Jaarverslag 2020 - 2021.

Grou, oktober 2021.
Na een paar jaar zonder of te weinig vorst konden we dit seizoen gelukkig weer van een poosje
ijs genieten.
Begin november begonnen we weer als vanouds. De palen werden geplaatst, de greppels schoon
gemaakt en de matten gelegd. En uiteraard alle handelingen rond het vol pompen van de baan.
In november en december stelde de winter nog weinig voor. Hoewel eind november al de eerste
nachten met vorst konden worden genoteerd. Een keer zelfs 5 graden onder nul. December was
vaak grijs en vochtig. Maar een enkele keer zonnig. En zo nu en dan wat vorst aan de grond.
In januari ging het globaal zo verder. Zaterdag 9 januari viel op toen na wat regen ’s nachts het
toch nog even vroor in de vroege ochtend. Met als gevolg spekgladde wegen, code geel en oranje
in het hele land en tientallen glijpartijen. Een week later vroor de baan bij rustig weer en -4 voor
het eerst helemaal dicht. Weer was het code geel en oranje vanwege verwachte sneeuwval. Hier
werd alles ook wit door net 1 cm sneeuw. Maar bij +7 de volgende dag was alles weer snel weg.
Rond 22 januari begon een periode van lichte vorst. Een paar dagen op rij vroor het 4 graden.
Zondag 31 januari vroor het 7 graden en met -8,5 is het in Groningen het koudst sinds 2 jaar.
Bij zonnig weer durfden de eerste schaatsers het weer aan op de Ryptsjerkerpolder. Maandag
waren er veel glijpartijen door ijzel. In Bergum kon niettemin de eerste ijsbaan open. Voor de
jeugd op een ondergespoten asfaltbaan.
Na een paar superzachte dagen werden de voorspellingen voor vorst in het komende weekend
steeds stelliger. De zg. ‘splijtende polar vortex’ theorie haalde zelfs de Leeuwarder Courant en
zou zeer strenge vorst kunnen betekenen. Vrijdagmiddag (’s avonds kon niet door de Corona
avondklok) kwamen we bijeen om het scenario voor de baan open door te nemen. Zaterdag 6
februari waaide het kracht 8 uit het oosten. Het voelde als -15! We waren vroeg op de baan en
testten alle motoren. De vlaggenmast werd gerepareerd, de luidsprekers opgehangen, de
versterker aangesloten en in de buitendeur werd een chocomel verkooptafel gemaakt met een
Corona-proef scherm. Afgezien van toilet gebruik mocht door Corona niemand in de kantine
komen. Zondag was het ook overdag -5. Door de windkracht 9 ontstonden er door lichte
sneeuwval her en der duinen. Code rood gold voor het hele land. De eredivisie was afgelast en
het treinverkeer stond ook stil. In Friesland viel maar een paar centimeter maar in Winterswijk
bijv. viel wel 30 cm en bezweek een circustent onder het gewicht.
Maandag was de baan bijna dicht gevroren maar door de sneeuw met slecht ijs. Er lag een flink
duin voor de kantine. Manmachtig werd dit weg geschept. Het pad naar de kantine werd met de
blazer schoon gemaakt. Het vroor maar 2 graden terwijl in Twente -11 werd aangetikt! Pas na 8 op woensdag was het laatste wak in het midden net dicht. Het overige ijs was tussen 5 en
10 cm dik. We zetten het middenstuk af met touw en om 14.00 uur konden we open voor alleen
de jeugd.

Donderdag 11 februari vroor het tot wel 12 graden vroeg in de ochtend. Het voormalig wak was 3
cm dik en we konden de afzetting nu beperken tot alleen het middenstuk. Zo kon nu een heel
rondje worden geschaatst. Iedereen wou bij het kopen van chocomel e.d. (met de telefoon)
pinnen en zo besloten we een draadloos pinapparaat aan te schaffen en te installeren. Een
‘boppeslag’ zo bleek want hier werd volop gebruik van gemaakt. Het werd ’s middags en ’s
avonds druk op de baan. Tot wel 300 man!
Vrijdag was het na 4 graden vorst opnieuw zonnig. We schoven en borstelden de baan maar nog
steeds moest het wakplek afgezet blijven. Het was opnieuw druk en we konden flink wat nieuwe
leden noteren.
Zaterdag was opnieuw een zonnige topdag. ’s Nachts -8 en overdag -1. ’s Middags oogstten we
veel bekijks omdat St. Pieter op deze dag aankwam en ook met zijn assistent AldeMar in een
paardenrijtuig ook de ijsbaan aandeed. Voorzitter Symen heette hen van harte welkom.
Zondagnacht vroor het nog wel 4 tot 6 graden maar ’s middags was het al +2 en draaide de
wind naar het zuidwesten. Het ijs brak daardoor op het ruime water en meerdere mensen
zakten her en der door het ijs.
Maandag vroor het niet meer en werd het spekglad door de regen. Weer overal code rood. En
terwijl het voortdurend door motregende borgen we matten, banken, luidsprekers, etc. weer op.
Minder dan een week later op zondag 21 februari was het zonnig en mat Leeuwarden meer dan
15 graden! Zo warm was het op deze dag nog nooit geweest! Tot en met de donderdag daarop
was het telkens meer dan 15 graden. Opnieuw een record!
Begin maart vroor het nog een paar dagen licht. Maar daarmee kwam dan deze winter tot een
einde.
Afgezien van vorst en ijs werd en wordt alles dit jaar, net als vorig jaar, natuurlijk volledig
overheerst door het Corona virus. Gelukkig kwamen er dit jaar anti-Corona vaccins en kon
iedereen die dat wilde voor het overgrote deel al in het eerste halfjaar worden ingeënt. Daarmee
ontstond er ruimte voor enige versoepeling. Zoveel meer ruimte dat ook, met controle van een
ieders QR-code, bijeenkomsten en vergaderingen weer mogelijk zijn.
Zoals in de verslagen van meerdere voorgaande jaren al weergegeven was het Sportcentrum
voornemens haar werkzaamheden te beëindigen. De uitkomst van vele gesprekken, onderling,
met andere verenigingen en met het Sportcentrum houdt in dat er in de loop van dit jaar een
Beheerscommissie als opvolger van het Sportcentrum is ontstaan. Voor deze commissie zijn
ook nieuwe eigen statuten opgesteld. De bemensing met vertegenwoordigers uit alle
deelnemende verenigingen is als volgt: Bauke Hooghiemster (beide ijsclubs; voorzitter), Hette
Bouma (Marfûgels; secretaris), Tjitte Hemstra (GAVC; penningmeester), Alberto Kinderman
(TVG) en Jelte Annema (It Wetterlân). Natuurlijk stond Corona ook hier een vlotte voortgang
van al het overleg in de weg. Maar het eerste eigen overleg van de commissie heeft intussen
plaats gevonden. Eind november staat de formele overdracht van Sportcentrum naar

Beheerscommissie gepland. We zijn blij dat het vervolg van het Sportcentrum op deze wijze
vorm heeft gekregen.
Wederom door Corona vonden er na de eerste contacten met het PSC-bestuur geen
vervolggesprekken plaats. We zijn nu voornemens om elkaar binnenkort weer te treffen en
eigenlijk eerst opnieuw met elkaar kennis te maken.
Bijzondere dank verdient onze vaste vrijwilliger John van Es. Naast het contant innen van
contributie verzorgt John ook het schoon maken van de kantine en houdt hij zich bezig met
maaien en onkruidvrij houden van hekken en grondstroken rond de baan.
Dit jaar werd er wel weer Grouster merke gevierd maar als gevolg van Corona wel in een
ingeperkte vorm. Alleen attracties op het Halbertsma plein en directe omgeving. Ook de
Sportcentrum-zeilrace kon weer doorgaan. Reinder en Gerben Jildert de Vries van Foar It
Jonge Folkje wonnen zelfs de wisselbeker! Van harte gefeliciteerd met deze fraaie prestatie!
Onze equipe met Jan v.d Bosch en schipper Wieger van Duuren werd zevende. Otto Nakken werd
namens de IJswegencentrale tiende.
Met deze woorden besluit ik dit jaarverslag,
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