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De laatste van vele wedstrijden in het seisoen.
In het Nieuwsblad van Friesland van 12 lVIaart lezen we:

Aan Kampen en haar Ijsclub T.O.G.
Hier een openlijk bedankje
Aan de oude IJ sselstad,
Die weer eens zoo echt getoond heeft
Wat zij voor ons over had;
En op zulk een gulle wijze,
Zooals 't haar traditio past,
't Buitenvolk wist te ontvangen
En te eeren als een gast.
Wat toch deed het je als vreemde
Bij de aankomst heerlijk aan,
Als je, met rnuziek ontvangen,
Vroolijk dus tel' baan kon gaan.
Dat gaf spirit in je body,
Zette heel je Iijf in gloed,
En dan dacht je: "winnen zal ik 't,
't Koste, wat het kosten moet!"
Bracht men vele and'ren hulde,
't Blijft gewis een schoone zaak,
Maar voor U, bestuur en ijsclub
Klinkt geen lofstern ooit te vaak ;
Want geen wedstrijd werd gehouden
Of Uw leiding klopte fijn,
Zoodat winnaars en verliezers
Steeds tevreden konden zijn.
En wie schonk naast alle prijzen,
Die U ruimschoots hebt besteed,
In een kwaliteit van IJsclub,
Nog den arme ook een kleed?
Dat kon enkel T.O.G. doen,
Die, wel zeer de sport gewijd,
Bovendien een held'ren kijk heeft
Op den nood van 't jaargetijd'.
Ihiesland brengt spontaan hier hulde,
Met zijn amateurs voorop,
En tel' eere van Uw IJ scluh
Met de Friesche vlag in top;
En het zegt hier, dat Uw jury
Een del' allerbesten is,
Waar men gaarne voor wil kampen,
Als er wat te kampen is.

8. B. H.
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Antwoord van de Llsclub T.O.G. in het Nieuwsblad van
Friesland, 2 April 1929:

Zie eens, zoo'n spontaan bedankje
Doet een mensch toch wel eens goed,
En het geeft hem voor de toekomst
Nieuwen ijver, nieuwen moed.
Waarde Friezen en Friezinnen,
Wat was 'r.o.G. toch druk,
Zorgen, regelen, praten, schrijven,
En ... het vroor maar aan een stuk!
Dan een wedstrijd voor de Ieden,
Dan weer voor het jong geslacht,
Morgen wedstrijd in het zwieren,
Telkens weer wat nieuws bedacht!
Maar de allergrootst' attractie
Was, als Friesland hier verscheen,
Kwamen zij te Kampen kampen
Was heel Kampen op de been.
Op de been en op de sehaatsen,
Ieder Kamper had plezier.
, In vijf groote kampen kampten
Friezen en Friezinnen hier!
En nu doet het ons genoegen,
Dat U 't hier "in orde" vond.
Als het weer gaat vriezen Friezen,
Roepen wij U weer terstond.
Wetend, dat dan onze roepstem
Bij U allen weerklank vindt,
Omdat er een band ontstaan is,
Die U vast aan Kampen bindt!
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