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IJsclub Uitgeest
Van de voorzitter
Toen ik enige dagen geleden mijn mailbox opende, maakte zich een toestand van
grote vreugde van mij meester. Een vroeg Sinterklaas cadeau. Dames van onze
club, te weten Nicky, Femke, Anne en Joni hadden zich gemeld als nieuwe redactrices voor het clubblad. Thijs van Tol had helaas te kennen gegeven zich om voor hem
moverende redenen, terug te trekken als redacteur en het valt dan vervolgens niet
mee iemand te vinden, die dit overneemt. Ik sprak van “helaas” want dat is ook zo.
Thijs had de redactie tot in de puntjes beheerst en is altijd zeer actief geweest naar
de leden toe voor het vinden van kopij. Het bestuur is dan ook Thijs zeer dankbaar
voor te wijze, waarop hij deze taak invulde. Hij heeft tenslotte te kennen gegeven
genoemde dames in te werken.
Zoals u zult merken, zijn de kaarten voor de leden dit
jaar geplastificeerd. Een teken des tijds en weerbestendig, temeer daar een ieder er dit jaar vanuit gaat,
dat wij een goede winter tegemoet gaan. Dit is een
opmerking, in de categorie “glad ijs”, want ik hoef
maar even de afgelopen winter aan te halen, waarin menigeen te kennen gaf,
nooit meer in natuurijs te geloven. Een mens moet altijd wat
te wensen hebben. Echter, ik
heb wel vertrouwen in het
feit, dat de komende winter ons gaat verblijden.
Het
schoolschaatsen
heeft dit jaar een flinke
toeloop bekomen. Over
de 80 schoolkinderen
hebben zich gemeld om
de komende maanden een
keer of tien naar Alkmaar
te gaan, om zich te bekwamen onder de leiding van onze
clubleden, in de schaatsenrijderij.
Mogelijk zijn de natuurijsdagen begin
maart dit jaar hier debet aan. Ik kan mij
tenminste niet herinneren, zo’n toeloop.
Enige tijd geleden zijn wij als bestuur uitgenodigd bij
de nieuwe vrouwelijke wethouder mevrouw Cecilia
van Weel-Niesten. Zij heeft onder andere de ijsbaan
in haar portefeuille. Bij dit gesprek was ook aanwezig het hoofd van de buitendienst. Wij kwamen zo te
spreken over het een en ander en een vraag van haar
was, of wij nog wensen hadden. Na de strubbelingen,
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die wij met het vorig college hebben gehad, was dit
toch een aangename vraagstelling . Wij brachten o.a.
ter sprake dat wij de ijsbaan wel graag geëgaliseerd
wilden hebben, daar het hier en daar een wat “aflopende zaak “is. Dit heeft onze wethouder blijkbaar ter harte genomen, vandaar dat
enkele weken terug een behoorlijke hoeveelheid zwarte aarde
op de ijsbaan lag en deze
vervolgens een dagen
later op de juiste wijze
werd verdeeld over het
ijsbaanterrein. Hierover waren en zijn
wij content. Het water kan er nu op en
de palen kunnen geplaatst. Volgens goed
gebruik geschiedt dit
op of om 01 december
en het blijft normaliter
tot 01 maart, maar gezien
dit jaar is deze datum thans
niet onomstreden.
Uitgeest zou Uitgeest niet zijn, als er
toch een medeparochiaan zich tot mij wendde
met de volgende mededeling. Er lag nu wel nieuwe
aarde op de ijsbaan, maar als straks het water weg
was, duurde het nog wel een hele tijd, alvorens hij
weer kon gaan voetballen op de ijsbaan. Los van het
feit, dat ijsbaan en voetbalveld zich nogal moeilijk
met elkaar verdragen, heb ik hem toch ter geruststelling het volgende verteld. Indien het water straks zijn
gebruikelijke gang naar de sloten vindt, wordt direct

IJsclub Uitgeest
hierop, nadat de ijsbaan is drooggevallen, de ijsbaan
ingezaaid met het zogenaamde “zoemgras”. Dit is een
grassoort afkomstig van “Herbu”, een van de landen
van Frans- Polynesië, gelegen in de Stille Oceaan. Ligt
ten oosten van Australië. Herbu betekent in het Hollands grasrijk of mooier gezegd ‘Gras Rijk” Zoemgras
heeft zijn naam te danken aan het feit, dat het snel
groeit; zodat je het bij wijze van spreken kan horen
groeien. Nu zal dit hier wel niet gaan met al dat vliegtuiglawaai, maar het resultaat is dezelfde als daar in de
Stille Oceaan. Hoewel dat ook hier niet geldt is het wel
een gegeven, dat in Herbu verhoudingsgewijze meer
kinderen worden geboren, dan in de omliggende eilanden. Er zijn sterke aanwijzingen dat het zoemgras
vruchtbaarheid stimuleert. Indien je dus met je lieftallige daar in dat gras nedervlijt, is het misschien toch
beter naar het zoemen van het gras te luisteren. Mijn
mede-parochiaan keek mij vervolgens wat onderzoekend aan en zei, dat hij dan maar eerst een tijdje gaat
vissen. Ook daar had ik hem nog iets over willen ver-

tellen, maar daar had hij geen oren naar en vertrok.
Indien u dit uw leest, hoop ik, dat Koning Winter zich
op een onbedaarlijke wijze heeft gemeld; dat heel Nederland tenminste een maand in de vorstverlet( bestaat dat trouwens nog ?) en dat alle tochten, waar
ook in Holland kan worden gereden. Ik hoop in ieder
geval menigeen van u op de ijsbaan te mogen ontmoeten.
Ik eindig met u allen een sfeervol Kerstmis toe te
wensen en dat voor 2019 in ieder geval een van uw
wensen in vervulling mag gaan, maar dat de meest
belangrijkste wens in uitvoering zal blijven, namelijk,
dat de uw gezondheid op het vereiste peil mag blijven,
want dat blijft de grootste schat.
Herman van Sambeek

IJsagenda
Datum
29 december
29 december
2 januari
6 januari
18 januari
19 januari
27 januari
2 februari
9 februari
24 februari
9 maart
16 maart
17 maart
30 maart

Tijd
19:45-23:00
21:00
18:00-20:00
21:15-23:00
19:30-22:00
18:00-21:00
18:45-23:00
17:30-23:00
18:00-20:00
17:30-20:45

Evenement
1e jeugdschaatsles
Clubwedstrijd
Buffelavond 5
Categoriewedstrijd
Buffelavond 6
Sinterkerst en nieuw
Zesbanen Alkmaar
Clubkampioenschappen
Volharding bokaal
Clubwedstrijd
Forty Six bokaal
Mini 11stedentocht jeugdschaatsen
Sluiting ijsbaan de Meent
Deadline voorjaareditie clubblad
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Baanverzorging(landijsbaan)schema
2018 & 2019
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 Nico Brantjes.
•
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 4 = 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
Groep 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Koen van Egmond
(Groepshoofd)
Klaas Beentjes
Tinus Hopman
Kees Molenaar
André Starreveld
Anne Schoon
Kris Aardenburg
Sanne Veenboer
Rob de Vries

Groep 2
Telefoonnr.
314913
314708
316213
314489
0653510684
320020
252949
311969
314240

Groep 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Aad Tock
(Groepshoofd)
Joris Beentjes
Joni Krom
Jamie de Vries
Brian Bloedjes
Merel Schouten
Thomas Jongejans
Roos de Boer
Nicky Thelose
Willem Brantjes
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Telefoonnr.
310726
310168
315415
314240
313413
313557
314434
251756
316188
310131

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Patrick den Elsen
(Groepshoofd)
Brian Bloedjes
Nico Goeman
Martijn de Ridder
Peter Vosse
Femke Jongeotter
Benno van Tol
Marcel Vosse
Mike Roelands
Patrick Roelands

Telefoonnr.
312344
313413
310329
0653405855
314626
0649388258
316368
314626
314848
314848
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Achter de schermen in Alkmaar
Veel mensen zullen zich niet afvragen hoe de abonnementen worden geregeld voor
het schaatsen in Alkmaar en wie daarover gaat.
Daarover willen we jullie even bijpraten.

Tot vorig jaar werd door Het Gewest Noord-Holland
Utrecht (onderafdeling van KNSB) voor Noord-Holland
en Utrecht onderhandeld met alle kunstijsbanen over
hoeveel uren er beschikbaar moeten zijn voor trainingen en wedstrijden. Dit leidde jaarlijks tot een verhoging van de abonnementskosten en daarover waren
ijsclubs zeer ontevreden. Het schaatsen is in verhouding met andere sporten toch al duur en daarom vinden de ijsclubs elk jaar een verhoging niet bepaald
reclame voor de sport. Het bleek dat het Gewest alle
kosten van alle ijshuur bij elkaar optelde, hun kosten
daarbij optelde en vervolgens vaststelde wat de kosten
per abonnement zouden zijn hetgeen jaarlijks tot een
verhoging leidde.
Er is lang nagedacht hoe dit te veranderen en uiteindelijk hebben de clubs die in Alkmaar schaatsen besloten
de samenwerking met Gewest Noord-Holland Utrecht
op te zeggen.
Hierop is een federatie opgericht om als rechtspersoon
te kunnen onderhandelen met ijsbaan De Meent. De
federatie heet SFA hetgeen staat voor Schaats Federatie Alkmaar. Er is een driekoppig bestuur (met een
dringend verzoek om ondersteuning door een secretaris) Henk den Uil, Lex Pannekoek en Otto Bruschke.
Deze mensen hebben veel werk verricht in de afgelopen twee jaren want het afscheid nemen van Gewest
is geen kattenpis en het oprichten van een federatie
evenmin. Alle ijsclubs moeten wel mee in de besluiten
die daar vallen.
In eerste instantie zou het Gewest nog een bruidsschat
meegeven maar door een frictie met een langer lopend
contract met Vechtse Banen bleek dit tot 0 gereduceerd dus moest SFA zonder enig startkapitaal beginnen.

trainingen vast. Dan wordt het schema voor trainingen
en wedstrijden vastgesteld en vervolgens onderhandeld SFA met de exploitant van de Meent over de huurkosten. De ijsclubs hebben hierin hun inbreng. Hierin
zijn ook schoonrijden en shorttrack opgenomen.
Hiernaast probeert het bestuur ideeën te bedenken
voor het enthousiasmeren en aantrekken van nieuwe
schaatsleden.
In een adem wedstrijden (en in mindere mate trainingsuren) benoemen is wat kort omdat daar veel bij
komt kijken, de scheidsrechters, de klokkers, de tijdwaarneming en het dweilen. Allemaal onderdelen die
het bestuur met hulp van veel vrijwilligers moet regelen. Ook het gebruik van ruimtes en apparatuur is
overlegd met de exploitant van de ijsbaan.
Het vaststellen van het aantal trainingsgroep leden is
altijd een beetje koffiedikkijken omdat na het opstellen
van de begroting en later in het seizoen leden kunnen
afzeggen of aanmelden. Aanmelden is geen probleem
maar een terugloop van het aantal is dat wel omdat
dan de kosten over minder leden moet uitgesmeerd.
Het laatste is nu het geval. Alle IJsclubs kampen met
een terugloop. Afgesproken is dat per einde jaar weer
wordt bezien of de begroting dekkend is of dat er moet
ingeleverd op ijsuren om dat voor elkaar te krijgen.
Dat blijft lastig maar wel nodig.
Als je weer eens lekker een wedstrijd rijdt of een fijne
training hebt gehad denk dan even aan al die personen
die dat gratis en voor niets mogelijk maken en zo proberen de kosten binnen de perken te houden.
Zo, dan ben je weer bijgepraat.
Het Bestuur

Wat doet SFA allemaal?
SFA stelt op basis van prognose van aantal trainingsgroep-leden de nodige ijsuren voor wedstrijden en
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Clubkleding bestellen??
Het winterseizoen is al begonnen en iedereen is al weer aan het schaatsen! Maar wat
als blijkt dat je het tenue van vorig jaar niet meer past of dat het wat sleets is?

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 altijd even bellen naar 06-28277424.
Joris Beentjes
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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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It giet oan!
Graag wil ik de gemeente bedanken voor het egaliseren en losmaken van onze landijsbaan. Er is totaal ruim 200m3 zand aangevoerd, de grond losgemaakt en uitge-
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vlakt, waardoor de baan nu veel vlakker is geworden en er dus minder water op de
baan hoeft.
Daarnaast dank aan alle vrijwilligers om op zaterdag 1 december te helpen klaar te
maken van de baan. Het ging vlot en het was ook nog gezellig na de klus. Het ligt er
allemaal weer perfect bij. Laat de winter maar komen.
Bijgaand twee foto’s van
de ijsbaan tijdens en na de
werkzaamheden.
Groet,
Nico Brantjes (ijsmeester)

Links een stukje over onze IJsmeester
en ijsbaan in de Uitgeester.

IJsclubblad -

Winter 2018

13

IJsclub Uitgeest
Landijsbaan winterklaar maken
Zaterdagochtend 1 december gingen we de landijsbaan winterklaar maken. Met alle vrijwilligers gingen we de
palen in de grond zetten, afval rond het clubgebouw op ruimen, alle bladeren en onkruid weg halen en de ramen
lappen. Rond half 11 kwam Joris met gevulde koeken en koffie. Toen we klaar waren ging de pomp aan. En RTV
IJmond en Noord-Holland kwamen filmen. Laat de winter nu maar komen.
Mike en Patrick Roelands

14 IJsclubblad - Winter 2018

IJsclub Uitgeest
De Doorgeefpen
Wat is je naam: Stan de Ruijter
Wat is je geboorteplaats: Amsterdam
Hoe oud ben je nu: 11 jaar
Heb je nog broers/zussen: 1 broertje: Nick
Wat zijn je hobby’s: Spelletjes spelen en skeeleren
Op welke school zit je nu: Bassischool De Kornak
Wat is je lievelingseten: Pizza
Welk tv-programma vind je leuk: Jeugdjournaal
Wie is je idool: Koen Verweij
Van wat voor muziek houd je: Pop muziek
Wat zou je doen met 1 miljoen: Een villa kopen
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen: Bootcamp
Waarom heb je gekozen voor schaatsen: Ik vind het leuk en het is een individuele sport
Je hebt een hekel aan: Kou
Je kunt genieten van: Het strand
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen: Skydiven
Je zou eventueel emigreren naar: Spanje
Je hebt bewondering voor: Max Verstappen
Je kunt absoluut niet: Winnen van Chris Wokke op de 500 meter
Wie is je favoriete schaatser/ster: Patrick Roest
Wat wil je later worden: Kok
Wat is je favoriete vakantie bestemming: Canarische Eilanden
Hoe lang zit je al op schaatsen: 3 seizoenen
Wat is je leukste kamp ervaring: De dropping
Aan wie geef je de pen door: Casper Schut
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Lieve allemaal
Dit jaar was Sinterklaas nog niet aangemeerd of de pieten sprongen al van dek,
Sint wist niet waarheen en vond het maar gek.
De laatste Piet rende net de hoek om dus Sinterklaas haastte zich op Ameriko’s rug,
na een uur zoeken vond hij ze allemaal op de Castricummerweg terug!
Daar stonden alle Zwarte Pieten op een rij,
en oh wat waren ze blij.
“De ijsbaan is nog steeds de ijsbaan!” riep er een naar de Sint,
ja zelfs Sinterklaas werd toen zo blij als een kind.
Want er was veel pret en vertier afgelopen maart,
dat stemde iedereen gelukkig, de ijsbaan staat weer op de kaart!
De leden hielpen allemaal even enthousiast van Thijs tot Aad en van Rosa tot Koen,
daarna met z’n alle bowlen, het was een geweldige afsluiting van het seizoen.
Het kamp dit jaar naar Bergen was een geslaagde reis,
in Bergen denken ze nu: Uitgeesters zijn niet wijs.
Tijdens de dropping boeketjes plukken, rode dingen verzamelen en ondertussen zingen,
met de bonte avond was iedereen verkleed voor het optreden en daarna lekker swingen.
Van de zomer was het zo warm Sinterklaas zag jullie hijgen, puffen en zweten,
maar de trainingen werden aangepast en de hitte was zo vergeten.
Zo liepen jullie door de bossen, bij het Uitgeester-strandje en ín het Zwaansmeer,
de trainers bedachten vaak wat origineels en vermaakte jong en oud elke keer.
Gelukkig is de winter nu echt ingetreden,
en zijn er nog zonder Koen zijn clubkampoen-tips al PR’s gereden.
Bij de marathon is Uitgeest ook goed vertegenwoordigd, Sinterklaas zag de jongens en meiden,
met transponders en helmen achterelkaar over het ijs glijden.
Alleen nog een nieuwe redacteur voor het clubblad gevraagd,
Thijs deed het goed en nu wordt er iemand anders uitgedaagd.
De ijsbaan ligt er alvast keurig glad en verzorgd bij,
IJsclub Uitgeest, maak jong en oud weer blij.

Groeten van Sinterklaas en Zwarte Piet
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Sinter Kerst & Nieuw
19 januari 2019
Met sinterklaas die net weer naar Spanje is vertrokken en met kerst en oud & nieuw
in het verschiet vinden wij het weer tijd om gezellig met z’n allen bij elkaar te komen.
We willen jullie daarom graag op zaterdag 19 januari uitnodigen om alle feestdagen te vieren en er een leuke
avond van te maken.
Waar?		
Wanneer?
Hoe laat?
Kosten?		

IJsbaan te Uitgeest
19 januari 2019
19:30 tot ongeveer 22:00
3 euro

Laat graag even weten of je ook van de partij bent! Dit kan door het geld in een envelop met je naam er op. Je
kunt het inleveren op de ijsbaan, bij een van ons, bij Joni (Sleutelbloem 12) of Sanne (Rozeknop 29) in de brievenbus te doen.
Wij hebben er alweer zin in!!
Groeten, de Jeugdcommissie
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Het interview
Je plaveit de weg
Van een eindig pad
En vóór je het merkt
Heb je het al gehad
Ik moet op het Nieuwland zijn in ons mooie dorp Uitgeest. Het Nieuwland bestaat al heel lang, dus zou het
beter Oudland kunnen heten. Het was altijd een stukje
appendix waar je weinig kwam. Het straatje loopt vanaf het Hoorne richting het Uitgeestermeer. Je rijdt erin
en voor je het weet rijd je tegen een stalen hek. De
weg stopt daar en is een mengelmoes van leuke losse
huizen en huisjes aan een blok tegenover verloren gegane oud industrieel erfgoed. Ik moet bij nummer 31
zijn. Jan Schoemaker woont daar (ja, zonder n) met
zijn vrouw Marian en ik ga als ijsclublid en schaatsenrijder bij hen langs met een opdracht.
Jan is de zoon van Willem Schoemaker, voormalig
ploegbaas bij de Hoogovens en wij kennen hem nog als
een bijzonder sportief man, die in zijn 88e levensjaar
nog fietste en zelfs op het Alkmaardermeer schaatste.
Jan werd geboren in 1959 en kreeg het sportieve virus
van zijn vader mee, hoewel dat in zijn wilde haren tijd
niet helemaal klopte. Hij heeft een broer (Wil) en een
zus (Gerda). Hij trouwde in 1984 met Marian Schellevis en ze kregen twee dochters, Kim en Shelley. Inmiddels zijn ze trotse grootouders met 4 kleinkinderen.
Jan heeft een werkzaam leven achter de rug na een
studie werktuigbouwkunde op de MTS. Hij wilde echter
niet zijn hele leven achter een bureau of tekentafel
zitten en koos als buitenmens voor het vrije werk. Hij
heeft aanvankelijk als allround vakman allerlei voorkomende klussen in de bouw gedaan, alvorens hij koos
voor het stratenmakers vak. Een vak waar hij zich de
rest van zijn werkzame leven (40 jaar) mee bezig heeft
gehouden. Eerst een paar jaar bij Co Hes en later bij
Bert van Vuuren. Daarna startte hij samen met Thijs
Hendriks het bedrijf H&S V.O.F., waar hij al 23 jaar mee
samen werkt. Vanwege lichamelijk problemen doet hij
nu, gebruik makend van zijn enorme ervaring, wat
lichtere klussen bij Bos infra.
Die lichamelijke klachten waren te overzien, maar afgelopen jaar ontwaarde zich een groter probleem. Het
was bekend dat Jan al vanaf zijn 21e mede door de
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zaalvoetbal slechte knieën had en zijn rug is door al dat
zwoegen in werk er ook niet beter op geworden, maar
het bericht dit jaar sloeg wel in als een bom. Slokdarmkanker was de conclusie van onderzoeken die hij
had ondergaan. De specialist had geen hoopgevende
uitslag. Jan zal moet accepteren dat hij ongeneeslijk
ziek is en Jan is er gelaten onder. Hij aanvaart dit lot
en zegt een fijne tijd op deze aardbol te hebben gehad.
Na dit dieptepunt kunnen we het beter over hoogtepunten van Jan hebben. Naast huwelijk en geboorte
van de kinderen denken Jan en Marian graag terug aan
de Weissensee, een prachtige reis (5 weken) door Australië en een Fjorden cruise. De Weissensee springt er
uit omdat Jan de alternatieve Elfsteden daar wel 7 keer
daar schaatsend heeft gereden, maar ook op de fiets
en wandelend (’s zomers). Bij sportieve hoogtepunten
komt vooral het schaatsen boven drijven of eigenlijk
boven glijden. Pas op zijn veertigste begon hij echt
liefhebberij te krijgen op de smalle ijzers en dat heeft
geresulteerd in prachtige overwinningen. Kampioen bij
de Masters 3, de Masters 2 en hij bereikte zelfs de
Masters 1 waarin hij ook aan het Zesbanen-toernooi
mee deed. Men zal zich afvragen of dat wel kon met
een niet zo soepele rug en slechte knieën, maar we zijn
het er samen over eens dat de meeste kracht uit de
boven dijbenen moet komen en daar mankeert niets
aan. Hij was op zijn best toen hij al 55 jaar oud was,
een late roeping dus.
Andere sportieve activiteiten zijn het wielrennen en
mountainbiken. Graag reed hij Hoek van Holland – Den
Helder en Egmond – pier – Egmond. Met het wielrennen sloot hij zich aan bij de fietsgroep van onze ijsclub.
Tijdrijden is niet zijn sterkste kant. Maar een vechter is
hij altijd geweest. Zelf zie ik hem dan sterven op een
halve ronde voor het peloton uit en dat gaf hij niet op.
Ontspanning vindt hij in een spannend boek of bij het
rijden met de (Hobby)caravan of camper door Europa.
Ook het fietsen en zelfs het repareren van fietsen is tot
op heden een ontspanning. Als ik over emoties praat
denkt hij graag terug aan zijn laatste vakantie in oktober in Curaçao. Het zwemmen met dolfijnen heeft iets
spiritueels bij hem naar boven gebracht. Het was zo
relaxed en gaf hem een gevoel van saamhorigheid. Dat
gevoel kwam ook omhoog toen hij samen met dochters Kim en Shelley (in de sporen van hun vader) op
de Weissensee schaatste. Er zijn zoveel gelukkige momenten geweest die niet allemaal te benoemen zijn.
Dat geluk geeft hem een tevreden gevoel. Maar kan
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je evengoed tevreden zijn als je zo betrekkelijk jong
al afscheid moet nemen van het leven? Het antwoord
van Jan is volmondig ja en daar heb ik enorme respect
voor.
De trekzak van Marian (soort accordeon) staat op het
dressoir en Beau, de bearded collie, voelt zich helemaal thuis in huize Schoemaker. Samen met Marian,
zijn schoonouders, dochters, (schoon)zoons en kleinkinderen gaan ze ervoor. We wensen hen veel sterkte.

VOOR JAN SCHOEMAKER
In een marathon des levens is de finish niet te zien
Doemt hij op in de verte of is hij er plotseling misschien
Een ijsvloer, sterk en taai geeft meestal geen gevaar
Maar langs de rand van ons kunnen kraakt het hier en daar
Het pad gelegd, de weg gestraat met bakstenen, tegels, banden
Vakkundig een baan op hoogte gebracht voor sterke rug en handen
Hoe kan het dat een mens in kracht belemmeringen merkt
Als onverwacht bij donderslag het lichaam tegenwerkt
De finish, ver gedacht en zo dichtbij, ik zie hem al verschijnen
Mijn groet bij de laatste sprint zie ik in het licht verdwijnen
Nico Brantjes
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FIETSREPARATIE UITGEEST

    
Wij zijn geopend van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 17.00. Nog steeds
met haal en breng service!
06-83896898

www.fietsreparatieuitgeest.nl
info@fietsreparatieuitgeest.nl

Middelweg 36c 1911EH Uitgeest

Snijder
Zienlaan 4 Uitgeest, 0251 310155

Prinses Beatrixlaan 5 | 1911 HP Uitgeest
Telefoon (0251) 31 08 71 | Website www.snijderuitgeest.nl
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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

PROEF DE WINTER
BIJ KLAAS
GEOPEND: WO. T/M MA.
VANAF 16:00 UUR
RESERVEREN OP ONZE WEBSITE
WWW.KLAASUITGEEST.NL

IJsclub Uitgeest

IJsclubblad - Winter 2018

21

IJsclub Uitgeest
Wie was Jeen van den Berg,
levenslang schaatsenrijder
De heren Jeen van den Berg en Bennie van der Weide
keken me goedmoedig aan. Ze hadden een spel kaarten in de hand Ron zeiden de Friezen zin om een spelletje mee te spelen?.
Het was eind Februari 1980 en we bevonden ons in
Oulu, een Finse stad aan de Botnische Golf helemaal in
het noorden van het land. Buiten was het bitter koud
en de volgende dag moesten er 200 kilometer geschaatst worden op het ruige ijs van de zee.
We speelden zwik een kaartenspelletje dat elke soldaat
in het leger leerde. Eigenlijk had ik nog nooit uitvoerig
met Jeen gesproken. De elfstedenwinnaar van 1954
bleek aardig, rustig en met een heilig vuur om te winnen. Ook in een simpel spelletje als zwikken. We babbelden wat over het enige onderwerp dat ons die dag
interesseerde schaatsenrijden.
Weet je zei hij wat is er nu mooier dan op een zonnige
dag zo over het zwarte ijs van de Oude Venen te rijden,
dat het zingt onder je schaatsen dan voel je je een met
de natuur.

Een dag later
stonden
we bij elkaar
in de tent bij
de start. Het
vroor
bijna
twintig graden en de
nacht was nog
inktzwart. De
ontspannen
Jeen van den Berg van vierentwintig uur eerder was
verdwenen. De 51 jarige schaatsenrijder was geconcentreerd, hij wist dat er iets spectaculairs ging gebeuren en gelijk had hij.
Onmiddellijk na de start van de alternatieve Elfstedentocht sprong Jan Roelof Kruithof weg, de duisternis in.
Pas na een paar kilometer keek hij om er zat een rijder
achter hem. Ben jij het Jeen riep hij naar de dondere
schaduw ja klonk het dan is het goed, het gevecht van
de ouwde garde tegen de aanstormende jongeren uit
de marathonpeloton was begonnen. Achter het duo
knokten Jos Niesten, Co Gilling, Jos Pronk, Henk Portengen en al die andere gelouterde namen wanhopig
om terug te komen. Het lukte ze niet het gat groeide
gestaag een minuut, twee minuten, na een kilometer
of dertig viel Van den Berg ongenadigd hard. Bewusteloos bleef hij op het ijs liggen. De klap was zo verschrikkelijk dat Kruithof geschrokken bleef wachten tot
er hulp opdaagde, daarna ging hij alleen verder.
Doktor Wiemer onderzocht de gehavende elfstedencrack die langzaam weer bij zijn positieve kwam. Het
is beter dat je stopt concludeerde hij. De elfstedenarts uit Leeuwarden vermoedde een hersenschudding,
maar Jeen rukte zich los en schaatste weg.
Voor alle zekerheid werd op de ontzaglijke ijsvlakte
een ambulance achter de eenzame schaatser gezet.
Hij bloedde uit een wenkbrauw en ik reikte hem vanuit
mijn auto papieren zakdoekjes aan, ik kom weer bij
riep hij diverse keren.
Bij zijn positieve of bij Kruithof vroegen wij ons af in
elke geval maakte fotograaf Theo Hardheid indrukwekkende foto’s. De mentale hardheid van Van den Berg
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was imponerend. Uiteindelijk finishte hij op z’n twintig
minuten van Kruithof, die door zijn concurrenten nooit
meer werd teruggezien, als derde in de sprint werd hij
verslagen door Egbert Vossebelt nog z;n veteraan van
de verre tochten. Het podium was legendarisch drie
oude knarren met bebloede koppen als toonbeeld van
onverzettelijkheid en wilskracht. Over uithoudingsvermogen had ik nimmer te klagen en bij het tikspelen
op de schaats was ik onvermoeibaar zei Jeen al in zijn
autobiografie, die hij in 1956 samen met Piet Maaskant
schreef. Hij ontdekte dat hij schaatsenrijder was, toen
hij als junior bij de voetbalclub aan een wedstrijdje
deelnam en prompt ook de veteranen versloeg. Op zijn
dooie akkertje verdiende hij er een paar Friese noren
mee.
Door de kolenschaarste in de winter van 46-47 kregen
we al snel vrijaf van school. Overal lag ijs. Elke dag
maakte ik tochten door de Oude Venen bij Grouw en het
Prinsenhof bij Eernewoude zei Jeen.		
Hij schaatste veel met zijn neef Jeen Nauta, die in 42
als vijftienjarige de Elfstedentocht al zonder problemen
had uitgereden. Hij zou zeker meedoen Jeen van den
Berg besloot zich ook in te schrijven als 22ste bereikte
hij gelijk met de legendarische Auke Adema de finish
in de buitengewone zware tocht. Hij had iets meer dan
een uur achterstand op Joop Bosman, die als eerste
over de finish schaatste. Die wedstrijd vormde het begin van de unieke carrière van Jeen van den Berg. Cor
Jongert, elfstedenwinnaar in het befaamde pact van
Dokkum in 1940 werd zijn trainer. Hij woonde toen
in Suameer, waar hij in een kennel hazewindonden
kweekte. De droogtrainingen vonden zomers plaats in
het gymnastieklokaal van Warga en de ijstrainingen
begonnen zodra het ondergelopen land bij Wartena
stevig genoeg bevroren was. Daar debuteerde Jeen
van den Berg op zijn tweede hands noren, van Jongert had hij twee onderstellen van verschillende makelij gekregen en kortebaancrack Barend van der Veen
monteerde er een paar schoenen op. Noren werden in

Nederland nog nauwelijks gemaakt en als gevolg van
de schaarste aan deviezen ook niet ingevoerd.
Jeen van den Berg ontwikkelde zich tot een sterk langebaanrijder, die in 1956 in Cortina Amoezzo 24ste op
de 5000m en 1960 in het Amerikaanse Sqaw Valley
19ste op de 5000m en 22ste op de 1500m de Olympische spelen haalde.
Maar zijn naam maakte hij op 3 februari 1954 toen
hij toch verassend de elfstedentocht in recordtijd won.
Twee dagen eerder werd de onderwijzer uit Heerenveen slechts door Jan Charisius en Anton Verhoeven
geklopt in de 100 kilometerslange elfmerentocht.
Inmiddels heeft Jeen van den Berg zeven elfstedenkruisjes in zijn kast hangen 6de in 1956, 3de in 1963
en de laatste drie tochten als toerist. Er volgde een ongehoorde hoeveelheid wedstrijden. Hij won op natuurijs langebaanwedstrijden en klassiekers en hij werd
op zaterdag 3 februari 1973 de eerste kampioen van
Nederland op de marathon. De wedstrijd werd gehouden op het ijs van Thialf in Heerenveen. Van den Berg
was 45 jaar maar nog steeds begiftigd met een jeugdige vechtlust schreef het Friese Dagblad. Zelfs op zijn
68ste schaatste hij nog wedstrijden, op 6 januari 1996
startte hij in Eernewoude bij de veteranen voor een
race over zestig kilometer. Gemakkelijk reed hij mee
in het peloton. Ik had nog wel een paar rondjes willen
rijden zei hij na afloop ik was nog helemaal niet moe.
Wat is eigenkijk je geheim Jeen vroeg ik terwijl hij naar
de douche liep. Ik heb vijftig jaar getraind zei hij dat
moet er toch een keer uitkomen.
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Uitrusten in een kappelletje
Dit was de kop van een stuk in het nieuwsblad “De Kennemer” van woensdag, 17
oktober jl. en is geschreven door Willem Mooijen.
Wie rustig geniet tijdens een wandeling of fietstochtje
door de Uitgeester-en Heemskerkerbroekpolder naar
Krommedijk treft zomaar aan de kant van de weg een
kapelletje aan. Een prachtig moment om even te pauzeren.
Busch en Dam is een buurtschap tussen de Communicatieweg en Fort Krommeniedijk, die veel van zijn oorspronkelijkheid heeft behouden. De doorgaande weg
met dezelfde naam heeft veel aantrekkingskracht op
fietsers en wandelaars, die genieten van rust en het
wijde landschap. Onderweg treffen wij zomaar in de
polder een houten kapelletje aan. Even een punt om
tot rust te komen.
BUSCH EN DAM. De naam Busch en Dam is Zaans voor
Bos en Dam en komt van de Nieuwendam, die rond
1357 de Crommenije( Oer-IJ) afsloot. Het buurtschap
valt onder de gemeenten Uitgeest en Zaanstad en ligt
ten westen van Krommenie, aan weerszijden van de
Zuiderham. Het kapelletje vindt men ter hoogte van
het tussen 1896 en 1903 gebouwde Fort aan den Ham,
een van de 42 forten van de stelling Amsterdam,
OP DEN UYTERDIJK. Het fraaie bouwsel is in elkaar gezet door leden van een van de kleinste ijsclubs van ons
land ”Nooit gedacht.” De ijsclub uit Busch en Dam bestaat 125 jaar en bij onderzoek van het jubileumboek
over de clubhistorie en de ruim duizend jaar lange
geschiedenis van het gebied stuitte men op gegevens
over een kapel , die daar had gestaan. Zekerheid, vertelt Busch en Dam bewoner Piet Hein Eekel(74) een
van de initiatiefnemers van het boek, kregen wij onlangs in een opgedoken notariële akte uit 1669 waarin
vermeld staat, dat op “den Uyterdyk “ precies op de
plek waar nu hun fraaie bouwwerk staat, echt een kapel stond. Deze dijk, nu bekend als Busch en Dam is
oorspronkelijk de middeleeuwse Sint Aagtendijk tussen Beverwijk en Uitgeest, die in vroeger tijden Beverwijk en omgeving droog moest houden. Naast Busch
en Dam heeft ook in Krommenie en Krommeniedijk
een kapelletje gestaan, die geruime tijd werd bediend
vanuit de moederkerk van Uitgeest.
ECHTE WINTERS. Terloops merkt Piet op, vroeger,
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toen er nog echte winters waren, werden er vrij veel
schaatswedstrijden gereden, zowel voor volwassen als
voor de jeugd. Elke winnaar kreeg een prijsje in de
vorm van een beker of een medaille. Dat liep flink in de
papieren en moesten we nadenken om het contributiegeld te verhogen van twee naar drie gulden. Heden
ten dagen met die slappe winters, houden wij dik geld
over.
TACHTIGJARIGE OORLOG. Het kapelletje , met symbolisch de naam Sint Aagten Capel, is niet al te groot en
eenvoudig te verplaatsen. Piet heeft het voorzien van
zelfgemaakte panelen, waarop de geschiedenis van
Nederland in het algemeen en dat van deze streek in
het bijzonder vertelt. Wie hier aanloopt, weet in drie
minuten, hoe het zit, vertelt hij lachend. Het verhaal
begint bij Viking Rorik, de gesel van de Lage Landen en
gaat via de Franken naar de Hollandse graven en verder naar de Spaanse overheersing. De oude kapel “op
den Uyterdyk” werd verwoest in 1568 aan het begin
van de Tachtigjarige Oorlog[ Nederlandse Opstand}
die duurde tot 1648, met een tussenliggende vrede(12
jarig Bestand), niet door de Spanjaarden , maar door
de Geuzen, die dus alles vernielden maar ook een ieder
vermoordden, wat katholiek was. Echter nu 450 jaar
nadien, staat daar weer een kapelletje, met een torentje van hout weliswaar, maar toch. Naast het verdiepen
in de geschiedenis leent het kapelletje zich uitstekend
voor een overpeinzing, schrijven in het gastenboek en
genieten van rust en landschap om gewoon de meegebrachte krentenbollen ter nuttigen.
SAMENKOMST. Elke zondag rond half elf wordt er een
ludieke samenkomst gehouden. Onder leiding van de
kapelmeester Piet. Passanten kunnen spontaan meezingen met liederen, die de geschiedenis weergeven.
Ballade ter ere van Sint Agaatha en Ahoi. Ahoi, wat
is de polder mooi. Busch en Dam kent zelfs zijn eigen
volkslied, merkt Piet en passant op. Sommigen wandelen de pelgrimsroute naar het graf van de apostel
Jacobus de Meerdere in Santiago de Compostella; andere wandelaars zijn minstens even tevreden met de
houten Sint Aagtenkapel Busch en Dam.
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3000 meter of
30 jaar trainer bij Schaatsclub Uitgeest
Voorbereiding en warming up
Het waren koude winters waarin we jaar op jaar op de sloot konden schaatsen. Mijn avontuur als schaatser en
schaatstrainer begon bijna 30 jaar geleden, zoals velen bij het jeugdschaatsen van IJsclub Uitgeest. Met de bus
vertrokken we met 80 kinderen naar de ijsbaan in Alkmaar om daar in groepjes te leren schaatsen. De beste
warming up voor vele jaren schaatspret. Die busreis was al bijna even leuk als het schaatsen zelf.
In die tijd organiseerde mijn vader Cor Nelis nog het jeugdschaatsen en gaven mijn zussen Danielle en Immy
maar ook mijn broer Wouter jeugdschaatsles.
Als pupilletje van 11 ging ik over naar de trainingsgroep van IJsclub Uitgeest. Ik had mijn D diploma voor de slalom en mijn E diploma voor de sprint. (Of andersom maar dat weet ik niet meer zo goed.) In ieder geval mocht
ik beginnen bij de trainingsgroep. Hier leerde ik echt schaatsen! Zolang als ik me kan herinneren was Wim van
Hoollwerf mijn trainingsheld, maar daarover later meer .
Eerst wat inrijden want let op: over enkele seconden gaat de 3000 meter of 30 jaar trainer van start.
Naar de start
Het jeugdschaatsseizoen ging weer van start. Trainer Kees Duin kon wel een extra hulp gebruiken. Aan mij de eer
om te leren hoe het was om trainer te zijn.
Klaar?
Terwijl nog enkele klasgenoten van mij gewoon les kregen, mocht ik de oefeningen voordoen. Wat was het fantastisch om diep te zitten. Ik heb me wel eens afgevraagd waar ik dat diepe zitten heb geleerd en als ik terugkijk
dan was dat dankzij Kees Duin.
Af
Na enkele weken of maanden had Kees wat nieuws verzonnen. Ik kreeg een blaadje met oefeningen om al vast
te gaan beginnen. Dan kon hij zijn eigen schaatsen (en die van de talloze kinderen met onmogelijke houtjes)
vastveteren. De Zandstra’s bestonden nog niet en het vastmaken was niet zo 123 gepiept.
Aan mij de eer om de eerste oefening voor te doen. Een van de belangrijkste oefeningen van het schaatsen: Op
1 been staan en recht op je schaats staan, gevolgd door talloze variaties.
Als je de eerste bocht hebt overleefd dan komt de volgende er alweer aan.
De eerste bocht
Binnen no time werd ik ook als meester aangesproken. Kees bleef hameren op diep zitten en gaf niet alleen de
jeugdschaatsers complimenten over hoe veel ze vooruit gingen maar ook mij over het goed voordoen. Ik kan
mij niet meer herinneren hoe oud hij in die tijd was maar hij kon in ieder geval niet meer zo diep zitten als ik. 😊
De eerste ronde, de eerste jaren
Tot mijn 15e heb ik samen met Kees les gegeven .
Eén van de mooiste momenten bij het Jeugdschaatsen blijft het stampen. Op een veel te koude winterdag, op de
ijsbaan in Uitgeest maakten we een kring om te stampen, gevolgd door het zijwaarts stappen. Ik zag een klein
puntje blauwe lucht in de hoek en besloot de kinderen gek te maken met de zonnedans. (Vergelijk het met hoofd
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schouders knie en teen), tsjoe tsjoe wa wa, alleen dan op de schaatsen. Een evenwichtsproef die werd beloond
door, u raad het al, zonnestralen! Wat een feest.
In de trainingsgroep werkte ik hard aan mijn PR’s. We werden op gezweept door Wim van Hoollwerf, wat een
passie voor de sport, niks was te gek. Ik herinner mij trainingen waarbij we met elkaar op de rug de kruisberg op
moesten, of kilometers paardenpad rennen, achter Robert Zoetmulder aan. Als trainer dacht ik vaak terug aan
deze pijnlijke momenten.
Wanneer één van mijn pupillen ooit klaagde over pijntjes of buiten adem liep te steunen dan dacht ik terug aan
mijn trainingen : “Niet zeuren je bent nu beter aan het worden.”
De tweede ronde, spaar je krachten
De eerste volle ronde zit erop nu werken aan je techniek en laat je niet gek maken. Tijdens de drie kilometer moet
je ervoor zorgen dat je goed je slag te pakken krijgt. Versnellen in de bocht en vooral in een flow raken. 1 met
het ijs en genieten van je eigen snelheid!
Hier ben ik aan ijsclub Uitgeest verknocht gekraakt en vind ik schaatsen een van de leukste sporten die er zijn.
Leeftijden worden door elkaar gemixt, jongens en meiden van verschillende niveau’s, alles schaatst en traint met
en door elkaar. Geen strijd of irritatie wanneer iemand minder goed presteert.
De eerste 1000 meter zit erop
Zo heb ik tot mijn 18e jaar jeugdschaatstraining gegeven en heb ik de opleiding voor JSL afgerond: (Jeugd
Schaats Leider). Mijn stage liep ik bij een ijsclub in Zuid-Holland waar ze verrast waren door een van de oefeningen die ik deed. Een estafette waarbij iedereen na het wisselpunt de andere rij moest aantikken en daar weer
achteraan in de rij aan moest sluiten. Iedereen moest 2 keer… oftewel je moest 1 keer starten voor de linker rij
en 1 keer aan de rechter rij. Er is dan uiteindelijk wel 1 groep de winnaar maar wie daarin gestart zijn weet niemand eigenlijk meer omdat iedereen daar wel een keer is gestart. Een spannende strijd zonder scheve gezichten.
Nu begon ik met training geven bij onze trainingsgroep.
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1500 meter
Iedere maandag en woensdagavond uit het werk naar Alkmaar. Na een aantal jaren kreeg ik ook de veteranen
onder mijn hoede. De eerste trainingen vergeet ik nooit meer en de heren zelf ook vast niet.
In de eerste training lukte het me de hele groep uit hun comfort zone te halen (inclusief eeuwig clubkampioen Willem Brantjes). Voor deze eerste training had ik allemaal kussentjes meegenomen. Als het zou lukken om 1 ronde
te schaatsen met het kussentje geklemd tussen buik en benen dan zaten ze diep genoeg. Gelukkig deden ze het
allemaal en kwamen allen tot de conclusie dat dit nog niet zo eenvoudig was. Er was ruimte voor verbetering.
In de tweede training ging ik nog verder door de heren te laten vallen. Wat? Ja vallen want van vallen en opstaan
leer je het meest. En als je niet durft te vallen dan durf je ook niet voluit te trainen.
Halverwege de 3000 meter begin je er lekker in te zitten maar je weet dat je nog even moet. Gelukkig kun je je
optrekken aan je tegenstander of krijg je met een beetje geluk je voorganger in zicht.
2000 meter (op 1 schaats)
Nadat ik mijn tweede kindje kreeg lukte het me niet meer om het trainen op de ijsbaan in Alkmaar te combineren met mijn verplichtingen thuis. Kees Molenaar herkende dit wel en vroeg of ik nog wel de zomertraining wilde
doen. Met veel plezier heb ik dit nog vele jaren gedaan. We verplaatsten de trainingsdatum van dinsdag naar
donderdag omdat dit beter uit kwam voor mij met als gevolg dat een aantal fanatiekelingen op zowel de maandag
als de donderdag kwamen trainen. Heerlijk!
Met de zomertraining startte ik vaak met een stukje freerunning. Overal overheen, onderdoor en bij een lekker
zonnetje, hop het Zwaansmeer in. Heerlijk die koppen van de nieuwkomers als je zo “met schoenen en al” het
water in rent.
De bel voor de laatste ronde
Helaas kozen mijn eigen kinderen niet voor schaatsen en stond ik ook op het voetbalveld conditietraining te geven. Maar ik wilde nog niet stoppen met de schaatstraining.
Laatste bocht, klats in de boarding
En dan met trillende benen van de inspanning ga je het laatste rondje in. Zit er nog een eindsprint in?
Nee, niet vallen! Klats in de boarding.
Bij het klussen in huis, m’n enkelband gescheurd en plots kon ik geen training meer geven. Met pijn in het hart
belde ik Kees om te melden dat ik het niet zou redden om dit jaar zomertraining te geven. Zo komt er ineens een
eind aan jaren schaatstrainer zijn. Een hobby die ik vele jaren met heel veel plezier heb uitgevoerd.
Hiermee eindigt mijn wedstrijd die niet voelt als een strijd maar als een levensles waar ik gigantisch van heb
genoten.
Voor iedereen die van mij training heeft gehad. Vergeef me voor de dagen spierpijn in de bovenbeentjes en in de
lachspieren!
Voor degenen die als puber de kantjes eraf liepen: Die schop onder je kont, graag gedaan!
Voor al diegenen die de oefeningen net niet goed of net iets moeilijker uit wisten te voeren, bedankt voor de
inspiratie!
Voor alle schaatsliefhebbers tot ziens op de ijsbaan in Alkmaar, of op onze mooie landijsbaan in Uitgeest, of gewoon in het dorp.
Joost Nelis
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Waarom marathonschaatsen
									 zo leuk is.. ?
Je rijdt met iedereen van je eigen leeftijd tegelijkertijd een wedstrijd. Dit is natuurlijk
heel gezellig (ook voor de start en in de kleedkamer), omdat iedereen tegelijk start
en niet iedereen om de beurt moet starten zoals met de langebaan. Het marathonnen
is voor ALLE leeftijden, van de pupillen tot aan de masters!
Je rijdt een wedstrijd van rond de 10 minuten, in plaats
van dat je ongeveer 1 minuut op het ijs staat. Hierdoor
ben je dus langer op het ijs bezig en zo is de tijd waarvoor je naar de ijsbaan komt ook meer waard.
In plaats van alleen hard rijden, ga je ook tactisch kijken naar je tegenstander om toch sneller te zijn. Omdat de wedstrijd zo lang duurt, geeft het ook niet als
je een foutje maakt of even een rondje iets minder
hard gaat. Zelfs de kans dat je na een val nog wint,
is aanwezig😊  Bij  de  marathon  geld  dus  ook:  wie  niet 
sterk/snel is, moet slim zijn! Een wedstrijd bestaat uit
kijken wat je tegenstander doet, kijken of je misschien
op een goed moment weg kunt rijden om zo te kunnen
winnen of voor de tussensprints rijden om zo punten te
verdienen voor het sprintklassement. Alle wedstrijden
tellen ook mee voor het eindklassement, dus over het
hele seizoen komt er ook een winnaar uit.
Een drempel voor mensen is het feit dat je een helm,
scheen-/enkelbeschermers, snijvaste handschoenen
en een transponder moet kopen, omdat dit toch aardig
wat geld kost op het eerste gezicht. Echter, een helm,
scheen-/enkelbeschermers en snijvaste handschoenen
kun je ook in de training goed gebruiken. De kans dat
je daar valt, dat iemand met zijn ijzers tegen je schenen aan komt of dat je in je eigen enkels snijdt, is net
zo groot als tijdens de marathon zelf. Nog een voordeel
is dat je met deze veiligheidskleding jaren kunt doen.
Een transponder kun je ook in de training heel goed
gebruiken. Ten eerste kun je kijken hoeveel rondes je
hebt gereden (ook hoeveel rondes je al hebt gehad
van een opdracht) en hoe snel je deze gereden hebt.
Omdat het gelijk bij de doorkomst over de finish op het
bord staat, kun je bijvoorbeeld gelijk zien hoe snel je
snelle rondje was in de training!
Vind je het leuk om een keer mee te doen, neem dan
contact op met: ottobruschke@hetnet.nl. Otto is de
voorzitter van de marathon en weet er dus alles van
af. Het seizoen is al begonnen, maar je kunt het altijd
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een keer proberen en als je het leuk vind, kun je de
rest van het seizoen ook mee doen.
Ik, Ruud van Egmond, ben zelf zoals je leest erg fan
van het marathonschaatsen. Ik ben hiermee begonnen toen ik ongeveer 12 jaar oud was, omdat ik een
keer met Mike de Vries mee ging om het te proberen.
Sindsdien heb ik het marathonvirus te pakken en ben
ik er nooit meer mee gestopt. Na een aantal jaar bij
de junioren te hebben gereden, ben ik eerst bij de C2
(de groep vanaf 16 jaar) gaan rijden en toen ging het
zo goed dat ik bij de C1 mocht rijden. De C1 is ook
vanaf 16 jaar, maar er wordt sneller gereden dan bij
de C2. Als je bij de C1 rijdt, mag je ook het 6-banen
toernooi gaan rijden. Dit is een regiocompetitie waarbij
je 12 wedstrijden rijdt op 6 ijsbanen: Alkmaar, Haarlem, Hoorn, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nadat
ik hier 4 jaar gereden heb, heb ik het laatste jaar het
klassement gewonnen van deze competitie. Hierdoor
mocht ik de overstap maken naar de landelijke beloften
klasse. Toen werd ik ook gevraagd om bij het team van
de sponsor Bauerfeind te gaan rijden, dezelfde sponsor
die nu ijsbaan De Meent sponsort. Ik rijd nu nog steeds
bij dit team na 4 jaar. Bij het landelijk rijden wij 100
rondes en is het tactische spel nog belangrijker, omdat
we in een ploeg rijden. Dit maakt het extra leuk. Naast
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de wedstrijden op de kunstijsbanen in Nederland en
eventueel natuurijs (wat natuurlijk het allerleukste is),
rijden wij ook elk jaar wedstrijden van 60, 100, 150 en
200 km op natuurijs op de Weissensee in Oostenrijk.
Ik heb nu al zin om daar weer heen te gaan. Het is erg
afzien altijd, goed tussen de scheuren door kijken, niet
proberen te vallen, onderweg eten en drinken aanpakken (en opeten) en de finish halen.
Ik hoop dat ik jullie hiermee enthousiast genoeg maak
om het een keer te gaan proberen, want het is te leuk
om het niet te doen.
Ruud van Egmond

Marathon D2
Na een paar jaar weg te zijn geweest wordt IJsclub Uitgeest eindelijk weer vertegenwoordigd bij de dames 2 van het marathonschaatsen in Alkmaar.
De eerste vijf wedstrijden van het seizoen zitten er inmiddels weer op. Hier hebben Femke, Nicky en ik al weer
veel plezier van gehad. Wat zeg ik nou, plezier?! Het is eigenlijk best heel zwaar die twintig rondjes! Het peloton
rijdt ongeveer net boven de 40 seconden per rondje. Goed voor de conditie! En dit is ook een van de redenen dat
wij Uitgeesters hier weer graag aan meedoen. Deze extra training is een goede hulp voor de langebaanwedstrijden. En het is natuurlijk voor en na de wedstrijd erg gezellig samen.
Ook zijn we natuurlijk trots op onze clubgenoten die regelmatig op het ijs staan om alle rondjes in de kou te trotseren. Zo komen Mike, Patrick en Brian bij de heren C2 in actie, Willem en Kees bij de masters 2 en Nico, Koen,
Rutger en Tinus bij de masters 3.
Al met al een mooie opkomst alles bij elkaar. Iets om als IJsclub trots op te zijn!

Sanne Veenboer

De dames van IJsclub
Uitgeest zijn sinds kort
goed herkenbaar dankzij
de marathonpakken van
Benno!

Foto: Speedskatingphotos.nl

IJsclubblad - Winter 2018

29

IJsclub Uitgeest
De jeugdmarathon
Door: Thijs en Casper
Antwoorden: Casper en Thijs
Hallo, wij hebben elkaar geïnterviewd over de jeugdmarathon. Hier hebben wij vijf vragen waarop wij alle twee
antwoord gaan geven. Hier is de eerste vraag:
Wat is marathonschaatsen?
Een marathon is een wedstrijd waarbij je met een groep, 5 of meer rondes rijden.
Hoeveel marathons zijn er per jaar voor kinderen?
Er zijn elk seizoen zes pupillen marathons.
Wat vonden jullie ervan?
Thijs: Het is leuk om te doen en al je krachten te geven
Casper: Ik vond het heel leuk, want als er meerdere kinderen meedoen dan word ik heel fanatiek.
Hoe ging het?
Thijs: Het gaat goed maar je moet goed je energie verdelen.
Casper: Heel goed voor een eerste keer.

Clubwedstrijd zaterdag 20 oktober
Op 20 oktober was het na de zomer periode alweer tijd voor de allereerste clubwedstrijd van het seizoen. Vanuit
IJsclub Uitgeest deden er slechts 6 deelnemers mee. Aangezien het de allereerste wedstrijd was waren er weinig
PR’s . Alleen Brian en Merel reden deze avond een PR.
Toch was het een sensationele avond, omdat er zowaar een ‘dief’ op het ijs was. Na de finish van de 500m wilde
ik mijn trainingsjasje weer aan doen, maar die was weg! Gezien de weinige deelnemers ging ik bij iedereen langs
om te vragen of zij wisten waar mijn jasje was, maar helaas… Niemand had hem per ongeluk gepakt of gezien.
Zou iemand van Limmen of Castricum heel graag bij Uitgeest willen horen? Na de dweil was mijn jasje nog steeds
niet terecht en begon de 1500m. Voor de zekerheid ging ik nog even langs Kees, die zich voor de start aan het
klaarmaken was, vragen of iemand misschien naar hem toe was gekomen. Ook hij zei dat hij niks had gezien of
gehoord. Tot hij zijn eigen jasje uit wilde doen, want wat zat daar onder: mijn jasje! Gelukkig is mijn jasje weer
terecht gekomen en voor iedereen die zijn jasje neerlegt bij de start: pas op dat Kees hem niet mee neemt!
Femke Jongenotter

30 IJsclubblad - Winter 2018

IJsclub Uitgeest
Clubwedstrijd zaterdag 24 november
Zaterdag 24 november hadden we weer een clubwedstrijd. Je kon kiezen tussen de afstanden 100- 500 meter(alleen
voor de Pupillen en Sanne mocht meedoen als uitzondering), 500-1000 meter en 500-1500 meter. De meeste
van ons allemaal deden de afstand 500-1000 meter omdat het de eerste wedstrijd was waarbij we de afstand
500-1000 meter konden doen. Het was zoals altijd weer een gezellige en sportieve avond. Veel van onze clubleden deden mee zoals Brian, Thomas, Kris, Mike, Patrick, Stan, Thijs, Chris, Casper, Tristan, Sanne, Joni, Femke,
Merel, Luna en trainer Kees. We hebben allemaal weer ons best gedaan en er een gezellige avond van gemaakt.
Ook trainer Patrick en trainer Tinus kwamen ons coachen aan de zijlijn. Patrick, Merel, Stan, Chris, Thijs, Casper
hebben een persoonlijk record gereden op de 500 meter. Patrick(nogmaals), Mike, Thomas, Merel(nogmaals),
Stan(nogmaals) en Thijs(nogmaals) hadden een persoonlijk record op de 1000 meter gereden. Het leuke was
dat Merel en Thomas op de 500 meter als op de 1000 meter tegen elkaar moesten rijden. De eerste keer, tijdens
de 500 meter, had Merel gewonnen! Maar op de 1000 meter had Thomas gewonnen! Thomas moest wel winnen
want anders mocht hij van de jongens niet meer in de kleedkamer komen, haha. Merel zei dat ze hem had laten
winnen natuurlijk ;). Stan was op de 1000 meter 19 seconden sneller dan de vorige keer! Super goed! Ook Thijs
heeft het super goed gedaan! Hij was namelijk 18 seconden sneller dan de vorige keer! Ook vind ik dat Brian het
super goed gedaan heeft op de 1000 meter want hij heeft Luna ingehaald terwijl hij achter haar startte! Jammer
genoeg heeft hij Luna niet een duwtje gegeven of mee genomen naar de finish haha. Nee hoor grapje Brian, goed
gereden.
Aan het einde van December hebben we weer een wedstrijd. Wij kijken er nu al allemaal naar uit!!

Merel en Luna
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AL4 club wedstrijd LUC

AL15 Clubwedstrijd LUC

1. Uitslag 100 meter

1. Uitslag 100 meter

IJsbaan de Meent - Alkmaar
24 november 2018

IJsbaan de Meent - Alkmaar
20 oktober 2018

Pos Naam

Cat

1 Stan de Ruijter

HPC

Jari Kuipers

HC1

Tijd Info

14.93 HT
DNS

Pos Naam

Cat

1 Brian Bloedjes
2 Kees Molenaar

HB2
H60

DSA

12.34

2 Chris Wokke

HPA

13.21 PR

3 Tristan Tijsen

HPA

15.43 HT

2. Uitslag 500 meter
Tijd Info

45.21 HT PR
48.38 HT

3 Luna den Elsen
DB2
4 Femke Jongenotter DN1

50.85 HT
52.33 HT

5 Merel Schouten

54.95 HT

DB2

3. Uitslag 300 meter
Pos Naam

Cat

1 Stan de Ruijter
Jari Kuipers

HPC
HC1

Tijd Info

40.40 HT
DNS

4. Uitslag 1500 meter
Pos Naam

Cat

Tijd Info

1 Brian Bloedjes

HB2

2:21.66 HT PR

2 Kees Molenaar
3 Merel Schouten

H60
DB2

2:31.48 HT
2:48.46 HT PR

4 Luna den Elsen
DB2
5 Femke Jongenotter DN1

Pos Naam

Cat

HT = Hand tijd
FL = Gevallen
DNS = Niet gestart

Tijd Info

1 Brian Bloedjes

HB2

45.91

2 Mike Roelands

HB1

47.48

3 Patrick Roelands

HB1

47.58 PR

4 Sanne Veenboer

DSA

48.18

5 Kees Molenaar

H60

48.63

6 Benno van Tol

H50

49.51

7 Kris Aardenburg

HA1

50.90

8 Femke Jongenotter

DN1

51.69

9 Joni Krom

DN3

53.18

10 Merel Schouten

DB2

54.64 PR

11 Thomas Jongejans

HB2

54.97

12 Chris Wokke

HPA

1:00.78 PR

13 Stan de Ruijter

HPC

1:01.20 PR

14 Luna den Elsen

DB2

1:06.01 HT FL

15 Tristan Tijsen

HPA

1:11.58

16 Thijs Zonneveld

HPB

1:13.35 PR

17 Casper Schut

HPB

1:13.71 PR

2:48.72 HT
2:49.78 HT

3. Uitslag 1000 meter
Pos Naam

PR = Persoonlijk record

Tijd Info

1 Sanne Veenboer

2. Uitslag 500 meter
Pos Naam

Cat

Cat

Tijd Info

1 Brian Bloedjes
2 Patrick Roelands

HB2
HB1

1:34.11 PR
1:36.57 PR

3 Mike Roelands

HB1

1:36.85 PR

4 Benno van Tol

H50

1:40.68

5 Luna den Elsen

DB2

1:44.38

6 Kris Aardenburg

HA1

1:46.21

7 Thomas Jongejans

HB2

1:48.73 PR

8 Merel Schouten

DB2

1:49.16 PR

9 Femke Jongenotter

DN1

1:50.50

10 Joni Krom

DN3

1:52.62

11 Stan de Ruijter

HPC

2:17.00 PR

12 Casper Schut

HPB

2:31.34

13 Thijs Zonneveld

HPB

2:43.59 PR

4. Uitslag 1500 meter
Pos Naam

1 Kees Molenaar
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Cat

H60

Tijd Info

2:32.83
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Koppelkoers en afvalwedstrijd
Vrijdag 14 december werd er voor de derde keer de Pim Keetman Koppelkoers verreden op de IJsbaan de Meent.
Een klein aantal Uitgeesters deden aan deze wedstrijd mee. Elke categorie reed eerst een afvalwedstrijd en daarna een koppelkoers. De koppelkoers deed je samen met je maatje. Samen moest je dan 25 of 35 rondes rijden.
Ruben Stam won de afvalwedstrijd bij de C-rijders. Daarna reed hij samen met Nicky Thelosen
de Koppelkoers en wonnen zij deze wedstrijd ook.
Bij de masters was er een groot deelnemers veld.
Zestien koppels gingen van start! Benno van Tol
zou rijden met Kees Molenaar maar had helaas
afgemeld. Benno kreeg een ander maatje toegewezen: Lucas Pronk. Zij reden een zeer snelle
wedstrijd en reden zelfs in de prijzen!
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Wist u dat…
•
•
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Stan de Ruijter en Thijs Zonneveld hebben vorige maand voor het eerst meegedaan aan de
pupillenmarathon?
Thijs Zonneveld het rondbrengen van het clubblad over genomen heeft van zijn zus Kelly?
Kees het tijdens de eerste clubwedstrijd erg koud had?
Zo koud dat hij het jasje van Femke even wilde lenen?
Hij dit niet verteld had?
Zij de hele dweilpauze op zoek is geweest naar haar jasje?
Hij deze pas vlak voor de 1500m aan haar heeft terug gegeven?
Je hier een verslag over kan vinden in dit clubblad?
Femke nu iedereen aanraadt om goed op zijn/haar spullen te letten?
Want voor je het weet heeft de trainer je jasje gestolen?
Thijs onder zijn schaatspak alleen zijn onderbroek aan heeft?
Casper nog een extra t-shirt aandoet?
En Stan zijn thermo kleren eronder aan heeft?
Stan eigenlijk helemaal niet van kou houd?
Stan en Chris aan elkaar gewaagd zijn op de 500 meter?
Stan graag een keer van Chris wil winnen?
Chris/Thijs/Casper/Stan mee doen met de pupillen marathon?
De concurrenten van Chris in de A klasse zeer onsportief zijn?
Dat Stan/Thijs/Casper in de auto naar de training toe luisteren naar de radio zender: UJALA
Dit om in de stemming te komen?
Dit echt vreselijke muziek is (aldus Stan zijn vader)?
De redactie van het clubblad nieuwe redacteurs heeft?
Dit nu bemand wordt door 4 vrouwen?
Dit niet betekend dat het clubblad automatisch 4x zo dik wordt?
Wij voor de vulling nog steeds afhankelijk zijn van jullie ingestuurde stukken?
Er 84 aanmeldingen zijn voor het jeugdschaatsen?
Dit betekende dat de inschrijving vroegtijdig gesloten werd?
Dat de leiding het erg druk krijgt?
Maar er vol goede moed ingaan!?
De jeugd op zondagochtend uitslaapt?
Zij geen wist u datjes konden verzinnen?
De grote kleedkamer weer open is?
Dat er maar 3 bankjes staan?
Nu iedereen noodgedwongen naast Merel op de grond zit?
Het niet heel erg is omdat de vloer lekker warm is?
Dit heel irritant is om je schaatsen fatsoenlijk aan te trekken?
Thomas verloor van Merel op de 500m?
Thomas daarna wel gewonnen had op 1500m
En Brian en Kris daar niet over te spreken waren tegenover Thomas?
Merel hem op de 1500 had laten winnen omdat ie anders een pak slaag van de jongens kreeg?
Ze vervolgens beide PR hadden?
Er nu 3 trainers op de baan staan tijdens wedstrijden?
De druk nu wel erg hoog wordt?
Thijs de vier dames heeft geholpen met het maken van hun eerste clubblad?
Joni lekkere tosti’s heeft gemaakt tijdens het ‘inwerken’?
Thijs al erg leuke ideeën heeft gehoord?
Dit het aller aller laatste clubblad is die hij heeft gemaakt? En hij dit met veel plezier heeft gedaan?
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