
Uitslag van hardrijderijen 
op schaatsen 

FranØker ,  18 Jan Jongens van 14 tot en 

met 16 jaar 72 deelnemers PrtJzen (luxevoorwerpen 

voorwerpen zfln behaald door Gerard du Bois 

Jelle Miedema en Joh Pascal 

Op dezel baan had tevens plaats eene 

hardrfldery van jongens en meisjes van 13 tot 

en met 15 jaar Eerste prys 2 horloges gewonnen 

wonnen door Douwe Swart en Jantje Boelen 
Tweede prys ,  Priesche schaatsen ,  door Joris 

Soolsma en Anna Wykstra De volgende twee 
pryzen Berend van Limburg en Teakje Dohia 
S Roorda en K Roorda Aan deze rydery 
namen º4 paren deel » 

SlotekflS Jan Mannen 74 rijders Prfls 

F v d Molen te Rohel Ie premie Joh Poepjes 

jes te Tacozyi 2s premie W Otter te St 

Nicolaasga 

Joure 18 Jan Niettegenstaande het dooi 

weder is het gisteren alhier gehouden gecostumeerd 

meerd y af eest van de ysvereeniging �Flecke 
Joure naar wensch geslaagd De optocht door 

onze schoone Midstraat van de gecostumeerden 
met de Nederlandsche Maagd (mej J J de Boer 

voorop ,  staande in eene arrealede ,  leverde een 

keurig gezicht op 

De daarna gehouden ringrydery van de gecostumeerden 

costumeerden op de breede kunstbaan ,  waarop 
zich honderden van toeschouwers zoowel te 

voet als op schaatsen bewogen werd met de 

meeste belangstelling gevolgd De prys werd 
behaald door den burgemeester van Ilpendam 
met Pierrette (de heer A G Brouwer en mej 
J de Boer de premie door den Noord-Hollandschen 

schen boer en boerin (de heer H Huisman en 

mej J Zeldenthuis 
Ook werd nog een kleine hardrijdery 

gehouden 

den van eenige leden met hunne dames De 

prys daarvan werd verkregen door den heer 

Jons U Romkema met diens echtgenoote en 
de premie door den heer Simon Borger met 

mej D Ament 
Éene zeer geanimeerde prysuitdeeling op de 

bovenzalen van het �Tolhuis die zeer druk 

was bezocht en waar menig toast werd gewyd 
aan het wakkere en ijverige bestuur der vereeniging 

eeniging dat zooveel moeite had g9daan dit 

feest te organiseeren ,  besloot dezen recht gezelligen 

zelligen dag 
Da ingevallen dooi was echter een groote 

teleurstelling voor het zeer talrijk publiek dat 

zich per schaats naar het ijsfeest had b°geven 
Velen probeerden wel om den terugtocht per 
schaats te doen maar de baan was al zoo 

slecht geworden dat naar huis toe na afloop 
van ’t feest op de gevleugelde wieken zoo goed 
als onmogeiyk was en by avond met groot 
gevaar gepaard ging De eenige toevlucht was 
nu de tram en de toeloop was zóó groot ,  dat 

ruim 100 personen staande vervoerd werden 
in wagens ,  bestemd voor 52 personen Ia 

weerwil dier kolossale drukte was het trampersoneel 

soneel zóó actief dat de gewone trammen flink 
op tyd te Heerenveen en te Sneek aankwamen 
terwyi bovendien nog twee expresse trammen 
moesten ryden om de samengestroomde menigte 
in verschillende richtingen huiswaarts te bren- brengen 

gen Men verdrong zich letterlek bfl de rijtuigen 

gen om toch een plaats te bekomen 

Bozum 17 Jan Jongens 28 reders Prys 

f 
8 D Swierstra ;  premie � 4 G Keulen beiden 

van Oppenhuizen ;  cadeau /  2 S van Aaperen 
,? 

van Deersum 

Dr onrijp ,  17 Jan Mannen 51 deelnemers 
Cadeaux van �20 f 10 en �5 behaald door 
Viersen ,  van Tzum ;  Th Hoekstra ,  van Oosterwierum 

terwierum ,  en van Meerloo ,  van Veenwoudsterwal 

sterwal 

Ritzum 17 Jan Jongens 67 rijders Ie 

prt Johannes Donia van Praneker 2e pr 

Joh Brandsma van Winsum 3e en 4e prijs 

Eite Jouwersma van Tjummarum en Rinse 

Koning van St Jacobi-Parochie 

Huim 17 Jan Lsden der ysclub in 3 

klassen 

1ste klasse Prfls Freerk Wipstra premie H v 

Plaats ,  gratification E Rflpstra ,  S Byisma en 

R Gratama 

2e klasse PrtJs H Visser premie T IJ 

de Boer gratificatie J Sikma 

3e klasse Prys H R Gorter premie Sj 

Kuipers gratificatie F Nicolai 

Koudum 18 Jan Ijsclub �Knobbe 38 

rijders Prfls �20 K Folkertsma ,  premie /  5 

A Boonstra beiden te Koudum 

Oostermeer ,  18 Jan Mannen en vrouwen 
10 paren Prys Ate A Zyiatra te Schuilenburg 

burg onder Oostermeer en Janke T Ooaterhof 
te Uitveen onder Oostermeer ;  premie Libbe en 

Jitske van der Woude te Wit veen onder Oostermeer 

termeer 

,  Oppenhuizen en Uitwellingerga ,  17 Jan 17 

flinke reders Prijs Auke v d Tempel te 

Goºnga ;  premie Eeltje Reitsma te Oppenhuizen 
;? 

cadeau Pieter Hospes te Offlngawier 

Poppingaurier ,  17 Jan Leden der ijsclub 

�De Schaats 
Eerste klasse ongehuwde heeren met dames 

Prrjs R v d Kooi en E Oom van Gauw 
premie P Holster en A Wagenaar 

Tweede klasse heeren tot en met 40 jaar 

Prys J Heegsma premie P Kiestra tweede 
premie J de Leeuw 

Derde klasse heeren boven 40 jaar PrysJ 
Grouwstra ,  premie A Bouhuis ,  tweede premie 
A Veldman allen alhier 

Schoterland ,  18 Jan Te Bovenknype is eene 

hardrydery gehouden zooals nog nooit misschien 
in Friesland heeft plaats gehad 

De ysclub �Eensgezindheid hield een wedstryd 

stryd onder de leden met vrouwen waarvoor 
zich niet minder dan 40 paar aangaven De 

mannen moesten onderling en de vrouwen 
eveneens onderling loten ,  met dien verstande 
dat de man ,  die no 1 trok ,  moest iyden met 
de vrouw die no 1 trok en zoo vervolgens 
Hierdoor ontstonden koddige combinaties De 

gemeente-veldwachter moest rijden met de 

dochter van den ploegbaas ,  een veehouder met 
de erouw van den ploegbaas de kastelein met 
de vrouw van een boer het gehuwde hoofd 

der school met een ongehuwde vrouw een 
houthandelaar met de huishoudster van 

’ 

pensioneerd hoofd der school een arbeider met 
de vrouw van den gemeente-veldwachter een 
ongehuwde boerenzoon met eene weduwe die 

lid is van de damescommissie voor nuttige 
handwerken enz Toen er 30 paren waren afgereden 

gereden ,  moest de veldwachter met de dochter 
van den ploegbaas ryden tegen een arbeider 
en de vrouw van dien veldwachter Die wedstrtyd 

strtyd kon met recht interessant genoemd worden 
den ,  daar beide partyen ØØn rit wonnen doch 
de derde rit besliste ten voordeele van den 
veMwachter en zyne mederydster zoodat de 
vrouw door haar man werd afgereden 

De vjjf laatst aangebleven paren weerden 
zich dapper ,  totdat eindelp H de Jong een 
ongehuwde boerenzoon met R de Jong lid der 
dames-commissie voor de nuttige handwerken 
met den prijs gingen strykeD de eerste 

premie’ 

werd behaald door den gehuwden slager O 

Wagenaar en J Sjollema ongehuwd de tweede 
premie door H Bruinsma ,  gehuwd ,  hoofd der 
school en A van Zwol ,  ongehuwd ;  de derde 
premie door den veldwachter J v d Brug en 

Janneke de Vries ,  dochter van den ploegbaas 
;? 

de vierde premie door den kuiper A de Groot 
en Anna Siebenga beiden ongehuwd 

By de prysuitdeeling ,  die ’s avonds plaats 
had was de herberg van A de Vries eivol 
de toasten daar ingesteld en de liedjes die er 

gezongen werden ,  waren doorslaande bewezen 
dat de ysclub te Bovenknijpe met recht den 
naam van �Eensgezindheid kan dragen 

Stroobos 18 Jan Jongens 43 ryders 
�10 B Beereboom te Zuidborn Ie premie �4 
I van der Woude te Kollum en 2e premie �2 
H Beuk te Sebaldeburen 

Tjerkwerd 17 Jan Jongens en meisjes 6 

paren Geadverteerde prijs niet verreden 
Cadeaux pl2 en �4 Winnaars Sietze Baarda 
en Akke Hiemstra te Joure Gerlof Brouwer en 

Oetsche Politiek te Kimswerd ;  troostprys �2 
Otto Folkers te Arum en Tr Hiemstra te Witmarsum 

marsum 

Weidum ,  17 Jan Leden der IJsclub ,  verdeeld 

deeld in 3 klassen 

Ie klasse tot en met 30 jaar 35 deelnemers 
Ie gratificatie een inktstel IJ de Vries 2e 

gratificatie een azynstel J Rypma 
2e klasse van 31 tot en met 40 jaar 13 

deelnemers Ie gratificatie een rookstel S 

Humalda 2a gratificatie een klokje H P 
Roorda 

3e klasse boven de 40 jaar 14 deelnemers 
Ie gratificatie een rooktafel P Miedema 2e 
gratificatie een zuurstel Age v Tuinen (eerelid 

lid der vereeniging De winnaars allen van 
Weidum 

Leek (Gr ,  17 Jan Aan de nationale hardrydery 

rydery van vrouwen werd door 21 rydsters 
deelgenomen De pr«zen �40 �25 15 en 
�10 werden gewonnen door Boukje Veenstra 
van Witveen Cath Homan van Oldekerk 
Marl je Broeksema van Ten Boer en Eefke 
Jeltema van Opende 


