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Van de redactie
Hallo allemaal,

De schaatsen liggen weer achter slot en 
grendel en het koude weer wordt ingeruild 
voor de zon. Op naar de zomer! 

Het voorjaarsclubblad ligt weer op de mat. 
Wij blikken met fijne gedachten terug op 
het seizoen en gaan met een goed gevoel 
de zomer in. 

Wij hebben er zin in, jullie ook? 

Anne, Femke, Joni en Nicky
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Van de voorzitter
Er zijn altijd van die dagen in een jaarspanne, die je eigenlijk niet zou willen mee-
maken. Het leven is echter soms onbarmhartig en wreed. Toen ik enige tijd in het 
ziekenhuis te Alkmaar zijn moest op de afdeling oncologie, trof ik daar tot mijn ver-
rassing Leo van der Meij aan samen met vrouw en een zoon. Hij vertelde dat hij daar 
helaas moest zijn, maar zijn vrouw zei toen vol moed en vurigheid, dat zij “ervoor 
zouden gaan”. Niet zoveel tijd later was Leo overleden. 

Zondag 03 maart hebben wij in zijn woning te Egmond 
vrouw, zonen en andere liefhebbenden gecondoleerd 
voor dit nauwelijks te dragen verlies. Leo mocht niet 
oud worden. Ik weet nog, dat hij indertijd volgaarne 
wilde verhuizen naar Egmond. Een huis op het plat-
teland, maar bovenal hij kon daar paarden houden. 
Hij was verzot op deze viervoeters. Ik heb toen nog 
tegen hem gezegd: ”Leo je kent het gezegde, men-
sen met paarden, hebben een leven op aarde, maar 
komen zij eenmaal te sterven, dan valt er 
niets meer te erven.” Wij hebben daar 
nog om gelachen, want Leo zei 
tegen mij, dat dit allemaal wel 
goed zat. Het bestuur van de 
ijsclub is Leo dankbaar voor 
het vele werk, dat hij voor 
de vereniging heeft ge-
daan. De eretitel “Lid van 
Verdienste” werd hem 
dan ook niet voor niets 
toegekend.
Wij hopen, dat zijn 
vrouw, zonen en nage-
slacht de kracht zullen 
ervaren dit zo smartelijk 
verlies te kunnen dragen en 
daarmee te kunnen omgaan 
en wij wensen ze daarbij heel erg 
sterkte.

Het leven staat nu eenmaal niet stil en daarom 
moet ik na deze woorden terug naar het aardse. Het 
behoeft geen betoog, dat Koning Winter ons dit jaar 
weer heeft laten zitten en niet datgene bracht, wat 
wij in onze grote verwachting wilden ervaren. Neen, 
wederom kwam hij niet verder dan Oost-Nederland. 
Hij gunde ons slechts drie centimeter ijs, hetgeen dus 
te kort was voor enig gebruik. Opvallend was het deze 
winter, dat hij verder in de wereld op sommige locaties 
vreselijk huis hield, buitensporig, maar ons in treurnis 

achterliet. Ons rest slechts de hoop op volgend jaar.
Nu is het natuurlijk niet altijd treurigheid en deernis. 
Het schoolschaatsen mocht zich dit jaar verheugen in 
een grote opkomst: 82 leerlingen! Waarvan wij hopen, 
dat er hierbij toch enkele liefhebbers zullen zijn die 
straks het schaatsen zullen blijven omarmen. De bege-
leiding is steeds bij deze groep voortreffelijk en dat is 
best iets om trots op te zijn. Hartelijk dank!

De clubkampioenschappen brachten dit 
jaar de beoogde winnaars voort. 

Bij de dames Sanne Veen-
baas, die Nancy Molenaar 

bijna doet vergeten met 
haar goede tijden. Ove-
rigens rijdt Sanne op 
de motor, dus die is 
wel gewend aan die 
grote snelheden. Bij 
de mannen ging de 
titel naar Ruud van 
Egmond, die kwam, 
zag en overwon. Ik 

vind het trouwens leuk 
dat hij een eigen zaak is 

begonnen en dit naar ei-
gen tevredenheid uitbaat. 

Waarom ik dit zeg. Ik wilde 
laatst wat bij hem kopen, maar 

de zaak was gesloten, want hij was 
naar de Weissensee. Ik dacht prima. Een 

man leeft tenslotte niet bij brood alleen. Alles over-
ziend, gaan wij als vereniging zoals dat hoort te gaan. 
Jammer wederom dat wij onze leden niet mochten ver-
welkomen op het ijs. Altijd is dat verlangen daarnaar 
tenslotte groot.

Ik hoop, velen straks bij de jaarvergadering, 23 mei in 
de Slimp te ontmoeten.
Herman van Sambeek.
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Uitnodiging algemene 
jaarvergadering ijsclub Uitgeest 

Huldiging clubkampioen Dames & Heren seizoen 2018 / 2019 

Donderdag 23 mei 2019 in De Slimp aanvang 19:30 uur 
Jaarstukken te verkrijgen:  website ijsclubuitgeest.nl 

AGENDA:

1) Opening door de voorzitter

2) Ingekomen stukken

3) Notulen van de algemene jaarvergadering 2018

4) Jaarverslag commissies

5) Jaarverslag penningsmeester

6) Verslag kascommissie

7) Verkiezing kascommissie

8) Begroting seizoen 2019 – 2020

9) Trainingsbijdrage 2019 -2020

10) Lidmaatschap 2019 – 2020

11) IJsbaan ontwikkelingen & toekomst IJsclub

12) Bestuursverkiezing

13) Rondvraag & sluiting 
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Jaarverslag 2017 & 2018
Afbericht 
 Nico Brantjes, Thijs van Tol, Nico Goeman

Aanwezig 
 Peter Vosse, Benno van Tol, Sanne Veenboer, Peter de Reus, Ad van Egmond, Peter de Jeu, Willem Brant-
jes, Bon Beentjes, Bank Beentjes, Marcel van Goethem, Paul Snijder, Aad Tock, Hein van Egmond, Rob de Vries, 
Kees Molenaar Nicky Thelose

1. Voorzitter opent de vergadering.

2 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2017 & 2018
Er zijn geen op of aanmerkingen op het vorige verslag.

4. Jaarverslag commissies

Jeugdschaatsen 
Dit seizoen waren er 65 kinderen die zich hebben ingeschreven voor het jeugdschaatsen. De kinderen hebben 
begin maart een aantal dagen op het natuurijs van onze ijsbaan kunnen schaatsen. Vanuit het jeugdschaatsen 
zijn er een aantal naar de trainingsgroep gegaan.

Website
De website wordt veel bezocht zodra de temperatuur onder nul komt. We hebben een nieuwe facebook en Insta-
gram account aangemaakt hier wordt ook door velen deze pagina’s bezocht.

Fietsgroep
De fietstrainingen worden goed bezocht we hebben altijd in het seizoen drie tijdritten verdeeld over diverse da-
tums waarin de opkomst ook groot is. Helaas moesten we dit jaar ook weer omfietsen vanwege de gestremde 
doorgang bij de Leegwaterbrug bij Alkmaar. Ook dit jaar hebben een gezamenlijk activiteit gedaan gezamenlijk 
een baan clinic in Alkmaar.

Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie heeft weer leuke activiteiten georganiseerd buiten het schaatsen om in het nieuwe jaar heb-
ben ze een leuk cadeauspel georganiseerd. Na afloop van het schaatsseizoen zijn ze met alle leden wezen bowlen 
als bedank voor de hulp tijdens de natuurijs periode. In de meivakantie zijn ze op zomerkamp geweest in Bergen 
waar diverse activiteiten hebben plaatsgevonden. 
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Trainingsgroep 
Het ledenaantal loopt bij alle verenigen terug vooral bij de pupillen, we hebben nu samen met Limmen & Castri-
cum een samenwerkingsverband om gezamenlijk te trainen op de ijsuren. De ijsclub heeft wel vijf nieuwe pupillen 
kunnen verwelkomen welke uit het jeugdschaatsen bij de trainingsgroep terecht zijn gekomen. We hebben weer 
een heus clubkampioenschap gehouden op 27 januari waarin Sanne Veenboer & Willem Brantjes clubkampioen 
zijn geworden. De abonnementen voor de trainingsgroepsleden wordt verzocht door de schaatsfederatie welke 
de taak van het gewest heeft overgenomen. In de schaats federatie zijn alle ijsclubs vertegenwoordigd welke 
schaatst zijn op ijsbaan De Meent. Joost Nelis heeft aangekondigd dat ie na vele jaren stopt met het geven van 
trainingen in de zomer.

Wedstrijd commissie
Helaas zijn er geen natuurijs wedstrijden verreden op onze ijsbaan.

5. Verslag Penningmeester
 We hebben dankzij een enkele dagen natuurijs weer zwarte cijfers kunnen schrijven dit jaar.

6. Verslag kascommissie
Peter de Reus en Rob de Vries verzoekt de algemene leden vergadering het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde beleid.

7. Verkiezing kascommissie
Nieuw reserve lid  Wim Brantjes 

8. Begroting 2017 & 2018
Deze wordt toegelicht door de penningmeester er is begroot met een klein verlies

9. Trainingsbijdrage 2018 & 2019
De trainingsbijdrage blijft ongewijzigd.

10. Lidmaatschap 2017 & 2018
Geen verandering in prijzen voor de leden

11. ijsbaan ontwikkelingen
Het gemeentebestuur heeft besloten geen school op de ijsbaan te bouwen.

12. Bestuursverkiezing
Geen wijzingen in het algemeen bestuur.

13. Rondvraag & Sluiting
Geen of op aanmerkingen.

14. Huldiging clubkampioenen 
De clubkampioenen Sanne Veenboer  en Wim Brantjes gehuldigd namens de voorzitter en Kees Molenaar.



8  IJsclubblad  -  Voorjaar 2019

IJsclub Uitgeest 

Leo van der Meij overleden
Woensdagochtend 27 februari is Leo van der Meij (60) overleden.

Leo werd geveld door een nier-tumor en is aan gevolgen van hartfalen overleden. Hij 
is op 5 maart begraven. We wensen Lida, Hidde en Jeroen veel sterkte met dit verlies. 
Hij heeft nog wel even zijn kleinkind kunnen vasthouden maar hij is natuurlijk veel 
te jong gestorven!!

Leo de fietsfanaat. 

Leo is voor de IJsclub Uitgeest een lange periode een 
drijvende kracht geweest. Altijd enthousiast en met 
vele ambities voor de club. Bestuurslid, trainer, trainer-
coördinator, oprichter van de fietsgroep, organisator 
van de prutlopen, trainingen in de Ardennen, organi-
sator van de sportweek voor de IJsclub en wat nog niet 
meer…..

Leo was er gewoon altijd! Als hij ergens aan begon 
zette hij zijn tanden erin en kwam het voor mekaar en 

…het moest goed! Dat was Leo ten voeten uit. Ook zijn 
gezin nam hij hierin mee. Lida, Hidde en Jeroen. Als er 
geschaatst kon worden op de landijsbaan was het hele 
gezin van der Meij in touw. Baanverzorging, de koek 
en zopie, de muziek bedienen en de entree bemensen. 
 
Voor de prutrace werd alles uit de kast getrokken om 
er een compleet evenement van te maken. Niet alleen 
een rondje door de polder met de nodige prutsloten 
maar ook nog even gezellig nazitten met en hapje en 
een drankje. Veel van ons hebben daar mooie herin-
neringen aan.

De sportweek? Een compleet parcours werd uitgezet 
op de landijsbaan compleet met hindernissen! Wat een 
klus maar het ging om het resultaat en dat stond er!
De uitstapjes naar de Ardennen met diverse sporton-
derdelen en het regelen van onderkomen? Laat het 
maar aan Leo over dan komt het wel goed!

Jarenlang heeft Leo zich ingezet voor de club en er-
voor gezorgd dat de fietsgroep werd opgezet waarbij 
hij zelf trainingen bedacht en gaf aan de overkant van 
het Alkmaardermeer. Tijdritten om de krachten te me-
ten. Minstens driemaal per seizoen heeft hij begeleid 
en geregeld. Het fietsen zat hem in het bloed. 

Leo geeft fietstraining aan de fietsgroep.
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Benno heeft het stokje de laatste jaren overgenomen. 
Mooi dat de fietsgroep een levend bestaan heeft en 
waarvoor ook nu binnen de club veel mensen enthou-
siast zijn. Dat is voor de club een levende herinnering 
aan Leo.

De Prutrace.

Het maakt eigenlijk niet uit waar het over ging. Wat er 
te doen viel daar was Leo bij en zorgde dat het werd 
geregeld. Ook in het bestuur heeft Leo zijn mannetje 
gestaan. Geen vergadertijger maar eigenlijk meer een 
doener. Dingen bedenken is leuk maar Leo liep met het 
uitvoeren ook voor op.    

Leo (tweede van links) in het bestuur van IJsclub Uit-
geest.

We wensen Lida kinderen en familie veel sterkte toe.
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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. 

Veel plezier met alle activiteiten en laat even weten als 
je andere kleding nodig hebt. Dat kan via het digitale 
formulier vanaf de website, maar je kunt natuurlijk al-
tijd even bellen naar 06-28277424.

Joris Beentjes

Clubkleding bestellen??
Het winterseizoen is afgelopen en de schaatsen liggen in het vet. Hoogste tijd om  een 
nieuw tenue te bestellen zodat je volgend jaar weer fris aan de start kan verschijnen. 
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 water     sanitair      cv     dakwerk     Gas 
 

 

 

Julianaweg 85  1921 BE Akersloot  tel 0251-312506  mail spmelkerbv@live.nl 

http://www.jeutje.nl
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Kamp uitnodiging 2019 
 

Beste jeugdleden,  

Wij willen graag aankondigen dat het volgende kamp gaat plaatsvinden op 24, 25, 26 en 27 oktober 
2019! 
Hou deze datum vast vrij in je agenda, dan gaan wij er met zijn allen een superleuk, gezellig en spor-
tief weekend van maken.  

We gaan er dit jaar een echt trainingskamp van maken met alles erop en eraan. We zullen schaatsen 
op de ijsbaan in Enschede en daar in de buurt slapen in een accommodatie.  

Wie een racefiets of mountainbike heeft kan deze meenemen en zorg ervoor dat je schaatsen gesle-
pen en uit het vet zijn.  

De officiële uitnodiging zal later volgen. 
Wij hebben er in ieder geval heel erg veel zin in en zijn druk bezig met de voorbereidingen. De jeugd-
commissie  

Voor vragen, opmerkingen of leuke ideeën: Mail: uitgeesterijsclub@gmail.com  

 

Kamp 

 
24, 25, 26 en 27 

oktober 
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Landijsbaan seizoen 2018/2019
We hadden heel wat verwacht van de afgelopen winter maar we kregen niet waar we 
op hoopten. Het is altijd weer moeilijk om werkloos toe te zien hoe het water op onze 
landijsbaan heen en weer klotst.

Rond 1 december 2018 lag de baan mede dankzij de 
egalisatie werkzaamheden er mooi vlakbij. Nadat de 
palen geplaatst waren en het water op de landijsbaan 
was gepompt hoefde het alleen nog maar te vriezen. 

Maar de vorst kwam niet snel en ook niet later. Alleen 
rond eind januari daalde de temperatuur een paar da-
gen onder nul. Op 21 januari 2019 kon ik eindelijk het 
ijs meten en kwam uit op 2,5 cm. De volgende dag was 
het aangegroeid tot 3 cm. Maar daarna ging het sneeu-
wen en werd het overdag te warm, zodat het bleef 
bij die ijsdikte. Hier en daar op ondergelopen landjes 
werd door een enkeling nog de ijzers ondergebonden 
en alleen op de opgespoten betonbanen werd even ge-
schaatst. Dat was de enige tijd dat er we frisse neus 
konden halen. 

De verwachting dat er eind februari nog een vorstperi-
ode zou komen werd tenietgedaan door te warme de-
pressies. Gelukkig raakte onze positief ingestelde en 
bejaarde ijsclub niet in een depressie. Maar jammer 
blijft het dat we dit seizoen geen kinderen, boeren bur-
gers en buitenlui welkom mochten heten aan de Cas-
tricummerweg. 

Op 16 maart 2019 hebben we bij stormachtig weer de 
landijsbaan weer ontdaan van de palen, onderstellen , 
tegels en stroomdraden. Dank aan alle vrijwilligers die 
hebben meegeholpen. Het is nu aan de gemeente om 
de landijsbaan weer gereed te maken voor zomeracti-
viteiten. Met het opgebrachte zand voor egalisatie zal 
de bodem eerst even goed losgewoeld moeten worden 
waarna er weer een mooi grastapijtje kan groeien.
Nico Brantjes (ijsmeester)
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Fietsen, trainen en voeding.
Na 2 baanclinics in de voorgaande jaren, was het idee om deze winter iets anders te 
organiseren. De keuze viel op het organiseren van een avond met lezingen van, en 
op eigen bodem. Het dorpshuis de Zwaan was al vlot vastgelegd. Voor de financiering 
en andere zaken leverde het bestuur van de ijsclub, en met name een zeer enthou-
siaste Koen, de benodigde steun. Peter en Thijs deden de aanmeldingsprocedure via 
de website, dus dat liep ook op rolletjes. Toen nadenken over sprekers, en die had ik 
al vlot. 

Sjors Groot, woonachtig in Uitgeest, is al een paar 
jaar lid van de fietsclub en we zien hem regelmatig in 
de kleren van zijn werkgever, Team Sunweb. Ik zie hem 
regelmatig in de trein dus dat contact was makkelijk. 
In zijn werkzaamheden helpt hij de rijders van team 
Sunweb via de wetenschap om nog harder te kunnen 
trainen en rijden. Sjors was bereid om de beginselen 
van de fysiologie uit te leggen en deed dit aan de hand 
van wat er met het lichaam gebeurt tijdens een trai-
ningsavond bij de fietsgroep Uitgeest. Hoe en langs 
welke weg maakt je lichaam energie (ATP) en wat zijn 
de eigenschappen van de diverse systemen? Marcel 
van Ham als partner van Maxime Oden is ook geen 
onbekend in ons dorp. Marcel is niet alleen professio-
neel marathonschaatser maar traint ook de marathon-
ploeg van Bauerfeindt in Alkmaar. Na een korte uitleg 
over wat ik voor ogen had, was hij razend enthousiast 

en zegde meteen 
zijn medewerking 
toe. Marcel ver-
telde hoe je welke 
energiesystemen 
kon trainen en 
daagde ons uit om 
zelf eens een peri-
odisatieschema te 
maken. Dat bleek 
toch wel een uit-
daging, maar met 
een beetje hulp 
kwamen we een 
heel eind. Wan-
neer doe je fos-
f a a t s p r i n t j e s , 
fartlektrainingen, 
intervaltraining, 
wisseltrainingen 
en nog veel meer. 

Zeer interessant 
om eens te stoeien 
met deze materie. 
Tot slot dacht ik aan 
Maaike Enthoven. 
Maaike is niet alleen 
een nichtje van mij, 
maar ze heeft ook 
de internationale 
opleiding ‘Sports 
Nutrition’ van het 
IOC gevolgd. Maaike 
vertelde ons hoe de 
energiesystemen 
voorzien worden 
van de juiste voe-
dingsbronnen. Hoe 
zit dat met vetten, 
koolhydraten en eiwitten? Ze liet ons het belang zien 
van een gezonde basis en waar kan je opletten met 
een toerrit of tijdrit. Veel kennis en praktische tips. De 
avond zelf was enorm geslaagd. Leuke en interessante 
lezingen en er was ook nog tijd om elkaar te spreken. 
Zelf heb ik veel plezier gehad in de voorbereiding met 
Sjors, Maaike en Marcel. Onder de indruk van hun ple-
zier, deskundigheid en tijd die ze in de voorbereiding 
hebben gestoken. Dat het interessant ging worden was 
ook opgemerkt door trainers en leden van Castricum 
Akersloot en Heiloo. En tot slot heeft Kees accredita-
tie punten gevraagd bij de KNSB, en gekregen! Voor 
volgend jaar heb ik genoeg ideeën gekregen voor een 
vervolg, dus wie weet volgend jaar weer? Wel ont-
zettend jammer dat onze inspirator, oprichter van de 
fietsclub Leo van der Meij dit niet meer heeft kunnen 
meemaken. Hij had het een supermooie avond gevon-
den dat weet ik zeker.

Groet Benno
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De Doorgeefpen
Wat is je naam: Casper Otte Schut
Wat is je geboorteplaats: Beverwijk.
Hoe oud ben je nu:  12
Heb je nog broers/zussen: Bodine en Tobias.
Wat zijn je hobby’s: drummen,schaatsen, op vakantie gaan.
Op welke school zit je nu: De Wissel en volgend jaar naar het Bonhoeffer.
Wat is je lievelingseten: Taco’s en Pizza, maar niet persé samen.
Welk tv-programma vind je leuk: Het Klokhuis en Top Gear.
Wie is je idool: niemand.
Van wat voor muziek houd je: Van alles waar een goede drumbeat in zit.
Wat zou je doen met 1 miljoen: Een Tesla kopen.
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen: Drummen en ik 
heb evo-skeelers.
Waarom heb je gekozen voor schaatsen: Ik vind het leuk enStan en Thijs 
zatern er ook op.
Je hebt een hekel aan: Opruimen.
Je kunt genieten van: Natuurijs en wintersport.
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen: De Elfstedentocht.
Je zou eventueel emigreren naar: Finland.
Je hebt bewondering voor: Mensen die de Elfstedentocht hebben gereden.
Je kunt absoluut niet: stil zitten.
Wie is je favoriete schaatser/ster: Kjeld Nuis.
Wat wil je later worden: iets met robotica.
Wat is je favoriete vakantie bestemming: Lapland.
Hoe lang zit je al op schaatsen: 2 jaar.
Wat is je leukste kamp ervaring: De dropping vorig jaar.
Aan wie geef je de pen door: Thijs Zonneveld 
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Sinterkerst en Nieuw
Natuurlijk hebben we ook weer een gezellige avond gehad in december/januari. Dit 
keer gingen we oudhollandse spelletjes doen! Dit bleek toch nog wel iets lastiger te 
zijn dan we dachten, ook al zijn we echte Hollanders. We moesten groepjes van 2 
maken. Als het uitkwam, werden het groepjes met een jonger jeugdlid en een iets 
ouder. Natuurlijk is de avond voorzien van allemaal heerlijke snoepjes en koekjes. 
Ruben had een spelletjes bedacht; wie de meeste snoepjes en koekjes op kan wint 
dat spelletje. Dat vonden er een paar wel een leuk 
en lekker idee!! Dat was een avondje lekker snoe-
pen haha. Er kon er maar 1 de winnaar zijn, en dat 
was natuurlijk Thijs! 

Voordat we begonnen met de oudhollandse spelletjes hebben we 
een ander Hollands spel gedaan, namelijk het verjaardagsspel van 
Ik Hou Van Holland! We deden dit in dezelfde groepjes van 2. Als de 
timer voorbij was en het cadeau ontplofte bij jou, kreeg jouw team min punten. 

Na dit spel begonnen we met de oudhollandse spelletjes. We gingen koekhappen, sjoelen, spijkerpoepen, een 
parcours zo snel mogelijk afleggen zonder het blokje op je rug lag te laten vallen en ook moesten we geblinddoekt 
de prikker in het rondje zien te krijgen met de meeste punten. Dit deed je natuurlijk met behulp van jouw maatje 
zijn support. De bedoeling was dat je zo veel mogelijk punten wist te behalen. 

Na de oudhollandse spelletjes hebben we nog een laatste spel gedaan. Namelijk een ballon opblazen met een 
droge mond. De droge mond kregen we door het eten van beschuit. Wie als eerste de ballon had opgeblazen won 
weer een aantal punten. Ook waren er nog een paar die geprobeerd hebben om een appel in een bak water vast 
te pakken met de mond, maar zonder handen! Alleen Stan kon dit in 1 keer hahah!

Wie uiteindelijk de meeste punten hadden, waren de winnaars van de avond. En dat waren………  Casper en Luna! 
Na afloop kregen zij nog een leuke prijs. 

Het was weer een geslaagde avond en we kijken allemaal nu al uit naar de volgende gezellige avond! 

Bedankt jeugdcommissie!! 
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Speedskatingphotos.nl
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Het is maart 2019 en rijdende op de plek waar de Mid-
delweg overgaat in Bonkenburg denk ik aan 60 jaar 
terug. De Bonkenburg ging ook toen over in de Loet 
en de weg eindigde langs de Kat ongeveer bij café 
De Driesprong. Bebouwing was nog niet zo massaal 
en schuin tegenover de smederij van Jan Peperkamp 
stond het imposante huis van de familie Zonneveld na-
bij vele tuinderijen. Op deze plek van stand woont nu 
Jaap Putter. Het huis ziet er weer prima uit nadat Jaap 
dat had gekocht en verbouwd. Hij weet nog dat hij 7 
zaterdagen werk had alleen al om de gevel te reinigen. 

Dat werken is hem niet vreemd. Jaap Putter, geboren 
op 2 juni 1946, is de zoon van (boer) Piet Putter, ja van 
de Puttershoeve op Westergeest 17. Het stond al vast 
dat hij ook boer zou worden. Zijn broers Hein, Pé (Pe-
ter) en Frans en zijn zussen Gré, Tiny en Elly vonden 
dat wel goed. Het boerenleven was hard en een ex-
tra handicap was dat het land, waarop werd geboerd, 
vaarland was. Eerst een stuk varen met je roeibootje 
met bussen om te melken of met de praam. Met het 
verweiden van het vee waren ze een halve dag bezig. 
Na de lagere school ging Jaap naar de Landbouwschool 
Egmond-Binnen en hielp zijn vader op de boerderij en 
op het land. In de loop der jaren kwam hij erachter 
dat er niet voldoende brood was te verdienen als vee-
boer, maar kon aan de andere kant zijn roeping niet 
loslaten. Pas toen hij Nel van der Fluit had ontmoet en 
met haar het leven wilde delen, eindigde zijn 7-daagse 
werkweek. Zij trouwden in 1972 en kregen drie kinde-
ren, Patrick, Bas en Jos. Maar voor die tijd liet hij zich 
na een test in Amsterdam omscholen tot loodgieter. 
Eerst bij Sparrenboom en daarna Witte. Al snel werd 
hij allround loodgieter bij Bruinse uit Bakkum en daar 
heeft hij 30 jaar tot zijn VUT met plezier gewerkt. 

Als je aan Jaap als lid van onze ijsclub vraagt naar zijn 
sportieve carrière dan vertelt hij dat het niet met de 
paplepel is ingegeven. Toen hij nog thuis was mocht 
hij zelfs niet sporten. Pa zei “Ga het (wei)land maar 
in” maar ’s winters als er weinig was te doen mocht hij 
wel schaatsen. Dat schaatsen is hem bijgebleven tot 
op heden. Toen de kinderen nog klein waren werden ze 
al snel het ijs opgezet en samen met Pa Jaap werden 

er tochtjes gemaakt waarbij de kids tijdens de toch-
ten langzaam minder enthousiast werden en pa, sterk 
als hij was, een soort sleepdienst organiseerde. Dat 
sterke lijf ging allengs meer schaatsen en rond de ja-
ren ‘87/’88 kwam het skeeleren in zwang, wat hij ook 
perfect leerde beheersen. Volgens mij zijn er weinig 
Uitgeesters die in hun leven naast het schaatsen zo-
veel hebben geskeelerd. Sportieve hoogtepunten zijn 
er erg veel, maar liggen helemaal bij het schaatsen 
en skeeleren. Wat te denken van de Weissensee waar 
hij 16 keer is geweest met maatjes zoals o.a. Piet van 
Hoolwerff, André Starreveld, Jan Schoemaker, Cor-, 
Hein Verver. 

Leuke of minder leuke herinneringen passeren de re-
vue, zoals die volkswagenbus waarin het binnen net zo 
hard vroor als buiten. De Noord- Holland tochten staan 
ook op zijn lijstje en wat te denken van de beruchte 
tocht over het IJselmeer in 1996 waarbij zoveel men-
sen beschadigd en gewond raakten. Als niet lid van de 
Elfstedenvereinging had hij ook heel graag de echte 
Elfstedentocht willen rijden. Maar hij heeft dat kunnen 
compenseren door de alternatieve en door tweemaal 
de Elfstedentocht op de skeelers te rijden, een mon-
stertocht van 225 km. Op skeelers heeft hij misschien 
wel de halve wereld rondgereden, want dat werd in 
de loop der jaren nog meer zijn passie. Hij had daar 
een beresterk en goed lijf voor. Persoonlijk herinner 
ik mij de tochten die Cees Jongert organiseerde naar 
Volendam en terug. Graag reed ik direct achter het 
gespierde lichaam van Jaap. Hij kon uitstekend tempo 
rijden en zat niet zo diep. Ik vergeleek hem wel eens 
met een brok rollend graniet. Veel prijzen en herinne-
ringen heeft hij bij elkaar gereden. 

Ook bij de Uitgeester skeelerronde stond Jaap op het 
schavot. Van de 4x100 km. tocht rond Dalfsen laat hij 
mij een mooie gouden skeeler insigne zien. Tochten 
reed hij het liefst en hij draaide er zijn hand niet voor 
om door bij bijvoorbeeld een (skeeler)marathon in 
Rotterdam te rijden. Trainen deed hij veel door met 
vrienden samen tochtjes van 50 km. te rijden of de Af-
sluitdijk heen en weer te gaan. Erg link was de door Le 
Champion georganiseerde Dam tot Dam skeelertocht 

Jaap Putter, de tempobeul.
Ook al is de steen nog zo hard, de natuur sloopt hem.
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waarbij door het hoge tempo in de tunnel vele mensen 
de macht over hun wieltjes verloren en op een grote 
hoop reden. Het ziekenhuis lag vol bloeddoorlopen ge-
wonden, maar onverschrokken Jaap bleef ongeschon-
den en heeft hem twee keer met plezier gereden. 

Als er niet geskeelerd kon worden werd door Jaap ge-
schaatst op de kunstijsbaan. En net als in de zomer 
was hij steevast de motor door in een fors en gestadig 
tempo op kop te rijden. Bij de buffelavonden vochten 
meerijdende dames om een plekje achter zijn rug. Veel 
dieptepunten op sportgebied kent hij niet, maar door 
valpartijen tijdens het skeeleren belandde hij wel eens 
in het ziekenhuis. Dit natuurtalent, die je kunt wak-
ker maken voor een kruidenbitter, heeft eigenlijk wel 
een dieptepunt gekend op gebied van gezondheid. On-
geveer drie jaar geleden openbaarde zich bij Jaap de 
ziekte Parkinson, waardoor hij conditioneel niet meer 

mee kan met schaatsen en skeeleren. Een domper om-
dat hij tussen zijn oren nog heel graag meedoet. Hij 
moet daar echter in berusten en het accepteren. Ge-
lukkig is bewegen een goed recept en dat doet hij op 
de fiets met zijn vrouw Nel, die hem goed in de gaten 
houdt.

Het boerenhart in Jaap is gebleven. Naast zijn landje 
dicht bij de Terp heeft hij een stukje van zijn erf, naast 
het hok met toom kippen, omgebouwd tot schaaps-
kooi, waarin schapen dit voorjaar met lammeren bi-
vakkeren. Bescheiden, nooit op de voorgrond tredend, 
strijdbaar maar ook liefdevol zet hij zich in. Ook voor 
hand en spandiensten bij onze ijsclub kun je hem vra-
gen. Het bloed kruipt tot ver in zijn vezels. Ik hoop dat 
hij nog lang zijn passie kan blijven doen, ook al sput-
tert het lichaam een beetje tegen.

VOOR JAAP

Mijn hoofd wil wel, mijn lijf wat minder
Bij sportprestatie is dat een hinder
Ik kijk terug naar vervlogen tijden
Waarin ik steeds voorop kon rijden
Veel werk gedaan voor vee en mensen
Wat heb ik dan nog meer te wensen
Herinnering bij een tanende kracht
Het gaat veel beter dan verwacht

Nico Brantjes

Jaap Putter voor het schilderij van Eric Mulder waar hij op is vereeuwigd
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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



22  IJsclubblad  -  Voorjaar 2019 IJsclubblad  -  Voorjaar 2019   23

IJsclub Uitgeest



24  IJsclubblad  -  Voorjaar 2019

IJsclub Uitgeest 

Heimwee naar de Gouden Schaats
Al jaren is de World Cup Finale dé afsluiting van het internationale schaatsseizoen. 
Toch hebben vele schaatsliefhebbers nog heimwee naar de tijden dat de ooit zo be-
roemde strijd om de “Goldener Schlittschuh” in Inzell het toetje was van het schaats-
seizoen.

De eerste editie - toen nog niet aan het einde van 
het seizoen - vond plaats in 1966 op de gloednieuwe 
kunstijsbaan van Inzell en kreeg in Ard Schenk meteen 
een grote naam als winnaar plus de verlangde wereld-
records: Schenk verbeterde bij die allereerste editie al 
direct de records op de 1500 en 3000 meter.

Denk niet dat de “Goldener Schlittschuh” geen seri-
euze wedstrijd was. Het ging niet om titels, maar 
gouden schaatsjes die dankzij burgemeester en grote 
schaatspromotor van Inzell Ludwig Schwabl te winnen 
waren. Ze waren in de tijd dat een schaatsamateur nog 
geen tientje aan geldprijzen aan mocht nemen, zeer 
geliefd. De gouden schaats was daarmee niet alleen 
een verkapte (want toegestane) vorm van een meer 
dan welkome geldprijs, de wedstrijd was in de tijd dat 
het indoorschaatsen nog moest worden uitgevonden 
vooral ook uitermate geschikt om een wereldrecord 
te rijden. De extra bonus die Schwabl daar onder ta-
fel voor beschikbaar stelde, zorgde ervoor dat ook de 
rijders de wedstrijd uiterst serieus namen. De cijfers 
spreken wat dat betreft duidelijke taal. Tussen 1966 
en 1990 (het laatste wereldrecord in Inzell van Gerard 
Kemkers op de kleine vierkamp) werden er tijdens de 
Gouden Schaats-wedstrijden in totaal liefst vijftig offi-
ciële wereldrecords gereden: een gemiddelde van twee 
per seizoen!

Wie die 25 gloriejaren van de Gouden Schaats in Inzell 
bewust heeft meegemaakt, zal moeite hebben om het 
mooiste wereldrecord uit die prachtige lijst aan te wij-
zen. Alleen al op de 500 meter werden zeven wereld-
records gereden die allemaal het memoreren waard 
zijn. Toch zullen degenen die op 4 maart 1972 zowel 
thuisrijder Erhard Keller als de Zweedse krachtpatser 
Hasse Börjes de klok op precies 38,0 zagen stilstaan, 
die prestaties nooit zijn vergeten. Maar ook de 40,68 
van Sheila Young op die prachtige voorjaarsdag in 
1976, een wereldrecord dat pas vijf jaar later op de 
magische recordbaan in Alma Ata verbeterd zou wor-
den, was van een ongekende klasse. En wat te denken 
van de 1.55,61 waarmee Hans van Helden in 1976 het 
zo lange tijd onaantastbare 1500 meter-record van Ard 
Schenk verpulverde?

Schenk – Stensen
Maar wat was nu echt het meest aansprekende we-
reldrecord dat in Inzell tijdens een Gouden Schaats 
is gereden? Voor velen is dat toch de onvoorstelbare 
14.55,9 die Ard Schenk op 14 maart 1971 in Inzell in 
de boeken reed. In de eerste plaats zat de magie na-
tuurlijk in het feit dat Schenk als eerste de grens van 
een kwartier op de langste schaatsafstand doorbrak. 
Maar het record kreeg nog meer glans door het verhaal 
dat Schenk over dat record te vertellen had.
Wat was namelijk het geval? Schenk had in 1971 alles 
en iedereen verpletterd zoals een schaatser dat vóór 
hem nog zelden had laten zien. Eigenlijk was Schenk 
nauwelijks nog gemotiveerd om er in Inzell nog eens 
vol voor te gaan. Maar er was één tegenstander die 
hem nog wist te prikkelen: de Noorse stayer Sten 
Stensen. De Noor had in Inzell zijn zinnen gezet op het 
wereldrecord op de langste afstand.
 
Bier drinken
De avond vóór de tien kilometer liep Stensen niets-
vermoedend de Nederlandse ploeg tegen het lijf, die 
gezellig aan het bier zaten: voor de Noor een teken 
dat ze het niet zo serieus meer namen. Natuurlijk werd 
Stensen uitgenodigd om ook een biertje mee te drin-
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ken. De Noor kon dat niet weigeren, maar bedacht een 
truc. De biertjes die hij voorgezet kreeg, gooide hij 
stiekem leeg in een plantenbak – om vervolgens weer 
een rondje te bestellen. Toen Schenk in de gaten kreeg 
hoe Stensen zijn tegenstanders dronken probeerde te 
voeren, had hij zijn plan al klaar. Hij zou Stensen eens 
een lesje leren. Toen de Noor om een uur of twaalf 
naar bed ging, bleef Schenk met een paar maten tot 
sluitingstijd doordrinken. Daarna gingen de jongens, 
volgens Schenk was het inmiddels een uur of vier, 
luidruchtig een potje voetballen precies voor het raam 
waarvan ze wisten dat Stensen lag te slapen. Natuur-
lijk werd de Noor wakker, en schreeuwde de Nederlan-
ders woest toe dat ze stil moesten zijn. Schenk had 
inmiddels zijn plan getrokken. Hij wist dat ook Sten-
sen slecht geslapen aan de start zou staan, dus daarin 
stonden ze gelijk. Bovendien had de loting de twee 
matadoren aan elkaar gekoppeld.

Razendsnelle start
En zo stonden de twee onuitgeslapen schaatsers de 
volgende dag aan de start van de tien kilometer. Sten-
sen doodnerveus, Schenk zelfverzekerd en nauwelijks 
ingereden. Het startschot had nog niet geklonken, 

of Schenk schoot er als een speer vandoor. Dacht hij 
soms dat hij een 1500 meter moest rijden?, zo vroegen 
verbouwereerde toeschouwers zich af. Maar niets was 
minder waar. Schenk speelde één van de meest arro-
gante potjes poker die ooit in de sport vertoond zijn. 
Toen Stensen zijn opponent na vier rondjes al bijna 
een volle baan voor zich zag, gaf de Noor de moed op. 
Tegen deze oerkracht was niets opgewassen. Schenk 
schakelde ondertussen langzaam terug, maar behield 
zijn ruime voorsprong. Het simpele feit dat hij Sten-
sen met een staaltje psychologische oorlogsvoering al 
bij voorbaat alle hoop op een overwinning had ontno-
men, gaf hem vleugels. “Zelden heb ik zo ontspannen 
en met zoveel plezier een wereldrecord gereden” zou 
Schenk naderhand zeggen. En Sten Stensen verloor 
die veertiende maart 1971 ook alle hoop dat hij een 
seizoen later een kans zou maken op olympisch goud 
op de langste afstand. En zo geschiedde: ook in Sap-
poro zou Schenk fluitend in de allerlaatste rit op een 
uitgetrapte baan de tien kilometer winnen. Sten Sten-
sen had zich vele ritten eerder al volstrekt kansloos 
geacht. Brons was voor de in Inzell vernederde Noor 
het hoogst haalbare.
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De Volharding bokaal 2019

Op zaterdag 9 februari was het zover: de Volharding bokaal! Bij deze bokaal worden 
de snelste schaatsers van hun categorie uitgenodigd en kunnen zij tegen leeftijdsge-
noten strijden. Alle clubs die op IJsbaan de Meent trainen mogen meedoen aan deze 
bokaal. Elke deelnemer kan punten verdienen (hoe sneller, hoe meer punten ;-) voor 
zijn of haar ijsclub. Aan het einde van de avond krijgt de ijsclub met de meeste pun-
ten de Volharding bokaal! 

Met een flinke wind in de rug (windkracht 7) reden heel veel rijders een dik PR. Zelfs Sanne Veenboer wist een 
nieuw Clubrecord te schaatsen op de 500m: 45.03! Hiermee deed zij de oude tijd van Nancy Molenaar verdwijnen 
uit de boeken (46.39). Helaas reed ik zelf geen PR en was is gevallen op de 500m. Voorderest heeft iedereen het 
van de club erg goed gedaan!
In het eindklassement zijn wij als club 7e geworden. De Alkmaarsche ijsclub stond op plek 1 gevolgd door STG 
Hoorn en HSC de Draai. Het was een ontzettend leuke avond en deze wind mag wel vaker bij clubwedstrijden 
aanwezig zijn ;-)

Femke Jongenotter

Buffelen
Ook dit seizoen waren er weer buffelavonden georga-
niseerd door de marathoncommissie. Er waren 6 buf-
felavonden afwisselend op de woensdag en vrijdag 
avond. Iedere avond worden er meer rondes gereden, 
zo reden we de 1e avond 50 ronden, 2e avond 70 ron-
den, 3e avond 90 ronden, 4e avond 100 ronden, 5e 
avond 110 ronden en de 6e avond 125 ronden. Iedere 
avond kon gekozen worden uit 4 verschillende treintjes 
variërend tussen de 51 en 42 seconden. 
Het gemak waarmee de rondjes gereden worden is 
sterk afhankelijk van het weer en de ijskwaliteit. Hier-
door kan het veel vergen van de koprijders, waarvoor 
ik ontzettend veel respect heb. Zij zijn er iedere keer 
weer, houden ons uit de wind en zorgen dat we het 
goede tempo blijven rijden. Dit wordt vanuit de jury-
kamer in de gaten gehouden en zo nodig krijgen we 
tijdens het rijden te horen of de trein sneller of juist 
wat langzamer moet gaan rijden. 

De buffelavonden zijn erg goed om het uithoudings-
vermogen te trainen. Ik vond het daarom ook leuk om 
steeds meer mede ijsclubleden te spotten tijdens het 
buffelen. De buffelavonden doe je echt voor jezelf. Tij-
dens het rijden kan je wisselen van treintje (eentje 
langzamer of juist sneller) en je kan ook even een paar 
rondjes laten lopen waarna je weer aansluit. 
Onderweg passeren de treinen elkaar meerdere keren. 
Hierdoor kom je elkaar ook tegen als je in een andere 
trein rijdt. Dit is erg leuk omdat je op deze manier el-
kaar kan aanmoedigen!

Ik vind de buffelavonden altijd erg leuk, gezellig en 
een goede training! Hopelijk doen er volgend jaar nog 
meer mensen mee aan de avonden!!

Op naar een sportieve zomer!

Nicky Thelosen
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Rectificatie
Naar aanleiding van een fout in mijn stukje in het vorige clubblad over het marathon-
schaatsen wil ik graag Rob de Vries in het zonnetje zetten. Ik had namelijk een aantal 
namen van Uitgeesters genoemd die ook aan marathonschaatsen doen en daarbij 
was ik per ongeluk Rob vergeten te noemen. Hoe heb ik hem kunnen vergeten?! Rob 
bij deze, ik ben natuurlijk ook erg trots op jou! We gaan je missen als je er volgend 
seizoen niet meer bij bent!

Sanne
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Clubwedstrijden
Ik vond het een heel leuk jaar met leuke, maar ook spannende wedstrijden. Want ook dit jaar zijn er weer veel 
persoonlijke records neer gezet. Ik heb in totaal 6 clubwedstrijden met plezier gereden. Het was een super gave 
ervaring. 

Bij de laatste clubwedstrijd hadden we een 700m erbij. De 1e 700m van het seizoen. Toen 10sec van m’n tijd 
eraf gereden. Het jaar begon ik met 1:05.51 op de 500m, de laatste wedstrijd had ik 0:56.97 gereden. Ik vind 
het jammer dat het nu afgelopen is. En daarom heb ik veel zin in volgend jaar. Misschien dat ik dan wel op de 
klapschaats ga schaatsen, en mijn doel wordt de 500m onder de 50 sec ;-) Nu eerst lekker de buiten trainingen 
en af en toe skeeleren om bij te blijven. 

Groetjes,
Stan de Ruijter

Carnaval op de Meent
Maandag 11 maart leek het wel carnaval op de meent. De laatste training van het seizoen was aangebroken en 
dan is de traditie om verkleed te gaan. Iedereen deed hieraan mee en zo was Uitgeest de meest verkleedde club 
die rondjes op de Meent schaatsen. De dobbelsteen bepaalde hoe deze rondjes er uitzagen. 

Eerst gingen we achterstevoren, toen sprintend vooruit en als een lange trein. Chronos had dezelfde opdracht en 
haalde ons in! Natuurlijk werd de achtervolging ingezet en haakten we bij ze aan. Als 1 lang lint gingen we verder. 
De achterste mannen die duwden kregen er dus extra gewicht bij. Alles werd gefilmd door Brians vader die ook 
zijn schaatsen had aangetrokken. Natuurlijk gingen we de laatste 10 minuten tegen de richting in. 

Na afloop was er appeltaart gemaakt door Sanne en een Tony chocolonely-caramel-cheescake taart door Merel. 
Joni had warme chocomel met slagroom mee en werd het seizoen gezellig afgesloten. Gelukkig hadden we hard 
getraind en konden we deze calorieën wel gebruiken..! Tinus, nogmaals bedankt voor alle leuke trainingen, de 
gezelligheid en alle PR’s die zijn gereden.

Tot in de zomer!
Anne



28  IJsclubblad  -  Voorjaar 2019 IJsclubblad  -  Voorjaar 2019   29

IJsclub Uitgeest

De laatste training
Zoals gewoonlijk was de laatste training weer een soort 
feestje. Iedereen had zijn of haar mooiste verkleedkle-
ren uit de kast getrokken om er leuk bij te rijden de 
laatste paar rondjes van het seizoen. Toch bleken de 
verkleedkleren niet ideaal om te moeten schaatsen want 
er zat geen gang in. Dus na vijf rondjes in te hebben 
gereden kwam Tinus met een grote dobbelsteen tevoor-
schijn en een lijstje met opdrachten met het aantal ogen 
voor de opdrachten. 
De eerste opdracht die wij gooiden was 3 rondjes ach-
teruit met z’n allen. Na een aantal opdrachten zat het 
trainingsuur er bijna op en gingen de laatste 10 minuten 
in. Dit betekende dat we nog 10 minuten de andere kant 
op mochten schaatsen. 
Na de training was er nog warme chocolademelk met 
een puntje taart. En hebben we Tinus bedankt voor de 
trainingen die hij weer geweldig in elkaar had gezet dit 
seizoen. Het was weer een gezellig en leuk wintersei-
zoen. 

Op naar het zomerseizoen.
Thomas
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Pupillen B/C marathon

Dit jaar heb ik voor het eerst het hele seizoen meegedaan met de pupillen marathon, ik ga volgens jaar zeker 
weer. Het was echt super leuk. Bij marathon ben je verplicht om met een helm op te schaatsen. Begin van het 
seizoen krijg je een nummer toegewezen en die je elke wedstrijd op de bovenbeen plakt. 
We waren met ongeveer 10 jongens in onze categorie en moesten 2x 5 rondjes rijden per keer. Soms ging ik veel 
te hard van start en kwam dan uitgeput over de finish. Maar soms had ik ook nog genoeg energie over om vanaf 
de laatste bocht even flink aan te trekken om nog net voor een ander te finishen. Dit was toch wel ff wennen in 
vergelijking met langebaan schaatsen. 
Alle wedstrijden bij elkaar opgeteld en ik was van mijn categorie 2e geworden!

Groetjes,
Stan de Ruijter

Afgelopen week hebben wij onze schaatsen voorlopig 
maar weer opgeruimd. Wij hebben dit winterseizoen 
erg veel op de schaatsen gestaan. Dit jaar hebben wij 
voor het eerst op de vrijdagavond aan de marathon 
meegedaan. Wij zaten samen met Brian in c2 en waren 
samen ingedeeld met de d1. Wij moesten 30 rondjes 
rijden, maar dat lag op een vrij hoog niveau. Toch heb-
ben wij er veel van geleerd en willen volgend jaar hier 
wel weer aan meedoen. Ook hebben wij dit jaar 1x 
meegedaan aan de buffelavond. Het wordt langzaam 
opgebouwd. De eerste avond zijn het 50 rondjes, de 
volgende avond 70, dan 90, 100, 110 en bij de laatste 
avond moet je 125 rondjes rijden. Wij deden mee op 
de laatste avond en starten in de 2de groep. Het was 
best wel koud en na anderhalf uur zaten we behoor-
lijk stuk. Volgend jaar zijn we van plan dit beter op te 
bouwen. 

Ook hebben wij voor het tweede seizoen lesgegeven 
bij het jeugdschaatsen. Er was dit jaar erg veel animo, 
dus we hadden dit jaar 6 groepen. Hopelijk zien we 
de meesten volgend jaar weer terug. 16 van deze kin-
deren hebben meegedaan aan een jeugdschaatswed-
strijd. Ze moesten 2 x een 100 meter schaatsen. Het 
was leuk om deze kinderen te mogen begeleiden bij 
deze wedstrijd op zaterdagavond. 
Wij hebben weer aardig wat pr’s kunnen rijden en 
nu kijken we uit naar de zomertraining. Op maandag 
hardlopen in de duinen en op donderdag trainen op de 
ijsbaan. Ook hebben we een racefiets gekocht en gaan 
we met de ijsclub op de woensdagavond fietsen. Om 
veel conditie opbouwen voor het volgende schaatssei-
zoen. 

Mike en Patrick Roelands

Het schaatsseizoen is helaas weer af-
gelopen
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Er waren in totaal 84 aanmeldingen dit jaar voor het 
jeugdschaatsen. Een record aantal! Hierbij is Uitgeest 
al jaren de koploper van alle clubs. De schaatsen staan 
inmiddels in het vet en het ijs in Alkmaar is al ge-
smolten, maar toch blikken we nog met plezier even 
terug naar de laatste jeugdschaatsles van afgelopen 
seizoen. 16 maart stond namelijk in het teken van een 
echte elfstedentocht! Een voor een gingen alle stem-
pelposten open en konden de kinderen door obstakels 
te trotseren een stempel halen. Onderweg mocht een 
echte koek & zopie natuurlijk niet ontbreken. Alle kin-
deren hebben de elfstedentocht kunnen uitrijden en 
ontvingen een echt elfstedenkruisje.

‘s Middags werden de lessen feestelijk afgesloten met 
de diplomauitreiking en een bingo. We hopen jullie vol-
gend jaar allemaal terug te zien!

Inmiddels zijn nu via de website bij de fotoalbums alle 
foto’s van de elfstedentochten en bingo’s van 2017 tot 
en met 2019 te vinden .

https://www.ijsclubuitgeest.nl/elf-
stedentocht-en-bingo-jeugdschaatsen-
16-maart-2019/

Foto’s Reier Slump

Jeugdschaatsen 2019
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Wist u dat…
• Joni het geven van les aan de jeugd op zaterdagochtend nogal vermoeiend vindt?
• Zij daarom graag een dutje doet in de bus?
• Merel een maatje heeft gevonden om op de grond te zitten?
• Brian namelijk graag het voorbeeld van Merel volgt?
• Tinus afgelopen seizoen moeite had om Mike & Patrick bij te houden?
• Zij elke wedstrijd tegen Sanne strijden om het snelste PR?
• Sanne hierdoor wel een beetje bang voor hun tijden wordt?
• Zij daarom een deal hebben om volgend seizoen een 27 op de 300m te schaatsen?
• En een 44 op de 500m?
• Femke en Roos het steeds leuker vinden worden om ook net zo hard mee te trainen?
• Zij allemaal daarbij Brian wel missen?

• Er in totaal 84 aanmeldingen waren voor het jeugdschaatsen?
• Dit onderverdeeld werd in 6 groepen?
• De oudste 12 jaar was en de jongste 6?
• Sanne en Nicky dit jaar voor het eerst schaatsles hebben gegeven? 
• Zij dit volgend jaar zeker weer gaan doen?
• Joni queen bingo is? En dat Sanne dit volgend jaar moet gaan overnemen?
• Er in totaal 90 kadootjes waren gekocht voor de BINGO?
• Zelfs dat iemand door zijn enthousiasme tijdens de BINGO een mooie duiksprong maakte?
• De leiders van het jeugdschaatsen altijd als afsluiting een biertje drinken?
• Dat het Rob de Vries zijn taak was om ons hiervan te voorzien?
• Wij hem zeker voor één van zijn speciale taken gaan missen?
• Dit ook Rob zijn laatste keer schaatsles geven was?
• Het stokje dus doorgegeven moet worden?
• Dat Paul al jaren hiervoor wordt klaar gestoomd?
• Dat de ijsbaan 11 oktober weer open gaat?
• Casper onderzocht heeft hoe hij z’n schaatsen kan laten slijpen om beter erop te staan?
• Stan voor 5 min sneller was om de 500m dan Chris?
• Chris daarna ook weer een pr heeft neergzet op de 500m?
• Casper volgend jaar op klapschaatsen wil schaatsen ?
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• Stan dat ook wilt ?
• Stan 10 seconden van z’n tijd af heeft gehaald dit seizoen op de 700m?
• Casper wel 14 seconden eraf op deze afstand?
• Thijs deze afstand te lang vind en voor de 500m is gegaan?
• Stan (dik) onder de minuut zit op de 500m ?
• Casper hem volgend seizoen wil inhalen?
• Stan spijt had dat hij zich had opgegeven voor het jeugdschaatsen?
• Dit omdat hij dan niet kon uitslapen op zaterdag?
• Maar toch elke keer weer met plezier heen ging?
• Chris 1ste is geworden bij de pupillen clubwedstrijd?
• Stan 2de is geworden bij de pupillen B/C marathon?
• Chris zijn vader ook vroeger heeft geschaatst ?
• Stan 3x zijn schaatsen heeft laten ronden dit seizoen door een burst?
• Thijs liever infiets dan inloopt?
• Thijs zijn veters nog steeds niet kan strikken?
• Rob zijn laatste marathon wedstrijd heeft verreden in de M3..
• Nico ook zijn schaatsen in de wilgen hangt.
• hij ook zijn laatste wedstrijd heeft verreden in het marathon geweld
• Tinus een mooie 4e plek heeft behaald in het eind klassement
• Hij wel de sprint bokaal heeft gewonnen, hij volgende jaar gaat voor de dubbel.
• Koen mooie uitslagen heeft gereden in de loop van het seizoen
• Hij altijd aanvallend rijdt hij diverse keren met een aantal de benen nam en ook wegbleef.
• Jan ondanks zijn ziekte ijzersterk heeft geschaatst, hij zelfs marathons heeft uitgereden
• Wij hier heel veel respect voor hebben.
• Martijn volgend jaar ook gaat marathonschaatsen, hij meteen gevaarlijk is voor de overwinning.
• Kees de meest strijdlustige rijder is van het marathon peloton, hij vele rondes aan kop heeft gesleurd
• Marcel en Koen een aanmoedigingsprijs geven aan iemand die dit jaar een uitzonderlijke prestatie of   
 bijzonder vooruit is gegaan
• Wie het zal worden wordt bekend gemaakt op de jaarvergadering
• We helaas geen periode met vorst hebben gehad dit jaar, hij nu wachten is op de volgende winter
• De jeugd in de herfstvakantie op trainingskamp gaat in oktober
• Het trainingskamp wordt gehouden in Enschede
• Er twee maal per dag wordt getraind morgens en middags.
• Brain toch uit eindelijk zonder te vallen clubkampioen is geworden
• Wij ook niet anders hadden verwacht.
• De gebr. Roelands tijdens hun 3000m er hele wedstrijd van maakte.
• Thomas veel heeft getraind in de zomervakantie, dit zijn vruchten heeft afgeworpen op de schaats.
• We nu genieten van onze welverdiende rust.
• De zomertrainingen weer in de maand mei beginnen.
• De lezing van Benno erg veel belangstelling was.
• Er ook een vervolg op komt, iedereen was er vol lof over.
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Streep de woorden weg ↔↕↖↘↗↙     
Weet jij welk woord er over blijft?  

    
            

    
i u i t g e e s t e r k  corgroen  want 
r o e s t b j d w e i l  klapschaats  veter 
s e o h s o i j z e r c  meent  ijzer 
k l a p s c h a a t s b  uitgeest  ijsbaan 
o a e l c h o c o m e l  bocht  taart 
p u m e b t n a w r l a  chocomel  kramer 
i j s p r e t s e e f u  blauw  roest 
j e l l i a d e m t s w  trainen  hoes 
s v n l e o t s u e t k  kampioen  dweil 
b r i o t b e l m v e r  ijspret  bel 
a i w t r a i n e n d a  noren  stoel 
a e a k e e n s e g e m  slee  wak 
n z k l u u n e n e n e  medaille  sterk 
e e a a t r a a t o u r  kluunen  tour 
s n p t c o r g r o e n  sneek  pak 
            

 elfsteden  kopij 
            

 vriezen  feest 
            

 cake   
            

    
 

Woordzoeker
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