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Amersfoort
woensdag 10 februari 2021

Lekker ouderwets
schaatsen!

▲

Broer en zusje Djazz en Fay maken voor het eerst kennis met het schaatsijs. Fay probeert het met stoeltje, broer Djazz zonder maar gaat toch onderuit. FOTO RUUD VOEST

Voor het eerst in haar leven
staat de 4-jarige Fay Hazeleger
op ijs, écht ijs. En tot haar verbazing ook nog eens op schaatsen.
Daarmee glijdt ze, achter een
keukenstoel, onwennig over het
eerste natuurijs. Menig kinderhart klopt dinsdag sneller bij de
opening van de ijsbaan aan de
Rubensstraat.
Istvan Kövi
Amersfoort

De Amersfoortse IJsvereniging is er
vroeg bij en één van de eerste die
een ijsbaan opent. Door de inspanningen van vrijwilligers, zoals de
ijsmeesters die gedurende een ijskoude avond en nacht de baan besproeien, is in recordtijd een ijsvloer op de asfaltbaan van 400 meter gekweekt.
Zo kan burgemeester Bolsius
dinsdagochtend na de eerste nachtvorst al het startschot geven voor

een – door de coronamaatregelen –
beperkt groepje jongeren dat zijn
eerste slagen op natuurijs maakt.
Als de vorst doorzet als voorspeld, dan gaat de baan de komende
dagen open voor meer publiek. De
ijsvereniging besloot de baan gisteren al wel om 13.00 uur te sluiten
om het ijs te sparen. IJsmeester
Adrie van Zanten: ,,Het ijs wordt
zachter door de zon, en het vriest
nog niet zo heel hard. Het is zonde
om het ijs dan meteen al kapot te laten schaatsen.”

Jeugdleden
Vanochtend gaat de ijsbaan weer
open. Gezien de voorspelde vorstperiode verwacht de vereniging dat
er nog wel een week op de baan kan
worden geschaatst. Vanwege de coronaregels laat AIJV allereerst
jeugdleden toe, tot maximaal 140.
Op den duur komt er meer ruimte
voor andere schaatsers, zoals volwassen leden en donateurs.

Als Fay verbaasd haar eerste onvaste
schreden op natuurijs zet, zijn
Hidde Stoelenga en Christine Oegema uitgelaten dat ze hun ijzers
onder kunnen binden. ,,Eindelijk
weer eens”, zegt Stoelenga. ,,Je weet
dat er vorst komt en we waarschijnlijk op natuurijs kunnen schaatsen,
maar zo snel had ik het niet ver-

Was de opening
zondag geweest dan
was de toeloop direct
erg groot geworden
—Joost van Dolderen

wacht. Mijn Hollandse hart gaat er
sneller van kloppen. Voor een amateur die al tien jaar niet heeft geschaatst, is het ook best mooi ijs.”
Hij benut zijn pauze om een paar
rondjes te schaatsen. ,,Normaal ga

ik een rondje door het park wandelen, nu kun je de ijsbaan op.”
De ijsmeesters van AIJV maken
tegenwoordig in een vorstperiode
sneller ijs. In het verleden liet de
vereniging het terrein aan de Rubensstraat onder water lopen om de
vorst zijn werk te laten doen. Het
duurde dagen en soms weken om
een stabiele ijsvloer te laten
groeien. In 2012 kon er zo door een
flinke vorstperiode worden geschaatst op de baan.
AIJV ontwikkelde enkele jaren
geleden een andere ijsstrategie. De
400-meterbaan wordt nu in een
vorstperiode besproeid. Afgelopen
nacht zijn zo laagjes ijs ‘opgebouwd’, waarop na één nachtvorst
kan worden geschaatst, zegt ijsmeester Adrie van Zanten.
,,We hebben nu een ijslaag van
zo’n 1,5 centimeter. De komende
nacht met stevige vorst gaan we opnieuw sproeien om het ijs beter en
egaler te maken.’’

Voorzitter Joost van Dolderen prijst
Koning Winter voor het vorstelijke
cadeau. ,,Hier doe je het voor. En als
ik de weerdeskundigen hoor, kunnen we meer schaatsplezier verwachten en zijn we nog wel tien
dagen open. Komend weekend kan
het best druk worden. Nu gaan we
open zodat we de organisatie kunnen opzetten; was de opening zondag geweest dan was de toeloop direct erg groot geworden.”

Wedstrijdschaatsers
Maaike en Seth zijn wedstrijdschaatsers van AIJV die normaal
trainen op het kunstijs van de
Vechtse banen in Utrecht, maar nu
vlak voor de sluiting rondjes
draaien op natuurijs. Ze zijn gewend om hard te gaan, maar moeten op natuurijs snelheid minderen, zegt Seth. ,,Dit is leuk om te
doen, maar het is wennen omdat
het nog niet zo egaal is. Dat wordt
vannacht nog wel beter.”

