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Schaatstraining Bolsward (STB) is sinds 1961 een begrip in Bolsward en de omliggende dorpen. De 
schaatsvereniging, die traint zowel in de Elfstedenhal te Leeuwarden alsook op Thialf in Heerenveen, 

is een warme, hechte vereniging van circa tweehonderd leden. De voorzitter, Arjen Klaversma uit 
Mantgum, is een echte schaatser van jongs af aan. Het is dan ook niet vreemd, dat Klaversma lid 

werd van STB toen hij startte met langebaanschaatsen en vrienden van hem al lid waren.

“Wij zijn een warme 
schaatsvereniging”

Arjen Klaversma uit Mantgum, voorzitter van STB
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TRAINING OF VERENIGING?
Op het moment dat er in 1961 een 
schaatsvereniging werd opgericht, 
besloten de mensen die vanaf het 
prilste begin betrokken waren de 
naam ‘Schaatstraining Bolsward’ te 
hanteren. Arjen Klaversma: “Het is 
ook nooit een discussie geweest of 
het bijvoorbeeld ‘Schaatsvereniging 
Bolsward’ moest gaan heten. Het is 
voor mij als lid altijd STB geweest en 
voor zover ik weet is een alternatie-
ve naam ook niet eerder aangekaart 
door een ander lid. We hebben een 
heel erg trouwe achterban. Met 
name in de senioren zijn ttrouw. 
Vanaf de studieperiode merk je dat 
jonge leden soms de keuze maken 
om op kamers te gaan, maar daarna 
keren ze vaak ook weer terug. STB 
is een warme vereniging met veel 
onderlinge verbondenheid en dat 
zie je dan weer terug in het leden-
aantal. Dat is al jaren constant.” 

RECREATIE OF PRESTATIE?
“De trainingen zijn dus in Leeuwar-
den of in Heerenveen en afhankelijk 
van de groep en tijd ben je daarom 
aangewezen op een van beide 
locaties om te trainen. De actuele si-
tuatie is, dat we niet de beschikking 
hebben over een eigen baan voor 
natuurijs, dus als vereniging wijken 
we uit naar kunstijs. Onze trainers 
zijn zonder uitzondering gedreven 
en enthousiast en hebben veel 
plezier in wat ze doen. Daarnaast 
bieden we de schaatsers ook vol-
doende uitdagingen op de trainin-
gen. We zijn erg tevreden over onze  
trainers, zoals je hoort”, aldus de 
34-jarige preses. “De trainingsgroe-
pen variëren enorm. Je hebt vanaf 
de pupillen tot aan de senioren de 
keuze in hoe je wilt schaatsen. Is 

het volledig recreatief of toch ook 
wel voor de prestatie? Je kunt je 
specialiseren, maar ook van alles 
wat doen. Ik rijd bijvoorbeeld eens 
per week met vrienden tijdens het 
‘marathon uur’. We hebben allemaal 
wel voor de prestatie gereden, maar 
rijden nu puur op recreatief niveau. 
Bij STB kun je precies vinden wat je 
zoekt qua schaatstrainingen.” 
Mocht iemand getalenteerd zijn 
dan wordt er bij STB allereerst een 
extra training aangeboden. “Mocht 
diegene dan nog steeds kwalitatief 
opvallen, dan zijn er nog andere 
opties buiten STB om jezelf verder 
te ontwikkelen. Een van deze opties 
is onder andere het Gewest Fryslân. 
Het is alleen niet zo, dat wij onze 
leden daarvoor zelf aanmelden, dat 
moeten ze écht verdienen.” 

NATUURIJS OF KUNSTIJS? 
In de derde week van januari waren 
de eerste natuurijsliefhebbers 
alweer vroeg op het ijs te vinden. 
Arjen Klaversma, werkzaam bij een 
bouwbedrijf, hierover: “Wij hebben 
zelf alleen maar de mogelijkheid 
tot kunstijsbanen. Hierdoor hebben 
onze leden niet direct helemaal de 
natuurijskoorts. Er is overigens wel 
een groep leden die dan overdag 
bijvoorbeeld ook nog eens een 
ritje maakt, maar anderen moeten 
gewoon naar school of ze moeten 
werken, en dan zijn ze niet in die 
gelegenheid om te kunnen schaat-
sen. Tijdens de korte vorstperiode 
zie je dan ook niet een afname in de 
trainingsopkomst. Die zijn voorna-
melijk op het eind van de middag 
of in de avond en dan is natuurijs 
minder makkelijk begaanbaar en 
veel gevaarlijker.” 

Bij een eventuele Elfstedentocht 
heeft STB geen specifieke rol. 
Klaversma: “Er zullen ongetwijfeld 
diverse leden zijn die hem graag 
willen rijden. Voor het leveren van 
vrijwilligers is er niet iets van een 
protocol en we hebben ook niet een 
deel van de route waar we verant-
woordelijk voor zijn. Ondanks dat 
het, mocht hij weer komen, een heel 
mooi festijn gaat worden, hebben 
wij geen directe rol.”  

SKEELERBAAN
STB biedt, zoals gememoreerd, voor 
zowel ambitieuze als recreatieve 
rijders voldoende uitdagingen in 
het schaatsseizoen. “Wij zijn een 
warme schaatsvereniging waarbij in 
de zomer ook van alles te doen is. 
Zo worden er fietstrainingen gege-
ven, droogtrainingen, en we hebben 
een skeelerbaan beschikbaar in 
Bolsward. Zo kunnen we ons weer 

prepareren voor het ijsseizoen. Je 
merkt dat de sport steeds serieuzer 
wordt genomen door onze leden. Er 
zijn er steeds meer die ook tijdens 
de zomer gewoon doortrainen, zo-
dat de basisconditie, de techniek en 
andere onderdelen redelijk intact 
blijven.” 

PROGRESSIEBEKER
Binnen de trainingen en wedstrij-
den is er een clubklassement, dat 
wordt bijgehouden. “Dat is een 
klassement waarbij je onderling 
een competitie rijdt in de categorie 
waarin jij mee doet. Als je tijden 
rijdt, komen deze in de boeken en 
vervolgens is er een klassement 
over minimaal drie afstanden, waar-
in je dan meedingt voor de prijzen. 
Bij de jeugd gelden er uiteraard an-
dere afstanden dan bij de senioren. 
De meeste rijders zijn toch redelijk 
fanatiek, hoor”, vertelt Klaversma. 
“Er is ook nog een progressiebeker. 
Daar doet iedereen aan mee, die tij-
den rijdt. Uiteindelijk wint diegene 
met de meeste progressie van dat 
jaar. Dit zorgt ook voor onderlinge 
verbondenheid, een echt vereni-
gingsgevoel.” 

TWEE FRIESE 
KAMPIOENEN 
BIJ STB
Onlangs zijn er twee Friese 
kampioenen marathonschaatsen 
uit de gelederen voortgekomen bij 
STB. Klaas van der Valk won bij de 
Masters-2 en Marieke Gerbrandy 
won bij de Vrouwen-2.
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