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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Voorbericht.
‘Wintersport’ is een bescheidene poging van schrijver dezes om aan de
Nederlandsche beoefenaars van ijsvermaken hetzij een beeld uit het verleden voor
den geest te roepen, of hun iets nieuws op dit gebied mede te deelen. Daar het
formaat van dit boekje aan zekere grenzen gebonden is, zijn de voor ons belangrijke
evenementen het breedvoerigst besproken en is de geschiedenis der ijssport in de
andere landen meer globaal behandeld. Ik heb bij dezen tevens het genoegen mijn
hartelijken dank uit te spreken aan hen, die mij de noodige gegevens verstrekten.
Zoo in de eerste plaats aan den Heer Ary Prins voor zijne hulp bij de samenstelling
van het hoofdstuk Figuurrijden en door de mij verstrekte bizonderheden omtrent
den Duitschen Bond. In de tweede plaats zeg ik den Heer K. Pander mijn besten
dank voor den tijd, dien hij heeft willen geven aan onze gesprekken over
‘vooroefeningen’, gesprekken waaruit wij beiden de hier te
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boek gestelde conclusies hebben getrokken. Ook den Heer Holst ben ik dank
verschuldigd voor het tijdelijk afstaan der oude jaargangen van Ned. Sport, terwijl
de Heer E. Smit te Glasgow mij omtrent de reglementen van ‘Curling’ en de Heer
C.G. Tebbutt gegevens voor den Engelschen Bond verschafte. Ook Jhr. E. Barnaart,
Herman Kolff, (Rotterdam), Jhr. W. Barnaart en Binnert Overdiep te Heerenveen
boden mij de behulpzame hand door het tijdelijk afstaan van photographiën en
manuscripten. Dat dit boekje tot den bloei van onzen wintersport moge bijdragen is
de wensch van
DEN SCHRIJVER.
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Beenen Schaatsen.
Tot de alleroudste overblijfselen uit ons voorhistorische tijdperk behooren
ontegenzeggelijk de zoogenaamde ‘beenen schaatsen’, die ook nu nog bij het
afgraven van terpen en vliedheuvels op verschillende plaatsen van ons land
gevonden worden. Het is betrekkelijk eerst sedert korten tijd, dat men het omtrent
den oorsprong dezer beenen in zooverre eens werd, dat zij tot voortbeweging op
het ijs moesten gediend hebben, want, toen in 1876 Jhr. Mr. F.J.J. van Eysinga een
soort koe- of paardenpoot aan een deftige vergadering van het Friesch genootschap
toonde en de meening geopperd werd, dat dit wel een soort van schaats uit den
ouden doos kon zijn, kostte het vrij wat moeite, dat idee eenigen ingang te doen
vinden. Hoe men de zaak ook besprak en het been bekeek en omdraaide, men
wilde er niet aan gelooven. De Secretaris van het Genootschap maakte er, bij wijze
van een welgemeenden steek onder water aan het adres van de meest geloovigen
van de vergadering, een aardigheid van in het jaarverslag. Dit werd door een der
buitengewone leden, Jhr. C.A. Rethaan Macaré te Middelburg gelezen, en deze nu
bracht meer licht in de zaak, door de mededeeling dat in 1810,
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1813 en 1834 tal van dergelijke beenderen in een terp bij Serooskerken op
Walcheren gevonden waren.
De groote vraag is echter nog steeds: Zijn die beenderen ‘schaatsen’ geweest,
m.a.w. reed men er op, op de wijze die wij tegenwoordig schaatsenrijden noemen?
De meeningen daaromtrent zijn verschillend, ofschoon men algemeen van gevoelen
schijnt, dat er wel degelijk op gereden is.
Ik zal in hoofdzaak nagaan wat er van bekend is. Beenen schaatsen zijn m.i. een
geruimen tijd in gebruik ge-

Beenen schaats.

weest, want men vindt ze niet alleen te zamen met steenen voorwerpen, doch ook
met bronzen pijlspitsen en zelfs met overblijfselen uit het Romeinsche tijdperk. In
April 1869 werden namelijk op het terrein van Gooch & Cousin's magazijn, London
Wall, een paar beenen schaatsen gevonden, te zamen met een paar Romeinsche
sandalen. Het aantal beenderen dat over geheel Noordelijk Europa gevonden is, is
legio. In de musea van Cambridge en in het British Museum te Londen heb ik
schaatsen gezien, die volkomen met die van de collectie van wijlen Mr. J. v. Buttingha
Wichers overeen komen. Die te Cambridge bewaard worden, zijn geslepen uit de
radius van een hert, hetgeen bewijst dat men zich op dergelijke beenen schenkels
voortbewoog, ten tijde dat de herten in het Fendistrict nog aanwezig waren. Ook in
Guildhall en de musea te York, Edinburgh, Saffron Walden en in het museum van
New-
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castle zijn beenen van deze soort tentoongesteld. In het zuiden van Zweden en
Noorwegen zijn er een zeer groot aantal gevonden. Degene, die ik in de musea van
Christiania en Stockholm zag, zijn allen gelijk aan de hier in het land gevondene,
zooals die uit de terpen van Hartwert en Oosterend (prov. Friesland), te Indoornik
en in de rivier de Linge, te Wijk bij Duurstede en te Katwijk (uit een zanderij van den
heer Westerbaan). Ook te Haarlem werd, bij de uitvoering van eenige
gemeentewerken, een dergelijk been opgedolven. In ‘De Navorscher’ van 1859, bl.
239, geeft de heer J.H. van Lennep bericht omtrent een te Moorfields gevonden
e

beenen schaats uit de 13 eeuw. Daarbij werd meegedeeld, dat de burgers dier
stad zich oudtijds, bij vriezend weer, vermaakten met ‘schaatsenrijden’, waartoe zij
de beenderen van dieren aan hunne voeten bonden, met behulp waarvan zij,
voortgestuwd door met ijzer gepunte stokken, zich met groote snelheid voort
bewogen.
Laat ik nu eens kortelijk nagaan, in hoeverre er gegevens zijn om aan te nemen
dat men er werkelijk op ‘gereden’ zou hebben. Er zijn twee mogelijkheden: òf men
gebruikte ze om op te glijden, òf om er bepaaldelijk, zonder behulp van stokken, op
te ‘rijden’. Voor de laatste veronderstelling pleiten twee gegevens. In Newcastle zijn
een paar beenen schaatsen, waarbij de ‘overlevering’, dat een Hollandsch matroos,
vóór een paar eeuwen daarop het eerst op de Tine zou gereden hebben. Ten tweede
schijnt men wel degelijk op koeienribben gereden te hebben, als men tenminste
mag gelooven, wat de heer W. Eekhoff op bl. 107 van de ‘Nieuwe Friesche
Volksalmanak’ van 1863 schrijft: ‘toen de bedaagde pedel van het antiquarisch
Kabinet te Newcastle mij verhaalde, dat hij in zijne kindschheid op koeribben gereden
had’. Ook placht men wel spottenderwijs tegen iemand, dien men verreweg de baas
is te zeggen: ‘Ik kan wel op koeribben tegen je rijden.’ De tweede meening is, dat
men zich heeft voortgeduwd zoo-
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als op een prikslede, met stokken, gewapend met ijzeren punten. Hiervoor bestaan
veel deugdelijker gegevens. In ‘Joseph Strutt, The Sports and Pastimes of the people
of England, in de ‘Description of the most noble city of London’ enz., later in het
Nederlandsch aangehaald door den voorzitter van het Zeeuwsch genootschap
Lambrechtsen van Rithem en in het werk ‘Schaatsenrijden’ van Wichers komt een
verhaal voor, dat zeker wel de alleroudste bescheiden voor dit onderwerp bevat.
Het is een verhaal uit de levensbeschrijving van Thomas à Becket, door diens
*
secretaris Fitzstephen ± 1190 geschreven.
Genoemde geleerde monnik verhaalt daarin, hoe, wanneer het groote water,
hetwelk de noorderwal der stad omspoelt, bevrozen is, vele jongelieden zich op het
ijs vermaken. Sommigen schuiven met passen, die zij zoo groot mogelijk maken,
(stryding as wide as they may), of glijden vlug over het ijs. Anderen binden botten
aan hunne voeten en onder hunne hielen en schuiven zich met puntig beslagen
stokken vooruit. ‘As swiftlie as a birde fleyth in the air,’ zegt hij. Dit klopt met de
beschrijving uit Moorfield, terwijl de andere meening, als zoude men werkelijk op
beenen gereden hebben, slechts op gezegden en eene spreekwijze berust.
Ik houd het echter voor zeker, dat de beenen, die wij nog voortdurend uit terpen
opgraven, tot geen ander doel hebben gediend, dan om op voort te glijden, vooral
om, met behulp van stokken vóór den wind te gaan, doch geenszins om b.v. tegen
een flinken bries op te ‘rijden’.
Met des te meer zekerheid durf ik zulks veronderstellen, daar alle beenen, die ik
gezien heb, vlak afgeschuurd waren in de lengte, doch hoegenaamd niet verbrokkeld
of gesleten

*

Vita STI. Thomae Cantuariensis archiepiscopie a wielielmo Stephanide Johanne Sarisberiendi
Episcopo camotenii et aliis auctoribus coaetaneis conscripta. Londini. Typis Wilhelmi Bowyer
1723.
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overdwars, hetgeen toch het geval zou moeten geweest zijn, indien men ze tot
afzetten had gebruikt. En zonder ‘afzetten’ is er toch werkelijk geen kans om, hoe
langzaam ook, vooruit te komen. Wel is het mogelijk om er min of meer loopende
op voort te komen, doch dan komt men op het gebied van de sneeuwschoenen en
aangezien deze veel ouder zijn dan zelfs de beenen schaatsen, is het zeer wel aan
te nemen, dat de oude Germanen, Noren, Zweden en Anglo Saxen naar het model
der sneeuwschoenen een soort ijsschuivers of glijders hebben gemaakt.
De jongens in Westphalen gebruikten eveneens koeribben voor een dergelijk
doel, (volgens Vieth).
‘Nog heden ten dage zijn een soort van uit been vervaardigde schaatsen bij een
volksstam in Siberië in gebruik; een dergelijk paar is in het Rijks Japansch museum
von Siebold te bezichtigen. Deze schaatsen zijn vrij wat beter dan de andere beenen
schaatsen voor het doel geschikt, daar zij in vergelijking van hare hoogte tamelijk
smal naar de punten, als de snebbe van een vaartuig oploopende, van dwars
doorgeboorde openingen voorzien zijn, voor het doorlaten der koorden.’ Verslagen
en Mededeelingen der K. Acad. v. Wetenschappen, Jaargang 1860, bl. 117).

Leekeblommen.
De Brit moge ons al voor een groot deel de eerste gegevens verstrekken voor ons
eigen volksvermaak bij uitnemendheid, de sage, de bijkans, verdwenen poëzie, die
schier elk plekje gronds van ons landje vol geheimzinnige gedaanten weet te
tooveren, heeft nog oudere rechten.
In onzen tijd van sporen en rammelende stoomtrammen
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zijn zij verdwenen, de liefelijke meir-wijven, de boschgoden, de weerwolven,
woudmannetjes en witte wijven, doch vergeten zijn zij gelukkig nog niet, ze leven
voort in den mond des volks. Iedere boer weet u het Huldtooneel, de Stoppelberg
bij Noorddorp te wijzen, en zegt nog met een geheimzinnige, fluisterende stem, op
het heuveltje wijzende: ‘Dáár werd Bruno op het schild verheven.’ Zoo leeft ook de
sage der Leekeblommen nog in Groningerland voort. Wat de oude Groningsche
landlui elkander nog weten te vertellen, wanneer ze bij de vuurplaat zitten en de
winterverhalen, ouder gewoonte de ronde doen? Ik zal het u zeggen.
In overoude tijden, toen het land tusschen de Lauwerzee en de Dollart nog
grootendeels door, woeste gronden en bosschen bedekt was, troonde daar, te
midden van een groot, heilig woud de God van het ijs. De trillende bladeren der
abeelen zijn gevallen. De beuken en eiken buigen hunne kruinen onder den fellen
N.O. wind en het rijk van den wintervorst is begonnen. Slechts dennen, sparren en
hulst steken hun donker groen boven het besneeuwde moschbed uit. Er heerscht
een diepe stilte in het woud,

Leekeblom.

want nauw heeft de koude de wateren doen stollen of de wintervorst, die in het
diepste van het geboomte een reusachtig kristallen paleis bewoont, regeert over
het land en de oude Germanen trekken van heinde en verre naar het heilig
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oord, ter bedevaart. Eerbiedig brengen zij den vorst van het ijs hun hulde. En als
teeken van hun vromen gang, namen zij dan van uit het heilig woud een hulzetakje
mee naar de vergelegen leemhut, als goede talisman voor de nooden van den
komenden winter.
Zekerlijk een gepast teeken voor hun bedevaart, daar de hulst op de lage
kleigronden van Friesland niet gevonden werd.
Die leekeblom nu is langzamerhand veranderd en verbasterd. Wanneer men
nagaat, dat van Adgild, een koning der Friezen, die in 679 stierf, door den Frieschen
geschiedschrijver Arend gezegd wordt, dat hij, hoewel niet met het Christendom
ingenomen, het nochtans niet belemmerde, doch het veeleer begunstigde, dan kan
men vrijelijk zeggen, dat die leekeblommen-legende dagteekent uit den tijd, dat de
heidensche goden nog in eere werden gehouden, dus omstreeks 500 of 600 n. Ch.
Hoe eigenaardig, dat die zelfde teekenen van een volbrachten tocht naar Leek daar
ter plaatse nog steeds op het ijs worden verkocht. Aan de vervaardiging van het op
bladz. 6 afgebeelde takje is een weinig extra zorg besteed, doch het is het
‘oorspronkelijke’ volledige model. De middenste rij bloemen is van goud papier, de
andere zijn uit rood, rose en oranjepapier gemaakt. Nog wordt, telken jare zulk een
hulstetak als hoofdprijs op de hardrijderijen van de ijsvereeniging Leek vereerd, en
als supplement een hulstetak van zilver benevens een som geld.
Behalve deze Leekeblommen, was het eertijds de gewoonte ook jonge paarden,
mantelgespen, wapens en andere metalen voorwerpen als prijs te geven. Bij ons
te lande bestonden de prijzen veelal uit tinnen, doch ook wel uit zilveren lepels,
e

bokalen, borden, kannen en schotels, terwijl het in de 17 eeuw ook veelal de
gewoonte was, de boeren te laten rijden om een vetten gans.
e

e

Ook werd er in de 16 en 17 eeuw, b. v. bij het kat-
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kneppelen, wijn als prijs uitgeloofd. Ja zelfs werden voor dit barbaarsch spel
eveneens zilveren voorwerpen als eereteekens uitgereikt. Dit ‘kat kneppelen’ was
een vermaak, welks gezicht alleen voldoende zou zijn om een middelmatig agent
van politie op de plaats dood te doen blijven. Een kat werd namelijk in een ton
gestopt en deze daarna dichtgespijkerd. Nu trachtten de heeren amateurs die ton
zoo hard mogelijk tegen een paal te slingeren. Hij die dit met zooveel kracht deed,
*
dat de ton uiteenspatte en de kat er uit sprong, kreeg den prijs.

De ontwikkeling van het schaatsenrijden en iets over
oud-Hollandsche wintervermaken.
Wat de ontwikkeling van het schaatsenrijden betreft, deze is natuurlijk onafscheidelijk
van den vooruitgang, die langzamerhand in het vervaardigen van schaatsen viel
waar te nemen.
Ik ben het op dit punt niet met sommige Engelsche schrijvers eens. De heer H.
Goodman spreekt in zijn ‘History of skating’ (Fen Skating, bl. 26) van een ‘wooden,
a bone and an iron age of skating’. Dit is misschien zoo'n slechte vergelijking niet,
want dat de beenen schuivers een voor het ijs dienstbaar gemaakt soort van schui-

*

Op de Sporttentoonstelling te Scheveningen in 1892 waren in de ijsafdeeling verschillende
prijzen uit het begin van deze en het einde der vorige eeuw bijeengevoegd. Deze bestonden
uit lepels met gedreven steel, tabaksdoozen, tabakspotten, zilveren vuurtesten om de
Gouwenaar aan den gang te houden, brandewijnkommetjes en zelfs een sauskom, alles van
zilver en voorzien van de noodige inscripties.
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vers zijn (skier = sneeuwschoenen, in het Deensch), (skridskoar = schrijd-schoenen
in het Zweedsch), staat bij mij vast. De heer J.M. Heathcote zegt op page 7 van
‘Skating’ in de ‘Badminton Library’ dat ‘there is no historical evidence, that iron
blades were used in mediaeval times.’ Volgens hem zou men dus in de
middeleeuwen de ijzeren schaatsen niet gekend hebben. (Hij noemt als eerste
datum het jaar 1572, toen Alva's soldaten door de Geuzen op ‘schaatsen’ werden
aangevallen.) Dit is onjuist, want H. Baron Collot d'Escury zegt in ‘Hollandsch roem
in kunsten en wetenschappen’ (1824, dl. I, aant. bl. 239, 240): ‘Het rijden op het ijs
met een soort van schoeisel van gladde en scherpe ijzers voorzien, is een kunst,
e

welke hier bepaald thuis hoort en reeds in de 14 eeuw beoefend werd. Dit berust
niet op losse gronden, immers in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage is een
handschrift aanwezig, naderhand in 1487 en eindelijk nogmaals in 1490 uitgegeven,
waarin beschreven staat, hoe een zekere maagd Lydwine van Schiedam in het jaar
1395, toen zij op het ijs op ‘Atscoloeden’ reed, van de been geraakte en zich leelijk
bezeerde, zoodat zij jaren bedlegerig moest blijven. ‘Want doe si opt leste van haar
XV jaren was, ghinc si op scolootsen met haeren even oude maechden op het ijs
spelen omtrent onser vrouwen lichtmisse en daer quam een van haer gesellinnen
riden op 't ijs en raecte haestelic Liedwi, also Dz. Liedwie viel op een hoop scollen
van ijs ende brac een corte ribbe in haer rechter side.’
Aangenomen dat men de beenen-glijders als locomotie over de ijsvlakte zou
gebruikt hebben omstreeks 500 á 600, dan is het niet aan te nemen, dat men eerst
e

in de 14 eeuw op het idee zou gekomen zijn, om die beenen wat sterker te maken.
Immers reeds in het Saxo-Frankische tijdperk, maakten onze voorouders reeds
zulke voorwerpen, welke stevig en tegen geweld bestemd moesten zijn van ijzer
en brons. En bovendien maakten zij voorwerpen van zeer
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saamgestelden aard, en versierden die op zeer kunstige wijze. Zoo zijn in de musea
verschillende voorwerpen bijeen, die van groote bedrevenheid in het smeden
getuigen, als balansen, armringen, halssieraden, gordels, mantelhaken en gespen,
gezwegen nog van de zeer sterke en toch lichtgevormde wapenen. En, dat alles
werd reeds vóór Karel den Groote's tijd vervaardigd!
De beenen schaatsen moeten dus dunkt mij, om boven staande redenen reeds
e

veel vroeger dan in de 14 eeuw door ijzeren vervangen zijn.
In Zweden stelt men de waarschijnlijke oorsprong der ijzers dan ook veel vroeger,
en begrondt dit op de wetenschap, dat het ijzer omstreeks 200 à 300 n. Chr.
algemeen in Skandinavië werd gebruikt en ten tweede op het feit, dat de aloude
Finsche stammen (naar hunne sneeuwschoenen skrid-Finnai genaamd) ijzeren
staafjes of ijzers onder hunne sneeuwschoenen bevestigden. Men meent hieruit
het ontstaan van ijzeren schaatsen te mogen afleiden.
Hoe dit ook zij, in het laatst van 1300 werd er hier te lande gereden en of nu die
juffer Lijdwine van Schiedam te lang daar gepleisterd heeft en daardoor misschien
minder vaste enkels had, willen we in 't midden laten, zeker is het, dat we tijdens
den Spaanschen oorlog al aardig beslagen op het ijs stonden; en dat de Haarlemsche
rijders ook toen al vlug ‘de bocht uit konden komen’, blijkt uit de geschiedenis van
de belegering van Haarlem, toen menig ordonnans, spijt Spaansche musketkogels
over de Meir vloog, om behouden weer binnen de poorten terug te keeren, beladen
met proviand of tijdingen van buiten. Ja, zelfs vrouwen en kinderen trotseerden den
zuidelijken belegeraar en deden een tochtje op de Haarlemmer meer, wanneer zij
den lust tot het ‘doen van een klaphakje’ niet meer konden beteugelen.
Ik zou wel willen, dat mijne goede bandy-makkers dien tijd eens beleefd hadden.
Ik wed, dat we telken avond met
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den weidtasch vol Spanjolen weer het Spaarne binnen kwamen.
Nauw is het ijsvermaak verbonden aan ons volk. Aan onze taal schonk het
spreekwoorden, aan onze dichters tal van keurige, dikwerf geestige rijmpjes en
gedichten. De Jaarboekjes hadden meestal hun bijdrage van den een of anderen
winter-poët. De Liederboekjes bleven ook niet achter, evenmin als de Almanakken.
LeFrancq van Berkhey vooral weet een vroegeren ‘ouderwetschen winter’ zoo
smakelijk te verhalen, dat ge de anijsmelksmaak onder het lezen begint te proeven.
Zijn ‘Dichtlief en Gloorroos’ vergunt ons tevens een aardigen blik in het vroolijke
gezellige leven onzer voorvaderen op het gladde pad. Doch niet alleen de letterkunde
werd verrijkt door de indrukken, die de winter op de harten der poëten wist te maken,
ook onze kunst koos de lange winters en de joelende, narrende en fleurende
ingezetenen van het gemeenebest tot model.
Reeds zeer vroeg begonnen de schilders belang te stellen in de zoo bij uitstek
*
aan tafereelen rijke ijsbaan Avercamp heeft eenige stukken gepenseeld, die ons
het leven van dien tijd als het ware voor oogen stellen. Een zijner stukken, op het
aloude ijsvermaak betrekking hebbende, behoort aan den heer Koenen te
Amsterdam, (bekend om zijn vele winter-stadsgezichten om en in de stad Haarlem).
Nicolaas Berchem, S. Molenaar, de Noter enz., gaven ons kijkjes in de zeden van
dien tijd. Waar van Breen de Vijverberg weergeeft, bedekt met een voorname schaar
van ridders en jofferen, trekt Ostade met glimlachend gelaat naar de een of andere
boerenkermis, en pakt de lollige boeren-dronkelappen en hunne dikke wijven met
een paar geestige pennetrekken van het ijs op, om ze naderhand weer tot

*

Op een schilderij van Adr. v. Nieuland, ziet men een maskerade afgebeeld, gehouden door
de ‘Narrengilden’ ten tijde der middeleeuwen.
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een vroolijk geheel te kneden in een paneeltje, zooals alleen hij en Tenier ze wisten
te geven. ‘Van alles’ lieten die oude schilders op hun doek paradeeren. O. a. rijdende
boeren, die de baan onveilig maakten met hun slierende slingers. Doch die slingers
zou Ostade niet graag gemist hebben! Waar zou anders de buitelende boerendeern
moeten blijven en de met handen en voeten naar het geval wijzende en schaterende
Jochems en Japiksburen, die weer op hun beurt door jongens met sneeuwballen
worden gegooid? Ook zakt er op den voorgrond meestal een oud wijf of dik
manspersoon door de traditioneele bijt en kunnen die heeren artisten er evenmin
buiten om een hond of een baanveger bij een boom te posteeren. Iets verder zijn
de verkleumde bijthakkers aan het werk, om zich straks naar het koeken-zoopie te
begeven, waar de krans en het zwaantje uithangt. Heesch, maar met veel variatie
van toon en onder voortdurend handenwrijven en klompentrappelen, vent hij de
anijsmelk, die nooit opraakt, de koek, waar men zulke bloedige wonden mee kan
slaan en de andere dranken uit de kommen die steeds zoo nauwkeurig en schuchter
door de tegenwoordige tochtenrijdende dames worden bekeken, alvorens ze aan
de lippen te zetten. Weer een ander tafereel stelt een kermis voor. Er wordt gedanst
en gereden, tot op den verren horizont. Een ar draaft voorbij! Een fraai gekleede
dame met den ouderwetschen witten halskraag, het zware kleed van brocaat en
een lossen sluier als eenige bedekking tegen de koude, zit in de rijk versierde slede,
gemend door een koetsier met den vederbos op den hoed, het zwaard op zijde. Iets
verder zweept een kleine kleuter den drijftol. Ginds, achter de oliekramen is het
zwart van de menschen. Daar staan de draaisleedjes. Deze sleedjes zijn door lange
koorden aan een paal verbonden, die door het ijs in den grond is geslagen. Eenige
jongens brengen de toestel in beweging en voort vliegt men, in steeds grooter vaart,
tot de ongeduldige liefhebbers,
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die het spel aanzien, op hun beurt weer hun zoetelief meetroonen en een nieuwe
bezending Kobussen en Agnietjes in de mallemolen heeft plaats genomen. Een
boer is zuinig op een dubbeltje, maar heeft hij een paar vriendelijke bruine kijkers
en een paar frissche wangen naast zich, dan wordt hij een heel ander mensch.
Nauwelijks blaast de jongen van den oliebollenkraam op den hoorn, ten teeken dat
de bollen warm zijn, of het klinkt weldra: ‘Leg reis op Keetje!’ en als een troep jonge
terriers stuiven ze straks holderdebolder de oliebollenkraam binnen. Geen vijf
minuten later en ze staan bij den dobbelbak van Mozes Schrap, en als Geurt en
Job om hun vroolijke hartjes gedobbeld hebben, tot ze het mijn en dijn geheel en
al kwijt waren, dan gaan ze kijken bij den kwakzalver, tot eindelijk een van de troep
hem een lang bedacht gezegde naar het hoofd slingert, dat alle omstanders in een
schaterlach doet uitbarsten. Iets verder wordt door een troepje buitenlui koek gehakt,
hetgeen de jongens zich ten nutte maken om de brokken weg te kapen. Weer verder
is een groote menigte bijeen, het ijs is er geel van het water, dat er op staat. Twee
honden, die er alles behalve uitzien, alsof zij zelve eenige humor in de zaak konden
ontdekken, staan op notendoppen en glijden hulpeloos vóór den wind het ijs af,
terwijl de menigte bij elke mislukte poging der arme dieren, om weg te loopen, het
uitgilt van de pret. Nu worden weer nieuwe weddenschappen gesloten en weldra
glijden twee katers met even benauwde gezichten de baan af. Daar klinkt plotseling
het geroep van: ‘houdt hem! houdt hem!’ Een zakkenroller heeft van de gelegenheid
geprofiteerd en zijn slag geslagen, en spoedt zich over de wijde vlakte. Een wilde
jacht is het gevolg, doch reeds wordt dit in de verte door eenige boogschietende
heeren opgemerkt. Straks werpen zij kruisboog en pijlen weg en weldra is de snaak,
hoe hij zich ook wendt en keert, gevangen en de betraande wangen
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van de beroofde juffer plooien zich tot twee aardige kuiltjes, nu ze haar fluweelen
beugeltasch weer terug ontvangt. Een groote bruiloft in een lange reeks van arren
komt de kermis op en strooit lekkernijen onder de jeugd. Er zijn zeer fraai
beschilderde sleden bij. (Immers Jan Steen, van Goyen en Esayes van de Velde
achtten zich niet te gering deze te beschilderen. Van Breughel, Van Everdingen en
Wouwerman zelfs leenden zich daartoe.)
De kermis op de Maas in 1763 door La Fargue geteekend, is wellicht de fraaiste
gravure van dien aard. Naast hooiwagens ziet men karossen en kalessen, door
vierspannen getrokken, en arren zonder tal bewegen zich in alle richtingen over het
ijs.
In Amsterdam kwamen in 1848 de militairen op het ijs en tirailleerden daar. Zij
‘boeiden aller oog door cierlijke en vlugge bewegingen.’ Ook de schutterij kwam wel
eens op het ijs. Ik heb heden ten dage ook eens een schutterijtocht op schaatsen
mee gemaakt. Afstand circa 2 uur gaans. Of wij de toeschouwers door ‘cierlijke
bewegingen wisten te boeien, wil ik in het midden laten, doch dat we hen
amuseerden, geloof ik vrijelijk te mogen aannemen.
Ook in ettelijke prenten is ons volksvermaak vereeuwigd. Rembrandt, Hans Bol,
Claes Visser, Joh. v. d. Velde, Dusart, Luyken, Jacob Cats en meer bekende
verluchters maakten prenten, betrekking hebbende op het nooit volprezen, gezellige
oud-Hollandsche wintervermaak.
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De ontwikkeling van het schaatsenrijden in verschillende Landen.
Engeland.
Even nauwkeurig als wijlen onze bekwame ‘Bonds-Secretaris’, de heer Mr. J. v.
Buttingha Wichers de gegevens van onze oud-Hollandsche wintervermaken heeft
verzameld, even nauwgezet gaat de heer N. Goodman in zijn werk ‘Fen Skating’
alle mogelijke gehouden wedstrijden in het schaatsenrijden stuk voor stuk na, en
noemt ons alle beroemdheden van die dagen. Uit deze bron zij het mij vergund U
een en ander mee te deelen. Uit ‘Pepy's Diary’ blijkt dat er reeds ten tijde van James
II, door hooggeplaatste en aanzienlijke personen gereden werd. Volgens Goodman
is het schaatsenrijden door twee verschillende invloeden uit Holland in Engeland
ingevoerd. Ten eerste door den invloed van Willem III's hof. Wat de vroegtijdige
populariteit van het schaatsenrijden in het Fen District (het land, gelegen tusschen
Lincoln en Cambridge) verklaart, zoo schijnt het dat Nederlandsche Refugees daar
hun nationaal wintervermaak hebben ingevoerd. Ook gelooft men, dat de bekende
Vermuijden daartoe veel heeft bijgedragen. De oude Engelsche korttijden of records
zijn mijns inziens geheel onbetrouwbaar. Zoo wordt er verhaald dat een zekere
Gittam van Nordelph de mijl (1609 M.) in 2 m. 29 s. deed. Als hij het zelf gezegd
heeft zal het wel met blauwe letters op ZEd.'s voorhoofd gestaan hebben. Verder
zijn in 1823 de 3 gebroeders Drake van Chatteris bekende rijders geweest. In 1814
te Ramsey had een beroemde match plaats en sloeg Young van Mepal den
bekenden Thompson. Op 23 Jan. 1823 werden 16 der beste

Pim Mulier, Wintersport

16
e

rijders tegen elkaar beproefd, met het eindresultaat dat in de 4 of
beslissingsprijskamp Young Bradford sloeg.
Young werd slechts zeer zelden geklopt; eens door Ayres, aan wien hij ¼ yard
voorgegeven had, en in 1830 door J. Charles van Stretham. Daarna sloeg hij echter
weer de beste rijders als Cave, May en Bradford. In een tweekamp tusschen Young
en May werd vervolgens nogmaals zulk een reuzen record gereden, n 1, 5 m. 2 s.
over de 2 mijl!!! en Turkey Smart deed toen tevens 2 m. 3 s. over de mijl!!!
Ik wed, dat als de heeren het lezen konden, ze het zelf niet zouden willen gelooven.
Het geeft den onervaren vreemdeling, die er over schrijft, zoowat hetzelfde gevoel
als een Gymnasiumleeraar moet bekruipen, wanneer hij den aartsluiaard van de
klas een ‘uitmuntend’ meet toekennen voor schriftelijk proefwerk, waarvan de
vervaardiging voor immer met een zwarten sluier zal overtrokken blijven.

Oude Turkey Smart.

Nadat Young, de Drake's, de Staple's, Egar en Farrer verminderd waren, won
Berry van Ramsey en na hem Needkam (1846) bijna alle wedstrijden. Eerst in 1850
is er weer eens iemand, die naam maakt, n.l. Larman Register. In 1854 komt Turkey
Smart opzetten, slaat alle mededingers gemakkelijk en heeft altijd den tweeden
man in alle wedstrijden. See, bijgenaamd Gutta Percha; omdat hij zoo bijzonder
taai en sterk was, geslagen. Eerst sinds 1861 wordt de oude Smart een enkele maal
door See geslagen. In 1876 sloeg Turkey Smart nog al de Birminghamsche rijders,
(waaronder goede schaatsen als March, Wiles en Barnes) met meer dan 250 yards
in de mijl.
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Eindelijk werden de beide kampioenen te oud en werden zij door jongeren geslagen.
Sinds dien tijd is George Smart de Kampioen. Om een idee te geven van de
superioriteit van dezen rijder, kan dienen, dat hij in 1879 - 80 in alle wedstrijden
waaraan hij deelnam, den eersten prijs verwierf; zegge 27. In 1880 - 81 won hij
eveneens alle wedstrijden, zegge 28 eerste prijzen. Ook zijn broeder Jarmen Smart
was een goede rijder. De tegenwoordig bekende James Smart deed toen nog niet
aan wedstrijden mede. Doch George See, hier te lande even bekend als Smart,
e

reed toen reeds met succes in de wedstrijden en hem kwam in 1880 de 3 plaats
toe.
Feitelijk is er eene pauze in den vooruitgang van het schaatsenrijden, welke in
Engeland van 1880 tot 1890 aanhoudt, daar de winters gedurende dien tijd slechts
twee, hoogstens drie dagen ijs opleverden. In dien tusschentijd is de Engelsche
Bond de ‘National Skating Association of Great Britain’ veel vooruitgegaan en heeft
het amateurschaatsenrijden veel bevorderd.
Op mijn verzoek is de heer C.G. Tebbutt zoo goed geweest zijne ideën over de
tegenwoordige toestanden in Engeland in enkele regelen weer te geven. Hij schrijft
ongeveer aldus: Gedurende het tijdvak 1880 - 90 werd de belangstelling in het rijden
alleen gaande gehouden door de deelname van een paar onzer beste rijders aan
Internationale wedstrijden. Nu de laatste 3 winters gunstiger zijn geweest, is die
belangstelling in onze wintersport echter weer opgewekt geworden. De superioriteit
van de Fen bewoners is meer dan ooit gebleken, daar waar andere rijders tegen
hen in het krijt traden. Daar zij met hun langen rechten slag alles sloegen, is men
zich, ten einde ook andere rijders een kans te geven, tevens op de kleinere afstanden
gaan toeleggen, zooals de 804½ yards en de kwart mijl (402 y.). De stijl van het
Fen-district is goed, doch wat ons ontbreekt
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is, dat de beste sportslui, de sterkste athleten zich op het hardrijden gaan toeleggen,
zooals bij de Hollanders het geval is. Het enorme succes der hooge noorsche
schaatsen is oorzaak dat velen ze hebben aangeschaft, doch deze schaatsen
hebben hetzelfde als onze Fen-stijl. Men moet er zich mede vertrouwd maken. Op
't oogenblik kunnen slechts een 3 of 4-tal rijders ze behoorlijk gebruiken. Daar er in
Engeland zelden goed hard ijs is, zullen zij echter slechts door een gering aantal
(de beste rijders) gebruikt worden.
In de omstreken van Londen is het hardrijden zeer populair geworden, hetgeen
te danken is aan de moeite die de metropolitan Skating Association zich geeft.
Reeds hield zij een serie wedstrijden te Hendon (Welsh Harp).
De beste wedstrijden en de beste organisatie zijn te Littleport. Nooit is er in
Engeland zoo'n goede baan gemaakt, en zijn de inrichting en de contrôle zoo goed
geregeld, noch de prijzen zoo kostbaar geweest. Dit is geheel te danken aan de
vriendelijke, belanglooze bereidwilligheid van den heer J. Peacock en aan de energie
der Littleport Skating Association.

J.C. Aveling Esq. en G. See.

Dat de verleden winter gemaakte tijden zooveel beter zijn, is te danken aan de
ss

betere qualiteit van het ijs. Een systeem, door de N.S.A . geadopteerd, werkt zeer
gunstig: Men geeft badges (een soort onderscheidingsteekens in den vorm van
banden, die men om den arm draagt). De beste tijd is door den heer Aveling behaald,
n.l. de mijl met 3 bochten in 3.24⅕.
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Ofschoon zijn gezondheid niet al te goed kan genoemd worden, is James Smart
nog steeds de beste beroepsrijder. Na hem komen G. Ward, dan Geo See en
eindelijk A. Boon.
Onder de amateurs, is Mr. J.C. Aveling de beste, (winner van het Kampioenschap).
*
Hij heeft echter nog nooit tegen Tarring of C. Tebbutt gereden .
Laat mij aan deze beschouwingen van den heer Tebbutt nog een enkel woord
toevoegen. De Engelschen zijn goede sportslui en we zouden vrij wat meer moeite
met hen hebben, wanneer ze over meer oefentijd konden beschikken. De nieuwste
tijden hunner amateurs zijn echter aan de onze vrij inferieur. Zij zijn als volgt: ¼ mijl
36⅕ sec. C.G. Tebbutt te Bury Fen, 23 Dec. 1886. ½ mij] W. Loveday en C.G.
Tebbutt, beide 1 min. 32 sec., te Amsterdam, 3 Jan. 1889. De mijl Aveling in 3.24⅕.
1 mijl James Smart (prof. 2.53 te Hamar). 3 mijlen J. Smart 9 m. 13 s. te Hamar, 3
Jan. 1891 (gevallen).
De tijden in 1893 gemaakt zijn iets beter. Zoo deed J. Aveling over de ½ mijl 1
m. 34⅖ s. te Lingay Fen, Jan. 1893.

C.G. Tebbutt rijdende op een Engelsche baan.

De baan te Littleport is, evenals de andere banen met een scherpe bocht en ¼
mijl lang. Al ware die baan nu een mijl lang, toch zou de scherpe bocht een fout
blijven. Er kunnen steeds ongelukken door komen, wanneer beide rijders tegelijk
e

aan het boveneind van de baan komen. Of, 2 , een der rijders kan in de noodzake-

*

Ik meen echter, dat hij Tebbutt en zeer zeker ook Tarring gemakkelijk klopt. (Noot van den
Schrijver.)
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lijkheid verkeeren, ter voorkoming van ongelukken zijn vaart een weinig te
e

verminderen en tevens 3 , kan de andere rijder het daarop aanleggen en daardoor
een voorsprong verkrijgen. Een wedstrijd moet gestreden worden met gelijke
wapenen. Zorgt een comité niet dat dit gebeurt, dan deugt de geheele wedstrijd
niet. Daar echter alle wedstrijden, onder contrôle van de N.S.A. onder dit
baansysteem gehouden worden, is de schaatsenrijderssport in Engeland op den
verkeerden weg, en zal nooit vooruitgaan, tenzij de Bond deze banen doet
verdwijnen. Wedstrijden der Intern. Schaatsenrijders Unie kunnen dan ook in
Engeland niet plaats vinden, als de heeren de banen niet believen te verbeteren.
Deze meening wordt door vele Engelsche sport-lief hebbers gedeeld. Ook de Lingay
Fen baan was ¼ mijl lang met 6 tonnen op een lijn in de lengte geplaatst, evenzoo
die te Welsh Harp. We willen echter hopen, dat daarin spoedig verandering komt.
De gewone jaarlijksche wedstrijden zijn de volgende: Het Amateur Kampioenschap
van Gr. Brittanje, afstand anderhalve mijl met 3 bochten. Amateurswedstrijd Intern.
anderhalve mijl. Prijzen: (tijdelijk bezit van de Prince of Orange Cup) en gouden,
zilveren en bronzen medailles. Universiteitswedstrijd, afstand 1 mijl. Amateur kwart
mijl, rechte baan. Amateur, mijl met voorgift. Handicap voor leden van den Bond,
afstand een mijl. De beroepsrijders hebben eveneens een Kampioenschap, verder
twee wedstrijden op de mijl, een op de 1¼ mijl en een op de kwart mijl, doch zoover
ik weet zijn er geen Bonds Internationale wedstrijden.
***
De gegevens, welke men van het schaatsenrijden in Amerika heeft, zijn niet zeer
belangrijk en voor Neder-
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landsche lezers zeker van niet veel gewicht. Ik wil daarom kortelijk een overzicht
geven van de ontwikkeling der sport in het land aan gene zijde van den Oceaan.
Echt Amerikaansch, vlug, krachtig, bijna zonder geschiedenis is het
schaatsenrijden daar ontstaan, en is binnen een luttel aantal jaren tot de
tegenwoordige perfectie opgevoerd. In 1838 leefde er te Newburg (het land der
goede rijders), een zekere Charles June, doch diens reputatie als goede rijder werd
in 1863 geheel in de schaduw gesteld door den heer T. Donoghue Sr., die tot circa
1875 nooit door eenig ander man geslagen werd. Hij was het, die zijn naderhand
zoo beroemde zoons in 1878 reeds een zorgvuldige training liet ondergaan.
In 1879 werd het Amateur Kampioenschap van Amerika ingesteld, bestaande uit
een 10 en 20 mijls wedstrijd; beiden werden door den heer G.D. Phillips gewonnen.
De lange baan was steeds de gelief koosde afstand in Amerika. Er werden dan ook
eenige uitstekende tijden op gemaakt, als in 1878 door Mr. John Ennis, die de 100
mijlen in 11 u. 37 m. 4 s. aflegde en de 145 mijlen binnen de 19 uur. Ook in Amerika
speelden Barnumisme en Humbug een groote rol. Zoo bestonden er ongeloofelijke,
duizelingwekkende verhalen van mijlen, die men in 1 m. 58 s. reed en 30 mijlen in
een uur enz. enz. De heer W.B. Curtis, verbonden aan de ‘Spirit of the Times’,
daagde toen een ieder uit om deze tijden te maken, doch natuurlijk zonder resultaat.
In 1882 deed de heer J.S. Montgomery over de 50 mijlen 4 u. 13 m. en 36 s., terwijl
hij voor de 25 tot 50 mijlen record maakte.
Kort daarna komt Joh. Donoghue op den voorgrond, dien ik naderhand zal
behandelen.
***
In Canada is het hardrijden van nog jonger datum. In Montreal en Halifax werden
tegelijk met de carnavals in
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1881 wedstrijden in het hardrijden gehouden, waarbij zekere Brown het
Kampioenschap van Montreal en de gouden medaille won.
In het jaar 1883 werden de heeren Stewart, Elliott, A. Scott (die later beroepsrijder
werd) en F. Dowd de beste rijders.
In het zelfde jaar bezocht Axel Paulsen Montreal en werd, daar hij de scherpe
bochten niet kon nemen, gemakkelijk geslagen. Wat mij echter een raadsel blijft,
is, dat dezelfde Axel Paulsen in 1884 weer naar Amerika overstak en wel als ‘lief
hebber’ en er alle prijzen weghaalde. Te New-York deed hij 1 u. 33 m. over de 25
mijl, te Milwaukee sloeg hij Dowse en won te Washington den grooten Intern.
Wedstrijd over 10 mijl in 36 m. 7⅖ s. Hij had toen zeer sterke mededingers, als Mc.
Cormick, Pfaff en Montgomery, alleen S.D. See en T. Donoghue waren er niet. Elliott
e

e

was 2 , Phillips 3 . In het zelfde jaar werd de United States Skating Association
gesticht ǝn de heer Curtis tot president gekozen. De eerste wedstrijd, door den Bond
gehouden, was over 5 mijl, doch het ijs was zoo slecht dat ‘alle’ mededingers,
sommigen meermalen, kwamen te vallen. Een Ier, die medereed, ontlokte deze
toestand de opmerking: ‘dat hij, wanneer hij hier weer eens mee mocht doen, ergens
anders naar toe zou gaan!’
Gedurende het jaar 1884 maakt de heer G.A. Phillips eenige zeer fraaie tijden
voor de korte baan, n.l. 100 yards in 10⅗ s., 220 yards in 22⅗ s. en ¼ mijl in 44⅖
s., dus zou hij dit laatste zoowat even hard gereden hebben als Eden te Deventer,
wiens tijd echter niet erkend kon worden, daar de toestel waarmede tijd opgenomen
werd, niet vertrouwbaar was.
***
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De heer Curtis, de man, die naast den thans overleden heer Sax aan het hoofd der
Amerikaansche ijssport staat, is een uitstekend werk begonnen. Hij heeft alle
Amerikaansche tijden door liefhebbers gemaakt, telken jare uitgegeven, en ik meen,
dat men deze geheel kan vertrouwen.
Het rijden van beroepsrijders is in Amerika geheel op den achtergrond geraakt
en voor het oogenblik nog slechts in Canada van beteekenis. De beste beroepsrijders
zijn Mc. Cormick, Black, F. Dowd, Lardham, Sornell en Whelpley geweest.
Newbury is en blijft echter nog steeds de zetel der wedstrijders, het tehuis der
Donoghue's en de bakermat der Amerikaansche hardrijders.
***
Dat de Noren en Zweden al in de grijze, grijze oudheid zich op het ijs hebben moeten
bewegen, ligt voor de hand niet alleen, doch het is zelfs niet wel denkbaar dat het
anders zou geweest zijn. Ook bij hen worden nog herhaaldelijk de beenen en botten
gevonden, waarop zij zich zullen hebben voortgestuwd. Toch heb ik noch in het
Museum te Stockholm, noch in Hazelius' ‘Minnen from Nordiske Museet’ iets kunnen
vinden, dat op een overgang tusschen de oude ‘margbonken’ (zooals de Friezen
zeggen) en de tegenwoordige fijngebouwde Harald-Hagen-schaatsen gelijkt. Wel
zijn de oude Noren onuitputtelijk in het bezingen van hunne helden, wel vermelden
de heerlijke, krachtige runen der Edda menigen krachtigen held, die paarden en
sleden weer uit het verraderlijk wak weet te trekken, wel is de Noorsche mythologie
vol beelden en sagen, die nauw aan het ijs verwant zijn, en stoot de valsche Ran
het ijsdak stuk en wil de menschen doen verdrinken, doch het zijn en blijven sagen
en vertelsels, van die weemoedige legenden, waarin steeds de kracht gepaard gaat
aan
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zachtheid, plicht en eergevoel en gesteld wordt boven winstbejag en egoisme;
frisscher en edeler dan de vervelende, immoreele, gedachtenlooze onzin die Gyp
c.s. ons tegenwoordig als lectuur aanbieden.
Alleen de fraai besneden en fijn gebouwde arren uit 1600 en later, getuigen van
een Noorsch ijsvermaak. Een zekere Odalen was de Pieter Koopmans van de
Noren, een Kampioen uit het grauwe verleden, waar men echter verder niets van
weet, en men neemt algemeen aan, dat het schaatsenrijden als vermaak en in
wedstrijden niet ouder dan een groote 100 jaar is. Eerst Axel Paulsen vestigde de
aandacht op onze Noordelijke stamverwanten. In 1865 was de vader van Axel de
man, die het schaatsenrijden in wedstrijden den eersten stoot gaf. In 1863 werd een
der eerste wedstrijden in Noorwegen gehouden. Er waren 140 inschrijvingen,
waarvan er 70 uitkwamen. De heer Mansen won in 50 s.!! Wat moet die man het
koud gehad hebben bij zoo'n snelheid. Alle anderen deden het binnen de 90 s., (of
2 m. 33½ s. over de mijl). Die goede oude Noren zullen zich 's winters verveeld
hebben en er elk jaar een stukje bijgelogen hebben, evenals wij het zoo gaarne met
die fabuleuze friesche tijden over de 160 Meter doen.
e

In 1878 won Frithj. Nansen de 8500 Meter in 14 m. 20 s. Bodin was 2 . In 1880
won Axel Paulsen een zeer groote en interessante wedstrijd over 5000 M. in 11 m.
11 s. F. Nansen tweede aankomende in 11 m. 27 sec. In het jaar 1882 gingen
Paulsen, Aune en Carl Werner, bij ons niet onbekend, naar de Weener wedstrijden.
o

en

en

Paulsen was n . 1 en Aune en C. Werner kregen den 2 en 3 prijs. Er was voor
de Weener rijders geen denken aan, de goed geoefende Noren te slaan.
***
Axel Paulsen is nu juist niet, wat men noemt ‘een kerel om mee uit visschen te
gaan’, en behoort zelfs tot
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een der meest onaangename specimen van die amphibiachtige wezens, die
dobberende tusschen amateur en beroepsrijder, hun winstgierig bestaan, al
knoeiende, voortslepen, tot ze eindelijk als beroepsrijder worden ‘ontdekt’ en van
een loodje voorzien. Doch door de faam, die zijne daden in Nederland en Amerika
en elders bekend deed worden, begon men primo de nationale recordlijsten met
hangende lip eens na te zien, en secundo was het natuurlijk gevolg daarvan, dat
men den wensch bij zich voelde opkomen, die man eens tegen de vaderlandsche
kampioenen te zien kampen. Axel Paulsen is nolens volens een prikkel geweest,
en onwillekeurig is hij almede de groote aanleiding geweest, dat de verschillende
nationaliteiten elkander begonnen op te zoeken. Hij toonde reeds vroeg, onder de

Axel Paulsen.

kundige opleiding van zijn vader, veel aanleg te hebben een goed sportsman te
worden. In 1855 geboren, was hij reeds vroeg in allerlei lichaamsoefeningen; als
zwemmen, roeien, zeilen en schaatsenrijden zeer ervaren. Aanvankelijk gebruikte
hij de gewone ijzers met randen en zeer kort achtereinde. Zijn vader vervaardigde
daarop hooge, breede ijzers zonder rand met langer, afgerond achtereinde, en
bevestigd aan de laars zelve, ongeveer zooals de nu nog steeds voor het figuurrijden
gebruikte. Daar Paulsen zijn zaken moest administreeren, kon hij zich slechts des
morgens vóór dat de dag aanbrak, met zijn broeder Edwin oefenen.
Zijne figuur geeft hem wel geen bizonder elegante hou-
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ding, doch zijn geheele verschijning is krachtig, en getuigt van stoutheid en
vastberadenheid. Na in 1882 te Weenen te hebben gewonnen, maakte hij, na zijn
terugkomst, een mijl-record van 3 m. 17 s. en legde 25 Noorsche zeemijlen in 9¾
uur af, daarna ging hij in 1884 naar Montreal en maakte zijn beroemd 25 mijl record.
In 1885 zien we hem te Leeuwarden, waar hij door zijn draaierijen en door zich te
onttrekken aan een kamp met de Friezen en Engelschen zulk een treurigen indruk
achterliet.
Op het oogenblik zijn er twee groote Clubs, die den toon aangeven. De Hamar
IJsclub, waar meestal de snelste tijden worden gereden en de Stockholmsche
IJsclub. Te Hamar neemt men den tijd door electriciteit op en zijn de baan en de
kleedkamers uitstekend in orde. In het hôtel kan men goedkoop leven, de eigenares
weet, wat een zich oefenend schaatsenrijder toekomt. Te Stockholm heeft men
eveneens een uitstekende baan, met een zeer geriefelijke tent in het midden voor
de deelnemers, recht tegenover de Koningsloge. Z.M. woont de wedstrijden zeer
dikwijls bij en stelt veel belang in de ijssport. Kapt. Balck is daar ‘de man’ en heeft
Stockholms skridscoclub gemaakt wat ze is. Ook Gothenborg en Christiania hebben
goede ijsclubs.

De ijssport in Rusland, Denemarken, Duitschland en Oostenrijk.
In Rusland heeft men slechts twee hardrijdersclubs en wel te Moscwa en te St.
Petersburg. De rijders van deze laatste clnb en die van. Helsingfors in Finland,
behooren tot de eerste corypheëen, getuige v. Panshin en Baltscheffsky. In
Denemarken, waar Groth een der beste rijders
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was, gaat de ijssport zeer vooruit, doch is betrekkelijk nog jong. Daar Kopenhagen
lid van de Unie geworden is, zullen ook daar spoedig wel goede banen en goede
wedstrijden komen. Wat Duitschland en Oostenrijk betreft, daar bloeit de ijssport
sedert 1886, en maakt reusachtige vorderingen, dank zij Ary Prins, onzen landgenoot,
die Dr. Bohn's rechterhand is. Wel is waar hadden in 1882 wedstrijden plaats, doch
eerst in 1886 krijgen deze een hooge waarde.

De heer Baltsheffsky (Finland).

In 1886 waren er 2 Hamburgsche clubs, de Schlittsh. läufer Verein von Hamb.
Altona vom Jahre 1876 en de Hamburger Schlittsh. läufer Verein vom Jahre 1881.
Beide Clubs hadden een contract met den heer Wiedenburg, pachter van het
Heiligengeist-Feld (de baan). Deze baan was de eerste kunstbaan van Europa; de
heer W. had dit systeem in Amerika leeren kennen. Hij verdiende er jaren lang veel
geld mede. Er kwamen des Zondags somwijlen 5000 à 6000 bezoekers. Thans is
het vet van de ketel en zijn er meerdere banen gemaakt. Te Berlijn zijn op dit
oogenblik minstens 10 banen en baantjes, sommigen niet grooter dan 2000 vierk.
Meter. Men ziet ze plotseling dicht bij een spoorweg of midden tusschen eǝnige
huizen liggen, wanneer men door de stad spoort. De Westbaan, waar de
Unie-Kampioenschappen verleden winter verreden zijn, is de grootste. Te Weenen
zijn 3 banen, daar behoort de voornaamste aan de Wiener Eislauf Verein. Het
mooiste ijs heeft de kunstbaan te Frankfürt, daar het, tengevolge der heete bronnen
aldaar, bizonder hard en dicht wordt. Na de wedstrijden tegen Paulsen en de Friezen
begon de
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lief hebberij voor hardrijderijen zeer toe te nemen, en een meesterschap van
Hamburg over 3000 Meter werd al spoedig gesticht, evenals een Kampioenschap
van Duitschland over den zelfden afstand. Dit werd in 1887 en 1888 door Harms
gewonnen. In October van dat jaar had de eerste vergadering tot oprichting van
den Bond plaats, doch zonder bepaald resultaat. In 1889 wint Harms wederom het
Kampioenschap. Eerst in Jan. wordt hij door Donoghue voor de eerste maal
geslagen. Toch waren al deze wedstrijden gebrekkig. Men reed niet in paren en het
tijdopnemen geschiedde door Juryleden, die vanaf de tribune de start noteerden.
De seingever stond niet achter de rijders. Het meten der banen geschiedde in goede
orde door een landmeter. De overkomst van Pander, Jurrjens en Couvée en de
contravisite van Schade zijn elders in dit boekje vermeld. In April '89 had de
oprichtingsvergadering van den Bond plaats te Berlijn en de reglementen voor harden kunstrijden werden gemaakt. De reglementen voor het hardrijden waren slecht
en de Uniereglementen hebben ze nu gelukkig verdrongen. Het bestuur bestaat
e

thans uit de H.H.: Dr. O. Bohn (voorz.), E. Mahlan Frankfort (2 voorz.), August
Keidel, Hamburg, (penningm.), Ary Prins, te Hamburg en Filluger (leden). Het is een
kloek energisch lichaam, dat de zaken met vaste hand bestuurt. De
Bondsvergaderingen hebben alle twee jaar plaats, de Bestuursvergaderingen
jaarlijks. In April 1890 werden de Europeesche-Kampioenschappen gesticht, die nu
in handen der Unie zijn overgegaan. De Kampioenschappen van den Bond werden
als volgt gewonnen: In München op 17 Jan. Schou, Berlijn, de 3000 M. in 6 m. 20⅖
s. Het kunstrijden te München door A. Schnitson. Het Kampioenschap van Europa
op 23 Jan. door O. Grunden in 55⅕ s. (536⅓ M.) en door A. Norseng in 2 m. 59⅘
s. (1609 M.) Wat het kunstrijden aangaat, zoo wint O. Uhlig te Berlijn in de verplichte
figuren met 141 6/9 punten. Het rijden der vrije figuren vond geen
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plaats. In 1892 is Ehrhorn op alle afstanden alle man, terwijl Schilling te Frankfurt
het Bonds-Kampioenschap wint; Ehrhorn deed niet mede. Het kunstrijden wint
e

Zachariades (Weenen), met 231 1/7 punt. Uhlig 2 met 236 3/7 punt. Het
Kampioenschap van Europa wordt 25 Jan. verreden en door Schilling, die 2 van de
3 afstanden wint, gewonnen. Op 15 Jan. 1890 wint F. Schilling het
e

Bonds-Kampioenschap te Hamburg (1500 M. in 2 m. 49⅗ s.) A. Underborg is 2 in
2 m. 51⅗ s.
Daarna hadden de Uniewedstrijden te Berlijn plaats. Ericson wint het
Kampioenschap van Europa in het hardrijden, terwijl het kunstrijden niet tot eene
beslissing kwam. Dat dit niet kon geschieden lag aan de wijze van handelen der
Jury, die eigenmachtig besloot, de decimalen bij de punten weg te cijferen. Het al
of niet meetellen dezer breuken veroorzaakte, dat de eerste en tweede prijswinners
nu van plaats verwisselen moesten. Dit was natuurlijk òf onrechtvaardig voor den
en

1 prijswinner, òf voordeelig voor den tweeden. Daarom is geen prijs uitgereikt. De
vroegere wedstrijden in kunstrijden, die een internationale bekendheid hebben
gekregen en belangrijk genoeg zijn om te vermelden, zijn de volgende: 16 Febr.
1890 te St. Petersburg, Lebedef, (Rusland) I, Rubinstein (Canada) II, Catani (Finland)
III, Kaiser (Weenen) IV. De vrije oefeningen won eveneens Lebedef, Catani II, Dunst
(Weenen) III en Kaiser IV. Om het Amerikaansche Bonds-Kampioenschap wordt
22 Febr. te Albany door Rubinstein en Phillips gereden. Beiden behaalden echter
71 punten en geen titel werd uitgereikt. In 1892 wint Phillips met 52 punten en op
6 Maart van het zelfde jaar wint H. Grenander het Zweedsche in 5016 punten,
Sandblom is II met 4135 punten. Het kunstrijden bloeit het sterkst in Oostenrijk en
Hongarije, doch ook de Duitschers beginnen er zich zeer op toe te leggen. De
Duitsche Bond verdeelt zijn aandacht gelijkelijk over zoowel hard- als kunstrijden,
en
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verkeert in een staat van toenemenden bloei, daar voortdurend meer ijsclubs tot
hem toetreden.
Op het oogenblik zijn de Duitsch-Oostenrijksche records de volgende:
500 M.A. Underborg, 55⅖ s. gereden 8 Jan. 1893 te Hambnrg; 1500 M. dezelfde,
2 m. 44⅘ s., gereden 15 Jan. 1893, te Hamburg; 5000 M. dezelfde, 10 m. 5⅘ s.,
gereden 22 Jan. 1893; te Berlijn en 10000 M.J. von Sälzen, 22 m. 23⅗ s., gereden
14 Jan. 1893, te Amsterdam.

Hoe men leert schaatsenrijden.
De slag of streek. Dit is nu met recht eens een onderwerp, waarvan men zeer veel
en ook zeer weinig zou kunnen zeggen. Als iemand mij vroeg: ‘Ik heb een jongen,
hoe moet ik hem schaatsen leeren rijden?’ dan zou ik wel een eenvoudig middel
weten. Ik zou tegen het jongmensch zeggen: ‘Je krijgt het niet in je hart om schaatsen
te gaan rijden, daar ben je nog veel te klein voor!’ Ik ben overtuigd, dat ge, wanneer
ge een slim en vlug vader zijt, hem weldra op een paar enorme lange, verroeste
Linschoters van den tuinman of van den koetsier ergens op een heel smal en ondiep
modderslootje zult zien krabbelen, allicht met één, meer waarschijnlijk met twee
zoogenaamde ‘oliepooten’, oftewel natte voeten. Doch deze ontaarde vaders zijn,
hoop ik, behoudens een enkele ongunstige uitzondering, uit onzen tijd, nu men
overal de kunstijsbanen aanlegt, gebannen. Men ziet thans geheele rijen, luidruchtig
koutende, in blauwe jersies en korte tricot broekjes gekleede kleuters van 7, 6 en
5 jaar, deftig naar
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de baan stappen. Elke kunstbaan moest gelijk o.a. te Amsterdam en Haarlem een
aparte kinderbaan hebben. En elk vader of voogd moest zorg dragen, dat het hem
toevertrouwde kind onder geschikt toezicht leerde schaatsenrijden, een vermaak,
hetwelk eens geleerd, een blijvend genot is, niet alleen voor de jaren der
jongelingschap, doch zelfs tot in hoogen ouderdom. Het is in ons vaderland niet
ongewoon, dat oude mannen en vrouwtjes, die de acht kruisjes reeds achter den
rug hebben op de schaatsen hunne kleindochters, die anders te ver weg zouden
wonen, gaan bezoeken; een tocht, die ook per as te duur zou zijn. Fernand Lagrange
zegt (in zijn Physiologie of Bodily Exercises, London 1889), dat lichaamsoefeningen
waarbij men zich in evenwicht moet houden de rugspieren sterken en dat
bewegingen, waarbij het op het verkrijgen van groote snelheid aankomt, luchtcelletjes
in actie brengen, die bij gewone beweging buiten werking blijven, en in het algemeen
de normale long en thorax versterken. Hiermede bedoelt hij het hardrijden. Men
mag dus wel veronderstellen, dat eene matige beweging in de frissche lucht, zooals
het gewone stoeien en baantjerijden der jeugd eerder voordeelig dan nadeelig werkt.
Doch ‘alle begin is moeilijk’ en ‘alles wil geleerd worden’ zijn twee goede, oude
spreekwoorden.
Men geeft wel eens den raad de patient de schaatsen in een kamer aan te doen
en de enkels te wennen, door de kamer met kleine stapjes op en neer te wandelen,
doch ik weet niet of dit wel goed is gezien, daar men zich allicht aan bewegingen
en krachtsinspanningen gewennen gaat, die bij het rijden totaal onnoodig en zeer
nadeelig voor een regelmatigen streek zijn.
Wil men een kind leeren rijden, dan lette men in de eerste plaats op het karakter
en de natuur van den pupil.
De natuur van een jongen ziet men onmiddellijk, zoodra hij op het ijs staat.
Sommigen schuiven reeds weg voor

Pim Mulier, Wintersport

32
ze de schaatsen nog goed onder de voeten hebben, schamen zich, dat ze met oom
aan de hand moeten rijden en willen van geen raad weten, zoodra ze met het
bekende ééne beentje van het eene paaltje naar het eerstvolgende hekje kunnen
scharrelen. Dezulken loopen 's avonds kreupel van de blauwe plekken en bulten,
doch verzekeren u wel honderdmaal, dat het niets is. Laat ze begaan, dat jonge
Holland. Doch wilt ge er een toekomstige rijder uit zien groeien, laat hem dan niet
te lang achter veel grootere jongens mee rijden en telkens t'huis komen met verhalen
over jongens en groote menschen, die ze ‘makkelijk’ bij kunnen houden. Vertel ze
zoo spoedig mogelijk, dat ze het ‘nooit’ zullen leeren, begin met hen de voeten na
elke streek te laten bijtrekken en hun aantal slagen niet te groot te maken. Leer hun,
dat ze niet te veel voorover moeten rijden en het hoofd in horizontale richting op
den romp behooren te dragen. Leer het hen af, met Jobs geduld, dat ze niet
probeeren langere streken te maken dan de jongens uit de hoogere klasse van hun
school, zoodat ze bijna stilstaande den tweeden streek moeten beginnen met een
allerleelijkst schopje, doch dat ze de oogen in plaats van op hun eigen beenen en
die van anderen een 20 meter voor zich uit op het ijs gericht houden. Hierdoor krijgen
zij een vasten streek, daar ze het in evenwicht houden van het lichaam
langzamerhand automatisch gaan doen. Hierdoor vervallen de verschillende
goocheltoeren en grimassen, die zij met armen en handen in de lucht beschrijven,
wanneer zij slechts ‘denken,’ dat er kans is op vallen. Een stevige rijder behoudt
zijn slaglengte even goed over stroomijs als over schollen, een stukje opgewaaide
sneeuw of zand doet hem de rug strekken en zich wat meer op de hielen
balanceeren, doch hij zal zijn streek kunnen blijven behouden en meestal, ingeval
hij met eene dame rijdt, deze voor vallen kunnen behoeden. Heeft iemand zich
echter in zijn jonge jaren niet gewend aan ‘rijden met
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de beenen en heupen’ doch aan een spookachtig gebalanceer met de tien vingers
naar alle zijden van de windstreek, dan blijft dit dikwerf nog zichtbaar, ook al is hij
een goeden hardrijder geworden.
Bij onze hollandsche jongens, die het blokzijlen zoo dikwerf niet zonder
bedrevenheid beoefenen, ziet men veelal

Eene ontmoeting bij Warmond.

de neiging dit te combineeren met een gewone streek en zoo ziet men honderden
jongens op onze vaarten en grachten, die hun voeten na den slag niet bijhalen of
ze aan het einde van den slag met een bevallig schopje eerst naar achteren en
vervolgens weer met een boogje (van binnen naar buiten) naar voren brengen. Het
niet bijtrekken
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van de voet is een fout, die den meesten rijders eigen is. Dit schijnbaar kleine gebrek
is van groot belang voor ‘alle’ soorten van rijders. Voor kunstrijders is het een
hoofdvereischte, dat ze de voet bij sommige figuren zoo juist mogelijk in de
gewenschte positie houden, doch ook voor hardrijders en voor hen, die tochten
rijden is het van zeer veel nut. Een hardrijder, die wijdbeensch rijdt, hoe weinig ook,
zal het nooit van een even sterken collega kunnen winnen, daar men in het begin
van den afzet de meeste kracht ontwikkelt. Hoe dichter men de voet onder het
lichaam brengt, alvorens af te zetten a) hoe krachtiger de volgende streek en b) hoe
kleiner de onvermijdelijke kleine buitenwaartsche afwijking aan het einde van elken
slag. Ik ken geen schooner schaatsenrijders dan Godager en Fredriksen. Recht in
a

o

hun slag, met een natuurlijken hoek (c 45 ) op de richting, waarin zij rijden, zetten
zij met de volle lengte van het ijzer af, tevens de knie van het andere been ietwat
buigende. Zonder inspanning schier, bijkans als een elastieken bal, richt zich de
knie weer op, het lichaam zwaait een weinig schuins naar boven en door de beweging
als het ware naar voren, het been dat een afzet deed, gaat bij het opgaan van het
lichaam kaarsrecht, met een klein, krachtsparend zwaaitje tot bijna achter den voet
waarop zij rijden, dan brengen zij het in één en dezelfde beweging naar voren, zetten
het recht in de richting, waarin zij rijden neer en doen meteen, als boven beschreven,
met het andere been den tweeden afzet.
Er zijn echter ook jongens, wier natuur meebrengt, dat men ze niet aan hun lot
overlaat, tot wie men met geduld en overreding moet spreken en ze voor te dikwerf
vallen moet behoeden. Zorg vooral, dat de nieuweling schaatsen met krammetjes
of een hakschroef aandoet, dan kan het, wanneer de toomen goed gesnoerd zijn,
daaraan niet liggen. Is hij bang, afgrijselijk bang voor vallen, neem hem dan naast
u met gekruiste armen of aan een stok
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achter u, valt hij dan, dan late men hem rustig zijn gang gaan, terwijl men er zorg
voor drage, dat de val door een krachtig ophouden door middel van de stok in een
soort van ongevaarlijk wegslieren van de patient overgaat. Zeg hem steeds, dat het
niets is, en lach er om, als hij bedekt met sneeuw, als een witte poedel weer op de
been krabbelt. Geef hem zelfvertrouwen en laat hem langzamerhand inzien, dat
vallen niets beteekent, wanneer men slechts de kunst verstaat om handig neer te
komen. Let er op, dat de schaatsen van uw leerling in de richting van de voet zitten,
dit geeft direct veel gemak. Zorg er ook voor, dat de nieuweling goede schaatsen
heeft, dus goed geslepen zonder braam, opdat hij het niet opgeve een uitspanning
aan te leeren, die hem heksenwerk gelijkt om de eenvoudige reden, dat de ‘spullen
niet deugen’. Laat beginnelingen nooit achter een keukenstoel of sleedje leeren
rijden, daar zij met die voorwerpen heel gemakkelijk achterover kunnen slaan en
zich levensgevaarlijk bezeeren.
De heer Heathcote zegt in de Badminton Library, pag. 31 dat de ‘ongebruikte’
voet(!), dat wil bij hem zeggen de voet waarop men rijdt (gesteld in dit geval de
rechter), het ijs eerst met de buitenzijde van het ijzer, daarna met het plat en ten
slotte met de binnenzijde insnijdt. Tebbutt zegt daarentegen, dat geen goede rijders
het doen. M.i. doen goede rijders het ijzer onmiddellijk vlak op het ijs komen en
slechts zeer klein zijn de insnijdingen binnen en buitenwaarts. Als men Fredriksen,
Donoghue, Seyler of zelfs Jaap Eden hoort voorbij komen geeft het geluid van hun
afzet alleen een korte hooge noot, scherp, fijn en krachtig, iets als rengg! Komt
daarentegen een rijder als b.v.v. Panschin, Norseng of Pander u voorbij, rijders, die
hoewel uitstekend, niet zoo'n slag hebben als het eerstgenoemde 4-tal, dan vliegen
de ijsschilvers over de baan, de stoot van het afzetten is niet zoo goed gemikt en
zoo goed over de geheele schaatslengte verdeeld geweest, het klinkt
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zwaarder, en geeft een geluid als wrotsch! Vooral ook is dit opmerkelijk bij
Donoghue's schaats, zoolang hij met ijzersterke enkel zijn regelmatigen, rechten
slag voorwaarts doet, daar men hem dan bijna in 't geheel niet hoort.

Over schoonrijden.
Er zijn menschen, die, wanneer men ze vraagt: Is u een liefhebber van
schaatsenrijden? in den regel half lachend antwoorden: ‘Nu ja, ik kan zoo'n beetje
meekomen, maar 'n held ben ik er niet in.’ Ik zie zoo iemand dan in gedachten al
sukkelen. Het is een soort van wandelen, zonder eenig krachtvertoon of elegantie.
Een goeden rijder moet men het in 't geheel niet kunnen aanzien, dat hij kracht
gebruikt en toch moet elke streek en de geheele indruk van het rijden iets flinks
hebben. De houding van het hoofd, den romp en de armen zijn hoofdzaak, want al
is de slag nog zoo goed, men zal zich geen prijs zien toekennen, wanneer de houding
verwaarloosd wordt. Rijdt dus niet als een geknakte lelie, met somberen blik en
melancholiek om u heen zwengelende armen, de baan af. Evenmin zult ge 't alziend
oog van den keurmeester kunnen bekooren door met een stroef gezicht,
nauwsluitende jas met lange panden, hermetisch tegen de zijden van het lichaam
gedrukte armen en een ‘ik en weet niet wat’ van een pas geëngageerden
middernachtszendeling in uw geheele wezen, de baan af te zwieren. Hoe
onberispelijk uw streek ook zij, hoe recht zelfs de knieën, ge zult het gewonnen
blikje niet aan een uitgelaten familiekring kunnen toonen, doch, indien ge het er nu
integendeel op gezet hebt, om onder een
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voorzittersrede en de tonen van een verkleumd orchest het meergenoemde blikje
door uw ondergoed te voelen steken door de zenuwachtige hand van den een of
anderen groot-waardigheidsbekleeder, let dan op het volgende:
Houding. A. De houding moet zijn recht en ongedwongen, met de armen
rustig.
Het rijdende been vorme met het lichaam en het hoofd eene rechte lijn;
kniebuiging (om meer vaart te krijgen) en lendenbeweging (om schijnbaar
meer over te hellen) is onbevallig.
Het vrije been moet na den afzet vlug en sierlijk worden bijgehaald, en
mag niet vóór het rijdende been uitgebracht worden, dan nadat de streek
bijna uitgereden is.
Afzetten. B. Het afzetten moet geschieden door het volle gewicht van
het lichaam aanstonds op het rijdende been over te brengen; al te krachtig
afzetten met het vrije been is onbevallig.
Reeds bij den eersten streek neme de rijder één gelijkmatigen slag in
acht, daarbij rekening houdende met den wind en de meer of mindere
gladheid en hardheid der baan.
Beginnen in korte streken ten einde vaart te krijgen is absoluut verboden.
Het overleggen. C. Het lichaam moet beurtelings naar rechts en links,
evenveel overhellen, door op de buitensnee van het ijzer te rijden; tegen
het einde van de streek op het achterste deel der schaats steunende,
zoodat het geleidelijk meer rechtop komt tegen het begin van de volgende
streek, waardoor die eigenaardige, als 't ware zwevende beweging
ontstaat, die bovenal verlangd wordt.
De streek. D. De rijder moet in de streken steeds een zuiver tempo in
acht nemen, zoodat deze beurtelings evenlang duren.
Het tempo mag bij de allengs toenemende vaart langzamer worden,
zoodat de streken dan verlengen, maar dit moet geleidelijk geschieden,
zonder blijkbare inspanning.
De rijder geve den indruk van op zijn gemak te rijden; blijkbaar groote
inspanning van kracht is in strijd met de vereischte sierlijkheid van
beweging.
In geen geval mag de schaats van het vrije been het ijs raken, voordat
de streek is uitgereden.
De lengte van de streek wordt bepaald door het regelmatig en meer of
minder ver overbrengen van de zwaarte van het lichaam, in verband met
den wind en den aard der baan.
Totaal indruk. E.
Art. 9. Voor elk dezer onderdeelen van beoordeeling kennen de
keurmeesters punten toe, te weten:
0. Slecht. 1. Matig. 2. Goed. 3. Zeer goed. 4. Uitstekend.
Voor elken mededinger worden de punten van elken rit opgeteld.
Het Reglement, hetwelk de Ned. Schaatsenrijdersbond
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toepast en waaraan de groote ijsclubs in ons land zich gewoonlijk houden, luidt als
volgt:

Algemeen reglement op het schoonrijden, uitgegeven door den
Nederlandschen schaatsenrijdersbond.
Art. 1. De mededingers worden door opvolgende nummers aangeduid,
en moeten deze gedurende den ganschen wedstrijd zichtbaar dragen.
Art. 2. Voor den aanvang van elken rit wordt een signaal geblazen, waarop
alle betrokken mededingers binnen vijf minuten moeten aanwezig zijn
aan het hoofd der baan.
Wie bij het afroepen van zijn nummer afwezig is, wordt van verdere
deelneming uitgesloten, tenzij het Bestuur oordeelt dat er termen zijn hem
toch nog te doen mededingen.
Gedurende een rit mag geen der mededingers in de baan zijn of gaan,
alvorens te zijn afgeroepen.
Art. 3. Het aantal mededingers dat tegelijkertijd zich in de baan zal mogen
bevinden, en de wijze van rijden wordt overgelaten aan het Bestuur.
Het is niet geoorloofd een voorgaanden mededinger in de baan voorbij
te rijden.
Art. 4. Het aantal punten beslist, na iederen rit, wie der mededingers tot
den verderen wedstrijd worden toegelaten; hunne nummers worden
bekend gemaakt.
Art. 5. De keurmeesters bepalen, in verband met het aantal mededingers,
hoeveel ritten zullen word en gedaan, alvorens over te gaan tot de
prijsritten.
Art. 6. Indien bij een der voorafgaande ritten aan twee mededingers
evenveel punten zijn toegekend, beslist het over-rijden of, naar keuze
van het Bestuur, het lot.
Art. 7. Bij wedstrijden is het wenschelijk, dat de namen der juryleden
worden bekend gemaakt en zij gedeeltelijk gekozen worden uit
zustervereenigingen.
Wat het rijden met dames (of in paren) betreft, zoo geschiedt dit meestal met
gekruiste armen; ook wel hand in hand of met opleggen, of aan de stok. De
beoordeeling van een paar, men vergete dit niet, geschiedt niet naar de individueele
verdiensten van den heer en de dame afzonderlijk, doch van het paar als geheel.
Hieruit volgt echter dat alle onderdeelen wel degelijk tot den algemeenen indruk
bijdragen. Mijn eigen ondervinding van het rijden in paren is, dat men veel meer
kans van winnen heeft met een dame wier qualiteiten als rijdster x + 20 waard
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zijn en waarmee men een 3-tal dagen geoefend heeft, dan met iemand, die
uitstekend rijdt en op een personeele wedstrijd misschien x + 35 punten zou krijgen,
doch waarmede men verschilt in slaglengte, wijze van afzetten, houding en
buitenwaartsche richting van den streek.
Bij het oefenen met eene dame, rijdt men aan de linkerzijde. Wanneer men nu
de armen kruist, zorge men, dat de linker arm (even boven de elleboog) der dame
ruste op uw rechter arm. Men heeft daarbij (naar mijn bescheiden persoonlijke
meening) het voordeel, dat de rijdster, wanneer zij naar hare zijde (op de rechter
schaats) een streek doet, min of meer hangt aan een vrij hoog gelegen steunpunt,
n.l. de linker hand van den rijder, deze kan haar daardoor dan ook zonder veel
inspanning, sterk steunen. Bij het doen van elken slag kan men door beiden flink
de schaats naar buiten te draaien nog een soort eindzwaai aan den slag geven, die
door zoo goed als geen inspanning wordt gekregen. Men zorge er echter voor daarbij
steeds de armen goed gestrekt te houden, dit is een behoud voor de éénheid van
de beweging. De eindzwaai voornoemd, moet met den geheelen slag één geheel
vormen.
Bij de meeste schoonrijderijen brengt men den voet, die afgezet heeft met een
klein boogje in de binnenholte van den anderen. Wat mij persoonlijk betreft, zoo
vind ik dit voor eene schoonrijderij uitstekend, daar het den gang er in houdt en der
balans zeer behulpzaam is, doch het liefst zie ik iemand de voet schuin tegen den
hiel bijtrekken, het is niet zoo balletdanseres-achtig, het staat fatsoenlijker en men
heeft niet zoo het air van iemand, die het nu eens heel mooi wil doen. De andere
methode is echter bijna algemeen aangenomen. Brengt men echter den voet naar
voren, dan overdrijve men het niet, daar men anders spoedig vervalt in het blokzijlen
der schippers en metselaars.

Pim Mulier, Wintersport

40

Het redden van iemand, die door het ijs zakt.
Gebeurt dit op Zondag in een sterk doleerende boerengemeente, dan hebt ge alle
kans, dat ge het niet zult kunnen navertellen, want men zal u, uit een godsdienstig
grondbeginsel kalmpjes laten omkomen, zooals men dit den bekenden goeden
sportman, den Heer Blancken, die met een gebroken been in een wetering lag,
heeft trachten te leveren. Schiet men door het ijs, dan duurt dit meestal één à 1½
seconde, hetwelk soms genoeg is, om, indien nog mogelijk, snel van de plaats weg
te komen, met achterlating van een drie of viertal schilderachtige bijtjes, die men
dan op zijn gemak van den kant kan bewonderen, doch zit gij er werkelijk in, laten
wij zeggen, men ‘gevoelt,’ dat men er doorschiet, houdt dan in 's hemels naam uw
ijsstok ‘vast’ en steek beide armen uit. Het is mij ettelijke malen gebleken, hoe men
juist in zoo'n geval altijd den ijsstok loslaat en dezen over het ijs wegslingert. Daarom
drage men dezen altijd met een riempje om de pols vast. Heeft men een flinken
ijsstok, dan kan men zich daarop steunen en dezen, zoo mogelijk in een hoek van
het wak brengen. Dan maakt men, alhoewel met niet te veel kracht, de beweging
alsof men zich op een rekstok boven de macht wilde zetten en heffe zich langzaam
uit het water op. Wanneer het wak klein is, trachtte men tevens met een der voeten
een steunpunt op het ijs te krijgen. Daarna rolle men zich, terwijl men zich opheft
zoo snel mogelijk naar den kant, waar men denkt, dat het ijs het sterkst is. Is men
eenmaal buiten het wak, dan is het aanbevelingswaardig, om op handen en voeten
naar veiliger haven te kruipen of zich op de buik als een pad voort te bewegen.
Schiet men geheel onder het ijs, dan doe men oogenblikkelijk de oogen open en
trachte het wak zwemmende te
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bereiken; de donkere plek, die men ziet is het wak. Doch in dergelijke gevallen is
men meestal verloren. Heeft men de kans op spoedige hulp en is het ijs in den
omtrek zeer zwak of dun, zoo houde men zich met uitgestrekte armen, onderwijl
water trappende (hetgeen ook de verstijving tegenhoudt) zoo lang mogelijk boven
water, en trachte niet er zelf uit te komen. Dat men iemand met een touw, ladder,
reddingstoestel, boomstammetje, aan elkaar gebonden schaatsen, jassen of broeken
of door een aan het middel van den redder bevestigde verbinding met den vasten
wal kan helpen, spreekt vanzelf, doch de uitslag van een redding

Avond op een Amsterdamsche gracht.

is gewoonlijk in handen van iemand, die vindingrijk is en de gevallen, waarin men
zich met de vreemdste voorwerpen wist te behelpen, zijn legio.
Ik heb de eer gehad er ettelijke malen, voor 1/16, ⅛ en voor de helft en ook wel
eens voor 8/8 part van mijn persoon in te leggen, doch de hoofdzaak is daarbij, dat
men het hoofd niet verliest. Zoo herinner ik mij een geval op de Zomervaart bij
Haarlem. Ik trachtte, toen het ijs onder mij wegbrak, door een sprong weg te komen,
dit gelukte twee, driemaal, toen haakte mijn schaats en ik sloeg voorover, op de
maag, zoodat ik geen adem kon halen en bijna machteloos in en op het ijs lag. Een
mijner meest ontaarde vrienden, die op den oever zich kostelijk met mij
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amuseerde, riep mij al schaterende toe: ‘Stommeling, aanstonds verzuip je nog!’
doch stak geen vinger naar mij uit. Toen begon ik ook te lachen, mijn adem kwam
terug en ik krabbelde weer den kant op. Zijt ge op een tocht uit en is er een gevaarlijk
plekje bij een molen of bij boomen, gooi er eerst een klinker op of probeer het met
uw ijsstok. Is het gezond doch dun ijs, gooi dan niet ‘kop of staart’ met uw vriend,
wie er het eerst over zal, doch doe het zelf, dan is het ijs nog sterker. Help daarna
uw vriend uit het water, als hij er door valt.

Schaatsen.
De oudste afbeeldingen van ijzeren schaatsen zijn zoo uniform, dat men berechtigd
is aan te nemen, dat de ijzeren schaatsen van het jaar 1550 tot ongeveer het begin
e

der 17 eeuw, niet veel van elkander verschild hebben. Het waren gewone ijzers,
eensdeels in een houten blok gevat, of ook wel aan twee platen geschroefd, die
onderling door een paar ijzeren staven waren verbonden, het ‘ijzer’ eindigde onder
den hak en liep van voren zeer hoog op, in den vorm van de snebbe eener
Venetiaansche gondel, doch in 1625 ziet men reeds algemeen de houten blokken.
De scherpe punt is omgeslagen en houdt het blok vast, zooals tegenwoordig bij de
friesche schaats. Nu zal men zeggen, de schaatsen zijn dus in die vier eeuwen al
zeer weinig vooruitgegaan, doch dit heeft zijn goede redenen. Wanneer iemand,
die verstand heeft van schoon- en hardrijden eens op een goeden dag op het idee
zou komen de schaatsen voor een dezer doeleinden gebruikt, te verbeteren, dan
zou hij spoedig ondervinden, dat dit geen gemakkelijke
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taak is, daar men steeds op dezelfde bezwaren stuit. Zoo zijn b.v. voor
hardrijders-schaatsen de vaste eischen: Een snelloopend ijzer, met andere woorden
een lang ijzer, een lichte constructie, in de derde plaats sterke constructie en in de
vierde plaats een bevestiging aan den voet, die sterk is, eveneens licht van
constructie en die tevens de beweging der spieren niet belemmert. Het ijzer lang te
maken is vrij gemakkelijk, doch reeds dadelijk is men hier aan banden gebonden,
daar een ijzer, hetwelk meer dan een paar duim achter het rustpnnt van de hiel
uitsteekt, onbruikbaar wordt, aangezien men er geen hoeken mede kan nemen
zonder gevaar van vasthaken ook rijdt het te zwaar. IJzers, die van voren abnormaal
verlengd zijn, hebben evenmin waarde, daar zij, ten eerste hetzelfde bezwaar
hebben, in de tweede plaats schijnt het, dat het voorgedeelte van de schaats minder
‘ijs houdt,’ dus van minder beteekenis is op het recht-blijven van de streek en
buitendien zou een aan de voorzijde te lange schaats bij het afzetten hinderlijk zijn
en de vaart na elken slag een weinig stuiten; men is dus aan een maximum gebonden
wat de lengte van het ijzer aangaat. Wat de dikte van het staal betreft, dit heeft vele
veranderingen ondergaan, evenals de bevestiging

Gewone Friesche schaats voor de korte baan.

van de schaats aan den voet, terwijl daarentegen de schaatsen voor het kunstrijden
eerst van veel lateren datum zijn en in de laatste vijf jaar enorm zijn verbeterd.
Het model, hetwelk onveranderd voor de laatste 150 jaar gebruikt is, is de gewone
friesche schaats met recht ijzer
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onder den hak eindigende. Alleen hebben de halzen van de eerbiedwaardige
schuivers uit dien tijd een veel sierlijker, langer vorm, men noemde ze wel
de

‘Zwanenhalzen.’ In de 18 eeuw vermaakte men zich er wel mede, die halzen en
ook de blokken van kunstig gesneden figuren te voorzien, zooals men nu weder
stoven, klompen en messenheften, met cirkels en ruitjes versierd, in den handel
*
brengt. Er waren destijds (1551) menschen, die er een bepaald vak van maakten
schaatsen te vervaardigen, zooals blijkt uit het bestaan van een gilde van die lieden
te Amsterdam. Menigvuldig zijn de oude benamingen als: klompentelders (Dr.
e

Schotel. Het Oud-Hollandsch Huisgezin der 17 eeuw), of ‘hollandsche muilen’. De
e

eerste vorm doet aan de puntige muilen van de 15 eeuw denken; het friesche, nog
gebruikelijke ‘redens’, verder schovelinghen, scheuvels of schofers, of, hetgeen
hetzelfde is, schuivers, ook wel scricschoe, schrijtschoen en schrenckelschoen en
het zeer oude woord scoloetcen of scolootsen. Eerst in de laatste jaren is de friesche
schaats in allerlei gedaanten hervormd. Zoo werden de lange halzen minder hoog
gemaakt en bleef het staal van voren en aan het achtereinde langer op het

‘Doorloopers’.

ijs (friesche laag-springers of doorloopers). De snelheid blijft beter bewaard en de
streek wordt vaster, doordat men een langer steunpunt heeft. Doch reeds spoedig
werd ook dit verbeterd en werd het bovenvlak van het blok meer in den vorm van
de voetzool gebracht.
De heeren v. Buttingha Wichers en de Salis meenden dit weer belangrijk te kunnen
verbeteren, door de schaats

*

Z.g. Slöjd-arbeid.

Pim Mulier, Wintersport

45
nog vaster aan den voet te verbinden en zoo ontstond de schaats Wichers - de
Salis. Deze schaats mist het houten halsje der friesche schaatsen, heeft een
uitgewerkt voetblad en de hakschroef. Dit werd de eerste stap tot het nu gehuldigde
systeem: Geen losse schaatsen in wedstrijden, doch een muurvaste verbinding met
den voet. Ik weet het niet met zekerheid te zeggen, of dit idee een navolging geweest
is van de Engelsche schaatsen, die wij op een wedstrijd op de Groote Wielen te
Leeuwarden voor het eerst zagen. Ik maakte destijds aan Baron de Salis de
opmerking, dat ik het onnoodig vond de

Verbeterde doorlooper Wichers-Salis.

friesche hals weg te laten, daar die stevigheid geeft en bij dunne ijzers onmisbaar
is. De Salis zag zelf in, dat de ijzers te zwaar en te dik waren en zoo ontstond kort
daarna het ‘Gewijzigd model Wichers - de Salis’, hetwelk weer de Friesche hals
vertoont, een nog beteren ‘greep’ voor de voorvoet heeft en een veel dunner staal
voert. Ook het hakleer is gewijzigd en veel verbeterd. De gespleten band verspreidt
den druk over een grootere oppervlakte van den hiel. Nog steeds was de bevestiging
te los, de nimmer rustende de Salis bracht wederom een nieuw

Verbeterde doorlooper Wichers-Salis.

systeem in den handel. Ditmaal ging de verbinding over den middenvoet zonder
snoer-riemen en de kruisband verving de toonleêren. Doch ook dit mocht onzen
rusteloozen ijsman niet bevredigen. Een paar zenuwachtige douwen aan de lorgnet,
eenige kleine schetsjes op een half-velletje en weer komt een gewijzigd model
Wichers-de Salis voor
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den dag. Een uitmuntende verbetering is hierop aangebracht. De houten zijn namelijk
bij den voorvoet voorzien van verstelbare koperen houders om het verschuiven van
den voet tegen te gaan. De verbinding is ook nog iets gewijzigd. De kruisband is
verdwenen.
Toch was de kruisband beter dan de verbinding recht over den voet en is voor
het beoogde doel het gemis van hakschroef een fout. Het model Stheeman heeft
het voordeel van zeer licht te zijn, daar er geen verstelbare houders aan zijn en het
overtollige hout is weggenomen, doch de voet staat lang niet zoo vast als bij het
model, dat hier boven besproken is, en de schaats is te zwak en breekt spoedig bij
een val, etc. Al deze schaatsen zijn gemaakt in de zoo gunstig bekende fabriek van
A.K. Hoekstra te Warga. Ik houd deze firma, (waar men, mits men zorg drage op
tijd te bestellen en den maker den noodigen tijd geve om de noodige zorg aan het
bestelde te besteden) voor een zeer goed kanaal om schaatsen aan te schaffen vooral goede ijzers. Ook G.S. Ruiter te Akkrum levert deugdelijk werk en heeft
evenals Hoekstra liefhebberij in het vak. Zijn staal is zeer hard. Men mag niet alles
zeggen, wat men op de tong heeft, doch ik voor mij kan eerder tien jaar met ijzers
van een dezer twee fabrikanten toe, dan een flinke winter op duitsche patent
schlittschue of normaal schlittschuhe of Kaiser-ditos. Ook de Rooy te Wad dinksveen
maakt een zeer deugdelijk fabrikaat, terwijl men bij de firma Bastet te Amsterdam
steeds de zekerheid heeft van de schaats te ontvangen, die men vraagt. De firma
G.S. Ruiter heeft een schaats in den handel gebracht, die door mijn vriend Mr. G.
Vissering is ontworpen en ook goede eigenschappen bezit. De verbinding is
doelmatig, doch de koperen plaat, hoewel lichter gemaakt door het aanbrengen van
gaten, heeft m.i. alleen de goede eigenschap, dat zij den voet over de ‘geheele’
breedte rustpunten aanbiedt; een paar houders, (zie bl. 48), hebben echter dit voor-
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deel ten koste van minder gewicht eveneens en buitendien zit de voet nog vaster.
Daarentegen laat de ‘Vissering- Ruiter’ de buitenrand van de zool met rust, waardoor
het scheuren van het schoenleder voorkomen wordt. Echter heeft de V.R.-schaats
*
weer het nadeel, dat de voorvoet een weinig te sterk bekneld wordt, en de schaats
volgens sommigen een weinig ‘hokt’ na elken slag.
De Engelsche hardrijders hebben het hier nevensgaande model. Ook wordt het

Engelsche hardrijdersschaats.

ijzer wel afloopend gemaakt, waardoor men met de teenen meer afzet. Ik geloof
dat dit verkeerd is, daar in dat geval kracht verloren gaat en men de rug vermoeit
op lange afstanden. De verbinding is hier door een kruisband en hakschroef. Naar
mijn bescheiden meening zijn de beste in Nederland vervaardigde schaatsen voor
het maken van lange tochten (‘met het doel, die in korten tijd af te leggen’) op het
oogenblik de schaatsen beschreven bij illustratie op bl. 48 en misschien
Vissering-Ruiter.
Het is min of meer onderhevig aan een persooneele opinie, wanneer men uit deze
twee een keuze doet; ik wil ze daarom niet vergelijken, doch alleen vermelden, dat
ik het model Wichers-Salis de beste ‘tochtenschaats’ vind. Al deze laatste soorten
zijn echter tevens gemaakt voor wedstrijden op de lange baan en daarvoor deugen
ze m. i. in het geheel niet. Allen zijn te laag op het ijs, allen hebben het toonleer of
de voorvoetverbinding te veel naar voren, waardoor de teenen te saam worden
gedrukt en de spieren van den navoet niet krachtig kunnen werken,

*

Een nadeel, dat alle in ons land tot op dit oogenblik vervaardigde schaatsen hebben.
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allen hebben het nadeel, dat ze de achillespees ‘kunnen’ belemmeren, wanneer
het hakleer naar boven schiet; zij belemmeren de werking van de enkels en den
middenvoet en beantwoorden ten slotte niet aan het ideaal: vrije beweging van alle
spieren van den voet, lichtheid en muurvaste verbinding aan den voet. Aan al deze
eischen beantwoordden de in hout gevatte, aan den voet verbonden schaatsen,
waarop Donoghue het eerste jaar te Amsterdam reed, evenmin, daar de schaats
goed, doch de verbinding nog belemmerend en de stand te laag was; de Engelsche
hardrijders hebben dit gebrek eveneens, plus de fout, dat hun ijzer niet den goeden
stand heeft, ook de oude schaatsen van Paulsen deugden niet voor het doel, zij
waren te dik van ijzer en te zwaar, de eerste schaats, die er op ging gelijken was
die van Thorwald Groth. Het ijzer was vastgesmeed in een blikken ronden liniaal
van 42 c.M. lang, daarop waren 4 pijpjes gesmeed, eveneens hol en daarop een
blikken voetblad, rondom voorzien van gaatjes waardoor men pik- of koperdraad
bevestigde en het aldus aan

Schaats voor baan-wedstrijden. (Noorsch-Zweedsch model.)

den voet verbond. De 4 ijzertjes braken echter en de Noorsche en Zweedsche
schaatsen, die men nu bij Godager, bij Harald Hagen en in Zweden kan koopen zijn
op het oogenblik het resultaat van het zoeken naar de meergenoemde verbeteringen.
De kegelvormige verbindingsstukken brengen de schokken van het afzetten niet
met een hoek doch rechtstandig over op den onderbouw. De Zweedsche en
Noorsche schaatsen, zooals die nu in gebruik zijn, zijn dan ook de ‘beste in gebruik’.
Jammer dat ze hier oneindig veel te duur zijn en jammer dat ze nog niet voldoende
in ons land worden gemaakt.

Pim Mulier, Wintersport

49
Voor het maken van tochten zijn de Wichers-Salis uitstekend, doch bij allen is het
toonleer te ver naar voren en is de druk over den enkel (hoewel niet lastig, wanneer
men ze goed weet aan te gespen) toch niet bepaald prettig. Een schaats, die echter
‘in een wip’ aan en uit is, is de noorsche militaire schaats. daar bij het leger in gebruik.
Ze is echter te zwaar, doch zou, wanneer men dit, door een gewijzigde
boven-constructie en geringere dikte van het ijzer kon verbeteren de ware schaats
zijn om (ook met

Noorsche Militaire schaats voor militaire tochten en baanwedstrijden.

het oog op overstappen) afstanden in zoo kort mogelijken tijd af te leggen. De
voorvoet is zoo goed als vrij en de gekruiste koorden (zwart, ter dikte van 2 veters),
kruisen over den voet drukken daar in het geheel niet en sluiten (door het bij al onze
modellen ontbrekende leertje, dat van uit den ring van het hakleer naar de wreef
loopt) zeer vast schoen en schaats aan elkander.
Wat de schaatsen voor het kunstrijden betreft, zoo bestaan daarin zeer veel
soorten. In ons land waren eertijds de Volendammer schaatsen zeer gewild, doch
de schoonrijder, de ‘Pauw fleurder’ of fleurder, de baaivanger of blokzijler gebruikte
de Linschoter, de Bergambachtsche en de Brennemoorsche. In den tegenwoordigen
tijd zijn de Ouderkerksche (Ouderkerk a/d. Holl. IJssel) en de Waddinksveensche
evenals de Linschoter van goede qualiteit en
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worden veel voor schoonrijden gebruikt. Voor het figuurrijden gebruikt men veelal
de ‘Halifax’ schaats, ook wel ‘Acme Club Skate’ genoemd. Goede Halifax zijn duur,
circa ƒ 7.25, doch de ‘zoogenaamde’ Halifax, (want er bestaan vele prulfabrieken
van dergelijke soorten van schaatsen) zijn echte boterspanen en vruchtenmesjes
en van gewoon ijzer vervaardigd. Ook de Dowler is een bekende Engelsche schaats,
die midden onder den voet smaller is en naar de uiteinden weer breeder wordt. Zij
kosten echter ƒ 25. - en zijn daarom voor iemand, die werkelijk het figuurrijden
volgens de regelen der kunst wil leeren ‘te duur’ om te koopen. Wil men schoonrijden
of eenvoudige toeren doen, zoo zijn de gewone ‘schaatsen voor schoonrijden’ van
Hoekstra Minkema à ƒ 4.50, zeer sterk, rond geslepen en niet duur, voor het doel
voldoende. De groote kunstrijders, Axel Paulsen, Aamann, Larsen, Arendt,
Zachariades, Engelmann, Grenander, von Foldvary, gebruiken echter allen een
bijna gelijkvormig systeem. Deze schaats is hooger dan alle andere gewone
schaatsen en eveneens rond geslepen. Allen zijn onwrikbaar aan de laars
vastgespijkerd of geregen. De Noren, die er belust op zijn woeste, halsbrekende
toeren te doen, berijden wel dezelfde soort, doch met een punt aan het voorste
gedeelte, hierop loopen zij of draaien er om heen, de in het ijs gestoken punt als
middenpunt van hunne cirkels beschouwende.
De Zweedsche school, die in de ‘vrije oefeningen’ meer aan een serie elegante
balletpassen doet denken en de eveneens zeer chique, alle vertoon vermijdende
Weener school behoeven die punten echter niet, hunne schaatsen zijn van voren
rond.
Voor de korte baan worden scherp geslepen friesche schaatsen gebruikt. Bij de
hardrijderij van Leden Amateurs der Haarlemsche IJsclub reed Eden echter op de
160 Meter met succes op Noren. Toch deugen ze voor onze beroepsrijders niet.
Deze zetten met den bal van
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den voet en de teenen af en moeten daarom ronde halzen hebben.
De gewone friesche schaatsen zijn daarvoor zeer goed geschikt, mits met zorg
gebonden. De schaatsen van een goede hardrijder zitten vast en toch is de voet
niet bekneld.

De Nederlandsche Schaatsenrijdersbond.
De belangen der Nederlandsche ijsliefhebbers waren eertijds in goede handen bij
de voorname vereenigingen en de niet ten onrechte beroemde Leeuwarder IJsclub
hield reeds hardrijderijen, toen we nog van geen Kampioenen of engelsche mijlen
hadden gehoord. Doch het zou anders worden. Men wilde de belangen der
ijsvrienden vereenigen en een Bond stichten, ten einde gezamentlijk groote
internationale wedstrijden te kunnen geven. Op de eerste voorloopige bijeenkomst
in dien zin, welke in Maart 1881 te Utrecht gehouden werd, deed reeds de IJsclub
Kralingen en Omstreken een voorstel van dien aard, doch het werd voorloopig in
den doos gedaan, zooals nog veelal met een beetje ‘ingrijpende’ voorstellen te doen
gebruikelijk is. Op 1 Augustus 1881 had wederom een bijeenkomst plaats, te
Amsterdam ditmaal, waar de heeren N. Wafelbakker, Y. Feenstra, Jhr. H. Bicker
en S. Zeverijn de Amsterdamsche IJ. C., de heeren H. Beuker Andreæ, S. Salverda
en J. Kutsch Loyenga de Leeuwarder IJ. C., de heeren Engelkes en Helder de
Groninger IJsclub vertegenwoordigden. De heeren Andreæ en Zeverijn werden tot
voorzitter en secretaris gekozen en namen dit aan. In hoofdzaak werd toen besproken
òf en waar men Internationale wedstrijden zou kunnen
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houden, ook de finantieele bijdragen der Clubs en de inleggelden kwamen ter sprake.
Ten slotte wordt de gewichtige vraag gesteld: Zal men reeds nu een Bond vormen?
Doch ziet, alweer waren de afgevaardigden het er niet over eens. Eerst in December
1882 werd in een te Amsterdam gehouden, derde vergadering, de Bond definitief
opgericht, (ook de Haarlemsche IJsclub was toen vertegenwoordigd, en tot Bestuur
gekozen de heeren M.J. Waller, president) Mr. S. Salverda, Leeuwarden,
vice-president, Mr. J. van Buttingha Wichers, Leiden, secretaris, Jacob J. van
e

Vollenhoven, Rotterdam, penningmeester, G. Baron de Salis 2 secretaris, Mr. M.M.
van Heloma, Heerenveen en H.J. Diephuis te Groningen. De heer van Vollenhoven,
die een goed en ijverig thesaurier van den bond was geweest, trad in 1884 af en
de beer H. Kolff kwam in diens plaats, hetgeen

Mr. J. v. Buttingha Wichers, in leven 1e Secr. van den N.S.B.

geen slechte ruil bleek te zijn, want diens beheer was steeds zuinig en bezorgde
den bondskas menig voordeeltje. In 1887 trad de heer Waller af en werd de heer
Zeverijn gekozen, die in 1889 wederom door den heer Jhr. E. Barnaart werd
vervangen. Was de heer Herman Kolff tot in den zomer van 1892 een ijverig, ja een
onmisbaar en bij uitstek actief bestuurslid, een woord van oprechte hulde en
dankbaarheid behoort zeker in een Nederlandsch zoowel als in een buitenlandsch
werkje over ijssport thuis aan de nagedachtenis van twee mannen, die zoo ontzachlijk
veel tot de ontwikkeling van onze vaderlandsche sport hebben bijgedragen. Mr. J.
van Buttingha Wichers en Baron de Salis zijn voor allen die hen gekend hebben
onvergetelijk, doch mocht eens de herinnering aan hunne
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persoonlijkheid vergeten zijn, hun streven en werken is voor de toekomst van blijvend
nut. De door hen uitgevonden verschillende systemen van schaatsen hebben er
toe bijgedragen om onze hardrijders te vormen, en voornamelijk aan hun energie
hebben wij den bloei en het welslagen onzer eerste internationale wedstrijden te
danken. Aan hen vooral de eer van de uitstekende wedstrijd-bepalingen te hebben
gegrondvest, die nog heden van kracht zijn en bijna onveranderd door de Unie zijn
overgenomen.
De Bond is thans lang niet zoo welvarend als voorheen. Het aantal leden
(vereenigingen) bedraagt circa 25, en de donateurs gaan de 200 niet te boven.
Vereenigingen als Hoorn, Zwolle, Alkmaar, Utrecht, Arnhem, Kampen, Zutphen,
Sneek, Harlingen, Franeker, Edam, Gorcum enz., hebben bedankt! En waarom?
‘Omdat men er zoo weinig genot van had,’ zegt men algemeen. Men zou er de vraag
tegenover kunnen stellen: ‘Zouden die Clubs niet even goed hunne groote feesten
kunnen geven, wanneer zij op de hoogte waren van hun tijd en verstand hadden
van het aanleggen van banen enz.?’ Oogenschijnlijk ja, doch ik meen te mogen
veronderstellen, dat de Bond meer propaganda zou maken, wanneer hij zich wat
meer voor deze kleine clubs interesseerde en b.v. wat meer werk maakte van een
vaste verdeeling van: Een Kampioenschap van Noord-Holland, Friesland,
Zuid-Holland enz., in stede van te wachten totdat òf de Amsterdammers, die
energisch en ‘bij het hek’ zijn, hun Kampioenschap kalm uitschrijven, òf de
Haarlemsche IJsclub, die dit op mijn aanraden verleden jaar deed. Men wekke die
kleine Clubs op, men zij hen behulpzaam in het inrichten van banen, die aan de
eischen van den tegenwoordigen tijd beantwoorden; doch het is van de zijde van
een lichaam hetwelk het schaatsenrijden in het algemeen bevordert, m.i. niet juist
gezien, om steeds hunne wedstrijden aan de ijverigste vereenigingen te geven. Van
een ander standpunt gezien, is de
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Amsterdamsche (Sport-Club) IJsclub de kranigste ijsvereeniging en de beste
baancommissie, die zich slechts denken laat, en de Heerenveensche en Leeuwarder
IJsclubs zijn even berekend voor hun lastige taak, zoodat hetgeen ik hierboven
zeide, slechts een plan, een idée is, hetwelk allerminst beoogt aan de Vereenigingen,
die het flinkst optreden een verwijt te maken. Mijn idée is dat de Bond door het
uitschrijven van andere wedstrijden dan diegene, waaraan men reeds gewend is,
ook andere en meerdere Clubs in de gelegenheid stellen kan hun Bondsfeest te
hebben. Zoo zoude men behalve de Internationale nummers, (de Wereld- en
Europa-Kampioenschappen voor amateurs, worden door de Unie gegeven, evenals
de Wereld-Kampioenschappen der beroepsrijders) een paar nummers als
Kampioenschap van een provincie, lange baan, en korte baan, voor amateurs en
beroepsrijders aan vereenigingen kunnen geven, die dat jaar b.v. geen internationale
wedstrijden op hare banen hebben. Gesteld het Kampioenschap van Europa wordt
in Nederland verreden; het lot beslist dat dit te Heerenveen zal zijn, dan zou men
b.v. op een anderen datum aan de Amsterdamsche IJsclub het Kampioenschap
van Nederland voor beroepsrijders lange baan kunnen aanbieden, aan Deventer
het Kampioenschap van Nederland voor amateurs op de korte baan, (b.v. het winnen
van 2 uit de 3 voor te schrijven afstanden, als b.v. 160, 250 en 400 Meter) aan
Haarlem het Kampioenschap van Nederland voor beroepsrijders korte baan
(eveneens op 3 afstanden), aan Leeuwarden b.v. een in te stellen Gouden Eerekruis
voor den liefhebber rijder (Nederlander) die van 3 afstanden als 250, 1500 en 5000
Meter er twee onder zekere voorwaarden wint. Verbind hieraan een sjerp met den
titel van Kampioen-Schaatsenrijder van Nederland op alle afstanden voor het jaar
18.... Zoodoende zal elk jaar zijn, wat danslustige jongelui ‘geanimeerd’ noemen
en zullen de andere ijsclubs ook gaarne zulke feesten in de stad harer inwoning
vieren.
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Tevens zal het aantal goede 2 klasse rijders enorm toenemen. Men noeme al die
wedstrijden ‘bondswedstrijden om....’ (volgt de titel), en de Bond trede meer op als

[v.l.n.r.] G. BARON DE SALIS, 2e Secr. N.S.B. SAX, Pres. Amerik. S. Ass. V. Son tot Gellicum,
Baancom. (bestuur Amst. Sportcl.) GOODMAN, Pres. Nat. Sk. Ass. Dudok de Witt, (Bestuur
Amst. Sportcl.)

bestuurder en verdeeler der titels, dan als gever van medailles. De kas blijve zooveel
mogelijk ten bate der nationale vertegenwoordiging tegenover het buitenland. Ook
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de provinciale Kampioenschappen neme de bond in beheer en verdeele ze volgens
rooster onder de vereenigingen. Ook door het uitschrijven van afstandsritten kan
de Bond menig plaatsje met een flinke ijsclub en ruime baan tot een centrum van
ijssport promoveeren, door zoo'n stad of dorp tot uitgangs- en reuniepunt te kiezen.
Dan zal spoedig de dag aanbreken, dat alle ijsclubs van eenige beteekenis lid zijn
en hun Bondswedstrijden hebben. Door verspreiding van circulaires is wellicht nog
veel in deze richting te doen. De groote invloed, die de Nederlandsche
Schaatsenrijdersbond op onze nationale ijssport heeft geoefend is onloochenbaar;
door zijn krachtig voorgaan is de internationale ijssport ontstaan. Dè verschillende
kampioenen ontmoeten elkander thans op de spiegelgladde banen aller noordelijke
landen en het kleine Nederland, waar de amateurs en beroepsrijders zoo'n kranig
corps goede rijders hebben gevormd, is ontegenzeggelijk de bakermat van
internationale hardrijderijen op schaatsen.

Afstandsritten.
Op 1 Maart 1888 schreef de Haarlemsche IJsclub gesteund door een liefhebber die
onbekend wilde blijven, (hetgeen niet gelukte, daar wij al spoedig wisten, dat we
het idée enz aan Jhr. Ch. v.d. Poll te danken hadden) een zeer interessanten
wedstrijd uit. Het was de afstandsrit van Haarlem naar Leiden. Men ging aan de
Zijlpoort te Haarlem af en had dan de weg zelf verder te kiezen, doch men werd
overal gecontroleerd, ofschoon smokkelen niet wel mogelijk was, tenzij men zich
met een zeer goede
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harddraver een eind weegs de vaart langs had willen laten rijden. Elke vijf minuten
ging een mededinger, gecontroleerd door een drietal leden van het bestuur, af. Toen
allen vertrokken waren, spoedde zich het bestuur per spoor naar Leiden, terwijl daar
e

reeds een 2 commissie gereed stond de tijden op te nemen. Alles slaagde naar
wensch en de rit, de eerste van dien aard, was een succes voor de ijsclub ‘Haarlem
en Omstreken.’ Sinds dien tijd is nooit weder zulk een tocht uitgeschreven, en toch
zou een afstandsrit, door den Bond uitgeschreven en goed gecontroleerd zeer zeker
succes hebben. Bijv. een rit van Amsterdam - Halfweg - Ringvaart - Leiden - Woerden
- Utrecht en terug, of een van Leeuwarden naar Groningen en terug. Toch zou het
bij dergelijke ritten aanbeveling verdienen, deze te geven aan plattelandsch of
kleinere IJsclubs, zoodat wedstrijden over het geheele land populair worden, en
alle clubs, die iets presteeren, tot den Bond toetreden. De moderne afstanden
moeten naast de korte baan in zwang komen, dan zullen wij eenige honderde kansen
meer hebben, om een groot aantal goede rijders uit alle deelen des lands op onze
en ook op de buitenlandsche wedstrijden te zien verschijnen.

Voor-Oefeningen voor het hardrijden.
Oefeningen voor de korte baan.
Waar is bij ons de grens tusschen korte baan en lange baan? In de
hardlooperswereld worden de volgende afstanden beschouwd, als te behooren tot
de korte baan: 50, 80, 100 yards, 50 meter, 100 meter, 200 yards en meter, 350
meter, 402 meter. Alles wat daarboven gaat, wordt gerekend tot de lange afstanden
te behooren.
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De korte baan is feitelijk de traditioneele wedstrijd op de 160 meter; vroeger was
de baan meestal 165 meter, doch ook wel 163, 164, 168 en 226 meter; de baan
van 402 meter en de tegenwoordig door de Unie aangenomen baan van 500 meter,
worden ook als korte baan beschouwd. Doch wanneer ik hier spreek van oefeningen
voor de korte baan, dan bedoel ik hiermede in hoofdzaak de 160 meter, de gewone
friesche korte baan en des noods nog banen van 300 en 400 meter, doch voor de
500 meter is een korte baan-vooroefening reeds ongeschikt. Ik koester de vurige
hoop, dat menig landbouwer in de gewesten, waar goede rijders als paddestoelen
uit den grond verrijzen, zooals vooral in Friesland en ook in Noord- en Zuid-Holland,
dit boekje aan zijn zoon ten geschenke zal geven, wanneer hij denkt dat er wat uit
den jeugdigen rijder groeien kan. Laten zij het toch aannemen, onvoorwaardelijk
aannemen, dat een getrouwd man, die op aardappelen en vet met boonen leeft,
zijn glaasje ‘klare’ drinkt en z'n pijpje lustig doet walmen, niet tegen den jongeling
op kan, die deze levenswijze niet volgt en de algemeene regelen voor het verkrijgen
van een voor hardrijden geschikt lichaam in toepassing brengt. Is eenmaal de
Schaatsenrijdersbond meer bemiddeld, dan hoop ik dat hij de rijders, alvorens ze
naar Hamar of St. Moritz te zenden eerst in de gelegenheid stelt eenig voedsel tot
zich te nemen, gedurende de 2 voorafgaande maanden. Het is niet genoeg dat men
matig leve, men versterke zich tevens. Het klinkt alles heel fraai om tegen een
onbemiddelden daggelder, met zeer veel aanleg om een uitmuntend rijder te worden,
te zeggen: kerel, wat heb jij een mooie actie, je hebt een besten tijd gemaakt, je
moest je gaan trainen! Je moet een stevig ontbijt gebruiken: rund- en lamsvleesch
(geen varkens of kalfsvleesch); het middageten bestaat uit gebraden rund- of
lamsvleesch kip, wild of visch en versche (geen ingemaakte) groenten. Doch dat
zijn lekkernijen, die een arbeider of polderwerker
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niet in zijn rechtmatig bezit kan krijgen. Toch is een flinke voeding, met zoo weinig
mogelijk grutterswaren en aardappelen aan te bevelen. Brood, schapenvleesch,
spek en visch zijn goed en doelmatig voedsel evenals suiker, eieren en melk (mits
niet onmiddellijk na en vooral niet onmiddellijk voor de oefeningen). Hoe minder
bier, hoe beter. De hoofdzaak is. Geen tabak, geen jenever of andere sterke drank
en vroeg onder de wol. 's Morgens een weinig beweging, zooals een stevige
wandeling van ¾ à 1 uur; doch alvorens iets te doen, eerst 50 kniebuigingen,
onmiddellijk nadat men opgestaan is. Vooral borst en bovenlijf flink met koud water
wasschen en zich voor de morgenoefening niet te luchtig en niet te dik kleeden.
Men drage zorg geen koude te vatten en het verdient aanbeveling om van de
borstrokken of truien, die men daarvoor gebruikt een ‘paar’ te bezitten, hetwelk men
om beurten draagt, zoodat men steeds een goede drooge trui aan heeft.
De korte-baanrijder voede zich dus zoo goed mogelijk, zooals boven beschreven
is en loope 's middags vóór het eten of anders geruimen tijd daarna, (minstens 2½
à 3 uur, indien men het onmogelijk vóór het middageten kan doen) een baantje van
100 meter, een volgenden dag 150 meter of 200 meter, daarna oefene hij zich in
het afgaan bij het hardloopen. Hij trachte b.v. een 25 keer, op het door een vriend
of desnoods kleinen jongen gegeven teeken (klaar!..... af!) zoo spoedig mogelijk de
grootst mogelijke snelheid te ontwikkelen. Heeft dit herhaaldelijk afgaan (men loope
dan niet verder dan een 25 à 30 meter) te veel vermoeid, loop dan den volgenden
dag niet; doch houd rust tot een daaropvolgenden dag. Eens in de week loope men
een 1000 meter in een aanvankelijk niet te snellen gang, dit sterkt de longen en het
geheele spierenstelsel, daarna hervatte men weder de oefeningen op 100 of 150
meter. Ten einde te zien of men meer snelheid kan ontwikkelen en derhalve in
krachten en lenigheid is
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vooruitgegaan, is het niet ondienstig van tijd tot tijd eens de 150 meter op tijd te
loopen. Kan men die in 18 à 18¾ of 19″ loopen, dan heeft men een zeer gunstig
resultaat verkregen. Het is, indien men zulks kan doen, zeer nuttig een baan van
a

150 meter met 3 of 4 hindernissen te maken van c 90 c.M. hoogte. Alvorens te
gaan loopen is het goed, de beenen met arnica (of brandewijn) in te smeren. Des
avonds geen zwaar, liefst in 't geheel geen voedsel, en vroeg naar bed, na met een
50tal kniebuigingen den dag te hebben besloten. Dit systeem is voor een landbouwer
of daglooner zeer gemakkelijk toe te passen, daar het, indien men zijn baantjes
dicht bij huis maakt, nog geen 1 ½ uur tijd neemt. De morgenwandeling is niet zoo
noodzakelijk als de middagoefening. Het spreekt van zelf, dat jongelui uit den
gegoeden stand, die b.v. geen vasten werkkring hebben, dit systeem natuurlijk in
zijn geheel kunnen volgen. Voor hen echter nog deze raadgeving. Gebruik niet al
uwe ledige uurtjes om te oefenen, doch doe hetzelfde, als wat hierboven wordt
aangeraden. Echter is het zeer aanbevelenswaardig, dikwijls kleine hoeveelheden
voedsel tot zich te nemen en de uren tusschen de maaltijden te bekorten door het
gebruik van een geklutst ei, een kop bouillon of chocolade.
De door de Salis in de Ned. Sport voorgeschreven oefeningen waren veel te
zwaar. Een afstand van 3000 à 4000 meter en een paar honderd kniebuigingen,
doen wel is waar het overtollige vet verdwijnen, doch het lichaam wordt door die
zware inspanning eerder vermoeid, dan opgewekt. Alleen Jurjens kon dit volhouden,
de meeste andere amateurs deden te veel.
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Oefeningen voor de lange baan.
Zooals men uit het voorgaande omtrent de korte baan zal gezien hebben is er hier
geen bepaald onderscheid gemaakt tusschen de beroepsrijders en de
liefhebber-rijders. Waarom ook? Beiden moeten zich oefenen. Doch wel degelijk
moet men in alle vragen omtrent het moeielijke vraagstuk hetwelk doorgaans
‘Training’ genoemd wordt, te rade gaan met de persoonlijkheid, die zich gaat oefenen.
Hetgeen voor den eenen goed is, is soms zeer nadeelig voor een ander; wat 's
morgens uitstekend werkt, zou U overmorgen een week achteruit zetten, en wat in
deze volgorde uitstekend zou werken zou in gene de slechste gevolgen na zich
slepen.
Voor alle dingen, moet ik den aspirant wereld-Kampioen doen opmerken, dat
men, wanneer men een sterk lichaam bezit en een goed of zelfs zeer goed rijder
is, zich niet gedurende het geheele jaar met allerlei sportslui moet meten. Dus niet
op veiligheidswielers met gekromden rug in de brandende zon traineeren, niet
snelzwemmen, giek roeien of scullen van Juni tot Augustus, niet snel wieleren tot
September, niet hardloopen in October en terloops nog een wegwedstrijd of wat
trachten te winnen. Neen, men legge zich uitsluitend er op toe, ons land in den
winter zoo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen tegenover de buitenlandsche
Kampioenen.
Gesteld nu, wij hebben een veelbeloovend jongmensch op het oog, of gesteld
zelfs, wij willen een goed gebouwd jongmensch, dat gaarne wil leeren hardrijden
e

en zijn 15 jaar is ingegaan, raadgeven in zake training. Welnu, ik zou beginnen
o

met hem allerlei vragen te doen: 1 Bedoelt ge een oefening, waarbij de kans bestaat
dat u deze met een paar weken rijden te Hamar of St. Moritz kunt besluiten?
Gewoonlijk moet deze ‘voor ons Nederlanders zoo gewichtige vraag’ ontkennend
beantwoord worden,
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omdat men daarvoor meestal nòch de middelen, nòch den noodigen tijd beschikbaar
heeft. Dan is echter een systeem van vooroefeningen aan te raden hetwelk speciaal
geeigend is om aangenomen te worden door
‘een Nederlander, die zich hier te lande wenscht te oefenen.’
In zake training is de groote quaestie, het eenige geheim, gelegen in deze weinige
woorden: Leert uw lichaam kennen! Het is krankzinnigenwerk om vaste regelen
voor de wijze van oefenen aan te willen geven, en het is niet aan den minsten twijfel
onderhevig, dat men zijne gezondheid ernstig kan benadeelen, door op slaafsche
wijze het een of ander boekje over ‘Training’ dag aan dag naar de letter in toepassing
te brengen.
Wanneer nu iemand mij een brief schreef en mij daarin verzocht, hem eens te
willen vertellen, hoe hij zich moest oefenen voor hardrijden, zou ik hem niet
klakkeloos een systeem aan de hand doen, zonder mij verder om hem zelven te
bekommeren, met het alles behalve pleizierig vooruitzicht, dat hij het volgende jaar
zijn gezondheid totaal zou bedorven hebben, doch hem allereerst de volgende
vragen stellen: Wilt zoo goed zijn u een attest van den dokter te verschaffen, waaruit
blijkt, dat ge gezond van lijf en leden zijt en derhalve geen innerlijke gebreken hebt?
Ge hebt nooit last gehad van hartkloppingen, ge hebt geen ‘bizonder’ zenuwachtig
gestel of geleden aan herhaalde aandoeningen van de ademhalingswerktuigen?
(Want in dergelijke gevallen is het onverantwoordelijk zich op hardrijden toe te
leggen). In de tweede plaats, hoe oud is de jeugdige hardrijder? Hoe zwaar weegt
ge? Hebt ge u ooit met sport of gymnastiek bezig gehouden. Wat hebt ge gedaan
op het gebied van hardloopen, springen, gewichten werken, roeien of wielrijden?
Wat is uwe betrekking en welke zijn uwe dagverdeeling en vrije dagen of vacanties?
Wat heeft u aan schaatsenrijden gedaan, welke schaatsen gebruikt u? Woont u in
een stad, of,
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hoever van een weg of plaats, waar ge oefenen kunt. Hebt ge ooit aan kunstrijden
gedaan? Hebt ge een manege of overdekte ruimte van circa 80 M. omtrek in uwe
nabijheid? En ten slotte: welke som zoudt u per maand over hebben voor extra
onkosten, veroorzaakt door uwe oefeningen? (Hiermede behoeft iemand dus niet
te vertellen hoe heb met zijn beurs gesteld is.) Wanneer men op al deze vragen een
antwoord heeft ontvangen, kan men zoo iemand ‘misschien’ een voor hem goede
leefwijze voorschrijven, doch met zekerheid kan dit niet. Alleen door eigen
ondervinding en onderzoek kan men ten slotte te weten komen wat de beste wijze
van oefenen is. Toch is het mogelijk eenige algemeene raadgevingen aan te geven.

Over de voorbereidende loopoefeningen, enz. (Vervolg van het vorige
hoofdstuk.)
De oefeningen moeten, voor het bovenvermelde doel (op hoop van een, in 't begin
van Januari invallenden vorst) reeds in September aanvangen. Zoo mogelijk doe
men 's morgens vóór het ontbijt en na een 20-tal kniebuigingen gedaan te hebben
een flinke wandeling, en loope men tusschen 4 en 5 uur, of anders minstens 1 ½
uur voor het eten een mijl (1609) Meter. Men zorge nu, die 1500 Meter tegen het
einde van October van 6 min. 25 sec. tot circa 5 min. 45 sec. terug te hebben
gebracht, dus met een halve minuut verminderd. In November doe men 's morgens
en 's avonds 30 kniebuigingen (niet meer, hoogstens 50). Men kan de
morgenwandeling in een flinken gang doen, (b.v. 6 K.M. in een uur) en 's middags
blijve men de 1500 Meter loopen, doch dan moet de tijd tot minstens 5 min. 40 sec.
à 5 min. 35 sec. verminderd zijn. Komt er ijs, dan onmiddellijk op de schaatsen! Ik
neem nu aan, dat een jongmensch, die in October 17 jaar geworden is, dit systeem
heeft gevolgd en b.v. bemerkt heeft, dat hij, hetzij door het aanbrengen
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van een wijziging in de uren, of verdeeling, zich beter en sterker gevoelt. Hij verzuime
dan niet, dit het volgend jaar ten zijnen voordeele aan te wenden. De volgende
winter is hij 18 jaar en nu zal men kunnen zien of er wat van hem groeien zal of niet.
Weer beginne hij in September. De 1500 Meter moet in het einde van November
minstens in 5 min. 25 sec. geloopen kunnen worden. Harder is niet noodig. Gevoelt
men zich een dag niet aangenaam en vermoeid, zoo is het beter de loopoefeningen
dan te staken, desnoods gedurende twee of drie dagen. Een uitstekende wijze van
oefenen is het loopen in een manege of groot besloten lokaal, daar het kou vatten
hoogst nadeelig werkt. Heeft men de gelegenheid, zoo is het nuttig op elke 50 Meter
een hindernis te plaatsen. Toch verzuime men niet, met goed weer buiten te loopen
en om de 10 of 14 dagen tijd op te laten nemen. Wederom breekt de ijstijd aan!
Gesteld half December. Dan op een baan. Zoo mogelijk in de rondte rijden en hoeken
maken; ook bekwame men zich in het afgaan. Het oefenen op de baan geschiede
nog steeds zonder ‘rijden om het hardst.’ De slag perfectioneeren is de hoofdzaak.
Men moot dan echter op tijd gaan rijden, en, wil men iets worden, dan moet men
na zulk eene training tegen Januari de 1500 Meter in 3 min. 20 sec. à 3 m. 25 sec.
kunnen rijden. Doch komt men slechts tot 3 min. 40 sec., dan is het daarom nog
niet wanhopig. Men doe slechts aan een clubwedstrijd mede, nog niet aan open
wedstrijden.
e

Nu volgt het 19 jaar. Weer in September dezelfde training beginnen, doch zichzelf
wat strenger aanpakken en tevens wat sterker voeden. Gesteld dat de vorst weder
tegen nieuwjaar invalt, of verwacht wordt. Zoo dit laatste het geval is, moet men
zich flink voeden, goed aanpakken en goed uitslapen.
De drie winters kalme training moeten hem nu in staat stellen de 1500 Meter einde
December in 3 min. 5 sec.,
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e

3 min. 6 sec. of 3 min. 7 sec. te kunnen rijden, anders wordt hij geen rijder 1 klasse.
Men hoede zich echter voor oververmoeidheid, hetgeen men voelt aankomen door
gebrek aan eetlust, matheid, lusteloosheid en slapeloosheid.

1

2

Nu is de tijd daar, dat men kan uitkomen! Men leere de baan waarop men rijden
moet eenige dagen te voren goed kennen en gewenne zich aan het gezicht van
touwen en palen, zoodat men goed de weg weet. Men make zich vertrouwd met
het gezicht van mededingers die u ‘langs zijde komen’, en late deze, zoo noodig,
kalm voorbij gaan. Dan bij het oefenen op de baan, niet te veel te rijden, doch op
tijd en er ‘alles opzetten’, sterk oefenen, doch met groote rustperioden. Hoe dichter
bij den wedstrijd hoe meer rust genomen; oefen ook het afgaan, een goed geoefend
rijder, valt daarbij niet en kan soms door een flinken start een beteren rijder totaal
overbluffen, hetgeen bij 500 M. van zeer veel invloed is. Den dag vóór den wedstrijd
houde men absolute rust.
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Wat het rijden in een wedstrijd betreft, dat moet men
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zich zelf leeren. Men moet leeren wanneer te spurten, en men moet tevens weten
welke krachten en welke zwakke punten de tegenstanders hebben. Kalmte en
overleg is ook hierbij hoofdzaak.

6

7

Is, zooals dikwerf gebeurt, de vorst tegen 15 Jan. uit, dan blijve men na een 4tal
dagen volkomen rust te hebben genoten in een kalme training voor een mogelijke
vorst in Febr. en houde zich in conditie door matige loopoefeningen, of, indien er
ijs is door kalme baantjes, afgewisseld met op tijd rijden, doch dan ook zoo hard
mogelijk.

Aangaande het hardrijden en bijzonderheden daaromtrent.
Het oefenen op de baan, het hoeken nemen en starten.
Is iemand b.v. 15 jaar oud, dan is het beste, dat hij zich voorloopig niet met noorsche
schaatsen op de baan vertoone in een tricot à la Donoghue of een muts à la Pander
e

e

of Eden, doch zich tot zijn 18 , beter nog tot zijn 19 jaar toelegge op het verkrijgen
van een perfecten ‘streek’; krabbelen en oudere mannen een oogenblik voorbij
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uitsluitend toeleggen op het perfectioneeren van zijn slag. (Zie hierover wat ik vroeger
over ‘de
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e

e

streek’ schreef). Denkt hij op zijn 17 of 18 jaar volmaakt te zijn, laat hij die gedachte
dan zoo schielijk mogelijk weer laten varen en zich op niets dan op een afgewerkten
zuiveren hardrijdersstreek toeleggen. Zeer gunstig is de uitwerking van kunstrijden
op de beenspieren. Daarom schaffe hij zich een paar kunstschaatsen aan. Verkeerd
is het een geheelen dag op een baan te hangen, met de schaatsen aan heen en
weer te lanterfanten in en om de tent en slechts als er een goede rijder gaat oefenen,
hem een kwart baantje bij te houden of zelfs om de beste rijders voortdurend den
loef af te steken, ook al kan men dat. Rijd veel, rijd 's morgens en 's middags telkens
eenige banen, doch niet pratend of anderen najagend. Gesteld er is een afgelegen
plas in de nabijheid van de plaats uwer inwoning, welnu men begeve zich, zoo
spoedig het ijs het toelaat, daarheen. Een 4tal sparretakjes is voldoende om de
hoeken aan te geven. De rijder trachte nu die banen zoo zuiver mogelijk te rijden;
daarbij zorg dragende op het rijden, zoowel als op de houding te letten en de handen
op den rug te houden. Zelfs is het goed, wanneer hij zich in aanzetten of spurten
e

oefent, iets wat hij tot zijn 18 jaar gevoegelijk achterwege kan laten, dit te beproeven
‘met de handen op den rug.’ Doch het gewone ‘rijden’ is niet voldoende. Er zijn nog
2 zaken waarmede men later rekening moet houden. In de eerste plaats, het
vaststaan op moeielijk ijs, want dit is de hoofdzaak voor het hoeken nemen. Een
hoek van tegenwoordige banen, is (Engelsche banen zijn geen banen) een halve
cirkel van ongeveer 60 meter. Nu is de eerste man, die ons het ‘hoeken nemen’ liet
zien, weliswaar de groote Panshin, die ze als een kat, die door een terrier over een
schutting wordt gejaagd, doorvloog en ze half loopend, half rijdend in een ommezien
uit was, doch snelle verplaatsing van de beenen geeft daarom nog geen snelheid.
Wat toch was het geval. Onze rijders, die er niet op geoefend waren de hoeken om
te gaan, verslapten
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min of meer in de bochten. Panshin echter reed recht op de bocht aan en sprong
of liep dan in een 25tal vlugge sprongen, daarbij sterk de armen gebruikend, den
hoek om. Wat 'n verschil! We waren enthousiast en uitdrukkingen als: ‘'t lijkt wel
een kat, 't is jandorie net 'n kwaje kat, hij rijdt niet, hij klautert!’ hoorde men overal.
Doch wanneer men een hit ziet draven, ziet het er uit alsof het verbazend hard gaat
en zoo is het met van Panshin's aaneenschakeling van vlugge bewegingen ook.
Het is onnoodig zooveel keeren over te stappen. Men rijde den bocht zoo hard
mogelijk in en stappe tweemaal over, dan rijde men weer gewoon een 4-, 5- à 6tal
streken en herhale dan weer dezelfde beweging 2 à 3 maal. Bij een goede vaart is
men dan reeds door den bocht heen en ligt de rechte baan met de eindpost al weer
voor u. Wat nu dit overstappen betreft. Nooit heb ik het beter gezien dan van Jaap
Eden. Toen het Bestuur van de Haarlemsche IJsclub het loffelijk besluit nam de
baan vroeger open te stellen voor de hardrijders, deed zij daarmede een goed werk,
waarvan door Pander, Houtman, Broekmeijer, Vrouwes en later ook door ‘Jaapie
Eden’, zooals wij hem noemen, een gretig gebruik werd gemaakt. Om een der palen
nu van het electrische licht oefende zich Eden voortdurend in het hoeken nemen.
Nauwelijks was hij van Hamar terug en gluurden de dichtelach-oogjes van onder
de pik-muts ons weer tegen, of hij probeerde de Haarlemsche baan weer eens.
a

a

0

Deze is c 450 M. in omtrek met 4 stompe hoeken van c 100 . Eden nam die hoeken
in twee, doch somwijlen in volle vaart in één streek. Toen we dat zagen, begonnen
de tanden van Klaas Pander te schitteren en ik begon te denken: ‘Zou i't kunnen?’
Doch dit overstappen is niet zoo gemakkelijk, alhoewel toch ‘alles’ er van afhangt
wanneer men tegen eerste klasse rijders uitkomt. Het is niet gemakkelijk dit volkomen
uit te leggen, doch ik zal een bescheiden poging daartoe wagen.
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Men komt de bocht in, het lichaam min of meer naar binnen overhellend (naar links)
en rijdend op de linker schaats, het rechterbeen heeft pas den afzet gedaan; brengt
men het nu weer bij, dan sluite men het niet tegen de linkerhiel aan en schuive de
schaatsen om beurten al huppelende in een

hê! Smeris!

linksche richting, zooals schutters, die een wanhopige poging doen om in een rechte
lijn op te sluiten, doch men brenge het rechter been over het andere heen naar
voren, de linker voet komt dan naar achteren en tevens sterk naar buiten (rechts).
Er komt dan een oogenblik dat men (daar men in deze houding, door de vaart die
men heeft, sterk naar links overhelt) zou vallen. Vanzelf brengt men dan, na zich
naar buiten (rechts) flink met den linker voet te hebben afgezet, dezen weder naar
voren, zoodat de voeten, die bijna op een lijn stonden, weer zoo
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goed als op één lijn voor elkaar komen, doch thans zet met het linker been eerst
vóór en niet over het rechter, daarna brenge men het rechter been weer over het
linker, zette met het linker weer buitenwaarts af en zoo vervolgens. Dit is alles,
wanneer men het op het ijs ten uitvoer tracht te brengen, zeer eenvoudig, doch de
nieuwelingen schijnen steeds zeer bang de neuzen hunner linker schaatsen te
breken en stappen dan heel statig, als hanen, met die rechter schaats over de linker.
Hierdoor verliest men ten eenen male de ‘stijl’ van het in vliegende vaart hoeken
maken. Hoe lager en korter men de rechter
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voet voor de linker zwaaie, hoe rechter het rechter been kan blijven, hoe gestrekter
en krachtiger ook het linker been den afzet kan doen, hoe meer het lichaam naar
binnen kan hellen, hoe meer gang men krijgt en hoe spoediger men gedraaid heeft.
Indien ik niet zeker wist, dat het onmogelijk is de mijl binnen de 3 min. te rijden,
wanneer men het ‘geheim van het hoeken maken’ niet geheel en terdege machtig
is, zoude ik hierover niet zoo breedvoerig geschreven hebben. Men denke er steeds
aan, hoe flinker men zich in de hoeken voorover (binnenwaarts) buige met het
bovenlijf, hoe gemakkelijker men de beweging zal leeren. Voor het starten zijn alle
buitensporige houdingen af te keuren, men staat zoo natuurlijk mogelijk, en spant
de spieren niet te vroeg. Houdt de voeten niet te ver van elkaar, daar men dan te
veel kracht moet doen om ze in beweging te brengen. Sta los, op eigen manier en
span u op het laatste oogenblik eerst in. Te vroeg in gespannen verwachting van
een schot te staan, vermoeit en werkt afmattend.

Het hoofdstuk Vooroefeningen in het werk Schaatsenrijden van
Mr. J. van Buttingha Wichers.
Zeer ongaarne bespreek ik de daarin gegeven wenken, omdat ik niet gaarne den
schijn op mij wil nemen, van iets uit betweterij tegen te spreken, hetgeen door een
zoo kundig beoefenaar en beschrijver van schaatsenrijden als Wichers was, gezegd
en geschreven is. Na een onderhoud met Pander ben ik evenwel toch tot de
overtuiging gekomen, dit wel te moeten doen en wel omdat daarin voorschriften
vermeld staan, die, wanneer zij werden opgevolgd, een
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bepaald verkeerde uitwerking zouden hebben. Daarom zet ik er mijne opinie
tegenover. Op blz. 308 staat: ‘men sta 's morgens niet te laat op en neme gedurende
een korten tijd een koud bad, na het lichaam met een ruwen doek goed afgedroogd
te hebben, wrijve men de beenspieren met een stuk flanel, gedoopt in anrica of
hippacea.’
Terwijl ik den geintresseerden lezer verzoek bij het volgende steeds de
voorafgaande hoofdstukken over training na te slaan zou ik hiertegenover het
volgende willen aanraden.
Men neme geen koud bad, tenzij men zulks steeds gedaan heeft. Men make eerst
de kniebuigingen, daarna vooraf de borst met koud water wasschen. Men wrijve
zich voor het ontbijt hoegenaamd niet. Ik raad het gebruik van hippacea af of ook
heb wrijven met flanel; arnica gewreven met de bloote hand. ‘Na het bad gebruike
men een glas melk met droog brood en daarna de loopoefeningen.’ Vooral geen
melk, een kop thee met veel suiker, daarna den mond uitspoelen, daarna inwrijven
met arnica of kamfer-spiritus.
Wichers zegt verder: ‘bij het ontbijt niet te sterke thee zonder suiker.’ Juist veel
suiker raden wij aan. Donoghue gebruikte een massa suiker. Chocolade is nog beter
dan thee. ‘Elken dag mag men niet meer drinken dan twee liter wijn.’ Dit is veel te
veel. Een halve flesch wijn aan tafel is rijkelijk genoeg. ‘'s Avonds omstreeks 2 uren
na het middageten herhale men de loopoefeningen en wrijve na afloop het lichaam
goed droog en de spieren met hippacea in.’ Dit is zeer verkeerd. Zoo loope men
vóór het middageten, men wrijve zich met iets in, doch droge zich, thuis gekomen,
met een ruwen handdoek goed af en late zich met schuier-handschoenen (te
verkrijgen bij de Gruijter & Co. te Amsterdam) flink rood wrijven, vooral de lendenen,
de heupen en den rug.
‘De loopoefeningen worden langzamerhand over een grooteren afstand uitgestrekt.’
Dit is evenmin goed; men ver-
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moeit zich veel te veel; men houde zich aan 1500 meter, hetgeen voor het
ontwikkelen van den adem voldoende is.
sten

‘Men begint met den 1
dag 25 kniebuigingen en vermeerdere het tot 100, 200
en meer.’ Dit is veel te veel en veel te zwaar, om dagelijks te doen. ‘Dagelijks make
men groote tochten enz.’ Ook dit komt mij zeer verkeerd voor, ten eerste is de
oefening al weer te zwaar, ten tweede moet men op een tocht steeds uitwijken en
van streek veranderen, men houde zich aan het trainen op een baantje, zooals
n

n

hiervóór beschreven. ‘Men rijde op den 2 of 3 dag zoo hard mogelijk den afstand
waarvoor men zich bekwaamt of nog liever een paar honderd meter meer, indien
de afstand groot is.’ Die 200 meter leggen op een grooten afstand geen gewicht in
den schaal, zie verder hierover het voorgaande. ‘In den eersten tijd, wanneer men
begint met schaatsenrijden, gevoelt men stijfheid in verschillende spieren.’ Dat is
onmogelijk, als men zich doelmatig geoefend heeft. ‘De rijders moeten zoodanig
op hunne schaatsen staan, dat de volle breedte van den schenkel op het ijs rust.’
De Noren slijpen hunne schaatsen niet geheel ijshoudend, alleen in het midden
houden zij 15 cM. ijs. Evenals M. Castelein dit reeds veel vroeger heeft begrepen,
zijn zij van meening, dat men zich al te veel vermoeit door die verbazend lang
ijshoudende ijzers. ‘Onze hardrijders zwaaien met de armen meer op zijde uit dan
de Engelsche en Noorsche rijders enz.’ - ‘als het spant zwaaien Hagen en Paulsen
even lustig met de armen als onze corypheeën’ - ‘alleen wanneer zij b.v. 25 mijlen
op tijd in hun eerste rijden, leggen zij de handen op den rug.’ Ook dit is wel wat
overdreven. Alleen in de 500 meter ziet men alle mededingers in de eindspurt de
armen gebruiken. De 1500 en alle afstanden daarboven worden met de armen op
den rug gereden. Het zwaaien der armen, wanneer daarvan gebruik wordt gemaakt,
doet elkeen op zijn eigen manier. Er zijn Engelsche rijders, die hun
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armen recht vooruit brengen, ik ken er ook, die zich in 't geheel niet aan de ‘Fen
Stile’ houden. Donoghue maakt een beweging of hij hardt wandelt en brengt ze
kruiselings naar voren. Pander brengt ze zeer sterk in actie, Eden, hoewel hij ze
bijna altijd op den rug houdt, zelfs in de mijl, in de bochten, zwaait ze met enorme
kracht naar voren en zet de ellebogen hoog naar achteren evenals Pander reed;
doch alleen voor een kort oogenblik of wanneer het spant, zooals in de 500 M. tegen
Halvorsen. Tegenwoordig rijden Godager, Norsing, Hagen, Thomas, Donoghue en
zijn broeder, Ehrhorn en Underborg, Seiler, Erickson, Fjaestedt, Grunden, Halvorsen
en Eden voor het grootste gedeelte van de baan met de armen op den rug.

Vooroefeningen te St. Moritz. (Zwitserland.)
Een der vele uitnemende gebruiken door den N.S.B. ingesteld, is het zenden van
Nederlanders naar plaatsen in het buitenland, waar men eerder op ijs kan rekenen
en

dan bij ons. Op den 15 November 1888 vertrokken de heer K. Pander en de
beroepsrijder Marten Kingma naar St. Moritz, welk hooggelegen plaatsje in de
onmiddellijke nabijheid van eeniger bergmeertjes uitstekend voor het doel geschikt
en

is. Den 15 November vertrokken zij uit Nederland en namen een paar dagen later
hun intrek in het Hôtel Helvetia te St. Moritz (eigenaar Hilly.) De leefwijze, die zij
daar in acht namen, was hun door ‘Oome Kris’, (zooals de rijders de Salis gaarne
plachten te betitelen), terdege voorgeschreven en zij hebben er zich dan ook stipt
aan gehouden. Te acht uur op, kniebuigingen, dan wasschen met koud water en
dan het ontbijt, bestaande uit twee eieren, koud vleesch, broodjes, honing en
chocolade. Een half uur gaans
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was het kleine meertje van het Hôtel verwijderd. Zij begaven zich kalm wandelend
daar heen. Hier hadden zij een baan gemaakt van circa 300 Meter, waarop ze acht
dagen oefenden. Toen verhuisden ze met alle benoodigdheden: n.l. een metermaat
en een paar sparretakjes naar Lac de States. Daar werd een baan gemaakt van
450 Meter in omtrek. Om 9 uur ging men daar heen, reed de noodige afstanden en
was te 12 uur weer thuis. Te 1 uur gebruikten

K. Pander en Marten Kingma op het meertje te St. Moritz.

zij het middagmaal (soep, schapen- en rundvleesch, groenten en taart, geen
aardappelen of rijst), en waren om 2 uur weer op weg. Er werd dan gereden van
circa 2½ tot 4½ uur. Na elke oefening wreven ze elkander af, na zich met koud water
gewasschen te hebben.
Wat het rijden betreft, zoo maakten zij er de eerste dagen uitsluitend hun werk
van, streekvast te worden; daarna werd elke dag, hetzij een halve mijl en een mijl
of een van beiden, of de vijf mijl op tijd gereden. (N.B. hetgeen veel te veel was,
met het oog op de massa tijd, dien zij hadden om zich langzaam te oefenen). De
tijden werden langzamerhand aanmerkelijk beter. Pander reed in het begin de halve
mijl in 1 min. 32 sec. en op het laatst in 1 min. 27 sec. Over de mijl deed hij in 't
begin 3 min. 6 sec. en op het laatst 3 min. ½ sec, terwijl hij voor de twee mijl
aanvankelijk 6 min. 43 sec. en tegen het einde van den oefentijd 6 min. 14 sec.
gebruikte! Kingma was ook terdege vooruitgegaan en gebruikte voor de halve mijl,
mijl en 2 mijl respectie-
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velijk 1 min. 28 sec., 3 min. 1 sec. en 6 min. 28 sec. Beiden reden op nieuwe,
speciaal voor hen bestelde de Wichers - Salis schaatsen, met hakschroef en
Engelsch montuur. Over deze ijzers, die van de firma Hoekstra waren, waren zij
zeer tevreden; na er veertien dagen te Amsterdam op geoefend te hebben waren
zij nog zoo scherp als messen.
Met energie en zeer conscientieus hebben beide kampioenen daar geoefend.
Wanneer het rijden 's middags afgeloopen was, namen zij te 5 uur 30 min. een
ommelette, die nooit gelegenheid had er iets van na te vertellen; aten den geheelen
dag Suchard chocolade, gingen te 9 uur naar bed, droomden van lauweren en roken
naar arnica. Hun oefentijd was 4½ uur rijden en circa 2 uur gaans per dag. Dit was
veel te zwaar. Eden reed te Hamar slechts 2 uur daags.

Internationale Hardrijderijen.
Het seizoen 1884-85.
De wedstrijd, die voor ons land zoowel als voor het buitenland van het grootste
gewicht zou blijken te zijn, is de eerste Internationale wedstrijd op schaatsen op de
e

Groote Wielen bij Leeuwarden gehouden. De 28 Januari 1885 was de groote dag.
Reeds zeer vroeg in den morgen kwamen de bewoners van het platte land in lange
slierten en rijen naar de Groote Wielen en ook de treinen brachten duizenden
menschen aan. Havard zegt ergens van ons volk: ‘De sleur dooft er alle geestdrift,
het gezond verstand breidelt elke buitensporigheid, bedaard overleg houdt elke
vervoering tegen, breng er de Etna heen en binnen acht dagen zou zij opgehouden
hebben te rooken.’ Arme Havard. Ik zou hem, zooals de impressario van Spriet of
Blanus
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willen toeroepen: ‘Gaat dat zien! Gaat dat zien!’ Wat een drukte op den weg naar
de Wielen en wat een gewoel van menschen op de fraaie bijbanen. De baan was
800 M. met één keerpunt en 10 M. breed. Men reed in paren en op tijd. Zij, die in
e

den eersten omrit overwinnaar bleven, deden in de 2 afdeeling mede en zoo
vervolgens. De Noren Axel Paulsen en (misschien door eerstgenoemde
geinfluenceerd) helaas ook de, anders sympathieke C. Werner, deden niet mede.
Al het mogelijke werd door het Bestuur van den N.S.B. in het werk gesteld om hen
te bewegen mede te dingen, doch steeds zochten zij uitvluchten. De indruk, dien
zij achterlieten, uitgelachen zoowel door Engelschen als Nederlanders, was, dat zij
bang waren voor den uitslag en het veiliger vonden in hun schulp te kruipen. Toch
geloof ik dat A. Paulsen alle rijders zou geslagen hebben. Immers, reeds een jaar
te voren sloeg hij het mijlrecord, zijnde 3 m. 17 s. De Engelschen echter waren
loijaler sportslui. George Smart, Burlingham, C. Goodman Tebbutt, kwamen allen
op de streep en moesten ook tevens allen het onderspit delven tegen de Friesche
rijders. Het rijden op tijd was toen nog nieuw en men brak, door het aannemen van
de Chronometer als hoogste rechter, met het oudere systeem. Toch was men nog
niet waar men zijn wilde, want het beoogde doel was niet bereikt en er werd zichtbaar
gesmokkeld in de eindritten. Er hadden feitelijk slechts twee vlugge ritten plaats
gehad:
B. Kingma v. G. Smart 3 m. 31⅘ s. en 3 m. 33⅕ s. bij 20 K.G.
luchtdr. p. □ M.
en v. d. Zee v. T.B. Veninga 3 m. 26 s. en 3 m. 35 s. bij 7½ K.G.
luchtdr. p. □ M.
De verschillen in luchtdrukking in aanmerking genomen, was de eerste rit
misschien de snelste. Doch dat het systeem niet juist werkte is nog duidelijker te
zien uit een andere berekening. De gemiddelde tijd van den prijswinner is 3 m. 50⅖
n

s., terwijl die van den 4 prijswinner
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3 m. 42 s. is. Deze heeft dus harder gereden. Dit is toe te schrijven aan de vrije
ritten, die eerstgenoemde gehad heeft. De wedstrijd op de Groote Wielen heeft ons
dus gebracht tot de overtuiging, dat het beste middel, om knoeierijen en
prijsverdeelingen te voorkomen, het uitsluitend op tijd rijden is. Doch keeren wij tot
den wedstrijd terug. In de eerste afdeeling verschenen 16 mededingers op de streep.
In deze afdeeling sloeg Klaas Huitema S.S. Burlingham en reed B. Kingma George
Smart af, tot algemeene blijdschap der Nederlanders. In de tweede afdeeling kwam
alleen nog C. Goodman Tebbutt op, die een vrije rit had gehad. - Ook hij werd
geslagen door P. Bruinsma (3 min. 34⅘ sec. en 3 min. 39 sec.) In de derde omrit
bleven nog alleen Nederlanders over, waarvan er wederom 3 afvielen. De vierde
omrit was zeer belangrijk. P. Bruinsma sloeg gemakkelijk W. Zijlstra 3 min. 55⅕
sec. en 3 min. 56 sec., doch R. v. d. Zee slaat Veninga in den fraaien tijd van 3 min.
26 sec. tegen 3 min. 35⅘ sec. In den kamprit voor de tweede en derde premie slaat
W. Zijlstra Veninga en in den beslissingswedstrijd slaat P. Bruinsma R. van der Zee,
ofschoon men algemeen dacht, dat v. d. Zee sterker was. Doch wie er ook won, het
waren ‘Friezen in marg en bloed’, een feit, dat de Friezen en Groningers en
Hollanders, die allen te zamen des avonds in de Harmoniezaal waren
samengestroomd tot een opgewondenheid en geestdrift vervoerde, zooals men
zelfs daar niet dikwerf gezien had. Had er die rookende Etna van Havard eens
ingezet, men zou van het heele ding geen notitie genomen hebben, want er werd
door de aanwezigen gerookt, gespeechd, gedronken en gezongen en gejuicht, dat
het een aard had. Eerst de uitreiking van de prijzen en daarna de redevoeringen.
De Voorzitters van Bonden en Clubs, de Burgemeester, de Commissaris des
Konings, de Engelschen, zij allen klommen ieder op hun beurt op ‘'t schavot.’ R.
Bloembergen maakt de stemming weer een
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toontje vroolijker. Hylkema (de Heer S. Hylkema was zoo vriendelijk mij een
leekeblom en de noodige gegevens omtrent deze eigenaardige herinnering aan
den ouden tijd voor dit werkje te verschaffen), Lieftinck al die bekende mannen rijzen
op een gegeven oogenblik op tusschen de tafeltjes met ‘rooie baai flesschen’, wier
gelederen steeds toenemen naarmate het uur vordert. En de volksliederen klinken
en daveren in 't rond en nog laat hoort men de geestdriftvolle ijslieflebbers zingen
en juichen, want ‘onze jongens’ hadden gewonnen.

1885.
Het is mij nu nog steeds niet duidelijk waarom men toen besloot tegen Paulsen te
Christiania te willen rijden. Waarom? Aan de eer was voldaan, doch de N.S.B. wist
misschien niet welke tijden Paulsen reeds gereden had. In elk geval, de Friesche
hardrijders brandden van verlangen om tegen hem te rijden, hetgeen zeer begrijpelijk
is. Toch zou men, om eenigermate kans te hebben, tegen iemand, van wien men
wist, dat hij op lange afstanden zeer sterk was, een middenafstand hebben moeten
kiezen, b.v. de mijl. Men nam echter drie mijl als afstand en het is voor v. d. Zee
volstrekt geen schande, dat hij geslagen werd, al had hij zich wel wat beter aan de
instructie kunnen houden. De eenige manier om te winnen, was voor v. d. Zee, (die
Paulsen in de spurt de baas zou zijn gebleven) geweest, hem voor te laten gaan
en aan hem te blijven hangen, tot op de laatste 200 meter. Nu was het resultaat
anders. Het ijs was zacht en het water was er op kunstmatige wijze van verwijderd.
Paulsen had op dit ijs het voordeel van zijn betere training. De baan was circa 1400
M. lang, met 2 bochten van 100 meter. Ondanks alle instructiën vloog v. d. Zee met
kolossale streken weg en
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was Paulsen in de eerste 600 meter, reeds een 60 meter voor, doch na circa 1200
meter kwam Paulsen voor, onder het geschreeuw der duizende toeschouwers en
won ten slotte in 11 min. 8½ sec. Circa 400 m. na hem kwam v.d. Zee aan in 12
min. 13½ sec. In het verslag van de Salis en Wichers staat de rondborstige
ontboezeming: We zijn blij dat 't verschil zoo groot was, want in zijn training alleen
ligt het geheim. Daarna had nog een internationale wedstrijd plaats. Kingma en Carl
Werner kwamen daarin tegen elkaar te rijden. Bij het afgaan nam Werner dadelijk
de leiding, doch Kingma, die zich aan de instructie beter wist te houden, behield
zijn bedaardheid, liet hem rustig passeeren en bleef vlak achter hem, terwijl hij
Werner den wind liet snijden. Bij de voorlaatste omrit begon Kingma plotseling zijn
gang te versnellen en stopte bij den eindpaal. Hij had zich een baan vergist. Het
toeroepen der omstanders verstond hij niet. Gelukkig waren er een drietal Leidsche
Studenten, waaronder de heer Jhr. Bonni (facius) de Jonge, die al zoo dikwerf is
gebleken een waar voorstander van de Sport te zijn, en C. Vermeer en door hun
gebrul en geroep, maakten zij Kingma op zijn fout opmerkzaam. Pijlsnel vloog hij
weg, doch in de bocht had Werner hem juist ingehaald voor hij zijn volle vaart weer
had. Toen heeft Benedictus meesterlijk gereden. Hij begreep, dat hij te veel van
zijne krachten zou vergen, wanneer hij Werner dadelijk voor wilde komen en bleef
dus circa 5 meter achter. Kort voor den voorlaatsten bocht, waar de zachtste en
slechtste plaats in het ijs was, verminderde Kingma de snelheid aanmerkelijk. Werner
reed door en... viel. Daarna reed Kingma hem voorbij en op eens verstomde weer
het gejuich der 30000 keelen, dat Werner had aangevuurd. Het was eensklaps
doodstil geworden. Werner was in 5 sec. weer op en reed nu met Kingma op leven
en dood. Onze brave Benedictus won echter in 12 min. 25 sec., Werner's tijd 12
min. 37 sec., waardoor hij eigenaar
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werd van den prachtigen drinkhoorn, voor dezen wedstrijd uitgeloofd. De dag werd
door een bal ten huize van den sympathieken president, den heer Petersen besloten.
De

Merk Kingma.

twee wedstrijden in dezen winter te Leeuwarden en te Christiania gehouden, zijn
de grondslag geweest van de reeks internationale wedstrijden, waarin onze
Kampioenen zich sedert dien tijd met het buitenland gemeten hebben. Toch heb ik
het steeds zeer onoordeelkundig gevonden om tegen Paulsen op 2 mijlen en in den
den

2 wedstrijd op 3 mijlen te rijden. Men had zelf condities moeten stellen en niet
onze arme friesche

Benedictus Kingma.

beroepsrijders op zulke lange afstanden moeten laten rijden, afstanden, die ze zelf
nog ‘nooit als oefening hadden afgelegd.’ De invloed van de Salis is zeer groot
geweest doch het was onnoodig en het is nog onnoodig om de voordeelen, die ons
volk bezit, (heriditaire geschiktheid voor de korte baan) eenvoudigweg door te
schrappen en weg te gooien. Men heeft den Nederlandschen roem en goeden
naam, te Christiania gewoon weg op straat gegooid, hetgeen niet zou gebeurd zijn,
als er op 402 of 804 M. gereden was.
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Het seizoen 1885-86.
Nog steeds maakt alweer Paulsen moeielijkheden. De Altona IJsclub schrijft een
wedstrijd uit op 1609 meter en signeur Paulsen verblijdt de schaatsenrijderswereld
met de mededeeling, dat hij dat te kort vindt, hetgeen alweer aanleiding geeft tot
veel geharrewar en geschrijf in de verschillende sportbladen. Toch schijnt het bestuur
van den N.S.B. begrepen te hebben, dat wij meer succes van de 1609 M. zouden
hebben, want op zijn aanraden is de afstand 1609 M. gebleven. Veninga, Wybe,
Benedictus, Zijlstra en Arie v. d. Berg (toen 33 jaar oud) gingen op bondskosten
mede, verder ging nog mee de Heer G.N. Minnena de With en Pieter Bruinsma.
Plotseling zien de afgevaardigden van den N.S.B. op de programma's, dat er 2
intern. nummers van gemaakt zijn en een woedende vergadering is het gevolg. Wij
protesteeren. Paulsen stelt zich zeer onaangenaam aan, vraagt eerst 4000 M. en
ten slotte wil hij een rechte baan hebben en eischt dat men het volgend jaar te
Christiania zal rijden. In plaats van den onbeschaamden chicaneuzen geldwolf aan
zijn lot over te laten, had er vergadering op vergadering plaats, in stede van de
Altonaer IJsclub te dwingen zich aan haar programma en correspondentie te houden
*
en zonder Paulsen te rijden. Had men deze wijze van ageeren toegepast, dan was
e

hij wel weer vertrokken, zooals te Leeuwarden. Eindelijk werd er de 22 Jan. gereden.
In de eerste afdeeling van de 3500 M. gingen acht rijders af, terwijl voor den Kamprit
Paulsen en Kingma, Werner en Veninga overbleven. Paulsen had P. Bruinsma
geslagen (verschil 7 min. 40 sec. en 8 min. 56⅕ sec.) Kingma won nu wederom van
Werner. Het hardrijden met hindernissen werd door onzen Arie v. d. Berg in 4

*

Hoe kwam men er toch toe, een mededinger in de besprekingen op een vergadering van een
3-tal besturen toe te laten, ja het woord te geven?
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min. 5 sec. gewonnen; de eerst volgende, Groneman van Hamburg gebruikte er 4
min. 59 sec. voor. Wat de 1609 M. betreft, Paulsen won die in 3 min. 5⅖ sec., de
e

Vries was 2 in 3 min. 6 sec. Bij het figuurrijden won Werner den eersten, Curtis
den tweeden en Paulsen den derden prijs. Bij de 3500 M. viel Kingma, die Paulsen
0

2800 meter lang vrij goed bijhield. Paulsen werd nu n . 1 in 7 min. 14⅗ sec., Veninga,
die zeer op streek was en met zeer veel gemak reed, sloeg Werner, en zou tegen
Paulsen rijdende, voor dezen een kwade concurrent zijn geweest. (Tijd 7 min. 30
e

e

sec.) Werner 3 in 7 win. 32⅕ sec. Kingma 4 in 7 min. 49 sec. Een georganiseerde
wedstrijd op 860 M. werd door Arie v. d. Berg gewonnen. Het Bestuur van den Bond
waarvan velen de rijders begeleidden, zooals de Secretarissen, de heer Mr. Salverda,
mr. v. Heloma en Diephuis, kon met zelfvoldoening op dezen wedstrijd terugzien.
n

Den 17 Jan. had te Weenen de wedstrijd om het Kampioenschap van Europa
plaats. De heer Richard Millanich won dit op 17-jarigen leeftijd in 3 min. 46 sec. De
800 M. werd in 1 min. 42 sec. gewonnen en de 800 M. met hindernissen wederom
door Millanich in 2 min. 1 sec.
n

Den 8 Maart had te Drontheim een merkwaardig voorval plaats. Paulsen werd
door zekeren Quillfelt geslagen, doch daar de baan 200 meter in omtrek was, had
hij geen ongelijk, door te zeggen dat hij, dit geen overwinning noemde. Er volgde
alweer een hevig geschrijf in de Noorsche bladen over deze zaak.

Het seizoen 1886-87.
Was in het vorige seizoen de mijl van 3.26 op 3.06 gebracht, Nederl. tijd, dit jaar is
eveneens zeer belangrijk, daar men thans veel propaganda maakte voor de
liefhebberschaatsenrijders. Deze bestonden als het ware niet. Wel
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reden er Heeren tegen Beroepsrijders, b.v. te Leiden reden studenten soms tegen
hen, of ook tegen elkaar, doch open wedstrijden voor Heeren liefhebbers bestonden
toen nog niet. De Bondsbepalingen voor zulk een wedstrijd sloten uit:
0

1 . Zij, die ooit in een openbaren wedstrijd om geld, hetzij als prijs, inzet of
0

inleggeld gereden hebben. 2 . Zij, die van af 31 Maart 1886 ooit, voor zoover hun
0

bekend, met of tegen een beroepsrijder om eenigen prijs gereden hebben. 3 . Zij,
die ooit om eenig geldelijk voordeel, in de uitoefening der athletiek onderricht
gegeven, die uitgeoefend of daarbij als helpers gefungeerd hebben.
den

Op Woensdag den 19 Januari had deze eerste amateurs wedstrijd te Slikkerveer
plaats. Reeds vrij vroeg in den morgen liet het zich aanzien, dat er veel publiek zou
komen. Wie herinnert zich niet, hoe men de weinige nog te Rotterdam disponibele
aapjes ƒ 15, - en ƒ 20, - moest betalen, om naar het terrein te kunnen komen. Wie
herinnert zich niet een gevaarvollen tocht langs een hoogen, spiegelglad beijzelden
dijk, waarop al die voortsjokkende rijtuigjes, met de angstig daaruit kijkende
gezichten.
Jammer dat de dooi zooveel afbreuk deed aan den indruk, dien men van de beide
banen zou gehad hebben, indien het flink gevroren had. Toch waren zij zoo goed
mogelijk onderhouden. Voor het meesterschap van Nederland voor Heeren
liefhebbers, afstand 1609 Meters, waren 37 rijders ingeschreven. De 4 beste tijden
in de eerste afdeeling waren (schrik niet moderne lezer, die aan tijden als 2 min. en
in de 50 sec. gewoon zijt) C. Tebbutt, van Vollenhoven, Pander en Blommenstein
in 4 min. 2⅖ sec., 4 min. 10 sec., 4 min. 9 sec. en 4 min. 17 sec. Bij den nieuwen
kamp reed Tebbutt de baan in 3 min. 57 sec., van Vollenhoven in 4 min. 3 sec. en
Pander eveneens in 4 min. 3 sec. Van Blommenstein in 4 min. 19 sec. Zoodat K.
den

Pander en Vollenhoven om premie en 3 prijs reden. Van Vollenhoven legde de
baan toen af in 3 min. 57⅗ sec. en Pander,
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de

die blijkbaar nog te jong was om 3 zulke ritten te kunnen volhouden bleef 3
prijswinner in 4 min. 18⅗ sec. Dit was Klaas' eerste medaille, een blikje, dat getoond
heeft van gezelligheid te houden.
De wedstrijd voor beroepsrijders om het meesterschap van Nederland (die
Internationaal was?) ging niet door wegens de dooi, hetgeen jammer was, daar o.
a Gebr. Lee, Twellers en ‘Fish’ Smart en ook Hagen hadden ingeschreven. Op 17
en 18 Januari hadden de hardrijderijen te Hamburg plaats. De keuze van de
beroepsrijders was ditmaal moeielijk. Wijbe word voor den besten rijder gehouden,
maar Veninga en Kingma hadden zich den geheelen

James Smart.

zomer getraind. Den eersten dag werd de mijl voor beroepsrijders gereden. Voor
de beslissing bleven over: Hagen, Arie v. d. Berg (die op particuliere kosten van
eenige liefhebbers was meegegaan) en Kingma en Veninga. Hagen had den kortsten
tijd gemaakt, 3 min. 13⅕ sec. Wat weinigen gedacht hadden, gebeurde den
volgenden dag. Arie v. d. Berg sloeg in den eindkamp Harald Hagen (3 min. 16⅘
sec. en 3 min. 17⅕ sec.) Het was een prachtige kamp. Een ware worsteling, doch
onze Zuid-Hollandsche reus die ‘kwaad’ was geworden en niet tegen Hagen op
rijden kon, klauwde de laatste 70 M! ‘You snel’ zeide de ronde Noor tot v. d. Berg,
toen ze op adem waren gekomen, terwijl hij hem de hand toestak. In de 3500 M.
de

klopte Hagen echter v. d. Berg 7 min. 21 sec. en 7 min. 31 sec. B. Kingma 3 in 7
min. 32 sec. T.B. Veninga in 7 min. 32⅕ sec. Paulsen kwam zijn titel niet verdedigen.
Natuur-
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lijk niet, want hij was bang voor Hagen. Gelukkig werd hij gesommeerd zijn kruis
binnen 3 maanden terug te zenden.
Te Cowbit (Engeland) had een belangrijke kamp over 10 mijlen plaats. Het record
was in handen van Paulsen, die den 2 Jan. 1884, 36 min. 37⅕ sec. over dezen
afstand reed. Van de 13 mededingers was James Smart No. 1 in 36 min. 39 sec.,
de

de

de

Pickering 2 in 37 min. 28 sec., Hawes 3 in 37 min. 42 sec., Isaac Lee 4 in 38
min. 2 sec.
In dat zelfde jaar hadden wij het genoegen den sympathieken Carl Werner te
Amsterdam op de Sportclub te zien, dank zij de bemoeiingen van den Ned.
Schaatsenrijders Bond. Zijn krachtig en elegant rijden,

G. See, (Engelsche beroepsrijder.)

was voor de meesten van ons iets nieuws. Men was dan ook enthousiast. Hoe de
Sportclub (de Salis) er echter toe kwam, aan een ‘Noor’, die (zonder mededinging
nog wel) eenige toeren uitvoert, een Kampioenschap van Nederland uit te reiken)
is mij niet begrijpelijk. Een Kampioen is toch de Kamper voor een stam of volk en
nu werd een vreemdeling tot voorvechter of kamper van Nederland gepromoveerd
in het figuurrijden, een kunst waarvan wij Nederlanders zelfs niet de minst
elementaire notie hadden. Baron de Salis schrijft echter, dat de Hollanders door het
zien rijden van Werner genoeg op de hoogte waren gebracht om een volgend jaar
als jury te kunnen optreden!
Woensdag 16 en Donderdag 17 Februari hadden de uitge-
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stelde beroepsrijderswedstrijden plaats te Slikkerveer, alwaar de ijsbaan alweder
mede door de moeite van de heeren Smit was in orde gebracht. De baan was 700
meter in omtrek. Er werd gereden op 3100 meter. See sloeg Arie v. d. Berg met
circa 125 meter, ook Kingma, die zich kranig weerde moest het tegen James Smart
afleggen. In den beslissingskamp sloeg See, nadat Smart 2 ronden geleid had, zijn
tegenstander en won in 5 min. 45⅖ sec. (Smart's tijd 5 min. 53 sec.) Op de 1609
meter, werd zeer hard gereden (twijfelachtig hard zelfs); See sloeg Arie in 2 min.
56⅕ sec. (tegen 2 min. 58⅕ sec.) Smart sloeg B. Kingma in 2 min. 53⅘ sec.
(Kingma's tijd 2 min. 54⅖ sec.) Het verschil was circa 5 meter. In den eindkamp
overwon See James Smart (2 min. 53 sec. en 2 min. 54½ sec.) In den
georganiseerden wedstrijd op 300 meter sloeg Arie, See en Kingma, Werkhoven.
Arie v. d. Berg overwon ten slotte B. Kingma, (28 sec. en 28⅖ sec.) Er werd echter
aan de nauwkeurige opmeting van de baan getwijfeld en als men de vroegere en
latere tijden der rijders nagaat, is daar zeer veel grond voor. De heer Goodman
zeide, sprekende over den 300 meter wedstrijd: ‘Wij noemen dit geen schaatsenrijden
in ons land.’ Maar moeten wij dan in Engeland gaan leeren wat korte baan is en
moet bij hen den gewonen afstand van 402 meter wel als rijden beschouwd worden
en 300 meter niet? Moesten wij dan tegen den Engelschen korten baanlooper Mc
Innes, toen hij ons te Amsterdam klopte, zeggen: Wij zijn dat niet gewend bij ons,
dat men zoo hard loopt op zoo'n kleine afstand. Wij hebben veel te veel achter de
lange panden van den heer Goodman's jas gehangen en hadden de bordjes liever
om moeten keeren en zeggen: Dat moet u nu de jongens bij u t'huis ook eens leeren.
Als de Engelschen friesche schaatsen mee uit Leeuwarden namen, vonden we dat
een groote eer, doch de H.H. dachten er zelfs niet aan om ook eens eene
fatsoenlijken prijs voor een 300 à 402 me-
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ter wedstrijd in Engeland internationaal beschikbaar te stellen.
Op 13 Februari won de Heer C. Tornow op de Halensee te Berlijn de 3500 M. in
7 min. 48 sec. Het internationale kunstrijden trok weinig buitenlanders. De Berlijners
Budcezies en Zilly wonnen den eersten en tweeden prijs.
In Amerika maakte Tim Donoghue (met een zachte koelte in den rug) een
mijlrecord van 2 min, 23⅖ sec. Alles is mogelijk, zelfs al vertaalt men het nog zoo
nauwkeurig. Wijlen Solzer zou zeggen: uit het Amerikaansch, langs het Engelsch
in het Hollandsch. Het is een stout stuk van dien heer Tim Donoghue! Hoe
vermakelijk men met Kampioenschappen omsprong, blijkt uit de mededeeling, dat
Alfred Samuelson Franklin van de ‘Christiania Skating Ring’ de titel van
Wereldkampioen heeft gekregen omdat.... hij het record van Paulsen heeft geslagen
en 193 mijlen in 23 uur 12 min. 45 sec. heeft gereden. Harald Hagen, zoo zegt het
bericht, blijft natuurlijk ‘Champion Skater’ op de middenafstand. Welk een duisternis!!
en

Hagen won den 14 Febr. een aardige weddenschap. Hij won, om een inzet van
300 kronen 2 der 3 vastgestelde afstanden, 2000 en 300 meter, tegen een goeden
harddraver, Einar genaamd.
In Cansea sloeg Mc. Cormick Dowd in 5 wedstrijden; zoodat de voornaamste
beroepsrijders van dit jaar zijn Arie v. d. Berg, Harald Hagen, Mc. Corminck en See.
De Amateur Kampioenschappen van Amerika werden gewonnen als volgt: door de
Heer G. Phillips de 220 yards in 20⅖ min., door Craft de 25 mijl in 1 uur 39 min. 22
sec. en de mijl door T. Donoghue in 3 min. 14⅕ sec.

Het seizoen 1887-88.
Op de vergadering van den Engelschen Bond is intusschen het op tijd rijden
aangenomen, volgens de Nederlandsche methode en de ontmoetingen der amateurs
worden
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veelvuldiger en van meer beteekenis. Alexander von Panshin, de bij ons zoo goed
bekende wellevende en vriendelijke Rus, wint op 8 Jan. het Oostenrijksche (!)
Kampioenschap te Weenen. In Amerika hebben de wedstrijden op 20, 21, 25 en
28 Januari plaats, de 202 M. wint de Heer S. O'Brien in 22⅖ sec. de ¼ mijl en de
mijl wint Tim Donoghue in 3 min. 46½ sec. Jos. Donoghue was daarin tweede. De
jongere broeder wint echter de 10 mijl, terwijl Tim tweede is, en de 27 mijl wint de
Heer Craft. In Kopenhagen hoort men dan weder van Groth spreken, doordat hij de
mijl in 3 min. 40 sec. wint en ook in Hamburg beginnen de amateurs zich te weren.
Harms wint de 3000 M. in 6 min. 33 sec. en de 7500 meter op 1 en 2 Febr. in 18
min. 3 sec. (tweede was Landahl, die ook in Heerenveen reed.)
*
Te Christiania wint de amateur Frits Luhr de mijl in 3 min. 2½ sec., terwijl het den
jeugdigen Hagen te Christiania weder mocht gelukken Axel Paulsen beslist in de
10 mijl te slaan. De tijd wordt opgegeven te zijn 23 min. 2 sec. Paulsen had kort te
voren den Zweedschen Kampioen Aven geslagen. Dat Axel Paulsen, op
merkwaardige wijze het snel- en kunstrijden weet te vereenigen, blijkt uit het feit,
dat hij niet lang na den wedstrijd met Hagen de mijl in 3 min. 31⅗ sec.
achteruitrijdende aflegde.
Op 25 Februari was de immer vaardige Sportclub weer gereed de hardrijders op
hare banen te ontvangen en de ‘Internationale Hardrijderij om het Meesterschap
van Amsterdam (!) kon te 2 uur beginnen. De baan was volgens Wichers' uitstekende
systeem aangelegd. Een binnen- en buitenbaan. Er werd op tijd gereden en de 4
beste tijden deden aan den kamprit mede. Na een fraaien strijd won

*

Als een bewijs dat de pas ontstane liefhebbers niet te minachten zijn, diene dat de 2e
aankomende den afstand in 3 min. 3⅖ sec., de 3e in 3 min., 3⅖ sec., de 4e in 3 min. 5⅖ sec.,
de 5e in 3 min. 6 sec. aflegde, zoodat al die jongelui de wereldrecords (vertrouwbare) der
beroepsrijders geslagen hadden.
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e

de zwaar getrainde George Jurjens in 7 min. 16⅘ sec. zooals hij wilde; 2 prijs de
e

e

heer van Vollenhoven in 7 min. 43⅕ sec., 3 was de stevige R. Broekmeyer en 4
prijs J.F. de Boer. Jurjens sloeg het record van Tebbutt = 8 min. 52 sec. en van W.
Groneman (Hamburg) = 8 min. 16½ sec. De heer K. Pander reed niet mede. George
Jurjens was toen 22 jaar oud. Door de beoefening van het voetbalspel en het
hardloopen had hij een geleidelijke training ondergaan en was in uitstekende conditie.
Door zijn succes in het hardloopen kwam hij op het idee zich voor schaatsenrijden
te oefenen en begon zich zoo spoedig er ijs was de loopoefeningen ten nutte te
maken. Hij bleef in conditie voor ‘de Internationale’ te Heerenveen, doch deze kon
wegens den dooi niet doorgaan. Op 26 Februari werd

Geo. Jurjens.

het Meesterschap van Amsterdam (Internationaal alweer!) verreden. 17 Rijders,
waaronder de besten uit ons land, namen er aan deel, zooals o.a. Wybe de Vries,
Merk en Benedictus en Arie v. d. Berg. De Engelschen waren ons echter op de 3218
e

Meter wederom de baas. James Smart won in 6 min. 56½ sec. G. See was 2 in 6
e

e

min. 59⅕ sec. B. Kingma 3 in 7 min. 11 sec., Arie 4 in 7 min. 16⅕ sec. Tebbutt
reed, als cloture van het seizoen op 1 Maart in 3 uur tijds 63½ K.M. op de baan der
sportclub. Op Zondag 4 Maart had de lang besproken wedstrijd tusschen Hagen
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en Paulsen om het Kampioenschap van de Wereld plaats over 10 Engelsche mijlen.
Beiden waren in uitmuntende conditie. Meer dan 15000 toeschouwers woonden
den kamp bij. Na de eerste 11000 Meter kwam Hagen voor en werd ten slotte,
a

ofschoon het publiek Paulsen voortdurend aanvuurde, No. 1 met c 100 Meter
voorsprong. (Tijd 23 min. 26 sec. Voor Paulsen 33 min. 51 sec.).

Het seizoen 1888-89.
Weer hebben de bloemen gebloeid, weer zijn de bladeren gevallen, weder heeft de
wintervorst de wateren doen stollen. Onze overzeesche buren houden reeds den
en

4 Januari een beroepsrijderswedstrijd, waarin Smart, de ‘Champion’ ten tweede
male bewijst, dat hij See de baas is en ‘Champion’ blijft. De heer W. Loveday,

Alex. von Panshin.

een der beste Engelsche rijders, die wij bij ons in Nederland hebben gezien, won
het Kampioenschap der amateurs, den heer Wallis slaande; zijn broeder J. Loveday
was goede tweede. De grootste en belangrijkste wedstrijden, die nog ooit gehouden
waren, hadden echter op 8, 9 en 10 Januari plaats. Wie uwer, die deze voor onze
liefhebbers zoo heerlijke dagen heeft meegemaakt, zal ze ooit vergeten? Het
American Hotel kon nauwelijks de eieren leveren, die de schaatsenrijders in training
er bestelden! Hollanders, Russen, Engelschen en Amerikanen, alles was te
Amsterdam bijeen en Donoghue was reeds in de laatste
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dagen van December zijne geheimzinnige oefeningen op de sportclub begonnen.
Er werd volgens Wichers systeem opgemeten. Ieder rijder had een afzonderlijke
baan. Eerst was de halve mijl aan de beurt. Wat daar te zien is gegeven, is
verbazend. V. Panshin was gemakkelijk No. 1 in 1 min 24⅗ sec. Klaas Pander, die
zich zeer sterk getraind had, was No. 2 in 1 min. 30⅘ sec. C.G. Tebbutt en Loveday
werden 3 en 4 in 1 min. 33 sec. en 1 min. 35⅖ sec. Donoghue was gevallen. Om
zich een goed begrip te kunnen maken van v. Panshin's snelheid is niets beter dan
eens zoo'n afstand gereden te hebben. Ik heb over dien afstand ‘gegeven wat ik
kon’ en toch kwam ik niet verder dan 1 min. 37 sec. (hetgeen toen niet slecht was
in vergelijking met anderen). Van Couvée en mij werd in de Ned. Sport gezegd, dat
we de eenige Nederlanders waren, die goed startten. Och wat hielp het? Wij moesten
er allen successievelijk aan gelooven. Dat echter onze spes patriae er ‘aan ging’
op de ½ mijl, zie dat speet mij meer. Ik geloof dat Pander, indien hij niet de belachelijk
zware oefeningen, door het systeem de Salis voorgeschreven, had volgehouden
en indien hij zich meer doelmatig geoefend had, de ½ mijl harder zou gereden
hebben. In de mijl werd er eveneens zeer hard gereden. De uitslag was dat v.
Panshin (2 min. 59 sec.), Jos. Donoghue 3 min. 5 sec., G. Jurjens 3 min. 10 sec.
en L. Tebbutt in 3 min. 14 sec. de beslissingskampen aangingen. George Jurjens
sloeg Tebbutt (3 min. 7⅕ sec.) Tebbutt's tijd 3 min. 12⅕ sec. Toen kwam de
spannende wedstrijd Panshin tegen Donoghue. ‘Go’ zei de starter en..... tik-tik-tik-tik,
als een muis zoo vlug, zet Panshin er den gang in. Donoghue is hem weldra op de
hielen en pijlsnel vliegen beiden de hoeken om. Eindelijk komt Panshin iets voor en
wint in den prachtigen tijd van 2 min. 58⅗ sec. Een donderend applaus en een
zenuwachtig gewuif met zakdoeken en hoeden is het teeken, dat Panshin de tribune
gepasseerd is. De derde dag hadden zich velen
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teruggetrokken, alleen de beste rijders bleven over. Ditmaal is het met recht een
spannende race, want hoewel men het vermoedde, was het toch nog niet zeker dat
Donoghue, v. Panshin op de 2 mijl zou ‘aan kunnen’. Toch geschiedde het, en het
oorverdoovend leven dat er gemaakt werd op de tribune en langs de touwen is wel
een bewijs hoe deze kamp de belangstelling opwekte. Donoghue wint in 6 min. 24
o

sec., v. Panshin's tijd is 6 min. 31 sec. Jurjens is 3 (daar Pander viel) in 6 min. 43⅕
sec. Pander in 6 min. 46⅘ sec. De vreemdelingen waren opgetogen over de goede
banen en uitmuntende regeling. V. Panshin ging daarna naar Weenen waar hij den
en

*

13 Januari ten tweede male het Kampioenschap van Oostenrijk won in den
recordtijd van 2 min. 57⅗ sec. en Donoghue wederom op de mijl klopte. Deze klopte
de Duitschers te Hamburg gemakkelijk op 15 en 16 Januari en keerde toen naar
de nieuwe wereld terug.
In ditzelfde jaar word het Zweedsche Kampioenschap ingesteld, doch ook daar
scheen men niet veel wijzer in de oude geschiedenis des lands te zijn, want het
werd daar eveneens internationaal gemaakt. De Noren namen echter alles mede
naar huis en er werd zeer hard gereden. Godager (die een soort slag heeft als
Fredriksen en misschien nog eleganter rijdt) won de 5000 M. in 10 min. 5⅖ sec.,
Norseng tweede in 10 min. 5⅗ sec. In de 10 mijl was weer Godager No. 1 in 3 min.
5⅕ sec. Op 22 Februari won Jos. Donoghue, in zijn moederland teruggekeerd, de
5 mijl, de ⅙ mijl viel aan T. Donoghue ten deel, terwijl Mosher de mijl won. In de 10
mijl is James Donoghue, de jongste broeder, No. 2, een rijder, waar we nog wel
eens veel van zullen hooren.
en

Den 18 Januari zaten de Heeren: Jurjens, Pander en Couvée met ‘Oome Kris’
in den trein naar Hamburg.

*

Later bleek dat deze tijden verkregen zijn door een vliegenden start.
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Geen blauwe kringetjes van geurige panatella's kronkelden door 't portier, men zat
‘niet rooken’; men was in ‘training’. Harms was een beetje huiverig dat stelletje
geweldenaars te ontmoeten en er was reeds geseind, dat de match niet door zou
gaan. ‘Dan hebben wij gewonnen’, krabbelde de Salis op een stukje papier en seinde
het over. ‘Dan maar komen’ seinde men weer terug. En zij kwamen. De mijl was
het eerst aan de beurt. Pander sloeg Hansen. George klopte Groneman en Couvée,
(die zich op voorbeeldige wijze had getraind) kreeg zoowaar de ‘hoop der
Hamburgers’ Harms te pakken. Pander gebruikte 1 min. 27 sec. Jurjens 1 min. 28
sec. en Couvée 1 min. 36⅕ sec. Alles had in diepe stilte plaats. Geen bravo werd
er vernomen, toen de onzen wonnen! Doch ze waren tevreden. Klaas liet alle tanden
zien, Jurjens meende dat we ‘'t 'n aardig handje’ gegeven

A.L. Couvée.

hadden en ook Couvée trok vergenoegd aan 't snorretje. Nu de 1 mijl. Couvée reed
alleen en hoewel hij viel, deed hij er 7 min. 22⅕ sec. over. Jurjens sloeg Groneman
6 min. 48⅘ sec. (gestelde tijd 7 min. 48 sec.) en Pander zorgde dat het ver schil
nog grooter was, 6 min. 56 sec. en 8 min. 3⅖ sec. Hulde aan 't bestuur van de
Hamburger-IJsvereeniging, die, hoewel ze wist, dat wij sterker waren, toch deze
internationale wedstrijden arrangeerden. Harms beweerde na afloop, dat hij met
onze rijders gespeeld had ‘wie die Katze mit der Maus.’ Kan het erger?
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Het seizoen 1889-90.
In het vorige jaar waren de internationale wedstrijden eerst recht in zwang gekomen,
ik zal de volgende echter niet zoo uitgebreid behandelen, daar het mij meer te doen
was, hun eerste ontwikkeling aan te toonen. Pander en Kingma gingen dezen winter
naar St. Moritz, eerstgenoemde liet de geurige 3 cts. sigaar en Marten de vroolijk
krullende friesche baai in den steek. En de resultaten bleven niet uit, want toen
o

wederom de groote wedstrijden te Amsterdam plaats hadden, was Pander n . 1 in
e

e

de halve mijl in 1 min. 22⅖ sec., Norsing 2 in 1 min. 24 sec., Godager 3 in 1 min.
o

27 sec. In de mijl was Pander wederom n . 1 in 3 min. 6 sec., Norseng 2ǝ in 3 min.
7 sec. In de twee mijl was echter Norseng hem de baas en won in 6 min. 23 sec.,
e

Pander 2 in 6 min. 33⅖ sec. Ook de 5 mijl werd door den krachtigen

Norseng.
e

Noor gewonnen in 16 m. 48⅖ s., Jurjens was 2 in 18 m. 33⅖ s. Was het vorige
jaar Jurjens onze hardste rijder, nu was Pander hem de baas. Von Panshin en
en

Godager zoowel als Pander (de laatste den 3 dag, toen hij de 5 mijl zou rijden)
*
werden aangetast door influenza . Kort na deze wedstrijden stierf de door ons allen
zoo gevierde Salis. Er werd niet gesproken aan zijn graf, doch behalve zijne vele
vrienden, stond daar menig hardrijder, die de tranen langs de

*

Dat Pander door influenza was aangetast kan ik persoonlijk getuigen. Het verhaal, dat te
Amsterdam de ronde deed, als zoude hij zich aan den kamp onttrokken hebben, is een
pertinente logen.
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koude wangen liepen, toen ze dien man daar zagen begraven, die hen als het ware
met ‘zijn’ vuur bezield had, die hen had geleerd, dat willen en kunnen dikwijls één
zijn.
***
Op 29 Jan. hadden de Amerikaansche wedstrijden plaats. De Heer Mosher won de
kwart mijl in 37⅕ sec., de mijl en de 5 mijl kwamen weer in handen van Jos.
Donoghue, die ze in 3 min. 23⅕ sec. en in 17 min. 50⅕ sec. wist te winnen. Thans
begon men ook in Rusland internationale wedstrijden te houden; de ⅓ mijl werd
en

den 20

e

Febr. door Linsted in 50 sec. gewonnen, von Panshin 2 in 51⅗ sec.
e

Norseng won de mijl in 3 min. ⅕ sec., Linsted 3 (6 min. ⅕ sec.) Baltsheffsky, een
der beste Finsche rijders in 3 min.

Fredriksen.

10 sec. De 3 mijl won Norseng gemakkelijk in 9 min. 26⅗ sec. Te Stockholm werden
en

den 2 Maart de wedstrijden tot een goed einde gebracht, thans wonnen de Zweden
e

en waren de Noren op de 2 plaats. O. Grunden was de winner van de mijl in 2 min.
e

e

55⅖ sec., Thomas 2 in 2 min. 55⅖ sec., Ostersen, eveneens een Zweed, 3 en
e

e

Fredriksen 4 in den zelfden tijd 2 min. 55⅖ sec. Fjaested 5 in 2 min. 55⅗ sec. Het
waren, zooals uit de tijden blijkt, zeer scherpe kampritten. In de 5000 M. won
e

Fredriksen in 9 min. 19⅘ sec. Thomas was 2 in 9 min. 32⅘ sec. Ook Pander deed
mede en reed het Nederlandsch record van 3 min. 2⅖ sec. Harder kon hij niet, toch
c

was het een prachtige tijd. Axel Paulsen en Hugh M Cornick
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streden te Montreal, alwaar de Canadees hem gemakkelijk versloeg.
Op 13 Februari hadden wij te Amsterdam nog een paar belangrijke, (wel is waar
geen internationale) wedstrijden. De 2 mijl voor de beroepsrijders. B. Kingma won
e

e

die in 7 min. ⅕ sec. De Boer was 2 in 7 min. 4⅗ sec. en A. van den Berg 3 in 7
min. 5 sec. Dezelfde afstand werd toen door de amateurs gereden, Pander overwon
Jurjens (die niet in conditie was) in 6 min. 49⅘ sec., Couvée sloeg Broekmeyer 6
min. 59 sec. en 7 min., zoodat deze 3 rijders betere tijden maakten dan de
beroepsrijders.
Wederom verliest de schaatsenrijderswereld een man van

[v.l.n.r.] Grunden. Fjaestad. Thomas.

veel verdienste, een onkrenkbaar eerlijk en gepassioneerd voorstander van den
ijssport, den Heer Neville Goodman, den vader van den Engelschen Bond.
Tegen het einde van het seizoen wint Godager de 5000 M. in den prachtigen tijd
van 10 min. 5⅖ sec. slechts met een paar streken winnende van Norseng in 10 min.
e

e

5⅖ sec., Halvorsen 3 in 10 min. 11⅕ sec. en Ottersen 4 in 10 min. 11⅖ sec. Den
volgenden dag reed Godager de 10 Engelsche mijlen in 33 min. 21 sec. hetgeen
wereldrecord werd. Ook in Nederland had op 6 Maart nog een wedstrijd op 10 mijl
plaats. Pander won die in den goeden tijd van 34 min. 19 sec., hierbij haalde hij
Couvée één baan en Venema circa 2 banen in. Couvée, die ook gaf ‘wat er in zat’
e

was 2 in 35 min. 51⅖ sec. De wedstrijd tegen Schade was niet zeer belangrijk, de
5000 M. werden door Pander in 10 min. 40 sec. afgelegd. Couvée
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e

e

was 2 in 11 min. 14 sec., Venema 3 . Schade werd door den Heer Prins meer
meegenomen om eens te zien hoe hij tegenover Pander enz. stond, dan wel met
het idee om te winnen.
Op 22 Febr. werden de Amerikaansche Kampioenschappen verreden. De 220
yards won Tim Donoghue in 20⅕ sec. rijdende, alleen Münzesheimer klauwde, doch
won niet, daar hij te vroeg ophield en later in den eindrit viel. Philips record 20⅖
werd zoodoende juist geslagen. De 5 mijl werd door Jos. Donoghue gewonnen in
18 min. 44⅖ sec. De mijl werd gereden in 3 min. 38⅕ sec. en de 10 mijl in 37 min.
14⅕ sec. De Donoghue's waren door een vergissing naar huis gegaan. Zij dachten,
dat de wedstrijden den volgenden dag zouden worden voortgezet. Wat zouden
Pander en Couvée hier tegenover een flink figuur hebben gemaakt!

Het seizoen 1890-91.
Slechts in korte trekken zal ik, nu in de vorige hoofdstukken de eerste internationale
wedstrijden uitvoeriger zijn behandeld, de laatste winters beschrijven en slechts in

Godager.

beperkten kring internationale wedstrijden en tijden meedeelen. Marten Kingma en
Houtman werden in December naar Noorwegen gezonden om te oefenen. Houtman
is een goede rijder, doch niet wat men van hem dacht te kunnen maken: een eerste
klasse rijder. Smart en See oefenden te St. Moritz. Donoghue oefende in Noorwegen
en sloeg, na volbrachten oefentijd, Fredriksen. Daarna ging hij naar Heerenveen,
waar Thialf de fraaiste banen had in orde ge-
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bracht, die ooit voor wedstrijden in orde gemaakt zijn. Er waren een massa
menschen, doch de vinnige koude en de groote uitgestrektheid der banen maakte
het ongezellig. Zeer dikwijls ging men een poosje ontdooien in de Koninginnetent,
alwaar een friesch meisje in nationaal costuum in het buffet stond. (Zie titelplaat).
De kwart mijl werd door Hanje gewonnen. M. Kingma

Pander en Donoghue in de halve mijl te Amsterdam. (Naar de natuur geteekend.)
e

51⅕ sec., B. Kingma 3 . See werd gemakkelijk geslagen. Jos. Donoghue won de
e

e

mijl in 3 min. 9⅘ sec. Landhal 2 in 3 min. 32 sec., K. Pander 3 in 3 min. 35⅕ sec.
e

Houtman 4 in 3 min. 39 sec. Pander reed zonder moed en gevoelde zich niet prettig.
e

Donoghue won ook de 3 mijl in 9 min. 17 sec. Landahl 2 in 10 min. 40⅕ sec. Wij
hielden ons slecht. James Smart won het Nederlandsche (!)
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e

e

Kampioenschap in 3 min. 7 sec. Marten was 2 in 3 min. 8⅘ sec., See 3 in 3 min.
e

11 sec., en de dappere kleine v. d. Schaaff 4 in 3 min. 17⅘ sec. James Smart won,
thuiskomende, wederom het Engelsche Kampioenschap. In Groningen reed M.
Kingma de mijl in 3 min. 5 sec. Een groote vooruitgang in den tijdstandaard.
Harald Hagen sloeg den bekenden Canadees M'c Cormick te Christiania in 15
min. 56 sec. Het Engelsche Amateur Kampioenschap werd weder door Loveday
gewonnen, doch aan de internationale wedstrijden te Cambridge deed alleen
Donoghue als vreemdeling mede.
Wederom hebben wij de Amsterdamsche spiegelgladde baan voor onze oogen,
weer wordt Donoghue's witte

Jos. Donoghue, Amateur Wereld-Kampioen 1890-91.

muts zichtbaar in ons midden en weer behaalt hij de lauweren, die we hem zoo
e

gaarne gunnen. De halve mijl wint hij in 1 min. 25⅖ sec. Klaas Pander is 2 in 1
e

0

min. 30⅕ sec. en de jonge Jaap Eden is 3 . Donoghue is alweder N . 1 in de mijl
e

e

in 3 min. ⅗ sec. Pander 2 en A. Underborg 3 . Ook de 2 en de 5 mijl wint Donoghue
in 6 m. 10⅘ s. en 16 m. 1 sec., terwijl Pander tweede aankomt in 6 min. 38⅗ sec.
en 17 min. 4 sec. Jos. Donoghue wint hiermee het eerste ware Wereld
Kampioenschap, met een sjerp, waarop in plaats van ‘Meesterschap der Wereld’
of ‘Wereld Kampioen
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1890-91,’ de woorden ‘Champion der Wereld’ geborduurd stonden. Doch de beker,
die er het vorig jaar voor uitgeloofd was, bleef achterwege! In Paterswolde hadden
eveneens internationale wedstrijden plaats. Pander sloeg zijnen leerling J. Eden in
e

3 min. 7⅘ sec. Eden's tijd 3 min. 12⅕ sec. M.C. van Dissel 3 . Smart, die bij de
internationale beroepsrijders had ingeschreven, kwam niet opdagen. Marten Kingma
deed toen 3 min. 4⅘ sec. over de mijl, zijn vorig record nog verbeterend. Donoghue
was intusschen in de U. States terug en won al de Amateurs-Kampioenschappen
n

aldaar op 7 Februari. Den 23 Januari hadden te Hamburg wedstrijden plaats. De
e

Duitschers werden geslagen. Grunden won de ⅓ mijl in 55⅕ sec., Norseng 2 in
e

55⅖ sec. Pander 3 in 57⅕ sec. Norseng won de mijl in den fraaien tijd van 2 min.
e

e

59⅘ sec. Oscar Grunden 2 in 3 min. 1⅖ sec., Pander 3 in 3 min. 5⅖ sec. Norseng
zou ook de 2 mijl en daardoor het Kampioenschap van Europa gewonnen hebben,
indien hij meer zijn best had gedaan. Nu won Underborg, die zijn uiterste krachteu
inspande, onder daverend gejuich in 11 min. 54⅗ sec. Ook Schou, (een in
e

Duitschland wonende Deensche rijder) deed hem dat kunstje na en werd 2 in 12
min. 9⅘ sec. Had Norseng, die den tijd van 12 min. 12⅗ sec. gemaakt had, harder
gereden, hetgeen hij zeer zeker kon, dan had hij 3 afstanden gewonnen en was
Kampioen van Europa geworden.
Op 11 Januari hadden te Hamar wedstrijden plaats, die de recordlijsten
aanmerkelijk in beroering brachten.
De trots van Hamar, Norseng werd door Ländahl geslagen op de 5 mijl. Hij maakte
wereldrecord door dien afstand in 15 min. 18 sec. te rijden (Wereldrecord). Norseng
e

2 in 15 min. 19⅖ sec. De halve Engelsche mijl werd door Norseng verbeterd tot 1
min. 22⅕ sec. Ware Pander te Amsterdam niet gevallen, dan was dit record in
Nederland gebleven, want harder heb ik hem nooit zien rijden en hij was toen reeds
e

6 meter minstens voor. Halvorsen was 2 .
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De mijl werd door Fjaestad op 2 min. 51⅕ sec. (wereldrecord) gebracht. Grunden
e

was 2 in 2 min. 54 sec.
Ländahl werd kort daarna beroepsrijder, door tegen Hagen op 5000 M. te rijden,
hetgeen hij won in 9 min. 35 sec. Hagens tijd 9 min. 36 sec. (Beste amateurtijd O.
Fredriksen in Stockholm 9 min. 19⅘ sec.) Te Stockholm hadden op 28 Februari
wedloopen plaats over 500 meter, die door Grunden in 50⅘ sec. werden gewonnen.
Fjaestad verschilde slechts ⅕ sec. Norseng ⅗ Op 1 Maart wint Godager op zeer
zacht ijs de mijl en 500 meter. Dezelfde Hagen, die door Ländahl geslagen werd,
rijdt om het meesterschap der wereld (voor beroepsrijders) tegen Mc. Cormick en
wel te Kopenhagen. Hagen wint het in 9 min. 15 sec. Welk een chaos! Gelukkig dat
het nu beter zal worden.

Het seizoen 1891-92.
Dezelfde vraag: heeft iemand of zelfs een ijsclub zoo maar eens het recht een
wereldkampioenschap uit te schrijven, geeft weder aanleiding tot geharrewar en
lange artikelen in Sportbladen. Hagen overwon Smart in een 3-mijls rit in 8 min.
46⅖ sec. Smart gebruikte 9 min. 13⅕ sec. Beiden zijn prachtige tijden; doch in de
mijl gaf Hagen nog heel wat anders te zien door het record van het vorige jaar (2
min. 51⅕ sec. van Fjaestad) te verbeteren tot den ongekenden tijd van 2 min. 49
sec.!!! Smart reed 2 min. 53⅕. De baan was prachtig ¾ mijl in omtrek. Men reed
volgens het Hollandsche systeem. Smart reed op de rechte banen harder dan
Hagen, doch deze won in elke bocht aanmerkelijk. Hij ging in de bochten harder,
dan op de rechte einden. Tebbutt schrijft hierover nog, dat ieder zeide, dat Smart's
stijl beter was, iets wat ik zeer veel moeite heb om te kunnen gelooven. Op 2 Januari
had te Hamar een amateurswedstrijd plaats over 1½ Eng. mijl.

Pim Mulier, Wintersport

102
Halvorsen is eerstaankomende in 4 min. 24 sec. Ook wint hij de mijl in 2 min. 56
sec. Een gunstig verschijnsel valt in ons land waar te nemen. De ijsclubs nemen
initiatief tot het geven vcn amateurswedstrijden. Sneek schrijft het Kampioenschap
van Friesland uit (hoewel da regeling veel verkeerds had) en v. Wely wint dit in 45⅘
e

sec. Rodenhuis 2 in 46⅖ sec. Deventer schrijft een goedgeslaagde mijlwedstrijd
e

uit, Rodenhuis wint in 3 min. 11⅗ sec. C. Koning (de wielrijder) is 2 in 3 min. 14
e

sec., Houtman 3 in 3 min. 21⅖ sec. Op 16 Januari geeft de Altonaer IJsclub weder
eens gelegenheid om te toonen wat men kan. Ehrhorn wint het Kampioenschap
van Hamburg en Altona (3000 M. in 6 min. 1⅗ sec.)

A. Underborg en Ehrhorn, de beste Duitsche rijders.

De internationale mijl wint weder Ehrhorn, dien ik voor den besten amateur in
e

Duitschland houd, in 3 min. 3⅘ sec. Aug. Underborg 3 in 3 m. 4⅘ sec., Houtman
e

4 in 3 min. 17 sec. Ook de 2 mijl weet Ehrhorn te winnen in 6 min. 34 sec.
Weer heerscht nationale vreugde in onze harten als Jaap Eden een week later
naar Engeland gaat en de Prince of Orange Cup wint. De tijd werd, zegt men, door
den heer Digby gegeven als 3 min, 25 sec.; de meeste onzer horloges wezen echter
e

en

3 min. 18 sec. Tebbutt was 2 in 3 min. 26⅕ sec. Ehrhorn wint den 19 Januari
weer de mijl en de 3 mijl te Hamburg (resp. in 3 min. 4⅗ sec. en 9 min. 46⅕ sec.)
Te Weenen wint Engelmann het Kampioenschap van Europa in het kunstrijden.
e

e

Von Foldvary is 2 , Zachariades 3 .
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De 1609 Meter werden door Schilling in 3 min. 30 sec. gewonnen, wel een bewijs,
dat het ijs beneden critiek is geweest. Vooral daar Thomas, die veel beter rijder is
dan de stoere, norsche Schilling, er 3 min. 31 sec. en Ehrhorn, die ook veel sneller
is, er 3 min. 32 sec. over deden. Hij wint ook de mijl in..... 3 min. 53⅕ sec! en de 3
mijl in 12 min. 21 sec., zoodat hij Kampioen van Europa werd. De andere rijders
hadden zich meerendeels teruggetrokken. Het ijs was niet berijdbaar. Op 6 en 7
Februari zijn de Stockholmers weer aan 't werk. Gustafsson wint

De ‘Prince of Orange Cup.’
ǝ

de 500 Meter in 53⅕ sec., Ehlert 2 in 53⅘ sec., Halvorsen viel, na ⅔ van de baan
te hebben afgelegd. De internationale 1609 Meter wint Ehlert in 2 min. 56 sec., Bodé
e

e

2 in 2 min. 56⅘ sec. Halvorsen wint de 5000 Meter, Ehlert 2 in respectievelijk 9
min. 35⅕ sec. en 9 min. 40⅗ sec. Op 21 Febr. gaan Smart en Hagen elkaar wederom
te lijf. Hagen wint in 33 min. 26⅖ sec. de 10 mijl. Smart's tijd 35 min. 13 sec. Te
Newburgh zit Donoghue evenmin stil en wint de ½ Eng. mijl in 1 min. 5⅖ sec., en
de ¼ mijl in 35 sec. Te Hamar had op 20 en 21 Febr. een zeer interressante
ontmoeting onzer rijders met de Noren plaats. De baan was goed, er werd gestart
met een electrisch toestel, hetwelk het vertrek meldde aan den tijdopnemer, die aan
het einde de aankomst afwachtte.
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M. Kingma heeft een prachtigen tijd over de mijl gemaakt, die nog nooit door een
Nederlandsch beroepsrijder geslagen is, n.l. 2 min. 57⅖ sec.! Nederlandsch record
voor beroepsrijders. De 500 Meter won hij in 1 min. 52⅗ sec. Beide keeren sloeg
hij Torkildsen. De Amateurs zouden nog eens wat anders presteeren. Halvorsen
en Norseng sloegen beiden het amateur-record van 2 min. 51⅕ sec. (Fjaestadt). Ik
houd deze wedstrijd voor een der felste, die ooit gehouden werden en de scherpste
concurrentie is hier waar te nemen geweest. Halvorsen doet de mijl in 2 min. 47⅖
sec.., Norseng in 2 min. 50 sec., Rud. Erickson in 2 min. 51⅘ sec., Petersen in 2
min. 54⅘ sec. Oscar Fredriksen in 2 min. 55⅖ sec., Ostlund in 2 min. 58⅗ sec.,
Rodenhuis in 2 min. 59 sec., (waardoor hij het Nederlandsche amateurrecord sloeg),
o

ja, N . 10 doet de mijl nog in 3 min. 6⅘ sec. Halvorsen wint ook de 500 Meter in
e

e

50⅕ sec., en slaat het wereldrecord, zijnde 56⅘ sec., Norseng 2 , Ericson 3 .
Aan den beroepsrijderswedstrijd op 5000 M. doen alleen Kingma en Tokildsen
mede. Kingma wint in 9 min. 44⅘ sec. ‘Dat zal ik je eens anders laten zien.’ zegt
Halvorsen en maakt over denzelfden afstand wereldrecord in 9 min. 10⅕ sec. Ericson
e
e
2 in 9 min. 15⅘ sec., Adolf Norseng 3 in 9 min. 19 sec. Te Christiania waren op
21 Februari weder belangrijke races. Fredriksen wint de ½ mijl in 1 min. 24 sec. en
het Meesterschap van Skandinavië in 9 min. 30⅕ sec. (3 Eng. mijl), Norseng was
gevallen. Hagen slaat Smart in de 10 mijl in 33 min. 26⅖ sec. Het meesterschap
van Noorwegen krijgt Fredriksen eveneens en doet 3 min. 1 sec. over de mijl.
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Het Internationale Schaatsenrijders Congres te Scheveningen en
de Internationale Schaatsenrijders Unie.
en

Den 22 waren de Congresleden te Scheveningen bijeen gekomen en had de
Nederl. Schaatsenr. Bond van wien het idee was uitgegaan de voldoening te kunnen
constateeren, dat hunne pogingen om de ijs-autoriteiten der verschillende landen
bijeen te brengen met den gewenschten uitslag bekroond waren. Hongarije was
vertegenwoordigd door de H.H. Ladislas Stuller en von Foldvary, Engeland door de
H.H. Dr. Cunningham, Newton Digby, C. Crute, G.B. Cooper en C. Tebbutt, Zweden
door Capt. V. Balck. Duitschland en Oostenrijk door Dr. Bohn. Noorwegen en Rusland
zonden schriftelijk voorstellen in. Nederland door de H.H. v. Son tot Gelli

Capt. Victor Balck, (Stockh. Skridsko Club.)

cum en Mr. van Eeten. Amerika zond een brief, waarin het sympathie met onze
werkzaamheden betuigde. Het congres hetwelk Jhr. Ed. Barnaart tot voorzitter en
W. Mulier tot secretaris benoemde, deed in hoofdzaak het volgende: Er werd een
Amateurs-Wereld-Kampioenschap gesticht. De Engelsche mijl werd verworpen en
besloten, dat in de wedstrijden voor het Wereld-Kampioenschap de 500, 1500, 5000
en 10000 meter zouden gereden worden, dat er beslissingsritten voor de 4 beste
rijders zullen zijn op de 500 en de 1500 meter, doch niet op de 5000 en 10000. De
amateursbepaling wordt vastgesteld. Er wordt besloten, dat het Wereld-Kampioen-
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schap om beurten aan de landen, lid van de Unie, zal gegeven worden, (of aan
Clubs, indien die in een land gevestigd zijn, waar geen Bond bestaat). Een
Kampioenschap van Europa wordt eveneens ingesteld, ook, dat men den titel, dien
men wint behoudt, totdat deze weer door een, door de Int. Schaatsenr. Unie uit te
schrijven, wedstrijd verreden wordt. De tijd zal door een tijdopnemer met 2
en

assistenten worden genomen. Den 2 dag wordt vastgesteld, dat men 3 van de 4
kampen meet winnen om meester te worden. Het Figuurrijden werd in handen van
een commissie gesteld, bestaande uit Zweden, Duitschland, Oostenrijk en Hongarije,
welke commissie de reglementen opmaakte en vaststelde, volgens welke in den
winter 1892/93 gereden is.

Ary Prins, Secretaris van den Intern. Schaatsenr. Unie.

Besloten werd een beroepsrijders Wereld-Kampioenschap te stichten. Ten slotte
wordt een Bestuur benoemd, bestaande uit een voorzitter en secretaris, die voor 2
jaar gekozen worden. Op voorstel van Duitschland Oostenrijk worden de Heer W.
Mulier (Haarlem) tot voorzitter en de heer Ary Prins (Hamburg, Ferdinandstr. 41)
en

tot secretaris gekozen. Het Congres was den 4 dag afgeloopen en had het
gewenschte gevolg gehad. De groote schaatsenrijders evenementen worden
voortaan door het bestuur der Unie verdeeld en de internationale geschillen opgelost,
terwijl tevens een einde komt aan den Chaos van Meesterschappen en
Kampioenstitels, waarmede wij de laatste jaren gezegend werden.
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Het seizoen 1892-93.
De Ned. Schaatsenrijders Bond zet het seizoen goed in door Marten Kingma en J.
Eden naar Hamar te zenden om te oefenen voor den aanstaanden winter. Een
schijnbaar zeer onbelangrijk wedstrijdje wordt al vroeg in Jan. door

Grundèn. Norseng. Eden. Pander.

de A. Sportclub uitgeschreven, een hardrijderij voor zoons van Clubleden. Dergelijke
wedstrijden moesten alle IJsclubs 's winters houden, om hun campagne te openen.
Het zijn als het ware de ‘Kennels’, de voederplaatsen der toekomstige
amateurs-hardrijders. De amateurswedstrijd te Zwolle wordt door Carthier v. Dissel
gewonnen; een gelukje dat hij wel eens hebben mag, daar hij steeds dapper heeft
meegestreden. Rodenhuis en v. Wely kwamen beiden te
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vallen. Hagen slaat Mc. Cormick in 16 min. 23½ sec. op de 5000 M. met een verschil
van bijna een minuut. James Smart slaat Litherland (winner van het Engelsche
amateurs meesterschap), die beroepsrijder was geworden en tevens slaat hij Hagen
op de ¼ mijl. In navolging van onze Friesche hardrijderijen heeft te Littleport een
en

hardrijderij voor heeren en dames plaats. C.G. Tebbutt en mej. Tebbutt 1 prijs en
de, in de Engelsche ijswereld even bekende namen van den Heer Goodman met
en

mej. R. Goodman den 2 prijs. Te Groningen wordt de eerste ‘Internationale’
gehouden. De 5000 M. worden gereden door Eden en Ericsson. Na mijn plichten
als starter vervuld te hebben, rijd ik gauw naar Pander toe en met kloppend hart,
zien we onzen Jaap aan 't werk. Onzen Jaap, dien we hebben zien opgroeien, tot
hij ons maken en breken kon. ‘Wat denk je Klaas?’ Geen antwoord. ‘Zou hij 'm
houden?’ Weer geen antwoord. Klaas kijkt naar de chronometer en dan weer naar
Jaap. Eindelijk zeg ik. ‘Klaas’ zeg ik, ik geloof dat i 't houd’. Nog eens kijken we naar
de streken der beide rijders. ‘Hij heeft 'm’! zeggen we beiden, want zij zijn ons
gepasseerd en Ericsson is na de eerste ronde al wijd beensch aan 't afzetten. En
toen begon het! Jaapie! Jaapie! Zet op jongen! Hup! Vassst! en dergelijke meer. De
zaak was gezond en J.J. Eden won in 9 min. 16⅘ sec. We waren blij als kinderen,
en zenuwachtig...! De Heer Barnaart reed me bijna onderste boven en een heele
drom bestuurders van den Bond en andere officials bespraken het feit met
zenuwachtige gebaren en vroolijke gezichten. In het Kampioenschap van Nederland
won J.J. Eden weder in 2 min. 35 sec. wereldrecord. Hij had desnoods nog een 5
of 6 sec. harder gekund, want pas in de bocht riepen wij hem toe, ‘toe zet nog eens
aan Jaap’, en eerst toen bleek mij bij nader onderzoek hoe verkeerd het is
onderscheid tusschen korte en lange baan te willen maken. Voor hen, die aan den

Pim Mulier, Wintersport

109
eindpaal stonden leek het alsof Eden klauwde. Ik hoorde iemand zeggen: ‘Hoe kan
iemand, na zoo'n rit nog zoo'n eind klauwen’? Doch ondanks alle Engelsche
geleerdheid op dat punt, kan ik u verzekeren dat Eden reed, ik heb de streken
onmiddelijk daarna gemeten, en ze waren circa 7½ à 7¾ voet, dus circa 2½ à 12¾
voet langer dan Hanje's streken, ½ à ¾ voet langer dan Tebbutt's streek en slechts
¾ à 1 voet korter dan de langste streek, die tegenwoordig gereden wordt: Donoghue's
streek, die circa 9 voet bedraagt. Toch zag het er uit of Eden klauwde, doch dit
kwam, omdat hij met zoo'n groote juistheid weet af te zetten en zooveel kracht te
ontwikkelen, dat elke slag hem circa 6.82 Meter vooruit bracht. In ‘Modern racing’
en ‘Style in Skating’ maakt ‘The Badminton Library’ een groot verschil tusschen
Pander's en Donoghue's en Smart's stijl, en noemt dan Donoghue's stijl, ‘de stijl’,
terwijl hij daarna Pander's stijl als Hollandsche stijl afbeeldt en Smart's stijl als de
‘Fen stijl’. Pander's stijl is volstrekt niet de Hollandsche stijl. Men rijdt op alle lange
afstanden met de handen op den rug, alias stijl - Donoghue, Pander, Eden enz.,
behalve Smart, See en de andere rijders uit het Fen-district, die bijna allen met de
armen recht vóóren achterwaarts zwaaien. Toch zijn er Fen-rijders, die de armen
overdwars bewegen. Er zijn geen stijlen; ze bestaan niet. Er is m.i. maar ééne wijze
om de longen rustig te laten werken, d.i. met de handen en armen in rust en een
ruime borstkas. Ik ben zeker, dat de Engelschen ook vroeg of laat hun Fenstijl zullen
laten varen. Op de korte baan, geloof ik, dat men met deze onnatuurlijke beweging
al even weinig uitrichten zal. Ik ben zoo goed als zeker, dat de heer J.J. Eden, mits
in goede conditie, elken rijder, ook Hanje, Dekker, Entjes enz. op 300 Meter slaat,
op 400 Meter eveneens, en ik ben zeker, dat Hanje, Dekker, Entjes, Wiebe, ja zelfs
Arie nog, de Amerikanen als Mosher, Tim Donoghue en Philipse op de 100 Meter
(yards) zullen klop-
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pen, terwijl Eden hen boven de 300 Meter verder onder handen zou kunnen nemen.
Als Donoghue te Amsterdam gekomen was, had hij klop gekregen!
n

Het Wereld-Kampioenschap werd den 13 Januari verreden. Het eerst kwam de
1500 Meter, die Jaap Eden tegen de snelste rijders der wereld (op dat tijdstip) won
e

e

in 2 min. 48⅕ sec., O. Fredriksen 2 in 2 min. 55 sec., Ericsson 3 in 2 min. 59⅕
e

sec., Halvorsen 4 in 3 min. 1 sec.
Dank zij de energische en flinke leiding van den baancommissaris par excellence,
den heer v. Son tot Gellicum, was het ijs goed berijdbaar, toen de 5000 Meter aan
de beurt waren. Eden won weder,

J.J. Eden, Wereld-Kampioen, (Volgens de Reglem. van de Int. Schaatsenr. Unie).

alhoewel hij alleen reed, daar Fredriksen (een goed geoefend baanrijder en
deelnemer aan wedstrijden) een verkeerde baan inreed, waardoor Eden's tijd
misschien veel zou geleden hebben, indien hij niet ‘Jaap Eden’ was. ‘'t Is een
goochemert, hij heeft het al begrepen,’ zei' een zijner Haarlemsche vrienden, toen
Eden, bemerkende dat hij alleen reed, des te harder aanzette. Tijd 9 min. 59 sec.
Gerust gingen de Hollanders slapen, want we waren zeker, dat hij de 500 M. winnen
moest. ‘Spaar je niet, Jaap,’ zeiden we tot hem, ‘als je de 500 hebt, heb je je
Kampioenschap binnen.’ ‘Doch reken er op, dat ze het je lastig zullen maken.’
Halvorsen en Eden gingen prachtig af, en hingen over de geheele lengte aan elkaar.
25 Meter voor het einde doet Eden een soort misslag, Halvorsen komt een tweetal
meters voor en wint. Bedrukte gezichten alom. Toch was ik niet bang voor
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den eindrit. Alles te saam genomen was Eden's rijden niet zoo ‘op leven en dood’
geweest als dat van den Noor. Voor de beslissing vroeg ik Jaap ‘wat ga je doen met
een eindspurtje, of....?’ ‘Ja’ zei Jaap, ‘moorden! dood jakkeren.’ ‘Och, och wat is dat
kleine ding kwaad’ zei Klaas, ‘hij kan wel een huis an.’ Eindelijk komt de rit. Een
ademlooze stilte. ‘Houd je mond daar!’ Het schot valt! Daar gaat Jaap, het kan niet
harder, het water en het ijs stuiven achter hem aan. Halvorsen kan hem niet houden
en hij wint in 51⅕ sec. met circa 5 à 6 M. voorsprong! ‘Wat was i kwaad, och, och,
wat was i kwaad!’ zei z'n leermeester, die hem z'n groote ulster aandeed. Maar toen
het aan de tribune bekend werd steeg er een applaus op, hetwelk al sterker
wordende, over de geheele baan gonsde en de arbeiders buiten de omheining en
zelfs de stijve klabakken en de jongens op de schutting, alles juichte onzen
Nederlandschen wereldkampioen toe. En al zullen zij 80 jaar worden, al die
en

menschen, die dien dag beleefd hebben, ze zullen het nooit vergeten. Den 14
Januari zal met gulden letters in de annalen van den Nederlandschen ijssport worden
opgeschreven. In de 10000 Meter startte Eden wel, doch viel. Heeft hij 't expres
gedaan? Zoo ja, dan is dit niet zoo laakbaar, daar hij natuurlijk zeer vermoeid was;
e

in elk geval kan niemand zulks beoordeelen. In de 500 Meter was Halvorsen 2 in
e

52 sec., Fredricksen 3 in 52 sec. Fredriksen wint de 10000 Meter in 20 min. 21⅖
e

e

sec., Ericsson 2 in 21 min. 13 sec., Petersen 3 in 21 min. 23 sec., von Salzen,
e

Hamburg, 4 in 22 min. 23⅗ sec.
De heer J.J. Eden ging kort daarop naar Engeland. Donderdag 19 Januari won hij
e

te Hendon de ¼ mijl in 40⅗ sec., Aveling 2 in 41⅖ sec. en J. Houtman, die voor
e

de aardigheid was meegegaan, zoowaar nog 3 in 42⅖ sec.
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J.J. Eden werd in 1876 geboren te Groningen en is te Haarlem opgevoed. Hij woonde
bij zijn grootvader te Velserend en deed in zijn ledige uurtjes, waarvan hij steeds
zorgde een goede portie voorradig te hebben, veel aan lichaamsbeweging. Niet,
dat hij op een trapmachine thuis tegen een gebloemd behang zat te kijken tusschen
een turfbak en een kanariekooi, zooals sommige wielrijders plegen te doen, doch
hij vestigde zijn onverdeelde aandacht op kraaien- en uilennesten in de ruïne van
Brederode, waar hij als een kat tegen opklauterde; ook hooge boomen waren voor
hem even goede rustplaatsen als stoelen of banken. Meestal hield hij zijn
verblijfplaats op het dak en was over 't algemeen even moeielijk te bereiken als een
minister op z'n bureau of een jonge kat onder een ledikant. Hij besteedde weinig
zorg aan z'n persoon, doch veel aan zijn loopen. O.a. liep hij dikwerf van Velserend
naar Haarlem, circa 1½ uur gaans. Al spoedig was hij een uitstekend gymnast en
een jager in z'n hart. Eens, met de kamerbuks op waterhennen uit zijnde, zei' hij tot
een zijner vrienden, plotseling stilstaande: ‘Stil, daar zit er een!’ en het diertje
besluipende, greep hij 't met de hand.
en

Zijn eersten prijs won hij te Abcoude, een 2 prijs op de mijl in 3 min. 20⅖ sec.
Hij was toen 15 jaar. Ook won hij dien winter tegen den heer Jhr. K. Schorer, een
en

2

en

prijs op de 160 Meter, daarna won hij te Amsterdam in den grooten wedstrijd
en

en

3 en 4 , in '91 een 2 prijs te Paterswolde en in '92 zijn laatsten tweeden prijs
te Hamburg, doch toen volgden verder slechts gouden medailles. Eerst te Cambridge
op 26 Januari 1892, daarna te Deventer 3 Januari 1893, en op 11, 13 en 14 Januari
te Paterswolde en Amsterdam.
Jaap Eden reed eerst op gewone friesche schaatsen, toen kocht hij voor ƒ 5 van
K. Pander een paar oude Wichersde Salis, waar hij te Abcoude zijn eersten prijs op
won; daarna reed hij, op aanraden van zijn leermeester op lage (roode) Noren en
ten slotte op hooge Noorsche schaatsen.
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Hij heeft te Hamar goed getraind, doch leeft niet bedaard genoeg en heeft
voortdurend een kolossale sigaar in bewerking. Ook geloof ik, dat het wielrijden
hem geen kwaad zal doen, integendeel, doch dat hij er te lang mee doorgaat, en
na September niet meer moest snelwieleren, doch een week of drie absolute rust
nemen en daarna voor de wintercampagne beginnen, daar hij anders binnen een
jaar of drie in krachten zal gaan verminderen. Eden reed niet mede om den
Orangecup, daar de regeling en het ijs beneden critiek waren.
Te Berlijn werd het Meesterschap van Europa in het hardrijden verreden. Ericsson
e

won de 500 Meter in 54 sec., A. Underborg 2 in 54⅕ sec. De 1500 Meter werd
wederom door Ericsson gewonnen in 2 min. 46 sec., zoodat hij het Kampioenschap
e

van Europa won, Fredriksen 2 in 2 min. 49⅗ sec. De 5000 Meter won Fredriksen,
e

ofschoon hij gevallen was, in 9 min. 51⅕ sec., R. Ericsson 2 in 9 min. 51⅗ sec. De
baan was vrij gebrekkig, doch de regeling vrij goed. In het vervolg zou het beter zijn
wanneer eerst om het Europa-Kampioenschap en daarna om dat van de Wereld
gereden werd, daar de Wereld Kampioen natuurlijk niet gaarne meer geklopt wordt
in hetzelfde seizoen.
Te Stockholm hebben 12 Februari goede wedstrijden plaats op prachtig ijs met
e

weinig wind. R. Ericsson wint de 1500, 500 en is in de 10000 Meter 2 , resp. in 2
min. 41⅗ sec., 52½ sec. en 19 min. 48 sec. In de 10000 Meter wint F. Ericsson in
0

19 min. 47⅖ sec. In de 5000 Meter is Nielsen N . 1 in 9 min. 45⅖ sec. R. Ericsson
e

2 in 9 min. 50 sec. De Noren en Zweden ontmoetten elkaar niet, want waren er te
Stockholm geen Noren, te Hamar waren op 25 en 26 Februari geen Zweedsche
e

mededingers. De 1500 Meter wint Ostlund in 2 min. 33 sec. Halvorsen 2 in 2 min.
e

33⅗ sec. De 5000 Meter wint Halvorsen in 9 min. 7 sec., Ostlund 2 in 9 min. 13⅕
e

sec. De 500 Meter wint Alfred Naess in 48⅕ sec., Halvorsen 2 in 48⅘ sec.
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Op dit oogenblik zijn dus de snelste rijders: Eden, met Rodenhuis en v. Wely in
e

Nederland, Halvorsen of Ostlund en in de 3 plaats Naess of Nielsen in Noorwegen.
In Amerika Johnson, die de 2 mijl in 6 min. 1 sec. heeft gereden en de 200 y. in 17⅖
e

sec., met Jos. Donoghue en in de 2 plaats Tim Donoghue. In Zweden is Ericsson
o

N . 1, met Fjaestad, Grunden en Thomas, terwijl ook Bodé om de tweede plaats
kan solliciteeren. In Duitschland is Ehrhorn de snelste rijder, doch komt niet meer
uit. Nu is A. Underborg en na hem Seiler de beste Duitsche rijder.
Met de bespreking van dezen winter sluit ik tevens dit overzicht, hetwelk ik van
de ontwikkeling der internationale wedstrijden getracht heb te geven, alleen de
phenomenale gebeurtenissen besprekende en alle kleine wedstrijden weglatende,
hetwelk nolens volens door de massa cijfers en data wat droog is geworden.

Tochten maken.

Dat de ouderwetsche, goedlachsche gastronomen en strenge deftige sinjeurs, die
ons van uit hunne zwarte lijsten in de stedelijke musea aanzien, alsof ze zeggen
willen: ‘Het begint mij hier knapjes te vervelen,’ niet altijd even kalmpjes aan de
regententafel of schuttersmaaltijd zaten, is wel te zien aan hunne respectabele, in
roode of zwarte zijden hozen gevatte kuiten. Het waren stevige heerschappen en
dat ook hun het gedraai en het gezwaai
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op een stadsgrachtje niet altijd bevredigde, bewijzen de vele verhalen van de stoute
tochten, die ze ondernamen. Zoo trokken op den 29. Januari 1573 drie personen
uit Haarlem de Meer over, en twee dagen later zonden de Burgemeesters opnieuw
aan Zijne Hoogheid den Prins van Oranje twee boden met brieven. Deze reden
terug en namen buitendien nog een Duitschen ruiter gevangen, die naar den Haag
op weg was. Dezelfde boden bonden 's avonds weer de ‘schuiverdijnen’ onder en
togen andermaal op weg naar den Prins: ‘Een wonder in des Spanjerd's mond, Die
dat met bloed'ge schaade sach, Wanneer hij Haarlem's muur belagh.’ (Dit verhaal
komt voor in een oud boekje, getiteld: Cort en waerachtigh verhaal van alle
gheschiedenissen enz. voor der stadt Haerlem. Leiden 1573). Behalve dat in 1673
menigmaal de burgers van Weesp, Oudewater, den Haag en Dordt zich onverhoeds
op de Franschen wierpen, alles doodschoten en eens 300 sleden met proviand
buitmaakten, togen eens 12 man uit Weesp naar Utrecht en doodden 3 Franschen,
terwijl zij er onderweg nog 7 gevangen namen. Een bekende tocht is die van het
jaar 1676, ondernomen door vier burgers van de Roog. De oorspronkelijke
beschrijving luidt: (Wichers, Schaatsenrijden) ‘Den 19 Dec. 1676 stilkens, de wint
O. en S. (Saterdag, volle maan den 20.) ben ick Claes Aris Caeskoper in Comp met
Mayndert, Jacob Blau en Jacob Buar op scaets uitgereden van ditto M. Arentses,
de cloc 's morgens 4 uur in heldere maeneschijn tot Harlem. Van daer tot Wesop,
van daer tot Naerde: van daer tot Muiden, van daer over Pampoes tot Munkedam,
e

van daer tot Eedam en Purmerend, van daer op Ouwendijc, daar wij de 1 mael
playsterde, sijnde omtrent de cloc een uur, van daer tot Hoorn, van daer tot Enkhuyz,
van daer tot Medenblick, van daer tot Alcmaer, daer nogh eens playsterde en van
daer naer huis; doen wij even van Alcmaer af ware begos te snouwen en quame
soo thuijs omtrent de cloc half 9
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saves, hebbende bovengemelde 12 stede besoght op 1 dag.’
In 1822 deden Klaas en Willem Oostindie over dezelfde tocht 8 uur langer, daar
zij de Zuiderzee niet over konden, alsook door een stuk bomijs, hetgeen eveneens
een uur oponthoud veroorzaakte.
Een beroemd man is de Bolswarder Burgemeester Pieter Koopman, die in den
winter van 1763/64 op één dag van den Haag naar Leeuwarden reed om een brief
van Willem IV aan Maryke Mui te bezorgen. De afstand was 30 à 40 uur gerekend
over de Zuiderzee, die van Enkhuizen tot Stavoren goed berijdbaar was. Hij was te
half 5 te Leeuwarden.
Volgens de Provinciale Friesche Ct. van 16 Jan. 1848, zou hij ook teruggereden
zijn en te 6 uur vertrokken zijn om te 9 uur weder thuis te komen; ook wilde hij, na
den weg naar 's Hage in 13 uur te hebben afgelegd, 's avonds nog naar Bolsward
rijden, hetgeen men hem afried?? Het eerste is zeer gemakkelijk uitvoerbaar, het
tweede is bijna onmogelijk. Hoe zeer men oudtijds op dat ‘tochten maken’ verzot
was, blijkt wel uit het feit, dat op den 26 Februari van den kouden winter van 1840
meer dan 160 sleden en 3000 schaatsenrijders van uit Friesland. Enkhuizen
bezochten.

Bezoek aan de elf steden van Friesland.
Reeds uit deze benaming kan men zien, dat het alweder een van die aardige, oude
gebruiken is, die gelukkigerwijze nog niet zijn vervallen. De elf steden van Friesland
toch zijn de navolgende plaatsen: Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen,
Workum, Bolsward, Stavoren, Sneek, IJlst, Sloten en Hindeloopen. Sinds jaren
wordt die tocht door
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verschillende goede rijders en rijdsters ondernomen en dat er een massa goede
schaatsen over de Friesche wateren glijden, kan blijken uit het feit dat in het jaar
'90 meer dan 500 menschen den tocht hebben gemaakt. De meeste dier
gezelschappen bestaan uit 4 of 5 personen. Somwijlen waren het drie vrouwen en
één man, die 15 of 16 uur schaatsen reden, soms was het een zoon, die met zijn
vader, een goeden vijftiger, over de bevroren wateren en meren, den tocht deed en
meer dan 15½ uur op de schaatsen stond. Dan waren het een 4-tal broers, die een
jongeren spruit van nog geen 14 jaar mede op sleeptouw namen. De afstand
a

bedraagt c 185 K.M. en wordt gewoonlijk binnen de 15 uur, doch meestal in 15½
uur afgelegd. Zoo reden op 28 December 1890 Siek Dijkstra, Alle Dijkstra, Hendrik
Schurer, Hotze Schurer en Jacob Jacobs van der Veer 's morgens te 4 uur van
Koudum, te 5.15 waren zij te Sloten, te 6.20 te IJlst, te 6.45 te Sneek, te 8.55 te
Leeuwarden, te 10.45 te Dokkum, te 1.30 te Franeker, te Harlingen te 2.20, te
Bolsward te 4.20, te Workum te 5.5, te Hindeloopen te 8.50 en te Stavoren te 6.50.
Nu is mij door Leeuwarder Heeren, zooals de Heer Mr. J. Hofstede en R.
Bloembergen verteld, dat men de tocht eigenlijk uit en thuis moet doen, zoodat deze
rijders nog weer van Stavoren naar Koudum hadden moeten rijden. Is dit niet het
geval, dan zou men te Dokkum beginnende, (de plaats die het verst van een andere
verwijderd is), slechts eenmaal Leeuwarden behoeven aan te doen en dan
Westwaartsom tot Sneek rijdende, den afstand Leeuwarden - Dokkum en Sneek Leeuwarden uitsparen. De bovengenoemde rijders gebruikten echter voor deze
a

tocht 14.50 of c 15 uur. De Heeren Brouwer en gezelschap hebben de tocht binnen
de 14 uur gedaan doch waren toen ook weder te Leeuwarden zooals het schijnt te
behooren. De Heer S. Brouwer is steeds een der medestrijders in de
studentenwedstrijden en een goede schaats. Drie jongelieden van Rauwerd, Hobbe
Beerdt
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van Slooten en de Gebr. Sipke en Age Gerlofs Bottema deden op 27 Dec. 1890
eveneens een tocht binnen de 14½ uur. Drie jongelieden van Drogeham, Jan Atsma,
Gerber de Vries en Ate Zijlstra deden de elf steden van 's morgens 4 uur tot 9.30
's avonds, derhalve in 17½ uur. D.K. Meintena en M. Looijinga vertrokken te 5.30
van Mantgum en waren aldaar te 8.30 weer terug. Zij hadden er dus 15 uur over
gereden.
De lust om dozen tocht eens te ondernemen en vooral om den tijd te verbeteren,
had mij reeds lang geplaagd en op 20 December vroegtijdig in hotel Weidema te
kooi gaande, werd ik den volgenden morgen te 6 uur door den kellner gewekt; liet
mij rug en beenen stevig met arnica inwrijven, stak mij in tricot en bijbehooren, en
deed, om niet te veel opzien te verwekken over mijn trui een vest aan. Met een dikke
wollen muts op kreeg ik iets van het gesoigneerde, dat den Frieschen schipper
eigen is. Een stuk chocolade, een horloge, een paar zakdoeken, eenige guldens,
een mes, touwtje, riemen en één schaats op den rug voor het breken en precies 7
uur stond ik op het smalle grachtje voor het hotel. Daarna links om en de Singels
op, naar de Ee toe, doch ik raakte verzeild op een soort sloot, die naar de ijsbaan
voerde. Een bakkersjongen hielp mij weer terecht en ik reed de Ee op. In 't eerst
was 't ijs verlicht door de stadslantaarns, doch daarna werd het zeer donker,

het ijs was ellendig. Het was een oud, tot hobbels en kuilen gereden baantje, waar
men geen streek op doen kon. Toch kwam ik er goed af. Ik had, om het welslagen
van den tocht niet van een val te kunnen doen afhangen, een paar zakdoeken op
mijne knieën gebonden en dikke handschoenen aan. Hierdoor liepen de twee
tuimelingen, die ik deed, goed af. Het was vinnig koud en ik kon mij, daar ik
onmogelijk harder durfde

Pim Mulier, Wintersport

119
gaan, niet warm rijden. Halverwege Dokkum buigt de Ee rechts om, maar toen hield
a

ook tevens de baan op en moest ik c 500 M. door de sneeuw loopen. Daarna weer
a

een eind zeer goed ijs, en toen weder c 1000 M. door de sneeuw, die zoowat een
hand

hoog lag. Daarna zag ik het tweede levende wezen, een baanveger. Dit gaf moed
en ik zette nu zoo hard mogelijk door naar Dokkum. Het was intusschen licht
geworden, doch nog zeer koud. ‘Het staat te luisteren,’ zeggen de boeren in
Noord-Holland. ‘'t Morgen gaapte’, zeggen de Zuid-Hollanders. Ja het was zoo,
stralend kwam de zon boven den nevel uit en toen ik te Dokkum kwam was het over
half negen. Fluks een ophaalbrug onder door en op schaatsen een herberg binnen,
waar een oud moeke een jongetje dat op een stoel stond, aankleedde. ‘Heere da's
aardig, da hewwe in lang niet had’, zei ze en krabbelde op mijn papiertje haar naam
en den tijd, dien ze van uit haar venster op de toren kon zien. Daarna ging ik
a

onmiddellijk weer op Leeuwarden aan, hetwelk ik nu te 9 uur 45 min. dus in c 5
kwartier

bereikte. De sneeuw was hier en daar reeds in banen veranderd, (want er waren
nog een 4tal baanvegers bijgekomen) en na mij in draf naar het huis van den heer
Hofstede gespoed te hebben, gingen we gezamenlijk te 10 uur 20 min. van
Leeuwarden en waren te 10 uur 50 min. te Franeker en onmiddellijk
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doorrijdende te 11 uur 20 min. te Harlingen. De heer Hofstede is een taai, gespierd
rijder, doch verschilde iets in lengte van streek met mij, hetgeen nog al vermoeide.
Na hem voor zijn vriendelijke hulp zeer bedankt te hebben, reed ik naar Bolsward,
alwaar ik te 12 uur 35 min. aankwam. Dit eind heb ik flink doorgereden, om in
Bolsward te kunnen rusten.
Door een misverstand was de gids, dien ik daar zou krijgen nog niet gearriveerd,
doch moest gehaald worden. Eerst te 1.15 kon ik weder vertrekken met mijn gids,
een bakker aldaar en een vrij goed rijder; hij kreeg echter na 5 min. een gebrek aan
een zijner schaatsen en reed terug om andere te halen. Eindelijk gingen we op weg,
waarbij hij het al spoedig enorm warm kreeg. Toch reed hij flink en waren we te 1.45
te Workum (dus in ½ uur). Was de pas te Bolsward door mijn neef J. Haitsma Mulier
geteekend, te Workum was het J. Sensma, herbergier in de Zwaan, die mij quiteerde.
Nu met volle stoom naar Hindeloopen, waar wij, om de vaart waarmede we binnen
de gemeentebaan stoven, veel bekijks hadden. Bij de bejaarde weduwe Boer in de
Wijnberg, wier gracieuse handteekening nog steeds in m'n bezit is, werd ik weder
te 2 uur geexpedieerd, nadat Tuininga en ik ons aan geklopte eieren hadden te
goed gedaan. Daarna hadden wij een moeielijken weg naar Stavoren, daar die
*
dikwerf ondergesneeuwd was. Te 2.50 kwamen we daar aan en stapten

*

De Friesche ijsbond is een der best geregelde genootschappen. Behalve dat het genootschap
veel werk verschaft aan de werkeloozen, tracht het voornamelijk het volgende doel te bereiken:
o

o

1 . dat er bij flinke doorgaande vorst niet gestroomd worde; 2 . dat alsdan de bruggen gesloten
o

zullen blijven; 3 . dat het gebruiken, aanleggen, onderhouden enz., der ijsverkeerswegen bij
provinciale verordening worde geregeld. Aan het roer is de krachtige hand van den heer S.
Hijlkema. In 's Gravenhage is een dergelijke vereeniging opgericht, die de banen om den
Haag in orde houdt. Ook in het Rhijnland is een uitmuntend georganiseerde Bond in dien
geest werkzaam. Een Noord-Hollandsche aansluiting is nog niet tot stand gekomen, daar de
vergadering over de oprichting van een dergelijke Vereeniging te Haarlem belegd, tot geen
resultaat leidde, daar de debatten niet in de gewenschte richting werden geleid, en men zich
wel met details en niet met de hoofdzaak bezig hield. Toch is de oprichting eener
Noord-Hollandsche afdeeling zeer eenvoudig en zeer goed uitvoerbaar.
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het station binnen, waar we weer wat aten, daar wij beiden zeer hongerig waren en
waar de stationchef mij controleerde.

Na bouillion en een paar eieren met broodjes in een minimum van tijd te hebben
verorberd, togen we te 3.10 weer op weg. Tuininga begon nu een beetje moei te
worden, zoodat ik van tijd tot tijd vóór reed, doch niet zoo hard als 't kon. Mijn trouwe
gids bracht me nu over de meeren en over ondergeloopen velden via Balk op weg
naar Sloten. Welk een prachtig gezicht. Pas hadden we de bosschen van
Gaasterland, die aan een Geldersche natuur doen denken, achter den rug of we
kwamen op de groote meren. De zon ging bloedrood onder en statig bescheen de
maan het onafzienbare ijsveld. Midden in het meer waren een paar enorme scheuren,
a

c ½ meter breed, en zoo lang men zien kon. Dit komt van de temperatuur
veranderingen, die het ijs doen af- of toenemen in volume en het bij felle vorst
opdringt, zoodat de stukken er met een knal uitspatten. Men noemt het daar ‘het
kisten’. Het was een prachtig gezicht. Er waren echter bruggemannen bij, die met
een lantaren de plaatsen aanduidden, waar die scheu-
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ren zich bevonden. In de verte zagen wij flauw een paar lichten en een groep boomen
bij twee kolossale ophaalbruggen. ‘Daar mo we op an, mar jou motte net so

duvelse hurd ride’ zei Tuininga. Eindelijk waren we de meren en ondergeloopen
landen over en kwamen we te 4 uur 45 min. te Sloten, waar mijn geachte neef
Haersma de With mijn paspoort afteekende, met de in de gegeven omstandigheden
lastige vraag: ‘Blijf je eten?’ Doch voort gingen we weer, nu op IJlst aan, waar we
te 5.50 aankwamen. Hier zeide ik mijn trouwen gids vaarwel, en na hem betaald en
een flinken handdruk gegeven te hebben was ik te 6 uur precies aan de stadsherberg
te IJlst gecontroleerd door J.S. Heslinga en was te 6.15 te Sneek; ik had een
prachtige baan voor mij en reed zoo hard ik kon; van tijd tot tijd een beetje uitgejouwd
door boeren, die ik voorbijreed, doch dat maakt den mensch kwaadaardig en des
te harder gaat het.
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Te Sneek werd ik door G.S. Bokma geviseerd en was te 6.25 van de strooplank en
op de baan. Intusschen was de maan achter wolken weggescholen en hoewel ik
a

en

zoo hard mogelijk reed, moest ik toch opletten niet te vallen. Te c kwart voor 8
kreeg ik de lichten van Leeuwarden in

het gezicht en gooide de armen van de rug, - en deze lustig zwaaiende kwam ik te
7.55 aan het einde van den gracht. Te 8 uur in 't hôtel Weidema werd het zeer vies
geworden papiertje door den oberkellner geviseerd, (die me eerst te
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9½ uur verwacht had) zooals hij zeide, en was de geheele rit volbracht in 12 uur 55
minuten. Zelden heb ik zoo'n prettigen dag gehad.

De heeren B.B. Taring, (Champ. of Lond. t. Metropol. Ass.), Louis Tebbutt en C.G.
Tebbutt (houder van het 3uurs record), hebben getracht bovengenoemden tijd te
slaan, doch het mocht hun niet gelukken. Toch is hun tocht zeer verdienstelijk.
Laudanda est voluntas en het is zeker voor een vreemdeling, al kent hij ook het
land zoo goed als Tebbutt, die elke vaart in N.-Holland en Z.-Holland weet te vinden,
toch een aardige en prijzenswaardige onderneming, om dit Nederlandsch gebruik
te willen navolgen. Zij vertrokken te 4.50 uit Leeuwarden en kwamen te 6.40 te
Dokkum, waar zij hun bewijs door een baanveger op 't ijs lieten teekenen. (N.B. Dit
is feitelijk
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niet geoorloofd). Te 7.55 waren zij te Leeuwarden terug, (het ijs was hobbelig);
Taring viel dan ook 4maal, Louis Tebbutt 3maal en C. Tebbutt eens. Te 8.30 waren
zij, na te Leeuwarden gerust te hebben, weer op weg, over prachtig ijs naar Sneek
(9.40). Te 9.55 kwamen zij te IJlst. Te 11.10 bereikten zij Sloten, daar zij niet, (zooals
Tuinstra en ik deden) door de sneeuw reden, doch liepen. Eindelijk gingen zij daartoe
over en bereikten Balk, vanwaar zij weer goed ijs vonden, afgewisseld door sneeuw.
Na een kwartier rust op weg naar Stavoren, waar zij te 1.5 aankwamen, en toen
naar Hindeloopen (1.50), te 2.40, (dus na 50 m. rust) weder op weg naar Workum;
te Bolsward waren zij te 3.50. Te 4 uur toog men op weg naar Harlingen, waar zij
te 5.5 (over goed ijs) aankwamen. Te Franeker (na 15 min. rust te Harlingen) waren
zij te 6.10; te 6.15 reden zij in een soort half-duister naar Leeuwarden (op zeer goed
ijs). Te 7.27 bereikten zij het hôtel de Doelen, zoodat zij 14 uur en 37 min. hebben
noodig gehad. Als men nu nagaat, dat zeer veel Friesche boeren het in dien tijd
kunnen doen, (minstens een 100 á 200) daar men altijd met sneeuw en een beetje
duisternis heeft te worstelen, dan blijkt daaruit, hoe vele goede krachten wij in onze
noordelijke provinciën bezitten.
Somwijlen doen de amateursrijders flinke tochten, met het doel die in korten tijd
te volbrengen. De eenige ‘wedstrijd’ of afstandsrit, die uitgeschreven is, had op 1
Maart 1888 plaats. Er waren 13 mededingers, die van Haarlem naar Leiden reden.
o

e

N . 1 was Klaas Pander in 1 uur 6 min. 15 sec., 2 W. Mulier in 1 uur 9 min. 30 sec.,
e

e

3 A. Jansen in 1 uur 10 min., 4 Jan Houtman in 1 uur 10 min. 22 sec. De Gebr.
A.L. en G.M.M. Couvée deden op 22 Dec. 1891 eveneens een mooien tocht. Te
12.05 reden zij van Voorburg. In 40 minuten waren zij aan de brug van de S.S.M.
te Leiden, na 19 maal te hebben moeten overstappen. Langs de Singels tot de
Rijnkade gebruikten zij 13 min.
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15 sec.; langs den Rijn tot Alfen (St. Joris) in 40 min. 52 sec., dus totaal Voorburg
- Alfen in 1 uur 35 min. Te Alfen namen zij 34 minuten rust, vertrokken te 2.14 naar
Utrecht, aankomst Damlust aldaar 4 uur 28 min. 52 sec. (op Wichers-Salisschaatsen).
Met Jhr. K. Schorer deed ik eens den volgenden tocht: Te half 9 bonden wij aan de
Amsterdamsche poort te Haarlem op, aankomst te Amsterdam 9.40 (gasfabriek),
te 10.15 aan de overzijde van het IJ op schaatsen staande, waren wij te 11 uur 5
sec. te Monnikendam.

Daar rustten wij en reden naar Marken in 9 min.; terugkomende in circa 5 min. Te
half 1 uit Monnikendam gaande, waren we te 1.58 te Hoorn. Te 2.40 uit Hoorn
terugkeerende, ontmoetten wij allerhande slag van volk als Markers, Vollendammers,
Huijzers en boeren, die op schaatsen hunne melk naar de klanten brachten. Wij
waren te 3.20 in Edam en, via Monnikendam te 4.30 aan het Tolhuis te Amsterdam.
Daarna hadden wij beter gedaan de spoor te nemen, want eerst te 5.10 waren wij
aan de gasfabriek en reden in 't donker naar Haarlem, waar we eerst te 7.10
aankwamen, na ieder minstens 6 keer gevallen te zijn. (Deze afstand hadden wij 's
morgens in 1 uur 10 min. gereden).
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Moderne Tochten.
Niets is vermakelijker dan een tocht door de omstreken van de stad uwer inwoning.
Vooral met eenige goede rijdsters is het de best besteede winterdag. De provincies,
waar meer kanalen dan rivieren zijn, eigenen zich daartoe het best, doch zoo men
slechts wil, kan men altijd wel een aardig tochtje in elkaar zetten. Voorzie u van een
paar goede doorloopers, met stevig montuur, een der Heeren deelnemers zorge
voor een flink eind touw, een ander of nog beter alle Heeren zorgen voor een
ijshaakje, (liefst met afneembare klos, waaraan een eind touw). Men drage zorg het
noodige mee te nemen om schaatsen te kunnen repareeren, benevens één à twee
paar schaatsen over (op 4 à 5 personen) en, last not least een onverstoorbaar goed
humeur. De beste centra voor het ondernemen van tochtjes zijn Groningen,
Leeuwarden, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Een der aardigste is een uitstapje
naar Marken en zoo'n tocht is wel het beste middel om het volk goed te leeren
kennen, het land te zien en zich tevens te amuseeren.
Het was een frissche morgen in Januari; de klok op de oude Amsterdamsche
poort wees half 9; de baanvegers hadden zoo juist ‘de baan er door’ en keken met
voldoening naar de met warm water dichtgemaakte scheuren van den vorigen dag.
Een paar stroobruggen lagen van de wal op het ijs en een 3-tal tentjes bood
gelegenheid tot aanen afbinden. Reeds rijden een paar dames op en neer, een
cavalier in fluweelen korte broek en grijsblauwe blokjes kousen bindt zich een paar
beste IJlsters aan en een aardig blond jong meisje heeft alle moeite om een
overigens zeer beleefd jongmensch aan het verstand te brengen, dat ze
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zelf haar schaatsen aan wil doen. Blijkbaar wordt er op iemand gewacht. Deze komt
dan ook eindelijk de poort uitdraven en begroet het gezelschap met een: ‘Neem mij
niet kwalijk, dag mevrouw, dag freule, hè het is ook zoo vroeg.’ ‘Kom heerschap,
maak maar voort, anders slaap je weer in,’ klinkt het uit den mond van de blondine,
die blijkbaar met het aandoen van de schaatsen geteut en getreuzeld heeft, tot de
achterblijver is aangekomen. Thans zijn allen gereed, een paar waarschuwingen
aan het doove oor van het jongere volk, om niet direct zoo te ‘jagen’ en het
gezelschap, bestaande uit den meneer met de grijze kousen, een ouderen heer,
die een prachtige streek rijdt, ondanks zijn grijze haren, het te laat komende
jongmensch, een zeer ‘Engelsch bijgewerkt’ student en 3 dames, die menig schipper
‘een lesje zouden kunnen geven.’ Zooeven is weer een groote sliert van dezelfde
poort weggereden, alles naar Marken! Bij de Liebrug staan stroobosjes. ‘Oppassen,’
roept een der vele baanvegers. Een cent rolt over het ijs, achter ons, hooren we het
zelfde geluid regelmatig zich herhalen, dan komt een geimproviseerde hangende
brug onder een brug, waar het ijs waarschijnlijk uitstekend is geweest; doch de
baanveger heeft het met zorg eerst stukgeslagen en er toen asch en stroo op
gegooid, terwijl hij het andere gat zorgvuldig heeft dicht gespijkerd. ‘Pas uwes op
juffrouw, zie zoo, zachies an maar.’ ‘Meheer past uwes daar op!’ zegt hij tegen het
voorste paar, dat om de planken heen rijdt en al een paar honderd meter verder
zwiert, als de anderen over den hinderpaal zijn. Als 't gezelschap voorbij is, roept
hij met lang gerekt geluid: ‘Neî-lus, Nei-lús;’ tot zijn medeplichtige, die nu in een
schuifelpasje van uit z'n koek en zoopie komt aanglijden. ‘Wel nou, wat wou je?’
roept deze terug. ‘Nei kom nou er es kaike, daar benne ze me jandoppie over het
dikke ijs gereêe, der was nog wel 'n maid bai!’ ‘Wel Piet, wajje zait, dâ zei 'k j' ommers
al, d'r mot nog 'n houtje voor, jong!’
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Lui glijend kruipt Nelus weer in z'n tentje en zet anijsmelk op voor den komenden
e

dag, terwijl zijn heeler ook het 3 gat van de brug onbruikbaar maakt. Ons gezelschap
is intusschen, al centen strooiende, tot voorbij Baanveger No. 103 gekomen en zit
nu veilig in de tram naar 't Centraalstation, daar men slechts tot de Gasfabriek kan
rijden. Een drafje van daar naar de Veerboot, en we zijn aan 't IJ,

dat vol met schaatsenrijders is. Links af, op het ijs, N.W. waarts langs het prachtige
IJ, trekken zoo ver men zien kan menschentroepjes naar Zaandam toe, blauwe
stippen, die zich in het landschap als het ware oplossen. Een enkel bruin zeiltje
duidt een turfslede aan. Doch we spoeden ons voort en nemen een der sloten naast
het Kanaal en begeven ons, na aangebonden te hebben, op weg naar Monni-

Pim Mulier, Wintersport

130
kendam. Het eerste slootje rijdt best, het is niet breed, doch goed ijs. Doch lang
duurt het niet; al pratende komen we aan een hoogen dijk, dien we reeds in de verte
hadden opgemerkt. Van Nieuwendam en van allerlei plaatsjes, ziet men de boeren
(zie ill. bl. 129) aankomen, over sloten en over dijkjes klauterend, dan weer rijdend,
meestal met een vaartje tot aan den kant rijdend, dan opwippend er op springend.
Een 10-tal passen in dezelfde vaart, een sprongetje en weer

staan ze op het ijs van een ander slootje. Ginds ziet men, heel in de verte, nauw
zichtbaar door den morgennevel, eenige lieden den dijk opklauteren en eenige
oogenblikken later, krast het kleine gezelschap aan het eind van de sloot en springen
de dames op ‘boerenmanier’ den kant op. Een gezelschap ‘slampampers’, zoo
doopten wij ze namelijk, vindt dat blijkbaar interessant en beginnen een gesprek,
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hetwelk men op het ijs soms maar beter doet, van niet al te barsch af te breken.
Een hunner, een type, een lange vent in een nog langer jas, met een hoogen, ja
een zeer hoogen hoed op. In z'n linkerhand had hij een kommetje zuur in 'n rooden
zakdoek. Hij begon een gesprek met het voorste paar, terwijl we allen den dijk
opklauterden: ‘Auk na Marreke?’ ‘Nou ik weit nie veul, maar jullie vrouwvolk kan
goed met de schaase overweg, dat zie ik wel, wat jij Geer?’ Geer was blijkbaar z'n
dochter, een knap meisje met een zomerhoed op. ‘Ja 't is een heele klauter, - auk
juffie, zoo'n dijk,’ ging hij voort, terwijl wij boven gekomen, adem schepten en er ons
toen zoowat af lieten glijden. Weer gingen we verder, steeds in gezelschap van de
slampampers en passeerden Buiksloot, waar veel volk op 'tijs was. Een
diamantslijpertje op z'n vaders schaatsen blokzijlde ons tegemoet, voorzien van
een enorme sigaar in een ganzen pijpje. Hij keek naar ons alsof hij zeggen wou:
‘Zie je me wel.’ (ill. bl. 130.) Te Broek in Waterland gingen we onder een massa
bruggetjes door en zagen

een glimp van al de nette huisjes, alles keurig in de verf en met tuintjes omgeven,
waarin kleine windwijzers op lange latten stonden. ‘Nou mô-we hier langes!’ zei de
man met den hoed en wees meteen met zijn duim achter zich, terwijl hij, op z'n twee
metgezellen wijzende, zei: ‘Ze kraige d'r niks van!’ ‘Waarvan niet?’ vroeg het voorste
paar van ons gezelschap, dat
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pleizier kreeg in onzen Cicerone. ‘Van d'arfenis niet, we gaan op begraffenis, weet-u.’
Weer reden we een tijdlang op moeielijke wegen, soms op slootjes, die in het midden
o

doorgezakt, een hoek van 90 vormden, doch onze dames zijn stevige rijdsters en
Mevr. P. vraagt een eindweegs verder: ‘Wil ik eens voorrijden Anna?’ hetgeen wordt
afgeslagen. Eindelijk weer breeder baan en na nog een paar bruggetjes gepasseerd
te hebben zijn we op de vaart die naar Monnikendam voert. In een tentje rusten
allen uit. De dames wisselen angstige blikken, als de anijskommen op tafel komen.
De directeur en chef heeft ze wel is waar met ‘de duim’ den reinigenden zwaai
gegeven, doch helder

is 't niet. ‘Non vraîment, c'est trop sale’ zegt Frl. A. ‘Il faut aimer ce que l'on a’
antwoordt Mevr. P., die altijd philosofisch is en de anijsmelk van het schoteltje drinkt.
Met een stuk koek stillen wij den honger en trekken nu
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op Monnikendam aan. Het wordt hoe langer hoe voller op de baan, doch soms zijn
er mooie ‘schoone’ eindjes en dan rijdt het troepje met krachtigen slag de hulpeloos
klauwende boeren ‘in de soep’, een genoegen, dat dames onbetaalbaar vinden.
Het laatste eindje voor Monnikendam is mooi ijs en de oude kerk verheft zich statig
tusschen het omringende geboomte. Allen binden af en trachten in het hotel wat te
eten te krijgen. De Heer S. die min of meer deftig en langzaam is, vraagt aan een
man, met een vuurrood, verwilderd gezicht: ‘Och, kastelein, we wilden hier lunchen,
wees zoo goed en bestel eens 5 halve biefstukjes, 10 zachte eieren....’ ‘Meneer’,
viel hem de aangesprokene in de rede, ‘ik heb voor geen dubbeltje brood meer in
huis.’ We gingen echter binnen. Wat een gedrang! De gelagkamers, de gangen,
alles was vol vroolijke schaatsenrijders. In de keuken waren jonge meisjes aan 't
pannekoeken bakken. Een oude heer had het erg te kwaad met een woedend oud
wijf, omdat hij niet bediend werd. De verstandigen hielpen echter zichzelf en
sommigen aten het veroverde op de trap op. Wij gingen het dorp in

om etenswaren en kochten een heel brood, 2 palingen, een stuk kaas en eenige
krentebroodjes, die wij op de meest primitieve manier in de gelagkamer oppeuzelden,
tot niet geringe hilariteit van de dames. Plotseling zien wij een gezelschap kennissen.
De Frls. v. L. en hun broeder met Jhr. B. en Bar. F. ‘Je moet hier niet eten, je moet
cherry brandy nemen’, was hun raad. Daarna verloren we ze weer uit het oog in het
gedrang. Op straat gekomen ontmoetten
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we weer een troepje kennissen. Een hunner, een echte vroolijke Limburger Baron
v. O. vertelde in één adem: ‘Allah! Ik heb 't best gehad, kon geen eten krijgen, 'k
zag een paar ouwe dames aan een déjeuner zitten, ik heb maar aan 't raam getikt
en mijn kaartje gepousseerd, nu moê je begrijpe en ik heb lekker gedejeuneerd.’
Bij het laatste gedeelte hetwelk hij meer schreeuwde dan vertelde, was hij alweer
zijn gezelschap achterna. ‘Gekke vent,’ zei de Heer B. ‘kom, nu naar Marken!’ Aan
de hooge brug bonden we aan, tusschen tal van visschers en vrouwen, die naar
het gewoel op het ijs stonden te zien. Voor ons lag de Gouwzee en de haven en in
de haven was kermis op het ijs. Een groote verticale molen, een draaimolen, een
kunstemaker, wafelkramen, koekhakken en messengooien. Van alles
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was er; het was alsof men vier eeuwen vroeger leefde. Overal de aardige costumes
der Markers, daar een paar Vollendamsche meiden, die de splinters uit het ijs doen
vliegen en met forschen slag koers naar huis zetten; ginds weer een troepje
priksleden en aan den mond der haven, waar de wind ruimer waait, ziet men de
kleine groene en gele ijsschuitjes met de bruine en witte zeilen als groote meeuwen
over de Gouwzee kruisen. Het is een gezicht om nooit te vergeten.
Toen we daarna de haven uitreden en den weg naar Marken insloegen, bleven
we een oogenblik stil staan om het zeldzame schouwspel op ons gemak te bekijken.
Een onafgebroken kronkelende rij menschen vormde een keten tusschen het eiland
en den vasten wal, een troep mieren gelijk. Daarna togen we op weg en bereikten
een 18 minuten later Marken, waar, o tempora o mores, onze ‘Engelsch bijgewerkte’
tochtgenoot een groote mate van belangstelling bij de jeugd wist te verwekken. Na
een paar huisjes

van binnen bekeken te hebben, reden we weer weg (de schaatsen hield men maar
aan), en zoo ging het eerst een eindje Zuidwaarts over het fort de Pampus langs
het slot Muiden tot Muiderberg en toen N.W. waarts weer naar
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Monnikendam terug. Door een van de binnengrachtjes aldaar kwamen we weer op
weg naar Edam, alwaar we pleisterden en vandaar reden we naar Purmerend. Daar
zaten warempel weer de slampampers die gaarne de gezelligheid schenen te zoeken
met onze Haarlemsche kennissen.

‘Je mot geen papieren sigaren rooken, jô!’ zei onze vrind met den hoogen dop. ‘As
de heeren 't me niet van kwalijk neme, dan za'k jullie ieder de paip kedau doen!’ en
hij gaf ons elk een kromme korte gouwenaar. Hij had bij de begrafenis, want die
was, ‘o jee al lang afgeloopen,’ een stevig glaasje gedronken en was misschien
daarom zoo goedgeefsch. Een algemeen en luidruchtig gesprek om de kachel, waar
we ons droogden, hield ons een ½ uurtje gezellig bezig. De opmerking der dames,
dat je
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van die riemen ‘neen maar zulke handen’ kreeg bleef niet achterwege, en de kwestie
of het onverbeterlijke voorste paar nu toch weer te hard had gereden, kwam weer
op 't tapijt. Toen trokken

we weer op Zaandam aan, na van het andere vroolijke clubje, dat dapper uit de
pijpen zat te rooken, afscheid te hebben genomen. Langs omwegen en over hooge
dijken, waar een zeer sterke wacht van bruggemannen, baanvegers en bushouders
geposteerd was, ging het verder. (zie ill. bl. 138.) We moesten ons haasten, want,
de avond begon reeds te vallen, toen we Zaandam naderden. Het was een aardige
weg; dan weer een slootje, dan weer overstappen bij de een of andere molen, tot
we eindelijk, steeds overstappende en steeds meer molens om ons heen ziende,
in het groenroode Zaandam, het land der zaagmolens, binnenreden. Zonder te
rusten reden we toen over het IJ terug naar Amsterdam. De zon ging onder en tegen
den achtergrond verhief zich majestueus het kolossale stationsgebouw met zijn
electrische lampen. Daar boven het zachte wegstervende zonlicht, waarin reeds
heel bleek de maan begon te schijnen en links en rechts de honderden groene en
roode lichtpuntjes van den spoorweg en van de huizen der groote stad, die in een
paarsche nevel als weggedoezeld scheen achter de zee van lichtende vonken waar
we op aan reden. Nog juist konden we den trein naar Haarlem halen, die reeds
e

e

volgepropt was met terugkeerende gezelschappen. Zoowel de 1 klasse als de 3
was vol van vroolijk pratende of vermoeide menschen, behangen met schaat-
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Een Noord-Hollandsche dijk.
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e

sen en ijsstokjes. In de 1 klasse warmen zich de dames aan de groote stoven en
e

wikkelen zich de rijders in hunne witte of blauwzijden scarfs; in de 3 klasse zit de
spieringvisscher met zijn varkensharen tuig en schenkt aan een

In de buurt van Zaandam.

paar boeren een glaasje klare in een kelkje zonder voet. Voort ratelt de trein, doch
onduidelijk hoort men zingen van iets ‘dat nooit verloren gaat en lang zal leven.’
Die gezellige ijstijd, hij toovert een glans van tevredenheid op de gezichten van
rijk en arm, van oud en jong!
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IJszeiltjes.
IJszeiltjes zijn wel een der snelste middelen van locomotie, (na het ijsjacht), die men
zich denken kan. Reeds meer dan 10 jaar geleden, waren zij in Zweden en ook in
Engeland in gebruik en te Slikkerveer werden zij omstreeks 1886 ook reeds door
de heeren Smit in toepassing gebracht. Het zal niet mijn doel zijn u te zeggen, hoe
men in alle gevallen precies met een ijszeiltje moet manoeuvreeren, doch het zij
genoeg te weten, dat een man die ‘zeilen’ kan, en goed vindt zich zelf als de boot
te beschouwen met half wind zoowel als met tegenwind (laveerende) en natuurlijk
ook voor den wind kan gaan. Een zeil kan gemaakt worden voor een of voor 2
personen, het bestaat

IJszeiltjes te Slikkerveer.

uit een vierkanteof trapezium vormige lap doek van zijde of zeildoek. De van zijde
gemaakte zeilen zijn natuurlijk nog lichter. De stokken doet men het best van
bamboes te nemen, daar dit eveneens het lichtst is. Het 2persoons zeil kan 9½ voet
lang en 4 voet hoog zijn. Het zeil spant men op de stokken, die men in den vorm
van een kruis opent. Door het losmaken van een der lussen (aan een der hoeken
v. h. zeil) kan men de stokken te zamen vatten en het zeil er om heen rollen. Dit is
de beste wijze van vervoer. Gaat men vóór den wind, zoo stelle men het zeil tegen
den rug en leune een weinig achterover, ten einde niet door een rukwind voorover
te kunnen slaan. Gaat
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men met half wind, zoo zorge men aan de lijzijde van het zeil te staan, men houde
het (gesteld de wind komt van rechts, dus men heeft het zeil achter den rechter
schouder) met de rechterhand voorwaarts uitgestrekt en met de linkerhand tegen
het zeil achterwaarts gedrukt, in de goede positie. Bij het laveeren, moet men
natuurlijk reven. Gesteld men staat in dezelfde richting als boven, doch iets schuiner,
daar men veronderstelt wordt te laveeren: men heeft nu de rechtervoet voor en de
andere voet iets meer naar achteren, nu draait men in den wind, het zeil klappert,
dan verandert men de positie van de voeten en het zeil zich aan de andere zijde
vullende, komt aan de andere (windzijde van den rijder). Het is echter een
manoeuvre, waarbij men goed op schaatsen moet staan. Ook kan men draaien,
door een oogenblikje vóór den wind te gaan, en de positie van de handen te
veranderen. Het Zweedsche zeiltje is beter, (Bastman, Sportmagasin, Stockholm)
het is 7 voet hoog en 9 voet aan de basis. Aan een rechten stok, dien men horizontaal
over den schouder draagt, bevinden zich de twee opstaande zijstokken, zoodat het
zeil den vorm heeft van een trapezium, waarvan de lange zijde opstaat. Daarbij
moet men steeds het zeil tusschen ‘zich zelf en den wind’ houden. Met deze zeiltjes
a

kan men een snelheid van c 30 mijlen bereiken. Eens waren eenige Denen op de
Sont aan 't zeilen met ijszeiltjes, toen zij in de verte iets zwarts zagen, zij zeilden er
op af en zagen, dat het een groote vos was, die op eenden joeg. Zij omsingelden
hem, doch plotseling bleef hij staan, liet de jagers voorbij en schoot op het land aan.
Toch haalden zij hem echter weer in, maar nu had Reintje de zaak ook begrepen
en rende recht tegen den wind in, waar ze hem laveerende niet zoo spoedig konden
volgen, en was spoedig buiten 't bereik zijner vervolgers.
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IJsjachten.
IJsjachten zijn de snelste middelen van vervoer, die de mensch in zijn bereik heeft
en tevens volkomen in zijn macht. Reeds zeer vroeg waren een soort ijsjachten in
Finland bekend en ook in Holland wist men de met snijwerk versierde boeiertjes 's
winters op ijzers te zetten en er ijsbooten van te maken. Verbeteringen zijn echter
aangebracht en de ijsjachten, die men nu heeft, kunnen in geen vergelijking komen
met de Zweedsche of Amerikaansche. De onzen schijnen dan ook meer voor het
pleizier dan voor wedstrijden gebouwd. De pleizierjachten die wij op het oogenblik
hebben, ziet men het meest op

IJsschuitje van den Heer P. Schouten, op het Brasemermeer.

de Gouwzee te Monnikendam, te Kralingen op de Plas, op de Friesche meren en
een enkele op het Brasemeren het Kagermeer. Op de Ångermann rivier en op de
Oostzee, in de Skjärgårds voor Stockholm bij Helsingfors, om de Deensche kusten
en ook, hoewel in mindere mate, in de Noorsche fjörden, zooals bij Christiania en
Drammen, ziet men de snelste wedstrijd-jachten, die allen min of meer naar het
zelfde model gebouwd zijn. Het geraamte is niet beter te vergelijken, dan bij een
vlieger. Even vóór het kruispunt staat de mast, en onder de uiteinden der
dwarshoutjes zijn de ijzers aangebracht. Aan het achterste gedeelte van het
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vaartuig is een rond bakje, waarin de stuurman zit, die het roer bestuurt; het roer
rust stevig op een draaibaar soort schuitje in den vorm van een schaats. Draait men
het roer, dan geeft deze scherpe stalen schaats de richting aan. De eerste
Amerikaansche club was de Poughkeepsie Ice-Jacht Club (opgericht 1861). Kort
daarna ontstonden de New-Hamburg C., de Hudson River C., de Carthage C. en
de N. Schrewsbury C.; dit zijn de voornaamste. Op de uitgestrekte meren als de
Champlam en Ontario Lake vliegen zij daar heen als reusachtige witte zwanen.
Reeds spoedig zagen de Amerikanen in, dat men met de kleine jachten slechts een
matige snelheid kon bereiken, daar zij bij gebrek aan tegenwicht omwaaiden. Nu
begonnen de Hudson R. en de Schrewsbury R. Clubs grootere jachten te bouwen.
De Icicle was 68½ voet lang en had niet minder dan 1007 voet zeil in top; deze
zeilen bestonden uit een fok en een groot zeil. De groote wedstrijden worden het
meest tusschen de twee bovengenoemde vereenigingen gehouden. Zij zijn voor de
Amerikaansche ijssportmannen van evenveel beteekenis, als voor ons een nederlaag
van Hanje tegen Dekker, of om een beter voorbeeld te kiezen een overwinning van
de Volunteer op de Mayflower. De Heer Joseph E. Backhout te Poughkeepsie is de
schepper van al die prachtige jachten. De mast wordt tegenwoordig een paar voet
meer naar voren gezet en dus een voet of 2 à 1½ voet voor het kruispunt. Eerst
bouwde men de booten op 4 ijzers, doch sinds de Schrewsburysportsmen al hunne
wedstrijden met de op 3 ijzers gebouwde jachten wonnen, worden nu nog slechts
deze gemaakt. Ook bracht men in plaats van fok en grootzeil, een reusachtig grieksch
of latijnsch zeil aan, hetwelk van voren langs een boom liep en van onderen aan
den boegspriet, van boven aan den mast was bevestigd. Ook maakte men de
kruishouten niet meer met houten versterkingen, doch met sterke dunne ijzeren
kabels vast. Het wegkomen is
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soms lastig, daarom is het goed, dit te bespoedigen, door het jacht eerst voort te
duwen; als de zeilen zich dan vullen, kan men geen moeielijkheden ondervinden.
Soms moet het jacht plotseling stilhouden om een ongeluk te voorkomen. Dit kan
op 2 manieren geschieden. Ten eerste door een weinig op te loeven tot de snelheid
iets verminderd is en dan het roer plotseling naar stuurboord om te gooien. Dit is
e

echter een manoeuvre, waarvan het roer zeer te lijden heeft. De 2 methode is, over
stag te gaan en als de kluiverboom over komt zwaaien, juist als het de soort van
schok geeft, die deze beweging te weeg brengt, vlug het roer omleggen naar lij.
Zoodoende kan men een jacht op 2 lengten (jachtslengte) tot stilstand brengen.
Een der vreemdste gevoelens, die men ondervinden kan, is wanneer het jacht
opgelicht wordt. Men heeft dan een gevoel alsof men vliegt, totdat de man aan het
roer, langzamerhand

weer zorgt, dat beide loopers op het ijs komen. Lukt hem dit echter niet, dan vliegt
de equipage, mitsgaders de man aan het roer, gewoonlijk door de wijde, wijde
wereld, voor dat zij weten, waar het jacht gebleven is. Het is een gevaarlijke, doch
een heerlijke sport. Alles vliegt als in een kaleidoscoop onze oogen voorbij. Bergen,
bosschen, dalen en heuvels, steden en dorpen, het is alles in een ijzingwekwekkende
vaart verdwenen, voor wij tijd hebben gehad, het goed te kunnen zien. Daar komt
een exprestrein uit een tunnel. Een wending met het roer en weldra is het jacht
langs zij. De passagiers in den trein wuiven, de machinist fluit met de stoomfluit en
de wedstrijd begint, alle reizigers zitten voor de raampjes opeengedrongen. De trein
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snort ons eerst voorbij, doch bij een bocht van de rivier, komt de volle wind in de
zeilen en het jacht vliegt den trein vooruit, totdat deze weer in een tunnel verdwijnt.
Als weer de rook zichtbaar wordt, is de trein mijlen achter en het idee van een
wedstrijd, dat op

De ‘Avalanche’.

het eerste gezicht aannemelijk leek, wekt nu den lachlust op. Dikwerf racen de
bliksemtreinen met de ijsjachten op de Hudson, doch steeds winnen de laatste. Men
heeft eens getracht te controleeren hoe vlug een jacht kan loopen. Om tot dit doel
te geraken liet Kolonel Sanford (een autoriteit op dit gebied) een halve mijl
nauwkeurig opmeten en kwam toen tot het authentique resultaat van over de 107
mijl in een uur. Daar de wind echter niet zóó sterk was, als wel meer het geval is
geweest, verklaarde Kol.

Pim Mulier, Wintersport

146
Sanford, dat jachten dikwerf een snelheid van over de 90 mijl per uur bereiken. Denk
u een snelheid, die zoo groot is dat men daarmede in een paar uur tijds de elf steden
van Friesland zou kunnen bezoeken. Het is met recht een ‘ijzig’ gezicht, (‘eng’
noemen de N. Hollanders dat) om zoo'n vaartuig in vollen gang te zien naderen. De
‘Ixicle’ en de ‘Avalanche’ behooren met de ‘Phantom’ tot de snelste jachten in
Amerika. De ‘Phantom’ deed op 5 Maart 1881 57 min. 14 sec. over 12 mijl, de ‘Jack
Frost’ deed over 25 mijl 1 uur 14 min. 35 sec. De ‘Ixicle’ over 12 mijl 54 min. 1 sec.
De eerste klasse jachten zijn die, welke boven de 600 □ voet zeil voeren, de tweede
klasse, die tot 450 □ voet voeren en de derde klasse, die 300 □ voet zeil in top
hijschen.

Sneeuwjachten.
In de ‘Far West’ zijn een soort jachten in gebruik, die in bouw overeenkomen met
de ijsjachten. Ze zijn echter kleiner en veel zwaarder gebouwd. De lengte is circa
30 voet, de boom 14 voet, en de mast 20 voet. De kluiverboom 22 voet, de gaffel
12 en de boegspriet 12½ voet. De loopers zijn vervangen door groote, sterke
toboggan-sleedjes van bijna 1 voet breedte. Hiermede gaan de sportmannen uit,
in de hevigste sneeuwstormen, wanneer geheele kudden schapen verloren gaan
en ellendig omkomen. Onversaagd trekken zij uit in de wilde, huilende sneeuwjacht,
met het heerlijk mannelijk gevoel, de elementen te trotseeren, voort vliegen zij met
een vaart van 30 mijlen in het uur en menige herder, menig verdwaald reiziger heeft
aan hen zijn leven te danken.
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Sleden.
Dat het gemakkelijker valt een zware last op een plank, of een paar boomtakken
achter zich aan te slepen over de hard bevroren sneeuw, dan om die zelfde last op
de schouders te torsen, is vrij duidelijk, en wie nu die plank het eerst een beetje
netjes en ‘salonfähig’ wist op te knappen, maakte de eerste slede. We zullen het
dus maar niet onderzoeken, waar de sleden het eerst vandaan zijn gekomen, doch
vel weet

Oud-Hollandsch sleedje.

men, dat er in Zweden reeds in 1500 prachtige sleden waren. In het ‘Nordiske
Museet’ zijn zeldzaam fraaie, oude houten sleden. De meesten zijn bewerkt zooals
onze eikenhouten kasten; de zijden versierd met gesneden (hoog-relief)
bloemslingers en draken. De voorzijde staat vrij en recht op de ijzers, als de
achterplecht van een oud galjoen, doch, hoewel allen veel langere, ver naar achteren
uitstekende ijzers hebben, ziet men onder de nieuwere vormen toch ook al spoedig
(1600) modellen, die aan onze Hollandsche arren doen denken. Onze arren in de
e

17 eeuw waren ware kunstgewrochten. In donkere kleuren op lichtrood, geel wit
of helblauw onderstel, fijn geacheveerd, alle paneeltjes beschilderd met ijstafereelen
en winterlandschappen, zijn het ware pronkstukken in het koetshuis.
Een der fraaiste arren, die ik ken, is de ‘Diana’ van den Heer v. Hoboken v.
Oudelande, welke een verguld beeld op een bok vertoont en verder in alle deelen
is versierd zoowel door schilder- en lakwerk, als door beeldhouw- en smeedkunst.
Bij dit alles is een fraaie vorm behouden en is het geheel niet overladen.
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Deze schulpvorm en de Noorsche tikkervorm, zijn de twee stam-modellen van de
ar. Uit de schulpvorm (rococco) ontstond de zwaan, de wolf en andere modellen.
In Noorwegen

en in Rusland gebruikt men voor den wedstrijd in arren zeer lage modellen, die op
zeer dunne, sterke stalen ijzers loopen. Bij de bochten loopen ze dikwijls geheel op
éen ijzer, terwijl de rijder daarbij, gelijk een wielrijder, geheel naar de binnenzijde
overhelt. In Christiania en te St. Petersburg en Moscou hebben jaarlijks belangrijke
wedstrijden in arren plaats. De beste dravers, doen er aan mede en records van 2
min. 25 sec. en 2 min. 20 sec. over de mijl zijn gewone tijden bij de Moscouwer
wedstrijden, die wel de voornaamsten zijn. De versiering van duwsleden ziet men
e

e

alleen in de 16 en 17 eeuw in Nederland en ook in Duitschland, doch als sportartikel
heeft alleen de Zweed de duwsleden weten te perfectioneeren. ‘Sparkstötning’ is
een sport, die algemeen in Zweden wordt beoefend. Stel u voor een gewoon laag
sleedje met een flink lang handvatsel op hoogen rug, bestaande uit 2 circa een
meter hooge latten. (In den vorm van onze kinderduwsleden op het ijs). De loopers
zijn van achteren voorzien van een plankje. Nu heeft de berijder aan de punt van
den eenen voet een puntig, uit ijzer vervaardigd beslag. Hiermede stoot hij zich op
de sneeuw af, terwijl hij met den anderen voet op het achtergedeelte van zijn sleedje
staat. De houthakker en de arbeider op de houtzaagmolens gaan op deze wijze
dikwijls huiswaarts, doch ook de jongelui in Stockholm versmaden dit tijdverdrijf niet,
doch maken er een soort van sport van, voor-
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zien hun sleedje van een bel en lantaren en maken het van zeer licht hout. Zoo
toegerust, houden zij wedstrijden en leggen de mijl op deze wedstrijdsleedjes in
circa 4½ minuut af. Wel is waar bezitten wij deze sleedjes niet, doch wij hebben de
prikslede, een bij ons allen bekend vlug vervoermiddeltje, vooral de Hindeloopers
waren vermaard door de snelheid, die zij daarop bereiken konden. Ook aan het IJ
en langs de N.-Hollandsche kust zoo ook op onze zeedorpen plachten ze vroeger
veel gebruikt te worden, ofschoon ze tegenwoordig in 't vergeetboek geraken. De
Heer Rinia van Nauta te Bolsward houdt er een geheele collectie oude Hindelooper
priksleedjes op na, waaronder zeer oude en fraai besnedene exemplaren. De
antiquiteiten-handelaren verkoopen ze evenals de draagkoetsen om in de Parijsche
en Londensche salons te dienen als.... bloemenstandaard. Sic transit gloria mundi!
Tobogganing. De winter 1891 - 92 was een echte ouderwetsche winter, het vroor
somwijlen, dat het kraakte, ja de koude was zoo groot, dat de branding der Noord-zee
geheele ijsbergen langs onze kust vormde. Om dit te zien, spoedden zich velen
naar de kustplaatsen, en zoo deed ook ik. Te Zantvoort was het geheele dorp aan
het ‘toboggan-en’ (men vergeve het werkwoord). Vanaf Hôtel Driehuis, over de oude
‘voorde’ naar zee toe, was een groote glijbaan gemaakt, ongeveer 10 meter breed
en daarop gleden de ‘Sânvoorders’ met hun Neeltjes, Jaantjes, Aaltjes en Grietjes
onophoudelijk naar beneden om in den sneeuwhoop aan het einde òf de vaart
behoorlijk te stuiten, of zich, indien de jongens daar meer pleizier in hadden, gladweg
om te gooien en al rollebollende te eindigen. Pas stond men te kijken of de steeds
op verdienen beluste Zantvoorders riepen de stadsheeren toe: ‘Menertje môje nie
es mê me zusje ui' sleêe. Ze sel je nie breeke hoor!’ De meeste stadsmenschen
bedankten er echter voor, en waren bang voor die pijlsnelle vaart op dat kleine
sleedje. ‘History repeats
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itself’ en zoo is het ook hier. De ‘Beere Wiselau’ en andere bruine Germaansche
woudbewoners deden al net zoo als de vroolijke Zantvoorders en Katwijkers plegen
te doen, doch daar een beer eer 2 nijvere timmerlieden oppeuzelt, dan met een
hunner over den bouw van een sleedje onderhandelt, zoo gebruikt hij zijn gladde
vacht voor dat doel en gaat op deze plechtige doch zotte wijze een heuvel of

Toboggan.

bergrug af, die hem te stijl of te glad is. Hoeveel jonge studiosi zouden niet gaarne
deze wijze van expeditie der ruige gasten in toepassing gebracht zien? Doch vanaf
den beer tot de Canadaasche sledefeesten is een groote sprong, dien ik zoo vrij
zal zijn in eens te nemen en u iets van die gezellige bijeenkomsten vertellen.
De toboggan, (Canadaasche naam voor hunne sleedjes) die men nog heden het
liefst gebruikt en die het beste blijkt te zijn, is de z.g. Indiaansche toboggan, gemaakt
uit zeer dunne planken van esschen hout, aan elkaar gehecht door leeren riemen.
Deze dunne plankjes zijn van voren rond naar achteren gebogen en door een
dwarshoutje aan het einde bevestigd. Zij zijn zeer licht, doch sterk en slijten zeer
weinig. Er zijn twee of drie ijzers onder, die het sleedje veel harder doen gaan. Een
sleedje van 8 voet lengte en 16 duim breedte kan gemakkelijk vier

De Bobsledge.

personen bevatten; zij zijn zeer gemakkelijk, vooral wanneer ze met kussens
gemonteerd zijn. De Bobsledjes, een combinatie van twee aan elkander verbonden
sleedjes
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zijn niet zooveel in gebruik, daar er tal van ongelukken mee gebeurden. In Amerika
en in geheel Canada zijn er Toboggan-banen, zoowat allen naar hetzelfde model
gebouwd. De baan van New Jersey, Orange, Essex Courty en Montreal zijn in
hoofdzaak aan elkander gelijk. Al deze banen worden gemaakt en geprepareerd
en zijn recht, of bijna recht. Boven aan den heul is een soort torentje en daarop is
een platform; vanwaar een 4 of 5 tal banen van hout naar beneden leiden. Elk dier
banen is circa 3 voet breed en bedekt met sneeuw.
Deze sneeuw wordt voortdurend met water besprenkeld en zoodoende is de
oppervlakte zeer vlak en glad. Bij de oude baan te Montreal was een draai van circa
200 meter aan het benedeneinde, na een recht einde van 600 voet. Een nieuwe
baan werd echter gebouwd, beginnende met een recht einde van circa 100 voet,
waarvan 75 voet zeer steil waren, daarna ging men 1200 voet zacht dalende naar
beneden. Doch wegens den aanbouw van nieuwe stadsdeelen moest men dezen
e

grond verlaten en werd een 3 baan gebouwd van 700 voet daling met een einddraai
van 400 voet. De Orange-baan is 1000 voet lang met een daling van 1 op de 9 voet.
Aan het einde van deze baan, welke door een aantal versnellingen zeer amusant
is geworden, bevindt zich een hoop hooi, die gillende of angstige dames, bestuurders
en sleedjes tegelijk in zich opneemt. Ze noemen dit zeer eigenaardig ‘eieren zoeken’.
Niets is meer fantastisch dan zulk een toboggan-feest bij avond. Alle heeren en
dames zijn in dikke witte pakken gekleed, een lange witte of roode slaapmuts op
het hoofd, een witte dikke jas met randen van vuurrood flanel afgezet, een witte
korte pantalon en zwarte kousen of hooge schoenen. Elk draagt bovendien dikke
zwarte wanten en het teeken van de Club op de borst, meestal een groot rood kruis
of dito paar strepen. In Montreal is de winterdag een waar feest. De
Toboggan-liefhebbers trekken in groote fakkeloptochten
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naar een reusachtig paleis, geheel uit groote ijsblokken vervaardigd in den vorm
van een middeneeuwschen burcht. Elke Club in haar costuum. Dan wordt er vuurwerk
afgestoken, de burcht met Romeinsche kaarsen beschoten en een geanimeerd bal
heeft ten slotte in de binnenzalen van het ijspaleis plaats. Een Eldorado voor de
categorie menschen met de steeds in zwijm liggende boordjes! In Zwitserland

Zwitsersch model Schittsli of Caoster.

heeft men al deze kunstmatige genoegens niet. Geen gemaakte banen en geen
ijspaleizen, doch van de hooge bergen snellen de Zwitschers, de postboden vooraan,
in de vrije natuur dalwaarts, langs afgronden en ravijnen, nu links dan weer rechts
sturend. Eerst had men er de gewone ‘schlittli’ of ‘Caosters’, daarna de ‘Bobsledje’,
en een ontelbare massa kleinere inventies, doch in 1877 begon men, vooral in
Davoz, zich op het ‘bouwen’ van wedstrijdsleedjes toe te leggen. Eerst stuurde men
met de voeten, doch daarna veranderde men dit weer door te sturen met twee met
ijzer beslagen stokjes, zooals bij onze priksleedjes in gebruik zijn. De Heeren
Robertson, Harold, Freeman en Haig besloten toen een zeker pad voor het doel
gelijk te maken. (De Buolbaan genaamd). Dit was 1000 voet lang en voor een
beginner niet van gevaar ontbloot, daar de randen soms uit bevroren sneeuw
bestonden.
In den winter van 1882-83 had op een nieuw aangelegde baan, (De Cresta-baan
e

genaamd) te St. Moritz de 1 wedstrijd plaats, waaraan Engelschen, Hollanders,
Duitschers en Zwitsers deelnamen. Een Australier, de Heer Robertson,
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won den eersten prijs. Peter Minsch, een Zwitsersche postbode, was tweede. Sinds
dien tijd heeft men van alles beproefd om de sleedjes te verbeteren; het ‘America’
type werd veel gebruikt. In 1884 won Peter Minsch in 6 min. 48 sec. In 1885 de
e

Heer Dale in 6 min. 85 sec., Minsch was 2 . In 1886 won de Heer Baillie Gruthrie
e

in 5 min. 47 sec., Minsch 2 in 5 min. 48 sec. In 1887 wint Minsch weer in 6 min. 43
sec. In 1888 werden de ‘America’ types toegelaten en de heer Child won daarop
gemakkelijk, alle anderen met een groot verschil slaande.
Een andere wedstrijd is de Groote nationale te St. Moritz. In 1887 werd deze door
e

den heer Baillie in 6 min. 8⅖ sec. gewonnen. In 1888 was de heer Cohen 1 in 6
en

min. 39⅘ sec. In 1889 won de Heer van Sittert (Nederlander) den 1 prijs in 4 min.
41⅗ sec. Op 16 Januari had weder een wedstrijd om het ‘Symonds schild’ plaats.
De heer Whitley won ditmaal. Van de 16 mededingers bereden er 6 toboggans
America type, de overige Zwitsersche sleedjes. Ook de internationale werd door
en

den heer Whitley gewonnen. Den 31 Jan. 1891 won de heer Gouda Quint, een
Nederlander in 6 min. 12 sec. Bij het feestmaal werd onzen landgenoot het
Symonds-Shield omgehangen en hem bovendien een zilveren beker aangeboden.
en

Bij den wedstrijd om de Symonds Cup behaalde de heer van Kregten een 4 prijs
(Nederlander). Ook in 't schoonrijden in paren behaalde de heer van Kregten een
prijs en de heer van der Veldt,
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en

(Nederlander) een 2 prijs in het hardrijden. De grootste snelheid met een toboggan
verkregen is circa 900 meter per minuut.
In Zweden heeft men ook zulke sleedjes. ‘Åka på sled’ noemt men het daar. Te
Henösand bezat ik ook zoo'n sleedje en gebruikte dit wel eens om van de bovenstad
naar de benedenstad te komen. 's Avonds als de zeer steile straten der stad
electrisch verlicht waren, gingen vele jongelui naar de bovenstad om naar beneden
te glijden, hetgeen natuurlijk verboden was, daar de kruisende straten velerlei
gevaren opleverden. Eens hadden wij een sledepartij bij een raadslid, den heer
Lidberg, die op een der hoogste punten boven de stad woonde. Mannen waren
gehuurd om de sleedjes weer naar boven te trekken, en evenals men op een druk
bal een ‘toertje’ vraagt, zoo ging het ook hier. De dame gaat voorop zitten, men
loopt even achter de slede en zet er zich daarna schrijlings op, terwijl men de dame
om het middel vasthoudt. In pijlsnelle, steeds snellere vaart ging het dan berg af,
tot men de winterbrug afglijdend midden op het ijs van de rivier eerst tot staan kwam.
Een afstand van circa 500 voet. 's Avonds werden de heeren, die zich van de groote
pelslaarzen ontdaan hadden en een koffertje hadden meegenomen, weer even
bereid gevonden toertjes te vragen, doch nu waren de dikke mutsen en de bonte
laarzen verdwenen en in luchtige smokings werd de sledepartij met een sauterietje
en een echt Zweedsch, d. w. z. geweldig copieus souper besloten. Ook kreeg men
wel eens uitnoodigingen, waarop stond, dat de heer en mevrouw Consul X. of
landskamerheer IJ. en vrouw den heer M. verzochten eene arrepartij naar....... te
willen meemaken. Afrit op de markt te 3 uur. Men kwam dan met zijn ar, of men
huurde er een, maakte een visite bij de ouders van het een of ander uitgaand meisje,
hetwelk men kende en bood haar een plaatsje in de Noorsche kleine tikker aan.
Dan reed zoo'n partij somtijds 50 arren sterk
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een toer, over de zee of over berg en dal om ergens aan een postpleisterplaats een
landelijke 5 o'clock tea te gebruiken en, (waar is men in Zweden, waar niet gedanst
wordt) een dansje te doen, ook ging men wel met ar en slede, allen van lantarens
voorzien naar een bal, hetwelk ergens op de rivier op een landgoed gegeven werd.
Eens bij het naar huis rijden, dat te circa 2 uur plaats vond, begon plotseling de dooi
in te vallen, het ijs over de zeeëngte, schoon meer dan een meter dik, scheurde in
barsten van over een paar mijl lang en een tweetal arren geraakte er niet dan met
vereende krachten uit. Dergelijke partijen verkorten den zoo gezelligen winter in het
sympatieke, beschaafde, gastvrije Zweden.

Curling.
Wat is ‘curling’. Alweer een Engelsch woord! Welnu, waarom niet. Zooveel hoofden
zooveel zinnen, en curling is een spel dat voor menschen die niet schaatsenrijden,
als geknipt is, daar het hen veroorlooft van den winter te genieten zonder daarbij
de schaatsen onder de voeten te hebben. Curling is een door en door Schotsch
spel. Er zijn in Schotland meer dan 500 georganiseerde Clubs met circa 19000
leden, en even zoovele niet georganiseerde clubs. De utensiliën voor curling zijn:
een ijzeren voetsteun, (een soort geruit blaadje), waarop men staat, wanneer men
gooit, een steen met ijzeren handvatsel, een bezem en een plank of lat met spijker,
om lijnen te trekken. Met en benevens een flesch whiskey! De lengte van de baan
is 42 yards,
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tenzij men overeenkomt (de scheidsrechter) om dien afstand kleiner te maken. De
cirkels zijn 4 en 7 voet (buitenste). 7 Yards van het midden dezer lijn is de hog-lijn,
4 yards achter het midden van de cirkel is een voetlijn, die 18 inches van af de
buitenste cirkel is. Een steen wordt beschouwd buiten een cirkel te zijn, als zij er
volkomen vrij van is. Daar na het einde van elk spel de steenen allen aan één kant
liggen, is het gemakkelijker aan beide einden van de baan een cirkel te trekken.
Deze cirkel heet ‘het huis’. Er zijn verschillende regels. De groote ‘Caledonian
matches’ echter worden volgens het onderstaande systeem gespeeld, dat bovendien
het voordeel heeft van zeer eenvoudig te zijn. Men trekt met acht menschen naar
een stukje goed ijs, maakt dit schoon en zet er met een lat de cirkels en de hog- en
backlijnen op, benevens de voetlijn, waarop men het plankje legt. Nu verdeelt men
zich in twee partijen: X en Y. De twee beste spelers kiezen om beurten (evenals bij
't kegelen). Tot partij X behooren dus de heeren A.C.E.G. tot partij Y de heeren
B.D.F. en H. De beste spelers, de Kapiteins, heeten de ‘skips.’ Deze gaan aan het
einde van de baan staan en zeggen, of beter, schreeuwen tot hunne drie
medespelers hoe zij spelen moeten. De quaestie is n.l. om zooveel mogelijk steenen
van uw partij zoo dicht mogelijk bij het midden van het huis te brengen, (Dit midden
wordt bij den eersten worp aangegeven door een houtje of zoo iets), en te zorgen
dat de tegenpartij dit niet kan doen. Om dit te doen geeft men masqué's of knikkert
er de vijandelijke steenen uit, doch liefst met zoo weinig gang, dat men door den
schok zelf op de gewenschte plaats blijft liggen. Doet men dit onhandig, dan vliegt
men zelf over de backline, en is buiten spel. Komt men niet ver genoeg en blijft vóor
de hog-lijn liggen, dan wordt die steen uit het spel verwijderd. Nu gooit men in deze
o

volgorde. Van partij X gooit A steen n . 1. dan gooit B. (van partij
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o

Y) steen n . 1. Van partij X gooit dan dezelfde persoon (A) zijn tweeden steen,
daarna gooit B (van partij Y) zijn tweeden steen. Nu volgen de twee volgende spelers
van de twee partijen, de Heeren C en D, die ook beurtelings een steen gooien, dus
eveneens 4 steenen. Dan spelen de heeren E en F de 4 volgende steenen, zoodat
er 3 maal 4, dus 12 steenen gegooid zijn. Nu komen de skips, die elken worp van
hun partijgangers hebben aangewezen, van het einde van de baan terug en gooien
eveneens hunne vier steenen, beurtelings ieder een steen. Gedurende deze laatste
vier gooien zijn de heeren E en F op hun plaats gegaan, teneinde hun laatste mannen
op hun beurt raad te kunnen geven. Nu gaat men aan het tellen. De steenen, die
dichter bij het doel liggen dan de steenen der tegenpartij, tellen elk voor 1. Het doel
heet ‘the tee.’ Nu zijn er b.v. van partij X 3 steenen dichter bij het doel van de dichtst
bij het doel gelegen steen der partij IJ, dan wint partij X met 3 punten. Zijn de twee
dichts bij het doel gelegen steenen van partij X en IJ even ver daarvan verwijderd,
dan is het een ‘gelijk spel’ (draw). Nu begint men weer van voren af aan naar de
andere zijde van den baan. En zoo voorts tot een vastgesteld aantal punten door
een der partijen gehaald is. B.v. 21. De termen en verschillende gooiwijzen heeten
in het Engelsch: ‘Placing a stone’ = een steen gooien. ‘Placed stone’ = een gespeelde
steen, die in het spel ligt. ‘Striking’ = een steen, die in het spel ligt, raken. ‘In wicking’
= een carambole over twee steenen maken. ‘Drawing’ = een steen op een bepaald
punt gooien. Guarding = voor de cirkel en over de hoglijn een steen gooien, die den
volgenden speler belet in de daarachter gelegen steenen verandering te brengen
*
(beschermen). ‘Chap and lie’ = een vijandelijke steen er uitgooien en zelf blijven
liggen. ‘Wick and Curl in’ = gesteld een vijandelijke steen

*

Masquêe geven.
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ligt dicht tegen den buitenrand der buitenste cirkel; door met effect te gooien kan
men, tegen zoo'n steen zacht aandraaiende, zelf in den cirkel komen (gelijk biljarten:
met effect raken). ‘Raaiing’ = een steen die voor de cirkels ligt, in den cirkel brengen,
door er tegen aan te spelen. ‘Chipping the Winner’ = gesteld een vijandelijke steen
ligt, als ‘guard’ in den weg, een paar dito steenen liggen op de ‘tee’ en op de rand
van den binnencirkel, achter de ‘tee’. Nu is ‘chipping the Winner’ het verwijderen
van een der 2 laatstgenoemde steenen. ‘Outwicking’, (dit komt niet bij de Caledonian
Matches te pas) = gesteld twee spelers hebben hetzelfde aantal punten. Dan wordt
er een steen, 7 voet van de ‘tee’, dus op den buitensten cirkel, schuin naar voren
in een hoek van circa 45° op de richting van de baan gelegd. Raakt men dezen
steen zoo, dat hij binnen de 4 v. cirkel komt, dan telt dit 2; binnen de 7 v. cirkel telt
het 1. Nu worden bij de Locale wedstrijden de punten ook wel op deze wijze geteld,
dat men elken gooi beoordeelt en dan die cijfers optelt. B. v. bij ‘striking’. Gesteld
men weet den steen, die op de ‘tee’ ligt, buiten de 4 voet cirkel te verwijderen dan
telt dit 1, buiten de 7 voet cirkel 2. Zoo ook bij Inwicking, Drawing, Guarding, Chip
en lie, Wick en Curling, Raising en Chipping the winner, telt het steeds 1 wanneer
men een steen binnen den 7 voet cirkel of buiten den 4 voet cirkel (al naar gelang
der beweging) en 2, indien men den steen buiten den 7 voets cirkel of binnen den
4 voets cirkel weet te drijven. Doch de eerstgenoemde regels zijn de meest
gebruikelijke.
Curling is ‘the roaring game’! Het brulspel; Er wordt steeds en geweldig bij
geschreeuwd. Is de baan te stroef en moet een steen geholpen worden, dan wordt
door de skip geschreeuwd: ‘Gie him heels’, (help hem een handje!) of, indien men
zachtjes achter een anderen steen moet zien te komen, klinkt het: ‘Come creepin
doun to the bàck o'this ane!’ en als er gesmeten moet worden om ruim baan te
maken in een wanhopig geval, dan klinkt het:

Pim Mulier, Wintersport

159
‘awa wi him to Lipton!’ Dit spel kan niet anders gespeeld worden dan in een zeer
extravagant pak, liefst met groote ruiten, men behoort twee blauw gevroren ooren
te kunnen toonen, schalks uit een Belmoral of Tom o'Shanter pet stekende. Na een
goeden curling-wedstrijd moet men zich slechts fluisterend en met een heesch
geluid aan elkaar verstaanbaar kunnen maken.
In een woord het kan niet ‘Schotsch’ genoeg toegaan.
Ik heb alle hoop dat mijn geachte vriend E. Smit eenige spelers zal meebrengen
en het ons dezen winter zal leeren.

Kunstrijden.
Niets is mij betrekkelijk moeilijker gevallen, dan juist de samenstelling van dit
hoofdstukje. Kunstrijden toch is een zoo uitgebreid en oneindig groot terrein, en de
bewegingen zelf vormen elk afzonderlijk zulk een nauwlettende studie, dat het
samenstellen van eenige bladzijden over deze afdeeling meer dan ooit een kwestie
van keuze is geworden. (Spuren auf dem Eise, telt 350 bladz. en circa 375
teekeningen, alleen het kunstrijden betreffende! Het is het beste boek, hetwelk over
dat onderwerp geschreven is).
Ik ga uit van het standpunt, dat de lezer het gewone schaatsenrijden min of meer
meester is, en veronderstel derhalve, dat hij met de rudimentaire kennis van het
*
bewaren van de balans vertrouwd is. Om een kunstrijder

*

Ik veronderstel echter tevens, dat hij die een Grenander of Engelmann wil evenaren, dit doel
slechts zal kunnen bereiken door zich een uitgebreide literatuur over de finesses van het
kunstrijden aan te schaffen, en het te Hamburg of Berlijn met eigen oogen zal willen gaan
zien.
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te worden, dient men zich in de eerste plaats goede schaatsen aan te schaffen.
Goede schaatsen voor het kunstrijden zijn de volgende soorten: De
Halifax-Acmeclubskate,

Kunstrijdersschaats.

de New-York Club Skate, de Jackson-Haynes en de Columbus. De verschillen
tusschen deze schaatsen bestaan in de diverse wijzen van bevestiging, de lengte
van het ijzer, de lengte van het ijshoudend gedeelte ijzer en de boog vanaf dit
ijshoudende gedeelte. Al de hier genoemde schaatsen zijn goed. Wat het slijpen
betreft, zoo is men van opinie, dat een concaaf geslepen ijzer het beste voldoet.
Het ijshoudend gedeelte moet niet te klein zijn, daar de zwenkingen daarmede
weliswaar gemakkelijker volbracht worden, doch de figuren niet zoo rustig worden
uitgereden en de bogen een meer gedrukt aanzien krijgen. De Firma's Bihls in
Weenen en Heiss in Gras leveren zeer goede modellen van verscheidene soorten.
0

Men kan het kunstrijden verdeelen in 2 afdeelingen: 1 . De elementaire school,
waartoe de grondfiguren, al de combinaties der grondfiguren op de 2 voeten tegelijk
0

e

en 2 . de grondfiguren en hare combinaties op een voet behooren; tot de 2 afdeeling
behooren de diverse figuren, de danspassen, de cirkelfiguren, de pirouetten en de
figuren met aanloop.
Er zijn zoo langzamerhand een ontelbare massa figuren en soorten van figuren
zelfs ontstaan. Wanneer men echter weet, dat allen in hoofdzaak uit enkele,
betrekkelijk eenvoudige bewegingen zijn ontstaan, wordt het den toeschouwer op
eenmaal vrij duidelijk, hoe men door combinatie zooveel grillige en toch symetrische
teekeningen op het ijs kan tooveren. De grondfiguren, waaruit alle andere ontstaan,
zijn de boog, de slangenboog, de drie, de dubbele
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drie en de strop. Alvorens de grondfiguren te leeren, is het m.i. niet ondienstig een
paar eenvoudige ‘kunstjes’ goed te kennen. Het voorwaarts kring-beschrijven met
overstappen b.v. Bij alle verdere voorbeelden veronderstel ik, dat men met den
rechter voet rijdt; de voet waarop men rijdt, noem ik den rijvoet of stand voet; de
voet waarmede men de richting helpt veranderen, den speelvoet.
Bij de voorw. kring moet men het lichaam voorover hellen en een weinig
naar het midden van den te beschrijven cirkel, met den rechter voet stapt
men voortdurend over den linker, terwijl men met den linker buitenwaarts
afzet. Het achteruitrijden. Men plaatst zich schuins op de richting, waarin
men achteruit rijden wil, met de schaatsen paralel tegen elkaar, de punten
iets naar binnen. Nu zet men met de rechterschaats (binnenkant) naar
voren af en glijdt dan onmiddellijk op de linkerschaats rechts achterwaarts.
Intusschen beschrijft men met de binnenzijde van de rechter schaats,
waarvan de neus op 't ijs blijft, een ½ cirkel naar rechts, zoodat de rechter
voet met een boog naar links gaat en achter den linker te staan komt.
Dan stoot men met de binnenzijde van den linker voet weer naar voren
af en beschrijft weder een halve cirkel naar links, enz. Op deze wijze rijdt
men, zonder de voeten op te lichten, achteruit. Achterwaartsche kring.
Men plaatst de voeten in de positie voor het achteruit rijden. (Gesteld
men gaat van rechts naar links.) De eenvoudigste wijze om den kring te
beschrijven is de volgende. Men houdt den rechtervoet op het ijs, terwijl
men zich met de linkerschaats, achter de rechter om, naar voren en rechts
buitenwaarts afstoot. Men rijdt dan rechts binnenwaarts achterwaarts en
beschrijft zoodoende een soort kring. Ook kan men deze kring maken,
door met de linker schaats vóór de rechter (rechts buitenwaarts) af te
zetten. De derde manier is afwisselend vóór en achter den rechtervoet
af te zetten. Dit heet de achterwaartsche kringloop met vóór- en
achterwaarts overstappen. Kan men deze bewegingen uitvoeren, dan is
het tijd om de grondfiguren te leeren.

De Grondfiguren.
De boog. De boog wordt naar mate der lengte, geheele boog, halve boog
en kwart boog genoemd. (Bij al deze figuren lette men er op, de
uitoefening niet te vergemakkelijken door een sterk in de richting van het
draaipunt uitsteken van het heupgewricht, daar dit zeer leelijk staat).
o

De voorw. buitenw. boog. Men plaatst de voeten in een hoek van 60 ;
aangesloten, met den rechter voet beginnende, buigt men het lichaam
een weinig voorover en tevens naar buiten, rijdende op de buitenzijde
der schaats, brengt men den rechter schouder ietwat terug. Het hoofd in
de richting van den streek. Nadat de linker voet den afzet gegeven heeft,
komt deze achter den rijvoet. De punt der voet naar omlaag, het
kniegewricht een weinig gebogen; daarna langzaam weder gestrekt.
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II. De voorw. binnenw. boog. De voeten in een hoek van circa 75 gr. Het
gewicht op den rechter voet, linker schouder en heup terug. Het kruis een
weinig ingetrokken, het hoofd rechtop een weinig naar links. Afzet met
den linker voet zijwaarts naar achteren. Daarna den linker voet langzaam
naar voren zwaaien en met den rechter voet afzetten, waarbij rechter
schouder en heup teruggaan.
III. De achterw. buitenw. boog. Als bij alle achterw. figuren op het voorste

De boog.

gedeelte van de schaats uitvoeren. Met de punten van de voeten min of
meer binnenwaarts. Linker voet zet af, de linker schouder en heup sterk
terug. Het hoofd naar links, over den schouder achteruit zien. De speelvoet
naar achteren gebracht, de rijdende voet blijft dus voor, totdat men aan
het einde van den boog gekomen, de punten van de voeten weer
nagenoeg bij elkaar brengt. Het gewicht van het lichaam overbrengen op
den anderen voet, de andere schouder en heup naar achteren gebracht
en het hoofd naar rechts gedraaid.
IV. De achterw. binnenw. boog. De minst elegante van de 4. De houding
voor het begin is leelijk, n.l. met de punten van de voeten binnenw. tegen
elkaar, het gewicht op den rechter voet. Rechter schouder terug. De
afstoot met de binnenzijde van de linker schaats; zoo krachtig mogelijk.
Na den afzet wordt de speelvoet met den rijvoet gekruisd en tegen den
hiel van den rijdenden voet gebracht. Het hoofd naar links, de blik over
de linker schouder. Het is niet ondienstig aan het einde van den boog
den speelvoet paralel aan den anderen voet even mede te laten glijden,
waardoor men een klein binnenw. achterw. boogje beschrijft, hetwelk dan
bij de volgende streek weer in den binnenw. achterw. boog overgaat.
Door deze bogen te verlengen vormt men achten.
De slangenboog. Deze bestaat weer uit dezelfde 4 afdeelingen. Deze
figuur wordt ook wel ‘kantwisseling’ genoemd.
I. De voorw. buitenw. slangenboog. De afzet als bij den voorw. buitenw.
boog, de speelvoet achter den standvoet, tegen het einde van den halven
boog. Dan zwaaie men den speelvoet zijwaarts voorwaarts, naast den
standvoet en wende het hoofd en bovenlichaam links naar binnen. Door
deze bewegingen gaat de buitenw. boog in een binnenw. over. Nuttig is
het die binnenw. boog bij de oefeningen door te doen loopen, totdat men
in een cirkel eindigt.
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II. De voorw. binnenw. slangenboog. De afzet geschiedt als bij I, alleen
is de houding van het lichaam nu zooals in I, na de richtingverandering,
en wordt hier de speelvoet, nadat deze voor de kantwisseling voorw.
gezwaaid is, zoo snel mogelijk achter den standvoet gebracht en
daarmede sterk gekruisd.

De slangenboog. R. voorw. buitenw. binn. L. voorw. binn.

Op dezelfde wijze worden de beide achterw. slangenbogen gemaakt. Bij
de III buitenw. achterw. slangenboog zal men geen groote moeielijkheden
ondervinden, doch de overgang van de achterw. binnenw. boog tot de
achterw buitenw. boog is een der moeielijkste bewegingen van het
kunstrijden.

De drie. R. voorw. binn. draai achterw. buit. L. achterw. buitenw. draai voorw.
binn.

De dubbele drie. R. en L. acht. binn. draai v. buit. Draai achterw. binn.

De drie of het hartje. Ook deze figuur wordt op de 4 volgende wijzen
uitgevoerd; daar de uitvoering niet moeilijk is en weinig uitlegging behoeft,
zal ik alleen de uitvoering aangeven, daar men de practijk uit het
voorgaande genoegzaam zal kunnen begrijpen.
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I. De v. buitenw. 3 uitv.: voorw. buit. boog draai en achterw. binnenw.boog.
II. De v. binnenw. 3 uitv.: voorw. binn. boog draai en achterw.
buitenw.boog.
III. De acht. buit. 3 uitv.: acht. buit. boog draai en voorw. binnenw.boog.
IV. De acht. binn. 3 uitv.: acht. binn. boog draai en voorw. buitenw.boog.
Om de voorw. buitenw. 3 te maken. Met den rechter voet een ½ boog
voorw. buitenw. het gewicht op de rechter schaats; dan verheft men zich
op het voorgedeelte van de schaats. De linker schouder naar rechts
gebracht, daarna komt men, door met den linker- of speelvoet een zwaaitje
naar achteren te doen in den binnenw. achterw. boog. Evenzoo doet men,
met inacht-
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neming van het voorgaande bij de 3 andere soorten van drieën. De
schouders en de speelvoet geven de gewenschte zwenking aan.
De dubbele drie is wederom in 4 afdeelingen verdeeld.
Zij heeft de eigenaardige zelfcontrôle, dat zij steeds eindigt met het figuur
waarmede zij begint.
I. De voorw. buit. dubb. 3 uitvoering: Rechter en Linker voet voorw. buit.
draai rugw. binnenw. draai voorw. buitenw.
II. De voorw. binn. dubb. 3 uitvoering: Rechter en Linker voet voorw. binn.
draai rugw. buitenw. draai voorw. binnenw.
III. De acht. buit. dubb. 3 uitvoering: Rechter en Linker voet achter buit.
draai voorw. binnenw. draai acht. buitenw.
IV. De acht. binn. dubb. 3 uitvoering: Rechter en Linker voet achter binn.
draai voorw. buitenw. draai acht. binnenw.
De bewegingen van hoofd, schouders en speelvoet zijn als bij het
voorgaande bij de enkele 3, doch het is moeielijker deze figuur correct
op het ijs te leggen, daar de gang, noodig b.v. voor de binnenw. achterw.
boog na de eerste 3 in No. IV vrij groot moet zijn.

De Strop.
De 3 en de dubbele 3 zijn betrekkelijk gemakkelijker uit te voeren figuren
dan de strop, toch is er slechts een kleine schrede van de dubbele 3 tot
de strop. Verkort men n.l. de middelste boog van de dubbele 3, zoo komt
men tot de nevensstaande figuur, die in Weenen de Amerikaansche strop
genoemd wordt.

De strop. R. voorw. buitenw.

Door de verkorting van den middelsten boog zooveel mogelijk op één
punt gereduceerd, ontstaat de volkomene of ovale strop, die dus van de
middenboog der dubbele 3 in een draai op de plaats overgegaan is. De
houding is vrijwel dezelfde als bij de dubbele 3, alleen heeft de speelvoet
wat meer vrijheid gekregen. Men dient er op te letten dat de strop niet
een kringetje maar een ovaaltje moet voorstellen. Dit is bij alle 4 de soorten
in acht te nemen.
De strop is weer verdeeld in de voorw, buitenw. strop; de voorw. binnenw.
strop, de achterw. buitenw. strop en de achterw. binnenw. strop.
1. Om de voorw.-buitenwaartsche te maken, beschrijf men een ½ boog
voorw. buitenw. dan vermeerdert men het zijwaartsche overhellen van
het lichaam door de rechter schouder nog meer terug te trekken, men
plaatst zich een weinig achter op de schaats en zwaait dan het linker
been om de rechter, totdat een halve zwenking is verkregen. Van dit
oogenblik af mag de speelvoet niet verder naar voren komen, daar anders
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de nog te maken halve boog waarmede men ‘uit’ de figuur loopt, te klein
wordt.
Men moet echter bij al deze bewegingen zoo weinig mogelijk van de
speel-

Pim Mulier, Wintersport

165
voet gebruik maken en het meeste op de heupen en schouders laten
aankomen. Hierdoor zien de figuren er veel rustiger uit.
2. De voorw.-binnenw. strop. Om deze te kunnen vormen, wordt, nadat
het rechts-voorw. binnenw. boogje beschreven is, de linker schouder
sterk naar achteren gebracht, het lichaam naar voren gebogen en de
linker voet achter den rechter, naar achteren kruissend, teruggezwaaid,
totdat de halve zwenking volbracht is. Op dit oogenblik wordt de speelvoet
met een kurketrekker-vormige beweging (die met een ‘in de lucht
beschrevene strop’ overeenkomt) naar voren gekruisd met den voet
waarop men rijdt,; daardoor wordt de 2e halve zwenking volbracht en de
impuls tot het uit den strop loopen gegeven. Deze figuur is niet zoo
moeielijk als men wel uit de beschrijving zou denken. De uitvoering
geschiedt eveneensachter op de schaats. Een vrij wat lastiger figuur is:
3. De achterw.-buitenw. strop. Deze figuur wordt het gemakkelijkst
geleerd uit den achterw.-buitenw. boog ‘met achterw. overstappen’, daar
het zeer lastig is den gewonen buitenw.-achterw. boog zulk een gedrukten
vorm te geven, dat men den speelvoet achterw. om den rijvoet kan
zwaaien, hetwelk noodzakelijk is bij de uitvoering van deze figuur.
Wordt deze strop echter niet uit den achterw. buitenw. boog ‘met
overstappen’ gevormd, dan moet de speelvoet tot na het vormen van de
strop naar voren gehouden worden. Bij deze figuur is de helling van het
lichaam zeer groot, door de vermeerderde centrifugale kracht, die de zeer
kleine boog noodzakelijk maakt. Men moet zich op het vóórste gedeelte
der schaats balanceeren, opdat het achterste gedeelte bij de zwenking
van het ijs geheven wordt. Hierdoor wordt het gevaar voor vallen, dat bij
deze figuur nog al belangrijk is, veel geringer.
4. De achterw. binnenw. strop heeft niet de gewone moeielijkheden,
die de achterw. binnenwaartsche figuren eigen zijn. Men moet er slechts
aan denken, bij den zwaai flinkweg op de krul van de schaats te gaan
staan.
Deze figuren kunnen nu op allerlei wijzen aan elkander gekoppeld worden, waardoor
men wederom een heirleger van combinaties verkrijgt. Bovendien heeft men echter
nog de verschillende achtvormen; de dansen in achtvorm, het maken van cirkels
door de hielen en teenen op één lijn te stellen, en door de hielen zoover na voren
te brengen, dat men de teenen zijdelings naar achteren plaatst, (een zeer moeielijke
stand) het formeeren van figuren door 2, 3 of 4, personen, het dansen en
quadrilleeren van 4 tallen personen, de moulinets, de sterrenformaties, de
slangenbogen in sterrenvorm, de spiralen, de pirouetten en de figuren met aanloop
waarin de Noren zoo uitblinken, door de enorme sprongen, die zij in deze afdeeling
te zien geven.
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Daar dit alleen echter een paar honderd bladzijden in aanspraak zou nemen, zullen
wij ons bij deze figuren bepalen en den beoefenaar slechts aanbevelen alvorens
tot sensatie

Op de ijsbaan te Berlijn.

makende kunstjes over te gaan, vorenstaande figuren juist te leeren uitvoeren en
ze met elkander naar welgevallen te combineeren.
Op de banen te Weenen, te Berlijn, te Stockholm of in Hamburg, kortom, overal
waar het kunstrijden beoefend wordt, ziet men dezelfde figuren rijden, behalve
natuurlijk de z.g. kunstjes, waarvan ieder individu er een of meer ‘speciaal’ kent.
Men roemt zoo dikwerf het goede rijden onzer Nederlandsche dames, doch een
blik op een der groote Stockholmsche of Berlijnsche banen, doet die illusies weldra
verdwijnen, waar het op werkelijk schoonrijden aankomt. Slechts zeer zelden ziet
men bij ons een dame rijden, zooals men er daar bij dozijnen in bevalligen wals of
met geweldige slangenbogen over de baan ziet zwieren, ook het kunstrijden wordt
daar door zeer veel dames met succes beoefend, een succes waartoe somwijlen
de smaakvolle ijspakken der Weener of Berlijnsche schoonen niet weinig bijdragen.
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Schetsen uit het Noorden.
Pas is de winter in het land of de ‘Leeuwarder’ staat van onderen tot boven vol met
hardrijderijen. Hardrijderijen op de korte baan zijn in Friesland een noodzakelijkheid.
Panem et circenses! Al zijn de socialistische woelingen nog zoo ernstig, is er ijs,
dan houden die berichten op en de hardrijderijen is het eenige waarover men hoort
spreken. Hoe kan het ook anders? Welke prachtige wedstrijden, (die eene historische
vermaardheid hebben weten te veroveren), gaf niet de Leeuwarder ijsclub? Om
slechts te spreken van de groote hardrijderij van vrouwen op 1 en 2 Februari 1805
en

gehouden. De eereprijs was een Gouden oorijzer. Eerst den 2 dag te 4 uur was
de strijd beslist en won Trijntje Pieters van Poppingawier, oud 20 jaar, het oorijzer
en

en Janke Wybes van Damwoude, oud 16 jaar, den 2 prijs. Er waren 130
inschrijvingen en ruiterij hield de ontzaglijke menigte toeschouwers op een afstand.
De baan van 148 M. 81 cM. of 40 koningsroeden en werd door een der vrouwen in
13 min. gereden, naar het verhaal luidt. In het begin dezer eeuw waren er nog tal
van beroemde rijders zooals Cornelis Ynses Reen, Mej. Lijcklama à Nijeholt te
Bolsward, en de bekende Tasseron en Kettenis, de Leidenaars, die over een geul
van 20 voet sprongen. Doch in Friesland kent nog ieder de namen van Atze Geerts,
Atsma van Terzool en Pier, Thomas Stornebrinck, die buitengewone korte baanrijders
waren, evenals Cornelis Ynses, die tot op hoogen leeftijd een sterk rijder was. Nog
later komen weer nieuwe sterren aan den noordelijken hemel; want steeds meer
worden er hardrijderijen uitgeschreven. Ube van Dijk, bekend om zijn schoone
streken aan het einde van een rit, en M. Castelein, die weinig voor hem
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onder deed. Ook hij reed de korte baan in streken af - na zich op gang ‘geklauwd’
te hebben. Die korte baan hardrijderijen zijn soms ware kampen, worstelingen,
waarin men alles geeft wat men aan kracht bezit. Eens gebeurde het (zooals Dr.
Schultetus Aenneae in de N. Sport van 2 Januari 1886 beschrijft), dat iemand het
van Atze won en aan 't einde der baan ‘de hak oplichte’. Deze smaad kon Atze niet
verkroppen: De ‘reade’ wordt ‘duvelsch’. ‘Ik seil dy scandaliseere’! zegt Atze. En hij
deed het. Satan vloog in persoon van Atze langs de baan, zonder een miszet en
onophoudelijk op zijn .... slaande, brullende met opgesperde grijze oogen en rood
haar, reed hij de baan af, ‘kom nou smoarige bollebuisjesbakker. Kom nou...’ ‘Atze
ge moet geen menschen beleedigen,’ zei de President. ‘Dat moatte jou tsjin him
sizze,’ zei Atze.
Na Menno Castelein, komen de v.d. Bergen, met Okke

Renke v.d. Zee.

aan het hoofd, eenige jaren als eerste prijswinners uit den strijd, doch ook reeds
omstreeks 1880 beginnen Renke van der Zee en Pieter Bruinsma op te komen,
evenals de oudste der Kingma's. Wat die familie al niet aan prijzen gewonnen heeft
is mij onbekend, doch ik zou het over al die jaren te saamgenomen wel op ƒ 8000
durven begrooten. Ook Wybe de Vries, Hesseling, Entjes, Zijlstra, Veninga, Van
der Schaaff, Visser, Hanje, Dekker en Arie van den Berg zijn eerste klasse
hardrijders. De internationale wedstrijden waaraan Pieter Bruinsma, Van der Schaaff,
Van der Zee, de Kingma's, Wybe de Vries, Veninga en Arie van den Berg deelnamen,
hebben wij allen besproken en om alle korte baan wedstrijden na te gaan en goed
na te gaan, zou mij ten eerste te ver voeren en ten tweede is het zeer moeielijk te
zeggen wie de snelste rijders zijn geweest, daar men nooit weet,
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waar geknoeid wordt en waar niet. Een der verdienstelijkste bestrijders der
knoeierijen op de korte baan is de bekende heer Hijlkema, wien het door zijn positie
als Bestuurslid van den Ned. Schaatsenrijders

Pieter Bruinsma.

Bond, wel zal gelukken met der tijd aan deze ellendige, alle sport doodende
misbruiken, een einde te maken. Naar mijn opinie (die ik gaarne voor beter geef),
zijn in de laatste 40 jaren de volgende rijders in rangorde de snelste geweest. Eerst
Hulbe v. Dijk, toen M. Castelein, daarna Okke v. d. Berg. Later Pieter Bruinsma,
daarna Wybe de Vries. En nog steeds blijft het een open vraag of Wybe niet harder
zou gereden hebben dan Klaas Hanje, als ze even oud zouden geweest zijn. Hanje,
met z'n lichtrood haar en kranige figuur is een krachtige athletengestalte. Wybe is
meer een friesch type, mager met afhangende schouders, fijne gewrichten en
ijzersterke

Klaas Hanje.

gespierde beenen. V. d. Zee heeft een tijdlang harder gereden dan beide rijders,
doch nu is Wybe nog steeds de beste rijder op de lange baan na Marten Kingma.
Ook Dekker uit Zwolle, Entjes en Westra zijn prachtige rijders. Dekker is een vrij
tengere, doch enorm vlugge rijder, die zeer spoedig den gang heeft. K. Hanje en
B. Dekker, (die Hanje in een 200 meter wedstrijd te Amsterdam overwon) zijn nu
m. i. de hardste rijders. Op de korte baan van amateurs is de heer Foeke Tjalma
verreweg de baas, doch elk jaar brengt nieuwe kampioenen.
Arie v. d. Berg wil ik afzonderlijk bespreken. Is Pieter
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Bruinsma een populaire figuur, niet bij elkeen is hij sympathiek, Arie echter is bemind
waar hij komt; Arie is de eenvoudigheid in persoon en heeft evenveel als de Kingma's
bijgedragen tot het hooghouden van onzen roem in het buitenland. Hij begon op
19-jarigen leeftijd te rijden en wat zijn prijzen betreft, ja.... ‘daar kan ik uw weinig
van schrijven, omdat ik het niet onthouden heeft,’ zoo schrijft hij me. Doch eenige
bijzonderheden weet hij toch; zoo schrijft hij: ‘op 19-jarigen leeftijd ben ik begonnen
te rijden, toen won ik mijn eerste prijs te Soetermeer, al die in 22 jaar verreden zijn
te Soetermeer, die heb ik gewonnen.’ Geen opsmuk, alleen het feit, het alleenstaande
feit, dat

Arie van den Berg.

men in 22 jaren, zelfs met zwaren tegenstand nooit geklopt is! In den vorigen winter
heeft Arie nog 445 gulden verdiend en in 1891 - 92 nog 300 gulden. Dat zegt wat
op 41-jarigen leeftijd, (waarna 4 prijzen op 4 achtereenvolgende dagen te Haarlem,
Dordrecht, Lekkerkerk en Stolwijk. ‘Maar’, zegt Arie, ‘ook netjes geleefd, als het
begint te vriezen moet men zichzelve speenen van alles en goed voeden’. Weliswaar
behoort Arie niet in Friesland, doch ik behandel hem nu maar als een
provinciegenoot, want hij behoort bij de korte baan rijders, bij Hanje en de anderen.
Het zou mij niet verwonderen als Hanje, evenals v.d. Berg, nog lange jaren prijzen
zal winnen. Hij heeft een zeldzaam vasten streek, evenals de kleine, wijdbeensche
V.d. Schaaff. Deze is zóó vast in de enkels, dat hij te Paterswolde, voor een
aardigheid Noorsche hoogen aantrekkende, er spurtende op weg reed! Zoo'n
‘hurdrideri’ te Leeuwarden is iets, dat men moet
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meegemaakt hebben, om het Friesche volk te kunnen beoordeelen. Een dubbele
baan is afgeschut, aan de uiteinden een paar kleine kleedhokjes. De politieagenten
jagen de honden en de jongens van de baan en de touwen zijn weldra door een
dichte, 3 dubbele rij van toeschouwers bezet. De trommelslager der schutterij geeft
het sein ‘klaarmaken’, een paar helpers halen de kleeren der 2 eerste rijders van
het eene einde der baan en deponeeren ze aan het uiteinde. Dan komt het afgaan.
De 2 rijders, meestal in grauw blauw of lichtbruin baaien ondergoed, met witte
beenen knoopen, komen aan de streep, na met onnoemelijke zorg de ‘reedens’
geprobeerd te hebben, en beginnen dan eerst een paar kleine cirkeltjes te rijden,
dan poetsen ze de sneeuw van de schaatsen, krassen zich goed op de streep vast
en beginnen elkander te begluren. Daar gaan ze af, doch de dikke figuur in de
midden bromt iets als ‘ho’ en ze komen weer terug. Na elkaar een keer of wat
geplaagd te hebben, jakkeren ze weg en de overslaande vlag geeft aan wie
gewonnen heeft. Eindelijk, 's middags laat, is 't beslist. Bij de laatste ritten is het hoe
langer hoe voller geworden. Dan ziet men nog eens voor de laatste maal het wilde
geweldige schokken van

Pieter Bruinsma's breede schouders, of het prachtige vaste klauwen van Hanje en
dan schetteren de fanfares en onder de toonen der dichtomstuwde muziek, schuifelt
een enorme menschenmassa stadwaarts.
De optocht! Onder de eereboog door, toegejuicht door de menigte. 's Avonds is
't Frascati, dan is heel
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Leeuwarden bijeen. Aan een der zijden van de zaal, die vol gezellige tafeltjes staat,
is ‘het schavot’, waarop 't Bestuur

De moeder der drie gebroeders Kingma.

met de ‘priswinners’ zit. Dan wordt er gedampt uit de lange Gouwenaars en allen
hebben een flesch rooje baai voor zich. De speeches beginnen. Eerst een populaire,
aardige redevoering door den Heer Reitse Bloembergen, de president, dan volgt
de uitreiking der prijzen. Al vlugger en vlugger volgen de speeches zich op. Er wordt
gedronken op den Heer Salverda, op Pieter Bruinsma, op de korte baan. En het
Friesche volkslied is nauwlijks verstomd of weer staat Hylkema op en vertelt ons in
geestig friesch, wat hij op 't hart heeft en Dijk stra's woorden, in keurige friesche
verzen vervat, hebben niet minder succes. Dan wordt het speechen algemeen. Als
dan soms de familie Kingma herdacht en een speech gehouden wordt ter eere van
Moeke Kingma, de moeder onzer 3 kranige rijders, dan zien deze bedremmeld doch
gelukkig rond en strijken de stevige handen door de wilde haren. Toch doet het hen
zoo goed. Hoe later het wordt hoe krachtiger de taal en hoe krachtiger het gejuich.
Doch te Heerenveen is 't al even gezellig als te Leeuwarden. Daar tijgt men ook al
in optocht naar het Posthuis en ook daar heerscht een oogenblikkelijke stilte als de
‘Direksje’ binnen is en de Heer v. Heloma de prijzen uitdeelt. Ook daar komen de
bekende sprekers aan de beurt, wanneer
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de Heer Taconis heeft gesproken staat de Heer Terlet op en Uri en dan volgen weer
anderen. Thialf gaat nooit verloren en allen drinken op den bloei en den groei van.....
Thialf! En de Engelschen willen niet onderdoen, ook zij klauteren op een stoel, en
als men denkt een lange rede te zullen hooren, komt het langzaam, doch duidelijk
uit den mond des vreemdelings: ‘Long lieve Thiolf!’

Te Groningen is het geen haar beter. Menschen, die in den ijstijd rustig in Groningen
denken te kunnen verblijf houden, hebben buiten den waard gerekend. En de
Groningers zijn goede waarden als zij gasten hebben. De ijsfeesten te Paterswolde
waren prachtig. Zoo'n noordelijk ijsfeest ziet men nergens in de wereld! Overal die
oude gebruiken, die als het ware onafscheidelijk zijn geworden van den winter. Het
wekte daar b.v. niets geen bevreemding de schutterij-muzikanten op schaatsen
naar de baan te zien trekken. En dat ook daar het feestvieren en het prijsuitdeelen,
krachtig gesteund door
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het Groningsch Studentencorps, in goede handen is, durf ik u plechtig verzekeren.
De familie Hesseling is daar de toongevende in de ijsclub. De oude Heer Hesseling,
de eere-voorzitter der club, was bij het diner na de wedstrijden te Paterswolde
tegenwoordig, terwijl Z.E.'s zoon het presidium van de tafel had. Dat zij nog lang
moge bestaan, die hardrijders-sport in het noorden, doch dat men er in slage de
daarbij heerschende misbruiken voor goed te beteugelen.

Bandy of Keu Jaegen.
(Bal-Drijven).

C.G. Tebbutt.

Bandey is mijn meest gelief. koosde uitspanning, het is het ‘vlugste’ (fastest) spel
ter wereld, vlugger dan voetbal, base-ball of Lacrosse, het is pittiger dan cricket,
tennis of golf en slechts ‘Polo’ hetwelk door de Engelsche officieren te paard wordt
gespeeld, doch overigens in vele opzichten met bandy overeenkomst heeft, komt
ons geliefdkoosde spel nabij. Is het een oud-Engelsch dan wel een oud-Friesch
e

spel? Wel werd er in Holland in de 16 eeuw gekolfd, doch dit was slechts een
overbrenging van de kolfbaan op het ijs. In Wolvega (Fr.) wordt het Bandy spel
gespeeld onder den naam van Keu Jaegen, dat is ‘een houten bal’ jaegen (jagen)
of drijven. Of nu de Engelschen
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het eerder hebben gekend weet ik niet. Wel weet ik, dat het ook daar reeds voor
een eeuw gespeeld werd. De wedstrijden hadden plaats tusschen de verschillende
dorpen en de prijs was een schapenbout, die men gezamentlijk opat. De regels van
het spel zijn in korte trekken de volgende:
Het veld moet zijn minstens 100 yards of 91.05 meter bij 50 yards. Beter
is het, het terrein 150 bij 100 te maken. De doelen staan in het midden
van de korte zijden, deze zijden heeten de goal-lijnen of doel-lijnen, de
lange zijden heeten de zijlijnen of grenzen. Deze doelen zullen bestaan
uit een poort van 3 latten, 12 voeten breed en 7 voeten hoog. De bandy
of kolf is van hout, niet breeder dan 2 duim, op welk gedeelte ook, en zal
geen metaal bevatten of scherpe kanten. De bal is van gummi, niet kleiner
dan 2¼ duim, niet grooter dan 2¾ duim in diameter. Het is wenschelijk
de bal rood te verven. Men zal raden welk doel men wenscht

Stand van het spel.

te kiezen. (N.B. Gewoonlijk geschiedt dit door het opgooien van een
geldstuk.) In de pauze zal men van terrein verwisselen. Men zal van te
voren overeenkomen hoe lang men spelen zal (de captains); 1½ uur is
de beste tijd. Bij den aanvang van het spel wordt de bal opgeworpen
(evenals na elken goal die geslagen is). Een ieder moet dan op zijn helft
van het terrein staan. Een der scheidsrechters zal de bal omhoog werpen.
De bal moet rechtstandig omhoog geworpen worden, zoo gauw de bal
het ijs heeft aangeraakt (niet vóór dien tijd) zal het spel begonnen zijn.
Een goal is gemaakt, wanneer de bal tusschen de 3 latten is doorgegaan.
Men speelt de ‘off side’ regel, d.i.: Wanneer een speler de bal aanraakt,
is de speler van dezelfde partij off-side, die op dat oogenblik dichter bij
den goal der tegenpartij (vóór den bal) is, en hij mag de bal niet aanraken,
nog een ander verhinderen dit te doen, totdat hij door een anderen speler
(niet off-side, staande of tot de tegenpartij behoorende) is aangeraakt,
tenzij hij eerst door een anderen speler is aangeraakt, of b.v. wanneer er
ten minste 3 spelers der tegenpartij (op dat oogenblik) tusschen de bal
en hun eigen goal zijn. Niemand ‘kan’ off side zijn op zijn eigen helft van
het terrein, men mag de bandy niet
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hooger dan de schouder oplichten, wanneer men naar den bal slaat.
(Strikes ‘at’ the ball). De bal mag met elk gedeelte van het lichaam of de
kolf worden tegengehouden, doch hij mag niet worden opgeraapt, gegooid
of geduwd, behalve met de kolf. Het is verboden iemand onderste boven
te rijden, door op hem aan te rijden met dat doel (charging) de bal of een
tegenstander te schoppen, iemand vast te houden of door het uitsteken
van de schaats of bandy klaarblijkelijk te doen vallen. Het is verboden de
kolf te werpen, en kennelijk ‘ruw’ spel is eveneens verboden. Het is
verboden met de kolven een anderman's kolf vast te haken. (Een zeer
bezwaarlijke en m.i. zeer verkeerde regel). Bij een vrijen slag mag niemand
van de tegen. partij binnen 5 pas van de plaats komen vanwaar de bal
geslagen wordt doch geen speler behoeft achter zijn goal-lijn te gaan
staan. Geen goal kan van een vrijen slag gemaakt worden, tenzij de bal
eerst een der spelers aanrake. Bij een vrijen slag, (free hit) een hoekslag,
of wanneer de bal vanaf de goal-lijn geslagen wordt, of van de grenslijn
wordt ingegooid, mag degene die dien slag of worp doet den bal niet
eerder weer aanraken, voor dat hij (de bal) door een ander speler is
aangeraakt. Wanneer de bal de zijlijn gepasseerd heeft, zal hij onmiddelijk
vanaf die plaats, (loodrecht op de zijlijn

Stand van het spel bij de hoekslag of corner-hit.

of achterwaarts) worden gerold in het spel, vanaf de plaats, waar de lijn
is overschreden. Geen speler mag dan dichter bij de zijlijn komen dan 5
pas. Wanneer de bal achter de goal-lijn der verdedigende partij is, zal hij
weer door een slag der verdedigende partij in het spel worden gebracht,
van elk punt van de goal-lijn, binnen tien pas van een der doelpalen en
aan de zijde, waar de bal langs is gegaan. De tegenpartij moet dan 25
yards achteruitgaan
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vanaf de doelijn. Doch indien de bal het laatst door iemand der
verdedigende partij is aangeraakt, voor hij over de doellijn ging, zal de
aanvallende partij een vrijen slag hebben van eenig punt van de grenslijn,
gelegen op minstens 1 pas van den hoek, (de hoekslag of corner-hit); op
zulk een oogenblik moeten alle verdedigers achter hun goal-lijn staan.
Na reeds dikwijls met den Heer C.G. Tebbutt gecorrespondeerd te hebben over het
invoeren van het spel in Nederland, gelukte het mij Z.E. in den winter van 1890 91

Het Engelsche elftal Bandyspelers van de Bury-Fen-Bandy Club.

over te halen om met een XI spelers van de Bury-Fen-Bandy Club over te komen.
Zij brachten de kolven en den bal mede en wij hielden een eersten
oefenings-wedstrijd op de baan te Haarlem, (welwillend door het Bestuur daartoe
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afgestaan. Het B.F.C. XI bestond uit de H.H. W. Minson (doel), Arnold en C.G.
Tebbutt (captain) achterhoede, H. Wadsworth, F. Jewson, Maurice Warren, Jos.
Goodman, Sidney Tebbutt, (voorhoede) en Neville Tebbutt en Tarring
(middenspelers). De Haarlemmers waren: Ples (doel), Koolhoven en v. Walcheren
(achterh.), Klinkhamer, Graadt

[achterste rij] Oldenboom. Jhr. Schorer. Eldering. Eldering. Koolhoven. Eldering. Pander.
[voorste rij] Ples. Eldering. Mulier. Westerveld. Tromp de Haas.

van Roggen, Meijer, Menten, de Haas, W. Mulier (kapitein), van Manen en Jhr.
Schorer. Wij werden geklopt met 14 goals tegen 1. Tegen de Amsterdammers
maakten zij den volgenden dag nog meer goals. Het XItal bestond uit de H.H.:
Vrouwes (capt.), Schilling, Holtz, Hondt, L. Posthuma, W. Mulier en Egmond. Het
samenspel was zeer slecht.
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Den daarop volgenden dag trok ik met een 10 tal Haarlemsche spelers wederom
naar Amsterdam en reeds toen hadden wij veel geleerd en sloegen de Engelsche
gasten ons met minder groot verlies van goals. De spelers waren ditmaal: Ples
(goal), Roggen, van Manen en Tideman (achterhoede), Koolhoven, Menten, Meijer,
Mulier (kapitein), Klinkhamer. Thans verloren wij slechts met 6 - 0. Tebbutt zeide
mij dat hij ten hoogste verwonderd was over onze 3 daagsche vorderingen en ik
antwoordde hem, dat wij allen voetbalspelers waren en dat we hoopten het volgend
jaar nog iets beter te zullen zijn. Dat waren we dan ook. Het volgend jaar waren we
goed geoefend en hadden, dank zij de bemoeingen van den Heer Koolhoven, die
de leiding van mij had overgenomen op een eigen terreintje op de ijsbaan flink
geoefend, en speelden voor de IJ.C. ‘Haarlem en Omstreken.’ De B.F.B. Cl. bestond
uit de H.H.: Thomson (goal), N. Tebbutt. W. Dell, Ulph, Kiddle, Wadsworth, B. Tarring,
Swann, C. Tebbutt, F. Jewson en L. Tebbutt. De Haarlemmers uit: H. Westerveld
(goal), J. Eldering en L. Koolhoven (achterh.), K. Pander, Jhr. W. Schorer en F.J.
Eldering, P. Tromp de Haas, W. Mulier, J.C. Eldering, K. Ples en H. Eldering. Doch
vlugger dan de vlugste Engelsche schaats zijn de beide backs, Eldering en
Koolhoven (de captain). Pander is niet te passeeren en als de bal eenmaal in de
voorhoede is, wordt er geklauwd en gedraaid en gepasseerd en ten slotte op het
doel geranseld, dat het een lust is om te zien, doch nog prettiger om het mede te
doen. Ieder brengt een puntje bij en ten slotte winnen wij met 8 tegen 1; een
welverdiende zegen. Toen togen wij naar Heerenveen en Bolsward. Te Heerenveen
speelden wij een gemengden wedstrijd; de partijen waren als volgt verdeeld: Ch.
Tebbutt (capt.), Thomson, L. Tebbutt, Ulph, Riddle en Taring tegen Mulier, Swan,
Wansworth, C.J. Posthuma en Dell. Mijn partij won met 5 tegen 4 goals.
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Bandy-wedstrijd op het huis de Vogelenzang.
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Het spel viel zeer in den smaak van het publiek, en de Friesche toeschouwers, die
gaarne zien klauwen, waren een en al vuur. Des avonds had er ‘prisuitdeeling’ plaats
van de hardrijderij, alwaar ook de Engelschen speechten. Het was alweer een
vroolijke avond in het Posthuis. Een bekende woordvoerder, de Heer Uri, droeg o.a.
een feestversje aan het Bandyspel op, dat bewijst, hoe goed men al dadelijk had
ingezien, dat het een voor Friesland uitmuntend geschikt spel zou zijn. Het luidde
aldus:
Het Bandy-spel heeft mij voldaan;
Ik zag met vreugd dat ballenslaan,
En dacht, 't is voor de Friesche jeugd
+
Tot waar vermaak, tot groote vreugd.
Komt, knapen, dacht ik, dat geleerd;
Zoo'n spel zij onder u geëerd,
Het maakt u warm, vlug, kloek en sterk;
Ik noem het een handig jongenswerk. Mulier, gij zijt een vaardig heer,
Dien 'k om de minzaamheid reeds eer,
Geef gij dan Thialf als kundig man,
Op schrift er een beschrijving van.
+
Gij doet dit graag. Gij zegt wis ja.
Nu stuur het dan aan Heloma,
Die zal wel zorgen dat alhier
Dit spel gespeeld wordt met pleizier.
Ik breng Mulier mijn vriendengroet
Bij 't spelen van Wien Neerlandsch Bloed.
(Groot applaus).
S.K. URI.

+

(groot applaus)

(uitbundig en rinkelend
applaus.)

Geen beter voorbeeld zou ik kunnen geven van den aard der vele redevoeringen
en van den gemoedelijken geest, die er bij die gelegenheden onder de ijsliefhebbers
heerscht.
Al dat enthusiasme heeft echter een goede werking gehad; want er werd te
Heerenveen een Bandy-Club opgericht.
Den volgenden dag togen wij naar Bolsward, daar verdeelden wij ons weder als
volgt: C. Tebbutt, Dell, Swan, Tarring, Ulph en een vrijwillige Bolswarder rijder, aan
de
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andere zijde Mulier, Wansworth, L. Tebbutt, Kiddle, Thomson en wederom een
Bolswarder, een berucht kolfspeler. Onze zijde won met 12 goals, tegen 8. Waarvan
de heer L. Tebbutt 4, Kiddle 2 en ik 5 maakten. C. Tebbutt en Swan maakten er
ieder 4. Een zeer gastvrij onthaal (lunch met champagne en wat al niet) werd ons
door het bestuur der

Bolswarder ijsclub aangeboden. En, nadat de prikslee wedstrijd was afgeloopen,
togen allen naar de Doelen. (Er waren ook een paar Hindelooper vrouwen en cavalier
in nationaal kostuum aan den lunch aanwezig) alwaar wederom prijsuitdeeling was.
Daarna bezochten de Engelschen een echt Friesch ijsbal, waar gehotst wordt en
gedanst, waar de zoenen vallen als een regenbui in 't water en waar gerookt wordt,
tegen den ‘Rookenden Moriaan’ op. ‘Van tiereliere hoepsasa van tiereliere hoep!’
zoo schrijft Hora Adema in de Gids. Altijd weer die zelfde polka, stampend en hijgend,
dansen de paren in 't rond, om dan weer met het meiske op de knie een partijtje te
vrijen en een glaasje met suiker te verschalken. Laat keerden de Engelsche gasten
huiswaarts, doch zij hadden dan ook echte Hindeloopers, een echte,

priksleewedstrijd en een echt friesch bal bijgewoond.
Ook te Bolsward is een club opgericht en de tijd zal niet lang meer duren, dat elke
ijsclub, die voor hare
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financiën zorgen wil een ijskolfbaan midden op haar terrein bouwt en aldaar
wedstrijden laat organiseeren tusschen de verschillende kolfclubs, die weldra in ons
land

Prikslede wedstrijd te Bolsward.

zullen bestaan. Hulde aan C.G. Tebbutt, die ons het edele spel heeft geleerd en
ons met de geheimenissen van het Bandy, ijskolf, of keu-jaegen heeft bekend
gemaakt.
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Sneeuwschoenen.

Sneeuwschoenen zijn in het Noorden op het land, wat bij ons de schaatsen op het
ijs zijn. Daarmede worden groote afstanden afgelegd niet alleen, doch men kan er
zelfs geweldige sprongen mee doen en zij zijn een onmisbaar middel van vervoer,
wanneer de sneeuw dieper dan een voet ligt. Zonder de sneeuwschoen zouden
geheele landstreken in Finland, Lapland, Groenland en Canada onbegaanbaar zijn,
terwijl zij nu voor een pelsjager even gemakkelijk bereikbaar zijn, als voor ons de
een of andere plaats op schaatsen. In Canada bestaan Clubs, zooals die te Toronto
en Montreal, die groote tochten maken op hunne Sneeuwschoenen, welke er uitzien
als groot-model Lawn Tennis raketten. Daarop kunnen zij vrij groote sprongen doen,
doch zij zijn niet met de Noorsche of wat hetzelfde is de Zweedsche of Finsche te
vergelijken. In Hernösand ging ik, bij wijze van lichaamsbeweging, bijna elken dag
op sneeuwschoenen een tochtje van een uur of 1½ maken en had 2 paar loopers.
Het eene paar was het gewone model, de eene wat korter dan de andere. Met den
korten zet men af en op den langen glijdt men min of meer. De geheele beweging
is die van een schuivenden schaatsenrijder, of die van een jongen, die door de
blâren loopt te schuifelen. In Finland heeft men de sneeuw-
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Een recordsprong in een Noorsche sneeuwschoenloopers-match. (Naar een herinnering
van eene schilderij op de Sport-Tentoonstelling.)
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Notulen van den wedstrijd op sneeuwschoenen tusschen Jokkmokk en
en
en
Quikkjokk den 3 en 4 April 1884.
Baanlengte 220 kilometer.
Geboortejaar. afvaart 3 april. Tijd van
Totaal tijd.
aankomst 4
april.
Lars Tuorda, af 25 dec. 1847 6 n.m.
3 u. 22 m. n.m. 21 u. 32 m.
Tuorpenstammen
(Laplander)..............
Per Olof
12 febr. 1844
Ländta, af
Sirkastammen
(Laplander)..............

6 n.m.

3 u. 22 m. 5 s. 21 u. 22 m. 5 s.
n.m.

Apmut
23 febr. 1851
Andersson
Arrhman, af
Sirkastammen
(Laplander)

6 n.m.

3 u. 33 m. 5 s. 21 u. 33 m. 5 s.
n.m.

Nils Petter
17 sept. 1856
Nison Tuorda,
af
Tuorpenstammen
(Laplander)....

6 n.m.

3 u. 50 m. n.m. 21 u. 50 m.

Johan
7 juni 1856
Gustafsson
Wajkijaur,
(Zweedsche
Laplander)..........

6 n.m.

3 u. 56 m. 5 s. 21 u. 56 m. 5 s.
n.m.

Anders
3 maj 1859
Katison, af
Sirkastammen......

6 n.m.

4 u. 8 m. n.m.

Amma
7 april 1833
Ammason
Ländta, af
Sirkastammen
(Laplander)....

6 n.m.

5 u. 38 m. 5 s. 23 u. 38 m. 5 s.
n.m.

Paulus Nils
Jacobson i
Snavva,
(Zweed)..

13 jan. 1844

6 n.m.

6 u. 55 m. n.m. 24 u. 55 m.

Nils Ribbja, af 16 okt. 1837
Jokkmokkstammen.....

6 n.m.

8 u. 21 m. n.m. 26 u. 21 m.
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Johan Paulus ?
Larsson van
Krakfors
(Zweed).............

6 n.m.

8 u. 34 m. n.m. 26 u. 34 m.

Pim Mulier, Wintersport

187
de

schoenen meer gebogen van voren. Ook mijn 2 paar was zoo gemaakt, doch vrij
kort (circa 2 meter) daar ze z.g. ‘Skogsskîdor’ of bosch-schoenen waren. Deze zijn
zoo kort, opdat men vlug bij het afdalen van een rotsachtig terrein zal kunnen draaien.
De Zweedsche en Noorsche militairen, exerceeren op sneeuwschoenen, daar zij
bij een winter-inval van een vijandelijke legermacht ontzaglijke diensten kunnen
bewijzen. In Noorwegen hebben jaarlijksche wedloopen plaats. Kort voor het einde
is dan een geweldige terreins plooi, die, wanneer in volle vaart genomen, een sprong
van 60 voet oplevert, (record).
Onder het aanvurend geschreeuw der toeschouwers, stormen zij bergafwaarts,
om zich plotseling in de lucht te verheffen, het lichaam gestrekt, de sneeuwschoen
in rechte richting vooruit. Dan ploffen zij neer, met gebogen knieën en, in een wolk
van sneeuw doorschietende, zijn ze een 100 meter verder tot stilstand gekomen,
door de sneeuwschoenen zijdelings om te zwenken en daardoor de vaart te stuiten.
Dikwerf woont de Koning van Zweden en Noorwegen deze wedloopen in persoon
bij. Slechts de beste loopers doen dit zonder stok, ofschoon men om te sturen in
de bergachtige streken wel degelijk een stok met ijzeren punt noodig heeft, om een
boom of rots te kunnen ontwijken. Gedurende een kort verblijf met een Lapsch gezin,
had ik dikwerf gelegenheid te zien hoe vlug zij op hunne sneeuwschoenen zijn. Zij
o

wenden, een helling van 40 afdalende plotseling rechts of links om, iets wat een
o

gewoon looper slechts op een helling van hoogstens 20 kan uitvoeren. Lokt een
vreemde rendierbok de koeien uit de kudde, fluks gaat de snaphaan (tromplader)
op den rug en binnen kort heeft hij de verliefde pretendent met de lasso gevangen
of geschoten. Geen 2 uur later hangt het vleesch aan een paar hooge staken buiten
het bereik der wolven naast de hut. Doch zijn er een paar wolven in de buurt of valt
er een eland te bemachtigen, dan is de Lap niet te weer-
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houden. Met de speer, een mes en de klapperbus gewapend, zet hij de ongure
dieren achterna, om ze, wanneer hij geen kans ziet ze te schieten, somwijlen op
een afhellende bergvlakte te achterhalen en in volle vaart met den speer te
doorboren. Deze vervolgingen duren somtijds 2 à 3 dagen. Met zijn sneeuwschoenen
en zijn stuurstok,

Lappen op Tjäder jagende.

waaraan een speerpunt gesmeed is, valt hij zelfs den grooten bruinen beer aan, en
is het dier geveld, dan spoedt hij zich naar de van rendiervellen vervaardigde kooi
en keert in de Akja's met tamme rendieren bespannen, in volle galop terug om den
en

buit te halen. Toen Nordenskiöld op den 22 Juli 1888 midden in Groenlands
woestijnen rusten moest, om te onderzoeken of er ook vastgevroren sneeuw was
in het Oosten, waarop men verder zou kunnen op de sneeuwschoenen, togen Lars,
Tuorda en Anders er op Lapsche sneeuwschoenen op uit. Nadat zij in 2½ dag
zonder slapen (behalve 4 uur, die zij in een sneeuwhoop liggende hadden
doorgebracht, evenwel zonder de oogen te sluiten) waren weg geweest, kwamen
zij 's avonds weder aan. Zij hadden 21 Zweedsche mijlen of 230 K.M. in 57 uur
afgelegd. Op 3 April 1884 arrangeerde eenige Zweedsche heeren, waaronder
Nordenskiöld, een grooten wedstrijd, die
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kolossale records deed ontstaan. De Lappen waren de Zweden verreweg de baas.
Het zijn de taaiste menschen, die ik ooit gezien heb. Bij zeer slecht voedsel, Rendier
kaas, gerookt rendiervleesch, bevroren visch en lang niet altijd aardappelen of meel
of tjäder (korhoen) zijn zij enorm gespierd en taai als

Lappen in Akja. (Naar de natuur geteekend.)

leder. De jagende Lappen zijn zoo op hunne sneeuwschoenen vertrouwd, dat ik op
de markt te G̊odea een Laplander gezien heb, die voor enkele o̊ren het volgende
kunstje herhaalde: Hij ging rechtop op de schoenen staan, balanceerde een paar
maal met de armen en deed dan met de schoenen een zijdelingsche salto mortale.
Het korhoen, een der lekkernijen van zijn keuken, besluipt hij eveneens op
sneeuwschoenen. Steeds, als het dier zijn gekraai doet hooren, doet hij eenige
passen en zoo nadert hij tot onder den boom, waar de vogel, die bij het kraaien doof
en blind schijnt, hem een gemakkelijke prooi wordt. In den Harz en bij Berlijn wordt
tegenwoordig door het ‘Deutsche Touristen Gesellschaft, Köthenerstrasse 39 Berlin
W.) veel propoganda voor het sneeuwschoenloopen gemaakt. Doch onze duinen,
die er prachtig voor geschikt zijn, zijn zelden besneeuwd genoeg om er een tocht
op te kunnen wagen.
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Slotwoord.
Op het oogenblik zijn de wereldrecords over de officieele afstanden:
500 M. Alfred Naess (Christiania) in 48 sec.
26 Febr. '93, Hamar.
1500 M.P. Oestlund (Trondhjem) in 2 min. 32⅗ sec.
25 Febr. '93, Hamar.
5000 M.E. Halvorsen (Hamar) in 9 min. 7 sec.
26 Febr. '93, Hamar.
10000 M.H. Nielsen (Christiania) in 19 min. 47⅖ sec.
13 Febr. '93, Stockholm.
en onwillekeurig rijst de vraag, hoeveel seconden en minuten zal men van de
bovenstaande cijfers nog weten te schrappen?
Het is evenwel te hopen dat men alleen die tijden als records zal aannemen, die
door Secretarissen van Nationale Bonden worden opgegeven, daar men over andere
aangiften geen contrôle kan oefenen. Bij het lezen der bovenstaande tijden gelieve
men echter te bedenken, dat zij door buitengewone menschen en onder zeer
gunstige omstandigheden zijn verkregen. Mogelijk is het, doch niet zeker, dat de
thans gevolgde systemen van training een goeden en nuttigen bondgenoot zullen
vinden in de pneumatische schaatsen, daar deze schaatsen niet het inconvenient
van de gewone rolschaatsen bezitten, (n.l. dat zij onafscheidelijk zijn van een
rolschaatsenbaan) doch op den weg te gebruiken zijn.
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