de openingshandeling verricht. Na het wegnemen
van de vlag van het Westlands Schaatsmuseum, die
de toegang van de tentoonstelling markeerde, door
Ben van de Burg konden de kinderen in schaatspak
en op schaatsen een kluuntocht maken door de
prachtige tentoonstelling, waarna zij alle gasten op
Vlaardingse moppen trakteerden.

NIEUWSBRIEF

’s Middags is de tentoonstelling voor alle donateurs
en daarna voor het publiek open gesteld. De
tentoonstelling is goed bezocht en liep tot 7 april
2013.
De
donateurs
van
het Westlands
Schaatsmuseum
hadden
gedurende
de
tentoonstelling gratis toegang tot het Westlands
Museum.
In de tentoonstelling werd aandacht besteed aan de
grondlegger van het museum Jan Verbeek, die een
geweldige collectie heeft samengebracht. De
collectie bestaat uit een overweldigend aantal
historische schaatsen, zoals ‘de Heulenaar’ een
schaats die gemaakt werd in Kwintsheul. Ook aan
diverse Westlandse schaatsers die op natuurijs hun
sporen hebben verdiend werd aandacht besteed.
Er draaide tevens continu een film over de historie
van het Westlands Schaatsmuseum.
Van het begin, de verzameling tentoongesteld op
het bedrijf van Jan en Coby Verbeek, later in de
boerderij de Vlietwoning, het zwerfbestaan na de
brand in de boerderij tot het huidige onderdak. In
deze film komt Jan Verbeek ruimschoots aan het
woord en vertelt enthousiast over zijn verzameling
van historische schaatsen tot alle mogelijke curiosa
met betrekking tot het schaatsen.

juli 2013

aangeboden aan donateurs, vrijwilligers en
overige belangstellenden.

Opening
‘Westlands Schaatsmuseum
onder dak’
Op zaterdag 27 oktober 2012 is er met de
samenwerking van het Westlands Museum en het
Westlands Schaatsmuseum daadwerkelijk een
begin gemaakt door middel van de tentoonstelling
‘Westlands Schaatsmuseum onder dak’ in het
Westlands Museum aan de Middelbroekweg te
Honselersdijk.

Een DVD met beelden van het ontstaan van het
schaatsmuseum en van Jan Verbeek is te
bestellen vòòr 1 augustus 2013, stuur een e-mail
naar info@westlands-schaatsmuseum.nl met
vermelding van uw adres of bel één van de
bestuursleden:
donateurs
€ 7,50 per stuk,
niet donateurs
€ 15,- per stuk.

Om 11.00 uur werd de opening van de
tentoonstelling ingeleid door Ton Immerzeel,
conservator van het Westlands Museum en Koos
Verbeek, voorzitter van het bestuur van de stichting
het Westlands Schaatsmuseum.

‘IJspret in beeld’
Ook komende winter kunnen we naar verwachting
weer een tentoonstelling inrichten in het Westlands
Museum aan de Middelbroekweg te Honselersdijk
als opvolger van de tentoonstelling ‘het Westlands
Schaatsmuseum onder dak’. Deze tentoonstelling
liep van 26 oktober 2012 tot 7 april 2013.
Dit jaar is het thema: ‘IJspret in beeld’. We willen
een tentoonstelling samenstellen over de ijspret van
de Westlanders door de eeuwen heen. Het is
natuurlijk ook erg leuk om recente beelden van de
ijspret in het Westland te tonen. Hierbij dan ook een
oproep om foto’s of ander materiaal in te leveren of
per e-mail aan info@westlands-schaatsmuseum.nl
op te sturen om zodoende met een selectie de
tentoonstelling zo compleet mogelijk te maken.

Ben van de Burg en beide kinderen met Vlaardingse moppen

Het Westlands Schaatsmuseum was zeer verheugd,
dat de voormalige topschaatser met Westlandse
wortels Ben van de Burg de daadwerkelijke
openingshandeling ondersteund door kinderen heeft
willen verrichten. Na een wervelende toespraak,
waarmee hij met het verleden, het heden en de
toekomst op onnavolgbare wijze wist te boeien werd
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om deze reünie te organiseren was dan ook een
schot in de roos. De media werkten ook goed mee,
want de reünie was in meerdere kranten
aangekondigd en ook op de landelijke en regionale
Radio en TV werd er vooraf en op de dag zelf volop
aandacht aan besteed.
Het schaatsen lééft in Nederland. Niet alleen bij de
jeugd maar in dit geval ook bij de ouderen, want de
mannen die op deze reünie afkwamen waren allen
de zeventig gepasseerd. Trots lieten zij bij
binnenkomst hun startkaarten zien. De één was tot
Stavoren gekomen en sommigen tot Franeker.
Twee reünisten volbrachten de tocht volledig tot in
Leeuwarden: Henk van Vliet uit Wateringen en Hans
Wijfje uit Ter Aar. En vanzelfsprekend ging naar hen
de meeste aandacht uit van de journalisten en
cameramensen. De twee brachten het zelfs tot het
NOS-journaal.
Ook Arie van Staalduinen had aan publiciteit niks te
klagen; hij kwam op TV in ‘Eén Vandaag’ en
vervolgens ook nog in ‘De Wereld Draait Door’.
Maar dat kwam omdat de Elfstedentocht van Arie
strandde op 3 kilometer voor Leeuwarden en
‘DWDD’ houdt van dramatiek. En een drama was
het natuurlijk voor Arie. Er gingen prachtige verhalen
rond op deze dag en sommigen deden dat achter de
microfoon, wat weer veel waardering oogstte. Onze
Koek en Zopie-tent deed ook goede zaken, met
uitdelen wel te verstaan, want voor deze
gelegenheid waren de drankjes en hapjes gratis,
dankzij sponsoring door ons museum en de KNSB.
Met
deze
reünie
heeft
het
Westlands
Schaatsmuseum weer een stukje bekendheid
opgebouwd zowel binnen als buiten het Westland en
daar was het ons natuurlijk ook mede om te doen.

Tijdelijke tentoonstelling in
‘de Noviteit’
Er is een serieus voornemen om komende winter
tevens een tijdelijke tentoonstelling in te richten in
het Partycentrum ‘De Noviteit’ in Monster.
De
eerste
gesprekken
hebben
reeds
plaatsgevonden en binnenkort wordt bekeken welke
ruimte het meest geschikt is. Het Westlands
Schaatsmuseum heeft een zeer uitgebreide collectie
schaatsmemorabilia, dus exposeren op meerdere
plekken is geen probleem en zodoende zijn we ook
in Monster in beeld als het Westlands
Schaatsmuseum. Zodra dit plan is uitgewerkt en
gerealiseerd zal hier zeker in de media aandacht
aan worden besteed.

50 jaar Elfstedentocht 1963
Reünie deelnemers Friesche Elfstedentocht 1963
18 januari 1963
–
18 januari 2013

De Poolster

Het was even een drukte van jewelste op 18 januari
2013 in Het Westlands Museum. Er was gerekend
op zo’n 80 deelnemers; het werden er meer dan
150!

Zaterdag 6 april 2013 was de jaarlijkse excursie dag
van de verzamelaarskring ‘De Poolster’.
De leden van de Poolster verzamelen schaatsen en
andere winterse objecten. Zij komen twee keer in
het jaar bij elkaar.
In oktober om de mooiste schaatsexemplaren van
de schaatsen die zijn aangekocht aan elkaar te
tonen. Ook de overige attributen die met schaatsen
of de winter te maken hebben worden dan getoond
en uitgebreid besproken. Er bestaat dan ook de
mogelijkheid om deze spullen te ruilen of te
verkopen.
Ook In het voorjaar is er een bijeenkomst. Er wordt
dan door een lid van de verzamelaarskring een dag
georganiseerd, waarbij een excursie wordt
ondernomen met als thema ‘schaatsen’. Er komt

een spreker en er wordt veel bijgepraat over het
schaatsen en alles wat daar mee te maken
heeft.
Welkomstwoord door Willem Nell, met o.a. beide voorzitters

Uit het hele land kwamen de schaatsers op deze
reünie af, ondanks dat er ook een reünie was in
Leeuwarden. Het idee van Willem Nell uit Maasland
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Het doel is om een permanente plek in het
Westlands Museum te krijgen waar we leuke
interessante tentoonstellingen kunnen inrichten.
Voorlopig blijven beide musea hun eigen nieuwsbrief
uitbrengen.

Collectie
Veel mensen hebben in de loop der jaren een eigen
verzameling van historische schaatsen en/of
schaatsmemorabilia opgebouwd. Wanneer hier door
verschillende omstandigheden geen plaats meer
voor is wordt het Westlands Schaatsmuseum veelal
benaderd of de verzameling interessant genoeg is
om in de collectie op te nemen.
Dit is vaak het geval, wij blijven dan ook open staan
voor het verder versterken van onze collectie
schaatsen en schaatsmemorabilia.
Hieronder enkele van de aangeboden attributen:

Dit
jaar
kregen
wij,
het
Westlands
Schaatsmuseum, een verzoek deze dag te
organiseren. Met gepaste trots hebben wij onze
expositie in het Westlands Museum laten zien. Onze
Westlandse schaatshelden werden getoond en er
werd verteld over de diverse schaatstochten in de
streek. Mevrouw Nelly Moerman hield een lezing
onder het motto: ‘Van schaatspret tot valpartij,

een kunsthistorische benadering’. Het was een
zeer geslaagde dag voor het Westlands
Schaatsmuseum en voor onze gasten.

Westlands Schaatsmuseum 10 jaar
Op 6 februari 2003 is, in aanwezigheid van onder
anderen Jan Verbeek en onder het toeziend oog van
notaris Jaspers, de Stichting ‘Het Westlands
Schaatsmuseum’ opgericht.
Het Westlands Schaatsmuseum bestaat dit jaar
derhalve 10 jaar. Dit heugelijk feit hebben wij op 12
april 2013 met alle vrijwilligers, ook diegene die in
voorgaande jaren actief zijn geweest voor het
museum en overige genodigden, gevierd. Dit feest
vond plaats in de Hooiberg van het Westlands
Museum.
Nadat Koos Verbeek, voorzitter van het bestuur van
het Westlands Schaatsmuseum, een mooi welkomst
woord had gesproken en alle vrijwilligers uitgebreid
had bedankt voor de enthousiaste inzet werden er
uitgebreid herinneringen opgehaald. Daarin kwam
natuurlijk ook de brand in ons vorige onderkomen
‘de boerderij de Vlietwoning’ aan bod.
Echter, iedereen sprak de hoop uit, dat de
veelbelovende samenwerking met het Westlands
Museum definitieve vormen zal aannemen, hetgeen
er bemoedigend uitziet.

Historische schaatsen

IJsslede

Vrijwilligers
Onze
vrijwilligers
zijn
volop
actief
met
inventariseren, documenteren en archiveren van
onze museumstukken. Van elk onderdeel wordt een
beschrijving met foto gemaakt. Dat is een zeer
tijdrovend karwei en ook daarvoor is de
samenwerking opgestart met Het Westlands
Museum. Afgelopen winter hebben enkele
vrijwilligers zich ingezet om de collectie in een database vast te leggen. We hebben een programma
gekozen dat aansluit bij dat van het Westlands
Museum, hierdoor kunnen we de gegevens
uitwisselen en krijgt de samenwerking de komende
jaren nog meer gestalte. De vrijwilligers zijn tevens
onontbeerlijk bij de opbouw en het opruimen van
tijdelijke tentoonstellingen. Het blijft verheugend om
te constateren dat het enthousiasme van de groep
zo groot is. Wij willen deze enthousiaste groep heel
graag uitbreiden met nieuwe enthousiaste
vrijwilligers die het schaatsen en de historie van het
schaatsen in het Westland in het bijzonder een
warm hart toedragen, zodat de continuïteit van het
Westlands Schaatsmuseum gewaarborgd blijft.

Samenwerking met
Het Westlands Museum
Deze krijgt steeds meer gestalte. (zie ook
hierboven). Beide musea hebben echter te kennen
gegeven dat het vormen van één bestuur voorlopig
niet wenselijk is. De intentie is door beide besturen
uitgesproken dat zij de samenwerking verder zullen
intensiveren. Zoals u boven hebt kunnen lezen is de
verwachting dat ook deze winter weer een
tentoonstelling kan worden ingericht.

Meld u aan als vrijwilliger en maak deel uit van
het Westlands Schaatsmuseum!
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Stuur een kort e-mail bericht aan:
info@westlands-schaatsmuseum.nl, opdat wij een
volgende keer ook u via de elektronische snelweg
(e-mail) kunnen benaderen. Dat bespaart ons
papier, postzegels en daardoor euro’s, zodoende
besteden wij de financiële inbreng van onze
donateurs zo nuttig mogelijk.
Nogmaals hartelijk dank aan alle donateurs voor
hun bijdrage!
Wie het verleden eert,
Het heden waardeert,
Heeft de toekomst in handen,
Samen voor ijzersterke verbanden.

Website
Onze website blijft door continue vernieuwing
interessant om te bezoeken.
Nieuwtjes, historisch materiaal en alle mogelijke
wetenswaardigheden over het schaatsen in het
Westland. Bezoek onze website en blijf op de
hoogte: www.westlands-schaatsmuseum.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Het Westlands Schaatsmuseum,

Contributie
Koos Verbeek
Poeldijksepad 27
2675 CM Honselersdijk
tel: 0174 – 625459

- Voorzitter

Han Rotgans
Strandweg 8
2684 VT Ter Heijde
tel: 0174-248169

- Secretaris

Hierbij verzoeken wij u om uw donatie per
omgaande te voldoen op een van onze
bankrekeningen:
ING-rekening 510.2410 of
RABO-rekening 3681.99.169
t.n.v. Het Westlands Schaatsmuseum o.v.v.
donatie 2013.

Henk Zwinkels
Emmastraat 74
2681 RR Monster
tel: 0174-280315

- Penningmeester

Heeft u vrienden, kennissen en/of familie die het
‘schaatsen’ een warm hart toedragen vraag hen
dan ook donateur te worden van het Westlands
Schaatsmuseum!

Coby Verbeek
Grote Woerdlaan 5
2671 CK Naaldwijk
tel: 0174-625457

- Lid

Ton Wensveen
Baljuw 48
2671 HM Naaldwijk
tel: 0174-623665

- Lid

Momenteel hebben we alleen inkomsten van onze
donateurs en niet meer van entreegelden. Maar
uitgaven zijn er wel, zoals de huur van de school in
’s-Gravenzande ten behoeve van opslag en
inventarisatie.
Ook bij de opbouw van (tijdelijke) tentoonstellingen
in onder andere het Westlands Museum maken we
kosten. Hiervoor vragen wij u, als donateur, ook dit
jaar om een financiële bijdrage. Het minimum
contributiebedrag is nog steeds € 7,- (inclusief gratis
toegang tot het Westlands Museum tijdens de door
ons
georganiseerde
tentoonstellingen).
Ter
informatie: de gemiddelde storting was vorig jaar iets
meer dan € 14,-. Waarvoor onze welgemeende
dank!

E-mail voor verzending van
nieuwsbrieven en overige informatie
Onze donateurs die positief op onze oproep in de
vorige nieuwsbrief hebben gereageerd ontvangen
deze nieuwsbrief per e-mail. De andere donateurs
krijgen deze nieuwsbrief nog per post.
Aan deze groep donateurs doen wij wederom een
oproep om hun e-mailadres kenbaar te maken.

e-mail:
website:
4

info@westlands-schaatsmuseum.nl
www.westlands-schaatsmuseum.nl

