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Deel 1 (1895-1974),  
125 jaar Abcouder IJsclub
De Abcouder IJsclub heeft een lange, rijke 
historie. Aan de hand van de mondelinge 
verhalen en notulen van de vereniging, wordt 
onderstaand een poging gedaan het verleden te 
reconstrueren.

Burgemeester Doude van Troostwijk als 
schaatsvader van de Abcouder IJsclub 
Op 15 januari 1895 werd den volke van Abcoude 
door de dorpsomroeper bij bekkenslag bekend 
gemaakt, dat de heer C.J. Doude van Troostwijk, 
burgemeester van Abcoude-Baambrugge (van 
1893-1903)  en Abcoude-Proostdij, allen die belang 
stelden in de oprichting van een ijsclub uitnodigde 
tot een voorlopige bespreking ’s avonds te 20.00 
uur in café “De Wakende Haan”. Velen gaven 
aan deze uitnodiging gehoor. Het was wel laat 
in de tijd, maar met vereende krachten moest 
het mogelijk zijn om nog wat te bereiken. De 
contributie moest zo laag mogelijk gehouden 
worden, zodat niemand zich behoefde te laten 
afschrikken. Er moest een afgesloten ijsbaan 
aangelegd worden, die voor ieder toegankelijk 
was, zelfs voor mensen die geen contributie 
konden betalen. Na de rondvraag was ieder het 
eens met de voorstellen van de burgemeester en 
werd in principe tot de oprichting van de ijsclub 

besloten. Zo werd er onmiddellijk overgegaan 
tot de verkiezing van een bestuur. Als voorzitter 
werd burgemeester Doude van Troostwijk 
gekozen. Secretaris werd huisarts W.H. Koomans 
en penningmeester de heer W.H. Willems. Als 
leden van bestuur werden gekozen de heren 
D. Vermolen, C. Jongkind, J. Brouwer en W. 
Koekenbier. De jaarlijkse contributie werd gesteld 
op fl. 1,00 per seizoen. Het hoofddoel van de 
vereniging bestond uit het aanleggen van goed 
berijdbare banen, waardoor aan vele handen werk 
verschaft zou worden. De samenstelling van het 
reglement werd aan het bestuur overgelaten. Zo 
nodig zou men zich met het bestuur der vroegere 
Abcouder IJsclub in verbinding stellen, omtrent 
de eigendommen van deze opgeheven ijsclub. 
De leden van het bestuur droegen als kenteken 
een zilveren schaats met blauw en witte strik. De 
baancommissarissen droegen alleen een strik. 
Verder werd er besloten om op 5 februari 1895 met 
het vroegere bestuur een vergadering te beleggen 
en te bespreken of het mogelijk was om een groot 
ijsfeest te organiseren op het Abcoudermeer. De 
meerderheid was voor een hardrijderij met paard 
en arrenslede. 
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Wedstrijdbaan op het Abcoudermeer in de strenge winter van het seizoen 1962/1963
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Groot IJsfeest op het Abcoudermeer 
Op 12 februari 1895 werd dat grote IJsfeest op 
het Abcoudermeer gehouden. Als prijzen waren 
er kunstschatten ingezet, o.a. een pendule en een 
gouden Willem III van fl. 10,00. Het moet in deze 
periode wel een strenge winter geweest zijn, als 
men met arrenslede op het Abcoudermeer reed.

Notulen worden goedgekeurd 
Op 29 maart 1895 werden de eerste notulen 
goedgekeurd en het voorstel ter tafel gebracht om 
de eigendommen van de vroegere ijsclub over 
te nemen. Aan de rechthebbende werd fl. 1,00 
uitgekeerd. Het overgenomen materiaal bestond 
uit zwierstokken, vlaggenstokken, vlaggen, touw 
en een ringsteekpaal. Er werd besloten om contact 
op te nemen met de KNSB en men bezocht de 
jaarvergadering daarvan te ’s-Hertogenbosch. 
Er waren daar meerdere ijsclubs aanwezig, zoals 
Kralingen, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Zwolle, 
Abcoude, Loenen aan de Vecht, Amsterdam, 
Haarlem, Utrecht en Tilburg. De KNSB telde op 
deze vergadering 30 leden en 130 donateurs.

Eerste stap in de richting van samenwerking 
De Abcouder IJsclub zocht contact met Ouderkerk 
aan de Amstel voor het uitzetten van banen. Dit 
was de eerste stap in de richting van samenwerking 
voor het organiseren van schaatstoertochten. 
Op 8 januari 1896 was er een vergadering in 
de voor deze gelegenheid prachtig versierde 
Kegelbaan van de Wakende Haan. Tevens was 
er een tentoonstelling van eigendommen van 
de Abcouder IJsclub. Voorts werd er op deze 
vergadering een feestcomité opgericht voor het 
geval het ging vriezen. Hierin werden gekozen; de 
heren A. Griffioen, Jac. V. Schaick, S. Brouwer, J. 
v.d. Berg, J. Koekenbier en B. v. Oostrom. Helaas 
liet de winter het afweten. Op 26 november 1896 
werd er in de vergadering een brief voorgelezen die 
afkomstig was van Ouderkerk aan de Amstel met 
de vraag of de Abcouder IJsclub wilde bijdragen 
aan de kosten voor het plaatsen van een schot in 
de Waver bij de waterkering van het stoomgemaal. 
Dit om de stroming tegen te gaan zodat het ijs 
sneller sterk werd. De samenwerking kreeg steeds 

wat meer gestalte. Er werd een lijst van baanvegers 
samengesteld die voor een daggeld de banen 
moesten vegen. Er mocht maar één persoon uit één 
gezin werken voor dit daggeld. 

KNSB Eindwedstrijd op het Abcoudermeer 
Op 29 oktober 1897 is er een afgevaardigde 
van de KNSB op de vergadering aanwezig om 
de Abcouder IJsclub de voorkeur te geven de 
eindwedstrijd van de proefwedstrijden op het 
Abcoudermeer te organiseren. In het jaar 1898 is er 
heel wat vergaderd over deze KNSB wedstrijden. 
Hieruit blijkt dat het Abcoudermeer in die tijd 
al een belangrijke rol speelde in de schaatssport. 
Tevens werd er ook heel wat af vergaderd voor het 
organiseren van een ijsfeest ter gelegenheid van het 
tien jarig jubileum. De ‘oorspronkelijke’ Abcouder 
IJsclub bestond dus al in 1888. Dit blijkt ook wel uit 
de overleverings verhalen van het oud bestuurslid 
Nol Vermolen, de timmerman. Zijn vader vertelde 
hem dat bij de bouw van het Fort Abcoude de 
arbeiders uit Groningen en Friesland meededen 
aan wedstrijden op het Abcoudermeer. Er werd 
toen gereden voor spek en bonen. Deze arbeiders 
sliepen onder erbarmelijke omstandigheden in 
houten wagens die langs de Molenweg stonden. 
Voor deze KNSB Eindwedstrijd werd onder de 
plaatselijke aannemers een open inschrijving 
gehouden om een bestek te maken voor het 
benodigde voorgeschreven materiaal dat nodig 
was. Er was dan ook een keurig omschreven 
begroting waarin opgenomen wat er zoal nodig 
was in die tijd om een baan af te zetten. (Zo was er 
discussie over 1800 meter prikkeldraad ad fl. 40,00, 
1600 meter gewoon draad ad  fl. 25,00, 112 lange 
palen voor de buitenbaan ad  fl. 112,00, 35 lange 
palen voor de binnenbaan fl. 35,00, 75 korte palen 
fl. 40,00, 25 lange palen fl. 25,00, 75 korte palen  
fl. 15,00, 500 meter touw en latten fl. 15,00, 
krammen fl. 5,00, arbeid 10 man á fl. 1,50  
fl. 15,00, huur voor 50 vlaggenstokken fl. 10,00, 
bindtouw fl. 10,00, arbeidsloon fl. 75,00, landmeter 
fl. 10,00, politie fl. 15,00, advertentiekosten  
fl. 15,00, hartrijderstent fl. 40,00 en het drukken van 
de  entreekaarten fl. 5,00. Totaal een bedrag van  
fl. 507,00. Dit was voor die tijd een grote 
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Arrensleewedstrijd op het Abcoudermeer met een van de 
prijswinnaars

IJstoerisme op de Angstel bij ‘t Meerhuis
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uitgave voor het organiseren van deze KNSB 
Eindwedstrijden. Op de vergadering in 1899 
hadden er vijf aannemers ingeschreven. Dit 
waren Joh. Rentink fl. 497,00, V de Vecht fl. 416,00, 
Wassink fl. 415,50, J. Leurs fl. 415,00 en Koster fl. 
399,00. Op 26 oktober 1899 kreeg de secretaris 
de opdracht om aan de KNSB kenbaar te maken, 
dat alle leden van het bestuur in verband met de 
hoge kosten afzagen van het organiseren van de 
eindwedstrijden op het Abcoudermeer.

Ook toen waren er periodes zonder 
beschaatsbaar ijs 
Op de vergadering van 23 november 1900 telde 
de vereniging 127 leden en was er een batig saldo 
van fl. 342,25 in kas. Op 14 november 1901 werd 
besloten om bij sterk ijs een schot te plaatsen 
in het Gein. De notulen geven aan dat er geen 
beschaatsbaar ijs was in dat jaar. In 1903 bedankte 
burgemeester Doude van Troostwijk als voorzitter. 
Hij werd opgevolgd door burgemeester W.B. 
Sandberg en hiermee had de ijsclub weer een 
burgemeester als schaatsvader. In deze vergadering 
werd er ook gestemd of het wel zin had om 
aangesloten te blijven bij de KNSB. Het voorstel 
om afscheid te nemen werd met tien tegen zeven 
stemmen verworpen. In 1904 werden er twee 
handijsschaven aangeschaft. Deze zijn nog steeds 
in het bezit van de ijsclub.

Ministeriële vergunning om te mogen schaatsen 
op de Fortgracht  
De fortgracht als onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam had een militaire bestemming en de 

Abcouder IJsclub wilde bij sterk ijs daar graag 
gebruik van maken. In 1905 krijgt de Abcouder 
IJsclub een officiële ministeriële vergunning 
om te mogen schaatsen op de Fortgracht. De 
gelegerde soldaten op het Fort Abcoude hadden 
altijd een extra verzetje als er ijs was en deden 
mee aan wedstrijden op het Abcoudermeer. 
De verstandhouding was dus prima. Tot op dit 
moment maakt de ijsclub nog steeds gebruik van 
de fortgracht als ijsbaan,  dat is inmiddels dus al 
115 jaar.

Abcouder IJsclub sluit zich in 1908 aan bij de 
Stichtsche IJsbond 
Door zich als ijsclub aan te sluiten bij de Stichtsche  
IJsbond,(opgericht in 1907 te Utrecht) kreeg men 
een betere aansluiting op de regio en werden 
een paar keer bondstochten georganiseerd. 
Ook probeerde men vaarverboden in te stellen, 
maar dat lukte niet erg. Enkele burgemeesters 
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IJspret op het Abcoudermeer bij ‘t Meerhuis

Winterbeeld van de Angstel ter hoogte van het 
Amsterdams Koffiehuis
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namen het zelfs op in de politieverordening. 
De Stichtse IJsbond heeft 15 jaar bestaan. In de 
ledenvergadering kwam de heer Lustenhouwer 
met de vraag of de ijsclub de baan wilde vegen 
van café De Vink tot aan de molen van Verdonk, 
hij was van mening dat dit stuk op het Gein niet 
goed verzorgd werd. De heer Jan Trouw vond 
dat het geld dat doordeweeks aan de baanvegers 
uitgegeven werd, weggegooid geld was. Maar 
wel was hij van mening dat de baan op zondag 
schoon moest zijn voor het schaatstoerisme. In 
1912 bedankte burgemeester W.B. Sandberg als 
voorzitter. Dr. Moinat opende de vergadering als 
tijdelijke voorzitter. D. Vermolen, als spil van de 
Abcouder IJsclub,  gaf te kennen dat hij 60 jaar was 
geworden en het bijltje erbij neergooide. 

Abcouder IJsclub zit goed bij kas 
In de algemene ledenvergadering van 1913 
had de Abcouder IJsclub fl. 700,00 in kas en 

dat was voor die tijd een groot bedrag. De 
nieuwe voorzitter werd burgemeester Baron 
van  Tuyll van Serooskerken en hiermee had de 
ijsclub weer een burgemeester als schaatsvader. 
Tijdens de vergadering gaven vele leden aan 
te willen bedanken voor het lidmaatschap van 
de Nederlandse Schaatsbond en de Stichtsche 
IJsbond (Men was het niet eens met het beleid). 
Op 12 december 1916 heeft na een klacht van de 
Abcouder IJsclub, de directeur van de melkfabriek 
te Uithoorn zijn schippers opdracht gegeven, 
dat zij het Abcouderneer niet meer mochten 
doorkruisen. Zij moesten bij vriezend weer de 
kanten aanhouden om de melkfabriek die toen aan 
het Abcoudermeer lag te bereiken. In 1917 werd 
burgemeester de Beaufort gekozen tot voorzitter en 
was dit de vierde schaatsvader van de ijsclub.

1917 arrensleewedstrijden op het Abcoudermeer 
Op 3 februari 1917 waren er arrensleewedstrijden 
op het Abcoudermeer en dit betekende dat het 
een strenge winter was. Over deze wedstrijden 
wordt er weinig vermeld in de notulen. In 1919 
lag de ijsclub weer overhoop met de Nederlandse 
Schaatsbond. Met 6 stemmen voor en 4 tegen 
werd er uiteindelijk toch besloten om uit de bond 
te stappen, wel bleef men lid van de Stichtsche 
IJsbond. Op 7 december sprak de penningmeester 
zijn ongerustheid uit over de vele opzeggingen 
van leden. Dit kwam door de ijsloze winters in 
die periode. Een paar dagen na deze vergadering 
waren alle wateren bevroren, doch enkele dagen 
hierna weer ontdooid. De voorzitter stelde 

Abcoude IJsbaan bij ‘t Meerhuis

Koek en Zopie op het Abcoudermeer met rechts het oud bestuurslid Nol Vermolen
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voor om enkele kerstkransen te verloten op de 
eerstvolgende ledenvergadering. Hij hoopte 
dat er op deze manier wat meer leden op de 
vergadering zouden komen. De heer Jan Trouw 
was een van de leden die als afgevaardigde naar 
de Stichtsche IJsbond ging. In 1921 waren er 12 
personen op de ledenvergadering en won Jan 
Trouw de kerstkrans. In 1922 werd de heer G.J. 
Backer waarnemend voorzitter. De heer Jan Trouw 
deelde de vergadering mede dat de Stichtsche 
IJsbond was opgeheven, mede omdat de ijsbond 
van Utrecht ook was opgeheven. Het resterende 
saldo in kas werd overgeheveld naar het Hollands 
Noorderkwartier.

Abcouder IJsclub sluit zich aan bij de IJsbond 
Hollands Noorderkwartier 
De heer Jan Trouw was een groot voorstander 
om aan te sluiten bij de IJsbond Hollands 
Noorderkwartier. Deze ijsbond was in 1895 
opgericht. Op 31 januari 1924 was er een grote 
opkomst op de ledenvergadering. Enkele 
namen uit die tijd waren: W. Burger, J. Katee, N. 
Hoogenhout, G. van Riemsdijk, D. de Koning, 
Th. Moinat, Rosenkötter, Anderson, H. Sprey, 
A. Gorlee, B.J. v.d. Kroon, A. van Eck, A. Prins, 
J.Klunder, J. Dieckmans, C en L. Kouw en  
J. Leurs. In totaal werd de vergadering door 34 
personen bezocht. In kas was er fl. 283,00. Op deze 
vergadering bracht de voorzitter Dr. Koomans 
een voorstel ter tafel voor het organiseren 
van wedstrijden in het schoonrijden. Op de 
ledenvergadering uit 1926 werd Burgemeester  
C. Dedel tot voorzitter gekozen. Het voorstel kwam 
om een nieuwe ijschaaf te vervaardigen en volgens 
de materiaalmeester kon deze door paarden 
getrokken worden. Deze ijschaaf is ook nog steeds 
in het bezit van de ijslub. Een van de leden kwam 
met het idee om in de zomer een rolschaatsdag te 
organiseren, met na afloop dansen. Helaas viel dit 
gebeuren in het water. Bij goedgekeurd ijs werd 
er een blauw/witte vlag bij de zwemvereniging 
aan het Abcoudermeer en bij het Gein gehesen. De 
heer van Walbeek won op deze vergadering een 
ets. Ook werd er voor het eerst gesproken over 
een verlichte ijsbaan in de vorm van gaslampen. 
Op de vergadering van 10 december 1927 werd 
besloten om verbandtrommels aan te schaffen en 
deze werden geplaatst bij het Meerhuis en de Vink 
aan het Gein. Dit keer was de heer van Riemsdijk 
de winnaar van een ets. In 1928 won de heer Buis 
de ets.

1929  was een zware winter 
In april 1929 werd er na een strenge winter weer 
een vergadering gehouden. De heer J. Wouters 
kreeg hier als kampioen van Abcoude een medaille 
uitgereikt. Hij was als winnaar uit de bus gekomen 
vanwege het winnen van zware kampen tegen 
elkaar (wedstrijden op het ijs). Ook was er veel 

geld uitgegeven voor het schoonmaken van de 
ijsbanen. Het kassaldo was dan ook gedaald 
tot fl. 25,00 De heer M. Pander stelde voor om 
ronde banen op het Abcoudermeer te maken. 
De ets werd deze keer gewonnen door de heer 
Bocxen. Op de ledenvergadering in 1930 werd 
discussie gevoerd over de ‘schaatsrechten’ op 
het Abcoudermeer. Het grootste gedeelte van 
het water van het Abcoudermeer viel namelijk 
onder het beheer van de gemeente Amsterdam. 
Ook kwamen de bondswedstrijden aan de orde, 
de heer Jan Trouw werd districtsvoorzitter van 
de Vechtstreek en de heer Pander werd benoemd 
tot secretaris. Burgemeester Dedel won de ets die 
was aangeboden door de heer Kouw. Ook werd er 
gesproken over uitbreiding van de verlichting op 
de Fortgracht. In 1931 werd er veel vergaderd wat 
blijkt uit de diverse verslagen uit deze periode van 
de hand van de heer Pander. Er werd veel aandacht 
besteed aan de reddingsmiddelen voor op het ijs. 
De heer Bocxen was de ervaringsdeskundige op 
dit gebied, want hij was al eens een keer gered 
door middel van het reddingsmateriaal van de 
Abcouder IJsclub. Het kwam nogal eens voor dat 
men door het ijs zakte en Dr. Van Gortel (huisarts 
en bestuurslid) stelde voor om touwen aan te 
schaffen, zodat de redders deze om hun middel 
konden knopen. Een dagkaart op het ijs kostte in 
die tijd fl. 0,10.

Abcouder IJsclub gaat schaatsers uitzenden 
In 1932 wordt er voor het eerst gesproken over het 
uitzenden van schaatsers om in Noord-Holland 
wedstrijden te rijden. De heer Bocxen zag er 
niet veel in, maar de heer Jan Trouw zag het wel 

Schaatsplezier op de Angstel aan de Voordijk
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zitten en er werden wat namen genoemd door 
het lid de heer Anderson. In aanmerking voor 
het vertegenwoordigen van de IJsclub kwamen 
de heren A. Kolenberg, J. Wouters en een van de 
jongens Albers woonachtig aan de Stokkelaarsbrug. 
Ook kwam het voorstel ter tafel om zich ook weer 
aan te sluiten bij de Schaatsbond.

Aanleg eerste landijsbaan  
In de ledenvergadering van 1933 werd het voorstel 
gedaan om een veilige en gezellige landijsbaan aan 
te leggen op het land van Oostrom gelegen tussen 
de Koppeldijk en de Angstel, waar nu de wijk 
Angsteloord is gebouwd. In verband met de drukte 
bij wedstrijden zag de heer Kolenberg graag een 
politieman op de ijsbaan. Burgemeester Des Tombe 
werd tot voorzitter gekozen. Er was een prima 
winter geweest hetgeen bleek uit de hoge uitgaven 
over dit jaar van fl. 1.244,74. Daartegenover stond 
aan inkomsten fl. 1.232,21. Er was dus een tekort in 
de kas en er stond nog een rekening van de heer D. 
Vermolen (timmerman) open. De heer Jan Trouw 
gaf in deze vergadering een uiteenzetting over wat 
beroepsrijders zijn.

Eerste vrouw meldt zich aan om de algemene 
ledenvergadering te mogen bijwonen 
In 1936 vroeg mevrouw Pape aan de voorzitter om 
de vergadering te mogen bijwonen. Dit in verband 
met een lichtbeeldpresentatie door de heer Jan 
Trouw over “IJsgenoegen en IJstoerisme”. De heer 
E. Post vertoonde een film over de feestweek van 
Abcoude uit 1936. De notulen van 1939 melden 

dat een baanveger fl. 0,40 per uur verdiende. Het 
eenmaal vegen van de banen voor het ijstoerisme 
kwam de ijsclub op fl. 75,00 en dat is 187,5 uur 
werk. In 1941 werd er een dam in de Holendrecht 
geslagen. Dit in verband met de aanleg van een 
nieuwe weg tussen Amsterdam en Utrecht (de 
A2). Over het uitgegraven gedeelte Voetangelweg 
voer een pontje. Het werk kwam stil te liggen in de 
Tweede Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog bracht de ijsclubs in de 
problemen 
Tijdens de Bezettingsjaren moest op last van de 
Duitsers de titel ‘Koninklijke’ van de Koninklijke 
Nederlandse Schaats Bond (KNSB) worden 
geschrapt en werd de officiële benaming van de 
bond, pijnlijk genoeg, NSB. Dit werd door de vele 
ijsclubmensen niet in dank afgenomen. Men was 
van mening dat er meerdere clubs samengebracht 
moesten worden. Vinkeveen had in die tijd vier 
ijsclubs. Men dacht ook na over het organiseren 
van lange ijstochten en ook werd gediscussieerd 
over routes naar Amsterdam en Gouda. Abcoude 
kon daarin betrokken worden. Alleen de zondag 
was een probleem vanwege de zondagsrust. 
Volgens Dr. Van Gortel was er een groot gebrek 
aan EHBO’ers. In 1942 was de kaspositie erg slecht. 
Er was wel veel ijstoerisme, maar dit bracht weinig 
op, door de oorlogstijd. Op 22 januari was er een 
dorpentocht en het tekort liep op tot fl. 125,00. 
Er was veel verlies aan materiaal, het werd tot 
brandhout gehakt en opgestookt. Wel werd er 
gesproken over de mogelijkheid om muziek op 
de ijsbaan ten gehore te brengen. Op 27 januari 
1942 vroor het 27,4 graden Celsius onder nul. 
Op het ijs is er in verband met de oorlog en de 
extreme kou niets te doen. In 1943 werden er 
leden te werk gesteld in Duitsland en de huur van 
de Fortgracht moest nu aan de Duitse instanties 
betaald worden. Men was hier fel op tegen en 
weigerde te betalen. In 1944 mocht er in verband 
met de bezetting door de Duitsers niet vergaderd 
worden. Er moest speciaal toestemming gevraagd 
worden en op de Fortgracht mocht niet geschaatst 
worden. Het was een strenge winter en tussen 
Abcoude en Ouderkerk aan de Amstel werd een 
‘snerttocht’ georganiseerd (erwtensoep kon men 
nog wel maken in deze moeilijke oorlogstijd). 
De burgemeester deed hier ook aan mee. Ook 
de wedstrijden onder de leden liepen terug door 
gebrek aan deelnemers en de bestuursleden 
moesten de leeggevallen plaatsen opvullen. Uit de 
overleveringsverhalen van de heer Nol Vermolen 
blijkt dat de vergaderingen van de Abcouder 
IJsclub ondergrondse vergaderingen waren 
geworden.

Oud secretaris van het Angsteldistrict, Menno Pander 
met zijn moeder
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De Abcouder IJsclub krabbelt na de 
bevrijding weer op 
Op 21 december 1945 was er weer een eerste 
openbare ledenvergadering na de bevrijding. 
Zoals uit de notulen valt op te maken, heeft het 
nooit lekker geboterd tussen de Abcouder IJsclub 
en de Schaatsbond. Er werd gepraat over een 
kliek en dictators van de Schaatsbond. Dit kwam 
vooral in de oorlogsjaren tot uiting. Zoals zo 
mooi omschreven, ‘lieten de trouwe ijsminnende 
vaderlanders zich niet gebruiken door deze lieden’. 
De ijsclubs waren van mening nu de voorzitter  
van de bond was overleden, er nieuw leven in de 
KNSB geblazen moest worden (het beleid was na 
de oorlog verandert bij de KNSB). Inmiddels was er 
ook een probleem ontstaan over de ‘tenters’ (koek 
en zopiehouders), deze lieden kochten gebruikte 
kaarten op en verkochten ze voor half geld.

Dr. Van Gortel wordt gekozen als voorzitter 
In 1946 wordt de traditie van burgemeesters als 
‘schaatsvaders’ doorbroken en wordt Dr. van 
Gortel als eerste huisarts gekozen, tot voorzitter. 
Er was voldoende ijs en er werden drie mannen 
afgevaardigd om in Loosdrecht te gaan  rijden. 
Het was een jongen van Verheem en twee jongens 
van Bocxe. Helaas bakten ze er niet veel van en 
werden door het schaatspubliek uitgemaakt 
voor ‘turfrijders’. De heer Willem Vermey werd 
gekozen tot voorzitter van de commissie van 
kinderwedstrijden en deed dit vele jaren achtereen. 
De KNSB was mede door toedoen van de heer 
Jan Trouw na de oorlog voor 80% bijgedraaid en 
werd nu een overkoepelend orgaan. De baanvegers 
kregen nu een vergoeding van fl. 1,00 per uur. Het 
vroor zo hard, dat er op het Abcoudermeer grondijs 
ontstond. Helaas werden de vergaderingen nog 
immer  slecht bezocht. Vermolen stelde ietwat bitter 
vast ‘dat Abcoude slaapt’. Er was maar één jongere 
op de vergadering aanwezig en dat was de heer 
Van Eck junior. De heer Jan Trouw wist zich nog 
te herinneren dat Jaap Eden op het Abcoudermeer 
had gereden. De heer van Eck zag graag dat er 
een revue over de afgelopen vijftig jaren van de 
Abcouder IJsclub werd gemaakt. Helaas was er te 

weinig documentatie en had de secretaris alleen 
globale notulen bijgehouden zonder bruikbare 
anekdotes. In het seizoen 1947/1948 was er geen 
beschaatsbaar ijs. De heer Pape beklaagde zich 
er over, dat er zo weinig leden de vergadering 
bezochten. De heer Storm wist de oorzaak wel, 
hij riep; ‘Abcoude is morsdood en met nog geen 
knuppel uit het hoenderhok te krijgen’. Dit was 
immers bij veel verenigingen het geval. Alleen 
als er voor fl. 40,00 aan drank geschonken werd 
bij Van de Kroon (Amsterdams Koffiehuis) kreeg 
men de Abcoudenaren ‘aan het schuiven’ stelde 
Storm vast. Commentaar was er altijd genoeg. 
De heer Storm vertelde de vergadering dat de 
saamhorigheid in Baambrugge veel beter was. Het 
spande er in die tijd om of de Abcouder IJsclub 
nog wel kon blijven bestaan. Het was de enige club 
waar een ieder terecht kon. Het werd een mislukte 
vergadering, niet wetende dat er acht dagen voor 
deze vergadering door de voorzitter Dr. Van Gortel 
(huisarts) geholpen was om een nieuwe kracht 
voor de vereniging op de wereld te brengen, en wel 
Ton Pepping. Op deze vergadering werd door M. 
Pander een konijn gewonnen, Jan Kolenberg won 
een fles jenever en de heer Valenkamp Sr. won een 
taart. In 1950 was er niet lang ijs.

De jongeren weten de Abcouder IJsclub te vinden 
In 1951 zijn er wél veel jongeren op de algemene 
ledenvergadering aanwezig en dit gaf het 
bestuur weer moed. Het ijsbaanmateriaal dat lag 
opgeslagen op de zolder boven de paardenstal 
van “De Eendracht” werd nu verplaatst naar de 
boerderij aan Meerweg, het bedrijf van de heer 
de Graaf de nieuwe materiaalcommissaris  De 
heren Siem Albers en G. van Schaick werden 
aangesteld als baancommissaris en de heer Holla 
ging zich bemoeien met de kinderwedstrijden. 
Weer werd er gesproken over een landijsbaan 
en men ging onderzoeken of dit in de nieuwe 
uitbreidingsplannen gerealiseerd kon worden. De 
vrijwillige brandweer wilde men dan inzetten om 
de ijsbaan op te spuiten. Ook behoort de Ijsclub 
in 1951 tot het ‘Angstel-district’. De KNSB zat 
in geldnood dus moest elk lid fl. 0,05 afdragen. 

Wedstrijdleiding Abcouder IJsclub bij wedstrijden op de 
Angstel aan de Molenweg

Start wedstrijd op de Angstel aan de Molenweg. De 
ijsclub was weer opgekrabbeld na de oorlogsjaren
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Ook werd de route door de rivier de Holendrecht 
weer geopend, er was nu een viaduct gebouwd. 
De heren Stam en Trouw vertoonden films over 
ijsvermaak.

Dorpsomroeper kondigt in 1952 een 
ijsclubvergadering aan 
Op 9 december 1952 werd er door de 
dorpsomroeper een ijsclubvergadering 
aangekondigd. In deze vergadering werden de 
heren Kolenberg en Vermolen benoemd tot Erelid. 
De heer S. Albers zag graag een grote toertocht 
gehouden worden  in onze streek (de eerste aanzet 
tot samenwerking). De winter viel vroeg in dit jaar 
en wel op 29 december 1952. Er werd elektrakabel 
voor de ijsbaanverlichting aangeschaft. Op de 
ledenvergadering  kwam een vraag van één van de 
leden ‘hoe lang een korte baan moet zijn’. Helaas 
wist geen van de bestuursleden hier een antwoord 
op te geven. Waarop de vragensteller hen 
mededeelde  dat zij alleen maar verstand hadden 
van sleetje rijden en onderlinge wedstrijden. De 
onderlinge samenwerking kwam ter sprake en de 
heer M. Pander zag wel wat in de samenwerking 
met de omliggende ijsclubs.

1953 eerste vergadering van de Samenwerkende 
IJsclubs in het Angstel- en Plassengebied 
In 1953 werd er een eerste vergadering belegd 
met de omliggende IJsclubs in de “Wakende 
Haan” en werd de Samenwerkende IJsclubs in 
het Angstel- en Plassengebied een feit. In 1954 
mocht er niet meer op de Fortgracht geschaatst 
worden in verband met militaire overwegingen. 

Een landijsbaan kwam weer ter sprake en er werd 
heel wat af vergaderd over het organiseren van 
dorpentochten. In de vergadering van 1956 was 
er heel wat te doen over het slecht functioneren 
van een geleende installatie voor op de ijsbaan. 
Dit toestel bleek een geluidsinstallatie te zijn van 
de Abcouder Feestcommissie. Het buizentoestel 
voldeed niet in verband met de kou. Het vroor 
op 16 februari 26.6 graden celsius onder nul. De 
georganiseerde kinderwedstrijden waren een groot 
succes. Ook de priksleewedstrijden voor dames 
en de kortebaanwedstrijden voor mannen genoten 
grote belangstelling. Er was veel ijstoerisme 
en een drukke schaatstoertocht waar zelfs een 
lid van het Koninklijk huis en een Minister aan 
meededen (wie dat waren vermelden de notulen 
niet). De plaatselijke kruidenier Veerman van 
de 4=6 supermarkt gaf de koek en smul voor de 
halve prijs en dit werd zeer gewaardeerd. De 
winter van 1956/1957 was een zachte winter. Het 
bestuur zag graag een ijsbaas (ijsmeester) op het 
ijs die samenwerkte met de andere ijsbazen van de 
naburige verenigingen. De heer M. Pander vond 
men hiervoor niet zo geschikt want hij sloeg te veel 
eendenbijten. De heer Chris Albers werd gekozen, 
omdat hij in het gewestelijk bestuur zat en al veel 
ervaring had. Het nieuwe bestuur had als taak om 
met zijn helpers de organisatie goed op poten te 
zetten. Het bestuur uit die tijd bestond uit Dr. Van 
Gortel, M. Pander, de heer Storm (net overleden), 
Chris en Siem Albers, Joop Backer, W. Vermey, H. 
de Groot, B. Albers, B. Kolenberg, de heer Holla, 
de heer J. v.d. Peppel en Jan Trouw die tevens 
toercoördinator was. Men had toen een groot 
bestuur. In 1958 was er een voordelig saldo van fl. 
378,48 in kas. Er kwam ook weer een mogelijkheid 
om op de Fortgracht te mogen schaatsen. Ook werd 
gesproken over een ijsbaan op het Gein want dat 
was voor de stedelingen een geliefd stuk ijs en men 
wilde een Geintocht organiseren. De IJsbaas hield 
zich aan zijn opdracht en zei dat eerst de gepachte 
ijsbaan op het Abcoudermeer in orde moet zijn, 
want waar haal je alle mensen vandaan om de 
banen te vegen.

In de notulen van 1957/1958 wordt voor het eerst 
gesproken over een gemotoriseerde veegmachine  
De heer Knevel uit Driemond dacht aan een kleine 
tractor met schuif. Chris Albers zag wel wat in 
een gemotoriseerde rolbezem. Jan Trouw was  
van mening dat er bij een goed verzorgde baan 
veel toeristen zullen komen. Ook was hij er een 
groot voorstander van om ze dan een aandenken 
in de vorm van een penning te geven. Chris 
Albers wilde fl. 1.300,00 op tafel krijgen om een 
gemotoriseerde rolbezem aan te schaffen. Het was 
een raar ijsseizoen met veel onbetrouwbaar ijs. In 
1959 kwam men met het voorstel om aandelen uit 
te brengen, om zo een rolbezem aan te schaffen. 
Ook werd er een voorstel gedaan om de rolbezem 

Schaatstoerisme op de Angstel bij de Hulksbrug
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van de gemeente te huren. Dit winterseizoen 
was er geen ijs. Op 16 november 1960 werd Dr. 
Wiersma gekozen tot voorzitter en kreeg de ijsclub  
toestemming  om de rolbezem van de gemeente te 
gebruiken. 

In 1961 krijgt de Abcouder IJsclub de 
Kampioenschappen van het Gewest Noord-
Holland/Utrecht toegewezen 
Er wordt voor het eerst gepraat over het aanvragen 
van een subsidie bij de gemeente, maar hier zag 
men toch maar vanaf. Het seizoen 1960/1961 is 
een kwakkelwinter. In het seizoen 1961/1962 was 
het dan eindelijk winter en op 28 december waren 
er de kampioenschappen van het Angstel-district 
(samenwerkende ijsclubs). De eerste plaats werd 
behaald door de heer A. Voorneveld, Tweede 
plaats de heer G. Holla, de derde plaats Ben van 
Beusekom en de vierde plaats A.v.d Grift. Ook was 
er een wedstrijd voor de dames. De eerste plaats 
werd gehaald door mevr. J. Pauw, tweede gedeelde 
plaats door mevr. Albers en mevr. Kolenberg en de 
derde plaats ging naar Riet Vermolen. De familie 
Determan verzorgde de koek-en zopietent op het 
Abcoudermeer en verrichte daarnaast al vele jaren 
hand-en spandiensten voor de ijsclub. De toertocht 
ging helaas niet door.

Abcouder IJsclub geeft voor het eerst 
droogtraining en een druk winterseizoen 
1962/1963 
Onder leiding van de heer Joop Backer werd er 
voor het eerst droogtraining (zomertraining) 
georganiseerd. Er deden zo’n dertig jongeren aan 
mee. Het seizoen 1962/1963 was een druk seizoen 
voor de Abcouder IJsclub. Er werd een grote 
prestatietocht op het Abcoudermeer georganiseerd 
en dit was een groot succes. Helaas viel dit niet 
in goede aarde bij de omliggende ijsclubs (men 

Schaatswedstrijden voor de jeugd op het Abcoudermeer met op de achtergrond de Motex winter 1961/1962

IJspret op de Angstel aan de Voordijk
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was jaloers op de Abcouder IJsclub dat zij dit voor 
elkaar kregen). De Abcouder IJsclub zat weer 
goed bij kas, totaal fl. 1.635,38. Er waren flessen 
sterke drank bij Van de Kroon bij het Amsterdams 
Koffiehuis gehaald zonder dat het bestuur hier van 
af wist. Mevrouw Albers (tante Truus genoemd) 
heeft de hele winter achter de jongens aangehold 
met koffie en broodjes. Zij was de spil achter de 
hard werkende mensen op het ijs. Ook werden de 
banen voor wedstrijden en de grote Angstel- en 
Plassentocht met de jeep van de gebroeders Albers 
tot ver in de omtrek geschoven. Dit was zwaar 
werk en men reed nog al eens een schuif kapot, 
waarop Siem Albers weer moest uitrukken om er 
zorg voor te dragen dat het materiaal in een snel 
tempo werd hersteld. De veegploeg bestond uit 
Cor v.d. Pol, Joop Backer en Co van Havekotte. 
Inmiddels was het ijs niet meer met normale 
schuiven schoon te krijgen. Bij Smederij Prins werd 
van stalen balken een V vormige schuif gelast en 
met geweld werd er een baan getrokken. Dit trok 
veel schaatsliefhebbers, waaronder Henk v.d. 
Grift en Gerben Karsten die allebei bij de familie 
Albers overnachten. Het was dan ook een strenge 
winter met veel wedstrijden, veel ijs en ook veel 
sneeuw. Tot ver in maart 1963 lag er nog ijs. In 
november 1963 was er een filmavond over het 
schaatsgebeuren in het Amsterdams Koffiehuis en 
Henk v.d. Grift was gastspreker. De avond werd 
druk bezocht. 

Domeinen geeft toestemming om weer te mogen 
schaatsen op de Fortgracht 
In 1964 mocht de Abcouder IJsclub weer officieel 
op de Fortgracht Schaatsen, dit door toedoen 
van ZKH Prins Bernard, men is hier tien jaar met 
ondersteuning van Burgemeester Knoppers en Jan 
Trouw mee bezig geweest. Men zag bij Domeinen 
toch wel in dat men de Abcoudenaren niet van de 
Fortgracht kon afhouden, want zo gauw er ijs was 
werd er daar geschaatst. Het seizoen 1963/1964 
werd omschreven als een kwakkelwinter. De 
heer M. Pander trad na 35 jaar trouwe dienst af. 
Zijn leeftijd was 70 jaar en hij werd benoemd tot 
erelid. De heer Rien Nouwen volgde hem op. Bab 
Eikelenboom wilde meer muziek en amusement op 
het ijs, maar vooral was hij een groot voorstander 
van ‘zwieren ’ (een vorm van schoonrijden). Hij 
was dan ook regelmatig op het ijs te vinden om zijn 
zwierkunst te tonen.

Abcouder IJsclub nu ook actief met 
schaatstraining op de Jaap Edenbaan 
Op 15 november 1965 waren er 32 personen op de 
vergadering aanwezig. Ook waren er nu 20 leden 
actief met schaatstraining op de Jaap Edenbaan. 
Er volgde een aantal jaren met winters zonder 
beschaatsbaar ijs. In 1967 vertrok de Fortwachter 
de heer v.d. Wulp en werd opgevolgd door de 
fam. Souwer die warme voorstanders waren van 

goede samenwerking met de Abcouder IJsclub. Op 
30 december 1969 trad de Heer Holla af en werd 
opgevolgd door Ton Pepping, die het materiaal 
onder zijn beheer nam. Hij was al vanaf 1963 
actief op het ijs bij de ijsclub. Het materiaal werd 
verhuisd van de boerderijzolder van dhr. de Graaf 
aan de Meerweg, naar de zolder boven de tot 
kantine verbouwde genieloods van de Stichting 
Viscentra Gehandicapten aan de Fortgracht.  
Op 1 Februari 1968 is de Harley Davidson 
ijsveegmachine aangeschaft en stond klaar om 
ingezet te worden. Op 1 januari 1970 werd de 
nieuw aangeschafte verlichting geplaatst op stalen 
mastvoeten die toen nog in de Fortgracht stonden. 
Dit trok veel publiek. De Harley Davidson werd 
ingezet en zakte al rap door het ijs. De gebroeders 
Albers lieten de motor bergen en repareren. In 
1973 werd Henk Potharst secretaris en kwam 
Johan Ostendorf in het bestuur. In 1974 bestond 
het bestuur uit Dr. C. Wiersma (voorzitter), de heer 
H. Potharst (secretaris) en de heer van Rossum 
(penningmeester), A. Pepping, J. Ostendorf, J. 
Backer en T. de Haan.

Opgemaakt uit de notulen van de Abcouder 
IJsclub, door Ton Pepping.

Fotomateriaal: archief Abcouder IJsclub, fam. 
Trouw

Ruud Albers op de Harley Davidson op het Abcoudermeer
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