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IJSCLUB KOEDIJK 

MEER DAN EEN EEUW IJSPRET VOOR DE KOEDIJKERS OP POLDERSLOTEN EN KANAAL 

IJSBOND HOLLANDS NOORDERKWARTIER, DISTRICT ALKMAAR 

Van oudsher reed ons volk in de winter, als er ijs lag, op schaatsen. Er werden wel banen om te 

schaatsen gemaakt, maar deze waren vaak slecht, duur en onveilig. Dit alles werd geregeld door 

ongeorganiseerde baanvegers of in het beste geval, een plaatselijk groepje mannen. Er was echter 

niets duidelijk geregeld.  

In 1895 werd op initiatief van de IJsclub Oudendijk de IJsbond Hollands Noorderkwartier (IJ.H.N.) 

opgericht om hierin verbetering 

aan te brengen. Plaatselijke 

ijsclubs werden benaderd om 

deel te gaan uitmaken van de 

IJ.H.N. en een zelfstandige 

afdeling hiervan te vormen. 

Zo sluit bijvoorbeeld in 1896 de 

Alkmaarsche IJsclub zich aan bij 

de Bond.  

Wanneer in 1901 door de 

IJ.H.N. districten worden 

gevormd, zijn Alkmaar en de 

omliggende dorpen voortaan 

het District Alkmaar. 

De IJsclub Koedijk heeft zich 

dan ook al aangesloten bij de 

Bond en vormt zo de Afdeling 

Koedijk van het District 

Alkmaar. 

Het belangrijkste doel van de IJ.H.K. was goede banen te krijgen om op te schaatsen, liefst met 4 

meter brede banen, die over de gehele lengte goed onderhouden werden. De Afdelingen van de 

Bond, instrueerden, controleerden en betaalden de baanvegers. Dit was een grote vooruitgang. 

Door beter onderhouden en veiligere banen nam het schaatsen in Noord Holland dan ook met 

sprongen toe. 

Ook werd de Bondskaart ingevoerd. Drager of draagster van een dergelijke kaart mocht op de 

Bondsbanen vrij rijden, zonder baancenten te moeten betalen aan de baanvegers. Bovendien kostte 

Brochure van de IJsbond Hollands Noorderkwartier uit 1910 
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het lidmaatschap van een afdeling veel minder dan vroeger het bedrag, dat aan baancenten moest 

worden betaald. 

Door de vele afdelingen van de IJ.H.N. kwamen er langzamerhand aaneensluitende banen, zodat 

gemakkelijk lange tochten konden worden gereden. 

Verder kwamen er wegwijzers op kruispunten, reddingsmiddelen, ijsberichten en dergelijke. 

De baanvegers en andere werklieden, die vaak zonder werk thuis zaten, waren in tijdelijke dienst van 

de Afdelingen. Zij ontvingen nu loon en waren verzekerd voor ziektekosten en ziekengeld. 

 

IJSCLUB KOEDIJK 

In Koedijk werd op 9 november 1897 een ijsclub opgericht. Deze IJsclub Koedijk sloot zich direct aan 

bij de IJsbond Hollands Noorderkwartier en vormde zo de Afdeling Koedijk. 

 

Met de optocht van het prinsessefeest in 1909 deed ook de afdeling Koedijk van de IJ.H.N. mee. 

Hier staan zij in de Kerkelaan met arreslee, sneeuwschuivers, bezems en de toen bekende bus. 

In de beginperiode was de schuitenmaker Jan Otto (1855-1951) een van de drijvende krachten achter 

de ijsclub. Hij was zelf een fervent schaatser. 

In 1931 trad hij af als voorzitter van de IJsclub Koedijk en kreeg als dank voor zijn inzet in al die jaren 

het erelidmaatschap aangeboden. 

De “veteraan” kreeg daarnaast als waardering voor al zijn werk door de IJsbond Hollands 

Noorderkwartier het erediploma van deze Bond uitgereikt. 

Otto trad in 1931 weliswaar af als voorzitter van de IJsclub Koedijk, maar hij bleef afgevaardigde voor 

de algemene vergadering van de IJ.H.N.  

De nieuwe voorzitter, Arie Sloof, bleef ook jarenlang voorzitter van de ijsclub. 

Andere bestuursleden, commissarissen en afgevaardigden waren tot 1945 onder anderen:  

S. Smit, P. Zwetsman, K. Ridder, Joh. Blaauboer, P.J. Lammerschaag, J. de Graaf, C. Mulder, P. 

Oostwouder, G. Klomp Czn, W. Wagemaker, K. Stam Mzn, C. Spaan, J. de Waal Dzn en J.K. Beets. 
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In 1933 dreigt de IJsclub Koedijk uit de IJsbond Hollands Noorderkwartier te stappen. 

Allereerst wordt op 7 november besloten geen afgevaardigde naar de algemene vergadering van de 

IJ.H.N. te sturen. 

In de volgende vergadering op 11 november zegt de heer Zwetsman, dat de kosten van de 

aansluiting bij de IJ.H.N. naar zijn mening niet opwegen tegen de voordelen van deze aansluiting. 

Volgens hem bestaat er de laatste jaren geen enkele samenwerking meer tussen bond en club. 

Voorzitter Sloof wijst er nog wel op, dat er 

bij de IJsbond 102 afdelingen zijn 

aangesloten en deze daarvoor toch wel hun 

redenen zullen hebben. Toch wordt 

besloten uit de IJ.H.N. te treden. 

Op 28 december wordt in het bijzijn van 

vertegenwoordigers van de IJsbond nog 

eens over aansluiting bij deze Bond 

vergaderd. Allereerst deelt de voorzitter 

mede, dat bij de wedstrijd in Avenhorn een 

lid van de afdeling Koedijk van deelname aan 

de wedstrijd schoonrijden werd uitgesloten, omdat Koedijk niet meer aangesloten was bij de IJsbond. 

Deze rijdster had een goede kans op een prijs, zodat dit een nadeel voor de Koedijker kas betekende. 

De vertegenwoordigers van de IJ.H.N. wijzen nog eens uitvoerig op de voordelen van aansluiting bij 

de Bond. Hierna wordt met algemene stemmen besloten toch opnieuw tot aansluiting bij de IJ.H.N. 

over te gaan. 

Op 9 november 1937 bestond de IJsclub Koedijk 40 jaar. Dit jubileum werd enige weken later groots 

gevierd in het lokaal van Jb. Groot, het Vergulde Paard. 

Voorzitter A. Sloof opende de feestvergadering met een welkomstwoord en heette speciaal de leden 

van het hoofdbestuur, de heren Margadant en Werkman, evenals de heer Teerink, secretaris van de 

Alkmaarsche IJsclub welkom. Ook burgemeester Ninaber en de oud-commissarissen van de ijsclub 

waren tot zijn grote vreugde aanwezig. 

Hij gaf vervolgens in grote trekken de 

geschiedenis van de ijsclub weer, waarbij hij 

dank bracht aan de vele oud-bestuurders en 

commissarissen voor alles wat zij gedaan 

hadden voor hun club. Tevens merkte hij op, 

dat alle commissarissen hun onkosten steeds 

uit eigen zak hadden betaald. 

Verder herinnerde hij aan het jaar 1916, toen 

de ijsclub een bedrag van 300 gulden stortte 

als steun voor degenen, die bij de 

watersnood zoveel verloren hadden. 

De heer Margadant van het hoofdbestuur 

complimenteerde vervolgens de ijsclub namens de IJsbond Hollands Noordenkwartier, bracht hulde 

aan de oud-voorzitter en erelid Jan Otto, die spreker een echte ijsliefhebber noemde en bood de 

afdeling Koedijk een bloemenmand aan. 

Ook namens het district Alkmaar werd de afdeling Koedijk geluk gewenst, waarna burgemeester 

IJspret op het Kanaal in 1926 

Schaatsen op de Veersloot in 1931 



IJsclub Koedijk 
 

Werkgroep Koedijker Verleden  www.koedijkerverleden.nl 

Ninaber de ijsclub huldigde namens het gemeentebestuur. 

Na al deze woorden gaf toneelvereniging De Roos een opvoering van het blijspel “Geld speelt geen 

rol”. Er werd voortreffelijk gespeeld en de uitvoering was een groot succes! 

Na afloop werd er gedanst bij de muziek van P. Hartland c.s. 

In 1939 werd door de Koedijker ijsclub een verloting gehouden in het lokaal van D.C. Butter, het 

toenmalige café Welgelegen. De hoofdprijs, een stofzuiger, werd gewonnen door A. Sloof. De andere 

prijzen waren voor C. Denneman, Jb. Bloothoofd, D. Duin en de weduwe Egmond. 

De opbrengst van deze verloting was een welkome aanvulling voor de clubkas. 

Na 1945 waren de bestuursleden onder anderen: 

Siem Barsingerhorn (voorzitter), Theo van Mil, Joop Masteling, Jan Barsingerhorn, Jaap Keeman, Kees 

de Waal, Jaap Butter en Maarten Barsingerhorn  

Nadat de IJsclub enige jaren was opgeheven, mede omdat er geen natuurijs was, werd in de winter 

van 1985 toch weer behoefte gevoeld aan een ijsclub. In 1986 werd zodoende de IJsclub Koedijk door 

een aantal enthousiaste ouders weer nieuw leven ingeblazen. 

Er worden schaatslessen gegeven en er is een vaste trainingsgroep. Er wordt geschaatst op ijsbaan 

De Meent in Alkmaar. Maar als er weer eens natuurijs is, worden daarop weer wedstrijden en 

toertochten georganiseerd. 

De huidige bestuursleden zijn: 

Han Masteling, Paul van der Ham, Gerard Kaatee, Niek Kuilboer en Ewout Pijpker. 

  

 

De ijsmeesters in 1963, Theo van Mil en Jaap Keeman 
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WEDSTRIJDEN EN FEESTEN OP HET IJS 

Op het ijs werden vele wedstrijden, toertochten, ijsfeesten en dergelijke georganiseerd. Ook deden 

vele Koedijkers mee aan wedstrijden en tochten buiten het dorp en soms met veel succes. 

Hierna een kleine selectie van dit alles door de jaren heen: 

DE ARRESLEE 

In 1929 werd in Nieuwe Niedorp tijdens de kermis een wedstrijd georganiseerd voor arresleden. 

Voor dit “schoonarren” hadden zich 18 deelnemers aangemeld.  De wedstrijd stond op een hoog peil 

en het publiek genoot er dan ook met volle teugen van. De eerste prijs (60 gulden) was voor de heer 

C. Spaan uit Koedijk. 

 

HARDRIJDEN OP DE SCHAATS 

In 1933 werden schaatswedstrijden gehouden op ijsbaan de Quint in Alkmaar. Hoewel de 

wedstrijdbaan met veel moeite en opoffering in orde was gemaakt, bleek deze toch nog uiterst zwaar 

te zijn. Bovendien stond er een straffe wind.  

In de serie van Zwanenburg (met J. Buis) en Koedijk (met G. Hart) moest de laatste 100 meter de 

beslissing brengen en daarbij bleek Buis de sterkste te zijn. Hij won in 1 minuut, 7 seconden en Hart 

deed er 3 seconden langer over. 

 

In 1963 werden Kees Damiaans en zijn vrouw Grietje Mulder op een tochtje over het ijs onthaald 
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In dat zelfde jaar 1933 werd er in Koedijk een hardrijderij voor heren over 500 meter gehouden. De 

uitslag was: 1. D. Slootweg; 2. N. Hartland Czn; 3. G. Hart; 4. J. de Waal Kzn; 5. P. Korver 

In 1962 werden schaatswedstrijden voor de jeugd georganiseerd op de Veersloot, achter café de 

Bontekoe. Gezien de weersomstandigheden waren de belangstelling en de deelname bevredigend te 

noemen. 

Uitslagen jongens 13 - 15 jaar: 

1. Jan de Waal; 2. Siem Broersen; 3. Cor Visser; 4. Piet Slikker; 5. Gerrit de Maijer 

Uitslagen jongens 16 jaar en ouder: 

1. Piet Kooij Hzn; 2. Nico Kuilboer; 3. Ruud Barsingerhorn Pzn  

 

DE KUILBOER-WISSELBEKER 

In 1963 organiseerde de IJsclub op het Noordeinde van Koedijk bij het Koetenest schaatswedstrijden. 

Er werden drie afvalwedstrijden gehouden, waarvoor veel belangstelling bestond, zowel bij 

deelnemers als bij publiek. 

Bij de groep van 16 jaar en ouder werd de Kuilboer-wisselbeker, die in het bezit was van Klaas Kuiper, 

gewonnen door Piet Kooij. Tweede werd Nico Kuilboer en derde Sam Kuilboer Jr. 

Bij de groep van 12 – 15 jaar werd de wisselbeker, die in het bezit was van Jan de Waal veroverd door 

Siem Broersen. Tweede werd Han Masteling en derde Adriaan Kooij. 

Voor de groep 8 – 12 jaar had de heer Kuilboer twee bekers ter beschikking gesteld. Hier werd eerste 

Jasper Karel Beets en tweede Adri Visser (beiden een beker) en derde Gerard Barsingerhorn (een 

medaille) 

De prijzen werden uitgereikt in café de Bonte Koe. 

Het ijsclubbestuur was heel gelukkig met het meeleven van de bekende ijssportliefhebber Sam 

Kuilboer Sr., die zoveel mooie prijzen beschikbaar had gesteld. 

 

Het was 1962 tussen kerst en nieuwjaarsdag. Het vroor hard en er voer geen boot door het kanaal. Een spiegelgladde ijsbaan, zonder 

sneeuw, zonder schotsen. Zo’n mooie ijsbaan hadden we nog nooit gezien! En toen ……  kwam die tanker …… de Grietje …… 
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SCHOONRIJDEN OP DE SCHAATS 

In 1922 werden  op de singelbanen in Alkmaar door de afdeling Alkmaar van de IJsbond Hollands 

Noorderkwartier wedstrijden schoonrijden voor paren georganiseerd. 

Door de ingevallen dooi moesten de duizenden toeschouwers de wedstrijden vanaf de walkant 

volgen en zagen hoe de Koedijker C. Swaag met zijn partner mej. Vader de derde prijs wisten te 

veroveren. Een knappe prestatie in dit goed bezette toernooi. 

In 1933 won mej. M.C. Spaan uit Koedijk meerdere prijzen bij wedstrijden schoonrijden. 

In de eerste helft van dat jaar werd zij 2e bij een wedstrijd schoonrijden voor dames in Avenhorn en 

met haar partner J. Klerk uit Stompetoren bij wedstrijden schoonrijden voor paren werd zij 2e in 

Hoofddorp en 3e in Avenhorn. 

In de tweede helft van dit jaar won zij in Avenhorn met een andere partner, de heer C. Meeuwig uit 

Hoofddorp, de 1e prijs bij het schoonrijden voor paren. 

DE PRIKSLEE 

In 1917 vond in Koedijk een wedstrijd hardprikken 

plaats. Er waren 17 deelnemers. 

Uitslag: 1e 20 gulden, G. Slijkerman uit ’t Zand; 2e 10 

gulden, P. Mosch uit Warmenhuizen; 3e 5 gulden, C. 

Groot uit Koedijk; 4e 2,50 gulden C. Kemper uit 

Warmenhuizen. 

De winnaar was een nieuwe ster aan de prikhemel. 

Nog nooit had hij een wedstrijd priksleeën gezien. 

Een viertal prikstokken werd door hem, deels door 

kracht, deels door onkunde, stuk geduwd. 

De favoriet voor de titel T. Pronk uit Warmenhuizen 

werd tot aller verbazing in twee ritten door C. Groot 

uit Koedijk verslagen. Nog nooit was hij zonder 

eerste prijs thuis gekomen! 

In 1933 werd door de IJsclub Koedijk een wedstrijd 

gehouden in hardprikken met hindernissen. Hieraan 

werd door 52 personen deelgenomen. 

Er waren 13 prijzen, variërend van 5 tot 2,5 pond 

spek en 2 troostprijzen, zijnde 2 worsten. 

De wedstrijd had een gezellig verloop en werd gewonnen door N. Bos, de tweede prijs was voor Jn. 

Hart. 

In 1946 werd door de IJsclub Koedijk op de eerste kerstdag een wedstrijd in het hardprikken voor 

dames uitgeschreven. De prijzen bestonden uit levensmiddelen. Door verschillende dames werd 

gestreden om de prijzen. Een zestal dames wonnen de prijzen. 

  

 

Anno 1917 
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TOERTOCHTEN 

In 1946 organiseerde de IJsclub Koedijk de 

Geestmerambachttocht. De route ging van Koedijk naar Sint 

Pancras, langs de Zomersloot, naar Warmenhuizen en terug langs 

de Diepsmeer naar Koedijk. 

Er deden 41 schaatsenrijders mee. De snelste was Jac. Masteling 

en de snelste dame Nelie Klomp. 

Start en finish waren bij café de Bonte Koe. 

In 1963, het was al maart, werd ook een toertocht over het 

Noord-Hollands Kanaal gereden. Van Koedijk ging het naar 

Burgervlotbrug, langs de Hargervaart richting Petten en dan weer 

terug. Het was prachtig weer, maar het ijs was slecht. Wie met 

rechte schaatsen begon, kwam met kromme schaatsen weer 

terug. 

In 1964 werd een toertocht door het Geestmerambacht 

gehouden. De tocht, waarvoor bij café de Bonte Koe werd 

gestart, werd door alle deelnemers uitgereden. 

Over dezelfde afstand van 20 kilometer werd ook een wedstrijd gehouden. De uitslag hiervan luidde: 

1e J. Wiedijk; 2e N. Wiedijk; 3e S. Kuilboer Szn. 

IJSFEESTEN 

In 1933 werden in Koedijk ijswedstrijden gehouden in ringsteken. 

Uitslagen: 1e mej. M. Ridder en P. Ens; 2e mej. A. Hartog en O. 

Otto; 3e mej. M. Mulder en A. Bruin; 4e mej. L. Hartland en N. 

Verwer; 5e mej. A. Geus en B. Molenaar; 6e mej. N. Visser en M. 

Schaak. 

In 1963 werden nabij Oostwijk schaatswedstrijden met 

hindernissen gehouden voor paren. 

De schaatsbaan lag er schitterend bij en er was van 

deelnemerszijde en publiekszijde veel belangstelling. De prijzen 

werden naderhand uitgereikt in het café van D.C. Butter. 

Uitslagen: 1. Han Slikker en Karin IJfs; 2. Nic Kuilboer en Ade de 

Vries; 3. Jan Beets en zijn dochter Ali; 4. Jan de Waal en Marjan 

Bloothoofd. 

SCHAATSEN VOOR DE SCHOOLKINDEREN 

In 1931 werd door de IJsclub Koedijk een ijsfeest gehouden 

voor de schoolkinderen. 

Hardrijden met hindernissen, jongens van de 6e, 7e en 8e klas: 

1e prijs, P. Oostwouder, een paar schaatsen; 2e prijs P. de Waal, een zakmes; 3e prijs P. Molenaar, 

handwarmer voor fiets 

 

Ook de dokter verplaatste zich per 

prikslede 

 

 

Zo hebben we het allemaal geleerd 
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Hardrijden met hindernissen, jongens van de 4e en 5e klas: 

1e prijs P. Stam, een zaklantaarn; 2e prijs Kees Otto, een zakpotlood; 3e prijs Alb. Jonker, spiegeltje 

voor fiets 

Hardrijden zonder hindernissen, jongens 2e en 3e klas: 

1e prijs P. Hart, een zakmes; 2e prijs Fok Jonker, een verfdoos; 3e prijs G. de Maijer, een puntenslijper 

Wegens de onbetrouwbaarheid van het ijs werd op het weiland het feest voor de meisjes voortgezet. 

Hardlopen met hindernissen, meisjes van de 6e, 7e en 8e klas: 

1e prijs Anna Molenaar, een paar schoenen; 2e prijs Trien Heeman, een flesje odeur; 3e prijs Lies 

Blom, een doos zeep 

Hardlopen met hindernissen, meisjes van de 4e en 5e klas: 

1e prijs Marie Kramer, een naaidoos; 2e prijs Rieka Butter, een portemonnee; 3e prijs Neeltje Klomp, 

een flesje odeur 

Hardlopen met hindernissen, meisjes van de 2e en 3e klas: 

1e prijs Coba Hartog, een borduurdoosje; 2e prijs Jannetje Hartog, een zakkammetje; 3e prijs Antje 

Hartog, een bal 

Ondanks het ongunstige weer was er vrij veel belangstelling. 

In 1938 werden in Koedijk schaatswedstrijden voor de schoolkinderen gehouden. 

De uitslagen waren: 

Meisjes 7e en 8e klas: 1e Marie Zwetsman; 2e Dirkje Bakker; 3e Anna Barsingerhorn 

Meisjes 5e en 6e klas: 1e Aagje de Waal; 2e Corrie Steijn; 3e Ali de Geus 

Meisjes 3e en 4e klas: 1e Guurtje Zeeuw; 2e Annie Visser 

Jongens 7e en 8e klas: 1e J.J. Yfs; 2e J. Sluis; 3e R. Koorn 

Jongens 5e en 6e klas: 1e H. Otto; 2e S. Slot; 3e H. Kramer 

Jongens 3e en 4e klas: 1e J. Beets; 2e B. Koorn 

In 1942 hield de IJsclub Koedijk een wedstrijd op schaatsen voor de schoolkinderen op het Noord-

Hollands Kanaal. De uitslagen waren: 

Meisjes 1e en 2e klas: 1e Nel Dissel; 2e M. Stevens; 3e N. Korver 

Meisjes 3e en 4e klas: 1e A. Mulder; 2e G. Nieuwenburg; 3e A. Turkstra 

Meisjes 5e en 6e klas: 1e N. Stam; G. Couvert; 3e S. de Boorder 

Meisjes 7e en 8e klas: 1e L. Pander; 2e M. Lammerschaag; 3e K. Kooi 

                                                                                                

Van Achtersloot ………………………………………………………………………………..tot Achtergraft 
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Jongens 1e en 2e klas: 1e A. Nieuwland; 2e G. Mulder; 3e N. Koedijker 

Jongens 3e en 4e klas: 1e Jb. Zwetsman; 2e G. Sloof; 3e W. Lek 

Jongens 5e en 6e klas: 1e Jn. De Wit; 2e Jn. Barsingerhorn; 3e D. Snip 

Jongens 7e en 8e klas: 1e Jn. Beets; 2e D. Haringhuizen; 3e C. Barsingerhorn 

In 1946 was er een ijsfeest voor de schooljeugd.  

De uitslagen van het hardrijden op de schaats met hindernissen waren: 

Jongens hogere klassen: 1e Adriaan Nieuwland; 2e Jacob Boon; 3e Gerrit de Groot 

Jongens lagere klassen: 1e Hans Blaauboer; 2e Jacob de Waal; 3e Harry Raat; 4e Herman Visser 

Meisjes hogere klassen: 1e Nel Dissel Cd; 2e Gerie Dissel Pd; 3e Willie Dissel Cd 

Meisjes lagere klassen: 1e Ina de Waal; 2e Gurie Langedijk; 3e Atie Blaauboer 

In 1955 werden op enige betrouwbare sloten behendigheidswedstrijden op de schaats gehouden 

voor de schooljeugd. Het onderwijzend personeel zorgde voor een goede organisatie en de juiste 

verdeling van de prijzen, veel ouders zorgden voor een goede sfeer en de jeugd nam enthousiast deel 

aan de wedstrijden. De uitslagen waren: 

Meisjes 5e en 6e klas: 1e Joke Visser; 2e Marry Smit; 3e Cockie Stikkel 

Jongens 5e en 6e klas: 1e Jan Fr. Schipper; 2e Klaas Dissel; 3e Jaap Dekker 

Meisjes 3e en 4e klas: 1e Nelly Houtman; 2e Ada Hartland; 3e Anneke Butter; 4e Tineke Oostwouder 

Jongens 3e en 4e klas: 1e Lex Schipper; 2e Oene Leistra; 3e Iwan Oud 

Meisjes 1e en 2e klas: 1e Sonja de Waal; 2e Jannie Stoffers; 3e Karin IJfs 

Jongens 1e en 2e klas: 1e Arend Stoffers; 2e Piet Vries; 3e Piet Slikker; 4e Adriaan Kooij 

 

Cor Visser 

 

Schaatsfeest anno nu 

 


