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Wegens gebrek aan winters in de afgelopen jaren zal ik in dit Jaarboekje een verslag doen van de winter van ’95-’96. 

Deze winter begon op 1 december toen zich een geweldig hogedrukgebied boven Scandinavië vormde en een oostelijke 

stroming op gang bracht richting ons land. Dit resulteerde erin dat er op Sinterklaasavond een keiharde oostenwind stond 

en de temperatuur al tot 8 graden onder nul zakte. Op 6 december liep het Hol dicht met grondijs en op 9 december gingen 

de eerste ijsschuiten nl de Hudson I en III, Stella Maris, Prins Hendrik en de Wintervreugd erop. Ook ging onze nieuwe 

aanwinst de Roosevelt het ijs op. Deze ijsschuit, die in Marken lag, heeft de Stichting op 14 juni 1995 aangekocht. Hij is 

gebouwd in Roelofarendsveen en had sinds 1956 niet meer op het ijs gestaan. Martin Verbeek verscheen voor het eerst 

met zijn Poolster op het ijs. Hij kocht zijn schuit in 1989 en die was toen in bar slechte staat. Vier jaar heeft de restauratie 

geduurd en nu stond hij dus te pronken op het ijs. Er stond een beetje wind en dus kon er worden gezeild. Op maandag 11 

december begon het al weer te dooien met temperaturen tot 6 graden boven nul. Dus toen de schuiten maar op de kant 

gezet. Omdat de vooruitzichten goed waren hebben we de schuiten op de wal laten staan en dat kwam goed uit want op de 

13e viel de winter weer in. En dit keer goed ook. Door deze winterinval heeft het bestuur van de Stichting gauw een 

vergadering ingelast omdat we een ijszeilwedstrijd wilden gaan houden en deze moest dan op 17 december worden 

verzeild. Het hele draaiboek voor deze wedstrijd was naar een voorbeeld van een ijszeilwedstrijd uit 1871 op het 

Makkemermeer, waar toen maar 5 ijsschuiten aan meededen. 

Op 15 december zijn de IJsvogel en Willem Barentsz II het ijs op gegaan. Het was alleen jammer dat er nog een boot van 

Rijkswaterstaat door de geul was gegaan omdat er een jacht in het ijs was komen vast te zitten en deze geen water, stroom 

en verwarming aan boord had. 

Maar de Gouwzee bevriest snel, dus we konden al snel de hele zee weer overzeilen. 

Zaterdag 16 december, keiharde noordoosten wind en 5 graden onder nul. Uit het hele land komen de ijszeilers naar 

Monnickendam. 18 Oudhollandse ijsschuiten staan op de Gouwzee. Eens te meer het bewijs dat Monnickendam de 

bakermat is voor ijszeilend Nederland.  

Zondag 17 december, voor de Stichting een belangrijke dag. Het rak werd uitgezet en de ijszeilwedstrijd zou om 14.00 uur 

plaatsvinden. De laatste ijszeilwedstrijd vond plaats in februari 1954. Winnaar was toen de Poolvos van de familie Van 

Goor. Maar helaas staat er nu weinig wind en we besluiten om toch de wedstrijd door te laten gaan. Al was het alleen maar 

om het beeld, dat er 18 ijsschuiten aan de start stonden. Het plaatje van al deze ijsschuiten kon zo 100 jaar oud zijn. Er werd 

om de twee minuten gestart en het ging om de snelste tijd. Iedere schuit moest door twee man worden bemand. Winnaar 

van de wedstrijd werd uiteindelijk Hans Visser met de Fram en tweede Ton Meijer met de Wintervreugd. Winnaar van de 

Stichting werd Jan Schilder met de Willem Barentsz II. Al met al een prachtige dag voor iedereen die mee heeft gedaan. ’s 

Avonds vond de prijsuitreiking van onze trofee plaats in het Lake Land Hotel waar we tevens met z’n allen een echte 

wintermaaltijd kregen, snert en roggebrood, die door Mart Leek werd gesponsord. Maandag 18 december: Dooi, tot aan de 

kerstdagen. 1e Kerstdag: Sneeuw. Een echte witte kerst sinds 1981. 

Na de kerst begint het opnieuw flink te vriezen tot 10 graden onder nul. Op 27 december alle schuiten weer terug op het ijs 

gezet en nu staat ook de Maris Stella van Sjef Stallenberg er weer op. Op zondag 31 december zijn een aantal ijsschuiten 

waaronder de Fram en de Wintervreugd naar het Paard van Marken geweest. Een prachtig gezicht met de hoge ijsriggels, 

de Vuurtoren en de schuiten ervoor. De maand december werd de koudste decembermaand sinds 1933. 1 Januari: IJzel, 

maar gelukkig kreeg deze dooiaanval geen vat op de winter en de wind draaide weer naar het noordoosten. De hele week 

kon er opnieuw fantastisch worden gezeild. Hoogtepunt werd 4 januari 1996. In eerste instantie wilde ik op zaterdag 6 

januari met een aantal schuiten vanuit Monnickendam naar Hoorn gaan. Maar omdat de vooruitzichten voor het weekend 

niet goed waren besloot ik om op deze donderdag te gaan. Voor de meesten een verrassing, maar we gingen. Uiteindelijk 

gingen er negen schuiten mee naar Hoorn, t.w. Prins Hendrik, Roosevelt, Hudson I en III, IJsvogel, Gouwzee, Willem 

Barentsz II, Poolster en Wintervreugd. Het was nog niet eerder voorgekomen dat er zo’n vloot vanuit Monnickendam naar 

Hoorn is gegaan. Eerdere voorgangers waren wel Adrianus Veltrop met de Postiljon in 1890, Piet Gras met de Hudson I in 

1940 en Hans Visser met Ed Gerritsen in de Fram in 1985. Het werd een prachtige tocht en ik zal de verbaasde gezichten 

van de mensen op de kade in Hoorn bij de ‘Jongens van de Bonte Koe’ niet gauw vergeten. Na een opwarmertje te hebben 

genuttigd in de Volendammer, zijn we weer terug naar Monnickendam gezeild. De zon stond al laag over het ijs en al de 

schuiten gleden weg uit de haven van Hoorn. Dit geweldig mooie beeld staat in mijn geheugen gegrift.  

Zaterdag 6 januari, de voorspelde dooi bleef nog even uit en zo werd deze dag weer één om te koesteren. Iedereen ging 

alle kanten op, en velen gingen weer richting de Vuurtoren. Zelf had ik inmiddels de smaak van het zeilen op het 

Markermeer goed te pakken en had besloten om naar Enkhuizen te gaan. Onderweg, midden op het Markermeer kwam ik 

diverse schaatsers en dan weer ganzen tegen, het was geweldig. Er stond een lekker windje en het ging dus niet echt hard 

waardoor je goed zicht had op ijsrichels, en schotsen goed konden worden gezien. Op zondag 7 januari slaat het weer 

volledig om en het blijft 10 dagen flink dooien. 



Maar het ijs in de Gouwzee weet niet van wijken en op 17 januari valt opnieuw de vorst in. 

Dus op de 20e weer de schuiten erop gezet. Nu komen ook de Bibber, Geshe en de Oranje er nog bij. Maar ondanks de 

matige tot strenge vorst en de keiharde oosten wind onstonden er steeds grotere wakken in de Gouwzee en het ijs in het 

Hol werd steeds onbetrouwbaarder.  

Onbegrijpelijk. Gevolg, de IJsvogel van Gerbrand Tessel ging er door. Met veel man en macht is de zware schuit toch weer 

op het ijs gekomen. De winter weet van geen wijken en op 26 januari wordt de dijk Enkhuizen-Lelystad afgesloten wegens 

stuifsneeuwduinen. In Friesland komt alles in het teken te staan van de Elfstedentocht. Nieuwe woorden als: 

‘ijstransplantatie’ en ‘wakoloog’ vinden hun intrede in de Nederlandse taal. De IJsvogel van Huub van Goor verschijnt sinds 

1979 weer op het ijs. Steeds weer kon er door de ijszeilers worden gezeild. Het ijs op het Markermeer werd steeds beter en 

betrouwbaarder. Dit resulteerde erin dat Martin en Simon Verbeek met Cor Zonneveld vanuit Edam op de schaats het 

Markermeer zijn overgestoken en naar Lelystad geschaatst. Op 4 februari werd de schaatstocht Enkhuizen-Stavoren 

georganiseerd. Deze tocht had sinds 1963 niet meer plaats gevonden en dus door de toeloop van ca 40.000 

schaatsliefhebbers liep deze tocht voor velen slecht af. Vanuit Friesland kwam het toch wel onverwachte bericht dat de 

‘Tocht der tochten’ voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Teleurstelling alom bij de schaatsers. 

Wij bedachten om ook naar Lelystad te gaan met de ijsschuiten, en wel op 10 februari. Vrijdag 9 februari vroor het streng, 

12 graden onder nul. Ik had met Ed Gerritsen afgesproken om naar Durgerdam te gaan. Dus ’s morgens om 9.00 uur de 

zeilen gehesen en naar de Vuurtoren gegaan waar Ed op mij stond te wachten met snert. Het was ongelofelijk koud. Ik denk 

dat ik het nog nooit zo koud heb gehad tijdens ijszeilen. Nadat we de schuiten om het Paard hadden gebracht, zeilden we in 

één rak richting Durgerdam. Bij de vuurtoren voor Durgerdam konden we niet verder door een enorm schotsenveld dat 

ontstaan was door de ijsbrekers die de vaarroute tussen Amsterdam en Lelystad openhouden. 

Op de terugweg even bij de Scheepskameel gestopt voor een lekkere warme chocomel. 

De dag naar Lelystad brak aan. De wind was inmiddels hard uit het zuiden gaan waaien. Niet echt gunstig. We vertrokken 

met acht schuiten en het sneeuwde lichtjes wat het ook wel weer bijzonder maakte. Bij Marken moesten we de Poolster 

van Martin Verbeek en de Oranje van Henk Kalshoven met averij achter laten. Dus gingen we verder met de Hudson I en III, 

Gouwzee, Bibber, Geshe en de Wintervreugd. De wind ging steeds harder uit het zuiden waaien en de snelheden liepen 

flink op. Soms moest er gestopt worden omdat er nogal wat sneeuw in de schuiten belandde doordat er nogal wat 

sneeuwbanken lagen. Halverwege liepen we op een grote ijsriggel en ik klapte daar keihard op. Even was ik bang dat ik 

schade had opgelopen. Maar gelukkig was alles nog heel. In de verte dacht ik eerst de dijk Enkhuizen-Lelystad te zien, maar 

dat kon eigenlijk nog niet, al ging het wel vreselijk hard. De donkere horizon bleek dus niet de dijk te zijn maar open water. 

We zijn toen meteen terug gegaan richting Volendam en toen bleek eigenlijk al hoe onbetrouwbaar ijs kan zijn als de wind 

gaat draaien van oost naar zuid. Hierdoor onstaat er zoveel onderstroming dat het ijs gewoon openbreekt, on danks een 

dikte van zo’n 30 cm. We kwamen ineens grote wakken tegen op hetzelfde traject waar we kort daarvoor nog overheen 

waren gezeild. De dooi zet nu dan toch flink door en op 17 februari hebben we alle schuiten van het ijs gehaald. Tussen 

Edam en Volendam schuiven er ijsbergen over de dijk. Vooral bij Etersheim onstonden enorme bergen kruiend ijs.  

De winter ’95-’96 was voor ons ijszeilers een fantastische winter met veel hoogtepunten maar zonder een Elfstedentocht! 

 


