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Van de redactie
Hallo Allemaal,

Voor jullie ligt het nieuwe clubblad met 
leuke verhalen over de zomertrainingen 
en nieuwe skeelerclinic. We hebben geno-
ten van de zomer, maar nu mag het kwik 
snel onder 0 komen. Na een jaar zonder 
wedstrijden maken we ons op voor een PR-
regen. We zijn aan het aftellen tot kamp en 
wensen jullie veel leesplezier!

Groetjes Anne, Nicky, Joni, en Femke
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Van de voorzitter
Indien u dit leest, zal u reeds bekend zijn, hoe het ijsclubterrein  wordt ingericht. Hoe 
onze positie daarna is. Wij hebben een extra-ledenvergadering op 22 oktober gehad 
en daar is ons standpunt bepaald. Hoe  onze leden en de politiek in Uitgeest hierover 
heeft gedacht, zal u dan ook bekend zijn. Het is spannend.

De winter heeft zich al weer min of meer aangekondigd 
en de ijzers zijn voor bepaalden, reeds uit het vet. Me-
nigeen van de fietsgroep kan zijn fiets  weer stallen en 
de gestaalde ijzers onderbinden, teneinde zich op een 
andere wijze sportief voort te bewegen. De baan in 
Alkmaar is open en de activiteiten, die wij daar plegen, 
heeft zijn aanvang weer genomen.

Ruim 60 jeugdigen hebben zich voor het schoolschaat-
sen gemeld. Betrokkenen begeleiders hebben  diep 
nagedacht over het feit om toch enige van deze kin-
deren te behouden voor onze edele sport. 
Hopelijk slagen zij daarin, daar dit 
toch voor de potentie van de ver-
eniging goed zou zijn.
De jongeren gaan na de Kerst-
dagen een dag of vier zich 
vermaken in de buurt van 
Leeuwarden. Een prach-
tig initiatief. Ik hoop door 
mij aanwezigheid daar 
een dagje, de vreugde te 
verhogen.

Op 10 september hebben wij eindelijk weer eens een 
jaarvergadering kunnen houden. De opkomst der le-
den was helaas zeer slecht. Het oude adagium “Gaat 
het de vereniging goed, dan blijven de leden thuis”, 
deed weer zijn opgang. Ik mocht de clubkampioenen 
Brian Bloedjes bij de mannen en Sanne Veenboer bij 
de vrouwen huldigen. Zij zullen hun titel het komende 
jaar met veel verve verdedigen. Ik ben benieuwd.

Laten wij hopen, dat wij dit jaar weer eens een echte 
winter tegemoet mogen zien. Het zal ons een 

groot goed zijn.
Ik wens een ieder de komende 

tijd het allerbeste toe.

Herman van Sambeek.
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Nieuwsbrief:  Aan alle belangstellenden en schaatsliefhebbers van Uitgeest
Van:   Bestuur IJsclub Uitgeest
Contactpersoon: Herman van Sambeek
Datum:   23 oktober 2021

Beste allemaal.

Hier een bericht over de situatie rond de plannen van de gemeente voor onze landijsbaan.

Overleg gestopt
We hebben als bestuur vaak en lang overlegd met de wethouder en projectbureau over de laatste plannen van 
de landijsbaan. Het bleek helaas geen overleg maar meer werden zaken vastgesteld waar we grote vraagtekens 
bij zetten. Het eindresultaat van al deze “overleggen” is ons via de mail als een persbericht van de gemeente ge-
stuurd. De lezer zou denken dat IJsclub Uitgeest het met de plannen en voorkeursvariant eens is. Het tegendeel 
is waar. Eerder deze week heeft Herman van Sambeek als voorzitter een brief aan wethouder Beentjes gestuurd 
waarin hij heeft aangegeven dat IJsclub Uitgeest niet verder te wil overleggen omdat elk alternatief van de hand 
wordt gewezen en we een 200 meter skeelerbaan als eindresultaat overhouden. We hadden afgesproken met de 
wethouder dat we geen zaken naar buiten zouden brengen voordat we die zouden bespreken maar daar heeft de 
gemeente nu blijkbaar geen boodschap aan. Nu dit is gepasseerd voelen wij ons niet meer gehouden aan onze 
afspraak. De wethouder had de opdracht van de Gemeenteraad “er op een goede manier uit te komen met de IJs-
club.  Daar hebben we weinig van gemerkt; kan niet, past niet, te duur, te dominant etc. Geen vorm van overleg 
dus terwijl ons niet duidelijk is waarom; kan niet, past niet, te duur, te dominant etc. We zijn er niet uitgekomen.

Geen ijsbaan meer
Met dit plan (voorkeursvariant van college) wordt niet alleen IJsclub Uitgeest maar alle inwoners die willen 
schaatsen de mogelijkheid verder ontnomen. De sporthal staat middenin het veld getekend waardoor een groot 
stuk van onze schaatsbaan wordt weggenomen. Een rondebaan van ongeveer 333meter zoals we nu hebben kan 
niet meer. In totaal veel te weinig ijsoppervlak om spelende jonge schaatsers gescheiden te houden van snelle 
schaatsers. Het kortebaantraject (160m) past ook niet in dit plan.  Zou de wethouder tegen FC Uitgeest ook zeg-
gen dat ze maar op een half veld moeten gaan spelen?
IJsclub Uitgeest wil meewerken aan een plan voor een sporthal maar niet als ons de schaatspret wordt ontnomen. 
We praten tenslotte nog altijd over de landijsbaan en niet over een onbestemd grondstuk. Het is van de wethou-
der onfatsoenlijk dit plan voor te stellen. 

We zien op de schets dat geen rotondes zijn ingetekend die gepland staan op kruising Populierenlaan en op de 
kruising bij de Castricummerweg. De Castricummerweg wordt van gescheiden rijbanen naar een rijbaan gewij-
zigd. We zien ook dat het clubhuis geheel afgesneden is van het ijsbaanterrein. We zouden via het parkeerterrein 
ongeveer 100 meter moeten klunen naar het kleine schaats/skeelerbaantje. De Jeu de Boule krijgt een hoge wand 
pal aan de afrastering aan de westkant. Kortom niet over nagedacht! Hoe kan men tot een voorkeursontwerp 
komen op basis van schetsen die een sporthal aangeven in een oude situatie die geheel anders gaat worden? We 
hopen van harte dat de commissie RO en de Gemeenteraad zich dit ook gaan afvragen. We hebben niet gehoord 
of gezien wat de ambitie is en welk eindplaatje daarbij hoort. Slechts de kreet callanetics is gevallen verder niets! 

Postbus 58, 1910 AB Uitgeest | informatie@ijsclubuitgeest.nl | 

OPGERICHT 1854

IJSCLUB UITGEEST
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Wat beleven bezoekers? Wat zien ze daar? Wat kunnen sporters daar? Allemaal onbeantwoord!!

Naast al deze zaken die bij ons de haren rechtop doen gaan staan menen we dat dit plan zonder intekening van 
de nieuwe situatie rondom de ijsbaan absoluut niet besluitwaardig is. De nieuwe situatie gaat qua omgeving heel 
anders zijn vanwege de rotondes en het wijzigen van de Castricummerweg. Dit nog afgezien je wat je ook verder 
van het plan mag vinden. IJsclub Uitgeest heeft diverse keren om tekenwerk verzocht waarin de nieuwe situatie 
is ingetekend om zo tot een standpunt te kunnen komen. Dit hebben we niet ontvangen.  

Inzoomen op het plan.
Als we het plan kritisch gaan bezien menen wij dat deze kleine sporthal in combinatie met hetgeen overblijft een 
echt slechte investering is.
Sporthal de Zien is deze zomer aangekocht waardoor deze nieuwe hal kleiner zou kunnen omdat clubs in De 
Zien terechtkomen. Over afzienbare tijd wordt De Zien ingewisseld voor woningbouw. Dan rest ons een te kleine 
sporthal en een stuk terrein waar niemand echt blij mee is. Hooguit de bewoners van Het Mollenveld. Dan volgt 
wellicht woningbouw hier? Daarmee zijn dan ook bewoners van Het Molleveld de Sjaak 
We kunnen stellen dat dit plan niet toekomstbestendig is. Hiernaast zijn de kosten wat ons betreft schromelijk 
overdreven. €750.000,- voor een baantje van 200 meter?  De Gemeenteraad zou volgens de wethouder een be-
sluit hebben genomen dat dit het maximumbudget zou zijn. Dat blijkt achteraf volgens onze info niet waar te zijn. 
Onze informatie betrokken bij een professionele partij is dat een verharde rondebaan van 333 meter in com-
binatie met kortebaantraject en een voldoende grote “krabbelbaan” ongeveer €490.000,- zou moeten kosten. 
(€350.000,- aanneemsom) We vermoeden dat een aantal kostenposten voor sporthal en omgeving op rekening 
van het budget van de ijsbaan is geschoven. Dat kan niet anders.

Wat wil IJsclub Uitgeest?
Wij willen er, zoals we al doen vanaf 1963 op deze plek doen, zijn voor onze schaatsers en voor heel schaatsend 
Uitgeest. Dat hebben we afgelopen winter met 4000 bezoekers van de landijsbaan aangetoond. Dit ondanks de 
tijdsloten die we vanwege corona hebben moeten inzetten. Ook in het verdere verleden hebben we gezorgd voor 
schaatsplezier en beleving in het dorp. Dat is de wethouder blijkbaar ontgaan. Uitgeest is schaatsminnend!! We 
bestaan uit ruim 700 enthousiaste leden met een grote schaatstrainingsgroep en een grote fietsgroep. Ook geven 
we elk jaar rond de 70 basisschoolkinderen schaatsles in Alkmaar. 
We willen dat bij vriezend weer de kinderen op de ijsbaan schaatsen en niet op sloten waar ijs onbetrouwbaar 
is en geen toezicht is. Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart bij ons kunnen laten schaatsen. In de 
zomer willen we activiteiten op de ijsbaan zoals skeeler les en clinics voor liefhebbers.
We willen een plan met een investering wat daarop gericht is en toekomstgericht is. We hebben het volgende 
voorgesteld:

1. Een rondebaan van 333 meter (ongeveer zoals we nu ook uitzetten) inclusief geïntegreerd kortebaan-
traject met verharding en daarin opgenomen leidingen op een warmtepomp die de sporthal kunnen verwarmen 
en ervoor zorgen dat we met een dun laagje water heel snel kunnen schaatsen. Dan blijft de baan het hele jaar 
verder beschikbaar voor andere sporten in plaats van dat het hele gebied vanaf begin december tot begin maart 
onder water staat.
2. Binnen de rondebaan verlaagd gras zodat we dit bij een langere vorstperiode ook kunnen gebruiken als 
schaatsbaan. (Gezien de schetsen van het vorig onderzoekbureau moet 1 en 2 passen mits we een beetje schui-
ven met sporthal en parkeren.)
3. Een deel voor krabbelbaan eventueel gecombineerd met parkeren.
4. Als ons clubhuis moet verdwijnen faciliteiten zoals opslag, toilet en uitgifte koek en sopie in de nieuwe 
sporthal.
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Buitengewone ledenvergadering.
Vrijdag 22 oktober hebben we vanwege de plannen een buitengewone ledenvergadering gehouden en onze leden 
op de hoogte gebracht van de ontstane situatie en het standpunt van het bestuur besproken. Ons standpunt is 
unaniem aanvaard. Hiermee kunnen we als bestuur verdere stappen ondernemen zoals onderstaand aangegeven.

• Tekeningen opeisen voor bestudering. Evt. WOB-verzoek.
• Definitief standpunt na bestudering tekeningen.
• Commissie RO en raadsleden inlichten over stand van zaken.
• Inspreken in RO over ongenoegen “overleg” en ambitie loos plan.

Tot zover.
Bestuur IJsclub Uitgeest

Bijlage voorkeursmodel college Uitgeest:
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Handtekeningenactie
Regen hielt ons niet tegen om actie te voeren tegen het plan voor de nieuwe indeling 
van het ijsbaanterrein. Een groot koppel leden verzamelde zich zaterdagochtend 30 
oktober bij het Cor Groen Honk. Daar werd ieder ingedeeld in groepjes en verspreid 
over het dorp.

Het doel was om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Er waren veel positieve reactie op de petitie en 
men stond in de rij om te tekenen. Zelfs in de regen. Dat zegt wel iets over hoe leuk en belangrijk Uitgeesters het 
vinden om te kunnen schaatsen op onze de ijsbaan.
Tijdens de ochtend werden we verzorgd met warme koffie en gevuld speculaas. Spandoeken werden verspreid 
langs drukke wegen, u heeft ze vast gezien. De actie is door het bestuur goed voorbereid en begeleid. Reporters 
van De Uitgeester en NH Nieuws kwamen verslag doen en we stonden op de voorpagina in het Noordhollands 
Dagblad Regio Kennemerland.

We hebben veel publiciteit getrokken en handtekeningen opgehaald. De eindstand is op moment van schrijven 
nog niet bekend. De teller loopt nog en daar zijn we blij mee!

De verslaggeefster



8  IJsclubblad  - Najaar 2021 IJsclubblad  -  Najaar 2021   9

IJsclub Uitgeest

Ooit heeft Gebr. Beentjes een genereus bedrag gespon-
sord zodat we de kleding voor een aardig bedrag kon-
den aanbieden. We vonden de kleding inmiddels wat 
gedateerd en daarom hebben we aan Fortysix sport 
gevraagd of zij een mooi modern ontwerp konden ma-
ken met moderne stoffen en snit. Daar is Fortysix sport 
in geslaagd. Nauwsluitende stof en bij fietsshirt doorlo-
pende rits en elastiekzone in de pijpen etc. 
We hebben weer aan Gebr. Beentjes gevraagd of zij 
willen sponsoren en daarop heeft Gebr Beentjes posi-
tief op gereageerd. 
We hebben daardoor de nieuwe kledingsets eenmalig 
aan kunnen bieden voor een mooi bedrag en veel le-
den hebben ingetekend. Het doel is natuurlijk dat we 
sportief uitzien in een moderne snit en we echt als 
groep herkenbaar zijn. 

Na heel veel voorlopige bestellers hebben we een pas-
avond en morgen gehouden met de samples als voor-
beeld. Leuk om te zien hoe ieder enthousiast reageert. 
Als alles goed gaat krijgen we eind april onze nieuwe 
sets binnen.
Dan zijn we op tijd voor het komend fietsseizoen en 
zeker ruimschoots voor het schaatsseizoen!  De nieu-
we prijzen na dit eenmalige aanbod vind je op de site. 

Het zal een gezicht zijn als de fietsgroep als een groot 
peloton over de wegen rond Uitgeest dendert en straks 
de trainingsgroep in Alkmaar!  

We hebben ook zomershirts aangeboden waarvan ve-
len al gebruik hebben gemaakt. Hieronder zie je een 
afbeelding. De kosten voor dit shirt zijn €25,- 
Het bestelformulier staat op de site. 
https://www.ijsclubuitgeest.nl/trainingsgroep/
clubkleding/
Joris Beentjes

Laatste nieuws over clubkleding.
We hebben sinds jaar en dag de clubkleding. Dit hebben we ooit bedacht omdat het 
mooi staat en omdat we herkenbaar willen zijn als IJsclub en daarbinnen de fiets-
groep.  
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Herinnering aan: Aad Tock

Op 15 oktober 2021 ontvingen wij het bericht dat ons IJsclub lid Ad Tock was over-
leden. Aad was vele jaren verdienstelijk lid van de IJsclub. Tot zijn 70e levensjaar 
trainde hij nog mee met de trainingsgroep. 

Trouw ging hij met mij mee in de zomer op de maandag naar het duin om daar de “Schaatssprongen”, Intervallen 
en beklimmingen op de Kruisberg te doen. Hij wilde erbij blijven horen, samen met de jongeren. Als het voor hem 
genoeg was, dan zei hij “Kees, ik ga al vast naar de auto”, dan wist hij zelf wel de kortste weg door het duin. In 
de winter reed hij zijn rondjes op de Meent, op zijn eigen tempo, maar hij was er altijd bij. 

Ikzelf kende Aad al van uit zijn jonge jaren. Wij trainde en voetbalde bij de selectie van FC Uitgeest. Later werden 
we zelfs buren en na het stoppen met de voetbal werd de racefiets gepakt. We hebben samen menige kilometers 
gereden in de omgeving, Limburg en later met enkele leden van de fietsgroep van de IJsclub zelfs in het gehucht 
Bra, gelegen in de Ardennen.

Aad was ook een vervend liefhebber van natuurijs. Zodra het kon stonden we samen op het ijs. Meestal eerst naar 
“Het Zwet” bij Wormer, het water waar hij in zijn jeugd waarschijnlijk heeft leren schaatsen. Daar waar hij (en ik 
later) blindelings alle sloten wisten en door die prachtige natuur schaatsten. Prachtig al die mooie tochten samen.
Op de land ijsbaan was Aad ook altijd te vinden. Sneeuw schuiven, bij de intree aan de kassa en kaartcontrole. 
Overal waar wat gedaan moest worden, sprong Aad op en zei: “doe ik wel ff”. Zo ook tijdens de Langebaanwed-
strijden op de Meent. Daar was hij gewoon overal inzetbaar; plaatsen van de blokken van de tijdwaarneming, 
met stopwatch klokken van de rondetijden en zelfs het zogenaamd “Speakeren” tijdens de wedstrijd. Met een 
duidelijke stem riep hij de rijders naar de start en riep de rondetijden en eindtijden rond.

Buiten dat Aad een vervend “sportman” was, stond hij altijd ten dienste van anderen en in het geval van de IJs-
club kon onder meer met zijn hulp en inzet de Jeugdschaatsen op de Landijsbaan en de Langebaanwedstrijden 
verreden worden op de Meent.

Aad bedankt. Wij en uiteraard je vrouw, kinderen en familie zullen je vreselijk missen.

Kees Molenaar.
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 water     sanitair      cv     dakwerk     Gas 
 

 

 

Julianaweg 85  1921 BE Akersloot  tel 0251-312506  mail spmelkerbv@live.nl 
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Rede van de voorzitter voor de jaar-
vergadering.
Uitgeest, 10 september 2021. 
Geachte vergadering.

Na geruime tijd van stilstand in onze samenleving veroorzaakt door de corona, is het toch weer prettig en ook 
noodzakelijk, dat wij weer eens een jaarvergadering kunnen houden. Echter, je zult begrijpen dat ik hier enigs-
zins met gemengde gevoelens zit. Enerzijds nu de corona hopelijk de kop is ingedrukt, waardoor wij wat ruimer 
kunnen ademhalen, is er plaats voor vreugde, maar anderzijds zitten wij thans weer in een onzekere en verve-
lende situatie naar de gemeente. Ik wil dit in grote lijnen even beschrijven. Ruim een jaar geleden werden wij 
geconfronteerd met het feit, dat de gemeente voornemens was een sporthal te bouwen niet op, maar naast de 
ijsbaan. Later kwam men hierop terug. Die sporthal moest toch gedeeltelijk worden gebouwd op de ijsbaan en 
wel op een zodanige plaats, dat hierdoor ons clubgebouw moest worden afgebroken. Daar wij natuurlijk enige 
jaren terug ook al met de gemeente in de contramine waren i.v.m. de bouw van een school op de ijsbaan, heb-
ben wij na rijp beraad niet direct geroepen dat wij geen medewerking verleenden. Wij hebben besloten naar de 
gemeente te luisteren en te zien, wat hun plannen waren. Ondertussen hebben voor ons zelf natuurlijk ook plan-
nen gemaakt en deze waren als volgt. Indien het clubhuis zou worden afgebroken, dus deze teniet ging, wilden 
wij in die nieuwe sporthal een plek hebben om onze spullen op te slaan. Daarnaast een mogelijkheid voor een 
zogenaamde “koek en zopie” en daaraan gekoppeld een plek om kaartjes te verkopen. Ook wilden wij een skee-
lerbaan, 330 meter. Dit alles is keurig op papier gezet en bij de eerste onderhandelingen met de gemeente hen 
ter hand gesteld. Meerdere malen hebben wij dit aan betrokken wethouder, die daarbij gesteund werd door zijn 
ambtelijk apparaat en een adviesbureau onze wensen duidelijk gemaakt. Ook gaandeweg dit proces hebben wij 
onze leden verwittigd van de weg die wij gingen. Hierop hebben wij geen kritiek van de leden gekregen. 

Op 11 februari 2021 kregen wij van de afdeling Plannen en Projecten/U2021.0337 van de gemeente Uitgeest een 
schrijven met als onderwerp: opzegging recht van opstal en huurcontract IJsclub Uitgeest, ondertekend door de 
Burgemeester Nieland en de gemeentesecretaris Schouten. Men vroeg ons om ondertekening van het gevraagde. 
Verwonderlijk, daar wij nog volop in onderhandelingen waren. Wij hebben het schrijven van commentaar voorzien 
en geretourneerd. Wij hebben hier verder niets meer van vernomen.

Daar wij van de gemeente vervolgens niets concreets vernamen, ontwaakte bij ons argwaan omtrent de geloof-
waardigheid in onze richting. Wij hebben alle politieke partijen persoonlijk benaderd en ons standpunt in deze 
kwestie nogmaals toegelicht en herhaald. Het is meer dan triest dat wij thans even ver zijn, als wij er toen aan 
begonnen. Wij verkeren dus nog steeds in het ongewisse. Wel is het opvallend, dat de gemeente de grote sporthal 
heeft gekocht en een flinke verhoging van het krediet van de te bouwen sporthal heeft gevraagd.

Op 07 september j.l. heb ik voor de commissie RO, hetgeen al eerder is gedaan, nogmaals ons standpunt ver-
klaard en mijn ongenoegen uitgesproken in de houding van de gemeente in onze richting. Betrokken wethouder 
verdedigde zijn houding, maar hij zei nog wel het volgende: “De ijsclub wil van alles en hij noemde alle dingen op 
die wij in die bijeenkomsten hadden kenbaar gemaakt. Hij sloot zijn betoog met de mededeling, dat wat de ijsclub 
wenste niet allemaal door kon gaan. Ik denk, dat hij zich versprak, maar mij werd op dat moment veel duidelijk. 
Zij bezinnen zich mijns inziens momenteel op het feit, hoe zij dit slecht nieuwsgesprek met ons moeten voeren. 
De wethouder heeft de Commissie moeten beloven, zo snel mogelijk met ons wederom in gesprek te geraken. 
Wij wachten dus maar weer af, maar hebben thans wel een punt. Jullie zullen wel begrijpen dat wij als bestuur, 
die zich positief naar de gemeente in deze kwestie heeft opgesteld, ons tot het uiterste zullen verzetten, indien 
de uitkomst voor ons teleurstellend is. Overigens zullen wij altijd nog een bijzondere ledenvergadering bij elkaar 
roepen, om het resultaat voor te leggen en eventuele nadere stappen bespreken.
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Gelukkig hebben wij de afgelopen winter de ijsbaan weer vier dagen, ondanks de corona, geopend kunnen heb-
ben. Iedere keer vind ik dit heuse vreugdevolle dagen. Jammer, dat wij geen “Koek en Zopie” in uitvoering moch-
ten brengen. Ik heb nog getracht dit te doen op de jeugdhangplek, maar de gemeente stond dit niet toe. Voor 
de rest gaat alles naar tevredenheid. In het schoolschaatsen zijn enkele mutaties, Nico en Vincent Rozemeijer, 
hebben hun taak overgedragen, te melden. Het bestuur bedankt hen voor hun inzet en heeft hieraan mede met 
cadeaus, hieraan uiting gegeven. Ook beschikt de ijsclub dit jaar over nieuwe kledij en het mag gezegd worden, 
dat deze fraai is. Ook wordt hiervoor mede de sponsor bedankt.

De clubkampioenen zijn geworden, degenen, die men had verwacht. Zij worden straks nog gehuldigd.
Ik wil bij deze eenieder weer bedanken, die zich met hart en ziel voor de vereniging hebben ingezet en ik hoop, 
dat de toekomst datgene brengen zal, wat wij ervan mogen verwachten. 
Hierbij is de vergadering geopend.

De voorzitter

Clubkampioenen Sanne Veenboer en 
Brian Bloedjes gehuldigd tijdens de 
ALV
Op 10 septermber 2021 zijn Sanne Veenboer en Brian Bloedjes gehuldigd als clubkampioenen van het seizoen 
2019-2020 door voorzitter Herman van Sambeek. 
Tijdens de jaarvergadering werden Sanne en Brian in het zonnetje gezet. Afgelopen seizoen zijn er helaas geen 
wedstrijden verreden i.v.m. COVID-19. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de wedstrijdkalender voor het 
nieuwe seizoen en zullen Sanne en Brian hun titel moeten verdedigen.
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Op de foto bij de sponsor
Bouwbedrijf Gebr. Beentjes uit Uitgeest is al jarenlang de kledingsponsor van IJsclub Uitgeest. Toen het bestuur 
vorig jaar besloot om de club er nieuw en verfrist uit moest zien tijdens de training en wedstrijdrondjes op de 
ijsbaan of als de fietsgroep door de polder koerst, werd natuurlijk als eerste aan bouwbedrijf gebr. Beentjes ge-
vraagd of ze ons weer financieel wilde ondersteunen bij vernieuwen van de clubkleding.

Gelukkig zij de directie hier volmondig ja op en daarom prijkt wederom de naam Gebr. Beentjes op onze nieuwe 
clubkleding.

Woensdagavond 15 sept. hebben we met een groot deel van de leden geposeerd in nieuwe kleding bij het, hoe 
toevallig, het nieuwe bedrijfspand van de bouwbedrijf Gebr. Beentjes aan de Geesterweg.

Gebr. Beentjes bedankt.
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Kamp uitnodiging 2021 
 
Beste jeugdleden,  
  
De schaatsen zijn weer uit het vet en de zomertrainingen zitten er weer op. We hebben al eerder geïn-
formeerd bij jullie wie er mee willen op schaatskamp. Hier zijn voldoende reacties op gekomen om 
verder te gaan met het organiseren van een kamp tussen kerst en oud en nieuw.   
Wat is er mooier dan halverwege het seizoen een heerlijk trainingskamp te hebben?! We willen jullie 
dan ook met veel plezier uitnodigen voor een vierdaags schaatskamp waarbij jullie zullen trainen op 
IJsbaan Elfstedenhal in Leeuwarden. Dit zal plaatsvinden van maandag 27 t/m donderdag 30 december. 
De overnachtingen zijn in een groepsaccomodatie in Akkrum. 
We gaan tijdens dit kamp weer lekker het ijs op! Zorg dus voor scherpe schaatsen. 
 
Even alles op een rijtje: 
Waar?  Leeuwarden: IJsbaan Elfstedenhal & accommodatie in Akkrum 
Wanneer?  27, 28, 29 en 30 december 2021 
Hoe?   Met de auto vanaf het Cor Groen honk 
Hoe laat?   Heenweg: verzamelen 10:30 en vertrek om 11:00  

Terugkomst: donderdag in de loop van de middag (exacte tijden volgen nog) 
Kosten?  200 euro voor het hele kamp 
Niet vergeten? Geldende QR-code voor de gehele week 
  
Jullie kunnen je aanmelden door een e-mail te sturen naar uitgeesterijsclub@gmail.com. Opgeven kan 
tot 10 november en betalen tot 1 december. Het bedrag mag overgemaakt worden op:  
NL71 RABO 0375342605 ten name van P. den Elsen onder vermelding van Schaatskamp Leeuwarden 
en de naam van het meegaand lid. 
Dit jaar willen wij ook weer een leuke trui laten maken als aandenken. Geef bij het aanmelden daarom 
aan welke maat kleding je hebt, zodat je een passende herinnering aan het schaatskamp krijgt. 
En voor de zekerheid ontvangen wij graag de naam en het telefoonnummer van een noodcontactper-
soon. 
 
Wij houden ons aan de geldende regels omtrent corona. Houd er rekening mee dat we de gehele week 
een geldende QR-code moeten kunnen laten zien bij bezoeken aan openbare ruimtes.  
Mocht het kamp wegens de dan geldende regels niet kunnen doorgaan zal deze worden uitgesteld naar 
een later moment. 
 
We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en we kijken uit naar jullie aanmeldingen! 
  
De jeugdcommissie, 
Sanne, Joni, Nicky, Koen en Patrick den Elsen 

Schaatskamp 
27, 28, 29 en 30 december 2021 
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Voorstellen nieuwe leden.
Hoi ik ben Inge Reuzenaar en ik ben 20 jaar. Ik 
studeer bedrijfseconomie aan de UvA en zit in mijn 
derde jaar. Na 14 jaar hockey had ik van de zomer 
besloten dat het tijd werd voor iets anders. Dat an-
ders werd de ijsclub! Ik vind het belangrijk om lekker 
te kunnen sporten, iets te doen wat ik leuk vind en 
met gezellige mensen. Dat is hier allemaal te vinden! 
Ook vind ik het leuk dat er niet alleen in de winter 
geschaatst wordt, maar dat er in zomer ook getraind 
wordt. Ik kijk uit naar vele jaren vol schaatsplezier :)

Wat is je naam? Ties Wortelboer
Wat is je geboorteplaats? Beverwijk, Rode Kruis Ziekenhuis
Hoe oud ben je? 11 jaar
Heb je nog broers/zussen? Ja, 2 broers Daan en Wout
Op welke school zit je? Kornak
Wat wil je later worden? Timmerman
Wat zijn je hobby’s? Tekenen en schilderen
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen? Tennis en judo
Waarom heb je gekozen voor schaatsen? Omdat het gewoon erg leuk is
Wie is je favoriete schaatser/ster? Heb ik eigenlijk niet

Wat is je naam? Robyn Nolten
Wat is je geboorteplaats?
Ik ben geboren in Alkmaar, maar woon al mijn hele leven in Uitgeest
Hoe oud ben je? Ik ben 11 jaar
Heb je nog broers/zussen? Ik heb 1 zus, Lynn. Zij is 14 jaar. 
Op welke school zit je? Ik zit op de Kornak in groep 8
Wat wil je later worden? Fotograaf of architect
Wat zijn je hobby’s?
Naast hockey en schaatsen vind ik knutselen en buitenspelen leuk
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen?
Ik zit op hockey bij MHCU
Waarom heb je gekozen voor schaatsen?
Ik ben begonnen met de zomertraining en vind het een gezellige club. Ik 
heb al een paar jaar bij In Balans les gehad.
Wie is je favoriete schaatser/ster?
Susanne Schulting bij shorttrack en Patrick Roest bij langebaanschaatsen.



18  IJsclubblad  - Najaar 2021 IJsclubblad  -  Najaar 2021   19

IJsclub Uitgeest

Wat is je naam?  Jule Hauwert
Wat is je geboorteplaats?  Uitgeest
Hoe oud ben je?  10
Heb je nog broers/zussen? Een oudere zus Hanna en 
een jongere zus Sigrid
Op welke school zit je? De wissel
Wat wil je later worden?  juf
Wat zijn je hobby’s?  zingen, tekenen, piano spelen en 
skeeleren
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen? 
Tennis en padel
Waarom heb je gekozen voor schaatsen? Om dat ik 
het heel erg leuk vind en omdat ik het goed wil kunnen
Wie is je favoriete schaatser/ster? Mike en Patrick ;-)

Hoera! Josine is bevallen van een dochter. Zal ze de clubkampioen van de toekomst 
zijn? We wensen de familie veel geluk toe.
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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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149 treden tot de top
Een nieuw zomer trainingsseizoen brengt ook weer nieuwe ideeën in het hoofd van trainer Kees. Zowaar het nieu-
we opgeleverde trappenpakket van de Papenberg (aka ‘de kuitenbijter’) werd een onderdeel van het trainingsplan 
deze zomer.  Een paar keer op een neer, van boven naar beneden en dan denk je dat je het hebt gehad; mag je 
nog een keer. 149 traptreden is al veel en soms dan 3x heen en weer.  Dit zijn 894 traptreden, 894! 

Die trap noemen we niet voor niets ‘de kuiterbijter’. Na een keer omhoog voel je die kuitjes al branden. Moet je 
nagaan hoe ze voelen na 3x heen en weer… en laten we de volgende dag niet vergeten. Strompelend kwamen we 
op school en werk aan. Klasgenoten en collega’s die je raar aankeken. Helemaal als je vertelt dat je ‘vrijwillig’ 3x 
149 treden op bent gerend! 

Nu rusten onze kuitjes uit van deze trappen, maar toch ben ik benieuwd wat er volgend jaar op ons te wachten 
staat… 6x op en neer misschien? 
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Skeeler clinic.
Dit jaar had ik op 15 mei als een opdracht voor mijn opleiding een skeeler clinic georganiseerd voor de jeugd van 
9-14 jaar. Tijdens de skeeler clinic gingen wij de basis techniek van het skeeleren aanleren zoals de houding, afzet 
etc. Patrick en Thijs hielpen mij met het geven van de skeeler clinic. 

Wij begonnen om 13:00 uur. Op het industrie terrein van Van der Lem. Hier gingen wij verschillende oefeningen 
en spelletjes doen op de skeelers. De kinderen hadden er ook veel plezier in.

Daarna gingen wij met de fiets naar het clubgebouw en kreeg iedereen wat te drinken en te eten. Toen alles op 
was begonnen wij met de bingo waar leuke prijzen mee te winnen waren. Na afloop van de bingo werd een water-
pistool al gelijk uitgetest. En gaf Patrick een kleine les droog training. Als afsluiter deden wij op het ijsbaan terrein 
nog een paar spelletjes en daarna werden de kinderen weer opgehaald of gingen zelf naar huis. 

Al met al was het een gezellige middag en waarschijnlijk voor herhaling vatbaar.

Mike.
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Tijdrit over 2 ronden. 
De fietsgroep verreed op woensdagavond 7 juli een tijdrit over 2 ronden van 7,4 km. Het was een mooie avond. 

Ondanks de flinke wind zijn er prachtige tijden gereden, complimenten. Vele pr’s zijn gesneuveld, zoals die van 
Peter, Eric T,  Patrick en Mike. De grootste pr kwam op naam van Patrick met een verbetering van meer dan 4 
minuten! De tijd van Stefan was indrukwekkend en hij komt daarmee op een 5e plek allertijden. Thijs en Hans 
hebben een mooie eerste tijd neergezet. Bij de dames zaten Nancy en Joni binnen 10 sec van hun PR en Sanne 
verbeterde zelfs haar pr met ruim een halve min. Dus na een corona seizoen mooie resultaten. 

Nog dank aan Peter V, Kees, Guus en Willem om deze tijdrit mogelijk te maken! De uitslagen staan op de website: 
https://www.ijsclubuitgeest.nl/wp-content/uploads/tijdritten_2ronden_070721-1.pdf
Benno.

ZomertrainingZomertraining
De zomertraining begonnen weer op 31 mei. Zoals iedereen nu wel weet leg je de basis voor het schaatsen tijdens De zomertraining begonnen weer op 31 mei. Zoals iedereen nu wel weet leg je de basis voor het schaatsen tijdens 
de zomertrainingen. De afgelopen jaren is er veel bekokstooft over nieuwe en effectieve manieren om coördina-de zomertrainingen. De afgelopen jaren is er veel bekokstooft over nieuwe en effectieve manieren om coördina-
tie, kracht en conditie te combineren. De maandagen bleven in het duingebied en vooral gericht op conditie en tie, kracht en conditie te combineren. De maandagen bleven in het duingebied en vooral gericht op conditie en 
schaatssprongen.  schaatssprongen.  

De donderdagen werden geïntroduceerd met nieuwe attributen om extra te richten op kracht & coördinatie, een De donderdagen werden geïntroduceerd met nieuwe attributen om extra te richten op kracht & coördinatie, een 
mooie toevoeging op de schaatsplank die vorig jaar al goed gebruikt werd. Mike en Patrick Roelands hebben hun mooie toevoeging op de schaatsplank die vorig jaar al goed gebruikt werd. Mike en Patrick Roelands hebben hun 
expertise gebruikt vanuit hun opleiding om de juiste oefeningen te verzinnen en hebben deze zomer veel training expertise gebruikt vanuit hun opleiding om de juiste oefeningen te verzinnen en hebben deze zomer veel training 
gegeven.  gegeven.  

Op 5 mei werd er een introductietraining gegeven om promotie te maken voor de ijsclub om nieuwe leden te trek-Op 5 mei werd er een introductietraining gegeven om promotie te maken voor de ijsclub om nieuwe leden te trek-
ken. Maar met welke attributen hebben we dan elke donderdag getraind? Als ervaringsdeskundige kan ik u alvast ken. Maar met welke attributen hebben we dan elke donderdag getraind? Als ervaringsdeskundige kan ik u alvast 
vertellen dat het veel spierpijn heeft opgeleverd. Hier een kleine impressie. Bekijk ook het filmpje op YouTube: vertellen dat het veel spierpijn heeft opgeleverd. Hier een kleine impressie. Bekijk ook het filmpje op YouTube: 
IJsclub Uitgeest 2.0 klaar voor het zomerseizoen.IJsclub Uitgeest 2.0 klaar voor het zomerseizoen.
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De Kettlebell  De Kettlebell  
Een kettlebell is een trainingsgewicht van gietijzer. Het ziet eruit als een ouderwets kanonskogel met daar-Een kettlebell is een trainingsgewicht van gietijzer. Het ziet eruit als een ouderwets kanonskogel met daar-

aan een handvat. Bij de kettlebell training worden alle oefeningen in hoog tempo achter elkaar herhaald waardoor aan een handvat. Bij de kettlebell training worden alle oefeningen in hoog tempo achter elkaar herhaald waardoor 
het een intervaltraining met hoge intensiteit is. Dit is ideaal voor je conditie. het een intervaltraining met hoge intensiteit is. Dit is ideaal voor je conditie. 

WeerstandskoordWeerstandskoord
Het weerstandskoord geeft volledige beweeglijkheid tijdens Het weerstandskoord geeft volledige beweeglijkheid tijdens 
weerstand- en ondersteuningstraining. Hij is ideaal om de weerstand- en ondersteuningstraining. Hij is ideaal om de 
sterkte, explosiviteit en uithoudingsvermogen te verbeteren. sterkte, explosiviteit en uithoudingsvermogen te verbeteren. 
Voor sprinten, spring- en uitwijkingsmanoeuvres. Het weer-Voor sprinten, spring- en uitwijkingsmanoeuvres. Het weer-
standskoord zorgt ervoor dat er extra kracht moet worden standskoord zorgt ervoor dat er extra kracht moet worden 
geleverd om de schaatssprong, bocht en het sprinten uit te geleverd om de schaatssprong, bocht en het sprinten uit te 
voeren. Een tweede persoon leunt met zijn gewicht tegen de voeren. Een tweede persoon leunt met zijn gewicht tegen de 
sprinter in.sprinter in.

Battle rope Battle rope 
Battle rope oefeningen zijn met name zeer geschikt voor het Battle rope oefeningen zijn met name zeer geschikt voor het 
opbouwen van core strenght. De bewegingen bestaan uit opbouwen van core strenght. De bewegingen bestaan uit 
waves, slams, throws, spirals en whips. Al deze bewegingen waves, slams, throws, spirals en whips. Al deze bewegingen 

betekenen het op een of andere wijze op en neer of van links naar rechts zwaaien van de armen gedurende vaste betekenen het op een of andere wijze op en neer of van links naar rechts zwaaien van de armen gedurende vaste 
intervallen. Om het maximale uit de oefeningen te halen, focus je jezelf van start tot finish op de intensiteit van intervallen. Om het maximale uit de oefeningen te halen, focus je jezelf van start tot finish op de intensiteit van 
de beweging, ongeacht hoe erg de spieren verzuurd raken. En geloof ons, je spieren zullen 100% zeker verzuren.de beweging, ongeacht hoe erg de spieren verzuurd raken. En geloof ons, je spieren zullen 100% zeker verzuren.
raken! raken! 



26  IJsclubblad  - Najaar 2021

IJsclub Uitgeest 

Clubwedstrijden 24 en 30 oktober
Al vroeg in het seizoen moest de trainingsgroep laten zien hoe hard zij van de zomer getraind hebben. Meteen 
in het begin van het seizoen stonden al twee clubwedstrijden op de agenda. Op zondag 24 oktober werden de 
100m, 500m, 300m en 1500m verreden door de clubleden. Op de 100m wisten Mike Roelands (11.59, snelste 
tijd), Casper Schut (13.14), Stan de Ruijter (13.62), Thijs Zonneveld (14.52), Robyn Nolten (15.32) en Bodine 
Schut (16.42) al een PR neer te zetten. Een goed begin! Op de 500m had Brian Bloedjes de snelste tijd (44.80), 
maar hij sprak al over een 43’er die hij de 30e wilde rijden. Stan de Ruijter (52.23), Thijs Zonneveld (1:00.19) 
en Björn Zonneveld (1:05.48) waren de rijders die op de 500m een PR noteerden. De pupillen reden daarna een 
300m. De snelste Uitgeester pupil was Robyn Nolten met een PR (40.56). Ook Bodine Schut reed hier een PR 
(42.47). Als slotstuk van de avond werd er een 1500m verreden door de junioren en ouder. Brian Bloedjes steeg 
weer boven zichzelf uit en reed de snelste tijd met een PR (2:16.72). De vermoeidheid zat er bij de rest goed in, 
alleen Femke Jongenotter (2:39.85) en Thomas Jongejans reden nog een PR.

Een week later, zaterdag 30 oktober was er weer een clubwedstrijd. Vanwege het late tijdstip waren er geen pu-
pillen aanwezig. Deze avond stond de sprint centraal, een 500m en 1000m werd er gereden. Brian maakte zijn 
voorspelling van een week eerder meer dan waar met de snelste tijd op de 500m in een dik PR van een seconde 
(43.63). Verder wisten ook Casper (50.39), Stan (51.69), Thomas (52.95) en Björn (1:04.61) een PR op de 500m 
te rijden. Brian sloot de avond goed af met weer een PR op de 1000m (1:28.10). Hiermee was hij weer de snel-
ste van de club. Ook Femke (1:42.29), Casper (1:44.59), Thomas (1:45.41) en Stan (1:48.70) reden een PR op 
deze afstand. 

Al met al heeft de trainingsgroep goed laten zien hoe hard zij getraind hebben met de vele PRs! Wij zijn erg be-
nieuwd naar de rest van het seizoen.

De verslaggeefster
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Wedstrijden
Dit seizoen mogen we eindelijk weer wedstrijden rijden! Hier onder vind je de schema’s voor zowel de langebaan 
als de marathoncompetitie. Aan welke ga jij mee doen?
De schema’s zijn onder voorbehoud. Check voor de meest recente schema’s de volgende websites: 

Langebaan: https://www.sfalkmaar.nl/wedstrijden
Marathon: https://www.marathonschaatsenalkmaar.nl/vrijdagavond/kalender-vrijdagavond/ 

LANGEBAANWEDSTRIJDEN 

Dag Soort wedstrijd Tijd 
Zaterdag 16 oktober Baancompetitie Pupillen 

Baancompetitie Jun A, B, C 
18:45 – 20:15 
20:30 – 22:15 

Zaterdag 23 oktober Baancompetitie Neo, Sen, Masters 18:45 – 20:30 
Zondag 24 oktober Clubwedstrijd 21:00 – 22:15 
Zaterdag 30 oktober Clubwedstrijd 21:00 – 22:15 
Zaterdag 6 november Baancompetitie Pupillen 

Baancompetitie Jun A, B, C 
18:45 – 20:15 
20:30 – 22:15 

Zaterdag 13 november Clubwedstrijd 18:45 – 20:30 
Zaterdag 27 november Baancompetitie Neo, Sen, Masters 20:30 – 22:15 
Zaterdag 4 december Clubwedstrijd 18:45 – 20:30 
Zaterdag 18 december Jeugdschaatsen wedstrijd 

Baancompetitie Neo, Sen, Masters 
18:45 – 20:30 
20:45 – 22:15 

Zondag 19 december Baancompetitie Pupillen 18:00 – 19:45 
Zaterdag 8 januari Categorie wedstrijd (Jun A, B, C) + 

Baancompetitie Jun A, B, C 
18:45 – 22:15 
 

Zondag 9 januari Clubwedstrijd 18:00 – 19:45 
Zondag 23 januari Clubwedstrijd 18:00 – 19:45 
Zaterdag 29 januari Baancompetitie Pupillen 

Baancompetitie Neo, Sen, Masters 
18:45 – 20:30 
20:45 – 22:15 

Zaterdag 5 februari Baancompetitie Jun A, B, C 20:45 – 22:15 
Zaterdag 12 februari Volharding Bokaal 17:30 – 22:15 
Zondag 6 maart Finale baancompetitie Pupillen 18:00 – 19:45 
Zaterdag 12 maart FortySix bokaal 

Clubwedstrijd  
17:30 – 20:30 
20:45 – 22:15 
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MARATHONWEDSTRIJDEN 

Dag + tijd Categorieën 
Vrijdag 15 oktober 21:15 – 22:45 D1+C2, C1+M1, M2 
Woensdag 20 oktober 20:15 Buffelavond over 60 ronden 
Vrijdag 22 oktober 21:15 – 22:45 D2, M3, C1 
Vrijdag 29 oktober 21:15 – 22:45 D1+C2, M3, M2 
Zondag 31 oktober 18:00 Zesbanen 
Vrijdag 5 november 20:15 Buffelavond over 70 ronden 
Vrijdag 12 november 21:15 – 22:45 D2, M2, C1+M1, M3 
Woensdag 17 november 20:15 Buffelavond over 75 ronden 
Vrijdag 19 november 21:15 – 22:45 D2, D1+C2, M3, C1 
Vrijdag 26 november 20:15 Buffelavond over 80 ronden 
Zondag 28 november Ben Lieferink Bokaal 
Vrijdag 3 december 21:15 – 22:45 C1, D2, M3, M2 
Woensdag 8 december 20:15 Buffelavond over 100 ronden 
Vrijdag 10 december 21:15 – 22:45 D2, D1+C2, M2 
Vrijdag 17 december 21:15 – 22:45 D1+C2, C1, M3 
Zaterdag 1 januari NK marathon 
Vrijdag 7 januari 21:15 – 22:45 D2, D1+C2, M2, M3 
Vrijdag 14 januari 20:15 Finale Buffelavond over 125 ronden 
Vrijdag 21 januari 21:15 – 22:45 D1+C2, D2, M3, M2 
Vrijdag 28 januari 21:15 – 22:45 C1_M1, M2, M3 
Vrijdag 4 februari 21:15 – 22:45 Koppel + Afvalwedstrijd 
Vrijdag 11 februari 21:15 – 22:45 D2, M2, M3 
Vrijdag 18 februari 21:15 – 22:45 D2, D1+C2, C1 
Zondag 20 februari 18:30 Finale Zesbanen 
Vrijdag 25 februari 21:15 – 22:45 Finales D2, D1+C2, C1 
Vrijdag 4 maart 21:15 – 22:45 Finales M2, M3, M1 

 

Schaatsen op TV!
Het seizoen van 2021 – 2022 is een Olympisch seizoen en dat betekend dat er veel belangrijke wedstrijden wor-
den gereden door de professionele schaatsers. Hieronder vinden jullie een overzicht wanneer jullie de tv écht aan 
moeten zetten!

Dagen Soort wedstrijd Locatie 
29 – 31 oktober Daikin NK Afstanden  Heerenveen 
12 – 14 november ISU World Cup 1 Tomaszów Mazowiecki, Polen 
19 – 21 november ISU World Cup 2 Stavanger, Noorwegen 
3 – 5 december ISU World Cup 3 Salt Lake City, USA 
10 – 12 december ISU World Cup 4 Calgary, Canada 
26 – 30 december  Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) Heerenveen 
7 – 9 januari ISU EK Afstanden Heerenveen 
22 – 23 januari Daikin NK Allround & Sprint Heerenveen 
4 – 20 februari OLYMPISCHE SPELEN Beijing, China 
3 – 6 maart ISU WK Allround & Sprint Hamar, Noorwegen 
12 – 13 maart ISU World Cup finale Heerenveen 
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Schaatshoroscoop
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAM 

Dit seizoen zal jij met 
de wedstrijden een PR 
op je lievelingsafstand 

rijden. 

 

STIER 

Dit seizoen zal jij 
vooruitgang boeken 

met je techniek op het 
rechte eind. 

 

 

TWEELINGEN 

Dit seizoen zal jij op 3 
afstanden een nieuw 

PR rijden. 

 

KREEFT 

Dit seizoen zal jij 
verbeteren op de 
sprintafstanden. 

 

LEEUW 

Dit seizoen zal jij een 
nieuw PR op je snelste 

ronde rijden. 

 

MAAGD 

Dit seizoen zal jij veel 
punten pakken in het 
marathon klassement. 

 

WEEGSCHAAL 

Dit seizoen zal jij 
vooruitgang boeken 

met je bochten 
techniek. 

 

SCHORPIOEN 

Dit seizoen zal jij een 
keer vallen tijdens de 

training, maar dit 
beloont zich in een PR 
tijdens de wedstrijden. 

 

BOOGSCHUTTER 

Dit seizoen zal jij 
vooruitgang boeken 

met je startjes. 

 

STEENBOK 

Dit seizoen zal jij 
verbeteren op de lange 

afstanden. 

 

WATERMAN 

Dit seizoen zal jij jezelf 
verbeteren tijdens het 

trainingskamp. 

 

VISSEN 

Dit seizoen zal jij een 
wedstrijd winnen van 

een clubgenootje. 
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Bingo!
Een aantal leden van de trainingsgroep hebben na een heerlijk zomer doelen gesteld voor de winter! Om bingo 
te kunnen hebben moet je elkaars bezigheden en prestaties goed in de gaten houden, wie heeft als eerst de bin-
gokaart vol? Laat het ons weten!
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Niet alleen de trainingsgroep hoeft aan de 
slag, ook thuis kan iedereen bingo spelen. 
En nog wel vanuit je (luie) stoel. Welke 
oefening of beweging heb je vandaag al 
gemaakt, streep hem af!

Wie let er tijdens de warming-up op en 
streept de oefeningen af. Ook leuk om 
thuis te doen! 

Let op, beide bingo kaarten op eigen risico 
;)
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Wist u dat…
• Er in de zomer hard getraind is?
• Er muziek aan staat tijdens de training?
• Wij daardoor harder trainen?
• En af en toe dansen?
• Mike en Patrick Roelands ook training gaven?
• Wij dan buikspier-kwartier moesten doen?
• Mike toen zelf meedeed?
• Hij het ook zwaar vond?
• We toen een paar minuten eerder mochten stoppen?
• De Papenberg is veranderd?
• Als u dit niet weet, u niet goed heeft gelezen?
• De nieuwe kleding lekker zit?
• We het liefst de hele dag hierin lopen?
• Het jeugdschaatsen al is begonnen?
• Het erg gezellig is in de bus?
• Er een handtekeningenactie is gehouden tegen het plan van de Gemeente?
• De leden veel handtekeningen hebben opgehaald?
• Wij druk bezig zijn geweest om dit clubblad weer te vullen?
• Wij als alle coronamaatregelen het toelaten tussen kerst en oud en nieuw op trainingskamp gaan?
• Dit zal plaatsvinden op de ijsbaan in Leeuwarden?
• Wij hopen dat we in het voorjaar terug kunnen komen naar Friesland voor een Elfstedentocht?
• Als het gaat vriezen wij op de ijsbaan in het dorp zo snel mogelijk willen schaatsen?
• Niet het hele dorp op een ijsbaan van 200m past?
• Wij hopen dat de gemeente dit ook inziet?
• Wij graag een nachtje doorhalen om ‘snel’ ijs te maken?
• IJsclub Uitgeest weer goed vertegenwoordigd is bij de marathonwedstrijden?
• Femke ondanks kramp in haar kuiten alsnog de wedstrijd uitreed?
• En knap derde werd en de leidersprijs won?
• Sanne dit jaar gaat deelnemen aan het Zesbanentoernooi?
• Stefan, Marco, Leon en Ruben dit jaar ook het Zesbanentoernooi rijden?
• Ruud dit jaar weer bij de beloften rijdt?
• Het leuk is om een marathonwedstrijd te kijken?
• En aanmoedigingen nooit te veel kunnen zijn?
• Het fijn is om je dan warm aan te kleden?
• Het bij een marathon mogelijk is om eerder te finishen maar lager geclasseerd te staan?
• Dit kan als iemand/groepje een ronde heeft gepakt?
• Het erg lastig is om voldoende klokkers te vinden voor de langebaanwedstrijden?
• Mocht u nog een avondje willen helpen wij dit allen erg op prijs stellen?
• Alle beetje helpen? 
• Het gemakkelijk is om het aantal ronden van de 10.000m uit te rekenen?
• In 10.000 zitten namelijk vier nullen?
• Dit 40, 40, 40, 40 maakt?
• Bij elkaar opgeteld dit 160 is?
• De ijsbaan 400m is?
• 400-160=240?
• +10 van de 10km = 250
• 250/10=25!
• Dit dus eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is...
• Het ook makkelijk is om het aantal rondjes op de 5.000m uit te rekenen?
• We dit maar even laten zitten?
• Dit laatste deel is ingestuurd door Ruben? ;)
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Maak de puzzel en ontdek wat nieuw is!
1. In welke maand is kamp?
2. Wat doe je na het afzetten?
3. Wat is er op zaterdagochtend?
4. Waar doe je pootje over?
5. In welke plaats ligt De Meent?
6. Op welke schaatsen rijden alle profs?
7. Wat doen schaatsers in de zomer?
8. Wat doe je met je ijzers na het schaatsen?
9. Welke baan heb je als je een rood bandje om moet?
10. In welk seizoen kun je schaatsen?
11. Waar is de landijsbaan?

 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                   

9                  

10                  

11                  
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