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Website    Dhr. P. de Jeu  0251-314506 
 

Coördinatie trainingsgroep. 

Dhr. K. Molenaar 0251-314489   stg@ijsclubuitgeest.nl 
 

Jeugdschaatsen. 
Dhr. R. van Goethem 0251-314962 jeugdschaatsen@ijsclubuitgeest.nl 

Dhr. N. Goeman 0251-310329 
 

Clubbladredactie. 

Lay-out    Dhr. P. de Jeu  0251-314506 
Advertenties   Dhr. M. van Goethem 0251-310740 

Bezorging    Dhr. R. de Vries  0251-314240 
Copy    Mw. J. Putter    clubblad@ijsclubuitgeest.nl 

 

Leden-administratie. 
Dhr. S. Hoogeboom  Middelweg 59  0251-313758 

 
Lid van Verdienste:  Dhr. C. Nelis,   Dhr. C. van Tongeren,  

Mw. A. Putter-Pater,  Dhr. N. Brantjes,   
Dhr. W. v. Hoolwerff 

 

Erelid:    Dhr. P. de Reus 

 
Adreswijziging of aan -en afmeldingen te allen tijde schriftelijk 

doorgeven aan de ledenadministratie. 
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Van de voorzitter, 
  
  

“Weer niet” kopte de Volkskrant op 12 juli jl. na de verloren wereldkampioenswedstrijd tegen 
Spanje. Ik moest in dezer dagen hieraan denken toen ik de afgelopen winter de revue liet 
passeren. Een ieder, die dacht verstand te hebben van het weer durfde met z‟n hand op het hart 
te verklaren dat nu echt de Elfstedentocht weer eens gereden zou gaan worden. Angenent naar de 
geschiedenisboeken en een nieuwe held die gezien de omstandigheden in dit land zeker tot de 
status grootverdiener zou geraken. Wederom bleek, dat en dat heb ik meer gezegd, dat Koning 
Winter een dictator is en zelf slechts hij bepaalt, wat goed voor de mensheid is. Zoals het een 
goed dictator betaamt, ”heeft ook hij allang de “roots” met zijn onderdanen verloren, want anders 
had hij allang ons  de echte zegeningen gegeven. 
Koning was ook de afgelopen winter in onze richting weer zeker karig met zijn gift. Slechts vijf 
dagen konden wij de landijsbaan geopend hebben en dat was dan ook nog met hangen en 
wurgen. Hij had zijn vriend “Koning Sneeuwbui” in voortdurende gezelschap van zijn dochter 
”Sneeuwwitje” de vrije hand gegeven om zich aan het aardvolk te tonen en dat deden zij met 
verve. Reeds ver voor de Kerstdagen, maar ook tijdens deze dagen was de aarde bedekt met een 
dikke laag sneeuw. Koning Winter greep in deze regio niet in, zodat er teveel sneeuw lag op 
plaatsen waar dit voor ons niet behoorde. Waarom deze Koning wel zijn gunsten toonde aan de 
regio‟s in het oosten en noorden van dit land, zal altijd wel een vraag blijven. Vraag hoef je niet te 
stellen, want je krijgt toch geen antwoord.  
Ondanks het feit dat wij slechts vijf dagen waren geopend gaf dit toch voor velen toch weer 
momenten van plezier en blijdschap. Wij moeten er maar weer een tijdje op teren, ofschoon een 
groot gevoel van teleurstelling blijft. 
 
René van Goethem heeft te kennen gegeven zijn meerdere activiteiten voor het jeugdschaatsen te 
beëindigen. Een reeks van jaren heeft René is voor deze groep ingespannen. Het bestuur is hem 
hiervoor veel dank verschuldigd. Gelukkig heeft hij voor de opvolging zorg gedragen. Ook dat is 
veel waard. 
 
Donderdag, 19 mei a.s. vindt weer de jaarvergadering plaats in de gebruikelijke locatie, café 
Thijs aan de Langebuurt. Hopelijk vindt u de tijd om eens langs te komen. De sfeer is altijd goed 
en soms zijn er ook nog enkele interessante posten te vergeven. 
  
Indien u dit leest, zijn wij alweer een stuk richting zomer en staat het hoofd niet meer naar winter, 
kou of ijs. Dat hoort natuurlijk ook zo, want alles heeft zijn tijd. Toch wil ik nog even achterom 
kijkend zeggen, dat het ondanks alles weer geen slecht jaar was voor de vereniging en dat er veel 
activiteiten hebben plaatsgevonden. Wat allemaal? Op de jaarvergadering wordt het allemaal 
medegedeeld. Tot dan. 
  
Herman van Sambeek. 
 

Overlijden Cock van Duin.  
  
Tot onze grote spijt moesten wij vernemen dat één van onze trouwe adverteerders Cock van Duin 
is overleden op 21 September 2010. 
Cock is een bekende aannemer in Uitgeest en heeft de IJsclub jarenlang gesteund met zijn 
advertentie in ons clubblad. 
Daarvoor dank. 
  
Namens de redactie van het clubblad van IJsclub Uitgeest wensen wij Rita, de kinderen en overige 
familie veel sterkte toe! 
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Van de redactie. 
 
Dit is dan mijn allereerste clubblad! Dit was toch wel even een 
uitdaging voor mij. Zou het mij wel lukken om een heel 
clubblad vol te krijgen? Willen mensen mij wel helpen? En zijn 
er wel genoeg onderwerpen om over te schrijven voor de 
wintereditie van het clubblad? Dat waren allemaal vragen die in 
het begin door mijn hoofd heen spookte. En deze vragen waren 
allemaal erg makkelijk te beantwoorden! Het is mij gelukt om 
het clubblad vol te krijgen, mensen wilden mij maar al te graag 
helpen en er waren meer dan zat onderwerpen om over te 
schrijven! Ik vind het ontzettend leuk dat ik deze taak op mij 
heb genomen en ik ben van plan dit ook nog erg lang vol te 
houden. Iedereen die heeft meegeholpen aan dit clubblad, wil 
ik graag bedanken. Ik ben hier superblij mee! Zonder jullie was 
mij dit natuurlijk ook nooit gelukt. Ik hoop dat iedereen zich bij 
het volgende clubblad weer zo goed inzet en het weer een 
prachtig clubblad wordt!  
 
Josine Putter 
 
Wilt u het clubblad niet meer in de bus en liever digitaal ontvangen? Stuur dan een 
mail naar clubblad@ijsclubuitgeest.nl 

 

Voorlopige planning 2011 clubblad 
 

In de bestuursvergadering is besloten om per omgaande het clubblad 3x per jaar uit te geven 
vanwege diverse redenen: 
  
> adverteerders loopt terug ( komen geen nieuwe voor in de plaats ) 
> aantal leden is enorm toegenomen van 375 leden naar 850 leden 
> het kost de vereniging teveel om de clubbladen met deze kwaliteit van drukwerk vast te 
houden. ( we willen kwaliteit behouden ) 
  
We willen gewoon doorgaan met het clubblad vanwege, het is ons visite kaartje van de vereniging. 
Het ziet er altijd netjes en verzorgd uit. 
We zijn de oudste vereniging van het dorp en willen laten zien dat een clubblad gewoon nog 
bestaansrecht heeft. 
  
We hebben besloten zie onderstaande datums als richt datum aan te houden voor het inleveren 
van kopij: 
  
* 1 april 
* 1 september 
* 1 december 
   
In het kort samengevat: 
De zomereditie vervalt, was altijd al moeilijk om kopij te verzamelen vanwege weinig activiteiten 
ijsclub behalve de fietsgroep. 
 
Namens het bestuur:   
 
Koen van Egmond.  

mailto:clubblad@ijsclubuitgeest.nl
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Uitnodiging Algemene Jaarvergadering IJsclub Uitgeest  
en huldiging clubkampioen D+H  

Seizoen 2010-2011  
 

19 mei 2011 bij Vreeburg‟s om 19.30 uur 
Jaarstukken te verkrijgen: 

 via de website www.IJsclubuitgeest.nl en/of 
bij penningmeester S. Hoogeboom 

14 dagen tevoren. 
 

Agenda 
1. Opening door de Voorzitter. 

 
2. Ingekomen stukken. 

 
3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2009-2010 

 
4. Jaarverslag secretaris en commissies. 

 
5. Jaarverslag penningmeester. 

 
6. Verslag kascommissie 

 
7. Verkiezing kascommissie. 

 
8. Pauze 

 
9. Begroting seizoen 2011-2012 

 
10. Update aanbouw clubgebouw 

 
11. Trainingsbijdrage 2011-2012 

 
12. Lidmaatschap 2011-2012 

 
13. Bestuursverkiezing 

 
14. Dankwoord  

 
15. Rondvraag 

 
16. Sluiting. 

 

http://www.ijsclubuitgeest.nl/
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Notulen IJsclub Uitgeest             Seizoen 2009-2010  
 

1. Opening door de Voorzitter. 
 
De voorzitter doet een openingswoord en tevens jaarverslag.  
En geeft daarbij een keurig verslag van het afgelopen seizoen 
 

2. Ingekomen stukken. 
 
Afmelding van L. van de Meij, K. Molenaar, B. Beentjes, R. van Goethem en R. de Vries. 
 
Ingezonden brief A. Putter inzake reglementen kortebaan 160m. 
H. van Sambeek geeft de inhoud weer van de ingezonden brief. Door de algemene vergadering is 
besloten dat alleen inwoners van uitgeest mogen meedoen aan de korte baan wedstrijd. 
Verder is er discussie ontstaan hoe er moet worden omgegaan met de leden van de 
trainingsgroep. Vanuit de vergadering is er een voorstel gedaan om leden van de trainingsgroep 
welke een volledig jaar lid zijn mee te laten doen. Over dit standpunt is een stemming gehouden 
waarbij 9 van de 20 voor waren. Verder zal het bestuur beslissen in bijzondere gevallen. 
 

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2009-2010 
 
Niet in de notulen is opgenomen het besluit dat alleen inwoners van uitgeest mogen meedoen aan 
de korte baan. 
 

4. De voorzitter heeft reeds het jaarverslag voorgedragen. 
 
Jeugdschaatsen, N. Goeman 
Dit jaar zijn er 72 aanmeldingen waardoor er extra jeugdleiders nodig waren. Via een oproep in 
het clubblad hebben 3 personen zich aangemeld die deze taak op zich hebben genomen. Verder is 
dit jaar is er 2 keer op natuurijs geschaatst. 
 
Landijsbaan, N. Brantjes 
Afgelopen jaar is de ijsbaan een aantal dagen open geweest en het was een mooie tijd. Op 1 
december zijn de palen geplaatst en eind maart was alles opgeruimd. Dit jaar was er een goede 
samenwerking met de gemeente. Extra dank aan Herman, Sjaak en de brandweer.  
 
Clubblad, J. Pepping 
Judith vertelt dat het steeds moeilijker wordt om het clubblad vol te krijgen en dat mensen soms 
moeten worden verplicht om een stukje te schrijven. Tevens komt ter sprake of een clubblad nog 
nodig is en dat er niet een nieuwsbrief per mail kan uitgaan. Het bestuur vindt dat een clubblad 
nodig is. 
 
Fietsgroep, W. Opdam in afwezigheid van L. van de Meij: 
Afgelopen jaar was het een leuke groep van ongeveer 30 personen. De tijdrit met Warmerhuizen 
gaat niet meer door maar er zal een nieuwe opzet worden gemaakt voor de onderlinge 
wedstrijden.  
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Jeugdcommissie, N. Molenaar 
In oktober is weer het Kamp georganiseerd wat voor Koen van Egmond en Marcel Vosse hun 
laatste kamp is geweest. Verder zijn er diverse activiteiten georganiseerd naast het schaatsen. 
Verder zijn Mike de Vries, Bas Pepping en Roel Stam nieuw. 
 
Website, P. de Jeu 
Peter vertelt over de website dat er op dit moment weinig nieuws is, en dat hij afhankelijk is van 
de aanlevering van de leden. Het aantal hits stijgt aanzienlijk tijdens de vorstperiode maar 
daarnaast zijn er weinig hits. 
 
Molen en Merentocht commissie, S. Hoogeboom 
Ook dit jaar jammer genoeg geen molenmeren tocht kunnen organiseren. Via het peilbeheer blijkt 
dat de gemalen niet stil kunnen worden gezet waardoor het steeds moeilijker zal worden. Het 
contact met Krommeniedijk is goed. 
 
Skeelerwedstrijd, J. Beentjes 
Ook dit jaar is de skeelerwedstrijd georganiseerd. Het weer en de animo waren goed. Ook zijn er 
weinig wanklanken gehoord.  
De Kleisvereninging heeft afgelopen jaar goed meegeholpen en doet ook dit jaar weer mee. 
 
Wedstrijdcommissie, J. Beentjes 
Joris vertelt dat de kortebaan goed is verlopen en dat het een mooie middag was. Verder heeft de 
kortebaan 2 waardige kampioenen opgeleverd. 
 
Trainingsgroep, K van Egmond in afwezigheid van K. Molenaar 
De trainingsgroep onder de jeugdleden is zeer hecht er worden allerlei activiteiten door de 
jeugdcommissie georganiseerd dit zorgt tussen een band tussen de leden. Vooral de oudere jeugd 
blijft op de vereniging vanwege gezelligheid, sfeer en beweging. 
Trainers zien vooruitgang in het schaatsen. De oudere dames rijden ook elke week hun marathon 
op de vrijdagavond, waarbij de ijsclub een groot aandeel in heeft. 
  
Klokkers, A. Tock 
Aad vertelt over de nieuwe samenwerking met Limmen. Waarbij het voordeel is dat Limmen invalt 
voor klokkers. Echter is er minder afwisseling dan met Egmond /Heiloo. 
 

5. Jaarverslag penningmeester 
 
De penningmeester doet verslag en loopt de stukken door. Ook dit jaar is een goed resultaat 
behaald. Verder zijn er geen bijzonderheden. De vergadering heeft geen op – of aanmerkingen. 
 

6. Jaarverslag kascommissie 
 
Op 12 mei jongstleden is de kascommissie op bezoek geweest bij de penningmeester. De 
commissie bestond uit C. Tijsen en M. Van Goethem. De commissie heeft de stukken goedgekeurd 
en adviseert decharge te verlenen aan de penningmeester. De aanwezigen verlenen decharge aan 
de penningmeester. 
 

7. Verkiezing kascommissie 
 
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Casper Tijsen en Marian Rodenburg reserve lid is Willem 
Brantjes. 
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8. Pauze 
 
Gekozen wordt om een korte pauze te houden. 
 

9. Begroting seizoen 2011 -2012 
 
De penningmeester geeft toelichting op de begroting, waarna de vergadering de begroting heeft 
aangenomen. 
 

10. Aanbouw clubhuis 
 
H. van Sambeek en K. van Egmond geven een toelichting waarom een aanbouw nodig is. Gezien 
de kosten om dit te realiseren wordt een akkoord gevraagd aan de algemene vergadering.  
Na enkele adviezen vanuit de vergadering wordt een akkoord gegeven. 
 

11. Trainingsbijdrage 2010 -2011 
 
De vergoeding aan de trainers is enige jaren op eenzelfde niveau blijven staan. Besloten is om de 
vergoeding aan de trainers te verhogen. Door deze verhoging wordt ook de trainingsbijdrage 
verhoogd.  
 

12. Lidmaatschap 2010 -2011 
 
Lidmaatschap blijft onveranderd. 
 

13. Bestuursverkiezing 
 
Verkiesbaar is H. van Sambeek, bij het bestuur hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. H. van 
Sambeek blijft voorzitter. 
 

14. Dankwoord 
 

H. van Sambeek, dankt Koen van Egmond en Marcel Vosse voor de werkzaamheden die zij hebben 
verricht bij de jeugdcommissie. 
 

15. Rondvraag 
 
H. van Sambeek 
Geeft aan ook dit jaar een schoonmaakdag te willen houden op 10 oktober. 
 
H. van Sambeek 
Deelt mee dat er een bord wordt gemaakt voor op het clubgebouw met naam van de website. 
 
Aad Tock 
Wil de Jury bedanken (Marcel, Hein en Ad) voor afgelopen seizoen 
 

16. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 
 
Prijsuitreiking  
Roel Stam clubkampioen heren. 
Nancy Molenaar clubkampioen dames. 
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De doorgeefpen 
 
 
 

 

1. Wat is je naam:     Kelly Zonneveld 
2. Wat is je adres:     Anna van Renesselaan, Uitgeest 
3. Wat is je geboorteplaats:    Uitgeest 
4. Hoe oud ben je nu:    ik ben nu 13 
5. Heb je nog broers/zussen:   Ik heb 2 broertjes Lars (11) en Thijs (4) 
6. Wat zijn je hobby‟s:     Schaatsen, tekenen,op school met dieren 

en samen met opa op de tuin helpen. 
7. Op welke school zit je nu:   Ik zit nu in 2e op het Clussius College in 

Castricum. 
8. Wat is je lievelingseten:    Pizza en preischotel 
9. Voor welk tv programma blijf je thuis:  Ik blijf niet thuis voor een programma. 
10. Wie is je idool:    Geen 
11. Wat voor muziek houd je:    Top 40 muziek 
12. Wat zou je doen als je een 1 miljoen  Op een boerderij gaan wonen, en een huis hebt 

gewonnen:     voor me opa en oma kopen en als ik over 
heb weet ik het niet. 

13. Welke sporten beoefen je nog meer   Geen. 
Naast schaatsen: 

14. Waarom heb je gekozen voor   Ik had geen sport en ik schaats al vanaf me  
schaatsen:  6e en toen kwam me moeder er mee. En dat 

vond ik heel leuk en nu nog. 
15. Je hebt een hekel aan:    Pesten en kinderen die schelden met erge   

ziektes  
16. Je kunt genieten van:    Samen dingen doen met Jamie en Femke.  
17. Wat zou je nog wel eens willen doen:  Nog een keer naar Disney en nog een keer 

samen met Jamie en Femke op vakantie. 
18. Je zou eventueel emigreren naar:   Ik hoef niet te emigreren. 
19.  Je hebt bewondering voor:    mijn familie 
20. Je kunt absoluut niet:    Mijn kamer opgeruimd houden   
21. Wie is je favoriete schaatser/ster:   Sven Kramer 
22. Wat wil je later worden:    Ik weet nog niet maar iets met dieren of  

planten of met mensen. 
23. Wat is je favoriete vakantie    Italië 

bestemming:    
24. Hoe lang zit je al op schaatsen:   Ongeveer 7 jaar. 
25. Wat is je leukste kamp ervaring:  Groep 8 kamp van de Wissel 
26. Aan wie geef je pen door:   Mabel Holkamp 
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Wie 
 Was …………………   Jan Roelof Kruithof  
 
Een naam blijft onlosmakelijk verbonden met die Alternatieve Elfstedentocht, die van Jan Roelof 
Kruithof. De architect uit Havelte won er maar liefst elf: In de periode '74- '85 stond de winnaar 
van deze monstertocht bij voorbaat vast en werd er gereden voor de tweede plaats. "Al stond er 
een muur van 20 centimeter dik op het ijs, Jan ramde er doorheen”.  
 
Kruithof begon pas laat met “topschaatsen‟‟ op zijn 
32ste daarvoor was hij bezig om zich maatschappelijk 
te settelen en een huis te bouwen. Hij is in een klein 
dorp opgegroeid. Lagere school doorlopen, vervolgens 
drie jaar technische school, daarna drie jaar bij een 
architectenbureau gewerkt, veel aan zelfstudie 
gedaan en een aannemerscursus gevolgd op de 
avondschool. Na tien jaar was hij zover dat hij voor 
zichzelf kon beginnen. 
 
Hij was 18 jaar toen hij voor het eerst Noren kreeg, in zijn dorp was hij de eerste met zulke 
schaatsen. “Ik wist toen al dat ik een stayer was, als we op een baantje honderd ronden reden 
gingen andere stuk en ik kon maar blijven jagen. Bovendien was sport midden jaren vijftig ook 
helemaal niet belangrijk”. 
 
Vanaf de jaren zestig kreeg hij meer gelegenheid om echt aan sport te doen. Dat werd schaatsen. 
Dit is hem altijd al makkelijk afgegaan, bovendien het is een individuele sport en dat heeft hem 
altijd aangesproken. Daar houdt hij van, hij heeft ook in zijn gehele loopbaan bijna altijd alleen 
getraind. 
 
Zijn eerste wedstrijd was in Den Oever (50km). Na afloop van de wedstrijd was hij zo kapot dat hij 
niet meer in staat was om zijn schaatsen uit te doen. Hij heeft zich hierna laten masseren en deed 
een paar dagen later mee aan de Oldambrit. “De concurrentie lachte me uit. Wat kwam ik daar 
doen? Zo gniffelde ze. Maar ik won wel”. 
 
In maart 1974 gingen ruim 500 schaatsfanaten van start op het Mjosameer bij Lillehammer voor 
de eerste Alternatieve Elfstedentocht over 200 km. Het grootste deel keerde bebloed, hongerig en 
ontreddend terug. De wedstrijd zelf speelde zich af op ijs dat die benaming nauwelijks verdiende. 
In de kopgroep van zeven man werden afspraken gemaakt om in geval van pech op elkaar te 
wachten. En juist die afspraken leverde Jan Roelof Kruithof zijn eerste zege op in een 200 km 
wedstrijd. Zo‟n 1500m voor de finish kwam de toen 37-jarige architect ten val. De andere rijders 
aarzelden: wachten of doorrijden? Ze besloten als sportvrienden tot het eerste, waardoor Kruithof 
even later zijn eerste Alternatieve zege kon sprinten. 
Het mooiste was nog dat hij de start miste, herinnert Kruithof zich bij zijn eerste overwinning. Ik 
moest nog een broek aantrekken toen ze al waren vertrokken. Ze waren zeker drie minuten te 
vroeg weg. Ik heb daarna een jacht van twintig kilometer moeten inzetten om bij ze te komen.  
 
De marathon wedstrijden in eigen land op de kunstijsbanen reed Kruithof weliswaar ook mee, 
maar hij gebruikte ze slechts als training voor de 200 kilometer tochten. “Veertig kilometer is te 
kort voor mij”, aldus Kruithof. 
Aan de vooravond van de alternatieve Elfstedentocht van 1977 in Oulu kwam de Drent ter orde 
dat de concurrentie er wel eens voor zou zorgen dat hij ditmaal niet zou winnen. Het tergde de 
200 kilometer grootmeester zo dat hij gelijk na de start bij de verbijsterende concurrentie 
wegreed. Jan danste over het ijs altijd vrij rechtop, met korte slag en hij schoof door de sneeuw 
als een soort skispringer. De Drent was onhoudbaar, zijn voorsprong aan de finish bedroeg meer 
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dan twintig minuten. “Zo nu weten ze dat er met mij niet te spotten valt”, was het getergde 
commentaar van de drievoudige winnaar. 
 
De Elfstedentocht van 1985 was voor Kruithof al 
voorbij voor hij begon. Hij wist dat na het Nederlands 
kampioenschap in Westerland dat hij sukkelde met 
zijn longen. Tijdens de tocht van „85 deed hij lange 
tijd goed voorin mee tot Kimswerd om precies te zijn. 
Toen zag heel Nederland voor de buis hoe de matador 
van de “Alternatieve” ten val kwam tijdens het klunen. 
In Kimswerd heeft hij de Elfstedentocht verloren, hij 
kreeg kramp en viel, dan kun je het wel vergeten. 
Ondanks de nederlaag was het echter een van de 
mooiste dagen van zijn leven. En met zijn twaalfde 
plaats was hij uiteindelijk dik tevreden. Maar het is hem meegevallen hoe gemakkelijk hij de 
teleurstelling heeft verwerkt. Hij heeft na afloop van de Elfstedentocht Evert van Benthem op de 
schouders genomen… 
  
Terug naar de uitspattingen van Kruithof in de wedstrijden over 200 kilometer. Hoe komt JR toch 
aan zijn berenkracht? Kruithof weet het niet, maar zegt: “Als je levensloop wat moeilijker is 
geweest kun je gemakkelijker incasseren”. Hij kon zich altijd enorm oppeppen vlak voor een 
belangrijke wedstrijd.  
 
Berucht is Kruithofs trainingssessie in een koelcel, hij werd er in ieder geval beroemd mee. Hij 
gebruikte die koelcel voor een ander doel dan de mensen dachten. Echt niet om te trainen, maar 
om voedsel en materiaal onder extreme omstandigheden uit te testen zodat hij wist wat hij moest 
doen. Voor een tocht keek hij „s morgens altijd een uur van tevoren wat de temperatuur was, 
bestudeerde vervolgens de weersberichten en besloot dan wat hij aan moest doen. 
 
En over dat afzien, het leven is altijd een 
uitdaging voor hem geweest. “Ik wilde iets 
bereiken en vooral mezelf waarmaken. Ik voel 
ook heus wel pijn maar rijd er dwars 
doorheen. Daar denk ik niet aan. Op slecht ijs 
ga ik wel tien keer over de kop maar ik vecht 
door”. Tot slot een verassende uitspraak van 
Jan Roelof: “Als ik mijn leven over zou mogen 
doen, dan zou ik profwielrenner worden. Nog 
mooier dan schaatsen…”. 
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Jeugdschaatsen 
 
Van 8 januari tot en met 12 maart werd er schaatsles gegeven voor de jongste jeugd. Deze 
kinderen zitten nog op de basisschool. De ene heeft nog meer talent dan de andere. Je moet 
natuurlijk niet vergeten dat de grootste schaatsers als klein broekie begonnen zijn. 
Ik heb zelf ook voor het eerst dit jaar les gegeven aan de jongste groep. In totaal waren er 5 
groepen. De eerste groep kreeg les van Benno en Vincent, de tweede groep van Nico en Ronald, 
de derde groep van Rob en Hein, de vierde groep van Mike en Robert en de laatste groep van 
Annette, Reier en mijzelf. Een top tijd heb ik gehad met heel veel leuke, lieve kinderen en 
collega‟s.  
Er zijn nog een aantal kinderen die zelf ook een stukje hebben geschreven. Dit kun je hieronder 
lezen.  
 
Josine  
 
 
Op schaats les leer je heel goed schaatsen. En je leert hoe je moed vallen. En met het examen 
moet je slalommen en start en remproef. En met het 1 a laatste les moed je alleen rondjes rijden. 
En met de echte laatste les krijg je een 11 stedentocht. En het duurt 10 weken. Dus 10 keer. Ik 
vond het heel leuk.  
Sam Buis, uit groepje 5 
 
 
Meike Dekker, 8 jaar, uit groepje 4 
We gaan naar Alkmaar met de bus. Een keer zaten we boven voor het groten raam. We mogten 
alleen op Noren komen. We leren leuke dingen. Onse treners heten Maik en roberd. Elke zaterdag 
ga ik met Iris van de Linden schaatsen. 
 
 
Hallo,  
Ik ben Leonie Min en 8 jaar oud. Ik vind het heel leuk om op schaatsles te zitten. We kregen 10 
lessen en ik leerde remmen en starten. Op zaterdag om 9:15 uur worden we met een dubbeldek 
bus opgehaald vanaf de Meet. In de bus krijg je een lintje (geel of rood) en die moet je de hele les 
om je nek houden, omdat er ook andere groepen zijn die geen lintje hebben. Bij de kassa krijg je 
een pasje en die moet je laten zien als je naar binnen wilt. Daarna lever je die weer in bij je eigen 
juf of meester. Ik had 2 juffen en 1 meester. Daarna ga je je schaatsen. Dan ga je naar je plek 
waar je schaatsles krijgt met zo‟n 14 kinderen. We gaan dan ook slalom oefenen en op een 
baantje bukken en door poortjes gaan. We sluiten af met een spelletje zoals schipper mag ik over 
varen. Om 11:00 gaan we van het ijs af en trekken onze schaatsen uit en schoenen aan. Daarna 
gaan we terug naar de bus en leveren onze lintjes weer in. Rond 11:30 komen we weer aan bij De 
Meet, waar onze ouders al staan te wachten.  
Groetjes Leonie, groepje 5 
 
  



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   Lente 2011 

 
17 

Van de Jeugdleden 
 
Hoi allemaal, 
  
11 december was er weer het sinter-kerstspel. Het was een groot succes! 
Toen we binnen kwamen kregen we allemaal lekker warme chocolademelk.  
Natuurlijk gooide Marjolein dat gelijk weer om. 
Eerst gingen we met zijn alle gezellig kletsen en daarna gingen we aan het spel beginnen. 
Het was erg gezellig en soms hoorde je een protest. 
Opeens midden in het spel hoorde we hard gebons van boven op het zoldertje. 
Iedereen schrok zich dood. 
Later kwam er een laddertje naar beneden en kwamen er 2 pieten uit. 
(Ook leken de pieten erg op een paar clubleden van ons!) 
Toen de pieten beneden kwamen vertelden ze over iedereen wat. 
Bijvoorbeeld dat Eline erg goed pootje over kan. (En ze moest het ook voor doen!) 
Ook de kleine Roos moest even komen bij de pieten. 
En volgens de pieten gaapt David „s morgens veel te veel. (Dat vind ik dus ook!) 
Ik was wel moe maar voldaan aan het einde van de avond en vond het wel erg gezellig!!! 
  
Ik wil de organisatie van die avond erg bedanken. 
  
Groetjes Loes 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Helaas geen (natuur)ijs voor mij. 
 
Ik had heel veel zin in dit schaatsseizoen. Alleen kwam er een kink in de kabel. Voor de vierde 
keer was mijn teennagel ingegroeid. Daarom kon ik helaas na ± 4 lessen en 1 wedstrijd niet meer 
schaatsen. Weer ontstoken!!!!! Ik naar het ziekenhuis. De chirurg daar vroeg aan mij wat voor 
sport ik deed en ik vertelde hem dat ik op schaatsen zat. Hierop zei hij. Dan gaan we het nu goed 
aanpakken. We zorgen dat die nagel helemaal niet meer terugkomt. En halen en stukje van het 
topje af. Daarop ben ik geopereerd op 3 dec 2010.  
Helaas ging het toen ook al goed vriezen dus ik zag de bui al hangen. 
Ik met mijn teen omhoog op de bank terwijl de ijsbaan in Uitgeest weer openging. 
Bah, ook is, denk ik, mijn gehele 
schaatsseizoen verloren gegaan omdat 
ik nog steeds niet mijn schaatsen aan 
kan. (zelfs mijn schoenen gaan nog 
steeds moeilijk aan). 
Dus een goede tip. Verzorg je 
teennagels goed en knip ze niet te 
kort af. 
 
Jordi Roelofs 
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Hoi, 
 
Wij zijn Femke & Marjolein. Wij trainen op zaterdag ochtend bij René. Wij vinden de trainen heel 
erg leuk (het enige nadeel is dat het zo vroeg is!) 
Wij gaan wat vertellen over de training van zaterdag 22 januari 2011. 
We begonnen gelijk met inlopen. Daarna gingen we de spieren lekker los schudden!!! 
Op het ijs gingen we inrijden totdat het 8:00uur was. Toen begon het harde werk pas echt!!! 
We begonnen met 2 stijger rondes van 100m. Daarna gingen we inkomen om pootje over te doen! 
We moesten onze enkels beet pakken 2bochten. Daarna gingen we in „slow motion‟ pootje over 
doen. We gingen daarna pootje over echt doen! Daarna gingen we start oefenen doen. Voor 
zaterdag avond. Daarna gingen we 400m sprinten 400m rusten 300m sprinten 300m rusten 200m 
sprinten 200m rusten 100m sprinten 100m rusten. 
  
Tot op de ijsbaan! 
Groetjes Femke & Marjolein 
 
             ___ 
 
Hallo allemaal, 
  
Ik Stefan Schot ik ben 11 jaar en nieuw lid van ijsclub Uitgeest. 
Ik zit in groep 7 van de Binnenmeer. 
Eerst heb ik twee jaar bij In Balans in Alkmaar geschaatst. 
Mijn hobby's zijn schaatsen, voetballen, zwemmen en 
buitenspelen. 
Ik heb ook nog twee broers Marco en Leon. 
Ik vind de schaatswedstrijden erg leuk. 
Mijn favoriete schaatser is Sven Kramer. 
tot op de ijsbaan!!! 
  
Groetjes van Stefan Schot. 
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Volharding Bokaal 
 
Zondag 13 februari werd alweer de 33ste Volharding Bokaal gereden in Alkmaar. IJsclub Uitgeest 
was hier natuurlijk weer van de partij! Voor elke categorie werd iemand van de trainingsgroepen 
ingezet. De trainers hebben geprobeerd de beste van hun categorie te strikken, want tja, een 
hoge plek in het eindklassement is natuurlijk nooit verkeerd!  
Zo gezegd zo gedaan, het team van IJsclub Uitgeest was gereed om tegen de andere ijsclubs te 
strijden. En ongetraind waren zij natuurlijk niet! Iedereen wilde het beste uit zichzelf halen voor 
deze wedstrijd. Sommigen onder ons waren zelfs ziek en moesten schaatsen onder invloed van 
paracetamol. Dit is gelukkig niet verkeerd afgelopen! Integendeel zelfs, er werden PR‟s gereden. 
Niet alleen de schaatsers die onder invloed reden hadden PR‟s. Heel veel schaatsers hadden een 
PR gereden.  
De afstanden die gereden werden waren onder andere de 500 meter, de 1000 meter, de 1500 
meter en de 3000 meter. Uitgeest heeft het erg goed gedaan. Bij elke categorie is Uitgeest niet 
onderaan geëindigd. In het eindklassement stond Uitgeest uiteindelijk op de 5e plek. Het scheelde 
niet veel van de 4e plek, maar 2 puntjes verschil!  Uitgeest heeft dus een uitstekende taak verricht. 
Door deze geweldige prestatie is Uitgeest zelfs eerste geworden van de Progressiebokaal! Dit wil 
zeggen dat Uitgeest, vergeleken met vorig jaar, het meest in punten gestegen is. De trainers zijn 
erg trots op iedereen die aan deze wedstrijd heeft meegedaan. Natuurlijk hebben zij niet meer 
getraind als alle andere leden, die hebben ook weer een prachtig seizoen gereden. 
 
Ik wil zelf ook de trainers bedanken voor hun goede inzet het afgelopen seizoen. Bedankt 
allemaal! Het was weer een seizoen om van te genieten! Zonder deze trainers was er nooit zo‟n 
prachtig seizoen geweest.  
 
Josine  

 
Einduitslag Volharding Bokaal:  
Nr.  Club Afkorting Totaal 

 
1 Alkmaarsche IJsclub AYC 267 pnt  

2 Limmer IJsclub LIMMEN 243 pnt  

3 IJsclub Steeds in Spanning SIS 182 pnt  

4 Schoorlse IJsclub SCHOORL 149 pnt  

5 IJsclub Uitgeest UITGST 147 pnt  

6 Schaatstrainingsgroep Bergen BERGEN 129 pnt  

7 H.S.C. De Draai HHWAARD 123 pnt  

8 Ver. Kennemer IJsbaan STG CAS 112 pnt  

9 Schaatstrainingsgr. Geestmerambacht G AMB 108 pnt  

10 Het Zwanenwater ZWANENW 101 pnt  

 
 

 

Uitslag: Progressie bokaal 
    Club totaal 2011 totaal 2010 Progressie 

IJsclub Uitgeest 147 125 22 

IJsclub S.I.S., Warmenhuizen 182 165 17 

Limmer IJsclub 243 226 17 

Het Zwanenwater, Callantsoog 101 94 7 

Ver. Kennemer IJsbaan, Castricum 112 106 6 

Alkmaarsche IJsclub 267 263 4 

S.T.G. Geestmerambacht, Langedijk 108 117 -9 

HSC De Draai, Heerhugowaard 123 141 -18 

Schoorlse IJsclub 149 171 -22 

STG Bergen, Bergen 129 176 -47 
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Uitslag Elfstedentocht Quiz  
  
In het vorige clubblad “winter 2010“ had ik een quiz over de Elfstedentocht, ofwel de tocht der 
tochten, opgediept uit een 
landelijk dagblad. Daar een ieder, 
die er toch zeker verstand van 
had, op dat moment er vanuit 
ging, dat die tocht eindelijk weer 
eens doorgang kon vinden, vond 
ik het leuk die quiz in ons 
clubblad weer te geven. Als 
stimulatie  had ik een fles Friese 
Berenburger voor de winnaar in 
het verschiet gesteld. De winnaar 
is tenslotte geworden Hein Noom 
van de Geesterweg, die alle 
vragen foutloos beantwoordde. 
Die fles heb ik hem inmiddels ter 
hand gesteld. Ter bevestiging 
hiervan werd een foto gemaakt, 
die hiernaast is afgedrukt.  
  
De Quiz 
  
De eerste vraag ging over de eerste winnaar, ene Minne Hoekstra. Hij won in 1909 de tocht. Wat 
was zijn beroep? Er waren vier antwoorden t.w. bakker, slager, veehouder of  dominee. 
We kunnen twisten over de vraag of dominee een beroep of een roeping is, maar daar hij in dit 
rijtje stond vermeld, moeten we aannemen, dat het een beroep is. Minne Hoekstra was dominee. 
In de tijd, dat de schaatssport werd gedomineerd door veehouders, boeren, slager en 
slagersknechten en meer van die werkers van ‟s ochtends vroeg tot ‟s avonds laat, zal hij wel een 
opvallende verschijning moeten zijn geweest. Zou de boerenzoon nog des morgens tegen zijn 
vader zeggen ”Pa, ik ga morgen de Elfstedentocht rijden, vind je het goed? Uiteraard jongen, 
prima, als je maar voor melkers tijd weer thuis bent.” Wat zou dominee Hoekstra tegen zijn 
gemeente de zondag voor die Elfstedentocht gezegd hebben, of heeft hij het wel gezegd. 
Misschien durfde hij het wel niet. Misschien vreesde hij de Heer of juist weer niet en dacht dat Hij 
hem de weg zou wijzen. Hij ging hier maar van uit, hetgeen hem met vertrouwen en 
vastberadenheid vervulde. Ik denk wel dat zijn voorgangers bij de Synode van Dordrecht(1618-
1619) wel tot de remonstranten behoorden. De remonstranten werden namelijk bij die Synode 
veroordeeld en uitgebannen, daar zij toch niet helemaal recht in de leer waren. Genoemden 
gingen toch verder in het geheim in hun leer en overleefden. Wat zou Hoekstra op de zondag 
na zijn overwinning vanaf de kansel zijn gemeente hebben verteld. Natuurlijk loofde en prees hij 
de Heer en de gemeente met hem. Is hem een stoffelijke blijk van waardering uitgereikt en ging 
hij op de landauer het dorp door met de fanfare voorop? Of bleef het bij de goede woorden van de 
gemeente en een Bijbeltekst die op overwinnaars van toepassing zijn?  In ieder geval zal hem zijn 
gezegd, dat de Overwinning Hem slechts toebehoort en dat nederigheid altijd de overwinnaar 
siert. Zeker is  wel dat deze Minne Hoekstra met recht “enig in zijn soort” geweest. 
  
De tweede vraag betrof Piet Kleine. De latere postbode werd gediskwalificeerd, omdat hij een 
stempelpost miste in de plaats Hindeloopen. Het valt te denken, dat een toekomstige postbode in 
het voorgeborchte van de postbodehemel toch een steek liet vallen, maar blijkbaar had dit geen 
invloed bij zijn latere sollicitatiegesprek. Degene die dit gesprek voerde is hier blijkbaar niet diep 
op ingegaan. Nu had Piet de pech, dat daar bij die stempelpost een reporter van de NOS stond, 
die okselfris was en vermoedelijk eerst bij de PTT had gewerkt, alvorens naar de NOS te gaan, 
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want hij had direct door dat Piet daar geen stempel had ontvangen. Het bestuur van de 
Elfstedentocht kon niet anders, vond men, om hem te diskwalificeren. Flauw. Later, onder druk 
van de opinie, wilde men alsnog Piet dat Elfstedenkruisje geven, toch weigerde Piet en dat vind ik 
terecht. Ik weet wel, regel is regel, maar zo‟n man die toch een sieraad altijd is geweest voor de 
schaatssport, daar moet je niet flauw overdoen. Piet heeft later zo‟n stempelhokje  als een leuke 
geste ontvangen en die staat nu in zijn tuin. Als hij een buurtfeest geeft, hangt hij die 
stempelkaart er in, en timmert er een poepdoos in. 
  
De derde vraag deelde mede, dat er drie schaatsers twee keer de Elfstedentocht hadden 
gewonnen. In  3 van de 4 antwoorden werd  Evert van Benthem genoemd. Dat was dus een 
zekerheid. Ook Coen de Koning werd drie keer genoemd, ook een zekerheid voor de insider. 
Gekoppeld aan van Benthem bleef dus over of Auke Adema of Minne Hoekstra. Daar Minne 
Hoekstra, onze dominee reeds een “klop op de Hemelpoort” had verdiend, bleek het mij logisch, 
dat hij tevreden hierover was, hetgeen ook juist was. Tenslotte kon je toch niet regelmatig je 
gemeente verlaten om een stukje te schaatsen. Om die reden was Auke Adema in dit rijtje de 
juiste man. 
  
De vierde vraag stelde de minimale dikte van het ijs, als voorwaarde voor  het startschot. 
Geen 12,13, 14 centimeter, maar 15 centimeter dik moet het ijs zijn, alvorens het startpistool 
wordt beroerd. 
  
De vijfde vraag ging over drs. Jan Kuperus. Hoeveel Elfstedentochten maakte deze doctorandus 
mee als preses van de Elfstedentochtvereniging? 
Daar mij deze doctorandus  volslagen onbekend was, had ik in deze 0 keer ingevuld, hetgeen juist 
is. Deze Kuperus heeft dus zijn tijd als preses moeten volmaken, met het aanbreken van flessen 
Berenburg, het vullen van de glazen, het heffen van deze, alsmede het ledigen hiervan. Hopelijk 
had hij een stevige dronk. Kon hij toch nog veel leed door drank verzachten. Hoe zijn de 
vergaderingen met de districtshoofden, waarbij het alcoholpercentage het leed verzachtte, zijn 
geweest? Spoorde hij de mensen aan om de laat niet op 15 cm te laten uitkomen, door te zeggen, 
dat het best ietsje minder kon? Liet hij daarom nog een extra fles aanrukken, of  berustte hij in 
zijn lot en diende hij zijn “finest” moment elders te vinden? Ik zie in mijn gedachte deze man na 
de laatste vergadering van de districtshoofden opstaan, om hen voor de laatste keer die winter toe 
te spreken. Met door drank verstikte stem en met door tranen gevulde ogen, wilde hij eigenlijk op 
zijn beste Fries zeggen: Ie gaet niet on, maar dat heeft hij niet gewild. In een bijna dezelfde zin, 
heeft hij dat aan een ander overgelaten. 
  
De zesde vraag: Wanneer mochten voor het eerst vrouwen meedoen aan de wedstrijd van de 
Elfstedentocht?  Dat was in 1985 en de winnares was Lenie van der Hoorn-Langelen in de tijd van 
7 uur en 33 minuten. Voorwaar een prestatie van formaat. Echter door de drukte, die Van 
Benthem te weeg bracht en koningin Beatrix ook ter plaatse, viel niemand haar finish op. Hoe is 
het mogelijk. Toen zij tenslotte aan de radio mocht komen, moest zij nog even wachten, want let 
wel de berichten van Land- en Tuinbouw moesten eerst nog worden vermeld. Je gelooft je ogen 
niet als je dit leest. De koeien stonden nog niet in de wei, de kieviten waren nog erg ver weg, 
groente en fruit waren in glas en blik bij de supermarkt meer dan voorradig. Boer biet niet failliet 
en de kippen krabbelden nog steeds achteruit..Waarom dan toch de belangrijkheid van die 
agrarische mededeling voor de topprestatie van voornoemde Lenie. 
Ik kan slechts gissen. Mijn vermoeden is dat  die Friezen het vrouwenwedstrijdschaatsen maar niks 
vonden. Vandaar de uitdrukking: hij is een Friese hengst; nooit de uitdrukking zij lijkt wel op een 
Friese merrie. Het comité  bleef volharden, want toen Henk Angenent in 1997 de Elfstedentocht 
won, had  men voor de winnares niet eens een lauwerkrans en om de zaak te redden, trok 
Angenent die winnares zijn krans over haar schouders. 
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In 1940, vraag 7, kende de Elfstedentocht vijf winnaars,overigens in 1956 ook, maar die werden 
gediskwalificeerd, maar dat terzijde. Zij spraken af in een café hand in hand over de finish te gaan. 
Hoe heet die afspraak. 
Ik vond dat niet zo moeilijk. Dokkum ligt zo´n 20 km van de finish. Ik ga niet in Sneek, Franeker 
of Harlingen afspraken maken, dus deze afspraak is genoemd  “Het Pact van Dokkum”. Er is een 
oud liedje, dat gaat over het „Dokkummer lokaaltje‟. Misschien heeft  dat lied wel betrekking op dit 
Pact en zo niet, dan bij deze. 
  
Vraag 8. Wat is de oudste stad van Friesland? 
De antwoorden konden zijn, Sloten, Harlingen, Sneek of Stavoren of Saveren, in het fries Starum. 
Stavoren is de oudste stad. Deze stad heeft een historie. In de middeleeuwen een welvarende 
handelsstad.  De handel ging teloor, omdat de haven verzandde en de schepen hierdoor niet meer 
in de haven konden aanleggen. Ik leerde vroeger over de sage, dit is een volksverhaal over het 
„vrouwtje van Stavoren‟. Ik wil u dit niet onthouden, daar dit toch leerzaam is. Het vrouwtje van 
Stavoren was een puisant rijke vrouw. Zij bezat vele schepen, die over de wereldzeeën voeren en 
veel handel voor haar meebrachten. Op een gegeven moment zei zij tegen een van haar kapiteins, 
dat hij het kostbaarste wat de wereld bezat voor haar moest vinden en kopen. Zij gaf deze 
kapitein een fortuin mee om het te doen. Na een jaar kwam deze kapitein terug met een schip 
geheel gevuld met graan,vermoedelijk gekocht in het toenmalige Dantzig, nu Gdansk, gelegen aan 
de Oostzee in Polen. De kapitein vertelde haar, dat dit het kostbaarste was, wat hij in de hele 
wereld kon vinden. Echter het vrouwtje ontstak in toorn en dwong de kapitein het schip in het 
water van de haven te lossen, m.a.w. de gehele handel moest overboord gezet  worden. Iemand 
in haar omgeving zei tegen haar dat dit vreselijk stom was. Mocht zij ooit arm worden, dan had zij 
nog deze gehele voorraad graan, maar zij werd hierdoor nog bozer. Zij trok een zeer kostbare ring 
van een van haar vingers en gooide deze in het water van de haven. Hierbij zei zij: Ik heb deze 
ring eerder terug, dan dat ik arm word. Echter een maand nadien, werd er in die haven een vis 
gevangen. Nadat deze was opengesneden, om de ingewanden eruit te halen, ontdekte men in die 
ingewanden de ring van het Vrouwtje van Stavoren. Hierna ging het met haar snel bergafwaarts. 
Haar schepen vergingen in vliegende stormen, haar pakhuizen  brandden af en alle rampspoed, 
die je maar kunt bedenken, overkwam haar. Kortom zij raakte aan de bedelstaf. De moraal van 
het verhaal is duidelijk. Men zegt, dat op de plaats waar het graan overboord word gezet, de 
haven verzandde, waardoor ook Stavoren zijn belangrijkheid als haven verloor. In Stavoren staat 
een standbeeld van deze ooit zo deugdelijke maagd. 
  
Vraag 9 Welke Noorse schaatser begeleidde Koss op diens Elfstedentocht in 1997 om het 
Nederlandse publiek te bedanken voor jarenlange steun? 
Dat was Geir Karlstad. Koss was later, tijdens een interview  zo ontzettend euforisch over dat 
Nederlandse publiek. Hij begreep er echt niets van. 
  
Vraag 10. Wie was tweede in de Elfstedentocht van 1986. Niet Jos Niesten, niet Jan Kooiman noch 
Henri Ruitenberg, maar Rein Jonker. Laat mijn geheugen mij nu in de steek, maar sinds die 
geweldige prestatie hebben wij eigenlijk niet zoveel meer gehoord van deze Jonker. Andere naam 
voor een Jonker is een edelman. Kan niet anders gezegd worden dan dat hij zich toen ten opzichte 
van Van Benthem adellijk heeft gedragen. 
  
Vraag 11. Hoe lang deed winnaar Henk Angenent over de tocht van 1997 ?. 
  
Een vraag van intimi. Het antwoord moest zijn, antwoord B; 6 uur, 49 minuten en 18 seconden. 
M.a.w. als je op die dag  eventjes wilde uitslapen dan was men al binnen voordat je de tv had 
aangezet. Angenent heeft voor onze ijsclub toch ook nog altijd een speciale betekenis. Hij won 
ooit  op het Uitgeestermeer een wedstrijd die hij eigenlijk niet had  mogen winnen. Echter onze 
streekgenoot Bert Verduin, lag in winnende positie, stak zijn handen als teken van victorie in de 
lucht en werd nog op de meet voorbij gereden door Angenent. De man, die eerst spruitjes teelde, 
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deze later inruilde voor vee en nu als ploegleider door het leven gaat. Voorwaar een uiterst 
sympathieke man en een terechte winnaar van de laatste Elfstedentocht. 
 
Ik vond het jammer, dat er toch zo weinig respons op deze quiz was. Mogelijk was de prijs niet 
aantrekkelijk, was de quiz te moeilijk of had men doodgewoon geen zin? Of was hier de bekende 
Nederlandse uitdrukking, het lag niet aan de man maar aan de schaatsen. Ik weet best, dat 
mogelijk alle antwoorden wel op Google zouden kunnen worden opgezocht, maar toch. Ik zelf heb 
het met plezier gedaan en daarom zal ik zoiets nog wel eens doen. 
  
Herman van Sambeek.  
 
 

Laatste training 
 

Datum: 7 maart 2011  
Tijdstip:  18.40uur 
Waar:  IJsbaan de Meent 
Wat:  Laatste training seizoen 2010-2011 
Verslagever: B100 
 
Het is maandagavond en 7 graden boven nul. Stuk voor stuk komen de kanjers van de groep A02 
aan bij de ijsbaan. De één nog gekker als de ander. Zo is er iemand die geen schaatsbroek aan 
heeft maar een zwembroek (halve gare!), een trainer met een oranje hoed op z‟n kop, een soort 
Hawaï iemand met een vleugje Rambo (?) en een verdwaalde rijder van Schoorl met een Mona 
bakkie op z‟n (toen nog) behaarde koppie.  
Als eerst gingen we met z‟n alle inrijden. Gevolgd door een aantal versnellingen. Met het Betsie 
peloton voorop (trouwens ook niet te herkennen in die rare out-fit) gingen deze oefeningen zeer 
voorspoedig.  
 
De training hervatte zich met een estafette. De groep werd in tweetallen gedeeld en we moesten 4 
ronden, om en om, keihard knallen. Er leek wat onenigheid te ontstaan in de groep maar 
scheidsrechter, Mike Wagenaar, wist alles weer in goede orde te krijgen en de groep als eenheid 
te laten starten. Als winnaars kwamen over de finish: Daphne Vijn met partner Nico. 
 
De tweede estafette ging tussen dezelfde tweetallen. We moesten 4 rondjes in de schaatshouding 
zitten terwijl de andere duwde. Tijdens de start gingen Kees en Rosanne er als een speer vandoor 
en bleven dit de hele wedstrijd, en zagen we daar nou een kleine romance opbloeien? B100 durft 
hier geen uitspraken over te doen maar wie weet word dit tijdens de kermis vervolgd. Terug naar 
de wedstrijd want daar ging het er voor de tweede plaats hevig aan toe. Josine en Erik leken een 
voorsprong te pakken maar Bas en Linda kwamen terug. Josine die vervolgens dacht vals te 
spelen door te slaan (!) (Mike Wagenaar, waarom is dat niet geconstateerd??), bleek dit uit 
voorzorg te doen. Zij had namelijk geconstateerd dat het duo Bas en Linda aan het vals spelen 
waren. Allen bleken achteraf het nakijken te hebben want Bonnie en Arjan kwamen langs zij. De 
laatste 10 minuten werden de rondjes andersom gereden en maakte er nog een aantal een flinke 
buikschuiver. 
 
Na afloop hadden we nog een stukje voor Tinus ingestudeerd (incl. bedankje), die dit erg kon 
waarderen. Vervolgens ging iedereen met een voldaan schaatsseizoen op huis aan. 
 
Tinus nog 1x: we hebben genoten en tot volgend jaar! 
 
Hopelijk tot volgend jaar allemaal! 
 
Van uw verslaggever: kus B één nul nul.  
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Zeer geslaagd marathon seizoen bij IJsclub Uitgeest 
 
Het schaatsseizoen is weer bijna ten einde en dus daarmee ook de wekelijkse 
marathonwedstrijden op vrijdagavond op de kunstijsbaan in Alkmaar. 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd seizoen, met voor Uitgeest in totaal bijna 30  
deelnemers aan de start waaronder gelukkig ook veel nieuwe gezichten bij de jongere groepen. 
De marathoncompetitie wordt over het hele seizoen verreden en in elke wedstrijd zijn punten te 
halen voor degene die bij de eerste 15 finishen, maar tegenwoordig ook voor de eerste 3 die 
tijdens de 2 tussensprints finishen zijn er punten te halen in een apart sprintklassement. 
Bij de meeste categorieën rijden inmiddels leden van de schaatstrainingsgroep mee en per 
categorie zijn er afhankelijk van leeftijd 8 tot 13 wedstrijden gedurende het afgelopen seizoen 
verreden. 
  
De marathon wedstrijden worden gereden met grote groepen rijders welke tegelijkertijd van start 
gaan en de wedstrijden zijn afhankelijk van leeftijd, 4 tot 50 ronden welke aan een stuk moeten 
worden uitgereden. Indien je je voortijdig afmeld bij de jury, dan wordt je niet geklasseerd voor 
de uitslag. 
 
Om aan de marathonwedstrijden deel te nemen moet je een licentie hebben en dus zijn 
aangesloten bij een van de plaatselijke ijsverenigingen. 
 
Hier volgen de uitslagen van de categorieën waarin Uitgeester deelnemers gestart zijn. Dit zijn de 
einduitslagen van het seizoen 2010/2011 voor de volgende categorieën: 
 
Meisjes pupillen B - 22 deelnemers in eindklassement – wedstrijden over 4 of 5 ronden  
Ranglijst Naam   Aantal punten 
6e  Marjolein Weeland 79 
7e  Femke Jongenotter 63 
19e  Anne Ypma  10 
 
Jongens pupillen B - 17 deelnemers in eindklassement – wedstrijden over 4 of 5 ronden  
Ranglijst Naam   Aantal punten 
1e  Dijon Starreveld 151  (schaatstrainingsgroep Limmen) 
7e  Joris Groen  55 
 
Dames 2 - 23 deelnemers in eindklassement – wedstrijden over 18 of 20 ronden  
gaan 
Ranglijst Naam   Aantal punten 
5e  Nancy Molenaar  101   
9e  Pauline Jonker   57 
13e  Josine Putter       48 
14e  Kim Schoemaker  48 
16e  Karin Flierman-Brand  35   
17e  Rosanne Terol   31   
18e  Bonnie de Vries  29   
21e  Inge Noom   8 
 
Heren C2 - 18 deelnemers in eindklassement – wedstrijd over 20, 25 of 30 ronden  
Ranglijst Naam   Aantal punten 
3e  Ruud van Egmond 126 
10e  Mike de Vries  52 
15e  Koen van Egmond 9 
17e  Roel Stam  5 
18e  Marcel Vosse  2 
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Masters 3 - 30 deelnemers in eindklassement – wedstrijd over 20, 25 of 30 ronden  
Ranglijst Naam   Aantal punten 
4e  Tinus Hopman  103 
8e  Rob de Vries  71 
10e  Klaas Beentjes  61 
12e  Peter Vosse  59 
 
Masters 2 - 36 deelnemers in eindklassement – wedstrijd over 25, 30, 35 of 40 ronden  
Ranglijst Naam   Aantal punten 
7e  Jan Schoemaker 80 
17e  André Starreveld 35  (schaatstrainingsgroep Limmen) 
27e  Nico Brantjes  8 
  Rutger Flierman niet in uitslag 
 
Masters 1 - 29 deelnemers in eindklassement – wedstrijd over 40, 45 of 50 ronden  
Ranglijst Naam   Aantal punten 
15e  Willem Brantjes 31 
25e  Benno van Tol  9 
29e  Kees Molenaar 1 
 
Het volledige overzicht van deze uitslagen is te vinden op Internet: 
http://www.marathonschaatsenalkmaar.nl/uitslagen/  
 
Indien het je leuk lijkt om volgend seizoen ook mee te rijden met de marathoncompetitie, meld je 
dan aan op vrijdagavond, in het begin van het nieuwe schaatsseizoen. 
Voor nadere informatie kan je altijd terecht bij alle bovengenoemde deelnemers. 
Zij kunnen je alles vertellen over „stuk gaan‟, „het snot voor je ogen rijden‟, „er helemaal doorheen 
zitten‟, maar ook over het triomf gevoel bij het behalen van de eerste puntjes. 
 
Iedereen een prettige zomervakantie en goeie training toegewenst. 
 
Groeten, 
Rob de Vries 
 
 
 
  

http://www.marathonschaatsenalkmaar.nl/uitslagen/
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Aan alle leden van de IJsclub Uitgeest. 
 

Aanbod kledingfonds IJsclub Uitgeest!!  Nu inclusief wedstrijdpakken!! 
 

Sportshop Piet Slikker heeft de IJsclub een mooi aanbod gedaan.  
Voor de bedragen van het kledingfonds verandert er niets. Voor de volwassenen en de 
mensen die geen prijs stellen op het kledingsfonds maakt het wel veel uit.  

Slikker heeft een jack laten ontwikkelen met een windstopper aan de voorzijde en een 
wat lichtere stoffen uitvoering aan de achterzijde. Daar zijn erg blij mee. We kunnen 

de schaatsset nu aanbieden voor € 90,- De fietsset voor € 75,-  
Hiernaast kunnen we nu ook wedstrijdpakken aanbieden voor een prijs van € 65,-. 
Het wedstrijdpak gaat geen deel uitmaken van het kledingfonds. Wij zijn enthousiast. 

We hopen dat jullie dat ook zijn.  
Wat is het aanbod? 

Jeugd tm 18 jaar  

Voor de jeugd tm. 18 jaar is de instap in het kledingfonds gratis. De kleding bestaat 
uit een schaatsjack en een lange schaatsbroek. Je betaalt € 50,- statiegeld. Daarvan 

krijg je bij inleveren na een jaar € 40,- na 2 jaar € 40,- na 3 jaar € 30,- na 4 jaar € 
20,- retour.( als de kleding onbeschadigd wordt ingeleverd. Dit ter goedkeuring van 
de club). Verder betaal je € 19,- per jaar in het kledingfonds. Hiervoor krijg je na 5 

jaar een nieuwe kledingset. (schaatsbroek en schaatsjack)  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

De volwassenen en enthousiastelingen.  

We willen deze categorie voor een bescheiden prijs de clubkleding aanbieden  
 

Hoe bestellen? 
Bestellingen kunnen het jaar door worden geplaatst. Bestel tijdig want de levertijd is 
twee tot drie maanden na opdracht.  

U kunt op het bestelformulier de maten aangeven. U kunt dat bezorgen bij Joris 
Beentjes, J.E. de Witstraat 15A, Uitgeest. U kunt het ook mailen naar: 

jorisbeentjes@ziggo.nl  
Het is voor een soepele afhandeling noodzakelijk dat u akkoord gaat met het 
automatisch afschrijven van het door u opgegeven rekeningnummer.  

Schaatset Schaatsbroek en 

jack 

clubprijs € 90,- catalogusprijs € 167,- 

Fietsset Koersbroek en 

shirt 

clubprijs € 75,- catalogusprijs € 124,- 

  Fietsbroek clubprijs € 40,- catalogusprijs €  67,50 

  Fietsshirt clubprijs € 35,- catalogusprijs €  56,50 

  Schaatsjack clubprijs € 45,- catalogusprijs €  92,50 

  Schaatsbroek clubprijs € 45,- catalogusprijs €  74,50 

  Wedstrijdpak clubprijs € 65,-     

mailto:jorisbeentjes@ziggo.nl
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Bestelformulier: 
 
 Naam+voorletters 

  

..................................................................

....... 

 Besteling Maat       

XS    

t/m     

XXL 

Prijs/stu

k 

Fonds 

ja/nee 

  

 Adres 

..................................................................

....... 

 Schaatsset   € 90,-     

 Fietsset   € 75,- n.v.t 

  

 leeftijd    Fietsbroek   € 40,- n.v.t 

 Straat en huisnr    Fietsshirt   € 35,- n.v.t 

 Tel nummer    Schaatsbroek   € 45,- n.v.t 

 Naam Bank    Schaatsjack   € 45,- n.v.t 

     Wedstrijdpak   € 65,- n.v.t. 

 Bankrek nr   Bestelbedrag 

€………………. 

Kledingfonds € 19,- 

Per jaar. (bij ja) 

Ik ga akkoord met afschrijving van het 

hiernaast vermelde bedrag door IJsclub 
Uitgeest.  

Handtekening voor akkoord: 

  

  

  

  

  

……………………………………….. 
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Sinter-Kerst 
 
Afgelopen december werd Sinterklaas en Kerst weer uitbundig gevierd in het Cor Groen Honk door 
de jeugdleden van IJsclub Uitgeest. De jeugdcommissie heeft haar best weer gedaan om er een 
mooi feestje van te maken en dat is gelukt. Alle trainingsjeugdleden hadden een uitnodiging gehad 
om op 11 december rond half 8 naar het clubhuis te komen. Zij hadden één opdracht 
meegekregen. Ze moesten allemaal twee cadeautjes meenemen van bij elkaar 5 euro. Iedereen 
was hier erg enthousiast over en hadden allemaal wat leuks meegenomen. Er kwamen veel 
verschillende cadeaus voorbij tijdens het spel.  
 
Inge en Bonnie hadden een leuk spel bedacht. Dit spel ging als volgt: iedereen had een spelkaart 
in zijn handen en moest deze doorgeven aan degene die naast hem of haar zat. Als de gong klonk, 
moest iedereen stoppen met het doorgeven en mocht de kaart die hij of zij nu in zijn of haar 
handen hield bekijken. Bonnie riep enkele kaarten op en deze kregen een opdracht. Dit varieerde 
van een liedje zingen, een cadeau uitpakken tot een plek wisselen. Het spel viel erg in de smaak 

en iedereen had het naar zijn zin. Tot het 
moment dat er hard gebonkt werd. Dit geluid 
kwam van de zolder af! Opeens ging het luik 
open, er kwam een trap naar beneden en er 
kwamen zomaar twee zwarte pieten van de 
trap af! Iedereen haalde wel even diep adem 
toen zij dit zagen, maar al snel vond iedereen 
het een leuke verschijning op deze avond.  
 
De zwarte pieten hadden zich goed 
voorbereid en hadden de jeugdleden van de 
ijsclub goed bespied. Zij wisten over elk 
jeugdlid wel iets te vertellen. Dit kon een 
compliment zijn, maar ook een goed 
bedoelde opmerking over de schaatstechniek 
waar zij nog aan konden werken. De een 
nam het wat beter in zich op dan de ander, 
maar uiteindelijk heeft iedereen hier wat van 
op gestoken.  
 
Mijn complimenten voor de jeugdcommissie 
voor dit erg goed en leuk georganiseerde 

Sinter-Kerst. Komende Sinterklaas en Kerst verwachten wij weer zo‟n leuk avond! Maar eerst 
verheugd iedereen zich op het kamp dat in mei plaats zal vinden. We hebben er allemaal zin in!  
 
Josine.  
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Marathonschaatsen met de Betsies 
 
Afgelopen halfjaar was het bijna elke vrijdagavond zo ver… De Betsies mochten weer een 
marathon schaatsen. Wij schaatsen bij de dames 2, dames 2 bestond dit seizoen uit ongeveer 23 
dames, waarvan 9 uit Uitgeest. Dit zijn: Josine Putter, Inge Noom, Pauline Jonker, Rosanne Terol, 
Nancy Molenaar, Karin Flierman, Kim Schoemaker en Bonnie de Vries. Meestal bestond onze 
wedstrijd uit 20 ronden. Voor een groot deel van de Betsies ging het vooral om het volhouden en 
uitrijden van de wedstrijd. Wij hebben het elke keer weer erg naar ons zin gehad en waren met 
elkaar een goed peloton. Ook bleven we steeds weer wat langer bij de kopgroep. Elke wedstrijd 
waren er 2 of 3 ronden die gesprint moesten worden. Hierbij konden er ook weer punten verdient 
worden door de eerste 3 die deze ronde over de finish kwamen. En natuurlijk gingen wij na de 
wedstrijd altijd nog even door in de kantine!  Wij (of in ieder geval ik) hebben nu al heel veel zin in 
volgend jaar! 
 
Betsie 02.    
 
 
Als echt team hebben wij onze eigen kleding laten ontwerpen 

 
 
 
 
Bij deze een eerbetoon van de redactie aan de Betsies en hun coaches. Dit jaar hebben zij weer 
een wereldprestatie neergezet. Zij hebben hun uiterste best gedaan. Dit hebben zij natuurlijk nooit 
gekund zonder de coaches Rob de Vries en Kees Molenaar.  
Bedankt allemaal!  
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Buffelavonden in Alkmaar voor alle schaatsliefhebbers 
 
Naast de marathonwedstrijden, waarover ik elders in dit blad heb geschreven, heeft de 
marathoncommissie van de kunstijsbaan in Alkmaar dit jaar ook weer een drietal  „buffelavonden‟ 
georganiseerd. 
 
Het is het 2e jaar dat dit soort avonden worden georganiseerd. De „buffel ritten‟ worden tijdens het 
publieksuur georganiseerd zodat iedereen die toegang heeft tot de ijsbaan kan meedoen aan deze 
langeafstandsschaatstocht. 
 
Wat houdt een buffelavond precies in? 
Er wordt gereden over een vooraf bepaald aantal ronden en verdeeld over 4 groepen. 
Het aantal ronden: de eerste avond was dit 75, de tweede avond was dit 100 en de laatste avond 
werden er 125 ronden gereden. 
Iedereen die mee wilt doen kan starten in een van de 4 groepen, welke als volgt zijn bepaald: 
De 1e (en daarmee snelste) groep rijdt rondjes met een gemiddelde snelheid van 42 seconden per 
ronde. De 2e groep rijdt 45 seconden per ronde, de 3e groep rijdt 48 seconden per ronde en de 4e 
(en daarmee minst snelle) groep rijdt 52 seconden per ronde. 
 
Deze tempoverschillen lijken klein maar zijn toch behoorlijk, omdat het aantal ronden hoog ligt. 
Iedereen kan zelf kiezen in welke groep wordt gestart en je bent vrij om tijdens het schaatsen 
over te gaan naar een snellere of langzamere groep. 
 
Dit laatste maakt het zo leuk om mee te doen omdat je voor jezelf kan bepalen of je lekker rijdt of 
niet en of je wilt switchen. Iedereen met een beetje uithoudingsvermogen en met een beetje 
schaatstechniek kan al starten in de minst snelle groep. 

 
Elke groep heeft een 3-tal voorrijders welke duidelijk 
zijn te herkennen aan een hesje met een nummer van 
de groep. Deze voorrijders wisselen elkaar af en geven 
gedurende de hele tocht het tempo aan. Het is dus niet 
de bedoeling dat deze mannen/vrouwen worden 
ingehaald. 
De gemiddelde rondetijden worden door de jury in de 
jurykamer boven de baan per ronde bijgehouden en 
indien het tempo moet veranderen, wordt dat 

doorgegeven aan de speaker die het geheel aan elkaar praat. Het galmt dan ook tijdens deze 
buffelavonden de hele avond van „groep 2 moet ietsje sneller‟ of „groep 3 rijdt goed op schema‟, 
enzovoort. 
 
Het is dit jaar het 2e seizoen dat de marathoncommissie deze avonden organiseerde en voor mij 
was dit het eerste jaar dat ik meedeed. Ik heb aan alle drie de avonden meegedaan met 
verschillende resultaten. De eerste avond was op 27 Oktober en dus vrij vroeg in het seizoen. 
Deze tocht ging over 75 ronden en een van mijn trainingsmaatjes van IJsverening Schoorl gaf aan 
dat hij het voorgaande jaar ook had meegereden en dat wij makkelijk met de snelste ploeg mee 
konden rijden. Het viel mij inderdaad mee en ik kwam redelijk fit aan de finish, dus dit was een 
opsteker voor de volgende keer. 
De 2e avond was op 1 December en toen stond dus de 100 ronden gepland. Het was dik onder nul 
en de vraag was: „Wat trek ik allemaal aan?‟. Gelukkig had ik niet teveel aangedaan. In het begin 
een beetje koud, maar na 10 ronden ging het prima. Ook nu weer uitgereden en onderweg heb ik 
de bochten geteld: met 100 ronden kom je dus 200 bochten tegen. Dit brak mij op het eind wel 
een beetje op, maar ik kon het goed uitrijden. 
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Toen inmiddels na de jaarwisseling, de laatste avond over 125 ronden. Deze werd verreden op 12-
1 en het was niet zo koud, wel winderig en ik had dit keer te veel kleding aan. 
Na 50 ronden werd ik zenuwachtig, want ik voelde dat ik me warmte niet kwijt kon en dit begon 
mij op te breken. Nog 25 ronden kon ik het volhouden, maar toen na in totaal ongeveer 75 
rondjes gereden te hebben kreeg ik het te kwaad. Ik ben uit het peloton gestapt, heb gauw een 
shirtje uitgedaan en kon bij de volgende doorkomst weer aanhaken en meerijden in dezelfde 
groep. Dit duurde echter niet lang. Na weer 15 rondjes gereden te hebben heb ik me laten 
afzakken naar de een-na-snelste groep en reed dus toen gemiddeld 45 seconden per ronde. Ook 
nu ging weer „het licht uit‟ en ik moest nog ongeveer 35 rondjes rijden. Het was flink tanden bijten 
en van alles spookte door mijn hoofd. Uiteindelijk redde ik ook dit niet en moest na 25 rondjes 
afhaken. Toch wilde ik willens en wetens die 125 rondjes uitrijden. 
Ik probeerde nog bij de langzaamste groep aan te haken, maar zelfs dat lukte niet meer. 
Mijn rug, knieën, enkels, schouders en nog een aantal van die dingen, die ik tijdens het schaatsen 
nog nooit had gevoeld, lieten het aardig afweten. Uiteindelijk heb ik het uitgereden, maar zat er 
helemaal doorheen. 
Doorweekt van het zweet, heb ik me snel omgekleed, ben snel thuis onder de douche gegaan en 
had niet eens meer puf om een „pijpie pils‟ te pakken. De volgende ochtend leek het wel alsof ik 
helemaal van hout was, maar dit trok gaande weg de dag wel weer weg en tegen de avond voelde 
ik me weer als elastiek. 
 
Ik kijk terug op drie leuke avonden waaraan ook door andere Uitgeesters werd meegedaan, zoals 
Rutger Flierman, Han de Koning, André Starreveld en zoon Dyon en Jan Schoemaker. 
Als dit soort avonden volgend jaar weer worden georganiseerd en je twijfelt of je hieraan mee kan 
doen: iedereen kan het proberen, je hebt niets te verliezen en mocht je het echt niet volhouden, 
dan heb je toch evengoed lekker geschaatst. 
 
Groeten, Rob de Vries 
 

 
 
 
In de auto bij… Familie de Vries 
 
Elke maandagavond reden we volgeladen naar de ijsbaan in Alkmaar. Bonnie Schumacher aan het 
stuur. Gelukkig konden we maar 70 km per uur op de snelweg, dan konden we alles bespreken 
wat in het weekend was gebeurd. Mike en Erik konden het maar net aan al dat gepraat van die 
meiden. Onze Betsiecoach Rob luisterde volop mee en kon ons aan de hand daarvan natuurlijk 
nog beter coachen! Na de trainingen en marathons ging Bonnie net zo fanatiek door, in de auto. 
Bij elk stoplicht zorgde ze voor spanning en sensatie. Wedstrijdjes „wie het snelst kan optrekken‟. 
Eerst de tegenstander imponeren met gevaarlijke blikken en dan natuurlijk met twee vingers in de 
neus… Altijd weer jammer als we alweer in Uitgeest  waren! 
 
Bedankt voor de gezellige ritjes! 
 
Josine, Inge, Erik en Rosanne 
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Nieuws over onze pupillen van de trainingsgroep,  
 
Hoewel ze vroeg uit de veren moeten, zijn onze jongste talenten altijd weer (dol)enthousiast aan 
het trainen om net zo goed of beter te worden als de allrounders Sven (of moeten we nu de 
nieuwe kampioen Ivan Skobrev noemen) en Ireen of de sprinters Stefan en Anette. 
Zeven nieuwe aankomende toppers, Stevan, Marjolein, Joris, Roos, Sjoerd, Stan en Femke 
zijn ons komen versterken. Paul, Wouter, Eline en Kelly trainen bij Kees. Samen met de jongste 
junioren ( Jamie, Joni, Jamie en Mabel ) en om alle vroege vogels genoemd te hebben, maken 
David en Loes de zaterdagochtendclub compleet. 
Het wordt een gewoonte, maar we hebben een leuke groep en eigenlijk is dat bij onze club in alle 
categorieën al vele jaren zo. Dat maakt training geven zo leuk.  
 
Slaperig, soms koud komen ze aan. Even wennen aan de ijshal en dan de warming-up. Ze lopen 
het 1e rondje en worden steeds levendiger. Grappen en grollen zijn een onderdeel van de warming 
up. Enige rek- en strekoefeningen worden gedaan en dan kunnen de schaatsen aangebonden 
worden.  
 
Nog steeds beheersen enkele dit niet, en dan heb ik het niet over de nieuwe leden! 
Het blijft ons altijd weer verbazen. Ouders verlenen assistentie en het komt weer 
goed (niet meer aan de trainers vragen, zij moeten het ijs op om de training op tijd te laten 
beginnen). 

 
Soms is iemand met het verkeerde been uit bed gestapt of heeft te weinig of niet ontbeten, een 
enkeling moet nog even flink gapen en dan met zijn allen het ijs op. 
De warming-up afmaken door enkele ronden inrijden en dan gaat de training beginnen.  
En daar heb je die trainer weer, moeten we weer herhalen. Soms weer “simpele” technische 
oefeningen. En dan weer duurtraining (meerdere rondjes achter elkaar). 
Ja, rot hé.  
Maar veel oefenen baart kunst en dat bewijzen jullie zelf. Moet je zien 
hoe ze nu de bochten ingaan! Wat een verschil met oktober. Maar 
diepzitten blijft lastig, de buikspieren blijven weinig gebruikt. Maar goed 
diepzitten en dan nog goed schaatsen is erg moeilijk.  
 
Daarom blijven we herhalen, herhalen en herhalen.  
Maar .........Sven en Ireen hebben in hetzelfde schuitje gezeten, zeker 
weten! Dan lekker rondjes rijden, bochten trainen en temporondjes 
doen. Sprinten, starten en soms een estafette maken en alles is 
compleet. Cooling-down, nee daar doen we (nog) niet aan. 
         
   
Alle wedstrijden zijn alweer verreden en vele persoonlijke records 
verbeterd. Fanatiek komen ze aan de start en rijden de wedstrijd. Leuk 
om ze te zien strijden, altijd hun rit proberen te winnen of een goede 
tijd te rijden. En iedereen, ook de ouders en andere toeschouwers,  
moedigen ze aan. 

Ook zijn we nu met 3 pupillen vertegenwoordigd bij het marathon-schaatsen.  
Marjolein, Joris en Femke moeten gedacht hebben, ik train nu serieus dus wil ik 
ook aan alles meedoen. Top, en de tussenstanden geven aan dat ze lekker 
meedoen. Voor het volgende seizoen, wie volgt.............  
 
Ook de ouders mogen niet vergeten worden. Ze moeten toch elke keer vroeg op 

om iedereen naar de ijsbaan te brengen. Schaatsers, vergeet ze niet en doe eens wat leuks voor 
ze!          René van Goethem. 
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Lost but not least.. Ploegenachtervolgingen!  
 
Zo ook waren er weer een aantal betsie‟s (Bonnie, Josine en Inge) bij de aller laatste 
seizoensafsluitende ploegenachtervolgingen op zondag 13 maart. Een mooie warme dag, 7 graden 
op de ijsbaan en toch nog glad ijs. Het onthaal was overweldigend in de koffiekamer. Deze 
mensen waren zo vriendelijk ons nog even uit te leggen wat er precies van ons verwacht werd.. 
Vijf teams, vijf rondes rijden en als de derde persoon binnen was stopte de tijd. Top, dat kunnen 
wij!  

 
Er waren al een aantal aan het inrijden, hier en daar een 
beetje lachen, maar de achtervolgingen werden wel serieus 
genomen. Al rijdend naar de start bespraken we nog even 
onze tactiek, als we maar bij elkaar bleven en lekker reden; 
geweldige afspraak, we hebben we zin in!  
 
De mannen van de koffiekamer kwamen ons starten maar ons 
ook kei hard aanmoedigen.  
Lekker gereden en bij elkaar gebleven! Tot.. BAM net voor de 

finish vliegt Bonnie onderuit. Ze moest even doorzwemmen naar de finish, maar onze tijd was 
binnen. Even wachten op de uitslag en ja hoor, de vijfde plaats gehaald! We mochten nog een 
keer strijden voor onze plek met doel; onze tijd verbeteren. Gelukkig waren daar weer de mannen 
van de start die hun longen uit hun lijf schreeuwde voor ons. Eenmaal over de start waren de 
woorden van de omroepster lovend „Een wereldprestatie‟.  
 
Een van onze Betsie‟s,  Josine, was tijdens het rijden van deze wereldprestatie gescout door de 
ijsclub van Limmen!! Er waren bij de teams van ijsclub Limmen een aantal afhakers, zodoende 
hadden zij niet meer genoeg rijders. Het zou zonde zijn als ze niet meer mee konden doen en zo 
eindigde onze Josine tussen de meiden van Limmen in een oer spannende race voor de eerste en 
tweede plek.. Wat waren Bonnie en Inge trots op hun maatje. Josine reed de race van der leven 
en ging er uiteindelijk maar mooi met een medaille voor de tweede plek vandoor..!  
 
We hebben weer een heerlijk schaatsseizoen gehad met z’n allen, bedankt en op naar 
de zomer! 
 
Groetje,  Inge 
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Wist u dat…? 
 

 Het Betsie peloton BIJNA de kopploeg bijhoudt?  

 Zij hier erg trots op zijn? 

 Dit niet alleen aan zichzelf te danken hebben? 

 Zij heel veel steun en toeverlaat hebben gehad van de coachen Rob en Kees? 

 De Betsen hopen dat zij volgend jaar weer aan de zijkant staan om hen aan te moedigen?  

 Zij de coachen hier een extra zetje voor hebben gegeven?  

 Zij de coachen een hele mooie oranje trui hebben gegeven? 

 Dit net zo‟n trui is die elk Betsielid ook heeft? 

 Op de achterkant van de trui staat: BETSIECOACH? 

 En de Betsen hopen dat de coachen deze volgend jaar zullen dragen?  

 IJsclub Uitgeest niet altijd even geliefd op de ijsbaan is? 

 Ruud van E. hier ervaring mee heeft? 

 Hij namelijk liefdadigheidswerk wilde gaan doen, maar hiervoor werd uitgescholden voor … 

UITGEESTER?  

 Bonnie heel goed is in wedstrijdjes?  

 Dit vooral tot uiting komt tijdens het autorijden?  

 Rob de V gevulde koek en bier een fantastische combinatie vindt?  

 Hij ‟s ochtends vroeg al denkt aan een heerlijke gevulde koek (en bier)?  

 Hij dit eindelijk om 23.29 ‟s avonds eindelijk op de ijsbaan mag eten (en drinken)? 

 Nancy liever chipjes bij de rosé heeft?  

 Rosanne wel houdt van een gele glijer? 

 Zij niet de enige is? 

 De hele marathongroep op de vrijdagavond aan de gele glijers zit?  

 Behalve de bobben? 

 Deze altijd zeer verstandig zijn? 

 Tinus H op maandag goede grappen leert van zijn trainingsgroep?  

 Hij zich hiermee niet geliefd maakt bij zijn collega‟s ? 

 Josine een beker van maar liefst 8 centimeter heeft gewonnen voor het marathon?  

 Pauline hier erg boos over is? 

 Zij het niet kan verkroppen dat Josine gewoon beter dan haar is?  

 Pauline waarschijnlijk stiekem de beker een keer gaat pikken van Josine?  

 Jullie allemaal Pauline goed in de gaten moeten houden!?  

 Ad van E. op een zaterdagochtend om 8.30 uur bij de Karwei stond?  

 Hij liever te vroeg dan te laat komt?  

 Iedereen zich verbaast over de prachtige eindsprints van Ruud van E.? 

 Iedereen zich ook afvraagt waar hij toch elke keer die kracht vandaan haalt?  

 Iedereen ook beretrots op hem is vanwege zijn fantastische prestaties?  

 Hier eigenlijk ook wel eens een beker voor mag uitgeloofd worden? 

 Dit een hele goede tip voor het bestuur van de ijsclub is?  

 Tinus H ook een hele goede trainer is? Hij dit ook van zichzelf vindt?  

 Wij hem daar groot gelijk in geven? 

 Maar dat hij niet moet vergeten wat voor goede trainers Kees, Patrick en René wel niet 

zijn? 

 Wij deze geweldige trainers weer willen bedanken voor een prachtig seizoen?  

 En hopen dat zij volgend jaar weer met net zo veel plezier als ons terugkeren op de 

ijsbaan? 
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Kruiswoordpuzzel 
 
Zoek de 12 woorden in de kruiswoordpuzzel hieronder. 
Al deze woorden hebben te maken met een schaats.  
De woorden staan diagonaal, van boven naar beneden en van rechts naar links. 

 

K Z T F R R A P S S E A B V R Z 

R L E I N V E T T E N F O V U A 

F G A N V I K I N G S R P E I N 

N B E P M K T H H D I H R T S D 

F R I E S E D O O R L O P E R S 

R F G J Z C U S C L G E O R N T 

N N C O P T H N L K H Z P S K R 

M O E H J D B A C I N E G A L A 

K R R E E C K L A D J N N Z A P 

L E S A N B I E C T P P R V R R 

C N R D S E R T S F S T E J G F 

H O T B S C H A A T S E N N T I 

 
- Schaatsen  - Vikings 
- Klapschaats  - Zandstra 
- Friese doorlopers  - Veters  
- Houtjes  - Hoezen  
- Noren   - Slijpen 
- Raps   - Invetten 
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Wist u dat….IN WK SPRINT SCHAATS STIJL 
 

 WK sprint nooit echt gedomineerd is door Nederlanders? 
 De afgelopen decennia dit alleen Jan Bos en Erben Wennemars is gelukt? 
 De vraag was: “Kan Jan Bos nog een keer iets onmogelijks presteren om Wereldkampioen 

te worden in zijn nadagen van zijn carrière?” 
 Davis had beloofd dit seizoen samen met zijn trainer om zowel voor de wereldtitel sprint als 

allround te gaan strijden. Of dit hem gaat lukken was de vraag? 
 Vanuit Uitgeest een bus vertrok in de vroege morgen vol enthousiastelingen naar het 

noorden van het land, „‟Friesland‟‟? 
 Diverse zijn er nog nooit geweest, wat kan ik mij ervan voorstellen bij zo‟n middag was een 

veel gestelde vraag? 
 Sommige van alles mee hadden: toeters, sjaals, oranje kleding, drinken en een koude fles 

Jägermeister van Frank? 
 Het Betsie peloton ook grootst uitpakte met een heuse oranje trui? En de mannen hun na 

moesten doen? Zij als fan van Hege Bøkko verkleed gingen in een rode trui?  
 Bas P weleens stiekem verliefd is op deze Noorse schoonheid, hij dit alleen nog niet heeft 

vertelt? 
 Er tijdens de wedstrijden meer carnaval werd gevierd als gekeken naar het schaatsen van 

onze helden? 
 Jillz tegenwoordig erg hip is om te drinken? De dames al voor De Afsluitdijk hun 1e drankje 

op hadden? En de jongens al voor De Afsluitdijk aan hun 3e drankje zaten? 
 Sjaak V ook in goede doen was, hij spontaan belde om een afspraak te maken bij de 

kapster in Heerenveen? 
 Er toch een aantal waren die vrijdagavond naar de kroeg waren geweest, ze „s morgens 

vroeg als dood vogeltje aankwamen bij het clubgebouw? 
 Roel zijn klompen weer uit de kast had getrokken? Hij kon alvast wennen aan het 

boerenleven op de boerderij. 
 De vlag van IJsclub Uitgeest niet ontbrak in Heerenveen? 
 Deze weer keurig in het Thialf stadion in beeld was? 
 Rosanne heel erg blij was dat ze niet bloemen moest schikken in de winkel? 
 Zij dit jaar wel meekon naar Heerenveen, en hier heel erg van genoten had? 
 Dit ook wel aan haar te zien was (aan het einde van de dag)?  
 Sjaak H in zijn zondagse kleren naar Heerenveen vertrok? 
 Hij als Viking terug kwam in het dorp? 
 Herman ook nog een klein kijkje nam in de bus tijdens zijn boodschappen tour door het 

dorp en hij toch wel stiekem mee wilde…? 
 Er een aantal mensen spontaan lid werden na deze gebeurtenissen in Heerenveen? 
 De ijsclub bekend staat om zijn gezelligheid binnen de verenigingen in Noord Holland? 
 Mike de V ook weer ouderwets aan het rommelen was als een echte De Vries? 
 Hij weer van alles aan de hand nam die dag? 
 Hij ook de gehele dag actief was tot de terugreis en hij als een blok in slaap viel? 
 Frank B ook weer heeft belooft om bij de ijsclub te gaan trainen, om zijn conditie weer op 

peil te houden? 
 Wij hier nog steeds niet van gemerkt hebben? 
 Ruud en vele andere de eer hoog hielden voor de ijsclub?  
 Zij allemaal „s avonds hun eigen WK op de ijsbaan in Alkmaar hebben gereden? 
 Zij dit niet onverdienstelijk hebben gepresteerd? 
 Jack V ondanks ziekte de gehele week toch van de partij was? 
 Hij af en toe scheel keek in ze bierglas van het lachen? 
 Inge liever met de ijsclub op stap gaat dan met de plaatselijke brandweer van Krommenie? 
 Wij weer met ze alle hebben genoten van deze dag? 
 Wij misschien volgend jaar wel naar het buitenland vertrekken met een bus…? 
 Dat er op deze plannen nog teruggekomen wordt?  
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WK sprint Heerenveen in beeld…….. 
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go 
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