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Fietsgroep Uitgeest Dhr. B. van Tol 06-51807236 fietsgroep@ijsclubuitgeest.nl
Wedstrijdcommissie Dhr. B. Beentjes 06-13302762
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Dhr. N. Goeman  0251-310329

Clubbladredactie.
Copy Mw. J. Putter   clubblad@ijsclubuitgeest.nl
Lay-out Dhr. P. de Jeu 06-50288786
Drukwerk Dhr. M. v Goethem 0251-310740
Bezorging  Dhr. P. Snijder  06-83199212

Leden-administratie.
Mvr. M. Hoogeboom Middelweg 59 0251-313758

Lid van Verdienste:     
Mw. A. Putter-Pater Dhr. N. Brantjes Dhr. R de Vries  
Dhr. W. v. Hoolwerff Dhr. K. Molenaar  Dhr. R van Goethem
Dhr. C. Nelis Dhr. L van de Meij Dhr. C. van Tongeren †

Erelid:  Dhr. P. de Reus
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Van de redactie
Het is een beetje gek, nu ik dit echt aan 
het schrijven ben. Maar dit is mijn laat-
ste ‘Van de redactie’. Ik heb besloten om 
het stokje over te geven. Ik heb het nu 
zes jaar gedaan met veel plezier, maar ik 
merkte dat ik andere prioriteiten heb en er 
nog weinig tijd voor heb. Ik train niet meer 
en daardoor ben ik niet meer op de hoogte 
van alle activiteiten rond de ijsclub. Ik heb 
de aansluiting niet meer en daardoor mis-
sen er soms toch stukken in het clubblad. 
Daarom laat ik het over aan iemand an-
ders. 

Binnen no-time was er iemand die zich hier 
vrijwillig voor heeft aangemeld, namelijk 
Thijs van Tol. Die naam zal jullie waar-
schijnlijk al bekend zijn, hij is namelijk ook 
de ontwikkelaar van de IJsclub app. 

Ik heb het al die jaren graag gedaan, vond 
het onwijs leuk om te doen en kreeg altijd 
de eerst sneak-preview van het clubblad. 
Ik wil iedereen bedanken die hier aan mee 
heeft geholpen!

Josine Putter
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Van de voorzitter
Zoals elk jaar weer, laat ik mij verrassen door de  aankondiging, dat het clubblad 
weer gevuld moet worden. Je denkt nog in najaarswaarden, fijne herfst, lekker weer, 
tennissen in de buitenlucht en zie, je wordt  door de redactie van het clubblad uit 
die aangenaamheden gewekt, om datgene te doen, waarvoor je bent gekozen.  Ook 
leuk, maar je ervaart, hoe snel de seizoenen zich aaneenrijgen.

Ik ben, of beter gezegd het bestuur, is deze zomer 
door de politiek van dit goede dorp benaderd over 
onze zienswijze de ijsbaan betreffend. De Uitgees-
ter politiek wil de komende tijd flink uitpakken in de 
vorm van twee onderwerpen. Een is dat men naar een 
grote basisschool wil en ten tweede wil men 
ook voor de echter senioren gaan bou-
wen. Om dit te verwezenlijken heeft 
men het ijsbaanterrein of in ie-
der geval een groot gedeelte 
van dit  ijsbaanterrein nodig, 
om dit in de kern van ons 
dorp te realiseren.  Men 
vroeg onze zienswijze.  
Voor ons is deze keus 
niet moeilijk. Wij hebben 
een mooi terrein en een 
goed gebouw, dus het is 
niet nodig om zo’n vraag 
te stellen, want wij wil-
len ons daar “handhaven.” 
Wij hebben echter een pro-
bleem, daar het terrein van de 
gemeente is en wij het slechts 
drie maanden van het jaar van die 
gemeente huren. Dit heeft het bestuur 
kenbaar gemaakt bij de gemeente, dus wij 
zullen moeten afwachten. Wel vind ik, dat mocht het 
plaatselijk bestuur besluiten ons daar niet meer te dul-
den, om moverende redenen, dan zal men fatsoens-
halve ons iets dienen aan te bieden, van een dezelfde  
niveau. 
Overigens wist iemand mij, en niet de eerste de beste,  
te vertellen dat wij geen winters meer zouden krijgen, 
dus dat ik mij niet zo druk behoefde te maken over een 
ijsbaan. Deze weersdeskundige heb ik medegedeeld, 
dat hij bij het KNMI moest solliciteren, want daar had-
den ze behoefte aan zulke betweters. Kon hij goudgeld 
verdienen, als wij b.v. de laatste winter even iets meer 
geluk hadden gehad, hadden wij ook ijs gehad, want 
het was jammer, dat de winter vanuit Noord Nederland 

niet even doorzette naar het westen van dit land. Ik ga 
er, als ras optimist er toch vanuit, dat Koning Winter, 
de komende wintermaanden, ons nu eens gaat ver-
rassen. 
Ik vind het bijzonder spijtig dat Josine Putter heeft ge-

meld, haar redactionele activiteiten voor 
de vereniging te staken. Ze heeft ja-

ren lang het clubblad allure ge-
geven en daarom is het jam-

mer, dat ze nu gemeend 
heeft , dat het tijd wordt 
voor een ander. Een 
goede vervanger of 
vervangster is niet zo 
gemakkelijk te vin-
den, maar wij gaan 
op zoek. Josine zal 
te zijner tijd op pas-
sende wijze en plaats 
worden bedankt.

Zoals u wellicht weet, 
heeft Koen van Egmond 

het secretariaat overge-
nomen van Wim Opdam. Nu 

Koen in het bestuur is doorge-
schoven, gaat het bestuur nu op 

zoek naar een opvolger voor de openge-
vallen plaats  van Koen. Dit moet lukken.
Ik hoop, dat de zomervakantie u datgene heeft ge-
bracht, wat u er van verwachtte. Mocht dit niet zo zijn, 
bedenk, dat de tijd snel gaat en dat het zo weer zomer 
is. Daarnaast heeft men ervaren, dat september toch 
ook zijn goede en warme dagen kent. Echter wij gaan 
er bovenal van uit, dat de winter zijn naam weer eens 
eer aan doet.
De voorzitter
      
Herman van Sambeek
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Uitgeest, 02 juni 2016 

Beste leden,

Voor u zit wederom en hoe kan het ook anders, een teleur-
gestelde voorzitter van een club die de naam “IJsclub”draagt. 
Wederom dit jaar was het met het daadwerkelijk nederdalen 
van het natuurijs slecht gesteld. De ijsmeester wist eenmaal 
3,8 cm dikte te meten, maar dat was het dan. De Vorst van 
het koude tot zeer koude weer was dan eindelijk eens de 
Lage Landen ingetrokken, maar bij de Noordelijke provincies 
aangekomen, was of zijn visum niet meer toereikend of de 
zak met “onder nul” leeg, kortom hij bleef daar, schiep daar 
vreugde en het plezier, waar wij ook naar versmachten en 
vertrok toen weer als een dief in de nacht naar onbekende 
oorden. Dit was al weer het vierde jaar op rij, dat hij ons 
verbijsterend achterliet, nu terwijl wij dit jaar alles tot in de 
puntjes hadden geregeld. Alles gepoetst en vernieuwd. Met 
man en macht de baan weer in gereedheid gebracht en deze 
zo gelikt mogelijk aan de buitenwereld getoond. Eindelijk wa-
ren de bomen aan de Geesterweg qua lengte en met name 
onze nieuwe geluidsinstallatie zou zich gaan manifesteren als 
balsem voor de oren van schaatsminnend Uitgeest. Het heeft 
geen zin om te gaan fulmineren tegen de Ongenaakbare. De 
Vorst blijft onaantastbaar en ook onbenaderbaar, maar jam-
merlijk is het wel. Deemoed is wederom het devies en wach-
ten op het volgend winterjaargetijde, dat hopelijk eindelijk 
eens een goede ijsvloer ons gaat bezorgen. 

Natuurlijk zijn er naast het genoemde jammerlijke ook wel 
positieve zaken te melden. De redactie heeft onder andere 
deze genoemd in het laatste clubblad en ook wil ik hier toch 
wellicht ten overvloede melden het jeugdschaatsen. Ofschoon 
minder deelnemers dan de jaren hiervoor, gezien het deelne-
mersveld in de ons omringende clubs , is dit bovengemiddeld. 
Het bestuur hoopt dan ook van ganser harte, dat Vincent en 
de zijnen dit het komende jaar op dezelfde enthousiaste wijze 
zullen continueren.

Vele jaren heeft Ruud van Egmond als een Vorst, hij wel, gere-
geerd bij het mannenschaatsen. Vele jaren werd hij clubkam-
pioen. Ruud heeft een waardige opvolger gevonden in Stefan 
Schot, wiens tijden, als ik zo bekijk, er ook niet om liegen en 
zoals men stelde in het clubblad hij met kop en schouders 
boven de andere deelnemers uitstak. Nancy Molenaar werd 
voor de twaalfde keer eerste bij de dames en de vraag rijst, 
wanneer er iemand bij de dames opstaat om Nancy eens te 
onttronen.
Het bestuur wenst Ruud van Egmond veel succes bij zijn vol-
gende klus. Eerste worden bij die B rijders. Wij zullen hem 
steunen en volgen.
Het kledingfonds is nog steeds succesvol en het bestuur hoopt, 
dat dit zo blijft, want het geeft toch altijd weer een gevoel van 
voldoening, indien men iemand ontwaart in de kledij van de 
ijsclub Uitgeest.

Wim Opdam heeft aangegeven te stoppen met zijn secretaris-
schap. Wim vindt na 6 jaar dat nu weer eens een ander dit 
moet gaan doen. Altijd jammer, indien men afscheid neemt 
van een bestuursfunctie, omdat het om de drommel niet ge-
makkelijk is een ander te vinden .Het bestuur bedankt hem 
voor zijn inspanningen de vereniging betreffend. Gelukkig 
heeft Koen van Egmond zich bereid verklaard, dit secretariaat 
schap over te nemen, zodat hiermede een heikel punt is opge-
lost. Het bestuur gaat op zoek naar een vervanger voor Koen.

Ook worden er weer enige leden als Lid van Verdienste voor-
gedragen. Ik zal dit staande de vergadering verklaren en toe-
lichten. Ik hoop, dat u begrijpt de reden, waarom wij hier op 
deze locatie de jaarvergadering houden. Ook zal ik dit toelich-
ten. Tenslotte wil ik wederom een ieder bedanken, die zich 
heeft ingespannen en zich inspanningen heeft getroost de ver-
eniging te dienen. Hierbij is de vergadering geopend. 

Openingswoord Jaarvergadering 2016 
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Nieuwe leden van Verdienste
In de jaarvergadering werden twee leden benoemd tot lid van Verdienste, t.w. Nico Goeman en Aad Tock. 

Nico was jarenlang betrokken bij de activiteiten omtrent het jeugdschaatsen en al het wel en wee in deze in goede 
banen geleid.

Aad Tock heeft heel wat jaren de werkzaamheden, die voortkomen uit alles wat de leden verrichten op de baan 
in Alkmaar, bijgehouden en begeleid. 

Het bestuur , maar ook alle leden van de vereniging is hen veel dank verschuldigd.
Op de jaarvergadering zijn hen een oorkonde, een medaille, en een ruiker uitgereikt.

De voorzitter,
Herman van Sambeek
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De Ridder b.v.

Oosterwerf 4 Postbus 88
1911 JB  Uitgeest 1910  AB  Uitgeest

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

http://www.jeutje.nl
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Jeudgschaatsen.
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 kun-
nen zij na één of meerdere seizoenen goed leren glijden en afzetten. Op de dagen dat er natuurijs ligt kunnen 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 jeugdschaatsen 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 7 jaar – 12 jaar.
• Er kunnen 70 kinderen meedoen.
• 11 lessen 
• Aanvang laatste zaterdag van 31 december ‘16 tot 11 maart ‘17 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 Uitgeest: 09:15 uur. 
 Terug in Uitgeest tussen 11:30 en 11:45 
• 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 d.m.v. een “alternatieve” elfstedentocht op de IJsbaan in Alkmaar.
• Diploma uitreiking en feestelijke afsluiting in Uitgeest.
• Kosten: € 90 per kind.

Opgeven kan elke seizoen vanaf 1 september tot 30 november met het formulier op de website..

Na het behalen van het diploma hopen wij natuurlijk dat kinderen 
het volgend jaar weer doorgaan.Voor de gevorderden is er na-
tuurlijk de gelegenheid om lid te worden van onze trainingsgroep.

Dit is niet alleen voor “talentjes” ! Iedereen is welkom, als je 
maar enthousiast bent.Wij zullen dit zeker stimuleren, want de 
jeugd is ook onze toekomst.
 
Vincent Rozemeijer – tel: 06 10920909
Nico Goeman. – tel: 0251 310329
e.mail: jeugdschaatsen@ijsclubuitgeest.nl

http://www.jeutje.nl
http://www.ijsclubuitgeest.nl/jeugdschaatsen/inschrijfformulier-jeugdschaatsen/
mailto:jeugdschaatsen%40ijsclubuitgeest.nl?subject=
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Aangescherpte veiligheidsregels 
marathonwedstrijden
Voor iedereen die al jaren marathons schaats of dit jaar hieraan wilt gaan deelnemen, zijn de veiligheidsregels 
aangescherpt. Afgelopen seizoenen was het al verplicht om in Alkmaar snijvaste scheenbeschermers, enkelbe-
schermers, kniebeschermers en handschoenen te dragen tijdens marathonwedstrijden. Per 1 september 2016 is 
hier een valhelm die voldoet aan de ISU regels aan toegevoegd. De helm dient aan dezelfde regels te voldoen als 
bij shorttrack (ASTM norm F1849). Aan de helm mogen geen uitsteeksels zitten en moet een regelmatige vorm 
hebben. Onderstaand alle kledingregels die in seizoen 2016-2017 van kracht zijn.

Deelnemers van landelijke (top- en beloftendivisies) en internationale KNSB marathonwedstrijden op kunst- en 
natuurijs, zijn verplicht een snijvast pak of een pak met snijvastmateriaal op vitale delen te dragen.

Ook tijdens massastart wedstrijden zijn genoemde kledingregels van toepassing. Waar voor de landelijke (top- en 
beloftendivisies) en internationale KNSB wedstrijden het dragen van een snijvast pak of een pak met snijvastma-
teriaal op vitale delen verplicht is. 

Wat zijn de regels als het gaat om uitrusting?
Deelnemers aan marathonwedstrijden.

• Een valhelm die voldoet aan de ISU regels (ASTM norm F1849; is norm voor shorttrack). De helm dient  
 een regelmatige vorm te hebben zonder uitsteeksels.
• Snijvaste handbescherming;
• Snijvaste scheenbescherming;
• Snijvaste enkelbescherming;
• Gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen.
• Buizen van de schaatsen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een straal   
 van minimaal 1 cm (ronding 10 cent munt).
• Het gebruik van wisselijzers of -schaatsen is gebonden aan regels (zie verder reglement KNSB)
• Het gebruik van de kluunschoen tijdens natuurijswedstrijden is toegestaan mits dit geen gevaar op
 levert voor de andere deelnemers.
• Het is niet toegestaan voorwerpen te dragen waarbij redelijkerwijs ingeschat kan worden dat daardoor  
 bij een ongeval een verhoogd risico op schade of letsel ontstaat.

http://www.rosaalba.nl
https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/
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De vernieuwde IJsclub Uitgeest - App
Wat is er nieuw en wat is het?
Afgelopen zomer is Thijs van Tol druk bezig geweest om een gloednieuwe app te 
maken voor de IJsclub. De oude app is vervallen omdat, de vorige host (bedrijf waar 
de app op draaide) zijn voorwaarden had aangepast. Hierdoor konden wij niet ver-
der met de app. Toen wat uitgeprobeerd en uiteindelijk hebben we een nieuwe app 
gemaakt die u nu ook in de Google Play Store kunt downloaden.  Het enige nadeel is 
dat de app alleen nog maar beschikbaar is voor Android telefoons.

Dit is een app voor de wedstrijdschaatsers en –sters van IJsclub Uitgeest. Maar ui-
teraard als u geïnteresseerd bent in het nieuws, uitslagen of de clubkrant op de app 
lezen dan kunt u ook onze app downloaden in de Google Play Store!

Informatie
Met deze app heb je altijd het laatste nieuws bij de hand. 
Ook staat de (wedstrijd) kalender nu op je mobile tele-
foon. Daags na een wedstrijd de uitslagen al zien. 
Ook kun je per week je trainingsschema bekijken wat je 
in de schaatstraining gaat doen.
Er zijn ook verschillende actie foto’s en video’s beschik-
baar die je kunt bekijken met de app.

De app is beschikbaar voor:
•  alle Android smartphones en tablets
(Voor de Apple gebruikers zijn we een oplossing aan het 
zoeken. De Windows Phone gebruikers kunnen binnen-
kort de app downloaden in de Windows App Store)

De Windows/Mac versie van de app kan je bekijken op: 
www.ijsclubuitgeest.nl/app 

NIEUW:
•  Ook kunnen er nu notificaties gestuurd worden. 
Die notificaties worden alleen getoond bij het openen                
van de app.
•  De app is ook in de Play Store beschikbaar!
•  Je hoeft nu niet steeds meer een nieuwe .apk te instal-
leren als er een update is. Je kunt gewoon op het update 
knopje in de Google Play Store drukken! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ima.fantastic.ijsclubuitgeest
http://www.ijsclubuitgeest.nl/app
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Uitnodiging Kamp - Jeugdleden

Beste jeugdleden,

Het is al bijna zover.... 14, 15 & 16 oktober gaan wij weer op kamp!!!

Waar? Wognum
Wanneer? 14, 15 & 16 oktober 2016
Hoe? Met auto’s
Hoe laat? 19:00 verzamelen en auto’s inpakken, om 19:30 vertrek vanaf het Cor Groen honk
Kosten? €25,- voor het hele kamp, degenen die later komen graag even mailen

Jullie kunnen je aanmelden door een e-mail te sturen naar uitgeesterijsclub@gmail.com. Het geld kunnen jullie 
in een envelop met je naam er op in de brievenbus bij Nicky (Cnollenbijter 68) of Joni (Sleutelbloem 12) doen. 
Graag uiterlijk aanmelden op zondag 2 oktober en het geld uiterlijk zondag 9 oktober inleveren.

Dit jaar slapen wij in een scoutinggebouw, een tent is dus niet nodig! Tijdens het kamp gaan wij schaatsen, zorg 
er dus voor dat je schaatsen op tijd uit het vet zijn!

Wij vinden het fijn om contactgegevens van jullie ouders te krijgen. Zondag zullen jullie tussen 15:00 en 17:30 
weer terug zijn bij het Cor Groen Honk. Voor vertrek zullen wij een exactere tijd doorgeven.

Wij kijken uit naar jullie aanmeldingen en wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in!!

De jeugdcommissie

Paklijst:
- slaapzak
- kussen
- luchtbed of matje
- bord, beker & bestek
- theedoek
- pyjama
- schaatsen
- schaatskleren (HANDSCHOENEN!)
- kleren die vies mogen worden
- sportieve kleren + sportschoenen
- warme trui
- zwemkleding + badhanddoek
- douchehanddoek
- doucheslippers
- toiletspullen
- zaklamp
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De tijdrit geanalyseerd
De fietsgroep kent naast de wekelijkse trainingen verzorgt door trainer Benno van 
Tol, ook 3 tijdritjes. Een individuele race tegen de klok op een, voor iedereen even 
lang, verkeersluw parkoers in de Schermerpolder.  

Dat het er serieus aan toe gaat blijkt wel uit het feit 
dat diverse leden gespot zijn terwijl ze stiekem aan het 
trainen voor deze tijdritten waren. Om maar sneller 
dan familie of naaste “concurrenten” te kunnen zijn. 
Ook de normale racefietsen worden daags voor de tijd-
rit omgebouwd tot heuse tijdritmonsters met ossen-
kop sturen en dichte wielen. Zelfs bidonhouders, fiets-
pompjes en zadeltassen worden verwijderd voor de rit 
tegen de klok. Al die extra grammen kosten weer extra 
seconden. Seconden die je sneller had kunnen zijn dan 
je maatjes in de fietsgroep.

Dit jaar heeft Sjors Groot, voor zijn studie bewegings-
wetenschappen aan het VU, de tijden van diverse leden 
geanalyseerd. Velen van ons hebben een fietscompu-
ter of telefoon met gps-functionaliteit welke tot op de 
seconde vast legt waar je je op dat moment bevindt. 
Als je deze gegevens uploadt naar het internetnet, bij-
voorbeeld naar Strava.com kunnen andere deze gege-
vens bekijken en in het geval van Sjors downloaden en 
analyseren voor zijn studie.

Onderstaande zijn de uitslag, rit gegevens en analyse 
van Sjors van de 2e (14,6 km) en 3e (500 en 1000 
meter) tijdrit.

Tijdrit schermerpolder 1/2 rondes
Datum: 13 juli 2016
Afstand(en): 1 of 2 rondes afstand: afstand:

14,8 kilometer 7,4 kilomter

Naam Tijd ronde 1
gem.
(km/h)

Naam Tijd
gem. 
(km/h)

min sec min sec min sec min sec

Heren Dames en 
1 Peter de Jeu 11 : 50 11 : 50 23 : 40,06 37,52 1 Thijs van Tol 12 : 16,70 36,16

2 Sjors Groot 12 : 01 11 : 48 23 : 48,91 37,29 2 Nancy Molenaar 12 : 45,67 34,79

3 André Starreveld 12 : 00 11 : 51 23 : 50,52 37,25 3 Sanne Veenboer 13 : 35,76 32,66

4 Benno van Tol 11 : 51 12 : 12 24 : 03,23 36,92 4 Joni Krom 13 : 51,84 32,03

5 Patrick den Elsen 12 : 22 12 : 21 24 : 43,21 35,92 5 Kim Schoenmaker 14 : 29,24 30,65

6 Tinus Hopman 12 : 22 12 : 36 24 : 58,20 35,56

7 Koen van Egmond 12 : 32 12 : 31 25 : 03,44 35,44

8 Marcel van Goethem 12 : 33 12 : 35 25 : 07,98 35,33

9 Eric de Koning 12 : 35 12 : 43 25 : 28,00 34,87 

10 Jan Schoenmaker 13 : 00 12 : 29 25 : 28,77 34,85 

11 Gerben Tromp 12 : 31 13 : 01 25 : 31,62 34,79 

12 Kees Molenaar 12 : 43 13 : 10 25 : 53,36 34,30 

13 Ad van Egmond 13 : 26 13 : 00 26 : 26,14 33,59 

14 Han de Koning 13 : 56 14 : 19 28 : 15,38 31,43 

EindtijdTijd ronde 2
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Tijdrit 31 augustus 2016

Tijdrit schermerpolder 500 en 1000 meter
Startlijst afstand afstand

500 meter 1000 meter

naam Tijd
gem. 
(km/h)

Punten
500m

Tijd2
gem.  
(km/h)

Punten 
1000m

Totoaal 
punten

min sec min sec

IEDEREEN
Raymond Reinsburger 0 : 38,50 46,75 1 : 21,50 44,17 

0 : 39,00 46,15 1 1 : 21,50 44,17 2 3

0 : 40,00 45,00 2 1 : 20,50 44,72 1 3

0 : 40,00 45,00 2 1 : 22,50 43,64 3 5

0 : 41,50 43,37 3 1 : 24,00 42,86 4 7

0 : 41,50 43,37 3 1 : 24,50 42,60 5 8

0 : 42,00 42,86 4 1 : 27,00 41,38 6 10

0 : 41,50 43,37 3 1 : 27,50 41,14 7 10

0 : 43,50 41,38 6 1 : 29,50 40,22 8 14

1 Tvette de Koning

2 Sjors Groot

3 Koen van Egmond

4 Robin Prigge

5 Marcel van Goethem

6 Willem Brantjes

6 Erik de Koning

8 René van Goethem  

8 Jan Schoenmaker 0 : 42,50 42,35 5 1 : 30,50 39,78 9 14

10 Han de Koning 0 : 48,50 37,11 7 1 : 40,50 35,82 10 17

Dames/Jeugd
1 Thijs van Tol 0 : 39,50 45,57 1 1 : 23,00 43,37 1 2

2 Joni Krom 0 : 43,00 41,86 2 1 : 35,00 37,89 2 4

3 Kim Soenmaker 0 : 49,50 36,36 3 1 : 32,00 39,13 3 6

500m

Om mee te beginnen: de tijden die hier staan verschil-
len dan wel van de tijden die Benno heeft geklokt, 
maar ga er vanuit dat die van Benno betrouwbaarder 
zijn. GPS is al niet zo nauwkeurig en op zo’n korte af-
stand is het al helemaal onbetrouwbaar. Een ondanks 
zn gebroken voet denk ik dat Benno nog steeds wel 
een stopwatch op tijd kon indrukken.

Wat je wel kan zeggen op basis van deze grafieken is 
dat Raymond veruit de snelste was op de 500 meter. 
Als enige kwam hij richting de 55 Km/h. Daarachter 
waren Yvette, Thijs en ik ongeveer even snel. Yvette 
had de snelste start (zelfs iets sneller dan Raymond), 
maar zakte op het einde ook iets in waardoor Thijs en 
ik iets dichterbij kwamen. 

Dat was alleen bij lange na niet genoeg om nog in de 
buurt van Raymond te komen, die hetzelfde startte als 
Thijs en ik, maar daarna nog verder kon versnellen 
waar wij niet harder konden. Als nummer vijf van de 
Stravisten kwam Marcel met dezelfde snelheid over de 
finish als de drie voor hem, maar doordat hij wat later 
op gang kwam moest hij toch nog wat tijd toegeven.
Een van de explosiefste starts was van Joni. Na 100 
meter lag ze nog tweede achter Yvette, zelfs sneller 
dan Raymond. Helaas kon ze dit niet vol houden en 
werd ze in de laatste 100 meter nog ingehaald door 
Marcel. De minst explosieve start was van nummer 
zeven Kim, die daarna wel het verval in snelheid het 
meest wist te beperken en met bijna dezelfde snelheid 
over de streep kwam als Joni.
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1000m

De nummers 1 (Sjors) en 2 (Raymond) hebben vanaf 
100 meter met bijna precies dezelfde snelheid gere-
den. Het enige verschil zat in de eerste 100 meter, 
waar Raymond iets voorzichtiger was gestart. Precies 
het tegenovergestelde gold voor Yvette. Die kon in de 
eerste 500 meter juist mee met dezelfde snelheid als 
Sjors, maar zakte daarna terug in snelheid waardoor 
ook Raymond op het laatste moment nog iets sneller 
was dan Yvette.
Thijs had de 1000 meter ongeveer hetzelfde ingedeeld 
als Yvette: een redelijk snelle start, maar na 500 meter 
kan hij die snelheid niet meer volhouden. De meest 
onregelmatige tijdrit kwam op naam van Marcel. Hij 
deed het de eerste 200 meter wat rustiger aan, om 
daarna na 400 meter bijna de hoogste snelheid te heb-
ben en vervolgens weer terug te zakken naar de 45 
Km/h en die tot de finish vol te houden.
Joni en Kim hadden beide hun tijdrit goed ingedeeld: 
ze waren allebei binnen 100 meter op snelheid en kon-
den die snelheid ook tot de finish volhouden.

Waarom is constante snelheid goed? 
Tijdens een tijdrit gebruik je alle energie die je hebt, 
dus die wil je dan ook zo goed mogelijk gebruiken. 
Als je 1 minuut lang 45 Km/h per uur rijdt, dan heb je 
een gemiddelde van 45 Km/h. Als iemand anders eerst 
een halve minuut 40 Km/h rijdt en daarna een halve 
minuut 50 Km/h heeft die ook een gemiddelde van 45 
Km/h en in een tijdrit dus dezelfde eindtijd. Maar die 
tweede manier kostte meer energie, een hoeveelheid 
waarmee je eigenlijk constant 46 Km/h had kunnen 
rijden: een snellere eindtijd. 
Dat je minder energie kwijt bent bij een constante 
snelheid komt doordat je bij een twee keer zo hoge 
snelheid niet twee keer zoveel energie per seconde 
(vermogen) moet leveren, maar acht keer zoveel! In 
de halve minuut die dus met 50 Km/h uur werd gere-
den heb je meer extra energie verloren dan je met 40 
km/h hebt gespaard!

Sjors Groot.
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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 bescherming 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 uit-
voering aan de achterzijde. Daar zijn erg blij mee. We kunnen de schaatstset en fietsset voordelig aanbieden. 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. (schaats-
broek 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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Wat is je naam:                                                        Thomas Jongejans
Wat is je geboorteplaats:                                          Ik ben geboren in Beverwijk 
Hoe oud ben je nu:                                                    Ik ben nu 14 jaar
Heb je nog broers/zussen:                                       Ik heb een zusje Marit
Wat zijn je hobby’s:                                                   Mijn hobby’s zijn schaatsen en fietsen

Op welke school zit je nu:                                         Ik zit nu op het Jac. P. Thijsse 
Wat is je lievelingseten:                                             Spare ribs 
Welk tv-programma vind je leuk:                      Ik vind Drie op Reis leuk
Wie is je idool:                                                         Mijn ouders
Van wat voor muziek houd je:                                     Pop
Wat zou je doen met 1 miljoen:                                   Een vliegtuig kopen en de wereld over vliegen
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen:    Racefietsen en mountainbiken met Brian en   
   hardlopen
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:          Ik vond schoolschaatsen altijd al leuk 
Je hebt een hekel aan:                                          School
Je kunt genieten van:                                                 Vakantie

Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:                Genoeg   
Je zou eventueel emigreren naar:                              België, want daar spreken ze ook Nederlands
Je hebt bewondering voor:   Mijn opa
Je kunt absoluut niet:                                                  Lezen
Wie is je favoriete schaatser/ster:                            Kees Molenaar :-)
Wat wil je later worden:                                               Koeltechnieker

Wat is je favoriete vakantie bestemming:               San Francisco
Hoe lang zit je al op schaatsen:                                  Dit is het vijfde seizoen dat ik ga schaatsen
Wat is je leukste kamp ervaring:                                Dropping
Aan wie geef je de pen door:                                      Brian Bloedjes
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Koss op wondersloffen naar goud 
Bij het EK in 1994, een paar weken voor het begin van de Winterspelen, snelde Rintje 
Ritsma in het Vikingschip in Hamar naar de Europese titel. De Noorse favoriet Johann 
Olav Koss had met afstand het nakijken. Dat beloofde wat voor de Olympische Spe-
len. Maar het pakte anders uit. Niet Ritsma, maar Koss was met drie keer goud de 
ster van de Winterspelen in 1994. 

Was er doping in het spel? Nee. ‘Nederlandse schaats 
helpt Koss aan super tijden’ kopte het Algemeen Dag-
blad namelijk na de 1500 meter. De Noor had de Ne-
derlanders afgetroefd op de vijf kilometer en de mijl en 
zou dat later ook nog doen op de 10.000 meter, en dat 
allemaal dankzij Viking.

Koss reed, in tegenstelling tot de Nederlandse favoriet 
Rintje Ritsma, op nieuwe buizen van de schaatsfabri-
kant. Die buizen, vervaardigd van poedermetallurg, 
zouden volgens berekeningen van de Faculteit der Be-
wegingsschappen van de Vrije Universiteit in Amster-
dam aanzienlijk beter glijden.

Veelbelovend
Na die vondst seinde Viking aan het eind van 1993 
onmiddellijk kernploegtrainer Ab Krook in. Die zou met 
deze nieuwe buizen wel eens een veelbelovend wapen 
in handen hebben, met grote voordelen op het olympi-
sche slagveld. De buizen van PU-materiaal werden ver-
volgens in dezelfde periode getest als de zogenoemde 

FTN-hoes, een lycra hoes die over de schoen werd ge-
trokken en als geheim wapen diende richting vooral de 
Noren. In feite was die FTN-hoes een bliksemafleider 
voor de buizen van poedermetallurg.

Hoewel was vastgesteld dat de PU-buizen beter gle-
den, speelde het gevoel een dusdanige rol dat niet 
iedere topper zich er happy op voelde. Rintje Ritsma 
reed er op, maar keerde na ampel beraad terug op zijn 
vertrouwde buizen.

Vormcrisis
Johann Olav Koos, in de aanloop naar de Spelen ge-
kweld door een vormcrisis, wist – net als de rest van 
de schaatswereld – ondertussen nog van niks. Tot hij, 
doordat iemand rond het Nederlandse team zijn mond 
voorbij praatte, toch van de vinding hoorde. Koss brak 
daarop zijn trainingskamp in Davos af voor een blik-
sembezoek aan de Viking-fabriek. In Weesp liet hij de 
wonderijzers onder zijn schoenen monteren.

Johann Olav Koss met zijn drie medailles
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Het verhaal is verder bekend. Koss werd met drie maal 
olympisch goud de schaatskoning van de Spelen. Met 
dank aan Viking. Al was het waarschijnlijk vooral psy-
chisch.

Poster
Viking-directeur Jaap Havekotte keek er later met ge-
mengde gevoelens op terug. Niet op het feit dat Koss 
drie gouden medailles won. Maar als een schaatser 
wereld- of olympisch kampioen werd op zijn schaat-
sen, bracht de schaatsfabriek altijd een reclameposter 
uit. Dan ging Havekotte naar die rijder toe en zei: ‘Ik 

wil een poster van jou maken en als je daar toestem-
ming voor geeft krijg je van mij 6000 gulden’.

Na dat fantastische succes van Koss wilde Viking na-
tuurlijk een poster van Johann Olav maken. Maar de 
Noor bleek na zijn olympische goldrush in Hamar in-
eens een zaakwaarnemer te hebben en die vroeg 
20.000 gulden. “Daar zakte mijn broek vanaf”, ver-
telde Jaap Havekotte mij later, “vooral omdat wij Koss 
zo geholpen hadden toen hij in de put zat.”




