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Volkskrant - 10 februari 2021 

Link: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/even-zijn-we-weer-die-studenten-op-

dunbevroren-slootjes-touwen-en-ijspriemen-om-de-nek-hartslag-in-de-

keel~bf08169d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

 

COLUMN TJERK GUALTHÉRIE VAN WEEZEL 

Even zijn we weer die studenten op dunbevroren slootjes, touwen en ijspriemen om 

de nek, hartslag in de keel 

 

Tjerk Gualthérie van Weezel bericht deze dagen over de schaatskoorts. Aflevering 3: soorten 

ijs. 

10 februari 2021 

Kan het? Of kan het niet? 

Dat is de hamvraag waarmee vier vrienden woensdagochtend aan de rand van de Grote Wije 

van Botshol staan. Het is half acht ’s ochtends, en slechts een graad of zes onder nul. De 

ijsplaat ligt voor ons en de zon komt net op. 

Rob Mulders heeft mij een dag eerder al het antwoord gegeven. ‘Als het dinsdag 2 centimeter 

was, en het ijs was zwart, dan kun je woensdag alleen schaatsen na een hele koude en heldere 

nacht.’ 

Mulders is het ijs-orakel van de HLSK, de vereniging van Nederlanders die schaatsen zoals de 

Zweden dat doen. Feitelijk behandelen ze een schaatstocht als een vorm van horizontaal 

bergbeklimmen: supergoed voorbereid. Met veiligheidsprocedures, goed materiaal en met 

veel kennis van de omgeving, het weer en bovenal van het ijs. Drie jaar geleden schaatste ik 

met een groepje van de HLSK over de Kleine Beulakerwijde, waar de wind ons er genadeloos 

van langs gaf en het ijs had gevormd tot woeste sculpturen. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/even-zijn-we-weer-die-studenten-op-dunbevroren-slootjes-touwen-en-ijspriemen-om-de-nek-hartslag-in-de-keel~bf08169d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/even-zijn-we-weer-die-studenten-op-dunbevroren-slootjes-touwen-en-ijspriemen-om-de-nek-hartslag-in-de-keel~bf08169d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/even-zijn-we-weer-die-studenten-op-dunbevroren-slootjes-touwen-en-ijspriemen-om-de-nek-hartslag-in-de-keel~bf08169d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/sport/deze-ijsvossen-zijn-verslingerd-aan-zweeds-schaatsen-en-bepalen-zelf-wel-of-ze-waaghalzen-zijn~b6c5622c/
https://www.volkskrant.nl/sport/deze-ijsvossen-zijn-verslingerd-aan-zweeds-schaatsen-en-bepalen-zelf-wel-of-ze-waaghalzen-zijn~b6c5622c/
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In de club geeft Rob de cursussen over ijsgroei. Ook in Zweden wordt hij erkend als expert. 

Buiten de club wordt hij soms minder vleiend bejegend. Mensen worden boos als je over dun 

ijs schaatst. ‘Maar het idee dat wij onverantwoord bezig zijn, is echt onterecht. Van 

bergbeklimmers word je toch ook niet heel boos?’ 

Lang kan hij zich er niet over opwinden, hij profiteert dezer dagen volop van zijn kennis. 

Terwijl ik dinsdag nog ijs zo dun als vlakglas stond te meten, schaatste hij op de 

Oostvaardersplassen een tocht van 15 kilometer.  

Beeld Carola Jansen 

Hoe vind je zulk ijs? 

Er zijn, legt Rob uit, eigenlijk drie hoofdsoorten ijs. ‘Alle andere zijn daar varianten op.’ Het 

zwarte strakke ijs waar ik zo van houd, noemen de Zweden kärnis. Dat is prachtig, maar nu 

op de meeste plaatsen echt te dun. 

Het ijs waar Friezen nu zo over klagen wordt stöpis genoemd, vrij vertaald: opzuig-ijs. Dat is 

ijs waar sneeuw op gevallen is. Die sneeuw isoleert en remt de ijsgroei, en het gewicht van de 

sneeuw drukt water door de kieren. ‘Dat is voorlopig heel verraderlijk ijs.’ 

Ten slotte is er het ijs waar Rob op de Oostvaarderplassen op schaatste: snöis, sneeuwijs. 

Sneeuw die in water van 0 graden is gevallen en dus niet op ijs. ‘Dat werkt eigenlijk als een 

ijstransplantatie. De sneeuw geeft het ijs dan een ‘kickstart’. 
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Ik herinner me de sneeuwlaag waar ik maandag de ganzen op Botshol doorheen zag 

zwemmen. Daar moeten we heen, zeg ik tegen de vrienden met wie ik woensdagochtend aan 

de plas sta. We zijn vier veertigers met serieuze banen en verantwoordelijkheden, maar dat 

hebben we even geparkeerd. Nu zijn we weer de studenten die begin deze eeuw samen 

dunbevroren slootjes verkenden. Touwen en ijspriemen om de nek, stok om de ijsdikte te 

testen bij de hand. Hartslag in de keel. 

Op weg naar het snöis moeten we alleen nog over een stukje kärnis langs het riet. We wagen 

het erop. Gijs voorop, want hij was altijd de lichtste. Dat hij is gestopt met roken en daardoor 

is aangekomen, is nu zijn probleem. Hij gaat, het ijs golft. En ik, ik zak er tot mijn knieën 
doorheen. Met twee natte poten loop ik vervolgens door de rietkraag naar het snöis. Daar 

maak ik nog een klein tochtje. En vertrek dan naar mijn werk. 

Ja het kan. Net. 
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Volkskrant - 11 februari 2021 

LINK: HTTPS://WWW.VOLKSKRANT.NL/COLUMNS-OPINIE/VERANTWOORD-SCHAATSEN-
OP-DUN-IJS-BETEKENT-VOORAL-EEN-PLAN-HEBBEN-VOOR-HET-GEVAL-JE-ERDOOR-
ZAKT~B87824B2/  

COLUMN TJERK ZOEKT IJS 

Verantwoord schaatsen op dun ijs betekent vooral een plan hebben voor het geval je 

erdoor zakt 

 

Tjerk Gualthérie van Weezel bericht deze dagen over de schaatskoorts. Aflevering 4: op pad 

met Zweedse gidsen. 

11 februari 2021 

‘Toch wel een mooi gezicht’, zegt Jan. Een sliert zwarte schaatsers gaat voor de rede van 

Elburg heen en weer.  

‘Ja’, zegt zijn schoonvader Max kort. Veelzeggende stilte: ‘Van een afstandje wel.’ 

De meute op het ijs. Was te voorzien, na alle prachtige plaatjes woensdag. Maar klakkeloos 

achter de massa aan gaan is sowieso een reflex om voor te waken. En op ijs van drie nachten 

geldt dat nog net iets strenger.    

Dus ben ik dolblij dat ik een dagje mee mag met de Zweedse schaatsers van de HLSK. We 

zijn met zijn zessen, van wie drie de Zweedse opleiding tot gids hebben gevolgd. Het doel van 

de dag is vooral om de drukte te mijden voor de ultieme ijsbeleving.  

Gevaarlijk, krijgen de HLSK’ers vaak te horen als ze geconcentreerd prikkend met hun 

stokken een weg zoeken tussen ‘sneeuwijs, slurpijs en kernijs’. Maar het is lang niet zo 

gevaarlijk als een polonaise over dun ijs. Woensdagavond heb ik bij Max thuis nog geoefend 

met het werptouw dat tot de standaarduitrusting van de HLSK hoort. Liggend op het 

visgraatparket speelde hij met overgave dat hij in een wak lag.  

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verantwoord-schaatsen-op-dun-ijs-betekent-vooral-een-plan-hebben-voor-het-geval-je-erdoor-zakt~b87824b2/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verantwoord-schaatsen-op-dun-ijs-betekent-vooral-een-plan-hebben-voor-het-geval-je-erdoor-zakt~b87824b2/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verantwoord-schaatsen-op-dun-ijs-betekent-vooral-een-plan-hebben-voor-het-geval-je-erdoor-zakt~b87824b2/
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Verantwoord schaatsen op dun ijs betekent vooral een plan hebben voor het geval je erdoor 

zakt.  

Dat gebeurt overigens niet op het ondiepe Veluwemeer, ingeklemd tussen het oude land met 

zijn strenge kerken en het nieuwe polderland met de windmolens. Van kwart over acht tot 

halfzes maken we een ronde van zo’n 60 kilometer. Als we in de rietkraag van een eilandje 

koffie uit onze thermosflessen drinken zien we drie zeearenden. ‘De vliegende deur!’ 

Slagschaduwen op het bevroren meer. Later vinden we de leftovers van hun meerkoet: een 

ruggegraat, poten en honderden veren.  

Dit is de dag waarvan je de afgelopen jaren vaak vreesde dat hij niet meer zou komen. 

Tjerk Gualthérie van Weezel bericht deze dagen over de schaatskoorts. Aflevering 4: 

schaatsen met Zweedse gidsen. 

 

LEES MEER 

Volkskrant-redacteur, schaatsfanaat en deelnemer aan de Elfstedentocht van 2012 
Tjerk Gualthérie van Weezel is dezer dagen niet van het ijs af te slaan. Donderdag 
sjeesde hij over het Veluwemeer. ‘Dit is de ultieme manier van natuurbeleving.’ 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-schaatsen-op-z-n-zweeds-dan-kun-je-heel-verantwoord-en-veilig-het-natuurijs-op~b657e467/
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Even zijn we weer die studenten op dunbevroren slootjes, touwen en ijspriemen om 
de nek, hartslag in de keel. 

De wind is gaan liggen, de sneeuw is weg en onmiskenbaar vormt zich een vliesje... 
nog even. 

 

  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/even-zijn-we-weer-die-studenten-op-dunbevroren-slootjes-touwen-en-ijspriemen-om-de-nek-hartslag-in-de-keel~bf08169d/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-wind-is-gaan-liggen-de-sneeuw-is-weg-en-onmiskenbaar-vormt-zich-een-vliesje-nog-even~b8273be0/
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Volkskrant - 11 februari 2021 

LINK: HTTPS://WWW.VOLKSKRANT.NL/NIEUWS-ACHTERGROND/WE-SCHAATSEN-OP-Z-N-

ZWEEDS-DAN-KUN-JE-HEEL-VERANTWOORD-EN-VEILIG-HET-NATUURIJS-OP~B657E467/  

 

BELLEN MET 

‘We schaatsen op z'n Zweeds, dan kun je heel verantwoord en veilig het natuurijs op’ 

Volkskrant-redacteur, schaatsfanaat en deelnemer aan de Elfstedentocht van 2012 Tjerk 

Gualthérie van Weezel is dezer dagen niet van het ijs af te slaan. Donderdag sjeesde hij over het 

Veluwemeer. 'Dit is de ultieme manier van natuurbeleving.’ 

Peter van Ammelrooy11 februari 2021, 14:00 

Het Veluwemeer op donderdag 11 februari 2021. Het schaatsgezelschap van Tjerk 
Gualthérie van Weezel doet een tocht 'op zijn Zweeds', met een gids voorop die de dikte 
van het ijs meet.Beeld Marijn Giesberts 

Je bent vanochtend het Veluwemeer opgegaan? Hoe is het daar? 

‘Het is fantastisch, hoewel koud. Vanochtend om kwart voor acht, toen we het ijs opgingen, 

was het tien graden onder nul. Het is hier niet druk. We komen af en toe twee andere 

schaatsers tegen, voor de rest zijn we de enigen. We staan nu even koffie te drinken en een 

boterhammetje te eten op het eiland De Ral, halverwege Harderwijk en Elburg. We schaatsen 

zo door naar Elburg.’ 

Is het ijs goed? Dik genoeg? Is het wel veilig? 

‘Het ijs is prima, maar je moet weten wat je doet. Wij schaatsen met ons gezelschapje op zijn 

Zweeds. Dus met een gids – de ‘ijsvos’ – voorop die voortdurend de dikte van het ijs meet, 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-schaatsen-op-z-n-zweeds-dan-kun-je-heel-verantwoord-en-veilig-het-natuurijs-op~b657e467/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-schaatsen-op-z-n-zweeds-dan-kun-je-heel-verantwoord-en-veilig-het-natuurijs-op~b657e467/
https://www.volkskrant.nl/auteur/Peter%20van%20Ammelrooy
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door er met een stok in te prikken. Deze mensen hebben cursussen gevolgd om het ijs ‘te 

lezen’. We schaatsen achter elkaar, maar ook een flink eind van elkaar. Als een van ons door 

het ijs zakt is hij dan ook maar de enige die een nat pak oploopt. We gaan ook niet hard of 

ver, maar daar gaat het ook niet om. Het is vooral genieten van de natuur. 

‘Ik heb een rugzak mee met droge kleren, ijspriemen waarmee je jezelf uit een wak kunt 

trekken en een werptouw. Dat moest ik gisteren nog wel even regelen, want dat zat nog niet in 

mijn uitrusting. Ik heb er gisteren ook nog mee geoefend, op het droge, op het visgraatparket 

van een vriend. Hij is lid van de Hollandse Langetocht Schaats Klub (HLSK), die het 

‘Zweedse schaatsen’ propageert.’ 

 

Link film (14 sec) - https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-schaatsen-op-z-n-

zweeds-dan-kun-je-heel-verantwoord-en-veilig-het-natuurijs-op~b657e467/  

 

Poelman, voorzitter van de sectie Natuurijs bij de KNSB, waarschuwde gisteren: mijd 
het ijs op open water. 

‘Dat is heel begrijpelijk. Poelmans waarschuwing was vooral gericht aan onervaren 

schaatsers. Daar reken ik mezelf niet toe. We zagen net nog iemand door het ijs zakken. Die 

schaatste veel te dicht op de oever. Je moet ook niet in je eentje schaatsen. Dat is 

onverantwoord. Het is hier gelukkig ondiep, anders maak je geen kans om uit een wak te 

komen.’ 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-schaatsen-op-z-n-zweeds-dan-kun-je-heel-verantwoord-en-veilig-het-natuurijs-op~b657e467/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-schaatsen-op-z-n-zweeds-dan-kun-je-heel-verantwoord-en-veilig-het-natuurijs-op~b657e467/
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‘En we schaatsen corona-veilig, hè. We zijn weliswaar met zijn zessen, maar we schaatsen in 

koppels van twee. Dat zien we meer mensen doen. No way dat we mekaar aansteken.’ 

Er gaat niks boven natuurijs, klinkt het overal. ‘Schaatsen in Thialf is als seks met 
een opblaaspop’, stond er in de krant De Stentor. Mee eens? 

‘Op natuurijs schaatsen is de ultieme natuurbeleving. We hebben drie zeearenden gezien, van 

die ‘vliegende deuren’. Het zijn solitaire beesten, maar we zien ze nu bij elkaar zitten in 

wakken in het meer. (Later stuurt Tjerk een foto waarop de afgekloven restanten zijn te zien 

van meerkoetjes, waarschijnlijk opgepeuzeld door een zeearend. – red). De schoonheid van 

het schaatsen op natuurijs zit hem ook in het feit dat het zo zelden kan. 

Beeld Marijn Giesberts 

De rest van de week ga ik naar de ijsbaan, met de snelle schaatsers, en met mijn kinderen. Die 

HSLK organiseert ook tochten in Zweden, Finland of Duitsland. Ik zou dolgraag een keer in 

Zweden willen schaatsen, maar dat zit er voorlopig niet in. Mijn vakantiedagen met het gezin 

gaan op aan andere bestemmingen.’ 

In de krant schreef je een handleiding voor het kopen van de juiste schaats. Wat zit 
er op dit moment onder jouw voeten? 

‘Ik heb Zweedse schaatsen, langlaufschoenen met ijzers eronder, dus dat zijn hele goede. 

Maar in de ogen van mijn mede-schaatsers is het nog niet helemaal goed: mijn schaatsen 

hebben een plastic onderkant, dus daar kun je minder goed op wandelen als je over land moet 

als het ijs onbetrouwbaar is. Met die gladde kant ga je snel op je plaat. Dus ik wil nu ook 

échte Zweedse onderbinders hebben. Schaatsen is een echte spullensport.’ 
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Volkskrant - 10 maart 2018 

LINK: HTTPS://WWW.VOLKSKRANT.NL/SPORT/DEZE-IJSVOSSEN-ZIJN-VERSLINGERD-

AAN-ZWEEDS-SCHAATSEN-EN-BEPALEN-ZELF-WEL-OF-ZE-WAAGHALZEN-

ZIJN~B6C5622C/  

 

Deze-ijsvossen-zijn-verslingerd-aan-zweeds-schaatsen-en-bepalen-zelf-wel-of-ze-waaghalzen-zijn 

 

Alleen beschikbaar voor Volkskrant abonnees 

  

https://www.volkskrant.nl/sport/deze-ijsvossen-zijn-verslingerd-aan-zweeds-schaatsen-en-bepalen-zelf-wel-of-ze-waaghalzen-zijn~b6c5622c/
https://www.volkskrant.nl/sport/deze-ijsvossen-zijn-verslingerd-aan-zweeds-schaatsen-en-bepalen-zelf-wel-of-ze-waaghalzen-zijn~b6c5622c/
https://www.volkskrant.nl/sport/deze-ijsvossen-zijn-verslingerd-aan-zweeds-schaatsen-en-bepalen-zelf-wel-of-ze-waaghalzen-zijn~b6c5622c/
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Noord Holland Nieuws – 10 februari 2021 – 

interview met Rob Mulders 

Link: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280701/dankzij-ervaring-in-zweden-is-rob-vaak-

als-eerste-op-het-ijs-luisteren-naar-de-toon 

 

Dankzij ervaring in Zweden is Rob vaak als eerste op het ijs: 'Luisteren naar de toon' 
 

10 februari 2021, 15.49 uur · Aangepast 10 februari 2021, 20.09 uur · Door Mark Arents 

BREUKELEVEEN - Waar we in Nederland vaak wachten op minimaal tien centimeter 

voordat we de ijzers onderbinden, durven veel Zweden ook minder dik ijs te betreden. 

Wel zijn ze dan uitstekend voorbereid, weet Rob Mulders. Als grondlegger van de 

Hollandse Lange Tocht Schaats Club (HLSK) schaatst hij regelmatig in het 

Scandinavische land.  

 

Rob Mulders 

Nog lang niet overal op de Loosdrechtse Plassen ligt een laagje ijs, toch durft Mulders het op 

sommige plekken al aan. Zijn kennis over en ervaring met de Zweedse methode helpt daar 

flink bij. "Hier op de Breukeleveensche Plas ligt er nu zo'n zes centimeter sneeuwijs, dat is net 

genoeg." 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280701/dankzij-ervaring-in-zweden-is-rob-vaak-als-eerste-op-het-ijs-luisteren-naar-de-toon
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280701/dankzij-ervaring-in-zweden-is-rob-vaak-als-eerste-op-het-ijs-luisteren-naar-de-toon
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De Zweedse methode laat zich in drie woorden samenvatten, vertelt hij: kennis, uitrusting en 

gezelschap. "Kijk, de Nederlandse methode is wachten op tien à twaalf centimeter ijs", legt 

Rob vanaf het ijs uit. "Dat is een prima methode, moet Nederland ook vooral blijven doen, 

maar de Zweedse methode is om voorbereid te zijn op alle omstandigheden."  

Als grondlegger van de Hollandse Lange tocht Schaats Klub (HLSK) leert hij andere 

liefhebbers dan ook de kunde van de Scandinavische manier. "Zo gaan we altijd op pad met 

een grote rugzak met onder andere droge kleding. Ook hebben we speciale schaatsstokken, 

daarmee weet je met één slag hoe dik het ijs is." Om de koude kunstjes te leren ging de 

Ankevener meerdere keren naar Zweden. "Na die training kun je aan de toon van het ijs horen 

of het dunner of dikker wordt." 

"Het gaat om de natuurbeleving als er nog niemand is" 
ROB MULDERS - GRONDLEGGER HLSK 

Dankzij hun kennis en kunde durven Rob en zijn mede-schaatsers vaak als eerste het ijs op. 

"Heel vaak komen we op ongerepte stukken ijs, dat is prachtig." Al is het naar eigen zeggen 

niet het doel om de eerste te zijn. "Het gaat meer om de natuurbeleving en rust die je kan 

beleven als er nog niemand is." 

Benieuwd naar het Zweedse schaatsen? Bekijk onderstaande reportage. Tekst loopt door 

onder video. 

Via deze link: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280701/dankzij-ervaring-in-zweden-is-rob-

vaak-als-eerste-op-het-ijs-luisteren-naar-de-toon  

 

https://hlsk.nl/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280701/dankzij-ervaring-in-zweden-is-rob-vaak-als-eerste-op-het-ijs-luisteren-naar-de-toon
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280701/dankzij-ervaring-in-zweden-is-rob-vaak-als-eerste-op-het-ijs-luisteren-naar-de-toon
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Als mensen leden van de HLSK op het ijs zien, heeft dat altijd een aantrekkende werking, 

weet de voorzitter uit ervaring. "Dat is een lastig probleem voor ons. We hebben zelfs kaartjes 

die we uitdelen, waarop staat dat je beter kunt wachten met schaatsen als je niet voorbereid 

bent." 

Schaatsweekend 

Volgens Rob zou het ijs momenteel nog geen grote groepen mensen kunnen dragen, maar hij 

heeft goede verwachtingen dat dat snel verandert. "Van het weekend kunnen we denk ik 

allemaal goed op de schaats staan." Dan zul je de Ankevener echter niet meer zoveel op de 

ijzers treffen. "Als het druk wordt is de HLSK weg." 
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RTL NIEUWS - 11 februari 2021 20:09 – 

Interview met Gert-Jan Vroege en Anja 

Boer 

 

LINK: https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5214172/rtl-nieuws-1930-uur 

 

Interview met Gert-Jan Vroege en Anja Boer, op 03.25 – 05:00 min van de uitzending 

(totale duur 20:10 min). 

 

 

 

 

  

https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5214172/rtl-nieuws-1930-uur
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NOS Radio - 13 februari 2021- Interview 

Marcel van Bemmel / Emiel Dölle / Max 

Kohnstamm  

 

Veel te druk op het ijs vandaag? Sommigen zoeken hun heil in het Zweedse schaatsen. Verslaggever 

Roel Pauw ging op pad met drie liefhebbers, op het ijs van de Nieuwkoopse Plassen. 

 

 

 

https://twitter.com/NPORadio1/status/1360512069297188865  

  

https://twitter.com/NPORadio1/status/1360512069297188865
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Heerenveense Courant - 25 februari 2021 - 

Luuk de Vries  

LINK: https://heerenveensecourant.nl/artikel/1153454/flink-wat-kanttekeningen-bij-

ijsveiligheid-zo-stonden-gemalen-langere-tijd-nog-aan.html 

 

‘Flink wat kanttekeningen bij ijsveiligheid, zo stonden gemalen langere tijd nog aan’ 
 

 
Het Zweeds veiligheidssysteem kenmerkt zich door drie hoofdpunten: kennis, uitrusting en 

gezelschap. Gidsen spelen daarbij een belangrijke rol. (© Eigen foto) 

 25 Februari 2021 om 09:31 uur 

MILDAM Luuk de Vries blikt namens de Heerenveense Courant terug op het schaatsen 

op natuurijs. Als ‘Zweedse schaatser’ plaatst hij flink wat kanttekeningen bij de 

veiligheid van het ijs en hoe ijswegencentrales met het ijs zijn omgegaan. 

Het Zweeds veiligheidssysteem waar De Vries gebruik van maakt kenmerkt zich door drie 

hoofdpunten: kennis, uitrusting en gezelschap. Gidsen spelen daarbij een belangrijke rol. Zij 

hebben een vijfjarige opleiding doorlopen, die gebaseerd is op het Zweedse gidssysteem dat al 

meer dan honderd jaar bestaat. 

Hieronder het artikel van de inwoner uit Mildam. 

https://heerenveensecourant.nl/artikel/1153454/flink-wat-kanttekeningen-bij-ijsveiligheid-zo-stonden-gemalen-langere-tijd-nog-aan.html
https://heerenveensecourant.nl/artikel/1153454/flink-wat-kanttekeningen-bij-ijsveiligheid-zo-stonden-gemalen-langere-tijd-nog-aan.html
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Wat hebben we genoten van het ijs. Vele duizenden mensen in Friesland op het ijs. Ook ik, 

enthousiast ‘Zweeds’ schaatser, heb mijn hart kunnen ophalen. Maar ook heb ik mijn hart 

vastgehouden. Niet alle gemalen waren stilgezet, waardoor het ijs onvoldoende aangroeide ten 

gevolge van stroming onder het ijs. Nergens zag ik linten waarmee onbetrouwbaar ijs was 

afgezet. Nog een wonder dat het zo goed is afgelopen. 

De IJWC, een vrijwilligersorganisatie die de meeste mensen niet meer kennen, omdat er al 

jaren geen natuurijs is geweest, wil het recreatief schaatsen bevorderen (toertochten) en 

zorgen er onder andere voor dat onbetrouwbare stukken ijs met linten worden afgezet. Terwijl 

het ijs niet is goedgekeurd en het parool is: ‘Kom niet op het ijs, want het is niet vertrouwd,’ 

zag ik vrijdags overal schaatsers het ijs opzoeken. Bij gevaarlijke plekken geen lint te 

bekennen. Wanneer ik de IJswegencentrale van rayon Heerenveen daarop aanspreek, hoor ik 

wat het beleid van de IJswegencentrales in onze provincie is. 

De afspraak binnen de IJWC’s is: ‘We gaan los als de ijsdikte in je rayon op de meeste 

plaatsen acht centimeter bedraagt en de vooruitzichten op ijsvorming voor de komende dagen 

goed zijn. Dan zetten we de zwakke plekken af met linten. Wordt er daarentegen alweer dooi 

verwacht, dan span je geen linten om onbetrouwbaar ijs te markeren. Doe je dat te vroeg, dan 

denken de mensen dat de rest van het ijs betrouwbaar is; en daarmee kweek je een gevaarlijke 

situatie.’ 

Nat pak Engelenvaart 

Zaterdags zakten er zeker vijf mensen door het ijs van de Engelenvaart, waar vier tot zes 

centimeter ijs lag en soms minder. Ik had daar op mijn tocht al vijf wakken bespeurd, zonder 

linten. 

Omdat er alweer dooi op komst was, deed de IJswegencentrale volgens afspraak niets. 

Resultaat: in heel Friesland is geschaatst op ijs dat niet door de IJswegencentrale als 

betrouwbaar is verklaard. Een ongewenste situatie. Waar ik nu op hoop, is dat de Friese 

IJswegencentrales hun beleid evalueren en dan herzien. Dat moet preventiever worden, om 

ongelukken als op de Van Engelenvaart te voorkomen. Natuurlijk kan je niet alle ongelukken 

voorkomen. Maar als betrokken instanties heb je de plicht het schaatsen op natuurijs zo veilig 

mogelijk te maken. 

Goede communicatie en goede uitrusting van de schaatsers zullen in elk geval het aantal 

ongelukken verminderen, de ijspret verhogen en de ziektekosten beperken. De fysieke 

conditie van de deelnemers en de schaatservaring van de deelnemers zijn ook zeker het 

onderzoeken waard. 

Gemalen 

Op zaterdag 6 februari stelde het Wetterskip Fryslân vanwege de ijsperiode het draaiboek ijs 

in werking. Alle gemalen in Friesland werden daarbij stilgezet. 
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Toch hebben de nodige gemalen van het Wetterskip Fryslân op diverse plaatsen langer 

doorgedraaid dan aangekondigd. Zoals in het zuidoosten van Friesland, waar op de Turfroute 

geen ijs maar vooral water te zien was. 

Ook in de regio Heerenveen zijn zeker drie gemalen lang in werking gebleven, zoals aan de 

Engelenvaart, wat dun ijs, wakken en ongelukken tot gevolg had. 

Reactie Wetterskip Fryslân 

In een reactie meldt een vertegenwoordiger van het Wetterskip, verantwoordelijk voor de 

regio Heerenveen: ,,Onze eerste verantwoordelijkheid is dat mensen in Friesland droge voeten 

houden. Als het dan gaat vriezen blijft dat belangrijk, maar zetten we toch alles op alles om de 

ijsgroei te bevorderen. Als we de gemalen uitzetten, doen we dat geleidelijk en alleen op 
plaatsen waar het ook echt kan. Als er nog water afgevoerd moet worden, blijven de gemalen 

op sommige plaatsen langer draaien.” 

Op de vraag naar de reden van het malen, had het Wetterskip eerder al gemeld dat het erom 

ging het overtollige water aan weerszijden van de Engelenvaart op te pompen. 

‘Op zaterdagmiddag stilgezet’ 

,,Aan de westzijde van de Engelenvaart staan twee gemalen die tot donderdag in werking 

waren en in de middag zijn stilgezet. Het gemaal aan de zuidoostzijde bij de brug aan de 

Rottumerweg is zaterdagmiddag stilgezet.” 

Het doormalen bij de Engelenvaart zorgde ervoor dat het stromende water verhinderde dat het 

ijs in deze vaart voldoende kon aangroeien. En dat de Heerenveense IJswegencentrale het ijs 

niet kon goedkeuren. Het verdient aanbeveling wisselende situaties tussentijds bekend te 

maken. 

(Tekst Luuk de Vries) 
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