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In dit nummer ...

Van de redactie

Het schaatsseizoen is volop bezig en alle 
trainingsleden zijn zich aan het voorbe-
reiden op de baan in Alkmaar. Duimen 
dat er dit jaar weer natuurijs komt. Er 
zijn in de eerste maanden van dit winter-
seizoen al verschillende wedstrijden ver-
reden, de marathon staat ook weer in de 
belangstelling waarvan zelfs de jongste 
leden enthousiast worden en het clubge-
bouw heeft een grote schoonmaak ge-
had. Dit allemaal en nog veel meer is in 
dit clubblad te lezen. 

Komende tijd hopen wij dat Koning Win-
ter het beste met ons voor heeft, zodat 
we dit jaar een goede 400 meter kunnen 
schaatsen op de landijsbaan. De palen 
staan in het veld en het gras is bedolven 
onder het water. Laat dit werk niet voor 
niks zijn geweest.. Wij zijn klaar voor 
een koude winter! 

De deadline voor het volgende clubblad 
is 1 april 2014, en nee, dat is geen grap. 

Veel leesplezier en alvast fijne feestda-
gen en een gelukkig nieuwjaar! 
 

  Josine Putter
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Marathon Commissie Alkmaar. #94 Benno van Tol.
bron: marathonschaatsenalkmaar.nl

http://www.marathonschaatsenalkmaar.nl
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Herman zegt ...
Vanuit de bestuurskamer van het Cor Groen Honk licht voorzitter Herman van Sam-
beek zijn kijk op de gebeurtenissen van afgelopen maanden toe en blikt hij vooruit 
op het komende schaatsseizoen. 

Als u dit leest, heeft Sinterklaas reeds zijn best 
gedaan u te behagen en te verrassen. De Ne-
derlander is – en dat is al eeuwen bewezen – in 
principe geboren om te arbeiden. In deze tijd van 
oplopende werkloosheid die veelal gepaard gaat 
met een groot chagrijn is Sinterklaas een welkome 
afleiding. Daarentegen kan misschien vastgesteld 
worden dat, gezien de inhoud van de geldbeurzen 
der Nederlander, veel mensen onder het vereiste 
niveau opereert. Maar ik zeg altijd dat het niet om 
de grootte van het cadeau gaat. De intentie waar-
mee het wordt gegeven gaat het om en ook dat het 
beter is te geven, dan te ontvangen. Nadat 
de Sint blij en opgewekt naar Neder-
land toog, vernam hij uit de media 
dat een deel van de Nederlanders 
moeite had met de huidskleur van 
zijn pieten. Een deel van de Neder-
landse bevolking vond dat dit niet 
meer kon zo’n zwarte knecht aan 
zijn zijde. Dit zou verwijzen naar 
bijv. de slavernij; mogelijk nog 
een afrekening ook al is het meer 
dan 150 jaar geleden afgeschaft. 
Ook hoorde hij iets over verkeer-
de werkverhouding en nog meer 
van die bezwaren die hij niet kon 
duiden. Er werd dus hierover een 
vreemd en volgens mij, niet 
ter zake zijnde podium in 
Nederland geschapen. Je 
vraagt je echt af: waar-
om? Zwarte Piet is om-
streeks 5 december altijd 
in zijn hum, altijd kinde-
ren blij maken, ouders 
tevreden stellen en Sin-
terklaas zijn goede naam 
altijd hooghouden en 
nooit op de stoel van zijn 
baas gaan zitten. Kortom 

een geweldige knecht. Er bestaat bijv. geen bond 
voor zwarte Pieten. Hetgeen inhoudt dat ook geen 
enkele Piet ontevreden is met zijn werkgever. Der-
halve zo’n goede knecht behoeft dan ook niet op of 
omstreeks 5 december van kleur te veranderen. Er 
is bijv. echt geen kind die aan de gekleurdheid van 
de Pieterman aanstoot neemt en het is tenslotte 
hun feest. Geen reden dus om maar eens van kleur 
te veranderen. De associatie met een der hierbo-
ven genoemde negatieve onderwerpen is dan ook 
niet ter zake en echt nonsens.

Want los van het vorenstaande, als men aan de 
wensen van die enkeling ‘weg met zwarte 

Piet’ toegeeft, dan begeef je je echt wel op 
glad ijs. Met een paar jaar is het paard van 
Sinterklaas aan de beurt. Men zal stellen 
dat dit eigenlijk ook niet meer kan. De 
hengst, merrie, ruin of welke trouwe 
viervoeter van de Sint dient overuren 
te maken en dat kan niet meer, voor-
al als hij de daken ook nog eens op 
moet. Al die viervoeters hebben dat 
steeds gedaan, omdat er altijd vol-
doende haver, wortelen en tabak 

aanwezig was. Dat is natuurlijk te-
genwoordig al een hele toer 

met al die zonnecollec-
toren op die daken, 

maar adel ver-
plicht. Het gaat 
nog steeds 
prima, want 
nimmer las ik 
in de krant of 
hoorde op de 
radio, dat er 
hier of daar 
in Nederland 
het paard van 
de Sint op het 
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dak was uitgegleden en de Sint hierdoor het vege 
lijf moest redden om aan een dakgoot te gaan han-
gen. Vervolgens werd hij door de brandweer uit 
deze benarde positie bevrijd. Welnee, de man is zo 
goed getraind en heeft een goede hulp dat wij voor 
een ongeval niet hoeven te vrezen. Echter, tenein-
de aan de bezwaren van die enkeling tegemoet te 
komen, zag ik reeds een foto van de Sint gezeten 
op een zebra. Je moet er maar opkomen. 

En als die enkeling dan het paard naar het slacht-
huis heeft geleid, dan komt de Goede Sint aan de 
beurt. Er dient dan te worden afgerekend met ons 
christelijk verleden en daar hoort een Sinterklaas 
natuurlijk niet meer bij. Hij is tenslotte de expo-
nent van alles wat vanuit mijn generatie moraliteit 
en van waarde is en was. En ja, die kunnen ze nu 
dan ook wel afschaffen. Dit land zal dan als van 
“God los is” worden getoond. Er wordt begonnen 
met het kruis van de mijter van de Sint af te ha-
len, daarna wordt de baard voorgoed afgeschoren, 
laat de mantel naar het museum verhuizen en hij 
trekt een clownspak aan, want het maakt toch niets 
meer uit. Hij valt dan toch niet meer op tussen al 
die paarse, groene, blauwe, en wat dies meer zij, 
gekleurde Pieten. Die vervolgens allemaal op een 
kameel zitten, want de zebra bleek bij nader inzien 
toch ook niet zo geschikt. Inderdaad, een buiten-
lander, die dit zou opmerken dat in Nederland de 
carnaval wel erg vroeg is begonnen. Wij moeten 
toch gaan vrezen dat als men niet ferm optreedt, 
dit scenario ons te wachten staat.

Nadat de Sint dus dit jaar ons land op juiste en ge-
paste wijze heeft verlaten, doet enige weken later 
Kerstmis zijn intrede. Ook net als Sint Nicolaas iets 
om naar uit te kijken. Ook altijd een mooi verhaal 
over de geboorte van het Christuskind. Er was geen 
plaats in de herberg dus de conclusie is gewettigd 
dat Bethlehem slechts een herberg kende. Geen 
wonder dat deze steeds overvol zit en dat er voor 
een a.s. moeder geen plaats was. Mogelijk heeft 
de herbergier gedacht dat Maria maar niet in zijn 
logement moest bevallen, met al die aangescho-
ten, schreeuwende en blèrende bewoners van dat 
dorp. De kribbe in de stal was niet rijkelijk gevuld, 
want er was slechts “wat” stro, wat duidt op een 
slecht oogstjaar. Gelukkig was Jozef, de voedselva-
der, een goede man en hij zal wel gezorgd hebben 
dat het kind er niet te kouwelijk bij lag. Ook waren 

er nog de os en de ezel, die warmte verspreidden, 
ofschoon ik mij afvraag of Jozef hier wel steeds blij 
mee was. Ook hun fecaliën daar bleven er liggen, 
daar de opperstalmeester nergens te bekennen 
was en er dus moet van worden uitgegaan dat hij 
verbleef in die overvolle herberg. Deze conclusie is 
verdedigbaar als je dagelijks alleen maar met scha-
pen, een os en een ezel omgaat, die natuurlijk niets 
te vertellen hebben, dan is zo’n herberg een prima 
plek om je speeksel niet te laten verharden. Toen 
de Driekoningen daar in die stal arriveerden met 
hun wierook, mirre en goud zal Jozef wel heel blij 
zijn geweest met die wierook, zodat hij de stank 
eindelijk te lijf kon gaan. Gelukkig groeide het kind 
heel gezond op, maar mocht jammer genoeg maar 
33 jaar op deze aardkloot rondgaan. Het mensdom 
heeft veel aan hem te danken, ofschoon hij nog 
steeds dagelijks moet ervaren, dat wat hij heeft ge-
zegd en bedoeld niet op de juiste wijze in praktijk 
wordt gebracht.

De laatste der bevoorrechten is voor onze vereni-
ging Koning Winter, ofschoon hij altijd ons in onze-
kerheid laat. Hij is helaas een man, waarop je geen 
staat kunt maken. Hij zou dat eens af moeten le-
ren, maar Koningen zijn nu eenmaal onschendbaar 
en wij zijn van zijn nukken en grillen afhankelijk. Ik 
ga er dit jaar vanuit dat hij datgene dit jaar verricht 
wat hij naar onze menselijk maatstaven behoort 
te doen. Wij wachten in vertrouwen af. Van nu af 
aan gaat het werk voor de club weer beginnen. Het 
clubgebouw wordt gereinigd, de palen in de grond 
gezet, de baan onder water gezet en de muziek 
geïnstalleerd. Verder krijgt het schoolschaatsen na 
de kerstdagen weer zijn beslag en er zal voorlopig 
op de kunstijsbaan te Alkmaar getracht worden, re-
cords te verbeteren. Wat de toekomst verder bren-
gen moge, wachten wij in gepaste vreugde af.

Ik wens een ieder zinvolle en vreugdevolle Kerst-
dagen en voor 2014 veel kracht en sterkte in de 
moeilijke tijden maar eveneens een goed en opti-
mistisch gevoel en heel veel geweldige momenten.

Herman van Sambeek

IJsclub Uitgeest
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160-jarig bestaan IJsclub Uitgeest 
Volgend jaar bestaat IJsclub Uitgeest alweer 160 jaar; een van de oudste ijsclubs van Europa. In al deze 
jaren is IJsclub Uitgeest nog steeds een actieve en betrokken club voor de leden. Bij dezen willen wij dan 
ook graag om jullie hulp vragen. 

Hebben jullie een idee om dit 160-jarig jubileum te vieren? Alle soorten ideeën mogen bedacht worden. 
Mail je idee naar clubblad@ijsclubuitgeest.nl of gooi een envelop met het idee in de brievenbus van 
Meldijk 12 te Uitgeest, t.a.v. Josine Putter. 

Alvast bedankt! 

De Ridder b.v.

Oosterwerf 4 Postbus 88
1911 JB  Uitgeest 1910  AB  Uitgeest

Telefoon : (0031) 0251 315920
Fax : (0031) 0251 315813

mailto:clubblad@ijsclubuitgeest.nl
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http://www.jeutje.nl
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Baanverzorging (landijsbaan)
schema 2013/2014
Bij openstelling van de landijsbaan is jullie assistentie hard nodig bij de vele werkzaamheden op en rond 
de ijsbaan. Zoals altijd doen wij hierbij een beroep op de trainingsgroepsleden (vanaf jongens junior B en 
dames junior A). Het groepshoofd van elke groep zorgt ervoor dat iedereen komt van zijn groep.
• Indien de ijsbaan open gaat voor het publiek wordt het groepshoofd van elke groep de avond van te 

voren gebeld door de ijsmeester Koen van Egmond.
• In principe geld dag 1 = groep 1, dag 2 = groep 2, etc. Als er meer dan vier dagen zijn waarop de 

ijsbaan open is, begint de telling opnieuw: dag 5 = groep 1, etc. 
• Indien je verhinderd bent graag ruilen met een groepslid van een andere groep.
• Sta je niet in één van deze groepen, je bent altijd welkom om te helpen. Net als dat je ook op de andere 

dagen dat de ijsbaan open is, kan helpen i.p.v. alleen de ingedeelde dag.

De taken zijn:
• Kaartverkoop
• Helpen in de kantine
• Helpen bij het schaatsen slijpen
• Toezicht op het gebruik van het ijs
• Verzorgen van het ijs
• Opruimen van de spullen na sluiting

http://www.jeutje.nl


10  IJsclubblad  -  winter 2013 - 2014   

IJsclub Uitgeest 

Grote schoonmaak Cor Groen 
Honk 
Afgelopen zaterdag 30 november is er een grote schoonmaak gehouden bij het ijs-
clubgebouw. Met 14 mannen en 1 vrouw zijn de palen in de ijsbaan gezet en is het 
Cor Groen Honk van binnen en buiten schoongemaakt. 

Deze dag begon feestelijk: ons jongste bestuurslid 
Koen van Egmond was jarig. Hij had taart meegeno-
men. Onder het genot van een heerlijk stukje slag-
roomtaart van Bakkerij Putter werden de taken voor 
die ochtend verdeeld. Een deel van de mannen ging 
de palen in het veld slaan. Deze palen markeren 
de 400 meter baan waarop we hopen te schaatsen 
deze winter. Het andere deel van de mannen begon 
met het opruimen van de bladeren, de goten leeg 
te maken en de buitenramen te lappen. De overige 
mannen en vrouw begonnen met de schoonmaak 
van de binnenkant van het clubgebouw. 

De taart deed zijn werk en gaf iedereen genoeg 
energie. In een ochtend tijd zijn de palen in het veld 
geslagen, zijn de dakgoten leeggemaakt en is het 
clubgebouw van binnen en buiten schoongemaakt. 

Met een tevreden gevoel kon voorzitter Herman van 
Sambeek de deur van het clubgebouw om 13.00 
uur dichtdoen. Tegelijkertijd werd de pomp aange-
zet en de landijsbaan onderwater gezet. Laat de 
winter maar komen! 

Bij dezen wil het bestuur de volgende mensen harte-
lijk bedanken voor hun inzet: Peter en Marcel Vosse, 
Koen van Egmond, Nico Brantjes, Paul Snijder, Thijs 
en Benno van Tol, Iwan Spiegeler, Joris Beentjes, 
Rob de Vries, Tinus Hopman, Kees Molenaar, Wim 
Opdam, Herman van Sambeek en Josine Putter.
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Wedstrijdschema komend seizoen

 Datum (Club)wedstrijden 2013/14 

Dag versie: Tijd Wie

za 12-oktober 18.45-21.45 vrij voor abonnementshouders

zo 13-oktober 18.00-20.00 vrij voor abonnementshouders

za 19-oktober 21.00-23.15 LUC

za 02-november 18.45-20.45 LUC

zo 10-november 18.00-20.00 LUC

zo 24-november 18.00-21.00 Categorie SS A/B/C

za 07-december 18.45-20.45 LUC

za 21-december 21.00-23.15 LUC

za 04-januari 21.00-23.15 LUC

zo 26-januari 18.00-20.00 LUC

za 01-februari 21.00-23.15 Categorie

zo 09-februari 18.00-20.00 Categorie A-pupillen

zo 16-februari 16.30-22.00 Volharding

zo 02-maart 18.00-21.00 Slikkerbokaal

za 08-maart 21.00-23.15 LUC

zo 16-maart 18.00-21.00 Afsluiting seizoen?

LUC Limmen-Uitgeest-Castricum: Clubwedstrijden voor iedereen. 

De andere wedstrijden op uitnodiging voor de betreffende categorie.
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Shorttrack clinic 
Op maandag 4 november hebben wij, Luna en Roos, meegedaan aan een shorttrack clinic van de KNSB. 
Het werd gehouden op de binnen-ijsbaan in Alkmaar. Wij moesten beschermers om en helmen op en 
reden op echte shorttrack schaatsen. Het was heel erg leuk en best moeilijk met al die snelle bochten. 
De les duurde anderhalf uur en toen waren we ook echt moe. We vonden het zo leuk, dan we nu 5 extra 
bochtentrainingen aan het volgen zijn op woensdagavond ook bij de Alkmaarse shorttrack club. 

Luna den Elsen & Roos de Boer 
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http://www.rosaalba.nl


14  IJsclubblad  -  winter 2013 - 2014   

IJsclub Uitgeest 



14  IJsclubblad  -  winter 2013 - 2014   IJsclubblad  -  winter 2013 - 2014   15

IJsclub Uitgeest

Wedstrijden
Zaterdag 19 oktober
De eerste wedstrijd van het schaatsseizoen 2013/2014 was op zaterdag 19 oktober. Helaas begon dit wed-
strijdseizoen niet zonder slag of stoot. De klok was stuk. De ritten die gereden werden, zijn niet goed door 
de automatische klok vastgesteld. De tijden liepen door of stopte eerder dan de schaatser was gefinisht. 
Er was dus even stress in het juryhok; de klok doet het niet, dus alles komt nu aan op de handtijden van 
de klokkers in het juryhok. De jury en de klokkers zijn nog enkele uren extra gebleven om alle tijden te 
controleren en te vergelijken. Het heeft ze een paar uur van hun avond/slaap gekost, maar ze hebben 
uiteindelijk alle tijden op papier kunnen zetten. 
De uitslag van de wedstrijd (met hand-geklokte tijden): 
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Zaterdag 2 november 
Twee weken later was het alweer tijd voor de volgende wedstrijd. Iedereen zat nog met de angst van de 
vorige keer: zal de klok het nu wel doen? Gelukkig, de klok deed het. Er was alleen een ander minpuntje. 
Het was warm om te schaatsen. De temperatuur bleef rond de 10 tot 12 graden Celsius hangen. En dat is 
warm voor op de ijsbaan. Het ijs was binnen een kwartier aangeslagen. Dat wil zeggen dat iedereen die 
na dat kwartier moest schaatsen, het zwaar had. Schaatsen gaat voornamelijk om het glijden op het ijs, 
maar dat was helaas niet meer van toepassing. Evengoed was de opkomst groot en stond de wedstrijd tot 
op de laatste minuut volgepland. Maar ook deze keer was het toch niet zonder slag of stoot. De klok kreeg 
een hapering. Met man en macht hebben trainers, de ijsmeester en de jury eraan gewerkt om de klok 
weer te maken. Gelukkig met goed resultaat, want na 10 minuten kon de wedstrijd weer verder gegaan. 
Ondanks het slechte ijs, zijn er toch PR’s gereden. Helaas heeft onze trainer Kees deze wedstrijd geen 
goed voorbeeld gegeven. Zoals je in de uitslag kan zien, staat er op de 1000m geen tijd bij Kees Molenaar. 
Hij is namelijk gediskwalificeerd vanwege een foute wissel. 
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Zondag 10 november
Nog geen week later was het tijd voor alweer de derde wedstrijd van het seizoen. Dat gaat snel, maar is 
een goede warming-up voor de trainingen en de latere wedstrijden. Deze zondag was het ook geen ge-
makkelijk ijs. Net als vorige week was het ijs snel aangeslagen en had (helaas) de ijsmeester bedacht om 
maar 1 dweil tijdens de twee uur durende wedstrijd te plannen. Er waren weer veel wedstijden gepland; 
onder andere de afstanden van 100m, 300m en 1500m. De planning liep weer iets uit en hierdoor kon een 
groot deel van de 1500m niet gereden worden. Deze schaatsers mochten in plaats van een 1500m een 
300m rijden, om zo niet te veel uit te lopen. Dat is enigszins gelukt. De uitslag van deze zondagavond is 
als volgt: 
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Zondag 3 en zondag 24 november
Op zondag 3 november was er een Gewestelijk Kampioenschap voor de pupillen A die werd verreden in 
Haarlem. Tegelijkertijd was er een Gewestelijk Kampioenschap voor de Junioren C in Utrecht. Op zondag 
24 november werd de Supersprint in Alkmaar gehouden. En mochten toch bij elk van deze wedstrijden 
jeugd van onze eigen ijsclub meedoen. De volgende tijden hebben zij gereden: 
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De marathon zelf: 
Het eerste en het tweede rondje reed ik als 2e , 
totdat er iemand viel en dat vond niemand prettig. 
 Er waren 2 groepen. Je raadt het al de 2e groep 
haalde ons in doordat er iemand was gevallen. 
Later trok de 1ste groep weg en kon ik ze gewoon 
niet meer bijhouden, dus was ik 6e geworden. 
De 2e wedstrijd was ik nog moe van de 1e wed-
strijd en reed in de 2e groep. Dat vervelende eind-
sprintje maakte me helemaal kapot, dus lag ik ’s 
avonds heerlijk te knorren. 
Kort samengevat: het was een geweldige avond! 
En volgende keer op 19 december doe ik weer 
mee. Ik verwacht dat er meer jeugd van Uitgeest 
mee zal doen. En ik hoop stiekem dat er ook weer 
natuurijs komt. 

Thijs van Tol

Op donderdag 28 november had ik mijn 1ste mara-
thon gereden in Alkmaar op ijsbaan De Meent. Het 
ging voor een eerste keer best wel goed. Ik was 
7de en 6de geworden. Als je op donderdag avond 
rijdt, rijd je 2 keer 5 of 6 of 7 rondjes. 
Het is wel gezellig, maar ik zelf vind dat het nog 
veel gezelliger kan. Jullie vragen je natuurlijk af, 
hoe dan?¿? 
Dat ga ik je nu vertellen. Je kunt kijken op: 
www.marathonschaatsenalkmaar.nl 
Dan ga je naar Jeugd  Inschrijven en schrijf je je 
in. (rond Sinterklaas krijg je pepernoten) Dus doe 
mee!! 
  

Marathonschaatsen
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Clubkleding
Nieuw aanbod kledingfonds IJsclub Uitgeest!! Nu inclusief wedstrijdpakken!!
Bestel nu zodat je op tijd bent voor het komende seizoen.
We zijn al een tijdje op zoek naar een nog beter aanbod voor schaatskleding via de club.
Sportshop Piet Slikker heeft de IJsclub een mooi aanbod gedaan.

Voor de bedragen van het kledingfonds veranderd er niets. Voor de volwassenen en de mensen die geen 
prijs stellen op het kledingsfonds maakt het wel veel uit.
Slikker heeft een jack laten ontwikkelen met een windstopper aan de voorzijde en een wat lichtere stoffen 
uitvoering aan de achterzijde. Daar zijn erg blij mee. We kunnen de schaatstset en fietsset voordelig aan-
bieden. Het wedstrijdpak gaat geen deeluitmaken van het kledingfonds.
Kledingfonds

Voor de jeugd tm. 18 jaar is de instap in het kledingfonds gratis.
De kleding bestaat uit een schaatsjack en een lange schaatsbroek. Je betaalt € 50,- statiegeld. Daarvan 
krijg je bij inleveren na een jaar € 40,- na 2 jaar € 40,- na 3 jaar € 30,- na 4 jaar € 20,- retour. (Als de 
kleding onbeschadigd wordt ingeleverd. Dit ter goedkeuring van de club).
Verder betaal je € 19,- per jaar in het kledingfonds. Hiervoor krijg je na 5 jaar een nieuwe kledingset. 
(schaatsbroek en schaatsjack)

Prijzen
Schaatset 
Schaatsbroek clubprijs € 45,-
Schaatsjack clubprijs € 45,-
Wedstrijdpak clubprijs € 69,-
Fietsset 
Fietsbroek clubprijs € 40,-
Fietsshirt clubprijs € 35,-

Kijk op onze website voor het bestelformulier.
Meer info bij Joris Beentjes. jorisbeentjes@ziggo.nl

http://www.ijsclubuitgeest.nl/bestelformulier/
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De Doorgeefpen
Wat is je naam:                                                       Paul Snijder
Wat is je adres:                                                        Hogeweg 131A
Wat is je geboorteplaats:                                           Beverwijk
Hoe oud ben je nu:                                                    16 jaar
Heb je nog broers/zussen:                                        Een zus, Jackie en die is 20
Wat zijn je hobby’s:                                                    Schaatsen natuurlijk en zeilen.

Op welke school zit je nu:                                         Bonhoeffer in Castricum
Wat is je lievelingseten:                                             Zalm  
Voor welk tv-programma blijf je thuis:                      Geen  
Wie is je idool:                                                          Zanger Rinus  
Van wat voor muziek houd je:                                    All American rejects, Rise against, 
          Three days grace
Wat zou je doen met 1 miljoen:                                  Inwisselen voor 1 centjes en daar 
          een huis van bouwen
Welke sporten beoefen je nog meer naast
schaatsen:          Geen, lekker lui
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:           Ik deed al mee met 
          jeugdschaatsen en wilde ook wel 
          bij de IJsclub  
Je hebt een hekel aan:                                              Botte schaatsen  
Je kunt genieten van:                                                Natuurijs, maar ook van ijs bij 
          de Florijn (ijswinkel) 

Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:                 97 worden, want ik ben op 9-7-’97 
          geboren 
Je zou eventueel emigreren naar:                               Niet
Je hebt bewondering voor:                                          Alexander Klöpping
Je kunt absoluut niet:                                               Liegen
Wie is je favoriete schaatser/ster:                            Antonio Gómez
Wat wil je later worden:                                            Geen idee

Wat is je favoriete vakantie bestemming:                Nederland
Hoe lang zit je al op schaatsen:                                  Vanaf groep 6 geloof ik, dus 7 jaar
Wat is je leukste kamp ervaring:                                Kamp van dit jaar met lekke 
          tenten, het was eigenlijk jammer 
          maar ook wel grappig.
Aan wie geef je de pen door:                                      Brain Bloedjes    
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De kracht van de Amerikanen
Deze column is van de website www.schaatsen.nl gehaald. Het is gepubliceerd op 
20 november 2013 en geschreven door Jochem Uytdehaage.  

Uiteraard heb ik de wedstrijden in Salt Lake City 
weer gevolgd. Wat ik zag waren mooie races, snelle 
tijden en veel records. Heel veel records. Wereldre-
cords, nationale records en ontelbare persoonlijke 
records. 

Hoogtepunten voor mij persoonlijk waren de we-
reldrecords bij de dames op de 500 en 1000 meter. 
De Koreaanse Sang-Hwa Lee die, alsof het geen 
moeite kost, naar 36,36 glijdt en Brittany Bowe die 
in 1.12,58 de duizend meter afraffelt. Met op drie 
honderdsten achter haar Heather Richardson, ook 
onder het oude wereldrecord. En óók Amerikaan-
se.          

Twee Amerikaanse dames die goed op dreef zijn, 
net als hun mannelijke collega’s op de korte en 
middenlange afstanden. Opvallend. Is dit omdat ze 
op hun thuisbaan schaatsen of ligt het aan het feit 
dat het simpelweg een olympisch seizoen is?

Mentaliteit
Want bij de heren staat Shani Davis weer op scherp 
met winst op de 1000 en 1500 meter, met in zijn 
kielzog Brian Hansen. Net als Tucker Fredricks op 
de 500, samen met zijn collega Mitchell Whitmore. 
Wat is dat toch met die Amerikanen? Is het feit dat 
er Spelen aan komen de reden dat de Amerikanen 
ineens weer hard schaatsen? Er wordt wel eens ge-
zegd dat de Amerikanen de juiste mentaliteit heb-
ben om net wat extra’s te geven in een Olympisch 
jaar waardoor ze net dat stapje extra kunnen zet-
ten. Dan vraag ik mij af: hebben wij Nederlanders 
dat dan niet? Sterker, als wij het als Nederlanders 
goed doen, met name buiten het schaatsen, dan 
wordt er vaak gesproken over een on-Nederlandse 
prestatie.

Doe maar normaal
Ireen Wüst zei het zelf: “Het is misschien on-Ne-
derlands dat ik het uitspreek, maar ik wil drie keer 
goud”, over haar doel in Sochi. En je hoort het va-
ker bij Nederlandse prestaties in de sport. Waarom 
on-Nederlands? Nederland is een groot sportland. 
Is presteren dan on-Nederlands? Het lijkt of het 
hier dus al fout gaat. Alsof wij niet mogen pre-
senteren, alsof wij geen ambities mogen hebben 
of mogen dromen over die gouden medaille op de 
Spelen. Wanneer je een te grote ambitie hebt, dan 
vinden wij dat in Nederland overdreven. Doe maar 
normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar helaas, 
topsport is niet normaal.

Parra
En dat abnormale vinden ze in Amerika dus juist 
erg mooi. Dromen en ambities uitspreken voor de 
toekomst en daar vol voor gaan. In aanloop naar 
mijn Spelen in Salt Lake is Derrek Parra voor enkele 
jaren op hoogte gaan wonen in Park City, vlakbij 
The Oval. Waarom? Omdat hij olympisch kampioen 
wilde worden in zijn eigen land. En daar wilde hij 
echt alles voor doen. En wat gebeurde er? Inder-
daad: hij won, met overmacht, goud op de 1500 
meter. Wat maakt dan het verschil bij de Amerika-
nen? Ik kan er mijn vinger niet op leggen. Ik kan 
mij voorstellen dat er in de jaren tussen de Spe-
len minder aandacht voor schaatsen is in Amerika, 
waardoor juist nu de bewustwording is dat wanneer 
ze willen laten zien hoe goed ze in hun sport zijn, 
ze dat in Sochi zullen moeten doen. Ze zien straks 
de spotlights op zich gericht en hebben daardoor 
nu een sterkere drang om alles uit de kast te halen. 
Wellicht zien we dat nu al terug in de wedstrijden. 
Aan de andere kant, we zien het niet alleen in het 
schaatsen.

http://www.schaatsen.nl
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Natuurlijke ondersteuning
Het lijkt erop dat het feit dat het in Amerika normaal 
wordt gevonden om ambities te hebben en deze 
ook uit te spreken. Deze worden vervolgens door de 
omgeving van de sporters (familie, publiek, media) 
gedragen. En dan voelt de sporter dus een natuur-
lijke ondersteuning op weg naar zijn dromen. Ze 
zijn met iets moois bezig zonder zich keer op keer 
te moeten verantwoorden waarom ze dat doen. Een 
intrinsieke motivatie, gedragen door het hele land. 
Dat is fijn voorbereiden. Mooier kan het toch niet? 
Spannend vind ik het dan ook hoe de volgende we-
reldbekerwedstrijden zullen gaan. Houden ze dit ni-
veau vast of was het toch het thuisvoordeel? Eén 
ding weet ik wel: de prijzen worden pas in februari 
verdeeld en resultaten uit het verleden bieden geen 
garanties. En zeker niet in een olympisch seizoen. 
Want de Spelen, dat zijn de Spelen en daar loopt 
het toch altijd anders.

Foto: Francois Wieringa
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Wist u dat…
- Nancy Molenaar na de marathon blij is als ze onder de douche staat?
- Wij hier verder geen uitspraken over doen, maar de Betsies wel weten waarom?
- De Betsies het erg gezellig heeft met elkaar tijdens een marathon?
- Zij zelf het idee hebben steeds sneller te gaan? 
- Zij als doel hebben om aan het eind van dit seizoen met de kopgroep mee te rijden? 
- Zij hopen dat trainers Patrick en Tinus hier deels voor gaan zorgen?
- Patrick en Tinus dit kunnen doen door zwaardere trainingen voor te bereiden?
- Iedereen hier misschien wel moeite mee gaan hebben?
- Maar zij dit nu eenmaal moeten doen, want anders de kopgroep bij de D2 niet bij gaan houden? 
- Inge en Pauline erg goed kunnen samenwerken tijdens een marathon?
- De laatste twee meter Pauline Inge net aan heeft ingehaald tijdens een marathon?
- Inge een woord zei wat we helaas niet kunnen publiceren? 

- Joni, Kelly, Sanne, Nicky en Jamie het soms iets te gezellig hebben tijdens het trainen?
- Zij met een training soms meer uitrijden dan intensief trainen?
- Kees na een training zegt dat hij deze meiden niet heeft zien trainen? 
- Zij dan denken: dat klopt wel, we hebben ook niet zoveel gedaan?
- Zij eerder rondkijken voor leuke jongens om mee op date te gaan?
- Deze jongens wel een lekker kontje moeten hebben?
- Zij op de ijsbaan dan op de goede plek zijn?
- Jamie alleen helpt zoeken, maar zelf niet zoekt? 
- Sanne een jongen op de ijsbaan ‘kontje’ noemt? 
- Kelly erg trots op zichzelf mag zijn?
- Er wel meer mensen zijn die trots op haar zijn, omdat ze klapschaatsen krijgt?
- Marjolein heel graag wil buffelen?
- Zij stiekem wilde oefenen en dacht dit tijdens een buffelavond te doen?
- Zij gelukkig aan Jamie een berichtje stuurde om te vragen of zij ook mee deed? 
- Jamie haar kon vertellen dat het een andere avond is? 
- Zij uiteindelijk woensdagavond 11 december 100 rondjes zullen gaan rijden?
- Wij helaas nog niet kunnen laten weten hoe dit gegaan is? 
- Wij jullie in het volgende clubblad zullen laten weten hoe het gegaan is bij deze meiden? 
- Joni ook mee gaat buffelen op deze beruchte 11 december? 

- Ons jongste bestuurslid 30 jaar is geworden?
- Koen van Egmond bij deze prachtige leeftijd een spandoek in de tuin had hangen? 
- Je aan hem zelf kunt vagen wat hierop stond? 
- Hij wel op taart heeft getrakteerd? 
- Kees Molenaar gediskwalificeerd was tijdens een wedstrijd?
- Hij een ‘Sven-Kramertje’ had?
- Hij namelijk vergeten was te wisselen op de 1000m? 

- De volgende deadline voor het clubblad op 1 april 2014 is?
- Dit geen grap is?
- Het bestuur en de redactie van dit clubblad alle leden fijne feestdagen willen wensen en alvast een 

gelukkig 2014? 
- Op naar een prachtig schaatsjaar met veel (natuur)ijs!?  
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