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Schaatswedstrijden in Schoten
Zondag had het bestuur van St. Jozefgezellen vereniging en St. Aloysiuspatronaat
schaatswedstrijden uitgeschreven, welke een gezellig en vlot verloop hebben gehad. Traditie
getrouw trad natuurlijk op die dag, waarop Schoten de schaatsen aanbond om elkaar te
bekampen, als vanouds de dooi in.
Toch kon dit niet beletten, dat de bloem van OudSchoten en later op de dag zelfs vier veteranen met
grijzen koppen, zich vol elan in de strijd wierpen om
de erepalm te halen.
De wedstrijd werd gehouden op de Delft nabij het
Bondsgebouw
(nu
Jeugdherberg),
waar
de
controlecommissie, bestaande uit de heren P.
Schoorl, Dijkstra en P. van Duin stelling hadden genomen.
De wedstrijd had velen op de been gebracht en toen
de eerste deelnemers startten heerste er een
gezellige drukte. Voor de St. Jozefgezellen wist Joop
van Galen de eretitel te veroveren, terwijl
G. Wolfers die hem maar enkele meters achter was,
als tweede eindigde.
De jongere generatie deed niet voor de ouderen
onder en na een heftige kamp kwam Henny van der Putten als eerste aan, terwijl zijn broer Ton
van der Putten de tweede plaats bezette. Ook voor de andere deelnemers waren aardige prijzen
beschikbaar.
Nu kwam de clou van de dag. Enige veteranen hadden, aangewakkerd door de strijd van de
jongeren, besloten ook elkanders krachten te meten en te rijden voor brandstof ten behoeve van
arme gezinnen. De volgende heren kwamen aan de start: A. van der Putten sr. Kerkvliet,
Heeremans en Wolfers. Een vinnige strijd ontspon zich, maar de heer van der Putten, wiens drie

zonen ieder een prijs wisten te veroveren, wilde blijkbaar laten zien, dat hij een waardige vader
van zijn zonen was. Geprikkeld door hun successen, wist hij de kop te nemen. De
aanmoedigingen van familie, vrienden en bekenden bleven niet uit en allen spanden zich in tot
het uiterste. De heer van der Putten wist echter van geen wijken en met een flinke voorsprong
wist deze kranige veteraan de finish te passeren, respectievelijk gevolgd door de heren Kerkvliet,
Wolfers en Heeremans.
Hiermee behoorde dit ijsfeest tot het verleden en gingen allen zeer voldaan huiswaarts.

