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Elfstedenbestuur
st ijsmeester
ijsme
eester
verliest
WILLEM BOSMA
SNEEK Met Jan Oostenbrug raakt
De Friesche Elfsteden ook de bestuursfunctie van ijsmeester kwijt.
Die zit voortaan waar hij logischerwijs hoort: bij de Friesche IJsbond.

Oostenbrug wordt bij de vereniging
opgevolgd door een ‘bestuurslid ijszaken’, in de persoon van Sytse
Prins. Totdat het natuurijs de dikte
van 12 centimeter overschrijdt, zal
Prins in de luwte blijven van de IJsbond-ijsmeester, die de contacten
met de provincie (vaarverboden) en
het Wetterskip (draaiboek vorst)
heeft. De komende twee jaar heet de
ijsmeester van Friesland dan ook Jan
Oostenbrug, die de bekleding van
het ambt bij de IJsbond voortzet tot
eind 2016.
Elfstedenvereniging en Iisbûn zijn
het eens geworden over een samenwerkingsovereenkomst, die een en
ander bezegelt. Dat was nodig, omdat elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling sinds de winter van 2012 steeds
moeilijker met ijsmeester Oosten-

Taak ligt voortaan
op bordje
Friesche IJsbond

brug door één deur kon.
Het conflict, waarin de rest van
het elfstedenbestuur van lieverlede
Wielings kant koos, zorgde een jaar
geleden voor veel tumult in het wereldje. Om Oostenbrug kwijt te spelen, stelde De Friesche Elfsteden vorig jaar ‘bestuurlijke ontvlechting’
voor. Lidmaatschap van beide besturen tegelijk werd bij de vereniging
onwenselijk geacht.
Op dat moment combineerde
Oostenbrug (68) al meer dan tien
jaar het voorzitterschap van de Friesche IJsbond met het ijsmeesterschap bij de elfstedenclub. Hij stond

met zijn dubbelmandaat in de voetsporen van mensen als Gustaaf Witsen Elias, Bert Volbeda en Piet Venema.
De poging om Oostenbrug door
ontvlechting te lozen, smoorde vorige herfst in verzet van de IJsbond en
van de rayonhoofden van De Friesche Elfsteden. Het hanengevecht
Oostenbrug-Wieling is nu alsnog bestuurlijk beslecht.
Om de samenwerking tussen de
ijwc’s en de elfstedenvereniging optimaal te houden, zullen rayonhoofden zo veel mogelijk gerecruteerd
blijven worden uit ijwc-kring. Hun
rayonhoofdenjas trekken ze pas aan
na een voorwaarschuwing, die ze
vier tot zeven dagen voor een mogelijke Elfstedentocht langs de binnenlijn van het bestuur ontvangen.
De regeling heeft als bestuurlijk
pluspunt dat de ijswegencentrales
de burgemeesters op de route van
advies dienen of het doorgaan van
een Elfstedentocht vertrouwd is.
Hiermee wordt voorkomen dat elfstedenfunctionarissen opereren als
slagers die hun eigen vlees keuren.

Jan Oostenbrug wordt ijsmeester bij de Friesche IJsbond. Rechts elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling.
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