
 
De broodtrommel van… 
 
IJsmeester Beert Boomsma 
 
‘Wij Friezen leren eerder schaatsen dan lopen’ 
 
Als de schaatsers in het Thialf Stadion in Heerenveen geen optimale tijden neerzetten, ligt het 
áltijd aan de ijsmeester (vinden zij). Gelukkig heeft Beert Boomsma (35) een brede rug en 
weet hij bovendien wel beter. ‘In de volksmond ben ik ijsmeester, maar in het echt ben ik 
hoofd Technische Dienst van Thialf, een afdeling die bestaat uit zeven mensen. De conditie 
van het ijs is een veel complexere materie dan je op het eerste gezicht denkt. Het is een 
kwestie van klimaatbeheersing in de hal en het klimaat binnen wordt beïnvloed door het weer 
buiten en dat verschilt hier van dag tot dag. Het klinkt raar, maar als we stoken, koelen we 
ook. Dat is nodig om de omstandigheden optimaal te houden. En dat kost veel energie, heel 
veel. De jaarlijkse energierekening van Thialf ligt tussen de 650.000 en 700.000 euro.’ 
Na een aantal financieel zware jaren gaat het Thialf nu voor de wind. Het stadion trekt meer 
recreatieve schaatsers dan welk stadion ter wereld. Ook Beert Boomsma traint twee keer in de 
week op ‘zijn’ baan. ‘Als je Fries bent, kun je niet anders. Wij Friezen leren eerder schaatsen 
dan lopen.’ Maar dat betekent ook dat de baan op sommige dagen zo wordt belast dat het ijs 
zo’n beetje tot op het beton is weggereden. Als dan iedereen naar huis is, beginnen wij met 
ons werk. We laten de ijsbaan eerst vollopen met water. Gedurende de hele nacht wordt er 
gevroren en ’s morgens om halfacht kruipt de eerste op de schaaf- annex dweilmachine. Hij 
schaaft een laagje van het ijs af en vult daarna op met heet water, dat dan weer bevriest. Er 
gaat wel even overheen voordat de baan weer helemaal gebruiksklaar is en we de deuren 
kunnen openen voor de recreanten die meestal al staan te wachten.’ 
 
[kader] 
Broodje van Beert 
Ja, hoe kan het ook anders? Een rechtgeaarde Fries als Beert Boomsma kiest natuurlijk als hij 
maar even de kans krijgt voor een stoere plak suikerbrood dik besmeerd met roomboter: 
sûkerbôle mij boerenbûter. Bij de geachte alleen al begint hij te watertanden. 
[einde kader] 


