekken om een vrij parkoers te waarborgen, werden zonder
dralen door leden van de wedstrijdcommissie geleverd. Een flinke klus met een batig saldo van fl.
206,-.
Verder verschijnt in 1985 voor het eerst in het bestaan van de ijsclub het clubblad. Het is de
bedoeling dat dit blad twee maal per jaar gaat verschijnen.
Tot op heden verschijnt het clubblad twee keer per jaar, een keer aan het einde van het seizoen
en een keer aan het begin van het seizoen. Deze enorme klus, alleen al vanwege het aantal te
produceren boekjes, werd van oudsher door een aantal bestuursleden geklaard en soms door
een redactieteam. In 2001 treedt het huidige redactieteam aan en wordt vanwege de kosten
besloten de boekjes niet meer huis-aan-huis in Spaarndam te bezorgen. De eerste jaren wordt
het boekje gestencild in de Adalbertusschool of de Spaarneschool. Het vergaren, nieten en
bezorgen wordt door vrijwilligers gedaan, vaak in bevriende scholen. Al snel wordt het drukken uitbesteed aan Drukkerij Excelsior, de huisdrukker van Nova Zembla. Het vergaren, nieten
en bezorgen blijft vrijwilligers werk totdat in 2000 ook het vergaren en nieten door de drukker
wordt verzorgd. Het bezorgen gebeurt nog steeds door vrijwilligers.
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Richard van Kempen, Yep Kramer en Dirk Maarssen, de nummers 1,2 en 3 op 3 januari 1987
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KNSB marathon om de Unox Bokaal 3 januari 1987
Secretaris Marijke van den Haak
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Het koude verlangen
Ze was nu bijna dertig jaar getrouwd. De kinderen waren nog niet zo heel lang geleden de
deur uit gegaan. Het was stil geworden in huis. Cees, haar man, werkte eigenlijk niet meer
maar toch ging hij nog iedere dag uit een soort gewoonte naar zijn oude werkplek. Een beetje
kletsen en een klusje zo nu en dan.
Hij had een vreselijke hekel aan de stofzuiger en zo gauw zij met dat oude apparaat binnen
kwam was hij weg. Het ding was nog een huwelijksgeschenk van zijn schoonmoeder. Zeker
om te zorgen dat hij minstens zes keer per week aan haar dacht! Zij poetste het huis zeven
keer in de week, deed zes keer per week wat boodschappen en ruimde zeven keer per week
Cees zijn kleren op. Iedere keer als ze zijn broek bij de pijpen oppakte viel er kleingeld en wat
klein spul op de grond. Ze wist het van te voren, maar kon het niet laten. Zijn eigen schuld
dacht ze dan als ze gedachteloos het meeste geld weer terugstopte.
Het leven had wel wat van zijn glans verloren
maar ze hadden het niet slecht en in het weekend kwamen de kinderen langs. Zin in een
baantje had ze ook niet en met het pensioen
van Cees konden ze samen goed rondkomen.
Op vakantie gingen ze de laatste jaren ook niet
meer. De kinderen wilden niet meer mee. Na
twee keer een weekje Valkenburg waren ze er
achter gekomen dat het thuis eigenlijk het beste
was. Met de tuin op het westen had je ’s avonds
nog lang plezier van de zon. Samen wegsuffen
naar het einde en dat kon nog wel eens en tijdje
duren want ze waren beiden uitermate gezond.
Een leesbril was het enige wat wees op lichamelijk verval. Vroeger was ze altijd sportief
geweest. Zwemmen, atletiek, fietsen en als het
maar even kon natuurlijk schaatsen.
Ze had een mooie slag en kon praktisch alle
jongens uit het dorp wel aan. Ze zocht de langste tochten uit en kwam altijd weer fris terug.
Als het om schaatsen ging was ze nooit te moe.
Cees bakte er echter niets van. Hij was meer
het koek en zopie type. Een erwtensoepje en
bekertje chocolademelk met iets erin van onder de toonbank. Zij bleef echter verknocht aan
het ijs. Als in november de temperatuur maar
even onder nul kwam dan werd het huis nog
maar vier keer per week gepoetst. Dan wer-
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den de schaatskleren die na de laatste winter
schoon en meestal ongebruikt in de kast waren verdwenen, even in een handlouw sopje
gewassen om de muffe geur er weer uit te krijgen.
In de schuur werd alles weer aan de kant geschoven om de schaatsen te kunnen slijpen.
Begin december lag alles altijd klaar. Dit alles had een ernstig dwangmatig karakter, maar
er was niemand die daar onder leed. Cees ging
wat vaker naar het café en verder was er niemand meer die zich er aan kon storen. Cees
had zich vaak afgevraagd waarom dit ritueel
zich ieder jaar moest herhalen. Het vroor al
jaren bijna niet meer en de vooruitzichten voor
een strenge winter leken ieder jaar kleiner te
worden. Omdat dit soort activiteiten ook altijd
gepaard gingen met een opvallende toename
van het intieme bed gebeuren, haalde Cees het
niet in zijn hoofd om te protesteren tegen dit
dwangmatige gebeuren.
Pas als het voorjaar zich definitief aandiende
dan werden de schaatsen weer opgeborgen en
maakte de schaatsdrang plaats voor een
schoonmaakdrang. Met terugwerkende brute
kracht werd het kraakheldere huisje weer het
lijdend voorwerp van de klassieke Hollandse
poetsdwang. Begin mei was dan de rust weer
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teruggekeerd en was het huisje weer aan kant
en vergingen de dagen weer als vanouds.
Zelf begreep ze ook maar half waarom die winterse onrust nog steeds niet was te onderdrukken. Het was tenslotte al zo lang geleden. Tijdens een van die strenge winters van vlak na
de oorlog was het gebeurd.
Zoals altijd als er ijs was, had zich een flinke
groep jongens en meiden gevormd en trok men
de polders in. De groep dunde in het verloop
van de tocht flink uit. De sterksten bleven over.
Om beurten werd er op kop gereden en zij was
al spoedig als enige meisje over gebleven. Natuurlijk hadden de jonge mannen alles geprobeerd om haar er af te rijden maar zonder succes. Sterker nog, het waren de mannen die
kreunend en steunend probeerden te volgen.
Nadat ze een lang stuk op kop gereden had
kwam ze even overeind om de rug te rechten.
Tot haar verbazing merkte ze dat er niemand
meer achter haar reed.
Ze nam wat te eten en vroeg zich af wat te doen.
Alleen verder? Terug om de resten van de club
op te zoeken? Ze voelde zich nog fris en sterk
dus besloot ze alleen door te gaan. Opnieuw
zette ze flink aan en moeiteloos gleed ze voort.
De ijzige koude zorgde ervoor dat het op de
grote vaarten buiten het dorp uitgestorven was.
Een half uur was er niemand te zien. Dan komt
er uit een kleine sloot van rechts een dik ingepakte schaatsenrijder haar richting uit. Even
later reden ze netjes achter elkaar. Zij voorop,
hij daarachter. Stiekem verhoogde zij het tempo
om te kijken wat voor vlees zij in de kuip had.
Haar nieuwe compagnon gaf echter geen
krimp. Sterker nog, af en toe waagde hij zich
even op kop om dan even later zonder morren
weer achter haar aan te sluiten.
Zo reden ze minstens een uur door zonder iets
te zeggen. Geen van beiden durfde de gespan-

nen stilte te verbreken. Pas bij het begin van
de Ommelandervaart veranderde er iets. Takken op het ijs gaven aan dat er iets niet pluis
was. Een wak. Wat nu? De dik ingepakte man
veegde wat zweet van zijn voorhoofd. Zwijgend
haalde hij een paar bevroren boterhammen uit
zijn rugzak. Ze moest lachen toen hij haar een
keiharde boterham met kaas aanbood. Met een
knikje wees ze in de richting van een oude
schuur. Samen kluunden ze het land op en gingen de gastvrije schuur binnen.
Uit de wind leek het er zelfs warm. Hij stopte
de bevroren boterhammen in een plastiek zakje
onder zijn trui en even later waren de eerste
sneetjes brood ontdooid en nog steeds zonder
een woord gesproken te hebben kauwden ze
alle proviand naar binnen. Door de honger gedreven voelde ze zonder er bij na te denken
onder zijn trui of er misschien nog meer te
halen was. Ze voelde zijn warme zachte buik
boven zijn broekriem en alsof het afgesproken
was warmden ze korte tijd later hun handen
onder elkaars textiel en daar bleef het niet bij.
Verdoofd door de sereniteit van het moment
beminden ze elkaar hevig daar in die schuur.
Het was haar eerste keer en ze merkte dat ook
hij niet bijster ervaren was. Dat gaf een warm
gevoel van gelijkheid.
Toen de hevigste emotie weer wat was gezakt
voelden ze de koude en gehaast begonnen ze
aan de terugtocht. Nog steeds zwijgend schaatsten ze terug en alsof er niets gebeurd was wisselden ze steeds van kop. Zij bleef weer iets
langer aan kop, hij deed zwetend mee.
Ze besloot niets te vertellen aan Cees met wie
ze al bijna twee jaar verloofd was en met wie
ze zou gaan trouwen als het huis klaar was.
Bij de kleine sloot aangekomen gaf hij haar
een tikje op haar achterwerk, sloeg linksaf en
riep: “we zien elkaar nog wel”. Ze zwaaide en
reed stevig door want de duisternis naderde
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met rasse schreden.

tijd naar het begin van de Ommelandervaart
en weer terug.

Thuisgekomen at ze nog eens een stevig avondmaal en ging vroeg naar bed, rozig en wel.
Sindsdien reed ze iedere winter met ijs nog al-

Moraal van dit verhaal: schaatsen is voor iedere leeftijd.

Hemelvaartfietstoertochten

Joke van Lieshout en Nan
Loerakker, één van de drijvende
krachten achter de
fietstoertochten
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Paarden op de baan 20 januari 1985

Seizoen 1985-1986
Het bestuur vanaf 28 november 1985:
Voorzitter: J. Verharen; secretaris: G.A. Oud; penningmeester: P. van Essen; leden: F. Beijerbergen
van Henegouwen, B. Hartendorp-Baelde, J. Oud, C. de Vries, A. van ter Beek en C. in ’t Veld.
Voor het eerst sinds 1978 wordt de contributie verhoogd, mede met het oog op een eventuele
vervanging van het clubhuis. Ook wordt er een bouwcommissie ingesteld om te onderzoeken wat
er met het clubhuis moet gebeuren. Verbouwen of vervangen door nieuwbouw.
Dit blijft de vraag tot 2002. Dan wordt er definitief besloten tot een grondige renovatie van het
clubhuis, om het clubhuis een meer nuttige functie te geven. De koek en zopie wordt grondig
herzien, de buitenkant wordt inderdaad gestript en opnieuw betimmerd, toiletten worden aangelegd en de centrale ruimte wordt ingericht om groepen mensen te kunnen herbergen, dit alles
voorzien van centrale verwarming. Wat een luxe.
Om u in vogelvlucht een idee te geven van de vele plannen aangaande het clubgebouw, volgt
een summiere opsomming van plannen door de jaren. Er is sprake geweest om een kruithuisje
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van het naburige munitieopslagcomplex om te bouwen tot clubhuis, Fort Noord is ook een
optie geweest, nieuwbouw, strippen van het gebouw en opnieuw betimmeren van de wanden, al
dit is aan de orde geweest, Er zijn schetsen gemaakt, bouwvergunningen aangevraagd etc.,
maar er is nooit iets van gekomen.
Een van de redenen is tot op heden de complexe beheersstructuur van de ijsbaan en derhalve
de vraag hoe en of er een zakelijk recht op de ondergrond van eventuele nieuwbouw te verkrijgen is. Zonder zakelijk recht is het niet verstandig grote investeringen te doen. Om het beheersbeeld te schetsen, het rijtje van overheden die op de ijsbaan de scepter zwaaien: Gemeente
Haarlem, Gemeente Velsen, Hoogheemraadschap van Rijnland, Recreatieschap Spaarnwoude,
Stelling van Amsterdam en misschien is er nog een vergeten.
Zoals bekend staat het clubhuis vanaf 1956 op de ijsbaan. Door de inefficiënte indeling (veel
kleinere ruimtes) en de niet optimale ligging wordt er in 1986 bij de entree van de baan een
“bungalow” geplaatst die als bestuurskamer dienst doet en tevens de EHBO huisvest als er ijs
is. De bungalow is voorzien van water, elektriciteit en telefoon, een hele luxe. Het clubhuis
achter op de baan wordt door de jaren heen wel onderhouden, bijvoorbeeld een nieuw dak en
een wand van damwandprofiel wordt aangebracht om het staande hout te beschermen. Ook
wordt er een garage deur gemonteerd waardoor er groter materieel opgeborgen kan worden in
het clubgebouw. Het clubgebouw dient feitelijk voor opslag en in geval van ijs voor de koek en
zopie, tot het begin van de renovatie in 2002 die tot op heden doorloopt maar goed vordert
zoals u eerder hebt kunnen lezen. Voor opslag wordt ook gebruik gemaakt van containers om
het materieel in op te slaan. Een speciale vermelding is op zijn plaats voor de sneeuwschuivers
die in eigen beheer gemaakt worden, meestal gebruik makend van een oude auto met daarop
de sneeuwschuif gemonteerd. De Scheepswerf “De Rietpol” speelt van oudsher een grote rol in
deze activiteiten. Eerst Joop Verharen, later Emiel Verharen, Wout van Beijeren en natuurlijk
Marco Zeulevoet leven zich uit in deze en andere technische activiteiten ten behoeve van de
ijsbaan.
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 28 november 1985 worden de leden P. van
Essen en C. in ’t Veld herkozen. G.A. Oud wordt tot secretaris benoemd in plaats van de aftredende A. Ruygrok, die het secretariaat gedurende negen jaar goed heeft verzorgd.
P. de Meester wordt bedankt voor het vele werk als voorzitter van de wedstrijdcommissie.
A. van ter Beek neemt zijn functie over.
Verder heeft de vereniging weer een ijswinter met een 13-tal ijsactiviteiten. De baan is open van
7 februari 1986 tot en met 2 maart 1986. De demonstratie paren schoonrijden in klederdracht en
arrenslee wedstrijden met de Friese paarden op 16 februari 1986 worden geplaagd door een felle
kou. Daardoor is het evenement helaas niet zo’n groot succes als het vorige jaar. Hoogtepunt is de
schaatstoertocht uitgezet in het recreatiegebied Spaarnwoude, met marktkraampjes voor de koek
en zopie en inschrijving. Het is de eerste keer dat Nova Zembla een dergelijke activiteit organiseert.
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Op 4 januari 1986 weer de jaarlijkse marathonwedstrijd op de kunstijsbaan, de Unox Bokaal,
veertiende uit de serie van het KNSB klassement.
Uitslag:
A rijders één, twee en drie: Richard van Kempen, Hilbert van der Duim en Ruud Christoffers.
B Rijders: Herbert Dijkstra.
Veteranen: Marten Hoekstra.
Dames: Yvonne van der Ploeg.
Voor de statistiek, de Elfstedentocht wordt dit jaar op 26 februari verreden, Bartlehiem groeit uit
tot een bedevaartsplaats en Evert van Benthem wint weer.
Op 16 augustus 1986 waren er wielerwedstrijden tijdens de Spaarndamse zomerfeesten, het jaarlijkse evenement in samenwerking met wielervereniging “HSV De Kampioen”.
Verder wordt op de ijsbaan naast het kassa / pomphok een “bungalow” geplaatst die ondergronds
wordt aangesloten op het water- en elektriciteitsnet. Nova Zembla heeft voor het eerst sinds 1929
een bewoonbaar onderkomen voorzien van elektrische verwarming, een keuken met stromend
water en een doorspoelbaar toilet.
Tot slot het slechte nieuws. Er werd de afgelopen winter twee maal ingebroken in de koek en
zopie en er werden luidsprekers ontvreemd.
Jaarvergadering 27 november 1986
De jaarvergadering wordt door een record aantal leden bezocht. De grote opkomst is te danken
aan het agendapunt ‘bestuursverkiezing’. Door de verhuizing van Ferna Beijerbergen van Henegouwen naar Haarlem ziet zij zich genoodzaakt te bedanken als bestuurslid. Op de vergadering
blijkt dat de meeste leden niet tevreden zijn met de door het bestuur voorgestelde kandidaat en
komen met een tegenkandidaat, de heer Emiel Verharen.
Emiel Verharen wordt uiteindelijk gekozen met 46 stemmen voor en 15 tegen. Omdat de voorzitter J. Verharen te kennen heeft gegeven nog wel als bestuurslid maar niet meer als voorzitter door
te willen gaan, moet er een ook nieuwe voorzitter worden gekozen. De door het bestuur voorgestelde kandidaat, de heer A. van ter Beek, wordt met algemene stemmen tot voorzitter gekozen.
A. van ter Beek bedankt vervolgens J. Verharen voor zijn vele werk dat hij voor de vereniging
heeft verricht. De vereniging wil hem daarvoor bijzonder bedanken en dit tot uiting brengen met
de benoeming tot erevoorzitter van Nova Zembla en het opspelden van de Gouden Schaats van
de vereniging.
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Seizoen 1986-1987
Het is een ijsseizoen met veel ijsplezier en weinig sneeuw. Als de mensen overal terecht kunnen
op het buitenijs, is dat jammer voor de penningmeester maar dan is er weinig belangstelling voor
de kassa.
De verenigingen met toertochten komen dan goed aan hun trekken. Desondanks is er door de
wedstrijdcommissie veel werk verricht met de traditionele wedstrijden en clubkampioenschappen.
Ook de marathon op de kunstijsbaan is weer aan de orde.
Op 3 januari 1987 de Unox Bokaal, 14e uit de serie van het KNSB klassement.
De uitslag:
De eerste drie A rijders: Richard van Kempen, Yep Kramer en Dirk Maarssen.
B Rijders: Arend Veenhof.
Veteranen: Piet de Boer.
Dames: Lilian van Tol.
De animo voor de trainingsgroepen onder leiding van de van de heren J. Timmer, J. Muller, C. de
Vries, M. Masteling en F. Dijkman is nog steeds groeiende.
Verder hebben op de baan de lichtmasten een nieuwe beschermlaag gekregen en is de koek en
zopie opgeknapt.
Bakker Ben Vreman uit Santpoort heeft de primeur de eerste sponsor van Nova Zembla te zijn.
Hierdoor wordt het mogelijk om de leden trainingspakken te verstrekken tegen een aantrekkelijke
prijs.
Notulen Algemene Jaarvergadering 26 november 1987
Weinig nieuws.
Voor het nieuwe seizoen gelden de volgende contributieprijzen:
Gezin
Kinderen van leden t/m 15 jaar
Juniorleden 16 t/m 17 jaar
18 jaar en ouder
Donateurs minimaal

fl.12,50
fl.1,fl 5,fl 7,50
fl 7,50

De heren G.P. Stapel en J. Berk Sr. stellen een onderzoek in naar de mogelijke verwerving van de
grond van de ijsbaan. De verpachter is de Dienst der Domeinen, waarmee de ijsclub vanaf 1929
een publiekrechtelijke huurovereenkomst heeft. Het zal niet makkelijk worden omdat het standpunt van het Rijk is dat de grond in erfpacht dient te worden uitgegeven aan een natuurbeschermingsinstantie, met name Staatsbosbeheer.
Deze instantie zal vervolgens de grond onder erfpacht geven aan het recreatieschap Spaarnwoude.
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De heren zullen het proces in de gaten houden
en rapporteren aan het bestuur.
Het bestuur wordt nu:
Voorzitter: A. van ter Beek; secretaris: G. Oud;
penningmeester: P. van Essen; leden: J. Oud,
C. de Vries, B. Hartendorp-Baelde, E. Verharen,
J. Verharen en R. Stapel.

Onderhoud aan een lichtmast

Aanleg van de waterleiding
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De Winterdepressie
Een bijna waargebeurd verhaal
Nog tien stappen en hij zou thuis moeten zijn. Inderdaad dat klopte. Hij draaide de sleutel
twee maal om en de deur ging open. Op de mat achter de deur lagen een stuk of vijf enveloppen. Hij raapte ze op en …. inderdaad vijf stuks. Hij hing zijn jas aan de kapstok en liep naar
de keuken om een potje koffie te zetten. Hij twijfelde even of hij water voor een of twee kopjes
moest opzetten. Het werd water voor twee. Koffie helemaal zwart dus met niks erin, maar wel
met twee koekjes erbij. De TV ging aan op Nederland 1 voor het nieuws en het weer. Het weer
viel tegen, eigenlijk weer van niets: geen wind, geen zon, geen regen en nul graden.
Daar kon hij als penningmeester van een
schaatsclub helemaal niets mee. Vriezen
moest het, vriezen dat het kraakte, maar de
geleerden van het KNMI konden dat maar
niet voor elkaar krijgen. Het kwam zelfs niet
bij hen op om af en toe te melden dat er felle
koude op de loer lag en dat de schaatsen uit
het vet moesten.
Vroeger deden ze dat nog wel eens en als het
dan toch weer niet ging vriezen werd er altijd
wel een schuldige gevonden in de vorm van
een storinkje op de oceaan die de vrieskou
weer terug drong naar Siberië of Nova
Zembla. Maar de weermannen en -vrouwen
durfden het nu niet meer aan, ze geloofden
nu enkel nog in de opwarming van de aarde
en het wegsmelten van de poolkappen.
Pinguïns en ijsberen zullen spoedig tot het
verleden behoren, hoorde je ze wel eens roepen.
Op deze manier zou het niet goed gaan met de
financiën van de club. Je zag de tegoeden wegsmelten. Hij nam zijn tweede kopje koffie, weer
met niks erin want er gaat immers niets boven
een geregeld leven. De TV ging uit en de computer aan. Een fijn ding zo’n PC. Na een beetje
stoeien met de getallen kon precies de datum
van de ondergang van de ijsclub voorspeld
worden. Iedere ijsloze winter werd er weer ste-
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vig ingeteerd op de tegoeden en daar stonden
dan weer steeds teruglopende inkomsten tegenover. Nieuwe leden verschalken was moeilijk als er geen ijs kwam en oude trouwe leden
gingen nu eenmaal dood.
Hij had al uitgerekend dat in het jaar 3007 het
laatste lid het licht uit kon doen. Weg mooie
club! Weg alles! Nu was hij niet de enige penningmeester met zorgen. In het hele land, ook
in Friesland en Groningen, waar natuurijs af
en toe nog wel eens voorkwam, waren de penningmeesters bezorgd tot licht depressief. Geen
voorzitter die daar iets tegen kon ondernemen.
Er was zelfs een club opgericht van “penningmeesters met sombere vooruitzichten”.
Drieënnegentig leden had die club nu al.
De leden van deze club waren voor een groot
deel al ten prooi gevallen aan een
onbehandelbare vorm van depressiviteit. Geneesmiddelen zoals Prozac werden in het groot
ingekocht op kosten van de gezamenlijke ijsclubs. Daardoor kon dit geneesmiddel tegen
depressies met veel korting worden ingeslagen wat de stemming van de verenigde penningmeesters weer wat vrolijker maakte, maar
aan de andere kant ging het toch maar weer
van de toch al slinkende reserves af en dat
drukte dan weer de stemming. De
onberekenbaarheid van de natuur viel niet te
rijmen met de preciesheid van de gemiddelde
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penningmeester.
De penningmeester zette de PC weer uit. De
avond vorderde al. Nog een borrel en een sigaar en zijn zevenduizend en acht en veertigste dag als penningmeester zat erop. Het drukte
zwaar op hem en onder deze omstandigheden
was het vinden van een nieuwe penningmeester uitgesloten. Om toch het idee van een koude
winter enigszins op te roepen zette hij de elektrische deken aan. Het was niet echt nodig voor
de kou maar het was toch een handeling die
bij winterweer paste. Zoiets hield de moed er
nog een klein beetje in.
Om drie uur ‘s nachts werd hij drijfnat van het
zweet wakker. De deken stond nog op zes.
Slaapdronken trok hij de stekker uit het stopcontact en pakte een droge pyjama uit de kast.
De rest van de nacht ging aan gepieker ten
onder. Hij voelde zich ondanks zijn lidmaatschap van de vereniging van penningmeesters
met sombere vooruitzichten alleen.
Zoals voorspeld liet de winterzon zich de volgende ochtend niet zien. De volgende sombere
winterdag was aangebroken. Op zijn werk pijnigde de penningmeester nog eens flink zijn
hersenen. Er moest iets te verzinnen zijn om
deze impasse te doorbreken. Zijn werkzaamheden als boekhouder brachten hem weer een
beetje tot rust. Het goochelen met getallen had
hij altijd graag gedaan en als je door creatief
te boekhouden de mensen tevreden kon stellen dan gaf dat op het einde van de dag een
heerlijk warm gevoel van binnen. De avond
kwam dan ook weer eerder dan gedacht. Als
je werkt met plezier vliegt de tijd. Het betekende ook dat de sombere eenzame avond ook
weer snel was aangebroken. Het laatste plezier was dat het aantal stappen van zijn werk
naar huis ook deze dag weer precies hetzelfde
was als altijd. Weer draaide hij de sleutel twee

maal om, opende de deur, telde achteloos het
aantal poststukken en zette koffiewater op voor
twee kopjes.
Alles leek dus weer te wijzen op weer zo’n sombere winteravond. Het weer zat helemaal vast
en de weerman van het KNMI deed niet eens
meer de moeite om er nog iets vrolijks van te
maken. Zijn afsluitende woorden dat schaatswinters tot het verleden behoorden gingen de
penningmeester dwars door zijn ziel. Het huilen stond hem nader dan het lachen. Toch zou
deze avond een keerpunt worden in zijn voortslepende depressie.
Toen hij gedachteloos de fles jenever uit het
vriesvak nam en de met ijs bezette fles opende
was hij ineens weer klaarwakker. Hij voelde
ijs aan zijn handen, echt bevroren water! Opeens drong het tot hem door dat er nog hoop
was. Hij startte zijn PC weer op en binnen een
half uur had hij berekend dat er in Nederland
wel driemiljoen achthonderdduizend zevenhonderddrieënveertig koelkasten met een
vriesvak voorhanden waren. Genoeg om bij de
huidige omgevingstemperaturen het hele
IJsselmeer binnen een week te laten bevriezen!
Opgewonden belde hij alle drieënnegentig leden van de club van penningmeesters met sombere vooruitzichten op om zijn ontdekking
mede te delen. Nog diezelfde nacht werd in restaurant “ De Vlieter” bij het monument ter nagedachtenis aan het sluiten van de Afsluitdijk,
een algemene ledenvergadering gehouden
waar alleen de penningmeester van Usquert
ontbrak. Deze penningmeester mocht wegens
onenigheid met zijn wettige echtgenote niet
meer ‘s nachts alleen de deur uit. Iedereen had
daar begrip voor.
De berekeningen van de Spaarndamse penningmeester maakten grote indruk en binnen

1880 - Nova Zembla - 2005

NovaZembla JUB boek

27

27

18-02-2005, 08:21

Penningmeester Peter van der Peet
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een week was het hele IJsselmeer in rayons
verdeeld met ieder een eigen rayonhoofd. Die
beloofden dat ze vanaf september tot en met
juli twee keer per maand bij elkaar zouden
komen om de ijsgang op het IJsselmeer te bespreken. Met de verenging van beroepsschippers werd overeen gekomen dat er tussen Sinterklaas en het feest van Driekoningen
op zes januari niet gevaren zou worden op het
IJsselmeer. Met de vereniging van huisvrouwen werd afgesproken dat negentig procent
van de vriesvakken vanaf 1 december zou worden leeg gemaakt en ter beschikking van de
vereniging van penningmeesters met sombere
vooruitzichten zou worden gesteld. De overige
tien procent bleef beschikbaar voor zieke kinderen en het koningshuis. Op die manier zou
een klein stukje van het IJsselmeer open blijven voor de watervogels en daar kon iedereen
zich in vinden.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde
ook graag meewerken als het hele kabinet gratis zou mogen schaatsen. Een mooie gelegenheid voor de landsbestuurders om zich eens
ongedwongen onder het volk te begeven.
Altijd goed voor de regering om te weten wat
er leeft onder de bevolking.
En zo gebeurde het dat al in het volgende seizoen de Nederlandse bevolking zich naar het
dichtgevroren IJsselmeer spoedde om de overtocht Enkhuizen-Stavoren eens per schaats te
proberen. Een waar volksfestijn dat een
onverwacht optimisme losmaakte onder de bevolking. Nederland maakte mooie tijden mee.
Het was weken lang een groot volksfeest.
Vreemd genoeg konden de verenigde penningmeesters dit optimisme niet delen. De kosten
waren ontzettend uit de hand gelopen en de
gezamenlijke financiële voorraden van de aangesloten ijsverenigingen waren bij lange na

niet voldoende om de kosten te dekken.
Een worst- en erwtensoep fabrikant wilde nog
wel wat sponsoren maar ook dat was maar een
druppel op de gloeiende plaat. Met algehele
stemmen werd dan ook een voorstel aangenomen dat de openstaande rekeningen naar het
koningshuis zouden worden gestuurd. Daarna
gingen de penningmeesters weer ieder huns
weegs en pasten daarna weer ieder voor zich
op hun eigen kasje. De vereniging werd opgeheven.
De moraal van dit verhaal: zonder penningmeesters geen ijs.

Aart van ter Beek en Yvonne van Gennip, opening
Nova Zembla bocht wielercircuit zomer 1988
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Seizoen 1987-1988
Het is een ijsloze winter, één van de zachtste van de twintigste eeuw. Alleen de winter van 19741975 was zachter.
De jaarlijkse marathon onder de naam UNOX bokaal, twaalfde in de serie van het KNSB klassement, wordt op 19 december 1987 voor de laatste keer verreden. Door de verdere professionalisering van de marathon op kunstijs en de beëindiging van het contract met UNOX is het niet haalbaar meer om de marathon voor rekening en risico van Nova Zembla te houden. De afsluiting van
een groot evenement waarmee de wedstrijdcommissie jaarlijks weer blijk gaf van haar kunnen.
Enkele leden blijven actief in de jury van het marathonschaatsen, maar niet meer onder de noemer
van Nova Zembla.
De laatste uitslagen zijn:
A Rijders, de eerste drie: Richard van Kempen, Jan Eise Kromkamp en Dirk Maarssen.
B Rijders: Bart Veldkamp.
Dames: Alida Pasveer.
Veteranen: Piet de Boer.
Alle uitslagen van de marathons zijn verkregen van Stichting Schaatsseizoen, waarin een oud
dorpsgenoot, Hans Niezen, al jarenlang zijn inbreng heeft. Zij registreren alles wat met schaatsen te maken heeft. Bedankt Hans.
Er worden door de jeugdige leden vele clubrecords verbeterd en uiteraard worden ook de PR’s
(persoonlijke records) steeds scherper gesteld.
Een voltreffer is de prestatie van Carine van Schie, die zich heeft geplaatst voor het Nederlands
Kampioenschap.
Voorts blijven de jeugdgroepen groeien.
De recreatiegroep die onder leiding van J. Muller trainen, doen voor het eerst mee aan de Veluweloop, een grote estafette prestatieloop.
Het hoogtepunt is de totstandkoming van de skeelerbaan in het Westhoffbos van het Recreatiegebied Spaarnwoude. In samenwerking met het Recreatieschap en Wielervereniging “HSV De
Kampioen” is de baan voor skeeleren geschikt gemaakt. Om dit te bereiken moest een extra bocht
in de bestaande wielerbaan aan het Zijkanaal B worden aangelegd. De wijze waarop de tot “Nova
Zemblabocht” gedoopte bocht tot stand is gekomen verdient alle lof. Dankzij de inzet van vele
vrijwilligers is weer een groot werk verricht. Ook is er materiële hulp van plaatselijke aannemers.
Voorzitter A. van ter Beek blijkt weer een goede projectmanager te zijn. De bocht wordt op
ludieke wijze geopend door Olympisch kampioene Yvonne van Gennip, die op een prikslee met
wieltjes door een lint gaat. Ook hier laat de Gemeente Haarlem zich van de goede kant zien met
een substantiële bijdrage in de stichtingskosten van de bocht.
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De activiteit skeeleren is nooit goed van de grond gekomen binnen Nova Zembla, door geringe
belangstelling van leden. Ook blijkt dat skeeleren overal mogelijk is in het Recreatiegebied
Spaarnwoude en dat skeeleren een activiteit is die individueel uitstekend beoefend kan worden.
Over de grondverwerving van de ijsbaan is bekend geworden dat de grond in erfpacht is overgedragen aan Staatsbosbeheer. Nova Zembla heeft haar wensen aangaande een mogelijke verwerving
van de grond nu kenbaar gemaakt aan Staatsbosbeheer en het Recreatieschap.
Verder is er van de zomer weer driftig met de verfkwast gezwaaid in het clubhuis. Na 60 jaar
wordt het clubhuis van een echte ondergrondse aansluiting op de waterleiding voorzien, middels
een kunststof waterleiding die vanaf de aansluiting bij de entree van de baan in de Fortgracht
verzonken wordt door een als kikvorsman vermomde Rik Stapel. Tot die tijd werd water in vaten
of melkbussen aangevoerd voor gebruik in de koek en zopie.
Bestuur per 24 november 1988:
Voorzitter: A. van ter Beek; secretaris: G. Oud; penningmeester: P. van Essen; leden: J. Oud,
C. de Vries, B. Hartendorp-Baelde, E. Verharen, M. Vlek in de plaats van J. Verharen en R.
Stapel.
Jaarvergadering 24 november 1988
De voorzitter opent de vergadering met de vermelding van het overlijden van de Erevoorzitter
Joop Verharen op 6 mei jongstleden op 73-jarige leeftijd. Om hem te gedenken wordt staande een
minuut stilte in acht genomen.
Joop Verharen wordt geboren in Den Haag op 7 mei 1915, maar de familie verhuist al gauw
naar Haarlem. Hij wordt metselaar en door zijn passie voor de watersport komt hij als jonge
man al veel (met de kano) in Spaarndam om vervolgens in december 1935 1/5 deel van de
Rietpol te pachten en daar zijn onderneming te starten, die later als Scheepswerf “De Rietpol”
bekend wordt. Ook vindt hij zijn bruid in Spaarndam, Coba de Nijs. Na uitbreiding van terrein
op de Rietpol (stukje voor beetje kon hij ook het andere 4/5 deel pachten) wordt het eilandje
geschikt gemaakt voor scheepsbouw, met onder andere de aanleg van een complete wallenkant. Op het hoogtepunt van de scheepsbouwactiviteiten op de Rietpol werken er ruim 60 mannen, die vooral kustvaartschepen bouwen. In 1937 al duikt zijn naam op in de annalen van de
ijsclub.
Hij is een goede schaatsenrijder, die later ook in het Bondswerk betrokken raakt en vanaf 1961
plaats neemt in de baancommissie van de kunstijsbaan Jaap Eden te Amsterdam. Voor deze
ijsbaan verricht hij menige hand- en spandienst. Daarnaast is hij lid van de Club van 20, een
vriendenploeg van voornamelijk oud-schaatsers, die heel trouw de Nederlandse schaatsenrijders
in binnen- en buitenland supporteren. Hij heeft alle grote namen zien komen en gaan. Een man
van weinig woorden en veel daden. Op de ijsbaan in Spaarndam heeft hij ook veel werk verricht en ook vaak zijn personeel, het was hem niet snel te veel.
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De heer R. Stapel deelt mee dat als er voor de nationale marathonwedstrijd geen nieuwe sponsor
wordt gevonden, de vereniging de verantwoordelijkheid niet langer kan dragen.
Op verzoek van de heer C. Polderman heeft het kassahok een aansluiting gekregen op het telefoonnet.
De voorzitter van de jubileumcommissie, de heer P. van Essen, deelt mee dat de vereniging het
110-jarig bestaan in 1990 weer op de bekende Nova Zembla wijze wil vieren.
Bij de bestuursverkiezing worden de heren P. van Essen, R. Stapel en G. Oud herkozen. De heer
M. Vlek komt het bestuur versterken in de plaats van de overleden erevoorzitter Joop Verharen.
De heer Ruygrok bedankt het bestuur voor het goede initiatief om met de leden een georganiseerde busreis naar de Europese Kampioenschappen Schaatsen in Den Haag te gaan. In die jaren
worden er door de KNSB in beperkte mate en op aanvraag kaarten verstrekt aan schaatsverenigingen ten behoeve van hun leden voor WK en EK als deze in Nederland plaatsvinden.
Een heel geregel en vaak moet de ijsclub leden teleur stellen of blijft ze met kaarten zitten, een
strop dus. Om die reden wordt deze activiteit eind jaren ’90 stopgezet.
Seizoen 1988-1989
Bestuur:
Voorzitter: A. van ter Beek; secretaris: G. Oud; penningmeester: P. van Essen; leden: J. Oud, C. de
Vries, B. Hartendorp-Baelde, E. Verharen, M. Vlek in de plaats van J. Verharen en R. Stapel.
De vereniging is dit jaar getroffen door een verschrikkelijk verkeersongeluk van ons lid Fred
Dijkman. Fred verongelukt tijdens een trainingstocht op de fiets. Ook lid Joop Muller raakt daarbij gewond.
Op de begrafenis was veel belangstelling van zijn trainingsgenoten.
Met het natuurijs is het deze winter kommer en kwel. De vogels namen bezit van de ijsbaan en de
wedstrijdcommissie kon thuisblijven. De aanwezigheid van de kunstijsbaan in Haarlem wordt
daardoor bijzonder gewaardeerd.
Naast de traditionele fietstoertochten op hemelvaartsdag is een nieuwe ontwikkeling te melden.
Met verschillende schaatsclubs van het Gewest Noord-Holland-Utrecht, gevestigd in plaatsen
langs de Stelling van Amsterdam wordt een 200 kilometer lange fietstoertocht georganiseerd
langs de verschillende forten van deze Stelling. Dit in het kader van de open monumenten dagen.
De samenwerking was hartverwarmend en belooft nog wat voor de toekomst.
De Stelling van Amsterdam is een verdedigingskring rond de hoofdstad Amsterdam welke tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog is gebouwd. Het omvat onderwaterzettingen (inundaties) en 36 forten, twee kustforten, twee vestingen, drie batterijen en twee kustbatterijen. Daarnaast zijn er nog veel meer inlaatsluizen, nevenbatterijen en magazijnen geweest. Dit alles om het als nationaal reduit, als laatste te verdedigen gebied, van het Koninkrijk
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der Nederlanden te kunnen verdedigen. In Spaarndam en omgeving zien we een aantal werken
in dit kader (forten en bunkers).Ook de ijsbaan maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam.
Het skeeleren is nog niet goed van de grond gekomen. De skeelercommissie heeft de animo overschat, maar de verwachtingen blijven hoopvol.
De vereniging bestaat in 1990 110 jaar.
Het dwingt bewondering af, bij degene die de schaatssport nauw aan het hart ligt, als men ziet
hoe Nova Zembla zich heeft ontwikkeld, in samenwerking met de leden, tot een ijsclub maar
ook als sportclub voor de gehele regio Kennemerland en verder daarbuiten. Dat nog jaren
deze geest moge blijven voortleven in de club, dan kunnen wij de toekomst met een gerust hart
tegemoet zien. Niet zeuren, maar werken!
Dit schrijft secretaris Gert Oud gepassioneerd in het Jaarverslag van seizoen 1988-1989.
Notulen jaarvergadering 23 november 1989
Bestuur:
Voorzitter: A. van ter Beek; secretaris G. Oud; penningmeester: P. van Essen; leden: J. Oud, C. de
Vries, B. Hartendorp-Baelde, E. Verharen, M. Vlek en R. Stapel.
In de vergadering wordt Fred Dijkman met een ogenblik stilte herdacht.
De contributie wordt op hetzelfde niveau gehouden als het vorige seizoen.
De voorzitter deelt het een en ander mee over de feestelijke viering van het 110-jarig bestaan op
3 maart 1990. Kaarten voor de grote feestavond in het Dorpscentrum komen in de verkoop voor
fl. 5,- per stuk.
Bij de bestuursverkiezing worden de heren A. van ter Beek, M. Vlek en C. de Vries herkozen voor
een termijn van drie jaar.
De voorzitter deelt mee dat er op 20 oktober 1989 een meedenkronde (brainstorm sessie) is
gehouden door leden en bestuur tezamen. Een geweldig leuke avond met een hapje en een drankje
en natuurlijk de brainstorm. Een techniek die de penningmeester in een management cursus geleerd heeft en natuurlijk wel eens wilde uitproberen. Een niet alledaagse avondvulling met als
oogst veel ideeën aangaande de toekomst van de ijsclub.
De ideeën die daar zijn geopperd moeten worden geëvalueerd. Op verzoek van het bestuur zullen
de heren J. Balkema, A. de Vries en A. van der Staay daaraan meewerken en met een eindverslag
komen.
Wat een deftige taal in Nova Zembla kringen!
Al met al hebben we drie seizoenen achter elkaar geen winter op de baan gehad (1987-1988,
1988-1989 en 1989-1990).
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Een aantal vooruitziende leden heeft de lijnen aangegeven voor de toekomst van de vereniging
naar het jaar 2005 als de vereniging het 125-jarig bestaan hoopt te vieren. Open oog en oor voor
het verleden, heden en toekomst hebben Nova Zembla steeds geleid naar frisse ideeën en impulsen. Nova Zembla is regionaal actief, maar de basis van de ijsclub is Spaarndam. De meeste
inwoners van Spaarndam zijn dan ook lid en zijn de vereniging ook in de afgelopen ijsloze winters trouw gebleven, hetgeen de vereniging wel verplichtingen geeft ten opzichte van de leden.

Bestuurslid Cees de Vries
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Koek en zopie
Goed dan zit je achter je computer begin januari 2005.
Het is negen graden en het zonnetje schijnt, je zit te wachten of en wanneer het nu gaat
vriezen. Elke keer als je het dorp in of uit gaat zie je die heel mooie plas water liggen die
eigenlijk ijs had moeten zijn. Je rijdt wat langzamer en ziet dat de club, nee eigenlijk onze
club en dan bedoel daar ik alle Spaarndammers mee, dat we toch maar weer een mooie koek
en kopie hebben. Aan de buitenkant zeg je, ja hij staat er nog, maar binnen helemaal verbouwd. Daar bedoel ik mee toiletten, nieuwe keuken, mooi zitje binnen en ga zo maar door.
Ja, dan gaat er wel wat door je heen, wat heeft zich hierbinnen niet allemaal afgespeeld?
Toch knap dat de keet van buiten helemaal behouden is. Is dit gebouw al niet 50 jaar oud?
Heeft Ome Willem Buser er niet gewoond toen hij uit Zeeland kwam om hier te werken als
loonwerker? Maar ja, je weet niet altijd alles en je hoeft ook niet altijd alles te weten, toch?
Maar goed je bent een Spaarndammer of niet, je bent lid van NOVA ZEMBLA of niet, je wilt
het graag allemaal weten. Hoe is dat nu allemaal begonnen die koek en zopie op dat ijs daar,
waar moet je dan beginnen, je weet het allemaal niet. Tot je op het idee komt om oudere
Spaarndammers op te gaan zoeken en eens met die mensen te spreken. Dan, ja dan, kom je
voor verrassingen te staan.
Uit overlevering heb ik vernomen dat een aantal mensen het heft in handen heeft genomen
om een koek en zopie te gaan beginnen op de
baan. Ja, ja dan ga ik wel praten over 60, 65
jaar geleden. Was er toen ook een bestuur?
Ja, dat was er zeker, stoffig hè! Het bestuur
bestond uit de heren van Beijeren, Tiggelman,
Meijer, Stapel, Jukes, Polderman, Hartog,
Balm, van Meesche. Wilt u deze namen wel
lezen met een dubbele Sr. ervoor. Deze mensen gaven toestemming om een koek en zopie
te beginnen. Want u moet niet vergeten, toen
waren er nog winters!
Ome Leen van Warmerdam (werkzaam als timmerman) en zijn vrouw Tante Marie, namen
samen met Tante Heintje Vreeken, Tante Fie
Vreeken en Tante Marie van het end (lees Visscherend) het heft in handen om het te gaan
starten, want er was immers geen werk voor
een timmerman in de winter.
Nu, hoe werd dat allemaal georganiseerd, we-

tende dat er ook een hoop militairen gelegerd
waren in Santpoort die ook wel wilden schaatsen, misschien wel een scheve schaats? Wel
dit terzijde, bij tante Marie werd warme chocolademelk klaar gemaakt. Die werd dan vervolgens op de fiets, waar speciaal voor dit doel
voorop een lastdrager was bevestigd, van haar
man Ome Leen naar de baan gebracht. En
daar stonden de mensen die ik al eerder genoemd heb klaar om die warm te houden op
een petroleum stelletje dat weer op twee schragen stond, Ome Leen was timmerman weet u
nog? Alleen beschut door een rietmat en olie
lampjes aan een lijntje gespannen boven hun
hoofd om dit alles uit te verkopen.
En echt, ze hadden geen plastic bekertjes, nee
dit waren echte witte stenen mokken.
O ja, misschien leuk voor de geïnteresseerde,
in de koek en zopie stond je toen met je rug
naar het ford, dus op het dijkje. Ja, ja, nu wilt
u ook wel weten of en door wie de afwas van
dit alles werd gedaan, wel dat werd gedaan
door de kinderen van Ome Leen en Tante
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Marie. Ja, ja, gewoon van het ijs af en afwassen en verder geen gezeur.
Ze zijn er niet rijk van geworden.
Waarom schrijf ik dat eigenlijk? Weet het zelf
ook niet, maar dertien jaar geleden kom ik op
de baan om lekker te gaan schaatsen. Nee dus,
je moet in het bestuur. IK? Ja jij!
Na die tijd is er een hoop veranderd, dat zeker. Heb een hele hoop kneepjes van het vak
geleerd en weet u van wie? Jazeker, van Ome
Jan Wilderom, bijvoorbeeld wat is nu de juiste
verhouding melk, chocolade, suiker en water.
Nu denkt u waarom geef je nu dat recept vrij
van de chocolademelk? Nee, dat doe ik niet
maar u moet goed begrijpen dat als de verhouding niet goed is, dan hebben alle, ja alle,
schaatsers de schijterij. Oom Jan, bedankt en
natuurlijk ook alle medewerkers van de koek
en zopie (als er ijs is).
Vond het leuk om dit stukje te schrijven want
een goede verstaander heeft maar een half

woord nodig: Ome Leen en Tante Marie waren mijn Opa en Oma.
NOVA ZEMBLA GEFELICITEERD MET HET
125-JARIG BESTAAN.
Hoop het nog jaren te kunnen doen en blijf
zeker lid.
Naschrift: Vanaf 1975 wordt de koek en zopie
in eigen beheer door Nova Zembla geëxploiteerd met vrijwilligers, met als oorspronkelijke
initiator Jan Wilderom. Een welkome bron van
inkomsten voor de club en een leuke activiteit
om te doen. Activiteiten bij natuurijs, zoals
koek en zopie, fietsenstalling en garderobe
werden tegen een pachtvergoeding aan geïnteresseerde leden gegund. Diensten als fietsenstalling en garderobe kennen we niet meer op
de ijsbaan. Tegenwoordig heb je een diploma
sociale hygiëne nodig om een koek en zopie te
runnen. U hebt in de schrijver van bovenstaand
verhaal natuurlijk Leo van der Wiel herkend,
die volledig sociaal hygiënisch geschoold is.

Schaatswedstrijden voor de Spaarndamse scholen
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Bestuurslid Emiel Verharen
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Seizoen 1989-1990
Alweer helaas voor de derde opeenvolgende keer geen natuurijs en daarmee geen drukte op de
ijsbaan aan de Slaperdijk.
Jeugdlid Jeroen de Wolff is na een ongelijke strijd overleden.
Het hoogtepunt was het 110-jarig bestaan van de vereniging gehouden op 3 maart 1990 in de zaal
van het Dorpscentrum te Spaarndam. Die avond treedt René Froger op. Hij staat nog aan het
begin van zijn carrière.
Het beheer van de ijsbaan is nog steeds bij Staatsbosbeheer omdat het Ministerie van Defensie
nog niet wil vertrekken van het munitiecomplex.
Als er duidelijkheid is wil het Recreatieschap Spaarnwoude in een keer de gronden in ondererfpacht overnemen.
Er zijn wel weer 90 jeugdige schaatsertjes op de kunstijsbaan actief geweest.
Er is een goede samenwerking gestart met de schaatsclub Velsen. Zo zijn de leden gezamenlijk op
recordjacht geweest op de baan in Heerenveen, die voor dit doel een paar uur wordt gehuurd door
beide clubs. Met een toerbus wordt de reis gemaakt. Een prima activiteit die zeer op prijs wordt
gesteld door de actieve schaatsenrijders.
Notulen jaarvergadering 22 november 1990
Bestuur:
Voorzitter: A. van ter Beek; secretaris: G. Oud; penningmeester: P. van Essen; leden: J. Oud, C. de
Vries, E. Verharen, M. Vlek en R. Stapel. Mevr. B. Hartendorp-Baelde is tijdens de vergadering
afgetreden en er is geen opvolger benoemd.
De voorzitter bedankt de leden van de feestcommissie van het 110-jarig bestaan. Financieel is het
feest goed verlopen.
Mevrouw Hartendorp-Baelde neemt afscheid van het bestuur en krijgt een passend cadeau.
De uitkomsten van de evaluatie van de meedenkronde worden besproken en sterven een zachte
dood omdat er geen concreet actieplan geformuleerd kan worden.
De contributiebedragen blijven het komende jaar gelijk aan het afgelopen jaar.
De secretaris van de wedstrijdcommissie doet de activiteiten van het afgelopen jaar uit de doeken
en vraagt aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor de commissie.
De uitkomsten van de meedenksessie zullen nog een keer met de betrokken achterban besproken
worden om omgezet te worden in een concreet plan.
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Seizoen 1990-1991
Na drie ijsloze winters was Koning Winter ons dit seizoen goed gezind. Van 4 tot en met 14
februari konden we genieten van een korte maar ouderwetse Hollandse winter met ijs en sneeuw.
Dankzij de sneeuw en de activiteiten van de wedstrijdcommissie was het een winter waar ook de
penningmeester met plezier op kon terugkijken. Terwijl op zondag 10 februari ringsteek- en hardarren met paarden wedstrijden worden gehouden op de ijsbaan gaan er twee volle bussen naar het
WK in Heerenveen. Jan Wilderom en Jacques Balm zijn ook nu weer de initiatiefnemers voor de
arrensleeën op de baan. Jan Wilderom is helemaal weg van het aambeeld polka en de bijkomende
natjes en droogjes.
De heer Theo van Lieshout heeft voor het eerst de trimgroep onder zijn hoede. Hij heeft een
cursus gevolgd voor de begeleiding van recreanten.
De senioren en neo-junioren hebben een monstertocht op de fiets t.w. “Luik-Bastenaken-Luik”
volbracht. Dit alles in een heel goede sfeer.
Simon Kuipers komt voor het eerst op de baan bij het jeugdschaatsen.
Voor de bouw van een nieuw clubhuis is een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente
Haarlem.
Notulen jaarvergadering 28 november1991
Bestuur:
Voorzitter: vacant, voorzitter A. van ter Beek bedankt voortijdig; secretaris: G. Oud; penningmeester: P. van Essen; leden: J. Oud, C. de Vries, E. Verharen, M. Vlek en R. Stapel.
Er zijn 42 leden aanwezig.
De vergadering wordt voorgezeten door G.A. Oud als plaatsvervangend voorzitter omdat A. van
ter Beek tussentijds bedankt heeft als voorzitter en de tweede voorzitter R. Stapel door de dichte
mist niet op tijd aanwezig kan zijn.
De contributieregeling wordt voor de toekomst:
Samenlevingsvorm
Kinderen t/m 15 jaar
Juniorleden t/m 17 jaar
18 jaar en ouder
Donateur minimaal

fl 13,50
fl 1,fl 5,fl 8,50
fl 8,50

Bij de bestuursverkiezingen vinden er nogal wat mutaties plaats, misschien het resultaat van de
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brainstorm.
Aftredend zijn, A. van ter Beek, G. Oud en R. Stapel. De door het bestuur voorgestelde kandidaten A. de Vries, R. de Wolff en J.D. Bol worden gekozen en P. van Essen wordt tot voorzitter
benoemd.
Bestuur wordt nu: Voorzitter: P. van Essen; secretaris: A. de Vries; penningmeester: R. de Wolff;
bestuurslid: J.D. Bol; overige bestuurssamenstelling is ongewijzigd, t.w. de leden.J. Oud, C. de
Vries, M. Vlek en E. Verharen.
G. Oud wordt door de vergadering tot eerste archivaris van de vereniging benoemd.
De nieuwe voorzitter merkt bij zijn aantreden op dat er nogal wat bestuurlijke routine afscheid
neemt, wat het voor het nieuw aangetreden bestuur lastig maakt.
Seizoen 1991-1992
In het weekeinde van 4 en 5 december 1991 is er een trainingsgroep naar Inzell geweest.
Op 24 januari gaf de ijsmeester Joop Oud de baan voor de schaatsenrijders vrij. Op 26 januari
trad de dooi weer in. Het bouwvallige clubhuis heeft het weer gered, echter een snelle vervanging
door nieuwbouw is nu toch echt dringend gewenst.
De fortentochten zijn door de slechte medewerking van de regionale schaatsclubs stopgezet.
De schaatstocht in het recreatiegebied is ook komen te vervallen. Het recreatieschap wil de exploitatie uitbesteden aan een commerciële organisatie. Voor de vereniging is dit niet meer aantrekkelijk.
Zo is er in de loop van de tijd een aantal activiteiten van de ijsclub geruisloos beëindigd, zoals
de prestatieloop die tot 1983 in samenwerking met de Commissie Koninginnedag op 30 april
georganiseerd werd en de Zomeravond fietstochten, een evenement van drie avonden, waaraan tenminste twee avonden deelgenomen moet worden om in aanmerking te komen voor de
herinneringsmedaille, wordt in 1986 voor het laatst verreden. Ook het skeeleren als sport komt
niet van de grond en brengt het niet verder dan een onderdeel van de training.
Met HSV De Kampioen wordt een contract voor het gebruik van de wielerbaan, en niet meer voor
het gebruik van de skeelerbaan, afgesloten. ‘s Zomers fietst er op maandagavond een grote groep
onder leiding van D. Neijzing zijn trainingsrondjes.
Overige activiteiten zoals de fietstochten op hemelvaartsdag zijn goed verlopen.
Notulen jaarvergadering 19 november 1992
43 leden aanwezig.
Het bestuur is voor het eerst in de nieuwe samenstelling aanwezig op de jaarvergadering.
De contributie voor het nieuwe seizoen blijft ongewijzigd.
Er wordt voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging een echte borstelmachine aange1880 - Nova Zembla - 2005

40

NovaZembla JUB boek

40

18-02-2005, 08:22

schaft.
Er is nog steeds geen duidelijkheid van het recreatieschap over de mogelijkheid tot het vestigen
van enig zakelijk recht ten behoeve van de nieuwbouw van het clubhuis. De overdracht van de
grond in ondererfpacht door Staatsbosbeheer aan het recreatieschap is nog niet afgerond. Waarschijnlijk zal dit pas in 1993 gebeuren.
Er liggen nu twee voorstellen voor investering:
1. aanschaf van een veegmachine; 2. aanschaf van twee units
Ad.1. de veegmachine gaat fl. 13.000,- kosten.
Ad 2. de units gaan samen fl. 15.000,- kosten. Er komt nog fl. 5000,- bij voor de aanvullende
werken.
Voor investeringen van deze orde heeft het bestuur statutair goedkeuring nodig van de algemene
ledenvergadering. Goedkeuring wordt verkregen.
Bij de bestuursverkiezing worden de aftredende bestuursleden weer herkozen. Bestuurssamenstelling blijft dus ongewijzigd.
Het bestuur vraagt de leden om te helpen bij de sloop van het oude clubhuis en de bouw van het
nieuwe clubhuis als dit aan de orde komt.
Seizoen 1992-1993
Een winter met natuurijs op de ijsbaan Nova Zembla.
Op zaterdag 2 januari wordt de ijsbaan geopend en kan de nieuw aangeschafte veegmachine aan
de slag. Ook is een nieuw aangeschafte tractor met sneeuwschuif- en borstelattributen te aanschouwen. Weer een kunststuk van alleskunner Marco Zeulevoet. De nieuwe tractor is aangeschaft ter vervanging van de oude “veegeenden”, die niet meer gerepareerd konden worden.
Op 24 januari is P. de Meester op 72-jarige leeftijd overleden. Hij is vele jaren, ondermeer als
voorzitter van de wedstrijdcommissie, actief geweest in de club.
Het recreatieschap heeft per 1 januari 1993 de erfpacht gekregen van Staatsbosbeheer.
De situatie rond het clubhuis blijft rommelig.
Besloten is om het oude clubhuis te renoveren in plaats van nieuwbouw c.q. het plaatsen van
units. Het clubhuis is zodanig opgeknapt dat het weer jaren mee kan. De werken bestaan uit het
vervangen van het dak en het aanbrengen van damwandprofiel platen aan de buitenkant van het
clubhuis. Verder wordt de indeling aangepakt, in het bijzonder de garage en centrale ruimte in het
clubhuis.
Penningmeester R. de Wolff en de leden J. Oud en M. Vlek hebben te kennen gegeven het bestuur
te willen verlaten. Zij worden bedankt voor hun inspanningen, Joop Oud blijft aan tot er vervanging is.
Per 2 december 1993 is de samenstelling als volgt:
Voorzitter:P. van Essen; secretaris: A. de Vries; penningmeester: P. van der Peet (nieuw); leden:
C. de Vries, J.D. Bol, M. Zeulevoet (nieuw), E. Verharen en J. Oud.
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Algemene ledenvergadering 2 december 1993
P. de Meester wordt met een minuut stilte herdacht.
De contributie blijft gelijk.
Peter van der Peet, onze huidige penningmeester treedt aan. Peter is een voorbeeld van de ouder
die met zijn kinderen naar de kunstijsbaan gaat voor het schoolschaatsen, daar dan ook helpt bij
de begeleiding van de kinderen en vervolgens ook nog eens een bestuursfunctie accepteert. Hierin
zien we ook de veranderde functie van de ijsclub, de actieve sportclub op kunstijs. Nieuwe bestuursleden en andere actievelingen (bijvoorbeeld redactieleden) worden gerekruteerd uit mensen
die actief zijn op kunstijs.
De functie van penningmeester in de club is een belangrijke. Het is dus van groot belang om
daar een ambitieus en geschoold bestuurslid voor te hebben. Vooral de voortschrijdende automatisering heeft twee kanten, het gemak enerzijds en anderzijds de benodigde kennis om met
de computerprogramma’s te werken. De computer heeft uiteraard eind jaren 80 zijn intrede
gedaan in de ijsclub.
Tevens treedt Marco Zeulevoet toe tot het bestuur om zich met name bezig te houden met technische zaken en onderhoud van de ijsbaan. Dit deed hij trouwens al jaren voor zijn aantreden als
bestuurslid. Verder weinig nieuws.

Een anekdote

Lang niet gek
(een bijzondere ijsavond)

Op een doordeweekse winterse ijsavond in de tachtiger jaren krijgt de natuurijsbaan hoog
bezoek. Dienstdoende bestuursleden zijn die avond Gert Oud, Joop Oud en Pim van Essen. Wie
er in de koek en zopie staat is niet meer te achterhalen, misschien wel na dit verhaal. Een
aantal buitenlandse kunstenaars had te horen gekregen dat in Spaarndam de mooiste natuurijsbaan van Nederland is gelegen, dat klopt.
Zij willen de baan graag bezoeken, met het verzoek of enkele gasten de beeldhouwkunst op het
ijs mogen botvieren. Na betaling van de geldende entree gaat het gezelschap op bezoek en
slechts een enkeling aan het werk.
Omdat het winters weer is, de baan is immers open, en dus koud gaat de grootste groep regelrecht het clubhuis in. Dicht op de kachel en de warme chocolademelk. De overige lieden produceren werkelijk zeer fraaie kunstwerken met het ijs dat uit de fortgracht wordt gezaagd.
De oplossing van dit bijzondere bezoek komt om 10 uur ’s avonds bij sluitingstijd. Een busje
met verplegers van het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort komt voorrijden. De bewoners van
het Ziekenhuis hebben een fijne avond beleefd en de bemanning van de baan is bij de neus
genomen.
Of toch niet ???
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Erelid Joop Oud
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Over één nacht ijs
Na jaren met zachte winters was het dan weer zover: strenge vorst en dat al in de week voor
sinterklaas.
Door de koude van de afgelopen dagen was de temperatuur van het water al behoorlijk
gezakt. De natuur leek klaar voor een ijspret periode. Direct na zonsondergang ging de temperatuur flink onderuit. Een tintelende vriesnacht en een wassende maan deden het beste
vermoeden. Nog vlug even de buitenkraan aftappen en dan kan de vorst in alle hevigheid
uitbarsten. De droge kou voelt aangenaam aan en Joop zou het liefst de hele nacht buiten
blijven om de ijsvorming met eigen ogen te zien gebeuren. Een bezorgde vrouwenstem roept
hem echter naar binnen.
Er staat een vers kopje thee klaar en er is een koekje bij. Bij kou moet je tenslotte voldoende
brandstof bunkeren. Het journaal maakt melding van gemene koude. Een avond om vroeg
naar bed te gaan. Joop zijn vrouw gaat gelukkig eerder naar bed zodat de vrieskou door haar
uit de lakens verdreven wordt en Joop na een uurtje behaaglijk kan aanschuiven. “Schuif
eens een klein stukje op” vraagt Joop en zijn echtgenote gehoorzaamt zonder protest in haar
slaap. Joop valt met een glimlach op het gezicht in slaap.
Drie uur later wordt hij weer wakker. Even de
geit verzetten en buiten ziet hij het eerste ijs al
schitteren in de maanverlichte winternacht. Als
echte schaatsliefhebber kan hij nog maar moeilijk in slaap komen. Toch is hij diep in dromen
verzonken als zijn vrouw hem uit bed port.
Door het ijskoude zeil van de slaapkamer is
hij in één klap wakker.
De bloemen staan dik op de ramen en voorzichtig blaast Joop een gaatje in het ijs en ziet
dan een prachtig wintergezicht. Eenden
glibberen onwennig over het verse ijs en in de
verte ziet hij een onvoorzichtig schoolkind in
het midden van de sloot het ijs testen. De temperatuur buiten is nog lager dan verwacht. Na
het ontbijt haalt hij zijn schaatsen tevoorschijn
en het vet wordt er af gepoetst en een klein uur
later staan zijn prachtige Vikings gereed, geslepen en wel. Na de ochtendkrant gaat hij toch
maar eens op onderzoek uit.
De vorst had echt hard toegeslagen en op een
nat weiland aan de andere kant van het dorp
wordt al geschaatst. Balen. Altijd was hij de
eerste op het ijs en eigenlijk waagde nooit ie-
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mand zich eerder dan Joop op het ijs. Als Joop
had geschaatst dan kon het pas. Voorzichtig
probeert hij een slootje en tot zijn verbazing
geeft het ijs geen krimp. Hij stampt een paar
keer flink maar het ijs bezwijkt niet, ondanks
een paar luidruchtige scheuren. Joop zijn besluit staat vast. Er moet vandaag geschaatst
worden.
Met een flanellen pyjamabroek onder een oude
spijkerbroek, een winddicht jack over een drietal truien en met dunne schaatssokjes in zijn
klompen fietst Joop de polder in. De schaatsen in een oude tas onder de snelbinders.
Opgewonden bereikt hij de molenvaart die er
prachtig bij ligt. Onder het motto: krakend ijs
breekt niet legt Joop zijn eerste meters af. Glijijs als nooit tevoren. Genot met een hoofdletter G. Niemand die het waagt om zijn voorbeeld te volgen. Hij glijdt zonder geluid de
molenvaart uit. Het meer ligt er mooi bij. Aan
de rechterkant houden een paar zwanen en
eenden een wak open maar verder is het onberispelijk ijs tot aan de horizon. Nu of nooit
denkt hij en gaat met flinke snelheid het meer
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op. Toch is hij niet zo gek om dwars over het
meer te schaatsen. Eén nacht ijs houdt tenslotte een risico in. Op de dijk langs het meer
toetert een auto en de chauffeur wijst naar zijn
voorhoofd. Een jaloerse zeiker denkt Joop.
Kreeg zeker geen vrij van zijn baas.
Bij de bocht naar de dorpssloot gebeurt het.
Op deze sloot ligt nog nauwelijks ijs omdat het
gemaal nog behoorlijk wat water had weggepompt. De polderbeheerders hebben slechts
met het waterniveau te maken. Het ijs kraakt
niet eens en geruisloos schuift Joop onder het
ijs. Het koude water zorgt ervoor dat hij ineens klaarwakker is. Geen paniek, hoewel hij
in de haast wel al zijn veiligheidsspullen thuis
had laten liggen. Hij zoekt de donkere plek van
het wak of was het nu juist de lichte plek. Met
de punt van zijn schaats probeert hij het ijs te
breken. De punt schiet weliswaar door het ijs
maar meer ook niet. Nu zit hij ook nog eens
met zijn voet vast en raakt hij zijn kalmte kwijt.
Met zijn andere schaats probeert hij zich wanhopig te bevrijden en dat lukt. Nu pas krijgt
hij het echt koud en benauwd. Plotseling voelt
hij met zijn hand een ijsrand boven zich. Het
wak! Paars aangelopen steekt hij zijn hoofd
boven het ijs uit en haalt opgelucht adem.
Hij ziet dat de kant nog zeker vijf meter weg is
en in een wanhopige poging bereikt hij langs
afbrokkelend ijs de kant. Hij voelt niets meer.
Uit zijn wenkbrauw begint nu warm stroperig
bloed in zijn oog te stromen en een rode waas
is het laatste wat hij ziet. Het licht gaat uit.
Als hij wakker wordt ruikt hij fris gewassen
lakens en ziet een sfeervolle slaapkamer. Een
beetje damesachtig, dat wel. Hij weet niet waar
hij is. In het schemerige licht van de ondergaande zon ziet hij een spiegel en een tafel
met wat make-up spullen. Vermoeid sluit hij

zijn ogen weer om pas weer wakker te worden
als een vriendelijke vrouwenstem hem vraagt
of hij een kopje warme soep wil. Verward
vraagt Joop waar hij is en wat er gebeurd is.
Met een glimlach zegt ze dat haar naam Bettine
is en dat ze wat voor hem te eten zal maken.
Daarna zal ze hem vertellen wat er gebeurd
is.
Als ze weg is werpt Joop een blik onder de
dekens en ziet dat hij geheel ontkleed is en
bezorgd kijkt hij naar een paar nare vlekken
op zijn tenen. Ongerust merkt hij dat zijn tenen geheel gevoelloos zijn. Hij herinnert zich
alleen nog dat hij met de schaatsen onder zijn
snelbinders vertrok van huis. Daarna niets
meer.
Als Bettine terugkomt met een fijne lichte maaltijd vraagt hij direct naar wat er gebeurd is.
Dan volgt een ijzingwekkend verhaal. Onderweg van het dorp naar huis was ze langs het
meer gereden. Met een licht gevoel van jaloezie had ze hem zien schaatsen op het meer. Snel
was ze naar huis gereden om ook haar schaatsen te pakken en een ritje te maken. Teruggekomen bij het meer zag ze nog net de eenzame
schaatser om de bocht verdwijnen. Ze trekt
haar schaatsen aan en gaat achter hem aan.
Bij de bocht naar de dorpssloot ziet ze hem
plotseling onder het ijs verdwijnen. Meteen
verlaat ze het ijs en rent door de rietkraag naar
het wak. Eerst ziet ze alleen het wak, maar na
enige tijd verschijnt er een hand boven het ijs.
Goddank, hij leeft. Als zijn bebloede hoofd
boven het ijs verschijnt, kent ze geen twijfel
meer. Ze schopt het ijs aan de kant stuk en gaat
zelf te water om de drenkeling te redden. Met
de moed der wanhoop trekt ze hem op de kant
en is dan zelf uitgeput en tot op het bot verkleumd. Haar auto staat niet ver weg. Ze laat
de drenkeling alleen en haalt haar autootje op.
Als ze terug is ligt Joop nog levend maar diep
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bewusteloos aan de kant. Ze trekt het slappe
lichaam achter in de auto. Thuis rijdt ze direct
de garage in. Er komt dan weer enige beweging in het lichaam van Joop. Strompelend en
leunend op Bettine’s schouders bereiken ze
haar slaapkamer. Eerst trekt ze zijn koude kleren uit en dwingt hem in haar bed. Hij is niet
echt aanspreekbaar en brabbelt steeds dat hij
naar huis wil. Zelf neemt ze een warme douche
en snel voelt ze zich al weer de oude. Omdat
Joop weer heel diep is weggezakt besluit ze te
doen wat zeelieden ook altijd doen met drenkelingen. Ze legt zich geheel ontkleed naast
Joop in bed en bibberend probeert ze zijn ijskoude lichaam op te warmen. Nog nooit zo’n
koude man in bed gehad bedenkt ze met een
glimlach. Als Joop rustig ademend in een diepe
slaap is weggezakt sluipt ze zachtjes het bed
uit. Ze kookt een fijne maaltijd en ziet op het
journaal dat de vorst alweer plaats gaat maken voor een warme regenperiode.
Pas laat in de volgende dag merkt ze dat Joop
weer tekenen van leven vertoont. Ze geeft hem
wat te eten en ze vertelt het hele verhaal. Na
de maaltijd voelt Joop zich weer als vanouds.

Zelfs zijn voeten voelen weer als normaal.
Voorzichtig vraagt hij naar zijn kleren. Die zijn
schoon en droog zegt ze. Als je wilt… zegt ze.
Dan bedenkt Joop ineens dat hij helemaal niet
zo zeker is over wat hij wil. Lang hoeft hij niet
na te denken. Bettine trekt langzaam haar kleren uit en zegt op een veelbelovende toon dat
het nu zijn beurt is om haar op te warmen.
Als hij weer wakker wordt ruikt hij een bekende
geur. Druk op de blaas. Zonder na te denken
stapt hij zijn bed uit en staat weer op het oude
vertrouwde koude zeil dat hem bijzonder bekend aan de voeten voelt. Beneden hoort hij
zijn vrouw rommelen. Stilletjes gaat hij de trap
af en sluipt de keuken binnen. Zijn vrouw kijkt
hem aan met een verwijtende blik. “Was je
mooi bijna verzopen met je geschaats” moppert ze. “Goed dat die vuilnismannen langs
kwamen anders had het wel eens slecht met je
kunnen aflopen! Ze hebben trouwens gebeld
van de ijsclub en gevraagd of je vanavond de
baan zou kunnen vegen”. Joop knikt.
De moraal van dit verhaal: voor vrijwilligers
is er altijd wat te doen.

Schoolschaatsen
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Simon Kuipers, als schoolschaatser begonnen, uitgegroeid tot de trots van Nova Zembla
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Seizoen 1993-1994
Vrijdag 18 februari kon de baan worden opengesteld. Na vijf dagen ijspret was het gedaan op 24
februari. Op 22 februari worden kortebaanwedstrijden voor leden gehouden.
Het stenen gebouw (oude toiletgebouw) zal weer als toilet worden ingericht en de bungalow op de
baan zal worden vervangen.
Dit jaar het 25-jarige jubileum van de Hemelvaartsfietstoertochten. Dit geesteskind van P. Nooy
is in 1970 voor het eerst verreden. De fietstoertocht van 150 km in Noord Holland, eerst nog in
samenwerking met IJsclub Haarlem (tot 1977), is uitgebreid met korte tochten van 25, 50 en 75
km. Het is voor menigeen een verplicht nummer op hemelvaartsdag en een echte “evergreen”. De
fietstoertochten worden vanaf 1989 in samenwerking met het evenementen comité Winkel georganiseerd.
Ter gelegenheid van dit jubileum ontvangen de deelnemers een leuke drinkbeker met opschrift.
L. van der Wiel heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Hij zal op de jaarvergadering als bestuurskandidaat worden voorgedragen.
Er is overleg met het recreatieschap (de nieuwe “verhuurder” van de ijsbaan) geweest aangaande
de positie van de ijsbaan. Er zijn geen concrete andere plannen voor het ijsbaanterrein dan het
huidige, dus rust op dat front. Het bestuur blijft alert.
Evenals vorig jaar is er dit jaar ook weer een sluitingsavond gehouden aan het einde van het
schaatsseizoen voor alle medewerkers van de vereniging en deelnemers van de trainingsgroepen.
Een geanimeerde avond met huldiging van de clubkampioenen.
Bestuur was:
Voorzitter: P. van Essen; secretaris: A. de Vries; penningmeester: P. van der Peet; leden: E. Verharen, C. de Vries, M. Zeulevoet en L. van de Wiel.
De toegangsprijzen voor de ijsbaan aan de Slaperdijk worden opnieuw vastgesteld:
fl. 3,- voor volwassenen en fl. 1,50 voor kinderen.
Jaarvergadering 24 november 1994
Er zijn plannen voor een groot feest voor het 115-jarig bestaan. Het blijft bij een plan want een
groot feest is financieel op dit ogenblik niet haalbaar, o.a. door onzekerheid over de investering
die gedaan moet worden in het clubhuis.
De contributieregeling blijft hetzelfde.
In het kader van 115 jaar Nova Zembla zijn er stropdassen besteld met de kleuren en het embleem
van de ijsclub erop gedrukt. Ze zijn te koop voor fl. 25,-.
Bij de bestuursverkiezing gaat de vergadering akkoord met de herverkiezing van
P. van Essen als voorzitter en C. de Vries als lid. De door het bestuur voorgedragen kandidaatbestuurslid L. van de Wiel, wordt in het bestuur gekozen.
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Verder worden er twee leden als stagiaires in het bestuur benoemd, te weten Carine van Schie en
Dimitri Visser. Op deze manier hoopt het bestuur beide klaar te stomen voor een toekomstige
bestuursfunctie.
J. Oud wordt benoemd tot lid van verdienste voor het vele werk dat hij gedaan heeft en nog
steeds doet met hele grote inzet voor de vereniging. U leest later meer over Joop zijn verdiensten
voor de ijsclub en de schaatssport.
Seizoen 1994-1995
Na vier winters met toch nog ijs op de baan van Nova Zembla, is dit de eerste totaal ijsloze
winter.
De bungalow op de ijsbaan is vervangen op zaterdag 20 mei. Vanwege het verkeer is de spectaculaire klus met een telescoopkraan in alle vroegte geklaard. De oude wordt afgevoerd en gesloopt.
Ter gelegenheid van het 115-jarig bestaan is er op 14 maart een ijsfeest gehouden op de kunstijsbaan bij gebrek aan natuurijs. De belangstelling viel tegen.
Het clubblad zal in het vervolg niet meer huis-aan-huis worden verspreid. Het uitgeven en ook de
financiën geven steeds meer problemen.
Oud bestuurslid en erelid N. van Warmerdam is op 14 oktober 1995 overleden. Hij is lid van het
bestuur geweest van 1946 tot 1976. Verder heeft N. van Warmerdam jaren in het bestuur van de
Stichting Kunstijsbaan Kennemerland gezeten.
Algemene jaarvergadering 23 november 1995
Bestuur:
Voorzitter: P. van Essen; secretaris: A. de Vries; penningmeester: P. van der Peet; leden: M. Zeulevoet, C. de Vries, L. van der Wiel en E. Verharen.
Aanwezig: 29 leden.
De heer N. van Warmerdam is de vergadering herdacht met een minuut stilte.
Om de herkenbaarheid tijdens de ijstrainingen voor de jeugd te bevorderen kunnen er trainingsjacks gekocht worden waarbij de ijsclub een bijdrage van fl. 25,- per jeugdlid geeft.
De contributie wordt niet verhoogd.
Seizoen 1995-1996
Na de zachte winter van vorig jaar eindelijk weer eens een echte winter. De baan is voor dit
seizoen ongekend vroeg open, van 9 tot 13 december. Op 17 december kan de baan weer een dag
open. Op vrijdag 24 december wordt de baan wederom opengesteld.
Op zondag 7 januari is het weer gebeurd met het ijs. Zaterdag 27 januari is de baan weer open.
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Op zondag 4 februari zijn er priksleewedstrijden en op woensdagavond 7 februari zijn er
arrensledenwedstrijden georganiseerd.
Op zaterdag 10 februari valt de dooi definitief in.
J. Timmer is gestopt als trainer en wordt opgevolgd door een oude bekende, J. Boerema.
Algemene jaarvergadering 21 november 1996
Bestuur:
Voorzitter: P. van Essen; secretaris: A. de Vries; penningmeester: P. van der Peet; leden: M. Zeulevoet (herbenoemd), C. de Vries, L. van der Wiel en E. Verharen (herbenoemd).
De vereniging doet niet meer mee aan de vraag voor een accommodatie in Fort Zuid. FL. 25,- per
vierkante meter is voor Nova Zembla een veel te hoog bedrag.
De vertrekkende trainer Jan Timmer wordt uitgebreid bedankt voor zijn inzet gedurende twintig
jaar trainerschap. Jan Timmer (en Peter Zwart) is feitelijk de eerste trainer in de rij trainers die de
trainingsgroepen van Nova Zembla eind 1970 vorm gegeven heeft.
Voorts wordt J. Wilderom in het zonnetje gezet voor zijn inzet bij de koek en zopie en de
arrensledenactiviteiten van de paarden.
De heer Wilderom wordt benoemd tot lid van verdienste.
M. Zeulevoet en E. Verharen zijn aftredend en worden opnieuw herkozen. De stagiaire D. Visser
wordt tot bestuurslid benoemd.
Seizoen 1996-1997
We hebben volop kunnen genieten van natuurijs.
Op Tweede kerstdag kan de baan worden opengesteld. Op zaterdag 4 januari 1997 is er ‘s avonds
ijsdisco en zondag 5 januari worden er arrensledenwedstrijden met paarden en priksleewedstrijden
georganiseerd. Op 11 januari gaat het dooien.
In Friesland is op 4 januari de Elfstedentocht verreden. Nederland verandert in een gekkenhuis en
Henk Angenent treedt uit de anonimiteit door de tocht te winnen.
Aanstormend talent in eigen rijen zijn Simon Kuipers en Bart Doeven die gewestelijk steeds meer
van zich doen spreken.
Er wordt gewerkt aan de samenstelling en het programma van de wedstrijdcommissie, een zorg
die continue aanwezig is.
Notulen algemene jaarvergadering 28 november 1998
Inclusief bestuur, 72 leden aanwezig.
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Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar: P. van der Peet, L. van der Wiel en C de Vries. P. van Essen draagt
tussentijds de voorzittershamer over aan P. Hoogland, maar blijft bestuurslid.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: P. Hoogland; secretaris: A.Engel-Boerée; penningmeester: P. van der Peet; leden: M.
Zeulevoet, E. Verharen, L. van der Wiel, C. de Vries, D. Visser en P. van Essen.
Simon Kuipers wordt bij de junioren eerste en dus kampioen van Nederland.
Er is kritiek op bezuinigingsplannen van het bestuur betreffende de trainingsactiviteiten.
En daar komt het weer, het bestuur heeft nog steeds plannen om het oude clubgebouw te vervangen door een nieuw gebouw.
Sseizoen 1997-1998
De nieuwe secretaris, aangetreden in de jaarvergadering 1997 heeft de gewoonte weer opgepakt
en schrijft het jaarverslag weer met de hand (bravo !).
Een ijs- en sneeuwloze winter. Dus de leden en vooral jeugdige leden hebben het moeten doen met
kunstijs.
Voor het eerst in de lange geschiedenis van de 118-jarige ijsclub Nova Zembla is een lid, Simon
Kuipers Nederlands Kampioen junioren geworden. Het kan niet op want ook het lid Bart Doeven
deed mee en behaalde een achtste plaats. Een onvergetelijk huldigingfeest met vele bobo’s uit de
schaatsport en zelfs de burgemeester van Haarlemmerliede-Spaarnwoude komt naar restaurant
“Het Spaerne” (nu weer “ De Toerist”) te Spaarndam om de beide jongens te feliciteren.
Joop Oud is, naast zijn functie als starter bij de Kunstijsbaan, nu toegetreden als wedstrijdcommissaris van de baancommissie korte baan voor het KNSB gewest
Noord-Holland/Utrecht.
120 jeugdschaatsers en twintig begeleiders stonden tien weken lang zaterdagmorgen om 8.30 op
de kunstijsbaan om de schaatsport te leren.
Notulen jaarvergadering 25 november 1999
Bestuur:
Voorzitter: P. Hoogland; secretaris: A. Engel-Boerée; penningmeester: P. van der Peet; leden: M.
Zeulevoet , C. de Vries, L. van der Wiel, E. Verharen en P. van Essen. D. Visser stelt zich niet
meer herkiesbaar.
Er zijn vergunningen aangevraagd voor nieuwbouw clubhuis.
Het recreatieschap laat een proefballon op met de vraag of de vereniging niet wil verhuizen naar
de zuidkant van de Slaperdijk of naast het sportveld Spaarnwoude. In de vergadering is men
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unaniem voor het blijven zitten waar we zitten en dus niet verplaatsen. Eventuele nieuwbouw
moet dus komen op de bestaande baan en op dezelfde plaats.
De vereniging is dan ook steeds nog op zoek naar een tweedehands en in goede staat verkerend
onderkomen op de baan. Het mandaat voor dit project is nog steeds fl. 50.000,-.
Seizoen 1998-1999
De bouwvergunning voor nieuwbouw is er, maar de vereniging blijft zoeken naar een tweedehands onderkomen.
Simon Kuipers wordt tweede op het NK sprint voor de jeugd. Hij werd derde op het NK allround
voor de jeugd.
Bart Doeven wordt kampioen junioren van het Gewest.
In samenwerking met schaatssportvereniging Velsen en Zwanenburg krijgen van oktober tot maart
de goede talentjes de mogelijkheid om extra te trainen.
Notulen verslag jaarvergadering 23 november 2000
Aanwezig 32 personen.
De afgelopen winter was ijsloos.
De begeleiders van het jeugdschaatsen hebben dankzij de sponsors prachtige jacks gekregen.
Simon Kuipers gaat naar jong Oranje en Bart Doeven naar het de trainingsgroep van het Gewest.
De contributie blijft hetzelfde.
Mark van der Peet lanceert een heuse web site van de ijsclub namelijk, www.ijsclubnovazembla.nl.
We zijn nu echt gegrepen door de informatie technologie.
Door het slechte weer met hemelvaartsdag zijn er minder deelnemers aan de fietstoertochten.
De uitwisseling van het schoolschaatsen tussen Zwanenburg en Velsen verloopt succesvol.
Kinderen hebben de gelegenheid te schaatsen gedurende de gehele openstelling van de kunstijsbaan onder begeleiding van Piet Hoogland en Theo van Lieshout. De oudere jeugd traint onder
leiding van Klaas van ’t Veer en Cees de Vries.
125 kinderen schaatsen van januari tot begin maart onder begeleiding van twintig vrijwilligers.
De oudere jeugd onder leiding van Dirk Neijzing en Joop Boerema.
Bart Doeven en Simon Kuipers zijn weer present op het NK allround. Bart wordt twaalfde en
Simon tweede.
Ook tijdens het NK sprint wordt Simon tweede en in de Vikingrace, een internationale wedstrijd
voor jeugdige talenten, behaalt hij een eerste plaats!
De door archivaris Gert Oud ingestelde Wakerprijs gaat naar Peter van der Peet voor zijn jaren1880 - Nova Zembla - 2005
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lange en vaak anonieme werk in de ijsclub. De intentie van deze prijs is om elk jaar een lid te eren
voor zijn/haar inzet om de vereniging levend en vooral wakker te houden, aldus de motivatie van
Gert Oud bij de introductie van deze prijs.
Seizoen 1999-2000
Voor de derde achtereenvolgende winter geen ijs op de baan.
Als dank voor het vele werk van de vrijwilligers bij het schoolschaatsen heeft voorzitter Piet
Hoogland hen met zijn boot De Animo het zilte nat van het IJsselmeer laten proeven.
Notulen Algemene Jaarvergadering 22 november 2001
Bestuur:
Voorzitter: P. Hoogland (opnieuw verkiesbaar); secretaris: A. Engel-Boerée; penningmeester: P.
van der Peet (opnieuw verkiesbaar); leden: P. van Essen, C. de Vries, M. Zeulevoet, E. Verharen
en L. van der Wiel.
36 leden aanwezig.
Theo van Lieshout wil actie ondernemen om het oude clubhuis te renoveren.

Het uiteindelijke resultaat, alles geheel gerenoveerd:
bestuurskamer, keuken en het clubhuis
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Een leven vol Animo
“Animo”, volgens de Dikke van Dale:
1. Lust om iets ter hand te nemen, aan iets deel te nemen
2. Opgewektheid die in een gezelschap heerst
Hij groeit op in de Noord-Hollandse polders, op het platte land, altijd in de buurt van water.
Een onbezonnen jeugd, veel kwajongensstreken en natuurlijk later uitgaan, drinken en nerveus frunniken aan gewillige meisjes om te ontdekken dat zijn gekozen medicijnen studie, hij
is zeker niet achterlijk, hem zeer van pas komt bij deze friemel exercities. Dan al blijkt dat hij
moeilijk nee kan zeggen. Deze fysiologische verkenningen hebben hem zeer geholpen bij zijn
studie. Later in zijn leven verschuift de aandacht naar de anatomie. Is dit een veeg teken of is
er sprake van verdieping!
Een verbijsterende gewaarwording. Hij is nu
dik 40 jaar oud. Hoe ben ik hier verzeild geraakt? Na zijn specialistenstudie en afsluitende
promotie, het renoveren van zijn tjalk de
“Animo”, het stichten van een gezin met zijn
vriendin, zoals hij zijn levenspartner consequent noemt, het verwekken van twee zonen
bij zijn vriendin, is hij in een windstilte verzeild geraakt en voor anker gegaan in
Penningsveer. Goeie baan, schoolgaande kinderen, kortom we kunnen hier spreken van een
gesettelde man. Hij kan nog steeds geen nee
zeggen en laat zich strikken voor het schoolbestuur ter plaatse en het moet gezegd, met
veel animo. De zieltogende dorpsschool ondergaat een revival mede door zijn inbreng.
Zijn kinderen gaan op schaatsles bij Nova
Zembla op de kunstijsbaan te Haarlem. Zelf
kan hij ook wel weer eens wat meer lichaamsbeweging gebruiken, wie niet op die leeftijd.
Hij gaat weer schaatsen op kunstijs en pakt de
sportfiets naar zijn werk. Kortom hij komt in
aanraking met IJsclub Nova Zembla, waar hij
als actief schaatser en jeugdschaatsbegeleider
schoorvoetend, maar toch ook weer met animo,
blijkt geeft van betrokkenheid bij Nova Zembla.
Hier komt een alles beslissend moment in het

We leven nu in 2005 en onder zijn regime is de
animo in het bestuur behouden. Hij is al 9 jaar
de populairste docent volgens een enquête gehouden onder zijn studenten op de VU, bekleedt een parttime leerstoel in Zuid Afrika en
hij geeft de functie van voorzitter van Nova
Zembla in dit tijdsframe gestalte. Een combinatie van het heden en toekomst, zijnde de
sportclub met trainende leden op kunstijs,
wielerbaan, de ijsbaan aan de Slaperdijk en
alle bijkomende activiteiten, en het verleden,
zijnde de rijke historie van het schaatsen op
natuurijs en meer specifiek van Nova Zembla.
Veel van die historie wordt en is al generaties
lang besproken op de Algemene Ledenvergaderingen, die zolang dit achterhaald kan
worden, gehouden worden in Café
“Spaarndam”. In Nova Zembla kringen wordt
Café “Spaarndam” dan ook als clublokaal beschouwd en door de verschillende eigenaren
in de loop der jaren wordt dit ook volmondig
erkend. Als u de voorzitter en bestuursleden
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Voorzitter Piet Hoogland
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in Café “Spaarndam” aantreft dan weet u
vanaf nu de reden. Ze behandelen dan een
stukje van de historie van Nova Zembla, meer
niet.
Waarom bindt men zich aan een vereniging?
Waarom zeg je ja als mensen je vragen aan
het bestuur van een vereniging deel te nemen?
We gaan dan weer terug naar de definitie van
het woord animo, zoals in de aanhef verwoord,
“lust om aan iets deel te nemen” en zeker als
dit iets van waarde is. Al die bestuursleden,
commissieleden in het heden en verleden die
gestalte geven en gegeven hebben aan IJsclub

“Nova Zembla”, deden dit met volle animo,
dit moet de enige verklaring zijn waarom ze
dit deden. Alle voorzitters ooit hebben hun
ambtsperiode in het bestuur op hun manier
inhoud gegeven en daarmee leiding gegeven
aan het bestuur van de vereniging, waardoor
we op dit moment een 125-jarig jubileum kunnen vieren. Hartelijk dank voor uw getoonde
inzet en animo en daarmee natuurlijk ook de
andere bestuursleden en commissieleden. Ik
wens onze jeugd maar een ding toe:
Veel animo in alles wat je doet, zeker als je
geroepen wordt voor een functie in IJsclub
“Nova Zembla”.

Bestuurslid Marco Zeulenvoet bestuurt werkelijk van alles
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Seizoen 2000-2001
Op donderdag 18 januari 2001 heeft de baan een ijsdikte van 6,5 cm en kan dus eindelijk na al die
jaren weer eens opengesteld worden. Op zaterdag 20 januari gaat het alweer dooien.
De sfeer in de club is niet om feest te vieren. Alle hens aan dek (niet alleen op De Animo) om de
vereniging goed te laten draaien.
Marco Zeulevoet krijgt de Wakerprijs uitgereikt van Gert Oud. Niet zo vreemd als je Marco
kent.
Als jongen in het begin van de 80-er jaren naar de baan gelokt om daar in de gemotoriseerde
sneeuwschuiver de baan te vegen, voor iedere jongen een uitdaging. Vanaf dat ogenblik eigenlijk
een niet meer weg te denken man in de vereniging. De portefeuille “onderhoud ijsbaan” is zijn
deel en dat is nogal wat. De grote werken behoren tot zijn specialiteit. Werk aan de dijkjes,
duikers, kabels, vijzel, lichtmasten, lichtbakken, dat soort zaken zijn voor Marco een uitdaging.
De laatste jaren ook in nauwe samenwerking met Theo van Lieshout.
Vanaf 1993 is hij ook bestuurslid.
Notulen van de algemene Jaarvergadering 28 november 2002
Bestuur:
Voorzitter: P. Hoogland; secretaris: mevr. M. van den Haak (mevr. A. Engel-Boerée is tussentijds
afgetreden); penningmeester: P. van der Peet; leden: P. van Essen, C. de Vries, M. Zeulevoet
(opnieuw verkiesbaar), E. Verharen (opnieuw verkiesbaar), L. van der Wiel (opnieuw verkiesbaar).
Aanwezig: 32 leden.
De heer G.P. Stapel wordt herdacht in verband met zijn overlijden op 28 februari 2002.
Het geslacht Stapel komt al in 1927 voor in de notulen van de ijsclub. G.P. Stapel (Piet) droeg het
Spaarndamse verenigingsleven en natuurlijk ook Nova Zembla, een warm hart toe. Met zijn positie en connecties kreeg hij vele deuren open. Op jaarvergaderingen was hij een graag geziene en
positief kritisch meedenkend lid. Gewoontegetrouw nam hij plaats aan de befaamde ronde tafel,
waaraan van oudsher de nestor leden van Nova Zembla plaatsnemen bij de Jaarvergadering. Een
van deze leden neemt als laatste het woord in de rondvraag en bedankt het bestuur en commissieleden voor weer een jaar inzet voor de ijsclub.
Buiten het bestuur, zijn zij feitelijk de hoeders van de ijsclub.
De vergadering stemt in met het voorstel tot het wijzigen van de statuten voor wat betreft artikel
4 lid 2. Dit artikel behandelt het boekjaar en uit praktische overwegingen zal dit voortaan lopen
van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar. De notaris zal ingeschakeld worden.
Theo van Lieshout ontvangt de Wakerprijs uit handen van Gert Oud, u begrijpt wel waarom
(renovatie clubhuis). Maar Theo doet meer, ook spant hij zich al jaren in als trainer voor de
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trimgroep, als (mede) organisator van de Hemelvaartstoertochten en van andere evenementen.
Een bezige bij dus.
De contributie blijft ongewijzigd.
Bart Doeven moet door zijn hardnekkige rugblessure de trainingsgroep van het Gewest verlaten.
Simon Kuipers plaatste zich voor het NK Sprint en het NK Allround en wordt respectievelijk
tweede en zesde, hiermee tekent zich steeds meer zijn latere specialisatie als sprinter af.
Joop Oud biedt de voorzitter een bel aan en vraagt deze bel een ereplaatsje te geven op de baan.
In vroegere tijden werd het sluiten van de ijsbaan nog aangekondigd met behulp van een bel.
Nu is het de beurt van de voorzitter:
Vanwege het vele werk wat Joop Oud verzet heeft voor de vereniging en in het bijzonder voor de
trainingsgroepen, wordt hij benoemd tot erelid van Nova Zembla (hij is al sinds 1994 lid van
verdienste). Naast actieve sporter is hij vooral actief in de wedstrijdcommissie en later ook in het
bestuur (vanaf 1979 tot 1994), coördinator trainingsgroepen, coördinator kunstijsbaan, baancommissielid kunstijsbaan Haarlem, starter op kunstijsbaan, betrokken bij het schoolschaatsen,
schaatswedstrijden voor de Spaarndamse scholen op natuurijs, Hemelvaartsfietstochten, fietsen
op het wielercircuit etc. Teveel om op te noemen, kortom een harde, stille werker.
Ook hij is een telg uit een oud Nova Zembla geslacht, namelijk de families Hartog/Oud.
Seizoen 2001-2002
Eind goed, al goed!
Een groep leden onder aanvoering van Theo van Lieshout start met de renovatie van het clubhuis.
Vele vrijdagen en zaterdagen zijn er vrijwilligers op de baan te vinden. Degenen die er niet waren
hebben wat gemist, want behalve de gezellige sfeer waren er ook koffie en belegde broodjes. De
winter mag komen. IJsclub Nova Zembla is er klaar voor.
De Universiteit van Stellenbosch in Kaapstad, Zuid Afrika heeft onze voorzitter onlangs benoemd tot professor. Hij houdt voor belangstellende leden een lezing over de lage rugklachten
tijdens het schaatsen en fietsen. Velen hebben met deze informatieve lezing hun voordeel gedaan.
De Hemelvaartsfietstoertochten zijn een succes.
De nieuwe redactie van het clubblad heeft zijn werk uitstekend gedaan want er zijn twee prachtige bladen verschenen.
De bijdrage van de ijsclub aan de Spaarndamse zomerfeesten is dit jaar geen skeelerwedstrijd.
Nova Zembla levert personeel voor een hardloopwedstrijd dwars door de weilanden van de
Inlaagpolder. Een waar spektakel met na afloop onherkenbare deelnemers vanwege de bagger in
de sloten die als hindernissen in het parcours liggen.
Simon Kuipers, de ambassadeur van de vereniging, is opgenomen in de schaatsploeg van de
K.N.S.B.
De bestuursleden L. van der Wiel en P. van Essen zijn geslaagd voor het examen sociale hygiëne,
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wettelijk vereist om een kantine te mogen hebben. In ons geval dus een sociaal hygiënische koek
en zopie.
Seizoen 2002-2003
Eindelijk weer eens ijs, van 12 tot en met 14 december is de baan geopend, vrijdag 13 december
worden de traditionele wedstrijden voor de Spaarndamse lagere scholen gehouden, zaterdag nog
net de clubkampioenschappen, maar dan zet de dooi al weer stevig door.
De wedstrijden voor de Spaarndamse scholen (de St. Adalbertusschool en de Spaarneschool)
zijn traditioneel en worden als eerste gehouden als er ijs is. Altijd een kleurig festijn als je de
kinderen met onderwijzer(essen)s en natuurlijk vaders, moeders en andere familieleden op de
baan bezig ziet.
De renovatie van het clubgebouw vordert gestaag en het dak van het pomphuis en de bungalow is
vervangen. Een storm heeft de daken doen opwaaien, vandaar.
De bekende sportieve activiteiten vinden weer plaats. De trainingsgroepen, het schoolschaatsen
en de Hemelvaartsfietstoertochten, ze zijn niet meer weg te denken.
De voorbereiding van de festiviteiten ten behoeve van de viering van 125 jaar Nova Zembla
zullen het komende jaar worden opgestart. Gedacht wordt aan een jubileumnummer van het clubblad, een receptie en natuurlijk weer de grote feestavond voor leden.
Gert Oud reikt de Wakerprijs dit keer uit aan een duo, namelijk Jan Hofland en Ben van Huffel,
twee leden die sinds jaar en dag bij klussen op de baan paraat staan.
Mannen waar je op kunt bouwen.
De jaarvergadering wordt gehouden op 6 november 2003 en de ledenopkomst lijdt onder de concurrentie van de vergadering van de Dorpsraad, aangaande wel of geen flitspaal.
Door deel te nemen aan de Sponsorloterij steunen leden de club want de helft van de inleg gaat
rechtstreeks naar de club, een nieuwe inkomensbron waar de penningmeester veel van verwacht.
De bestuursverkiezingen leiden niet tot een andere samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: P. Hoogland; secretaris: M. van den Haak; penningmeester: P. van der Peet; leden: P.
van Essen, C. de Vries, M. Zeulevoet, E.Verharen en L. van der Wiel.
Seizoen 2003-2004
Deze winter geen ijs.
Weer een zomer van groot onderhoud.
De waterleiding naar het clubhuis wordt vervangen. De oude leiding die door de fortgracht liep is
op drie plaatsen lek. De nieuwe leiding wordt ingegraven in het dijkje. Met twee grijpertjes wordt
de klus in rotweer op een zaterdag geklaard. In het kader van de renovatie van het clubhuis, zijn
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de toiletten aangesloten (en ingewijd), de elektra vernieuwd, de wanden en plafonds vernieuwd en
het geheel is geschilderd. De centrale verwarming is geplaatst en aangesloten. Van twee lichtmasten wordt de verlichting/lichtbakken hersteld.
Simon Kuipers breekt landelijk door als sprinter. Hij is opgenomen in de Postcode loterij ploeg,
en traint nu met grote namen als Erben Wennemars en Gianni Romme. U kunt het allemaal in de
pers volgen en natuurlijk op zijn eigen web site: www.simonkuipers.nl.
De jaarvergadering wordt gehouden op 18 november 2004.
De bestuursverkiezingen leiden niet tot mutaties en we gaan dus het jubileumjaar in met het
volgende bestuur:
Voorzitter: P. Hoogland; secretaris: M. van den Haak; penningmeester: P. van der Peet; leden:
P. van Essen, C. de Vries, M. Zeulevoet, E.Verharen en L. van der Wiel.
De organisatie van de jubileumviering is in handen van P. van Essen, M. Zeulevoet en
P. van der Peet.
Het jubileumboekje wordt samengesteld door P. Hoogland, G. Oud, P. van Essen en L. van der
Wiel en geredigeerd door P. Admiraal. Drukkerij Excelsior zal het drukwerk verrichten. Er wordt
gestreefd naar een verschijning van dit boekje in de eerste week van maart 2005.
De receptie en feestavond worden gehouden in het Dorpscentrum te Spaarndam. Verder zullen de
actief sportende leden en ook de deelnemers aan de Hemelvaartstoertochten merken dat de ijsclub
haar 125-jarig jubileum viert.
De Wakerprijs is dit jaar voor Cees de Vries, die werkelijk aan de wieg van het jeugdschaatsen
van Nova Zembla heeft gestaan, en vele jaren aan vele kinderen plezierige sportbeoefening en
meer dan dat heeft gegeven. Trainingen, begeleider bij wedstrijden, jeugdkampen, sluitingsavonden,
zomaar een greep uit zijn arsenaal. Cees is bestuurslid vanaf 1982 en redactielid. Inderdaad, hij is
als een van de stille krachten in de ijsclub voor een keer uit de anonimiteit gehaald, terecht.
De trainingsgroepen ontstaan met de opkomst van de kunstijsbanen, in Alkmaar en later in
Haarlem. In 1979 beginnen Peter Zwart en Jan Timmer de eerste trainingsgroepen voor senioren en jeugd, met zomer en wintertrainingen, en ’s winters natuurlijk op het ijs.
Uit het schoolschaatsen op zaterdagmorgen ontstaat een instroom van kinderen in de jeugdtrainingsgroep. Op deze manier ontstaan er trainingsgroepen die gericht trainen, zomer en
winter om op kunstijs tot optimale prestaties te komen.
De trainers van deze groepen zijn in de loop der tijd geweest: Peter Zwart, Jan Timmer,
René Kiel, Joop Boerema, Dirk Neijzing, Cees de Vries, Dannis Smit, Carine van Schie, Jan Dirk
Bol en Klaas van ’t Veer.
Ook wordt er vanaf 1990 jaarlijks ijs gehuurd in Heerenveen om op recordjacht te gaan, meestal
in samenwerking met een andere vereniging.
Trainingsactiviteiten zoals fietsen, fietsen op het parcours van klassieke wielerwedstrijden,
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Uitreiking donatie Schipholfonds

trainingskampen in het buitenland, zomaar een greep uit de activiteiten van de trainingsgroepen.
Verder ontstaan er ook andere trainingsgroepen, zoals een trimgroep welke niet specifiek voor
kunstijs is bedoeld, een trainingsgroep van mensen die op dinsdagavond onder begeleiding
beter leert schaatsen, en een groep vroege vogels die op zondagmorgen een uur schaatst.
Al eerder is genoemd het zogenaamde schoolschaatsen voor kinderen op de lagere school.
Al deze activiteiten worden gedragen door vrijwilligers en ouders die sport voor de deelnemers
aan deze activiteiten mogelijk maken. In de wintermaanden heeft Nova Zembla zo ongeveer
200 mensen actief aan het sporten, een niet gering aantal.
De aanvraag voor een donatie van het Schipholfonds ten behoeve van de jubileumviering wordt
gehonoreerd en resulteert in een prachtig bedrag van 2.500 euro.
De motivatie van de toekenning is prettig om te horen: “125-jarige verenigingen kom je niet zo
veel tegen, dus een mooie kans eens iets terug te doen voor al die vrijwilligers die de vereniging
gaande houden”, aldus de voorzitter van het Schipholfonds, Mevr. Dra. Judith C.E. Belinfante.
Deze regels worden aan het papier toevertrouwd in de tweede week van februari 2005. Het ziet
ernaar uit dat we weer geen ijs krijgen.
De voorbereiding voor het jubileumfeest op 5 maart 2005 loopt goed, via e-mail wordt gecommuniceerd met onze voorzitter die voor zijn werk wederom een paar maanden in Zuid Afrika op zijn
leerstoel zit. Hij is wel op tijd terug in Nederland voor het jubileumfeest.
Het WK allround schaatsen speelt zich in Moskou af en tot vreugde van de schrijver van dit stuk
historie staan de borden met daarop de aankondiging van het jubileumfeest op 5 maart aanstaande
aan de dorpsgrenzen van Spaarndam.
Best wel iets om trots en zuinig op te zijn: 125 jaar IJsclub Nova Zembla.
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Deze foto heeft geen onderschrift nodig, alhoewel:

We bestaan 125 jaar! Welke club kan dat zeggen? Dat zijn er niet zo heel veel.
Elk jaar erbij is meegenomen, zeker als je afhankelijk bent van het weer, met name van Koning
Winter.
Je zal maar jaren lang penningmeester zijn van zo’n club en daarna voorzitter.
Altijd vóór de kar staan om deze te trekken. Zulke mensen vergeet je altijd omdat het toch gaat
zoals het gaat. Het zijn mensen met een hart voor de club.
Je zal maar vier feesten hebben kunnen (mede)organiseren: 100, 105, 110 en 125 jaar.
Zelf niet kunnen schaatsen, niet weten wat kunstijs is, maar wel met drie graden vorst naar de
baan lopen om te kijken of het ijs aangroeit.
Hij is Spaarndammer in hart en nieren, heeft niets met kunstijs, heeft een hekel aan tijdsverschil, maar heeft wel voor NOVA ZEMBLA jaren lang voor iedereen klaar gestaan.
Pim, dankzij mensen als jij hebben we een prachtig boek kunnen samenstellen ter gelegenheid
van het 125-jarig bestaan van jouw club en de club van alle Spaarndammers.
Een club heeft zulke mensen nodig, teneinde over 25 jaar wederom reden te hebben om zo’n
mooi boek te kunnen maken.
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Met dank aan de sponsors van IJsclub Nova Zembla:
Albert Heijn Spaarndam, Spaarndam
Automobielen / Rijwielen J.J. Balm’s Zonen BV, Spaarndam
Autoschade Engel & Zonen, Haarlem
Bosch Sport, Santpoort-Noord
Bouw- en Aannemersbedrijf Wempe BV, Spaarndam
Broodboetiek De 4 Granen, Spaarndam
Café Restaurant De Toerist, Spaarndam
Café Spaarndam, Spaarndam
Cafetaria en Cateringbedrijf De Twee Punten, Spaarndam
De Kapper, Spaarndam
De Rietpol, Spaarndam
De Zoete Inval / Hotel Haarlemmerliede, Haarlemmerliede
Dick Reus Keurslager, Santpoort
Drukkerij Excelsior, Haarlem
Electro-Technisch Inst. Buro J.A. Knijnenburg, Spaarndam
Galjé Kappers, Haarlem
Het Postwinkeltje, Spaarndam
Kapsalon Jerick, Spaarndam
Molenaar Haarlem BV, Haarlemmerliede
Praktijk voor Fysiotherapie Corefit, Spaarndam
Raad Administraties, IJmuiden
Rabobank, Santpoort-Spaarndam
Restaurant Babbels, Haarlem
Restaurant De Stal, Spaarnwoude
Restaurant Het Stille Water, Spaarndam
Schaatsen-Ruilbeurs, Haarlem
Speciale dank aan:
Het Schipholfonds
Rabobank Santpoort-Spaarndam
Het Spaarndamfonds
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