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Van de redactie
Hallo allemaal,

Pfoe wat een zomer hebben wij achter de 
rug. Het is voor iedereen een ander jaar 
dan anders. Het begin van de zomer was 
er helemaal geen training, toen naar trai-
ningen op 1,5 meter afstand. 
Er moest veel creativiteit te pas komen, 
maar er is al met al een goede basis ge-
legd. Zoals iedereen wel weet is de start 
van het schaatsseizoen ook anders ge-
gaan. Wedstrijden die zijn afgelast, sinds 
kort de schaatstrainingen op 1,5 meter af-
stand, geen treintjes rijden en mondkapjes 
op. 
Maar wij zijn toch blij als redacteurs dat 
onze geliefde sport nog door kan gaan! 
Wij hopen dat het lezen van het clubblad 
een glimlach kan brengen in deze, toch 
wel, andere tijd. Lees snel verder over de 
zomertrainingen, nieuwe leden en bekijk 
de foto’s van de zomer!

Anne, Femke, Joni en Nicky. 
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Van de voorzitter
Normaal ontwaakt zo in oktober de ijsclub uit haar zomerslaap, om zo uitgeslapen en 
wel de winter weer tegemoet te treden. Dit jaar is het allemaal anders. Een pande-
mie van een zeer ernstig soort, had zich in de wereld, dus ook in Nederland van de 
toestand meester gemaakt. Corona is de naam.

Ik kende corona slechts als een duur, maar smaakvol 
Mexicaans biertje, die naar Nederlands vertaalt “Kroon 
of Krans” betekent. Ook zag ik ergens op de t.v. dat 
de Heilige Corona van Egypte de patroonheilige van 
de “schattenjagers” is. Hoe ik dit nou exact in deze 
context moet duiden, gaat mijn ijsmuts te boven. Ne-
derland is zichzelf niet meer en wanneer dit alles weer 
gaat, zoals het moet, is onbekend. Waakzaamheid en 
luisterend naar de aanwijzingen van de overheid is niet 
Nederlands sterkste punt, maar mogelijk zal vandaag 
of morgen toch wel het kwartje gaan vallen. 
In ieder geval zijn wij als ijsclub ook tot 
een ander scenario verplicht. Dat 
dit niet zo gemakkelijk gaat, laat 
zich raden, maar er wordt met 
man en macht aan gewerkt, 
om alles zo goed en effi-
ciënt te laten doorgaan. 
Om met een bekende 
zeemanswijsheid te ein-
digen. “Wij kunnen de 
windrichting niet wijzi-
gen, maar wel de stand 
van de zeilen.”

Laatst was op de tv een 
toneelstuk over pastoor Van 
der Loos. Een legendarische 
pastoor in Uitgeest van 1920-
1947. Toen hij als pastoor in Uit-
geest begon was de ijsclub bijna dood. 
Niemand had nog enige belangstelling voor de 
club, maar omdat enige Uitgeesters toch de club op 
minimaal draaiende wisten te houden, bleef de club, 
opgericht in 1854 in leven. Toen in 1929 een stren-
ge winter Europa teisterde, en ook Uitgeest hiervan 
zijn portie kreeg, veerde de Uitgeester gemeenschap 

op en werd een nieuw ijsclubbestuur gekozen en be-
noemd. Wedstrijden en tochten werden verreden en 
de Uitgeester gemeenschap, verbroederde, daar er 
geen onderscheid gelukkig werd gemaakt tussen ka-
tholieken en andersdenkenden. Van der Loos heeft dit 
knarsetandend moeten aanzien, daar hij duidelijk die 
scheiding wilde. Hij moest zich er bij neerleggen. Het 
is daarom toch goed, dat alles nu gaat, zoals het gaat. 
Alleen zal de winter eindelijk zich weer eens moeten 
laten zien, zoals toen. Misschien kan Van der Loos zich 

vanuit het hiernamaals tot zijn Grote 
Roerganger wenden en hem ver-

zoeken een winters bevel te 
geven voor de Lage Landen. 

Wij zullen hem hiervoor 
zeer dankbaar zijn. 

Indien u dit leest, is 
het al december en 
staan de feestda-
gen voor deur. Alles 
is nog onzeker, voor 
wat betreft de leef-
regels. Ik hoop, dat 
er uiteindelijk iets is 

gevonden, waardoor 
de mensheid weer wat 

rustiger kan ademhalen. 
Laat uw stemming echter 

niet bederven en vier de feest-
dagen als het kan, zoals het moet. 

Tenslotte zijn en blijven deze heel waar-
devol. Ik wens een ieder voor 2021 alle goeds, maar 
bovenal, een goede gezondheid.

Herman van Sambeek.
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Start schaatsseizoen 2020-2021
Hieronder informatie over de start van het schaatsseizoen 2020-2021.

Corona protocollen
Door COVID-19 heeft de ijsbaan De Meent Bauerfeind een protocol opgesteld deze is terug te vinden op de site 
van de ijsbaan. Daarnaast heeft de Schaats Federatie Alkmaar (SFA) protocollen opgesteld voor trainingen en 
wedstrijden deze zijn terug te vinden op de site van de SFA. Lees beide protocollen goed door voordat je naar 
de ijsbaan gaat. Daarnaast wordt het dragen van een mondkapje sterk aangeraden wanneer je niet aan het 
schaatsen bent. Op de trainingsuren van maandag moet je de baan via nooddeur 3 verlaten (midden tegenover 
de ingang).

Trainingsuren
De trainingsuren op maandag zijn iets naar voren getrokken zodat de baanverzorging beter kan plaatsvinden. 
Voor de actuele trainingsuren en informatie kunt u naar deze pagina navigeren.

Sportify
Voor het bijhouden van het laatste nieuws, startlijsten en tijdschema’s wordt er dit seizoen gebruik gemaakt van 
de Sportity app. Je kunt deze app downloaden via de Google Play Store en App Store. Je kunt inloggen met de 
code: BAAN-ALK

Wedstrijden 
Ook dit jaar zijn er weer langebaan en marathon wedstrijden. Voor het schema van de langebaan wedstrijden en 
meer informatie over de clubwedstrijden en baancompetitie is hier te vinden. De marathonkalender staat gepu-
bliceerd op de site van de MCA.

Seizoen 2020-2021
Dit jaar rijden we net als voorgaande jaren met de Limmer IJsclub en Vereniging Kennermerijsbaan. Wij hebben 
6 clubwedstrijden tot onze beschikking.
Ook zijn er weer een aantal categoriewedstrijden,  Bij deze wedstrijden kun je tegen je leeftijdsgenootjes rijden 
van andere clubs die Alkmaar als thuisbaan hebben.
Voor alle categorieën is er een baancompetitie. Meer info hierover is te vinden op de site van de SFA (Schaats 
Federatie Alkmaar).
Hieronder staat het voorlopige programma.
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 Clubwedstrijden 
zo 25-okt 18:00-20:00 Inschrijven 

 

za 14-nov 18:45-20:30 Inschrijven 
 

za 21-nov 20:45-22:15 Inschrijven 
 

zo 3-jan 18:00-20:00 Inschrijven  

zo 31-jan 18:00-20:00 Inschrijven 
 

za 13-mrt 20:45-22:15 Inschrijven 
 

 

Overige wedstrijden of wedstrijden op uitnodiging 
za 17-okt 18:45-20:30 Baancompetitie Pupillen (100/300m + marathon) 

za 17-okt 20:30-22:15 Baancompetitie Junioren (500/1000m) 

za 24-okt 18:45-20:30 Baancompetitie Neo, Sen, Masters (500/1500m) 

za 7-nov 18:45-20:15 Baancompetitie Pupillen (Behendigheid + marathon) 

za 7-nov 20:30-22:15 Baancompetitie Junioren (JunC: 500/1500m JunB en JunA: 
500/3000m) 

zo 15-nov 18:00-20:00 Categorie wedstrijd Neo, Sen, Masters (500/3000m) 

za 28-nov 21:00-22:15 Baancompetitie Neo, Sen, Masters (500/1000m) 

za 12-dec 20:30-22:15 Baancompetitie Neo, Sen, Masters (3000m) 

zo 13-dec 18:00-20:00 Baancompetitie Pupillen (Pup D,E,F: 100/300m/marathon 
Pup A,B,C: 100/500m/marathon) 

zo 27-dec 18:00-20:00 Categorie wedstrijd Junioren A en B (500/1500m) 

za 2-jan 18:45-20:15 Categorie wedstrijd Junioren (500/1000m) 

za 2-jan 20:30-22:15 Baancompetitie Junioren (Team Sprint) 

za 23-jan 18:45-20:15 Baancompetitie Pupillen (300 m (DEF) 500 m (BC) 700 m (A) 
+ Marathon) 

za 23-jan 20:30-22:15 Baancompetitie Neo, Sen, Masters (Team Sprint) 

zo 24-jan 18:00-20:00 Categorie wedstrijd Neo, Sen, Masters (5000m) 

za 30-jan 20:45-22:15 Baancompetitie Junioren (Afvalrace) 

za 6-feb 17:30-22:15 Volharding 
za 27-feb 18:30-20:30 Jeugdschaatswedstrijd 
zo 28-feb 18:00-20:00 Baancompetitie Pupillen FINALE (Marathon + Team Sprint) 

zo 7-mrt 18:00-20:00 Baancompetitie Junioren, Neo, Sen, Masters FINALE 
(100/300/500m) 

vr 12-mrt 21:15-23:00 Categorie wedstrijd (5km/10km) o.v. 
za 13-mrt 17:30-20:30 Forty Six Bokaal 

GROEN= alleen op uitnodiging 
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Daarom even dit bericht. Geef je bestelling nu door
want dan heb je snel je nieuwe clubkleding. We hebben
ook nog wat ingeleverde pakken die je tegen je eigen
pak kunt inruilen tegen echt schappelijke bedragen.
Als je gebruik maakt van het kledingfonds blijft dat
natuurlijk bestaan en ben je (als je maat erbij is) weer
voor een paar seizoenen gered. 

Het bestelformulier staat op de site. 
https://www.ijsclubuitgeest.nl/trainingsgroep/club-
kleding/
Succes en allemaal een fijne en mooie zomer toege-
wenst. 
Ps; denk ook ff aan fietskleding.
Joris Beentjes
 

Clubkleding bestellen??
Het winterseizoen is al begonnen en iedereen is al weer aan het schaatsen! Maar wat
als blijkt dat je het tenue van vorig jaar niet meer past of dat het wat sleets is? 

https://www.ijsclubuitgeest.nl/trainingsgroep/clubkleding/
https://www.ijsclubuitgeest.nl/trainingsgroep/clubkleding/
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Bericht van de jeugdcommissie
Zoals de meeste van jullie wel weten organiseren wij begin van het schaatsseizoen 
een trainingskamp. Helaas moeten wij mededelen dat het kamp dit jaar niet door-
gaat, evenals het samenzijn met sinter-kerst & nieuw! 
Hopelijk kunnen wij volgend jaar het trainingskamp dubbel zo hard vieren, maar ge-
zondheid gaat boven alles. In ieder geval veel schaatsplezier dit seizoen en wij zien 
jullie op de ijsbaan!

Met sportieve groet,
De jeugdcommisie 
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Weissensee 2020
Onze enige echte Sanne Veenboer staat met een artikel op www.schaatsen.nl. Zij 
heeft afgelopen winter 2020, samen met haar vader, de 200km op de Weissensee 
geschaatst. Lees hieronder het artikel:

De Trachitol Trials zijn inmiddels begonnen. Om schaat-
sliefhebbers mee te nemen in deze actie laten wij oud-
deelnemers van de Trachitol Trials aan het woord. Zij 
vertellen over hun ervaringen met de winactie en hoe 
zij het beleefd hebben om mee te mogen schaatsen 
met Team Trachitol op de Weissensee. In dit artikel is 
de 26-jarige Sanne aan het woord.

Samen met haar clubgenoten staat Sanne in de win-
ter ongeveer drie keer per week op het ijs in Alkmaar. 
Schaatsen is dan ook een van haar favoriete bezighe-
den. “Op een jonge leeftijd heb ik al leren schaatsen 
en sinds mijn vijftiende ben ik lid van ijsclub Uitgeest”, 
vertelt ze. “Naast dat ik schaatsen een hele leuke sport 
vind, is het ook altijd gezellig op en rond de ijsbaan en 
ga ik graag met mijn trainingsgenoten om. Deze passie 
deel ik met mijn vader, die ook regelmatig op de baan 
van De Meent te vinden is.”

“Ik las voor het eerst over het bestaan van de Trachitol 
Trials via de Sprint app en dacht bij mezelf: dat zou 
gaaf zijn, 200 kilometer schaatsen op de Weissensee. 
Ik was er nog nooit geweest en had ook nog nooit zo’n 
afstand geschaatst. Ik had al wel in mijn gedachten 
om over een aantal jaar mee te doen, maar deze kans 
om met een team mee te doen kon ik niet laten schie-
ten. En omdat je meer kans maakte wanneer je meer 
rondjes op de ijs-
baan zou schaatsen 
heb ik mezelf stie-
kem met mijn vader 
ingeschreven.”

Genieten en afzien
Op het moment dat 
Sanne en haar vader 
te horen kregen dat 
zij een van de geluk-
kigen waren die mee 

mochten, hadden ze nog een maand of twee om extra 
te trainen. “Gelukkig zaten de kilometers er door de 
wekelijkse trainingen wel in. We zijn nog een paar keer 
naar Biddinghuizen geweest. Daarnaast heb ik nog wat 
vaker op de mountainbike en tacx gezeten.”

“Wat het meest memorabele moment van de tocht 
was? Dat is een lastige keuze”, zegt Sanne. “Zowel de 
start als finish zal ik niet snel vergeten. Van ‘s och-
tends in het donker vertrekken met duizend mensen 
als één grote verlichte trein tot het finishen met mijn 
vader terwijl de zon onder begint te gaan. Het was 
een mooie combinatie van genieten en afzien, want er 
waren ook zware momenten met pijntjes en vermoeid-
heid. Gelukkig waren er onderweg veel lieve mensen 
met aanmoedigingen die me naar de eindstreep heb-
ben geholpen. Ik heb de 200 kilometer geschaatst en 
mijn vader zelfs 212,5, aangezien hij nog samen met 
mij mijn laatste rondje heeft gereden.”

http://www.schaatsen.nl


10  IJsclubblad  -  Najaar 2020

IJsclub Uitgeest 

IJsjaar 1929
Nu wij weer met spanning naar het winterseizoen kijken, heb ik, om alvast in de 
stemming te komen weer eens in de oude doos gekeken. Ik kwam daartegen een 
artikel van Ron Couwenhoven, indertijd een bekende sportverslaggever van “de Te-
legraaf’. Hij ging terug naar het jaar 1929, een zeer koude winter en gaf de titel van 
zijn stuk:

De heroprichting van de IJsclub Uitgeest.

Eind januari 1929 kon overal geschaatst worden. De 
IJsclub Uitgeest lag echter nog steeds op één oor. Toch 
gingen er al snel geruchten door het dorp, dat de ver-
eniging langzaam uit zijn ACHT jaar lange slaap wak-
ker werd. De eerste berichten activeerden de heer Van 
Hulten, die tot stomme verbazing van heel Uitgeest, 
palen in het ijs van het Buitenmeer begon te zetten en 
er elektrische verlichting in aanbracht “op het gevaar 
af, dat hij zelf grotendeels voor de kosten zou moeten 
opdraaien.”

Het plotselinge revival van het “ ijsleven” in het dorp 
had waarschijnlijk alles te maken met het enorme suc-
ces van de nationale langebaanwedstrijd, die door de 
Alkmaarsche IJsclub en de ijsclub Akersloot op het 
Alkmaardermeer was gehouden. Onder auspiciën van 
de KNSB werden een 500 meter, 1000 meter en 3000 
meter gereden, waar alle nationale sterren aan deel-
namen. Dolf van der Scheer uit Zutphen brak het nati-
onale record over 1000 meter en bracht het op 1.38.8. 
Dat was achttiende sneller dan Purmerender Ton Boot 
eerder op het snelle ijs van Davos in Zwitserland had 
gereden. Duizenden mensen waren getuige van deze 
bijzondere wedstrijden. Er was volop muziek en de 
middenstanders in Akersloot deden uitstekende zaken.

In Uitgeest staken vijf mannen direct na deze wedstrijd 
de koppen bij elkaar. Het was duidelijk, dat er ook iets 
in hun dorp moest gebeuren. Maar er was geen geld, 
dus organiseerden ze zaterdagmiddag 26 januari een 
collecte op de stampvolle ijsbaan op het Buitenmeer. 
Binnen enkele uren hadden ze 100 gulden opgehaald, 
waarvan er 75 gulden ook onmiddellijk werd uitbe-
taald. Dit was het sein om voor de volgende dag een 
hardrijwedstrijd voor mannen ouder dna 17 jaar uit te 
schrijven. Ze moesten wel uit Uitgeest afkomstig zijn. 
Zondagmorgen werd dorpsomroeper Dorus door het 

dorp gestuurd om het grote nieuws bekend te maken. 
Eigenlijk was dat niet meer nodig, dat het nieuws zich 
reeds had verspreid als een lopend vuurtje.

Er meldden zich liefst 22 deelnemers en lang voor de 
eerste start om twee uur trokken al honderden liefheb-
bers naar de ijsbaan. Zelfs van buiten het dorp kwam 
men met fietsen en tientallen auto’s aan. Zelden was 
het zo druk geweest in Uitgeest. De loting vond plaats 
in café de Halve Maan en na een felle strijd kwam Theo 
Ooms als winnaar over de streep. Hij verdiende 15 gul-
den met deze prestatie. In de finale versloeg hij Jacob 
Smits, die 10 gulden verdiende en hierna Jan Zweeris, 
vijf gulden en Theo Berkhout 2 gulden vijftig. Onmid-
dellijk werd besloten wedstrijden voor de jeugd te 
houden. Beide schoolhoofden besloten hun leerlingen 
’s middags vrij te geven. Niet minder dan 200 kinderen 
verschenen aan de start. De prijzen gingen naar Klaas 
Ruiter (jongens ouder dan 10 jaar] Klaas Meijer (jon-
gens onder de tien jaar) Guurtje Roozendaal (meisjes 
ouder dan 10 jaar] en Nellie Palmboom (meisjes jon-
ger dan 10 jaar].

Uitgeest was weer volledig in de ban van het schaat-
senrijden. Koning Winter had Europa, die maandag, 28 
januari in een stevige houtgreep. Zelfs de gondeliers in 
Venetië waren werkeloos, omdat er dik ijs in de kana-
len van de stad lag. Ook de vulkaan Vesuvius bij Na-
pels ging schuil onder een dikke laag sneeuw. Niemand 
kon zich herinneren, dat zoiets ooit was geschied. In 
Westzaan maakte Nico Grootes de eerste aantekenin-
gen in zijn Zaanse IJskronieken, die hij niet minder dan 
58 jaar zou bijhouden. Grootes schreef “Het begint nu 
toch echt op een strenge winter te lijken, want beladen 
handkarren en fietsers maken nu gebruik van het ijs. 
Een volgeladen auto reed per ongeluk de berm af met 
het gevolg, dat de auto op het ijs terecht kwam. Maar 
het ijs hield het best en wij vonden dat enorm”.
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Het was voor iedereen duidelijk, dat de ijsclub zo snel 
mogelijk nieuw leven ingeblazen moest worden. ‘s 
Avonds verzamelden zich 35 belangstellenden in het 
hotel De Ooievaar. Een voorlopig comité had het initi-
atief genomen. Klaas Zonjee trad op als voorzitter en 
hij vond C. Jongejans, B.J. Woestenburg, P.W. Kalk-
man, P. Koopman, J.N. Teyken, J.A.J. Schregardus en 
Jacob Ooms aan zijn zijde. Zonder veel plichtplegingen 
zette Zonjee het doel van de bijeenkomst uiteen. “Er 
is gebleken, dat in ons dorp grote behoefte is aan een 
ijsclub. Wij hebben de nodige stappen genomen om tot 
zo’n vereniging te komen.”

Dit bleek een huishoudelijk reglement te zijn waarin 
was vastgelegd, dat dat de vereniging IJsclub Uitgeest 
exploiteert ijsbanen, bij voorkeur op de wateren van 
den polder Uitgeester-en Heemskerkerbroek en van 
het Rijk en verder, indien nodig en mogelijk ook op 
andere wateren gelegen in de gemeente Uitgeest; Het 
bestuur is gerechtigd, waar nodig , posten te stellen; 
Het bestuur is verplicht op geschikte plaatsen red-
dings-en verbandmiddelen te deponeren en dit, voor 
zover mogelijk, dit in de plaatselijke bladen bekend te 
maken.

Er werd een contributie van f.2,50 per jaar voorgesteld, 
waarvoor men op vertoon van het door de club uit te 
reiken diploma met een introducee gratis toegang tot 
de ijsbaan zou krijgen. Huisgenoten onder de achttien 
jaar van leden moesten minimaal 25 cent per jaar be-
talen en kinderen onder de tien jaar mochten gratis 
het ijs op. Bovendien deelde Zonjee mee: “Het bestuur 
heeft het recht kramers en anderen hunne plaatsen 
aan te wijzen en entrees en inleggelden voor de wed-
strijden vast te stellen. Bovendien heeft het bestuur 
de plicht alle werkzaamheden, die voor de club ver-
richt moeten worden, door ingezetenen van Uitgeest, 
te laten doen.”

Zonder veel omhaal gingen de aanwezigen akkoord 
met deze voorwaarden, waarna het nieuwe bestuur 
werd gekozen. Hierin kwamen de acht initiatiefnemers 
terecht met Jan van Nienes als negende man. Uit de 
bewaard gebleven stemlijst blijkt, dat bij deze belang-
rijke vergadering ook aanwezig waren; Henk Vrouwe, 
J. Smits, W.G. Schoenmaker, H.G. Kriek, W.J. Krijn, P. 
Peijs, W. Kortekaas, F. Bak, P. Turkstra, J.J. van Hulten, 
J.C. Merz, P. Waagmeester, J. Nol, A. Bakkum Dsz en 
P. Coens, die allemaal een of meer stemmen kregen 

in de bestuursverkiezing. Zonjee werd voorzitter en 
Woestenburg secretaris. Het enige discussiepunt was 
eigenlijk de jaarcontributie, die men wel wat aan de 
hoge kant vond. Deze werd uiteindelijk vastgesteld op 
een gulden per jaar en Cor Woestenburg zei nog: “Het 
lijkt mij wenselijk in verband met de veiligheid van de 
schaatsenrijders eenrichtingsverkeer op de banen in 
te stellen.”

Het bestuur had inmiddels besloten om gelijk de vol-
gende dag een schoonrijderij voor paren te houden, 
waarbij minstens een deelnemer van elk paar uit Uit-
geest afkomstig moest zijn. Als prijzen werden kunst-
voorwerpen beschikbaar gesteld. Piet Turkstra wilde 
wel even weten of er geen jury gekozen moest worden 
tijdens de vergadering, maar Zonjee zei: “Laat dat nou 
maar aan ons over Piet, dat komt best in orde.” F.Bak 
zadelde het splinternieuwe bestuur met een opdracht 
op. “Zet de wakken af en tijdens de vorst is het zeer 
hinderlijk, dat de watermolen in werking blijft. Zonjee 
zegde een onderzoek toe, hoe men invloed kon uit-
oefenen op het polderbestuur. Hij had andere zorgen, 
namelijk; er moest geschaatst worden en wel al de 
volgende dag. De geest was weer uit de fles bij de 
oudste ijsclub van Noord-Holland, die bijna enige jaren 
hiervoor failliet was gegaan. Enkele dagen later waren 
er al 115 leden ingeschreven.

Herman van Sambeek.
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• De schaatsplank 

Een klein stukje geschiedenis van de schaatsplank
Voor de oorsprong van de schaatsplank moeten we 
naar Amerika. In Amerika leefde namelijk de schaat-
ser Eric Heiden. Hij wist op de Olympische Spelen van 
1980 maar liefst 5 medailles te winnen. De welbekende 
Mart Smeets ging een jaar daarvoor toevallig langs bij 
Eric Heiden om te bespreken welke trainingsmethoden 
hij zoal hanteert. Eric Heiden liet hierbij voor het eerst 
zijn zelfbedachte schaatsplank zien. Dat was eigenlijk 
gewoon een plank waar Eric Heiden met geitenwollen 
sokken op ging staan. Hij nam een schaatshouding aan 
en maakte vervolgens de typische schaatsbewegingen 
op deze plank. Eric Heiden wist hierdoor niet alleen zijn 
slag te perfectioneren, maar hij wist ook nog eens de 
juiste spiergroepen te trainen.

Nadat Eric Heiden deze schaatsplank aan het grote pu-
bliek had laten zien, werd men al snel enthousiast. Fa-
brikanten gingen zich bezighouden met het door ont-
wikkelen van het slideboard en daardoor hebben wij 
hedendaags het genoegen om ook gebruik te maken 
van dit slideboard.
Eigenlijk hebben alle hedendaagse schaatsers ook be-
sloten om een schaatsplank te kopen. Met deze plank 
kunnen zij immers op een perfecte manier trainen, ze 
hoeven daarvoor niet hun schaatsen om te binden, 
naar Thialf te gaan en de juiste kleding aan te trekken. 
Nee, zij leggen de plank in bijvoorbeeld hun woonka-
mer en kunnen vervolgens de gewenste trainingen uit-
voeren.

Zomer 2020
Zoals iedereen wel weet was deze zomer (iets) anders dan voorgaande jaren. Het 
betreffende woord zullen wij dan ook maar niet te berde brengen. Maar hoe zijn de 
leden van de trainingsgroep de zomer doorgekomen? Hoe hebben zij zich kunnen 
voorbereiden op dit seizoen? En hoe zijn zij in quarantaine fit gebleven? Gelukkig zijn 
wij niet voor niks Uitgeesters en hebben voor elk probleem wel een oplossing! Lees 
hieronder erover.
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Waarom nou deze interessante informatie?
Met geluk geprezen zijn de leden van de trainings-
groep met Koen van Egmond en Patrick den Elsen! 
Deze beste mannen hebben namelijk niet twee, maar 
drie schaatsplanken handgemaakt waardoor de leden 
deze zomer extra hard en op techniek konden trai-
nen. Meestal stond elke donderdag in het kader van 
de schaatsplank en training werd gegeven door trainer 
Patrick den Elsen. Verschillende intensieve oefeningen 
werden uitgevoerd, hierbij denkend aan 30sec sprint, 
1 min rust, 30sec sprint etc etc. Neem maar van mij 
aan dat die oefeningen behoorlijk wat spierpijn ople-
verden. 

Waar is het goed voor en wat train je ermee?
Nou, dat komt met name doordat je met de schaatsbe-
wegingen meerdere spiergroepen perfect aan weet te 
spreken. Je legt de kracht hierbij op je (boven)benen, 
maar je bent ondertussen ook met je balans, je coördi-
natie en met je armen bezig. Je weet dus eigenlijk een 
groot gedeelte van jouw lichaam te trainen, terwijl het 
ook nog eens een leuke oefening is om uit te voeren! 
Voor het overzicht heb ik de verschillende spiergroe-
pen even op een rijtje gezet. 

• De bilspieren
• De bovenbenen
• De spieren rondom de buik

Je traint echter niet alleen deze spieren, maar je weet 
ook nog eens de perfecte techniek onder de knie te 
krijgen. Mede daarom zie je dat een schaatsplank veel 
gebruikt wordt door schaatsers, maar ook door men-
sen die graag skeeleren. Als het buiten regent, kan je 
immers alsnog op jouw schaatsplank een ‘tocht afleg-
gen’.
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• Trainen door weer en wind

‘Zomer 2020 warm en zonnig, maar meer neerslag dan normaal’. De zomer van 2020 is de op zeven na warmste 
zomer geworden sinds het begin van de metingen. Gemiddeld was het deze zomer 18,8 graden Celsius. Vooral de 
hittegolf in augustus heeft het gemiddelde fors opgetrokken (Maeseneer, 2020). 
Hiernaast hebben wij ook flink wat stort- en onweersbuien gehad. Al met al liet dit de trainingsgroep zich niet 
tegenhouden, de meeste hebben de gehele zomer door zowel maandag- als donderdag avond getraind. 
Tijdens de hittegolf hebben wij een paar keer gebruik gemaakt van het Alkmaardermeer & zwembad de Zien. 
Oefeningen zoals knieheffen, hakken-billen, opdrukken op de rand, 100m zwemmen & sprinten in het water. 

Maar wat te doen bij noodweer? Veel regen en wind? Dan doen we gewoon een training binnen in het clubgebouw! 
Eerst wat rekoefeningen doen en daarna de groep in tweeën delen. Eén groep gefocust op het schaatsplanken 
en de andere groep deed een potje ganzenbord. Dan wel ganzenbord in het kader van sport hé, we blijven een 
sportclub. 
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06-83896898
www.fietsreparatieuitgeest.nl
info@fietsreparatieuitgeest.nl

Middelweg 36c 1911EH Uitgeest

Wij zijn geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 17.00. Nog steeds 
met haal en breng service!

    

FIETSREPARATIE UITGEEST

Prinses Beatrixlaan 5 | 1911 HP Uitgeest
Telefoon (0251) 31 08 71 | Website www.snijderuitgeest.nl
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PROEF DE WINTER
BIJ KLAAS

GEOPEND: WO. T/M MA. 
VANAF 16:00 UUR

RESERVEREN OP ONZE WEBSITE 
WWW.KLAASUITGEEST.NL 

 Materieel Service Beverwijk BV
       Kleis 42
       1911 MH Uitgeest
       Tel.: 06 - 27 02 04 67
       hbuur@ziggo.nl
       K.v.K. Zaandam nr. 35028663
       BTW nr.: NL8059.67.734B01
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• Online workouts 

Toen eenmaal de Corona maatregelen strenger werden, was er besloten om een korte stop te leggen op de trai-
ningen. Stilzitten was voor de meeste lastig en uiteindelijk werd hier ook een oplossing voor gezocht. Een idee van 
Mike Roelands was om zelf workouts te gaan maken doormiddel van filmpjes die iedereen thuis kon beoefenen. 
Een klein inzicht hoe zo’n workout eruit zag: 

~If you get tired, learn to rest, not quit~

De workout bestaat uit:
• Lunges 10x links, 10x rechts 
• Sit up’s 10x links, 10x rechts
• Kikkersprongen 10x zo hoog mogelijk 
• Planking 1 minuut 
• Steps 30 sec rechtsom, 30 sec linksom 

30sec rust tussen de oefeningen en na de set van 1 min. We doen 4 herhalingen, mocht je nog energie hebben 
doe je er een herhaling bij. Na de workout rek je je bovenbenen en kuiten. Vergeet de hamstrings niet!
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• Vraag maar raak sessie 

Om beetje een indruk te krijgen hoe de leden zich hebben voorbereid op het seizoen & verwachting van dit sei-
zoen, hebben wij enkele leden digitaal (corona proef) geïnterviewd. 
1. Hoe zijn jullie fit gebleven tijdens de lockdown/deze zomer? (denk hierbij aan: heb je meegedaan aan de 
thuis workouts, of ben je zelf gaan hardlopen/mountainbiken etc?)
2. Wat zijn jullie doelen voor dit seizoen? (Denk hierbij aan: een bepaald PR dat je wilt rijden, of 0x vallen 
tijdens een training, of zoveel rondjes achter elkaar schaatsen zonder te stoppen, beter pootje over leren etc). 

Anne Schoon
De laatste wedstrijd van het seizoen werd afgelast en zo kwam er een abrupt einde aan het afgelopen schaats-
seizoen. Een intelligente lockdown moest er voor zorgen dat we van de zomer weer van alles konden doen. Helaas 
is dat niet gebeurd en zijn we inmiddels verder terug dan af. Toch zorgde deze periode dat de creativiteit van de 
trainers en leden naar boven kwam.
Mike en Patrick bedachten om online zomertrainingen te geven. Zij maakten een instructie video met diverse 
oefeningen die thuis in de achtertuin uitgevoerd konden worden. Na een periode zonder activiteiten waren dit 
pittige lessen. Dit werd enthousiast opgepakt door de andere leden en ook die maakten een training en deelden 
die in de groepswhatsapp.
Omdat het duingebied overvol en te krap was, trainden we zodra het weer kon in Uitgeest. De trappen van het 
station kunnen we nu zijwaarts naar boven springen met onze ogen dicht. Ik ben als niet-Uitgeester op veel 
plekken geweest die ik nog nooit gezien had. Op elke locatie had Kees wel een oefening klaar. Bij de speeltuin, 
het muurtje bij de vrachtwagens of op de ijsbaan tussen de sportschool en de voetballers in. Patrick leerde ons 
op schaatsplanken te schaatsen en liet ons op anderhalve meter sprintjes trekken en kikkersprongen maken. De 
coronazomer was een goede voorbereiding voor het ijsseizoen. Nu maar hopen dat dit door mag gaan!
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Casper Tijsen
Ik heb twee doelen voor dit jaar. Mijn eerste doel heb ik al drie jaar: Stan verslaan. Op de 100 meter weet ik dat 
ik het kan. Want vorig schaatsseizoen tijdens een 500 meter wedstrijd was de eerste 100 meter daarvan sneller 
dan Stans PR. Maar helaas ging de 100 meter wedstrijd de week daarna niet door, door corona… Maar dit jaar 
gaat het lukken! En mijn tweede doel is eigenlijk heel simpel: gewoon dieper zitten. 

Luna den Elsen
In het begin van de corona tijd hadden we geen training. Om fit te blijven en ons voor te bereiden op het schaats-
seizoen moesten we zelf creatief zijn. Er werden filmpjes gemaakt met oefeningen die je thuis in je achtertuin 
bijvoorbeeld kon doen. Zelf ben ik mee gaan doen met de online bootcamp lessen van mijn moeder. Dat was 
op een woensdag avond en dan gingen mijn moeder, mijn zusje en ik bootcampen in de achtertuin. Ook ben ik 
zelf gaan skeeleren en heb ik af en toe een rondje hardgelopen. Ook ben ik samen met Brian en Thomas van de 
schaatsgroep gaan mountainbiken op de zondag ochtend en af en toe besloten we om een keer door de weeks ’s 
avonds een rondje te fietsen. Doordat ik zelf dingen ben blijven doen, had ik geen conditionele achterstand op de 
rest van de groep toen we weer mochten trainen in groepsverband.  
Nu is het schaatsseizoen weer begonnen. Hopelijk mogen we gewoon blijven schaatsen ivm corona. Als dit het 

geval is, dan is mijn doel voor dit seizoen om goed te letten op de techniek, dus heup erin zetten en de valbewe-
ging te maken. Ook is mijn doel om dieper te zitten, zowel tijdens de training als tijdens de wedstrijden (als die 
gereden mogen worden...). Ik vind het zelf altijd fijn dat je altijd wel iemand in de groep hebt zitten waaraan je 
gewaagd bent, en hierdoor kan je dus echt van elkaar leren. Als je achter elkaar aan rijdt, dan zie je hoe iemand 
de schaatsbeweging maakt, en kan je daar een soort van in meerijden of zien hoe het anders moet. Goed of fout, 
je leert er sowieso wat van!
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Mike Roelands
Tijdens de lockdown moesten wij voor school workout filmpjes maken en uitvoeren. Hierdoor deed ik bijna elke 
dag wel een workout. Toen kwamen wij op het idee om dit ook met de trainingsgroep te doen zodat wij alsnog 
konden trainen en onze conditie op pijl houden. Zodat als wij weer mochten sporten in een groep niet helemaal 
vanaf het begin moesten beginnen met onze conditie opbouwen. Verder had ik meer tijd over dus ging ik zo af 
en toe een rondje hardlopen, skeeleren en fietsen om toch nog bezig te blijven. Toen wij weer mochten trainen 
ben ik elke maandag- en donderdagavond gaan trainen en ging ik op woensdagavond fietsen met de fietsgroep. 
Dit seizoen heb ik als doel om het liefst op alle afstanden die ik rij een pr te halen. Maar op de 1000 meter wil 
ik dit seizoen onder de 1.35 en op de 500 meter wil ik naar de 44.5-44.0. Verder wil ik dit seizoen de marathon 
minimaal 1 x uit rijden. Dus ik heb nog genoeg om aan te werken dit seizoen.

Patrick Roelands
Deze zomer ben ik fit gebleven doordat mijn mentor verzon om om de beurt een  workout te filmen en te delen 
in de groepsapp, iedereen uit de klas moest dan die workout uitvoeren, dus zo zijn we tot de zomervakantie be-
zig geweest met iedere dag een workout van ongeveer 20-30 minuten. Toen Mike en ik te horen kregen dat de 
zomertrainingen van de ijsclub ook voorlopig niet door zouden gaan, kwamen wij op het idee om dit ook te gaan 
doen met de ijsclub. Dit werd gelukkig goed opgepakt door de rest van de groep waardoor we voor de zomertrai-
ningen begonnen alsnog actief zijn geweest. Naast het doen van workouts ben ik iedere week minimaal 1 keer per 
week een rondje gaan fietsen. En ben ik af en toe een rondje gaan hardlopen. Een paar weken voor de ijsbaan 
weer openging konden we gelukkig weer zomertrainingen doen met de ijsclub. Mijn doelen voor dit seizoen zijn 
natuurlijk sneller worden en mijn techniek verbeteren. Mijn seizoen is geslaagd als ik uiteindelijk op de 500m 
(ong. 1 seconden), 1000m (2-3 seconden) en 1500m (3-5 seconden) een PR rijd ten opzichte van het begin van 
het seizoen. Natuurlijk is nog sneller ook geen probleem ;).

Nico Brandjes 
Gezien mijn leeftijd ben ik niet meer zo fit als ik jarenlang was. Maar ik probeer nog steeds zoveel mogelijk te 
bewegen door dagelijks te fietsen.
Van workouts heb ik niets vernomen en die zullen wel langs me heen zijn gegaan.
Ben al 38 jaar lid van de trainingsgroep en doe al die jaren dezelfde simpele oefeningen. Alleen worden ze minder 
efficiënt uitgevoerd. Ze worden me te pijnlijk.  
De schaatsplank is een prachtig apparaat om de spieren die je gebruikt bij schaatsen in de zomer sterk te houden. 
Blij dat ik glij.

Wist u dat ik enkel nog lid van de trainingsgroep ben omdat ik de ijsclub daarmee sponsor en elk jaar weer hoop 
op een Elfstedentocht. Wat ik graag wil vertellen is dat ik de enthousiaste activiteiten van de redactie enorm toe-
juich. Ga lekker zo door!!
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Voorstelronde 
Wij kunnen met veel trots zeggen dat wij nieuwe leden hebben! Het is altijd fijn om 
nieuwe gezichten te zien die onze club gaan versterken. De nieuwe leden waren deze 
zomer al druk aan het trainen op donderdag avond met trainer Tinus. 

Bodine 
Ik ben Bodine en ik ben nieuw in de groep, samen met Hannah. 
Ik hou van schaatsen en heb ook al 2 jaar bij in Balans gezeten. Ik zit ook op wedstrijdzwemmen en ik speel 
saxofoon. Mijn doel is om beter pootje over te leren en later mijn broer Casper te verslaan.
Ik heb al de hele zomer zomertraining gedaan en ik heb Casper al verslagen in elke donderdag eerder thuis te 
komen dan hij, zodat ik als eerste in de badkamer was.

Björn Zonneveld
Wat is je naam? Ik ben Björn Zonneveld
Wat is je geboorteplaats?  Ik ben geboren in Beverwijk Hoe oud ben je? 
Ik 11 jaar oud
Heb je nog broers/zussen? Ik heb een broertje van 9 en een broertje 
van 4
Op welke school zit je?  Ik zit op basisschool kornak groep 8  in Uitgeest 
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen? Ik beoefen ook 
nog tennis
Wie is je favoriete schaatser/ster?  Mijn favoriete schaatser is Patrick 
Roest.
Wat zijn je hobby’s?  Mijn hobby is skeeleren.

Dunya Cleeren 
Wat is je naam? Dunya Cleeren
Wat is je geboorteplaats? Alkmaar
Hoe oud ben je? 13 jaar
Heb je nog broers/zussen? Nee
Op welke school zit je? Clusius College Castricum
Wat wil je later worden?  Ik heb nog geen idee
Wat zijn je hobby’s? Afspreken met vrienden en vriendinnen en Penny-
boarden
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen? Turnen
Waarom heb je gekozen voor schaatsen?     Na schoolschaatsen, waar 
mijn oom Ronald trainer is, wilde ik graag doorgaan met schaatsen
Wie is je favoriete schaatser/ster? Die heb ik niet. Ik schaats liever zelf 
dan dat ik ernaar kijk.
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Lizzy Castricum 
Wat is je naam? Lizzy Castricum 
Wat is je geboorteplaats? Alkmaar (in het ziekenhuis) 
Hoe oud ben je? 10 jaar 
Heb je nog broers/zussen? Ja 1 zusje; Faya 
Op welke school zit je?  Kornak, groep 7 
Wat wil je later worden?  Juf en schaatsster
Wat zijn je hobby’s?  Gitaar spelen en de scouting
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen? Tennis 
Waarom heb je gekozen voor schaatsen? Omdat mijn opa Ber 
op schaatsen zat en die ook les gaf bij de schaatsclub en hij 
zei dat het bij mij paste en dat ik het moest proberen.   
Wie is je favoriete schaatser/ster? Jutta Leerdam
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Wist u dat…
- Patrick den Elsen niet zo goed is in waterskiën?
- Zijn billen niet bestemd zijn als opvang kussens?
- Wij tijdens de trainingen veel geklaag van hem hoorde?
- Wij dit moesten aanhoren terwijl wij voluit een workout aan het doen waren?
- Tinus erg creatief is in het bedenken van oefeningen?
- De ‘oudere’ groep soms wel jaloers was?
- Omdat wij veel gegiechel hoorde aan de andere kant?
- Je erg vindingrijk kan zijn met oude tractor banden?
- Wij een Bekende Nederlander in de ijsclub hebben?
- Zijn foto’s te vinden zijn langs de reling van ijsbaan de Meent?
- Wij ons afvragen of iemand hem al gespot heeft?

- Wij toch wel een beetje trots op hem zijn?
- Je erg creatief kan zijn met de trappen bij station Uitgeest? 
- Wij al hardlopend heel Uitgeest hebben verkend?
- Fietsgroep Uitgeest toch nog de helft van het seizoen heeft kunnen trainen?
- Er veel creatieve oplossingen door Benno zijn bedacht om die 1,5 meter te waarborgen?
- Wij ondanks corona doortrainen?
- Dit wij wel individueel moeten doen?
- In treintjes rijden verboden is?
- Wij erachter zijn gekomen dat in treintjes rijden toch wel erg leuk is?
- Je dan ook minder wind vangt?
- Wij het erg jammer vinden dat er tot december geen wedstrijden zijn?
- Wij wel blij zijn dat we gewoon nog steeds kunnen trainen?
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Quarantaine training.
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