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In dit nummer ...

Van de redactie

De zomer is bijna voorbij. De winter staat 
voor de deur. Voor de ultieme schaatser 
een moment dat snel voorbij mag gaan. Je 
kan niet meer wachten om de ijzers onder 
je voeten te binden en je weer een te voe-
len met het ijs. 11 oktober is het moment 
dat ijsbaan de Meent in Alkmaar weer zijn 
deuren opent. Yes, de trainingen kunnen 
weer beginnen! Even kijken of de zomer-
trainingen zijn vruchten zal uitwerpen en 
er weer PR’s worden gereden. Ikzelf geloof 
dat de jeugdleden een prachtig seizoen 
gaan schaatsen, als je kijkt naar hoe de 
zomertrainingen zijn verlopen. Erg goed, 
kan ik zeggen, want er is een ‘geheim ele-
ment’ aan de trainingen toegevoegd. Welk 
element dat is, kun je in dit clubblad lezen. 

De jeugdcommissie heeft een verandering 
in het team ondergaan afgelopen jaar. Er 
zijn een aantal commissieleden gestopt, 
maar er zijn weer nieuwe leden aan het 
team toegevoegd. We hebben helaas ook 
afscheid moeten nemen met Leo, die ja-
renlang de fietsgroep heeft getraind. En 
natuurlijk zijn er weer een aantal leuke wist 
u datjes over de leden die je nog niet kon. 
Dit allemaal kun je terug lezen in dit prach-
tige clubblad, die ik dankzij de leden zelf 
weer heb kunnen samenstellen. 

De volgende deadline voor het clubblad is 
1 december 2014. Stuur allemaal een 
leuk stukje op, zodat we weer een gezellig 
kerstnummer kunnen lezen bij de open-
haard. 

Veel leesplezier!
Josine Putter 
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Herman zegt ...
Vanuit de bestuurskamer van het Cor Groen Honk licht voorzitter Herman van Sam-
beek zijn kijk op de afgelopen zomer maanden toe en blikt hij vooruit op het ko-
mende schaatsseizoen.
Uitgeest, 4 september 2014. Terwijl ik nog vol-
uit in de zon zit te genieten, maakt de redactie van 
ons clubblad mij erop attent dat een nieuw club-
blad weer aan het daglicht dient te worden toever-
trouwd. Uiteraard. De scholen zijn weer begonnen 
en ook de bouwvak heeft de aftrap weer verzorgd. 
Mocht de zomer in dit land hopelijk zich nog lang 
handhaven, de winter is in andere delen van de 
aardbol al lang begonnen. Helaas kan men in de 
Oekraïne, maar ook daar in landen aan de Middel-
landse Zee het absurde niet met het normale ver-
wisselen.

Het afgelopen winterseizoen mocht die 
naam eigenlijk niet dragen. Ik heb daar 
al eerder iets over gezegd, maar het 
moet mij van het hart dat nogmaals 
op te merken. Hopelijk zullen wij 
dit niet meer meemaken, ofschoon 
je kunt de natuur niet dwingen. Ik 
hoorde laatst iemand zeggen dat 
de natuur van streek is, maar ik 
geloof daar niet in. De natuur laat 
zich nu eenmaal niet dwingen en 
heeft niets met onze seizoenen en 
kalenders te maken. Het zou echter 
wel van enig mededogen getuigen, 
indien de natuur zich voor het ko-
mende seizoen terdege reke-
ning zou houden met onze 
wensen en verlangens. 
Wij hopen en verwachten 
dit toch in groot vertrou-
wen.

Leo van der Meij heeft 
aangegeven het trainer-
schap van ons wielren-
nersgilde te beëindigen. 
Meer dan 20 jaar heeft 
hij hier de kar getrokken, 

vele renners begeleid, en ook veel renners beter 
gemaakt. Het bestuur is hem dan ook veel dank 
verschuldigd. Gelukkig heeft hij gezorgd voor een 
opvolger. Wij wensen hem veel wijsheid, maar bo-
venal veel plezier deze nuttige, maar ook verant-
woordelijke taak, uit te voeren zoals Leo dit heeft 
gedaan.

Ik ben deze zomer op een fietsvakantie geweest 
samen met mijn vrouw. Onze fietsen waren niet 
voorzien van een hulpmotor. Wij gingen via Brug-
ge, Ieper (i.v.m. de 1e wereldoorlog) Oudenaarde, 
Brussel, Leuven en zo weer richting Nederland. Na 

Oudenaarde, gelegen in de Vlaamse Arden-
nen, belandden wij op onze tocht naar Brus-

sel, over de kasseien in die heuvel. Nou 
we hebben het geweten! Onze route lag 
noordelijk van Geraarsbergen. Gelukkig 
konden wij die muur aldaar links, in ons 
geval rechts laten liggen. Regelmatig 
moesten wij het laatste stukje heuvel 
op, van de fiets en naar de top te voet. 
Een plaatsje aldaar gelegen in die 
buurt luisterde naar de naam ‘Zotte-
gem’. Wij hebben daar zeker iets mee 
van doen gehad. Ik zei later tegen 

mijn vrouw, toen wij eindelijk die 
heuvels achter ons hadden 

gelaten, dat deze dag 
een mooie fiets-

tocht was voor 
de fietsers van 
de ijsclub, 
maar niet voor 
hem, die zich 
met het bestu-
ren inlaat en 
ook niet voor 
haar, die daar 
soms ook over 
meedenkt.
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Op de laatste jaarvergadering heeft de algemene 
ledenvergadering toestemming gegeven voor de 
aanschaf van een professionele geluidsinstallatie. 
Ik hoop dan ook van ganser harte dat dit apparaat 
zich kan uiten tijdens de ijspret op onze landijsbaan 
van de winter. Ik ben er zeer nieuwsgierig naar. Om 
die reden hoop ik dan ook, dat ik met velen uwer 
dit mag ervaren. Tenslotte wil ik nog vermelden, 
dat er een opschoning plaats vindt van de adver-
teerders van ons clubblad.

Ik wens een ieder weer alle goeds toe en laat Ko-
ning Winter zich dit jaar weer een op de juiste wijze 
in de ether melden.  

Herman van Sambeek

IJsclub Uitgeest
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Nieuwe rubriek op onze website
Op de website van IJsclub Uitgeest (www.ijsclubuitgeest.nl) is een nieuwe rubriek 
geplaatst. Deze rubriek heet ‘Vraag & aanbod’.
Je kunt hier schaats-, skeeler- of fietskleding en -onderdelen etc. aanbieden of vra-
gen. 

Hoe het werkt bij het aanbieden:

Je stuurt een mail naar vraagenaanbod@ijsclubuitgeest.nl met het object dat jij te koop wilt aanbieden. 
Stuur eventueel een foto en prijs mee, zodat de koper een duidelijk beeld heeft. Het emailadres en tele-
foonnummer waar een potentiële koper op kan reageren, stuur je ook mee. 

Je aanvraag komt binnen bij de redactie van de website, na de controle wordt het op de website geplaatst 
en zal je daar bericht van krijgen.

Hoe werkt het bij het vragen: 

Ben je op zoek naar een paar schaatsen van maat 40? Mail deze vraag dan met je gegevens naar vraagen-
aanbod@ijsclubuitgeest.nl. Na controle zal je vraag zo snel mogelijk op de website geplaatst worden. 

Vragen?
Bel me maar
Peter op 06 50288786



6  IJsclubblad  -  najaar 2014   IJsclubblad  -  najaar 2014   7

IJsclub Uitgeest

De Ridder b.v.

Oosterwerf 4 Postbus 88
1911 JB  Uitgeest 1910  AB  Uitgeest

Telefoon : (0031) 0251 315920
Fax : (0031) 0251 315813
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http://www.jeutje.nl


10  IJsclubblad  -  najaar 2014   

IJsclub Uitgeest 

Onze club bestaat dus dit jaar 160 jaar. Meer dan een 
heuglijk feit. Het is daarom niet alleen aan het bestuur, 
maar aan een ieder die de vereniging een warm hart 
toedraagt een felicitatie waard. Bij deze dus. Ik ben 
opgevoed in een familie, waar het adagium was ”Vier 
indien er iets te vieren valt, want het kan wel de laat-
ste keer zijn. “Menig familielid heb ik dan ook zien he-
melen met een glimlach om de mond. Dit betekende, 
dat zij geen feest hadden overgeslagen. Het bestuur 
heeft dan ook getracht al dan niet met behulp van 
enkele leden een jubileumfeest te organiseren, doch 
dit kwam jammerlijk niet van de grond. Blijkbaar is 
het voor de meesten van ons dagelijks feest, zodat 
een feestje meer of minder het er niet toe doet. Nu 
zijn er misschien onder u die zeggen dat zij niet zijn 
benaderd en dat daarom dus de oproep in het laatste 
clubblad wel heel laat voor hen kwam, maar dat laat 
onverlet het verhaal dat indien men toch vindt iets te 
willen organiseren voor het 160-jarig bestaan het be-
stuur hiervoor altijd een gewillig oor heeft. Tenslotte 
behoeft een club, met zo’n leeftijd niet te kijken op 
een maandje meer of minder. Om dit alles toch niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben wij besloten 
op deze jaarvergadering iets lekkers bij de koffie te 
offreren en hebben wij ons erelid en de leden van Ver-
dienste vandaag met een bloemetje wederom bedankt 
voor hun activiteiten de vereniging “aangedaan”.

Met enige tegenzin ga ik met dit verslag vervolgen. 
Die tegenzin laat zich gemakkelijk raden. De afgelo-
pen winter, was geen winter. Je kon de namen van de 
maanden, b.v. december, januari, februari, gemakke-
lijk verwisselen met april, mei, juni. Qua klimatologi-
sche omstandigheden maakte dit niets uit. De meeste 
maanden van het vorig en die van het begin van dit 
jaar hadden gemakkelijk tot zes kunnen worden in-
gekort met een “bis” aan het eind van die maand. Er 
valt voor mij dan ook niets meer weer te geven dan 

datgene wat ik in de voorbije clubbladen reeds ver-
meldde. Het reduceren van 12 maanden naar 6 had 
een hoop papier bespaard en hadden velen in dit land 
daardoor ook rustiger geslapen. Wij waren reeds ge-
kweld door het niet krijgen van een winter en dan 
gaat de Nederlandse regering ook nog eens een duit 
in het zakje doen. In plaats van hun contacten in win-
terse landen te stimuleren en onze winterkost daar te 
etaleren, klagen zij over het feit, dat door die ‘geen 
winter’ het begrotingstekort is opgelopen. Te weinig 
belasting geind door te weinig gas verbruik, maar was 
er nu een strenge wintert geweest, dan was de be-
groting ook weer niet op orde geweest. Er hadden 
dan weer vele ‘koude’ toeslagen uitgekeerd moeten 
worden, maar dan waren er wel veel meer gelukkige 
en tevreden Nederlanders geweest dan de afgelopen 
wintertijd.

Kortom, een jammerlijk winterseizoen. Gelukkig en 
ik kan dat niet genoeg benadrukken, hebben wij nog 
andere takken van sport en activiteiten. Een ieder 
kent ze, maar ik wil ze toch nog eens benoemen. Het 
schoolschaatsen mocht dit jaar toch weer 63 kinde-
ren plezieren. De trainingsgroep; de velen van ons die 
op de ijsbaan van Alkmaar iedere keer weer trach-
ten zich te verbeteren, teneinde hun ego te strelen 

Jaarverslag 2014
Verblijde leden,

Met deze aanhef wil ik beginnen, want men mag, nee, men moet welverblijd zijn. U 
bent tenslotte lid van een vereniging die dit jaar 160 jaar bestaat. Dit is een blijde 
boodschap, vandaar deze aanhef.
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om de concurrentie voor te blijven. Die met andere 
schaatsverenigingen strijdt en geregeld prima resul-
taten scoort. De klokkers die zordragen dat de tijden 
steeds op de juiste wijze in de boeken verschijnen. 
De fietsgroep, die flink in omvang is en blijft die on-
derling wedstrijden organiseert en daarnaast velen 
pleziert. Degene, die voor ons in de Hartmancommis-
sie plaats neemt, teneinde te bezien welk lid of club 
in de Zaanstreek, waartoe wij ook toe behoren, zich 
op buitengewone wijze heeft gedragen om de Hart-
mantrofee in ontvangst te mogen nemen. Het kle-
dingfonds van de vereniging die steeds zorg draagt 
voor het nieuwste en goedkoopste assortiment. De 
clubredactie, die immer zorg draagt voor een keurig 
uitziend clubblad. In dit verlengde natuurlijk, degene 
die zorg draagt voor de verspreiding en distributie 
van het clubblad. Voorts, hij die indien het begint 
te vriezen onrustig wordt en alles er aan doet om 
de landijsbaan zo spoedig mogelijk operationeel te 
maken en tenslotte zij, die de ledenadminiastratie op 
uitstekende wijze behartigt. 

Het bestuur wil iedereen die verantwoordelijk is en 
zorg draagt voor dit alles van harte bedanken voor 

hun enthousiaste bijdrage.

Het bestuur tracht iedere maand bij elkaar te komen. 
Ook worden districtsvergaderingen, 2 keer per jaar, 
bezocht. De verstandhouding met al die verenigin-
gen is goed te noemen. Kees Jongert, de ijsvereni-
ging in Heemskerk, ligt niet in ons district maar met 
hen is de verstandhouding prima. 10 mei j.l. bestond 
deze vereniging 50 jaar en op hun receptie was het 
bestuur aanwezig. Zij hadden over die 50 jaar een 
boek samengesteld waarvan een exemplaar ons ter 
hand werd gesteld.

De gemeente Uitgeest heeft te kennen gegeven de 
subsidie aan onze vereniging, en niet alleen aan onze 
vereniging, te halveren. Het zij zo, maar zij dient wel 
te bedenken dat goede verenigingen de aorta zijn 
van de samenleving. 

Dit gezegd hebbend, open ik bij deze de vergade-
ring.

Herman van Sambeek
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Jeugdcommissie 
Seizoensafsluiting en prijsuitreiking

Het nieuwe schaatsseizoen 2014/2015 begint alweer bijna! Toch nog even een stukje over de seizoensaf-
sluiting en de prijsuitreiking van het seizoen 2013/2014. Op zondag 25 mei zijn we met de jeugd naar de 
duinen van Castricum gefietst. We hadden prachtig weer met een heerlijk zonnetje. Op een groot veld in 
de duinen zijn we begonnen met ‘levend stratego’. Er werden twee teams gemaakt met ieder een andere 
kleur vlag. De teams moesten de eigen vlag zo goed mogelijk verstoppen en daarna elkaars vlag terug 
vinden. Daarnaast krijgt elke speler een willekeurig kaartje van één van de spelleiding, op het kaartje staat 
de rang van de speler (zie hieronder). Als een speler een andere speler tikt, moeten ze beide elkaars rang 
laten zien. De hoogste en sterkste wint en krijgt het kaartje van de verliezer. Die moet dus weer terug 
naar z’n speelveld om bij de spelleiding een nieuw kaartje te halen. Bij gelijke rangen gebeurt er niets en 
kunnen ze weer verder op jacht. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Zo is er de bom, de bom kan alle 
andere “personen” verslaan, met uitzondering van de mineur. De mineur is in staat om de bom onschade-
lijk te maken en kan dus zijn kaartje afpakken. Ook de spion is een uitzondering, deze staat het laagste in 
de rangorde, en kan dus door iedereen getikt worden, behalve de maarschalk. De spion is instaat om de 
maarschalk uit te schakelen.

Overzicht van de kaartjes
Aantal Naam  Rang  Extra info
1 Maarschalk ********* 
4 Generaal ******** 
6 Majoor  ******* 
7 Kapitein ****** 
8 Luitenant        ***** 
9 Sergeant         **** 
6 Mineur  ***  kan de bom uitschakelen
10 Verkenner       ** 
2 Spion  *  kan Maarschalk uitschakelen
6 Bom    kan niet tikken

Terug bij het Cor Groen honk stonden de tafels al gedekt en werden de barbecues aangestoken. Als toe-
tje stonden we heerlijke marshmallows te roosteren boven het kampvuur. Daarna was het tijd voor de 
prijsuitreiking per categorie van het schaatsseizoen 2013/2014! Trainer Kees had alle bekers en medailles 
uitgestald en voor iedereen was er een mooie prijs. 

Bij de jaarvergadering had ik al aangekondigd dat ik ga stoppen met de jeugdcommissie. Het plan was om 
nog één kamp te doen, maar dit is toch mijn laatste activiteit als voorzitter van jeugdcommissie geweest. 
Bonnie neemt mijn taken als voorzitters over en Mike zal de taak van penningmeester op zich nemen. 
Naast Roel zijn Joni Krom, Ruben Stam, Sanne Veenboer en Nicky Thelose de JC komen versterken. Ik heb 
daarom besloten het kamp aan dit nieuwe team over te laten. 

Tot op de ijsbaan!

Nancy Molenaar
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Veranderingen Jeugdcommissie
Zoals jullie allemaal weten organiseert de jeugdcommissie meerdere keren per jaar een uitje. Zo probe-
ren wij elk jaar in het voor- of najaar een kamp te organiseren, hebben wij elk jaar tussen sinterklaas en 
kerst een Sinterkerst avondje en sluiten wij het seizoen altijd af met een leuke dag met de jeugd. Twee 
mensen die hierin een aantal jaar een belangrijke rol hebben gespeeld zijn Nancy Molenaar en Bas Pep-
ping. Helaas hebben zij besloten hiermee te stoppen vanwege tijdgebrek, werk etc. Volgens mij spreek 
ik namens de hele jeugd als ik zeg dat wij ze zullen missen en ontzettend willen bedanken voor wat ze 
voor ons hebben gedaan. 

Wij hebben besloten meer dan twee mensen extra te vragen om bij de jeugdcommissie te komen om zo 
weer een wat grotere groep met hopelijk een heleboel goede ideeën te hebben. Wij willen dan ook heel 
erg welkom heten: Sanne, Ruben, Nicky en Joni. 

Mike, Roel en Bonnie 
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http://www.rosaalba.nl
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Oproep vrijwilligers grote schoon-
maak
Op zaterdag 8 november is het weer zover; 
de landijsbaan wordt winterklaar gemaakt. 
Dit gaat nooit lukken zonder de hulp van vrij-
willigers. De palen van de vierhonderdmeter-
baan moeten weer in het gras worden ge-
plaatst, voordat de gemeente de landijsbaan 
onder water laat lopen. Dus sterke mannen, 
kom allen op 8 november helpen. Natuurlijk 
mogen sterke vrouwen zich ook komen mel-
den. 

Naast de landijsbaan winterklaar maken, 
moet het Cor Groen Honk ook weer de jaar-
lijkse grote schoonmaak ondergaan. Dus 
vrouwen, meld je ook op zaterdag 8 novem-
ber bij het Cor Groen Honk om er weer een 
blinkend clubhuis van te maken. Uiteraard 
mogen de mannen ook komen helpen met 
de schoonmaak. 

Dus allen, kom zaterdag 8 november om 10.00 uur helpen bij het Cor Groen Honk en de lan-
dijsbaan in Uitgeest! 
Alvast bedankt namens het bestuur.
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Gezocht: Vrijwilligers tijdens ‘Lange-
baanwedstrijden’ te Alkmaar
De vooral jeugdige leden van de trainingsgroep rijden 7 à 8 keer een langebaanwedstrijd op de ijsbaan de Meent 
te Alkmaar. Voor de organisatie van deze wedstrijden zijn nogal wat personen noodzakelijk nl.:

IJsclub Uitgeest (4x jury) rijdt de wedstrijden samen met IJsclub Limmen (5x jury) en IJsclub Castricum (4x jury). 
De scheidsrechter van Limmen is Jannie Rijs en voor Uitgeest Aad Tock. Beiden springen in bij calamiteiten, zo ook 
indien de 2” PC wordt bediend door Uitgeest. In het laatste geval zijn er al 4+1 personen nodig. Voor Castricum 
moet er nog iets dergelijks worden geregeld.

3 à 4 maal per seizoen levert Uitgeest verplicht 3 klokkers i.v.m. baanselectiewedstrijden die de baancommissie 
organiseert, daar wordt meestal een vaste kerngroep voor uitgenodigd.
De organisatie en planning van de vrijwilligers wordt gedaan door Aad Tock. De samenstelling van de wedstrijd-
programma’s ligt in handen van Kees Molenaar. Er zijn een aantal vrijwilligers waar we altijd een beroep op kunnen 
doen, maar het zijn er altijd te weinig en altijd dezelfde. Vele handen maken licht werk. Laat de jeugd niet in de 
kou staan! Ouders, oma’s en opa’s schroom niet en meld je aan!! 

We proberen de leden van de trainingsgroepen, die om welke reden dan ook geen wedstrijden rijden uit te nodigen 
om te klokken. Kom gerust eens kijken achter de schermen tijdens een wedstrijd. Het lijkt allemaal heel moeilijk en 
spannend, maar na wat begeleiding ga je het vanzelf leuk vinden.

Wat hebben wij te bieden:
• Een schaatswedstrijd voor de jeugd gezien vanuit een warm juryhok;
• Gezellige mensen + koffie met een koek(je) etc.;
• Voldoening als men ziet dat de schaatsjeugd weer zijn PR’s gereden heeft;
• Een blik van achter de schermen van een schaatswedstrijd.

Ouders van de leden, maar ook alle Uitgeesters welke een binding met de schaatssport hebben: geef je op als vrij-
williger voor de langebaanwedstrijden van STG Uigeest. (Andere vrijwilligerswerkzaamheden binnen de vereniging 
zijn ook welkom).

Geef je op bij onze wedstrijdcoördinator Aad Tock: telefoon 310726 / 06-23990768

Alvast bedankt namens de jeugdleden van de trainingsgroep.

Met vriendelijke groet,  Aad Tock en Kees Molenaar.
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Helaas zorgde een redelijk onschuldige valpartij van 
René van Goethem op de eerste dag voor de nodige 
opwinding. René nam in een afdaling een bocht iets 
te ruim, raakte van de weg en viel via een boom en 
een verkeersbord in de lager gelegen berm. Hij liep 
hierbij een breuk aan zijn schouderblad en midden-
hand beentje op. Dit was natuurlijk een domper op 
de feestvreugde. René was in topvorm en had zich 
verheugd op een lekker weekje fietsen. Dat werd na 
een nachtje ziekenhuis een weekje op het balkon 
een boekje lezen terwijl wij aan het fietsen waren. 
Helaas. We hadden medelijden met René.

Donderdag hadden we gepland om de Marmotte 
te gaan rijden en ook René had hier erg veel zin 
in. Helaas werd hij nu noodzakelijkerwijs gedegra-
deerd tot bijrijder in de ploegleiders auto van Marcel 
van Goethem. Marcel had na de vele fietstochten 
in het hooggebergte besloten om niet de Marmotte 
te gaan fietsen. 175 km met 5000 hoogtemeters 
vond hij net iets te veel van het goede, maar ons 
(Kees Molenaar, Raymond van Goethem en ik, Peter 
de Jeu) te begeleiden in de volgauto met vocht en 
proviand wilde hij wel doen. Hier had natuurlijk nie-
mand bezwaar tegen.

Dus toen op donderdagochtend zeer vroeg de wek-
ker klonk klommen we na een stevig ontbijt met z’n 
3e op de racefiets voor onze Marmotte. Vol goede 
moed trapte we naar Allemont waar de klim naar het 
stuwmeer Raymond gelijk al fout reed. Hij was ons 
al uit het oog verloren en nam een afslag verkeerd. 
“Het ging omhoog, dus zal het wel goed zijn”, moet 
hij gedacht hebben. Gelukkig kwam onze volgauto 
Raymond snel achterop om hem het juiste pad op 
te sturen. De beklimming van de Col du Glandon 
was begonnen. Een mooie gelijkmatige klim met 
een enkel steiler stuk (14%) er in. Boven weder-
om langs een enorm stuwmeer. De weg slingerde 
zich door de alpenweides. Kees moest nog in de 
remmen voor een schaapsherder met haar kudde. 
Boven op de top van de Col du Glandon stond onze 
volgauto ons al op te wachten. Hier zag ik voor het 
eerste de mascotte van onze tocht in levende lijven. 
Leuk beestje zo’n marmot.

Nu volgde de afdaling naar St E. de Cuines waar 
we een saaie doorgaande autoweg moesten volgen 
naar Saint Martin aan de voet van de Telegraphe. 
Aangezien mijn linker shifter (de handle waarmee 
je schakelt) defect was, moest ik eerst handmatig 

de ketting op een ander tandwiel leggen. Geluk-
kig geen vieze handen door de speciale hand-
schoentjes die ik meegenomen had. Precies op 
tijd kwam onze volgauto Saint Martin inrijden 
zodat we met volle bidons en een banaan in de 
buik de beklimming konden starten. Eerst 8 km 
naar de top van du Telegraphe, dan 150 (hoog-
te)meters dalen en dan startte de beklimming 
van 23 km naar de dak van onze tour, de Col de 
Galibier, op 2650 m. Het beklimmen van du Tele-
graphe ging redelijk. Ook niet te steil. Gemiddeld 
zo’n 8%. Boven stonden onze verzorgers al klaar 
met natte sponzen voor onze nek en koud water 
voor onze bidons. 

Fietsgroep doet la Marmotte
Afgelopen juni was een kleine afvaardiging van Fietsgroep Uitgeest op hoogte stage 
in de Franse Alpen. Een week lang maakte we vanuit een mooi chalet aan de voet 
van de Alpe d’Huez de omgeving “onveilig” . Dat wil zeggen, we hebben een aantal 
leuke fietstochten gemaakt waarbij we ons uiteraard aan de Franse regelgeving 
hebben gehouden ;-)
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Tijdens de afdaling naar Valloire deed mijn achter-
wiel vreemd. Af en toe bleef het freewheel hangen 
waardoor de ketting door ging terwijl ik de benen 
stil had. Hierdoor raakte deze dan bijna tussen de 
spaken en het frame. Als ik voorzichtig mee trap-
te gebeurde dat niet. Gelukkig ging het wegdek 
al weer snel langzaam omhoog zodat ik niet meer 
kon freewheelen. De beklimming van de Galibier is 
lang, erg lang maar begint heel gemoedelijk, zo’n 
6%. Pas de laatste kilometers kruipt de weg naar 
de 10%. Dan wordt het klimmen toch wel zwaar 
met al die kilometers in de benen. Maar wat is het 
hier mooi. Sneeuw en rotsen wisselen elkaar af. In 
de hoogte blinkt de top van de Galibier. Nog even 
doorbijten.

Boven, in de sneeuw, op de foto naast het Col-bord-
je, wachten op Kees en de volgauto. De ketting zet 
ik op het middenblad maar het achterwiel blijft me 
zorgen baren. Als ik even de benen stil heb knalt 
de ketting al door, tegen het frame en tussen de 
spaken. Zo dalen is geen optie. We halen het wiel 
uit de fiets, maar het probleem oplossen kunnen 
we niet. Het wiel nog strakker vast zetten lijkt even 

te helpen maar na enkele meters dalen kom ik er 
achter dat dit ook niet helpt. Dan maar meetrappen 
naar beneden. Zorgen dat je hard genoeg trapt om 
de ketting op spanning te houden, ondertussen de 
remmen inknijpen om niet te hard te gaan. 40 – 45 
km/u kan ik maximaal dalen, al laat de weg een 
veel hogere snelheid toe. Mooi asfalt en goed te 
overzien.

Helaas, met kramp in de vingers daal ik naar de Col 
de Lautaret waar Kees al op me te wachten staat. 
De weg naar Bourg d’Oisans, zo’n 40 km lang, daalt 
zo’n 4 to 5 meter per 100 meter en kan ik net be-
trappen zonder in de remmen te hoeven. Wordt het 
steiler (af en toe) dan moet ik bij gaan remmen, 
terwijl de beentjes moeten blijven trappen. De ont-
spannen afdaling verandert nu in een lange, saaie 
spinning les. Blijven trappen, blijven trappen!

In Bourg d’Oisans begint onze laatste beklimming, 
de Alpe d’Huez. Dinsdag zijn we hier al omhoog 
gegaan dus ik weet wat me te wachten staat. Be-
ginnen met dik 10%, dan iets minder steil, en de 
laatste bochten ook weer zo’n 10% stijging. Dins-
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dag was ik nog fris, nu absoluut niet meer, maar 
afstappen wil ik niet.

Raymond was wel verstandig en stuurde zijn fiets in 
Bourg d’Oisans naar huis terwijl hij er zelf op bleef 
zitten en later in een welverdiend bad ligt. Ik moet 
nog even wachten op dat bad en start om kwart 
voor zes aan de laatste beklimming. Mijn bidon is 
half leeg en de volgauto in geen velden of wegen 
te zien. Chagrijnig gooi ik de ketting op het lichtste 
verzet en begin te trappen in de hitte. Aftellen van 
21 naar 0, over zo’n 13 kilometer. Als eindelijk de 
auto naast me komt rijden en René vraagt of het 
gaat snauw ik hem af. “Natuurlijk gaat het niet, en 
ik heb dorst.” Marcel springt uit de auto, neemt mijn 
bidon aan, vult hem en geeft me al rennend een 
volle bidon met goddelijk koud water. Bedankt.

Maar een aantal bochten verder begin ik een beetje 
draaierig te worden. “Ik moet eten”, roep ik als de 
auto weer langszij komt. In Huez stop ik, eet 2 aan-
gereikte krentenbollen, een plak koek en spuit twee 
gelletjes en een bidon water in mijn keel leeg. Hier 
moet ik het mee redden. Nog 6 bochten te gaan. Op 
mijn tandvlees kom ik boven. Kees, Marcel en René 
staan hier op me te wachten, en samen met Kees 
trap ik precies na 12 uur de laatste kilometer over 
de officiële finish van de Alpe d’Huez. 

Nooit meer, zeg ik tegen Kees. Wat een martel gang. 
Maar ik heb het volbracht!

Peter de Jeu
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Na 22 jaar….   Afscheid van Leo 
als fietstrainer
Het is al vele jaren terug dat Leo mij overhaalde om ook mee te doen met de fiets-
groep. Het moest een mooie activiteit zijn naast het schaatsen en het zou wonderen 
doen voor de prestaties op de ijsbaan. Ik had zo mijn twijfels maar goedgelovig 
als ik ben, heb ik besloten om maar eens te gaan kijken. Maar ja, waar haal je een 
fiets vandaan? Volgens mij heb ik de eerste trainingen gereden op een goudkleurige 
Peugeot van René of Raymond. Helmpje op, want dat is verplicht, en op naar de 
schermerpolder. 
In de schermerpolder of in de duinen volgde bevlo-
gen en pittige trainingen, vele variaties en oefenin-
gen. Saai was het nooit. In de eerste training moes-
ten we in drietallen (in mijn geval met Aad tock en 
Kees Molenaar) steigerungen doen. En ik weet nog 
goed dat ik, hijgend in het wiel van Aad en Kees, 
toen opeens 35 km/hr op de teller zag verschijnen. 
Dat vond ik toch wel kicken en smaakte naar meer. 
Dus toen een eigen fiets gekocht en trainen maar. 
En al die jaren heb ik veel plezier op de trainingen 
van Leo gehad. Van alles meegemaakt, geleerd en 
enthousiast voor het fietsen geworden. 

Tijdritten werden georganiseerd (vaak met hulp 
van Lida) bij Petten, Abbekerk en in onze eigen pol-
der. Ook ontstonden er andere initiatieven. Ik denk 
dan aan een ronde om het IJsselmeer, een halve 
ronde om het IJsselmeer en de jaren dat we met 
een kleine groep naar de Ardennen gingen. Het 
was allemaal ontzettend leuk. Supergaaf vond ik 
het rijden van een ploegentijdrit. Leo met de motor 
voorop en wij met een ploegje snoeihard door het 
dorp van Warmenhuizen, waar ik eindigde met een 
mooie tweede plek (met een gemiddelde van 43.1 
km/hr - goeie genade). Ook werd er een avond in 
de winter georganiseerd om de fijne kneepjes van 
het fietsonderhoud te leren. Wilde je een keer een 
echte koers rijden dan ging Leo met je mee, naar 
Sloten of BRC – geen probleem! Vriendelijk worden 
we elk jaar weer verzocht om mee te doen aan de 
wielerronde Uitgeest, dat had van Leo toch wel wat 
meer gemogen! Gelukkig hebben we tijdens al die 
trainingen bijna geen ongelukjes gehad. De val van 

Hidde, (zoon van Leo) was hierin toch wel een ver-
velende uitzondering. 

Naast alle inspanning vond ik het altijd leuk om ook 
de theoretische zaken door te nemen. Zo werden 
de trainingsopbouw, de fysiologie, de techniek en 
nog vele andere dingen besproken en boekjes hier-
over werden uitgewisseld. Zo heb ik vele jaren, elke 
week weer, genoten van de trainingen. Het is een 
leuke ploeg van mannen en meiden en Leo wist een 
mooi evenwicht te bewaken tussen serieus trainen 
en met oog voor ontspanning. Voor ieder wat wils 
en samen uit - samen thuis. Daarbij stond altijd de 
veiligheid op de fiets voorop.  Na 22 jaar komt het 
er dan toch van, Leo heeft aangegeven te stoppen 
met het geven van de fietstraining. Geheel in zijn 
stijl heeft hij gezorgd voor een opvolger, en heeft 
die ook nog wat extra lessen meegegeven. Daar-
naast blijft hij betrokken bij de fietsgroep maar zal 
het iets meer op de achtergrond zijn. 

Leo enorm bedankt voor al je inspanningen, je be-
trokkenheid, bevlogenheid en nog veel meer. Ik 
hoop dat ik er een goed vervolg aan kan geven, ik 
heb er in ieder geval veel zin in!

Benno van Tol
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Jeugdschaatsen  
Schaatsen is een oer-Hollandse traditie. Al jarenlang wordt de Nederlandse bevolking gegrepen door de schaats-
koorts als het kwik weer onder het vriespunt duikt. IJsclub Uitgeest wil de kinderen uit Uitgeest de mogelijkheid 
bieden om te leren schaatsen om zo generatie op generatie een mooie traditie in stand te houden.  
 
De traditie van het jeugdschaatsen van IJsclub Uitgeest gaat inmiddels terug tot de jaren tachtig. Toen heette 
het nog schoolschaatsen. Een term die nu nog steeds door ons dorp rond zingt.  

De opzet van het jeugdschaatsen is de kinderen op een leuke en speelse manier te leren schaatsen. Hierdoor 
kunnen zij na één of meerdere seizoenen goed leren glijden en afzetten. Op de dagen dat er natuurijs ligt kun-
nen zij dan al goed vooruit komen en tochten maken.   

Bij een goed diploma en/of voldoende jaren ervaring bij het jeugdschaatsen kan er zelfs worden aangesloten bij 
onze trainingsgroep. Dan ga je gericht trainen en kun je deelnemen aan officiële wedstrijden en wie weet wat 
daar nog uit volgt. Misschien wel een nieuwe wereldkampioen…  

Wij vinden het leuk en belangrijk om kinderen enthousiast te maken voor onze sport. Wij organiseren het jeugd-
schaatsen al vele jaren met plezier in samenwerking met de Baancommissie Alkmaar van het gewest 
Noord-Holland Utrecht.    

Algemene informatie:  
- Wij organiseren dit voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. 
- Er kunnen 70 kinderen meedoen.
- 11 tot 12 lessen (afhankelijk van het 
 programma van de IJsbaan Alkmaar).   
- Aanvang laatste zaterdag van december tot  
 half maart op de kunstijsbaan van Alkmaar.   
- Lessen zijn inclusief vervoer; we gaan met de touringcar 

naar Alkmaar vanaf  het clubhuis in Uitgeest.  
- Lestijd in Alkmaar van 10:00 – 11:00 uur. Vertrek uit Uit-

geest: 09:15 uur 
- Wij geven les in groepen verdeeld naar leeftijd en voor zover 

bekend naar  vaardigheid. Er zijn twee begeleiders per groep 
beschikbaar.  

- Kinderen krijgen een officieel KNSB schaatsdiploma.   
- Afsluiting van de lessen met een “alternatieve” Elfstedentocht op de ijsbaan in Alkmaar.  
- Diploma-uitreiking en feestelijke afsluiting in Uitgeest.

De exacte kosten worden per seizoen vastgesteld en zijn op dit moment nog niet bekend 
( mede afhankelijk aantal aanmeldingen en kosten vervoer ). 
De kosten van de afgelopen seizoenen lagen op de € 90 per kind.
    
Opgeven kan elke seizoen vanaf 1 september tot en met 30 november via de website van IJsclub Uitgeest 
onder kopje Jeugdschaatsen. http://www.ijsclubuitgeest.nl/jeugdschaatsen/
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Clubkleding
Nieuw assortiment schaatskleding IJsclub Uitgeest!! Nu inclusief thermo schaatsjack!! 
Na de wedstrijdpakken kunnen we nu ook thermo schaatsjacks aanbieden. Deze jacks bieden bescher-
ming bij stevige vorst. We kunnen die aanbieden voor een prijs van € 85,-.
Dit jack zat voorheen niet in het assortiment schaatskleding.
Het jack gaat geen deel uitmaken van het kledingfonds. Weer een stap vooruit in het assortiment.

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 en het thermo-jack gaan 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,-
Schaatsjack thermo  clubprijs € 85,-
Fietsset 
Fietsbroek clubprijs € 45,-
Fietsshirt clubprijs € 40,-

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

http://www.ijsclubuitgeest.nl/bestelformulier/
mailto:jorisbeentjes@ziggo.nl
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Wie was.. Evert van Benthem
Voor een schaatser is de Elfstedentocht het hoogst haalbare. De tweehonderd kilo-
meter door het Friese landschap winnend afsluiten, zorgt voor meer dan eeuwige 
roem. Legendarisch zijn op die manier mannen als Auke Adema, Jeen van den Berg 
en Ranier Paping, en Evert van Benthem. Hij wint als enige in de historie van vijftien 
edities Elfstedentocht achter elkaar.
Ruim vijftien jaar 
later kiest hij voor 
de anonimiteit, 
om gewoon weer 
boer te worden. 
Los van melkquo-
tums en beper-
kingen door een 
mestoverschot, 
weg van bussen 
vol toeristen die een glimp op willen vangen van 
activiteiten op de kaasboerderij in Sint Janskloos-
ter. Zonder de folklore van de schaatsport wil van 
Benthem een herstart in Canada. De Elfstedentocht 
heeft het leven van zijn gezin veranderd, als mens is 
hij niet anders geworden. Maar het bekend zijn blijft 
hem wel achtervolgen, iedereen begint aan hem te 
trekken en op hem te letten en dat is soms lastig. 
Gelukkig is hij een gewone boer gebleven en boven 
alles wil hij dit ook blijven. Jammer genoeg is dat in 
Nederland onmogelijk geworden. 

Het avontuur Canada
De stad waar hij nu woont heet Red Deer een stad 
met ruim 60.000 inwoners in de schaduw van de 
Rocky Mountains in het westen van Canada. Evert 
van Benthem woont op een kwartiertje rijden van 
Red Beer en ruim twee uur van Calgary. Als van 
Benthem bij het begin van de eenentwintigste eeuw 
met zijn gezin in die omgeving een nieuwe boer-
derij betrekt, is de winter nog steeds niet voorbij 
maar sneeuw en ijs kan niet de enige reden zijn 
dat de familie van Benthem in dat decor neerstrijkt. 
De boeren in Canada hebben alle ruimte, hier en 
daar een rendierenboerderij voor de rest het ge-
wone veehouders en landbouwers die het hoofd-
zakelijk moeten hebben van koolzaad en graan. Ze 
profiteren zoals zoveel mensen rond Red Deer met 

een jaknikker in de weilanden van de vraag naar 
olie, veel Nederlanders en veel Friezen. Voor van 
Benthem kan dit allemaal onmogelijk een reden 
zijn dat hij er met zijn gezin het pittoreske Sint 
Jansklooster voor verruilt. De enige ijsbaan in de 
omgeving is immers de beroemde piste van Cal-
gary. Evert is een echte avonturier en zijn vrouw 
die heeft het ook in haar. Ze waren er allebei aan 
toe om iets nieuws te beginnen. Ze hadden het 
er al eerder dan 1985 al vaak over gehad om te 

emigreren. Alleen door alles wat de Elfstedentocht 
met zich mee bracht, zijn ze blijven hangen, je komt 
dan wel op een leeftijd dat je moet beslissen. De 
kinderen worden groter en zelf kunnen ze nog iets 
nieuws opbouwen. Als boer in Canada heb je alle 
rust en de mogelijkheden om te boeren zoals zij het 
zo graag willen.
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Evert de ondernemer
Voor zijn gevoel hebben ze al lang genoeg kunnen 
genieten van de belangstelling die de Elfstedentocht 
met zich meebracht. Misschien hadden ze er nog 
wel veel meer uit kunnen halen, maar alles wat ze 
op de boerderij hadden, vroeg veel energie, zoals 
de kaasboerderij. Veel mensen denken dat wanneer 
je de Elfstedentocht wint vanzelf wel rijk wordt en 
het voor de toekomst allemaal wel goed zit. Veel 
mensen dachten dat hij meteen miljonair was. Het 
enige wat hij na de Elfstedentocht zag was een con-
tract van 1500 gulden per jaar. Toen hij won moest 
sponsering nog helemaal op gang komen. Hij kreeg 
van een sponsor niet veel meer dan een tweede-
hands tas en een schaatspak. Je schaatste alleen 
maar om te winnen aan geld durfde je op die mo-
menten nog niet eens aan te denken. 

De schaatsherinneringen
Als Evert terugdenkt aan zijn dierbare herinnerin-
gen is zijn absolute hoogtepunt daarin zijn twee 
overwinningen op rij in de Elfstedentocht. Twee-
entwintig jaar na Ranier Paping die in 1963 won, 
schrijft de tot dat moment bij het grote publiek on-

bekende Evert van Benthem geschiedenis, hij won 
dat seizoen nog maar een wedstrijd en werd gezien 
als iemand die alleen maar op kunstijs kon winnen. 
Logisch misschien want ze hadden heel lang ook 
niet een echte winter gehad. Eerder dat seizoen 
werd hij derde bij het Nederlands Kampioenschap 
op kunstijs en vijfde op natuurijs. Voor de wedstrij-
den op natuurijs keek hij dan ook nog steeds op 
tegen mannen als Hendri Ruitenberg, Jan Kooiman 
en Jos Niesten, dat waren in zijn ogen de specialis-
ten op natuurijs. Voor zichzelf was het eigenlijk een 
verrassing dat hij op natuurijs kon winnen. Tegen 
zijn familie had hij vooraf gezegd dat hij tevreden 
was als hij in de Elfstedentocht bij de eerste veer-
tig zou kunnen eindigen. De langste afstand die hij 
had gereden was 100 km. Toen hij in de kopgroep 
zat met inderdaad Kooiman, Niesten en Ruitenberg 
begon het hem ook heel langzaam te realiseren dat 
hij voorin reed. Na Harlingen begon hij steeds lek-
kerder te rijden en het klunen ging hem ook gemak-
kelijk af. Maar hij vond het nog steeds geweldig dat 
hij als klein mannetje met drie toppers naar Leeu-
warden reed. Aan winnen durfde hij helemaal niet 
te denken hij ging er gewoon vanuit dat hij vierde 
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zou worden en dat al een geweldige prestatie voor 
zichzelf. 

Opmerkelijk wordt het genoemd dat Evert van Ben-
them de finish haalt op een scheve schaats. Onder-
weg heeft hij niets hiervan gemerkt maar aan de 
finish werd hij er op gewezen dat er zeker een stuk 
van zeven centimeter uit het ijzer miste. Daar sta je 
toch wel even raar te kijken, zelf dacht hij dat het 
na de finish was gebeurd maar op de televisiebeel-
den was duidelijk te zien dat het onderweg ook al 
zo was.

De mooiste herinneringen aan marathonschaatsen 
houdt Evert van Benthem over aan de zege in de 
Elfstedentocht van 1986. In de aanloop wordt met 
een zege in de driedaagse van Ankeveen duidelijk 
dat de vorm terug is hij wint die winter ook de mon-
stertocht over tweehonderd kilometer op de Rot-
temeren. Het ging dat seizoen eerst helemaal niet 
goed meer met hem. Pas toen ze in februari een 
tweede periode natuurijs kregen, voelde hij zich 
weer goed. Veel mensen hielden zijn overwinning 

van een jaar eerder nog altijd op een toevalstref-
fer. Als je het jaar daarna dan alleen aan weet te 
komen is dat voor een sporter 
toch het allermooiste.

Meer geld
Het grote verschil tussen ma-
rathonschaatsen van toen en 
nu is dat er meer geld in om 
gaat en dat de meeste jongens 
op allerhande manieren beter 
worden begeleid. Marathon-
schaatsen zonder een grote 
sponsor achter je is niet eens meer mogelijk. Finn-
air was een ploeg zonder sponsor en waren toppers 
op hun manier, maar alles werd nog op het sportie-
ve vlak uitgevochten. Er zat nog niets achter ook 
van folklore. Van Benthem is absoluut niet jaloers 
op de rijders van nu. Hij weet zeker dat de jongens 
veel meer druk hebben om te presteren dan in zijn 
tijd. Hij heeft het hoogste gehaald wat een mara-
thonschaatser kan behalen en zelf twee keer, wat 
wil je nog meer.
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Zomertrainingen 

In het afgelopen zomerseizoen is er weer volop getraind als voorbereiding op het winterseizoen. Want het 
is alweer bijna zover: 11 oktober gaat de ijsbaan open! Pas allemaal maar snel je schaatsen, want voor je 
het weet sta je weer op het ijs. 

In de zomer is er getraind door de oudere jeugdleden op maandagavond in de duinen van Heemskerk. 
Deze trainingen worden verzorgd door Patrick en Kees. Ze zijn de hele zomervakantie doorgegaan, dus 
van deze oudere jeugdleden wordt het komende schaatsseizoen veel verwacht. Er moeten veel PR’s ge-
reden worden en de klassementen van de marathon moeten aangevoerd worden door leden van IJsclub 
Uitgeest. 

Op de donderdag werd er training gegeven door Joost, Kees en/of Patrick aan de pupillen en junioren op 
het Zwaansmeer in Uitgeest. Een grote groep, dus de aandacht moest telkens weer goed verdeeld worden. 
Geen makkelijke taak, maar wel eentje die goed volbracht is. Joost heeft daar altijd een goede tactiek voor. 
Begint er iemand te kreunen dat hij/zij geen zin meer heeft of zeurt dat hij/zij de oefening niet kan, gooit 
hij er een paar ‘verzoekjes’ in. Dit zijn oefeningen die nog zwaarder zijn dan de oefening die ‘niet ging’. De 
jeugd had het toch niet altijd makkelijk bij de trainingen. Maar gelukkig rennen ze om een meertje heen, 
dus bij een warme trainingsdag werd er fanatiek gebruikgemaakt van het water door de trainers. Ze zijn 
gelukkig niet constant tirannen wat de training van de kinderen betreft. Trainen moet ook leuk zijn en door 
er verschillende oefeningen in en uit het water te doen, blijft de jeugd de grootste lol hebben. 

De volgende foto’s geven een kijkje in de lol van de jeugd tijdens een ‘watertraining’:
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Hallo ik ben Rosa,
De zomertrainingen zijn net weer afgelopen. Ik vond het net als altijd weer heel gezellig.
Vooral toen we met z’n allen het water in mochten en na afloop een waterijsje kregen! Maar het is vaak 
ook wel hard trainen hoor. Ik heb wel weer heel veel zin om op het 
ijs te schaatsen. Ik heb ook heel veel zin in het schaatskamp, want 
dat wordt voor mij de eerste keer. Ik hoop dat het heel gezellig 
wordt.
 
Tot gauw allemaal, Groetjes, Rosa
 
Hey, hier een berichtje van Luna,
Ik heb heel veel zin om weer op het ijs te gaan schaatsen, omdat 
ik voor het eerst klapschaatsen heb en ik heel benieuwd ben hoe ik 
daar mee kan schaatsen. Natuurlijk heb ik ook heel veel zin in het 
schaatskamp dat wordt vast weer net zo gezellig als vorig jaar!!!
 
Doei doei. 
Groetjes, Luna
 

Nieuwe schaatsen

Ik vond zelf dat ik het afgelopen seizoen minder goed heb gereden op de ijsbaan. Ik mocht op de su-
perbaan van een Thialf rijden, maar was toen doodziek. Ik was zo blij dat ik dat kon doen, maar op de 
parkeerplaats en tijdens de autorit heen was ik al heel ziek. Maar ik wilde en ik ging ook heen, dat was 
het eerste wat ik tegen mijn moeder zei toen ik aller eruit had gegooid. Het viel niet mee maar ik had 
evengoed een PR gereden. Dat was mazzel. 
Nu hebben we de droogtraining met Joost en Kees. Dat was ook superleuk, maar de ijsbaan is voor mij 
toch leuker dus ik heb er weer super veel zin in. Mijn vakantie heb ik lekker uitgerust, boeken gelezen en 
heerlijk in de zon gelegen. Turkije was lekker warm en heerlijk. Het was toch echt vakantie! Ik ben in Gum-
bet geweest. Ik was al eerder in Turkije geweest, maar dit was toch leuker dan de vorige bestemming. We 
hadden een leuk appartement en gezellige buren en voor de deur het zwembad. Dus vanaf ons terras kon 

ik een paar stappen nemen en ik lag er al in. Een echte excursie 
hebben we niet gedaan, maar wel geshopt en dat vond ik er leuk 
om de markt om af te dingen. Dat lukte ook prima dus ik heb een 
hoop spullen mee naar huis genomen.

Inmiddels na 7 weken vakantie, ben ik gestart in de 3e klas van 
het VMBO TL Tweetalig op het Jac. P. Thijsse College en dat gaat 
ook weer lekker. Een wat minder rooster dus kan komende seizoen 
helaas maar 1x in de week trainen. Donderdag wordt heel lastig, 
want dat heb ik tot laat les en dan redt ik het niet. Nog een paar 
weken voor de ijsbaan weer opengaat. Ik heb laatst mijn schaats-
kleding gepast en dat paste nog maar net, maar mijn schaatste 
lukte niet meer, ik kwam er niet meer in… Balen want ze reden 
zo lekker. Maar afgelopen zaterdag heb ik nieuwe schoenen mo-
gen uitzoeken en ik ben van Evo overgestapt naar Maple. Super 
gaaf, heel blij mee, verwarmd en helemaal top! Nu alleen nog even 
wachten op het ijs. 
Esmee Walsmit
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Wist u dat…
- Trainer Patrick tijdens zijn vakantie in Kroatië graag met de mountainbike op pad ging?
- Dit helaas niet altijd even goed afliep?
- Hij in de modder over de kop vloog?
- Hij dit blijkbaar zo leuk vond, dat hij het later ook met de auto probeerde? 
- Dit niet zo’n groot succes was als met de fiets?
- Hij deze hobby dan toch maar heeft laten varen? 
- Hij vervolgens zijn frustratie weer op de trainingsgroep van maandag heeft geuit? 
- Patrick erg streng was en van iedereen verwacht PR’s te rijden komend seizoen?
- Veel van de trainingsleden dit ook daadwerkelijk hoopt te doen?
- Marjolein, Femke en Loes de verwachtte opkomende talenten van de IJsclub zijn? 
- Zij dit jaar voor het eerst met de oudere trainingsleden in het duin in Heemskerk hebben getraind? 
- Dit wel bij hen beviel?
- Maar dat je ze toch af en toe hoorde klagen dat het wat zwaar was? 
- Patrick hier wel tevreden mee was? 
- Hij zichzelf weer een schouderklopje kon geven, omdat hij het weer goed heeft gedaan? 
- Alle trainingsleden de trainers Joost, Kees en Patrick willen bedanken voor de zomertrainingen? 
- Zij allemaal hopen dankzij deze trainers goed voorbereid het ijs weer op gaan? 
- Ook al hebben ze allemaal af en toe lopen keten tijdens de les?
- Luna en Roos hier heel goed in zijn op de training van donderdag? 
- Zij namelijk veel aan het kletsen zijn? 
- De jongens in deze trainingsgroep dit ook goed kunnen overnemen van de meiden?
- Waaronder Thijs en Kris dit kunnen doen?
- Trainer Joost hier wel even raad mee wist? 
- Hij de jongens naar voren riep om de oefening voor te doen?
- Ze helemaal de verkeerde oefening voordeden?
- De hele trainingsgroep hier wel om moest lachen? 
- De jongens nu wel goed zullen nadenken als ze de volgende keer gaan kletsen?
- Trainer Joost ook een voorproefje gaf aan toekomstige leden?
- Onder andere aan zijn eigen dochter Nanouk? 
- Nanouk erg enthousiast is over het schaatsen?
- Wij gaan verwachten dat ze de tijden van haar vader Joost over een paar jaar zal verbeteren?
- Dit onder andere komt omdat ze vorige jaar bij het jeugdschaatsen les heeft gehad van Laura en 

Josine? 
- Maar haar genen die ze van Joost geërfd heeft, hier ook wel een beetje mee zullen helpen? 
- We Nanouk hopelijk snel mogen verwelkomen bij de IJsclub? 

- Marcel Vosse de hele zomer hard heeft getraind voor het komend seizoen?
- Hij namelijk elke week 2 rondjes om zijn huis liep op zijn krukken? 
- Hij dit helaas niet voor zijn lol deed?
- Marcel namelijk in het voorjaar tijdens zijn laatste zaalvoetbalwedstrijd zijn scheenbeen heeft ge-

broken? 
- Wij wel hopen dat hij straks weer op de ijsbaan te bewonderen is? 
- Koen van Egmond hier voornamelijk op hoopt? 
- Rob de Vries de nieuwe kopman is bij Masters 3 van de marathon?
- Hij hele goede knechten heeft? 
- Dit Peter, Klaas, Tinus en Koen zijn?
- De marathon Betsen opzoek zijn naar net zulke geweldige knechten?
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- Dit alleen vrouwen kunnen zijn? (Of misschien wel mannen met een vrouwenlichaam?) 
- De Betsen Rosanne en Inge namelijk erg gemist zullen worden op het ijs?
- Bonnie ook een jaartje rust neemt? 
- Pauline, Nancy en Josine het dit jaar alleen moeten doen?
- Zij hopen dat jullie allemaal voor ze zullen duimen?
- De ijsclub ook afscheid heeft moeten nemen van Leo? 
- Hij 22 jaar lang de fietsgroep heeft getraind?
- De fietsgroep vele mooie jaar hebben gehad met Leo?
- Het trainen in de duinen, fietsen in de Schermer, tijdrit rijden, ploegen tijdrit rijden in Warmenhui-

zen en achter de motor aanfietsen?
- De fietsgroep deze momenten allemaal in hun geheugen hebben staan?
- Zij deze mooie momenten met Leo niet zullen vergeten?
- De gehele fietsgroep Leo wil bedanken voor de prachtige jaren en de mooie trainingen? 
- Ze hopen hem nog wel eens op de fiets tegen te komen? 
- Benno het stokje van Leo overneemt? 
- Dit ook hele mooie jaren zullen worden voor de fietsgroep? 

- IJsbaan de Meent dit jaar wordt verbouwd?
- Maar wij gelukkig wel gewoon kunnen blijven schaatsen? 
- De jeugdleden dus niet bang hoeven te zijn dat ze geen PR’s kunnen rijden? 
- Ze dit gewoon gaat lukken met goed vertrouwen? 

- De jeugd op kamp gaat in het weekend van 26 september? 
- Dit kamp een thema heeft? 
- Namelijk ‘Wie is de mol?’
- Wij allemaal erg benieuwd zijn wie uiteindelijk de mol zal zijn?
- En of er überhaupt wel wordt geraden, wie de mol is? 

- Volgens de voorspelling van Jan Visser, krijgen wij een prachtige winter met veel ijs?
- Laten wij heel hard duimen dat Jan Visser gelijk heeft? 

- De volgende deadline voor het clubblad 1 december is? 
- Alle stukjes weer gestuurd mogen worden naar clubblad@ijsclubuitgeest.nl? 
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