Jaarvergadering Thialf
16 november 2016

Oprichtingsdatum Thialf
Activiteiten uit kasboek en ‘eerste’ notulenboek.

Aldert Pilkes

1. Oprichtingsdatum Thialf
• Vraag bestuur om uit te zoeken wat de exacte oprichtings datum van
IJsclub Thialf is.
• Op 2 januari 1900 is deze vereniging heropgericht. Welke datum ligt
hiervoor ???
• Doos documenten gehad : 1 kasboek en 2 notulenboeken
• Navraag Margreet Hoek ;
• Boek Driehuizen 100 jaar ijsclub geraadpleegd ;
• Archief IJsbond Hollands Noorderkwartier geraadpleegd ;
• Regionaal Archief bezocht.

• Onderzoek is nog niet klaar want streven is de vroegste datum ‘te vinden’.

2. Wat ga ik vertellen
• Wat ik tot nu toe heb gedaan / gevonden;
• Highlights uit eerste notulenboek en kasboek ;
• Wat nog te doen om tot exacte oprichtingsdatum te komen .
• Daarna gelegenheid tot vragen stellen ?

Andere ijsclubs in omgeving.
•
•
•
•
•
•

Driehuizen opgericht in 1904;
Schermerhorn in 1921 [ is voorloper];
Graft in 1942 ;
West Graftdijk in 1908 ;
Oost-Graftdijk in 1908 ;
De Rijp : 12 januari 1886 in notulen-boek / registratie in archief KNSB op
7-11-1894. Krantenartikel over wedstrijden uit 1899.

Archief IJsbond Hollands Noorderkwartier [bestaat vanaf 1895 ] :
•
Notulen van 23 maart 1895 t/m 21-11-1897 doorgenomen :
•
Thialf niet genoemd [ Schermerhorn wel ] ;
•
In 1902 wel genoemd nav enquete over baanvegen : 110 leden.

Andere verenigingen in Grootschermer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oudste vereniging in Grootschermer:
De toneelvereniging / en wel de voorloper de Rederijkerkamer Thalia;
Opgericht in 1864 ;
In 1896 werd Het Witte Kruis opgericht ;
In 1902 boerenleenbank opgericht tbv kredieten van landbouw / veeteelt
bedrijven ;
Men had het ziekenfonds ‘Concordia’ en er was een Veefonds ;
In 1902 Fanfarekorps Christiaan de Wet ;
Omstreeks dezelfde tijd Grootschermers Gemengd Koor ;
In 1921 werd voetbal vereniging opgericht GSV ;
Ook een handbalvereniging voor de dames : SDL ;
In 1948 werd de Cooperatieve vereniging tot exploitatie van
landbouwwerktuigen en – machines Grootschermer opgericht.
Thialf op 2 januari 1900 heropgericht.

Christiaan de Wet bij jubileum GSV

Verkleedpartij SDL ?

Navraag Margreet Hoek.
•

•
•
•

•

- misschien ken jij advertenties / of verslagen van schaatswedstrijden / ijsbal wedstrijden /
kolven uit die tijd [voor 1900] ?
- in het archief is bij de Gemeente ook een aparte 'doos‘ beschikbaar over Thialf , maar dat
lijkt na 1900 te beginnen ?
- men was ook actief met ijsballen > die werden gemaakt door timmerman > documentatie
van jouw (over) grootouders bevat daar iets over?
Museum heeft er niks over : behalve een met lood verzwaarde ijsbal gevonden bij de Havik ,
datum niet bekend ( kolven?).
Margreet is niet bekend met documentatie over Thialf van voor 1900.

Christaan de Wet ‘on tour ‘.

Eerste onderzoek in Regionaal Archief.
Een map in het archief [ van de gemeente Zuid en Noord Schermer ] dat de naam van Thialf
draagt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Het bevat leuke informatie uit met name de periode 1927-1929.
- er zitten statuten in van 1-1-1900 opnieuw vastgesteld op 11-12-1925
Doel van de ijsclub is :
- het doen maken en onderhouden van een goede ijsbaan;
- het houden van ijsvermaak.
Zit ook een huishoudelijk reglement bij
- een uitnodiging van de IJsbond Hollands Noorder kwartier
- een briefje met [in potlood] geschreven namen van prijswinnaars bij de heeren,
damens, jongens en meisjes.
- een Uitnodiging voor wedstrijd met hindernissen op het Meertje [ in de Eilandspolder
- achter het Zuideinde ] o.a. sleetje rijden en aardappelrapen
- Rijper Nieuwsblad aangaande bestuursverkiezing Thialf op 18 december 1926

Eerste onderzoek regionaal archief (2).
Tevens zit er los blad in waarbij J.P. Kreb verklaart [ op 13 augustus 1940 ] dat
hij de archiefstukken van IJsclub Thialf van 1898 - 1914 van de Gemeente
heeft terugontvangen.
Er zit een kleine enveloppe in met opschrift archief > maar daar zitten allerlei
nota's in en geen daadwerkelijk archiefstuk van voor 1900.

•
•
•
•
•

Nota's over :
- het aanleggen en weer weghalen van verlichting [ van mijn opa ];
- het tanen en oppoetsen van 3 dreggen door D. Kieft Pzn;
- kosten telefoongesprekken en kosten juryleden gekostumeerd ijsbal;
- kosten deelname IJsbond, etc.
Goede nieuws is dat er wordt gesproken van een jaartal
voor 1900 namelijk 1898.

Mijn grootvader

Document met het jaartal 1898.

Notulenboeken en kasboek Thialf
• Het ‘oudste’ notulen boek is aan twee zijden gebruikt
• Notulen algemene ledenvergadering [ 1900 – 1960 ] zijn vastgelegd.
• Notulen bestuursvergaderingen zijn van 5 januari 1901 – 7 december 1960
vastgelegd.
• Secretaris vergiste zich wel eens – paar verslagen staan ‘verkeerd ‘in het
boek.
• Sommige verslagen zijn slecht leesbaar [ onduidelijk handschrift].
• Bevat aantal verslagen van ‘evenementen’.

Notulenboek : bestuursvergaderingen[1].
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vaak korte verslagen en periodes geen verslag gelegd [ geen ijs blijkbaar].
Laatste vergadering is bij Jaap Prins [vader van Jan] thuis . Onderwerp met
name het vieren van het 60 jarig bestaan.
Men vergadert vanaf 1900 thuis – dat duurt tot ongeveer 1929. Dan gaat men
in het café vergaderen.
Dat is bij Kaij [ later Kieft , daarna Lakeman ] of in de Jonge Ruiter [ van Kleef –
van Truijen – nu Blokdijk ];
1925: alle bescheiden naar het archief
1929 : kosten stroom ijsbaan fl. 17,50
1950 : jongeren naar training in Midden-Beemster?
1953 : is er geen ijs > filmavond over ijssport / wedstrijden en het lid zijn /
ijsbaan op de Veersloot
1954 : knobbelrit [met Schermerhorn?], estafette wedstrijden
1955: vergadering bij H. Schermer : subsidie krijgt men niet / materiaal naar
Bergsma

Café Kaij .

Bestuursvergaderingen [2]
• 1956 : men stopt met fenomeen bode [ laatste was C. Couvert] . Bestuur
gaat zelf contributie ophalen ; men wil betere verlichting / betere palen op
de ijsbaan
• 1960 [ ten huize van J. Prins ] : 60 jarig bestaan met feestavond op 10
december.
• - met het IJmond cabaret [ kost fl.250,--];
• - een verloting wordt georganiseerd;
• - verzoek gemeente : geen vermakelijkheidsbelasting.

Huis van Jaap Prins

Het kasboek van Thialf 1900-1964.
•
•
•
•

Op de eerste pagina staat sierlijk geschreven :
Kasboek der IJsclub Thialf
te
Grootschermer

• het begint met het jaar 1900. Bij de ontvangsten:
• Overschot of batig saldo der vroeger bestaande ijsclub 2 (gulden) 38 1/2
cents
• De contributie is dan 50 cent per jaar.
• Het laatste jaar is 1964 dat zo wordt bijgehouden.

Het kasboek van Thialf 1900-1964 (2).
• In het kasboek ontvangsten en uitgaven zoals:
• Contributie opbrengsten, rente , verkoop bondskaarten en later entree
gelden. Uitgaven zoals contributie van IJHN , baanvegen , bode loon ,
kosten dorpsomroeper (P. Klinkhamer) porto, kosten prijzen, verlichting,
bezems en sneeuwschuivers.

• Er staan achter in het boek ledenlijsten vanuit 1926. Met de naam en het
adres.
• Huisnummers worden dan nog aangeduid met een A , B of C.
• Je kunt aan de ontvangsten en uitgaven wel zien of het een jaar (winter)
met of zonder ijs was.

Dorpsomroeper / postkantoor

Notulenboek: algemene leden vergaderingen.
• Uit het Kasboek en (eerste) Notulenboek van Thialf:
• De eerste bestuursvergadering is op 2 januari 1900. Op initiatief van
de Burgemeester bijeen geroepen. Er zijn 34 leden aanwezig.
Vooraf (in december 1899 dus) is met een lijst het dorp rond
gegaan en hebben 131 personen verklaard lid te worden. De naam
Thialf is geen onderwerp van gesprek , die is er vanaf het begin al
blijkbaar.
• De burgemeester wordt ter plekke als ere-lid benoemd. Men besluit
tot her-oprichting van de Vereniging , maar benoemd niets over de
'voorganger'. Men benoemdt ook een bestuur. De heren : J. Smit, C.
Edel, J. Wonder, Jb. Koster, P. Kooiman, C. Bakker Alb. Kooger, A.
Nap en P. Olij.
• Voorzitter wordt C. Bakker (nadat J. Smit Cz. was gekozen maar die
bedankte daarvoor) , Secretaris P. Olij en penningmeester C Edel.

Gemeentehuis omstreeks 1910

De ‘eerste’ jaren 1900-1910
• De tweede vergadering is op 11 januari 1900 ten huize van het lid
G. Honig. Er zijn 25 leden aanwezig . Daar vergadert men over de
Statuten met name artikel 6 vraagt extra overleg.
• De derde vergadering is op 10 januari 1901. Dan worden
bestuurleden 'herkozen'.
• De toetreding tot de IJsbond Hollands Noorderkwartier wordt
besproken evenals de grensscheiding met andere clubs op de
Ringvaart van de Schermer. Ze besluiten weer toe te treden.
• Tevens wordt over 'het baan vegen gesproken ': dat in beheer van
de vereniging te houden of aan particulieren over te laten. De
vereniging heeft de voorkeur.
• De 4e vergadering is op 11 november 1901 / de 5e op 11 februari
1902 / 6e op 4 december 1902.

Eilandspolder met het Meertje en de Veersloot.

De ‘eerste’ jaren 1900-1910
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Men behandelt notulen vorige keer;
Opstellen huishoudelijk reglement / statuten ;
Kascontrole [soms ter plekke uitgevoerd]
Wat te doen met overstappen : stro of riet leggen?
Lijst met goederen die men heeft aanleggen;
Contributie : hoogte
Afgevaardigde IJHN wie / wat besproken?
- de bijten [ of wakken] niet te groot maken ;
- afzetten van de wakken ;
- rooster bestuursleden met aan – aftreden;
- de dreggen : waar en het beheer ;
Jaarlijks aanstellen van de bode en de betaling van de bode;
Jaarlijks aanstellen van 6 commisarissen en hoofdcommisaris [ zijn verantwoordelijk
voor benoemd gedeelte van de baan ;
Verdelen baanstukken en het loon voor de ijsvegers ;
borden grensgebied met Schermerhorn en Driehuizen ;

De ‘eerste’jaren 1900-1910
•

•
•
•
•
•
•

•
•

‘vrij breedvoerige bespreking plaats van het te betalen loon voor de
ijswerkers’
1907 : 12 cent per uur / zondags 15 cent per uur ;
Bij wedstrijden bestaan prijzen uit kunstvoorwerpen [ en dus geen contant
geld of etenswaar];
Aanschaf van een A [ is sneeuwveger]. Is niet nodig, iemand stelt de zijne
beschikbaar] ;
Burgemeesters zijn vaak bij vergaderingen en worden telkens tot eere-lid
benoemd.
Uit het kasboek : winters in de jaren : 1901 – 1902 – 1904 – 1907 – 1908 1909.
In 1901 was een goede winter. Men heeft kosten voor baan vegen. De
aanschaf van bussen > waar je geld in kan deponeren.
Zo ook weer in 1902. Dan wordt ook bodegeld betaald aan P. Koning
In 1903 ook afdracht aan de IJsbond Hollands Noorderkwartier van 10 gulden
77, 5 cents

Achtersloot

De jaren tien en twintig
•
•
•
•

Men gaat de ijswerkers verzekeren;
Van Beusekom had bedankt als voorzitter – W. Zee wordt voorzitter;
W. Zee bedankt jaar erna ;
Secretaris is een post die lange tijd [ > 20 jaar] door hoofd van de school
wordt ingevuld;
De indeling bij wedstrijden wordt besproken:

•
•
•
•
•
•

Gehuwde mannen en weduwnaars;
Gehuwde vrouwen en weduwen
Ongehuwde mannen van 16 jaar en ouder;
Ongehuwde vrouwen van 16 jaar en ouder
Kinderen jonger dan 16 jaar , jongens
Kinderen jonger dan 16 jaar , meisjes

•
•
•
•
•
•

Fanfarecorps gevraagd feest met muziek op te luisteren.
Uit het kasboek : winters in de jaren :
1912 : wakken afzetten , baan vegen
1914 : huur feestlantaarns
1917 : 40 lampions , omroeper ijsfeest , 2 pijpen tabak
1919 : elektrische verlichting Pilkes en de Wit, gemaskerd feest

•

De jaren tien en twintig (2).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Willem de Wit wordt de timmerman van de ijsclub ;
IJsbaan heeft men op de achtersloot ;
1917 houdt men avondmaskeradefeest ;
1920 contributie wordt fl. 1,-- per jaar ;
Ditmars vertrekt dhr. Borgwart [ ook weer hoofd der school ] volgt hem op als
secretaris;
Loon baanvegen wordt 35 cent per uur , men wil avondfeest organiseren
In 1921 heeft D. Kieft de dreggen getaand! Men koopt ook bezems. Men heeft in
dat jaar 60 betalende leden.
1922 : feest op het Meertje verandert men in wedstrijden
1925 penningmeester stopt wegens ‘onaangenaamheden in het verenigingsleven’
1926 door sneeuwval onmogelijk op buitenwater te schaatsen. In overleg met de
eigenaar van de Koog wordt een baan in orde gemaakt [ op 9 december 1926].
De statuten drukt men in 120 stuks.

De jaren tien en twintig (3).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1929 : men overweegt te stoppen met lidmaatschap IJHN.
Besluit wordt verdaagd naar volgende jaar. Reis naar Haarlem is te bezwaarlijk. En men is
aantal jaren niet geweest.
Wel jaar met ijs en met hardrij-wedstrijden op de Veersloot. P. Zee wordt secretaris.
Men wil feest voor schooljeugd organiseren.
En De Rijp wil men voor zijn door een Nationale Hardrijders wedstrijd te houden op de Koog
Uit het kasboek winters in de jaren:
1917 zien wij kosten voor een IJsfeest en in 1919 de eerste kosten voor electrische verlichting
, vanzelfsprekend bij Pilkes.
P. Koning is nog steeds bode en ontvangt daarvoor 5 gulden loon (per jaar) .
1922 is er weer een ijsfeest met kosten , voor de dorpsomroeper P. Klinkhamer. Men
betaalt voor baanvegen en heeft prijzen voor het hardrijden.
1924 is druk en goed schaatsjaar (opnieuw de dreg getaand) .
1925 is daarentegen geen goed schaatsjaar .
1926
1927 : schilderen van de dregkasten.
1929 : R. Bom consumpties

D. Kieft: zwanenhouder en tanen van dreggen.

Jaren dertig -veertig – vijftig (1)
•

•
•

1933 : wedstrijden hardrijden om spek , ringsteken voor paren en gemaskerd
bal. Het afzetten van de baan : met draad ? Entrée heffen.
1934 : draad is niet zichtbaar : hout ? Goede baan aanleggen op de Koog van
Berend Plooijer ? Kun je namelijk ronde baan aanleggen!
Al aantal jaren geen ijs – de opkomst leden bij vergaderingen is al jaren erg
slecht !
K. Wagenaar in bestuur : is liefhebber van de ijssport.
Gesprek met F. Wiedijk over ijsbaan op de Koog. Goed gesprek wel zijn gezin
gratis op de baan.
Betaling ijswerkers 30 cent per uur – op ijsbaan wil men vlaggen om feestelijk
karakter te accentueren.
1e Kerstdag zijn er koppelwedstrijden. Deelname werklozen is gratis
Contributie is fl. 1,00. Een volledige ledenlijst van 1938 is er.

•
•

Uit het kasboek winters in de jaren: 1933 – 1934 – 1935 -1938 – 1939.
1939 : vermakelijkheidsbelasting fl. 1,47, subsidie gemeente fl. 20,--

•
•
•
•
•

C. Spaan bestuurslid Thialf

Jaren dertig -veertig – vijftig (2).
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Verslag van het ijsfeest in 1938 op 1e Kerstdag gehouden :
Prachtig weer en mooie baan.
1939 : gebruik van de Koog onder dezelfde condities.
In de oorlogsjaren wordt weinig vergaderd – verslagen zijn erg kort:
9 januari 1942 ledenvergadering : er komt een dorpentocht in de
Eilandspolder . Men gaat samenwerken met andere ijsclubs.
31 december 1944 : verslag van de koppelwedstrijden : slecht weer,
noorderbuien, wind en hagelbuien. Aansluitend 1 januari 1945 hardrijden
om de wisselbeker.
Algemene ledenvergadering is er op 18 december 1946: ‘vanwege de
duistere dagen en verdrukking hadden we geen ledenvergadering gehad’.
Men kiest weer bestuur en heeft een nieuwe A nodig.
Uit het kasboek winters in de jaren: 1940-1941-1942-1944-1945-19461947.

Jaren dertig -veertig – vijftig (3).
•
•
•
•
•
•

Verslag ijsfeest van 3 december 1947 is er.
9 januari 1950 : C. van Truijen wordt bode : zonder gaat het niet !
21 december 1953 : door droge weer de Koog niet onder water
Vraag aan polderbestuur de Veersloot te gebruiken als ijsbaan.
Dorpentochten moeten langs de dorpen lopen
Op februari 1954 is er knobbelwedstrijd in de eilandspolder met posten
aan : de kerkebrug , de Gouw , Delft – Schokkie – Groot Delft en Zuid.
Mooi ijs maar harde oostenwind – s avonds wedstrijden op de Veersloot.
• Week erna gekostumeerd ijsfeest. Prijswinnaars zijn : de Brombeer –
Snertpan – Kerstman - Zigeuners - Kachel en kolenkit - Sneeuwman Sleebaby en de Vlucht van Lambert Meliszoon.
• Uit het kasboek winters in de jaren: 1954-1955-1956-1959
• 1959 schaft men nog takkenbezems aan.

Gekostumeerd feest.

Jaren dertig -veertig – vijftig (4).
• 5 april 1954 : touwen tanen ? Nee daar worden ze hard en stug van.
• Vraag of er ook voor het ijsballen iets wordt georganiseerd.
• 1955 : financiele zorgen door hoge uitgaven in seizoen 1954. De Koog staat
niet onder water . Men gaat naar de kleine Koog van J. Kieft om verzekerd
te zijn van een ronde baan.
• 1956 : eind januari begint het te vriezen : in februari organiseert men in
totaal 10 wedstrijden.
• Estafette wedstrijden met Wim en Jan Zee en Ans Lakeman als winnaar.
• Oude traditie : hardrijden om [10 pond] spek
• Koppelwedstrijden en een dorpentocht op dezelfde dag.
• Winnaar van koppelwedstrijd : 1 uur rijden en 109 rondjes zijn H. Kroes en
K. Wagenaar.

Jaren zestig (1).
• Zo loopt het ‘oudste ‘ notulen boek door tot 25 november 1960.
• Men vergadert dan niet meer thuis maar in het cafe van de heer C. van
Truijen.
• Het bestuur bestaat dan uit de volgende leden:
• Joh. Schot jr (voorzitter) B. Piekema (wnd vz), P. Wiedijk Jzn.; H. Schermer
(secretaris) Jb. Prins, Jn Bergsma (penningmeester) , Jb. Slooten, C.
Schoonakker en Jb. Kroes.
• Ledenvergadering wordt slecht bezocht.
• Laatste bericht is krantenknipsel van de filmavond op 11 december 1961 :
• De Olympische Winterspelen in Squaw Valley.

Jaren 60 (2).
• Uit het kasboek winters in de jaren:
• 1961, 1962 , 1963 en 1964 is een periode met veel ijs en activiteiten van
Thialf.
• 1963 : sneeuwschuivers koopt men en nieuwe vlag
• 1964 : polshorloge voor de dobbelrit.
• Prijzen haalt men o.a. bij Piet Klok (de bakker – nu huis Ard Schenk ), Ben
Leishen (manifacturen), Jacob van Truijen (bakker), de Haan (boekhandel
uit De Rijp) , Dirk Kieft (melkboer). Kaptein (huishoudelijke goederen De
Rijp) en natuurlijk bij J. Kreb (levensmiddelen - de huidige winkel van
Pieter en Adienne).
• Voor het gebruik van de Koog krijgt Jaap Wiedijk ook geld

B. Leishen kleermaker alhier

Bakker Jacob van Truijen.

Troefmarkt en Het Genot van Grootschermer

Tweede notulenboek 1960 – 1995.
• Notulenboek IJsportvereniging Thialf
• Start bij viering 60 jarig bestaan op 10 december 1960 en loopt door tot
22 november 1995.
• Is leuk om door te nemen bevat o.a.:
• ledenlijsten / uitgebreide verslagen van feestavonden /
kinderfeestmiddagen / filmavonden / bestuurvergaderingen / algemene
ledenvergaderingen ;
• soms een seizoensoverzicht + allerlei krantenknipsels / enkele foto’s ;
• Wedstrijdverslagen met namen winnaars ;
• Verslag van 75 jarig bestaan.

• Hoe wordt nu de historie [ vanaf 1995] vastgelegd ?
• Foto- materiaal en film materiaal ?

Wat nog te doen?
•
•
•
•
•

Hoe verder / wat nog te doen:
Notulenboeken en kasboek digitaliseren ? Op website zetten?
Bij Regionaal Archief :
- ik ga verder zoeken in Gemeente archief [ingekomen stukken voor 1900];
- men gaf aan dat er mogelijk oprichtings-akte bij notaris kan zijn [maar
welke notaris en niet alles is ontsloten van de notarissen];
• - in het Rijper Nieuwsblad en Alkmaarsche Courant [ van voor 1900 > die
zijn echter nog niet gedigitaliseerd].
• Bij KNSB :
• Registratie van oprichtingsdatum ? [ waarschijnlijk 2 januari 1900 ].
• Nu wel al 2 januari 1898?

Vragen ?

