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Van de redactie
De zomer zit er weer op en de eerste ijsba-
nen hebben hun deuren al weer geopend. 
De trainingsgroep is helemaal start klaar 
voor het nieuwe seizoen en hopen mooie 
tijden te gaan rijden.

Met pijn in mijn hart is het vorige club-
blad bij niemand bezorgd. Dit kwam door 
een communicatiefout. Maar gelukkig is dit 
blad vers van de pers op de deurmat be-
land. Het vorige clubblad is natuurlijk terug 
te lezen via onze website. Dat is zeker de 
moeite om die even door te lezen. Want 
veel leden hadden hun best gedaan om 
een mooi stukje te schrijven.

De volgende deadline staat op vrijdag 24 
november, zodat iedereen met de kerst 
een kersvers clubblad heeft.

Tot slot wens ik jullie een sportief en ge-
zond winterseizoen toe!

Thijs van Tol
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Van de voorzitter
Normaal dien ik mij weer te zetten aan het ijsclubgebeuren omstreeks deze tijd. De 
zomer is nog niet voorbij en zie, de herfst nadert en voor je het weet is de winter 
daar, met voor ons hopelijk een prettige boodschap.  
Nu echter is het anders. Van de zomer is de ijsclub niet 
uit mijn gedachten geweest. Dit lag natuurlijk niet aan 
de club, maar aan derden. Nadat het gemeentebestuur 
op 9 december van het vorig jaar met een minimale 
meerderheid het voorstel aannam om de schoonheid 
van de ijsbaan te verwoesten door het bouwen van een 
IKC (Integraal Kind Centrum). Zo’n Centrum schijnt 
meer te zijn dan wat wij vroeger een lagere school 
noemden, het heeft iets extra’s, zoals kinderdagver-
blijf en peuteropvang. Bij ons sloop boosheid, woede 
en onbegrip in onze genen, daar nut en noodzaak niet 
door hen daadwerkelijk kon worden uitgelegd. Op 9 
december hebben wij de gemeenteraad mede-
gedeeld, dat wij met hun besluit niet ak-
koord gingen en dat wij ons tot de 
bestuursrechter zouden wenden, 
ten einde deze voor ons desas-
treuze tijding aan te vechten.

Overigens heb ik op inter-
net het jaarverslag van 
Tabijn van 2016 geraad-
pleegd, die scholenge-
meenschap, waaronder 
de Vrijburgschool, Bin-
nenmeerschool en Mo-
lenhoek ressorteert en 
wat ik aanvankelijk dacht, 
dat zij hadden doorgedre-
ven voor een grote scholen-
gemeenschap, blijkt onjuist. Zij 
geven twee opties, de IKC en de 
tweede: één school in het oude dorp en 
de andere in De Koog. Schijnbaar is er toch 
iets gebeurd wat het daglicht niet kan velen, omreden 
dat men zich zo schichtig en merkwaardig veinzend, 
opstelt.

Mogelijk, dat men bij de gemeenteraad toch op een 
gegeven moment dacht, dat onze club zich niet zo 
naar de slachtbank zou laten leiden. Om die reden, 
denken wij, heeft men op een gegeven moment toch 
contact met ons gezocht, om na te denken over een 

eventuele andere locatie voor de ijsbaan. Men vond 
het terrein van de “Huttenweek” geschikt en in over-
leg met de gemeente, die ons aan het bedrijf “Antea” 
voorstelde en die wel meer met gemeenten en nieuw 
aan te leggen ijsbanen van doen had, werden er drie 
voorstellen op papier gezet. Het laat zich raden, dat 
de bewoners, die direct aan het Huttenweek terrein 
wonen, maar ook andere instanties, die daar belangen 
hebben, “not amused” waren. Ik heb zelf meerdere ke-
ren met deze betrokkenen gesproken en ik vond het 
niet kies, dat zij ons deze gang van zaken verweten. 
Wij zouden o.a. teveel eisen van de gemeente. Ik heb 

hen steeds gezegd, dat zij niet bij ons, maar 
bij de gemeente moesten zijn. Ook zij 

zouden een advocaat in de arm 
nemen om die ijsbaan daar 

tegen te houden, want zij 
vonden dat daar koste 

wat het kost, geen ijs-
baan moest komen. 
Ik heb begrepen, dat 
zij ook het landelijk 
nieuws hebben ge-
haald en mag ik de 
“Uitgeester” van 30 
augustus j.l. geloven, 
dan zijn er toch weer 

veranderingen op tilt, 
daar raadslid Bert We-

ijers had verklaard, dat 
er nog niets was beslist en 

dat bij de commissie GGZ op 5 
september dit weer een punt is op 

de agenda. Het college zou zich beraden 
over een ander voorstel. Ik ben razend benieuwd. 

Daar ik vorige week op Texel vertoefde, was ik niet 
bij de commissie GGZ , maar ik heb begrepen, dat er 
voor onze club niets onheilspellend te melden viel. Wel 
gaf deze vergadering blijk van het feit, hoe je niet met 
elkaar moet omgaan. We wachten dus op de gemeen-
teraadsvergadering van 28 september a.s. Verder is op 
18 september op het gemeentehuis een bijeenkomst 
van alle betrokken partijen. Wij wachten dus af.
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Inmiddels gaat het gewone ”schaatsleven” door. Vol-
gende maand wordt de baan in Alkmaar geopend en 
kan een ieder die daarvoor nog in de juiste conditie 
verkeert, zich weer uitleven op het kunstijs, niet de 
equivalent van kunstgras voor voetballers, want voor 
de oprechte schaatser en voetballer, gaat er niets bo-
ven het natuurlijk product. Daarom doet mijn smeek-
bede in ieder clubblad repeterend, maar immer nog vol 
vuur, aan de Wintervorst, dat hij nu eindelijk niet eens 
om ons heen kan zoeven.

Herman van Sambeek

Clubkampioenen:
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Geachte leden, met wel een heel ambivalent gevoel, 
heb ik mij achter de computer gezet om mijn jaarlijks 
verslag van onze club aan het papier toe te vertrou-
wen. De reden is duidelijk en zal ik verklaren. Jaren 
achtereen was daar lof en tevredenheid behorend bij 
onze club. Alles ging zoals het moest gaan. Natuurlijk 
mopperde ik de laatste jaren in mijn verslagen op Ko-
ning Winter, daar hij ondanks onze lokspijzen, hij niet 
langs kwam om deze zich eigen te eigenen. Telkenmale 
toonde hij tot onze teleurstelling, zijn eigenzinnigheid, 
anders gezegd, een Koning laat zich niet lokken en 
gaat gewoon zijn eigen gang Niet voor niets heet hij 
dan ook Koning Winter en niet Koning Willem. Echter 
hij liet ons iedere winter toch weer achter met de hoop, 
dat hij de komende winter wel acte de preseance zou 
geven, zodat wij met een goed gevoel op vakantie kon-
den gaan.

 Tot onze vreugde had hij dit jaar, zij het bescheiden, 
een lichte rilling van zijn macht in onze richting getoond 
en konden wij tot onze grote vreugde de landijsbaan 
anderhalve dag voor het publiek open houden. Iedere 
keer merk je, hoe dat schaatsenrijden, in de genen der 
Nederlander is verankerd. Tijdens deze andere halve 
dag werd ook onze nieuwe geluidsinstallatie in werking 
gesteld en vriend en vijand was het er over eens, dat 
deze installatie een prima aanschaf is geweest.

Ik begon met het woord  ambivalent, hetgeen bete-
kent, twee verschillende mogelijkheden. De eerste 
mogelijkheid heb ik hierboven verklaard. Het gewone, 
het normale. Echter de tweede mogelijkheid zal u be-
kend zijn, maar ik wil dit toch nog maar eens benoe-
men. Helaas heeft deze wending veel te veel onrust 
en boosheid in onze geledingen veroorzaakt. Ofschoon 
hierover alles is reeds beschreven en gezegd wil ik 
deze toch nog even in vogelvlucht aanstippen. 

In het najaar 2015 heeft het gemeentebestuur van Uit-
geest geaccepteerd en toegestaan, dat er een grote 
basisschool zou moeten worden gebouwd op onze ijs-
baan. Dit sloeg in als een bom, daar wij pas op de 
hoogte hiervan werden gesteld, toen alles al was be-
klonken. Men had niet eens het fatsoen genomen ons 
voortijdig hiervan te berichten. Men begrijpt, dat er 
woede en boosheid zich bij ons van de toestand mees-
ter maakte, temeer daar de wethouders in hun arro-
gantie deze beslissing ons door de strot trachtte te du-
wen. Wat restte was nog een derde van de baan, die 
wij al decennia lang als ijsbaan gebruiken. Wij zijn geen 
amokmakers, maar hebben de wethouders te kennen 
gegeven, dat wij dit niet namen en naar de bestuurs-
rechter zouden gaan. Tenslotte heeft de gemeente zelf 
een structuurplan en bestemmingsplan gemaakt, dat 
tot 2020 geldt en waarin impliciet staat, dat er niet 
gebouwd wordt op de ijsbaan. In de vergaderingen van 
grondzaken en gemeenteraad in december j.l. hebben 
wij onze zaak te berde gebracht. Het waren emotionele 
bijeenkomsten en duidelijk werd, dat het gemeentebe-
stuur van Uitgeest zich in `het pak heeft laten naaien` 
door de scholengemeenschap Tabijn, temeer daar er 
zo een andere locatie voor die grote school aanwezig 
is. Ik vond het opmerkelijk, dat het gemeentebestuur 
zich toch niet zo gelukkig voelde met de ontstane situ-
atie, daar zij de politie hadden gevraagd, om aanwezig 
te zijn bij die vergaderingen. Dit in verband met te vre-
zen calamiteiten. Je zou je als onafhankelijke buiten-
staander toch afvragen, hoe zo´n situatie is ontstaan. 
Hoe dichtbij staan de bestuurders bij hun inwoners? 
Ook frapperend was, dat op een van die vergaderingen 
plots de `jeu de boule` mocht blijven op de door hun 
gebruikte locatie. De voorzitter van deze club was met 
stomheid geslagen, daar zij eerst zonder overleg, dus 
ook zonder last of ruggenspraak door het gemeentebe-
stuur waren gedwongen naar een andere locatie uit te 

Openingswoord jaarvergadering
Donderdag 1 juni 2017
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zien. Nu draaide het gemeentebestuur deze beslissing 
plots terug. Tenslotte heeft het gemeentebestuur, met 
de kleinst mogelijke meerderheid, toch het besluit ge-
nomen, om die grote school op de ijsbaan te bouwen, 
met echter dien verstande, dat er voor de ijsclub een 
andere baan zou worden gezocht. Hierin zit hem nu de 
kneep, stel, de gemeenteraad stelt, dat zij er alles aan 
gedaan heeft een andere locatie te vinden en het is 
hun niet gelukt, wat dan. Voor ons een razend moeilij-
ke kwestie. Moeten wij nu meegaan met de gemeente, 
dus accepteren, dat zij naar een andere locatie zoeken, 
en wij hen daarbij kritisch volgen of moeten wij direct 
naar de bestuursrechter gaan. Tenslotte heeft het be-
stuur gekozen voor de optie, dat wij afwachten met het 
gaan naar de bestuursrechter. De gemeente volgen wij 
dus met argusogen en de gemeente te kennen gege-
ven alles open te houden. Tenslotte is het besluit om 
daar een grote school te plaatsen niet te bevatten.
 
Het gemeentebestuur heeft inmiddels een bedrijf uit 
Friesland bereid gevonden om onze wensen aan te ho-
ren, deze op papier te zetten en het gemeentebestuur 
hierover te berichten. Staande deze vergadering deel 
ik jullie mede, hoe dit alles gelopen is, en kunnen wij 
hierover een besluit nemen.

In het bestuur is er een vacature ontstaan, die door 
Henk Roelands wordt opgevuld, uiteraard indien u 
op hem stemt. Het bestuur is uiteraard content met 

Henk. Koen van Egmond gaat het secretariaat invullen 
en hierover dus gelukkig geen ambivalentie, zodat wij 
weer volledig  verder kunnen gaan. 

Verder gaat het in de vereniging zoals het moet gaan. 
Schoolschaatsen, waar toch nog altijd een behoorlijk 
aantal kinderen zich voor opgeeft, fietsen en schaatsen 
op de baan in Alkmaar, alles gaat zoals het hoort. Thijs 
van Tol heeft van Josine Putter de samenstelling van 
het clubblad overgenomen en dat tot tevredenheid van 
het bestuur.

Thijs heeft nog een oproep gedaan, op 11 juni deel te 
nemen aan de RABO fietstocht ter meerdere eer en 
glorie van de clubkas. Ik hoop, dat menigeen hieraan 
meedoet. Ik heb mij laten vertellen, dat indien je 50 
kilometer fiets en de donatie van de RABO bank nog 
groter is.

Het bestuur heeft gemeend dit jaar alle betrokken vrij-
willigers van de ijsclub met een kleine attentie, als blijk 
van waardering, hopen te verrassen.

Tenslotte bedankt het bestuur allen, die in welke hoe-
danigheid of positie dan ook, zich hebben ingezet voor 
het goed functioneren van de club. Bij deze is de ver-
gadering geopend.

De voorzitter.



8  IJsclubblad  -  najaar 2017   

IJsclub Uitgeest 

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 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.
• 12 lessen
• Start op 30 december 2017 en de laatste les is op 17 maart 2018.
• 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 ge-
vorderden 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

Jeugdschaatsen.
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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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Elfstedencongres 

Beste Schaatsvrienden,

Vandaag 16 september, de regen valt met bakken uit de hemel en ik ben op weg naar Leeuwarden voor een schaats-
congres. Wij moeten als trainers ons ieder jaar bijscholen om punten te behalen om de trainers licentie te behouden 
en dit was een van de bijeenkomsten.

Op het Elfstedencongres kan ik bij diverse sprekers aanschuiven, ik heb mijzelf ingeschreven bij Casper Helling die het 
gaat hebben over belasting en belastbaarheid van de sporter. Casper heeft ook bewegingswetenschappen gestudeerd 
en heeft een eigen marathon team, Noordkop geheten. Casper gaf aandacht aan de periodisering van een marathon-
schaatser en het voorkomen van overbelasting. Hierbij een aantal punten die benoemd werden.

• Werken met scores van 1 tot 10 hoe de sporter zich voelt om weer te gaan trainen.
• Als sporter gebruik maken van apps die aan kunnen geven hoe jij ervoor staat, qua fitheid stress en hartslag.
• Ook werden diverse soorten training besproken, waar ik veel van geleerd heb. Hierbij ging het meer om de  
 puntjes op i te zetten.

Tweede Spreker was prof. Dr. Fred Brouns deze man weet echt alles over sporters en voeding. Zijn verhaal ging over 
koolhydraten en vet en wat heeft de sporter nodig qua voeding, omdat het een Elfstedencongres betrof gaat het na-
tuurlijk over de duursporter.

Weetjes:
• Op vet kan je maar op 50% van je capaciteit gebruiken met koolhydraten 100%
• 1 gr per kilo lichaamsgewicht koolhydraten innemen per uur. (Duursporten meer dan een uur)
• Koolhydraten innemen voor het slapen gaan na een zware training werkt als supercompensatie.
• Cafeïne werkt als prestatie verhogend middel.

Derde spreker was Jeroen Otter coach shorttrack.
Jeroen had het over de relatie tussen shorttrack en marathonschaatsen. Hier ging het om de groepsdynamiek. Verder 
kwamen tactiek, het fysieke gedeelte en de techniek van het bochtenrijden aan bod. Dit zowel op de 400 meterbaan 
als op de bochten bij het short-
track. 

Jeroen is een voorstander van 
krachttraining en core stability 
training in de schaatssport omdat 
je hierdoor nog meer power krijgt. 

Dit zijn een paar dingen die wer-
den benoemd over de hele dag.
Ik heb in ieder geval veel geleerd 
en vond het leuk om deze enthou-
siaste mensen te ontmoeten.

Groetjes Tinus

http://www.jeutje.nl
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Lang lang geleden, toen de boten nog van hout 
waren en de mannen nog van staal, werd er 
ieder jaar een prutrace gehouden vanuit de ijs-
club. Hier heb ik zelf ook een paar keer aan mee-
gedaan en vond ik het superleuk. Veel mensen 
vonden het zonde dat we daarmee gestopt zijn. 
Maar ik heb op 10 september meegedaan aan 
een bootcamp obstacle run van 12 kilometer in 
Geestmerambacht. Er was veel prut en plezier, 
en ik dacht dat het misschien wel leuk was om 
dit volgend jaar met een deel van de ijsclubbers 
te doen. Het is helemaal georganiseerd, je krijgt 
een T-shirt en er zijn 40 variërende obstakels. 
Obstakels met grote glijbanen, tijgeren door de 
modder, paintball schieten, over touwen klau-
teren en met zandzakken lopen. In september 
heeft iedereen natuurlijk de hele zomer getraind, net 
zoals ik (kuch, m’n eerste zomertraining moet nog ko-
men) en kan je er vol tegenaan!

Er zijn verschillende afstanden voor de harde bikkels 
en de softe bikkels (want het blijft bikkelen). Ik hoop 
dat we volgend jaar misschien een Uitgeester team 
kunnen vormen!

Paul Snijder

Wat doen onze leden in de zomer?

Mountainbiken
Wij hebben afgelopen voorjaar en in de zomer twee keer in de week hardgelopen met de trainingsgroep. 
Daarnaast hebben wij gemountainbiket in Akersloot. Op dinsdagavond kregen wij les en op donderdagavond 
konden wij een wedstrijd rijden. Voor degene die het ook leuk lijkt, kunnen bij ons natuurlijk even informatie 
inwinnen.
Wij staan te popelen om onze schaatsen weer aan te trekken.

Mike en Patrick Roelands
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In het duin hebben we weer veel verschillende paden gezien en onder leiding van Kees zijn we altijd weer terug-
gekomen op de parkeerplaats. Meestal op tijd en een enkele keer wat later, maar toen maakte Kees een extra 
rondje. Laten we het daar maar op houden.

Natuurlijk zijn we de Kruisberg op gerend en hebben we de Papenberg bestormd. Boven konden we onze schoe-
nen legen die zwaar waren van al het zand.
Nog één keer trainen in het duin en dan gaan we weer naar de ijsbaan in Uitgeest. Gelukkig nog op de vertrouwde 
plek. Daarna is het snel oktober en gaan we weer het ijs op!

Anne Schoon

In de zomer is er op donderdagavond een hardlooptraining bij het Zwaansmeer. De trainging is bedoelt voor jon-
geren t/m 14 jaar. Deze gezellige en goede training werd gegeven door Tinus Hopman. Op de hardlooptrainingen 
werken we conditie en aan de sprintsnelheid. We doen ook veel schaatsoefeningen. En soms met mooi weer 
trainen we in het water.

Leon Schot
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Clubkampioenen
Tijdens de seizoensafsluiting werden de clubkampioenen bekend gemaakt van het 
afgelopen seizoen. Bij de dames was dit Nancy Molenaar en bij de heren, Thijs van 
Tol. Ook zijn er per leeftijdscategorieën clubkampioenen gevallen welke hier onder 
staan.  

 
 

 Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten  
1 Thijs van Tol HC2 46.68 (4) 1:34.82 (1) 2:22.31 (1) 141.527  
2 Nancy Molenaar DSA 46.44 (2) 1:36.22 (3) 2:25.64 (3) 143.097  
3 Kees Molenaar H55 46.85 (6) 1:38.57 (7) 2:24.61 (2) 144.338  
4 Sanne Veenboer DN4 46.47 (3) 1:36.40 (4) 2:31.96 (6) 145.323  
5 Benno van Tol H50 47.71 (7) 1:38.09 (6) 2:25.88 (4) 145.382  
6 Brian Bloedjes HC2 48.45 (8) 1:39.56 (8) 2:32.08 (7) 148.923  
7 Kris Aardenburg HB1 49.52 (9) 1:44.88 (11) 2:38.03 (8) 154.637  
8 Femke Jongenotter DA1 50.63 (13) 1:43.72 (10) 2:40.69 (9) 156.053  
9 Luna den Elsen DC2 49.99 (12) 1:42.52 (9) 2:46.31 (10) 156.687  

10 Joni Krom DN1 49.88 (11) 1:47.58 (13) 2:47.58 (12) 159.530  
11 Roos de Boer DC2 49.66 (10) 1:50.07 (14) 2:46.40 (11) 160.162  
12 Patrick Roelands HC1 52.54 (16) 1:51.77 (16) 2:51.17 (13) 165.482  
13 Mike Roelands HC1 52.88 (19) 1:55.25 (17) 2:51.70 (14) 167.738  
14 Thomas Jongejans HC2 55.96 (21) 2:00.96 (20) 3:10.21 (16) 179.843  
15 Koen van Egmond HSB 46.82 (5) 1:34.94 (2)  94.290  
16 Willem Brantjes H55  1:37.83 (5) 2:27.53 (5) 98.092  
17 Leon Schot HPB 51.61 (14) 1:45.20 (12)  104.210  
18 Paul Snijder HA2 52.30 (15) 1:51.38 (15)  107.990  
19 Bram Ursem HB1 52.73 (18) 2:00.53 (19)  112.995  
20 Merel Schouten DC2 55.35 (20) 1:55.33 (18)  113.015  
21 Erik de Koning HA2 56.54 (22)  3:02.17 (15) 117.263  
22 Anne Schoon DN1 1:01.34 (26) 2:07.42 (21)  125.050  
23 Allard Schipper HPA 1:09.75 (29) 2:24.89 (22)  142.195  
24 Ruud van Egmond HSA 40.83 (1)   40.830  
25 Nicky Thelosen DSA 52.58 (17)   52.580  
26 Sjoerd Rienks HB2 57.10 (23)   57.100  
27 Rosa den Elsen DPB 57.71 (24)   57.710  
28 Esmee Walsmit DB1 1:01.13 (25)   61.130  
29 Wouter Rienks HA2 1:02.38 (27)   62.380  
30 Hamish Castricum HC2 1:03.57 (28)   63.570  
31 Stan de Ruijter HPE 1:14.14 (30)   74.140  

 32 Thijs Zonneveld HPD 1:18.73 (31)   78.730  
  

Clubkampioenschappen 
Cor Groen Honk ‐ Uitgeest  

 
Klassement Iedereen 
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 Pos Naam Cat 100 m 300 m 500 m 1000 m Punten  

1 Leon Schot HPB 13.03 (1) 33.51 (1) 51.61 (1) 1:45.20 (1) 225.210  
2 Allard Schipper HPA 14.76 (2) 43.99 (2) 1:09.75 (2) 2:24.89 (2) 289.312  
3 Stan de Ruijter HPE 15.10 (3) 48.41 (3) 1:14.14 (3)  230.323  

 4 Thijs Zonneveld HPD 16.60 (4) 51.63 (4) 1:18.73 (4)  244.780  
 

Klassement Pupillen Meisjes 
 Pos Naam Cat 100 m 300 m 500 m 1000 m Punten  

 1 Rosa den Elsen DPB 14.37 (1) 36.12 (1) 57.71 (1)  189.760  

 
Klassement Junioren Heren 

 Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten  

1 Thijs van Tol HC2 46.68 (1) 1:34.82 (1) 2:22.31 (1) 141.527  
2 Brian Bloedjes HC2 48.45 (2) 1:39.56 (2) 2:32.08 (2) 148.923  
3 Kris Aardenburg HB1 49.52 (3) 1:44.88 (3) 2:38.03 (3) 154.637  
4 Patrick Roelands HC1 52.54 (5) 1:51.77 (5) 2:51.17 (4) 165.482  
5 Mike Roelands HC1 52.88 (7) 1:55.25 (6) 2:51.70 (5) 167.738  
6 Thomas Jongejans HC2 55.96 (8) 2:00.96 (8) 3:10.21 (7) 179.843  
7 Paul Snijder HA2 52.30 (4) 1:51.38 (4)  107.990  
8 Bram Ursem HB1 52.73 (6) 2:00.53 (7)  112.995  
9 Erik de Koning HA2 56.54 (9)  3:02.17 (6) 117.263  

10 Sjoerd Rienks HB2 57.10 (10)   57.100  
11 Wouter Rienks HA2 1:02.38 (11)   62.380  

 12 Hamish Castricum HC2 1:03.57 (12)   63.570  

 
Klassement Junioren C en B Dames 

 Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten  

1 Luna den Elsen DC2 49.99 (2) 1:42.52 (1) 2:46.31 (1) 156.687  
2 Roos de Boer DC2 49.66 (1) 1:50.07 (2) 2:46.40 (2) 160.162  
3 Merel Schouten DC2 55.35 (3) 1:55.33 (3)  113.015  

 4 Esmee Walsmit DB1 1:01.13 (4)   61.130  

 
NeoSenioren/Senioren/Masters Heren 

 Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten  

1 Kees Molenaar H55 46.85 (3) 1:38.57 (4) 2:24.61 (1) 144.338  
2 Benno van Tol H50 47.71 (4) 1:38.09 (3) 2:25.88 (2) 145.382  
3 Koen van Egmond HSB 46.82 (2) 1:34.94 (1)  94.290  
4 Willem Brantjes H55  1:37.83 (2) 2:27.53 (3) 98.092  

 5 Ruud van Egmond HSA 40.83 (1)   40.830  

 
Klassement Junioren A/NeoSenioren/Senioren/Masters 

Dames 
 Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten  

1 Nancy Molenaar DSA 46.44 (1) 1:36.22 (1) 2:25.64 (1) 143.097  
2 Sanne Veenboer DN4 46.47 (2) 1:36.40 (2) 2:31.96 (2) 145.323  
3 Femke Jongenotter DA1 50.63 (4) 1:43.72 (3) 2:40.69 (3) 156.053  
4 Joni Krom DN1 49.88 (3) 1:47.58 (4) 2:47.58 (4) 159.530  
5 Anne Schoon DN1 1:01.34 (6) 2:07.42 (5)  125.050  

 6 Nicky Thelosen DSA 52.58 (5)   52.580  

 
 
 
 
 
 
 
 

Clubkampioenschappen 
Cor Groen Honk ‐ Uitgeest  

 
Klassement Pupillen Jongens 
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De Doorgeefpen

IJsclub Uitgeest

Wat is je naam: Rosa den Elsen
Wat is je geboorteplaats: Beverwijk
Hoe oud ben je nu: 13 jaar
Heb je nog broers/zussen: ja ik heb een zus, Luna
Wat zijn je hobby’s: schaatsen natuurlijk en ik tennis ook
Op welke school zit je nu: ik zit op het Jac.P.Thijsse college 
Wat is je lievelingseten: lasagne
Welk tv-programma vind je leuk: ik vind meerdere tv-programma’s leuk, Goede Tijden Slechte Tijden en 
Kroongetuige zijn nu toch wel mijn favorieten
Wie is je idool: ik heb niet echt een idool
Van wat voor muziek houd je: Top 40 muziek
Wat zou je doen met 1 miljoen: een heel mooi, groot huis kopen en naar verre landen op vakantie gaan
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen: ik speel ook tennis 
Waarom heb je gekozen voor schaatsen: ik vind het een hele bijzondere sport omdat het niet een stan-
daard sport is die iedereen doet. Maar wel af en toe een beetje te koud.
Je hebt een hekel aan: ruzies en stress 
Je kunt genieten van: VAKANTIE!!!! 
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen: een wereldreis 
maken, parachutespringen 
Je zou eventueel emigreren naar: Australië
Je hebt bewondering voor: mensen met een ziekte of beper-
king
Je kunt absoluut niet: met m’n schouders schudden
Wie is je favoriete schaatser/ster: Ireen Wüst
Wat wil je later worden: weet ik nog niet echt, maar iets van 
manager lijkt me wel leuk.
Wat is je favoriete vakantie bestemming: nu nog Italië, 
maar wie weet later een ander land
Hoe lang zit je al op schaatsen: ongeveer 6 jaar
Wat is je leukste kamp ervaring: surfen
Aan wie geef je de pen door: ik geef de pen door aan   
          Merel Schouten.

Klaar voor mijn eerste schaatsles
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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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Tijdrit 1 ronde
7 juni 2017. Ook na deze tijdrit heb ik 
mijn programmeer kunsten weer toege-
past op de strava-ritten die zijn geüpload. 

Maar liefst negen van de zeventien deelnemers be-
hoorden dit keer tot de Stravisten onder ons. Om te 
beginnen moet ik natuurlijk Sjors feliciteren ;) met een 
mooie overwinning bij de mannen en Nancy bij de da-
mes/jeugd! Ook een mooie prestatie van Kim, die on-
danks de wind een nieuw persoonlijk record neer zette.

Die wind maakte deze tijdrit overigens wel tot een gro-
tere uitdaging, want hoe deel je zo’n tijdrit nu in? De 
windkracht 5 die er stond zorgde voor grote snelheids- 
verschillen tussen de stukken wind mee en wind tegen 
(zie grafiek hieronder).
Waar er met wind mee snelheden van meer dan 50 
km/h werden gehaald, doken we op de stukken met 
wind tegen
juist massaal onder de 30 Km/h. Het eerste deel had-
den we de wind schuin mee en kon er behoorlijk door 
worden gereden, maar na de eerste bochten kreeg ie-
dereen de wind vol tegen. De enige bescherming die 
we hadden waren de boerderijen, een stuk of 5 als je 

de pieken op het tweede stuk telt. Met name Tinus en 
Benno maakten daar gebruik van om de snelheid even 
flink te verhogen!
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In de tweede grafiek staat de achterstand van ieder-
een t.o.v. de snelste uitgezet de afstand. Voor de vol-
ledigheid heb ik ook de niet-stravisten hierin gezet bij 
de finish.
Ook in deze grafiek is goed te zien hoeveel invloed het 
juist indelen van een tijdrit heeft op het eindresultaat. 
In de eerste bocht rijdt iedereen nog binnen de 15 se-
conden van elkaar en zijn Jens, Benno, Tinus en Marcel 
zelfs nog sneller/even snel als de uiteindelijke winnaar. 
In het daaropvolgende stuk wind tegen werd echter 
het verschil gemaakt. Waar Jens het verlies nog wist te 

beperken tot 15 seconden, verloren anderen 40 tot 90 
seconden! Ook op de weg terug langs de Zuiddijk werd 
nog wat tijd verloren, maar het laatste stuk wind mee 
werd er weer minder tijd verloren.

De spannendste strijd was die voor de 4e plaats. Tinus 
en Gerben fietsten de gehele tijdrit (virtueel) binnen 
de 5 seconden van elkaar. Eerst lag Tinus iets voor, 
daarna Gerben, maar uiteindelijk ging Tinus hem op 
het heuveltje bij de pont toch wee voorbij.

Hoe heb ik ‘m ingedeeld? Het eerste stuk heb ik expres 
wat ‘rustig’ aan gedaan, omdat je met wind mee min-
der voordeel hebt van volle bak rijden dan met wind 
tegen. De energie die je spaart tijdens de stukken wind 
mee kan je dan gebruiken op de stukken wind tegen 
om het verschil te maken. Door het eerste stuk wat 
in te houden zorg je er bovendien voor dat je minder 
vroeg in de tijdrit al een hoop afvalstoffen opbouwt in 
je spiervezels die ervoor zorgen dat je minder hard kan 
fietsen.

Om een idee te krijgen van wat onze prestaties nou 
eigenlijk waard zijn heb ik Tom Dumoulin het rondje 
laten rijden op mijn laptop in mijn ‘timetrial-simulator’. 
Tom zou, met dezelfde wind als wij hadden, 8 minu-
ten en 17 seconden over ons rondje doen! Met minder 
wind zelfs nog sneller ...

Sjors
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Tijdrit 2 ronden
12 juli 2017 
Na de tijdrit over 1 ronde stond vandaag de klassie-
ker onder de tijdritten op het programma, 2 ronden
in de schermerpolder. Al jaren rijden we elk jaar deze 
afstand. De snelste tijd ooit geklokt staat nog steeds 
op naam van Hidde van de Meij met een ongelooflijk 
snelle tijd van 20:41. Hoe ging dat vandaag?

Het lijkt wel of Benno de tijdritten met opzet op 
winderige dagen plant, want ook nu stond er een 
windkracht 4 (of 5). Ondanks dat waren er weer 22 
deelnemers. De wedstrijd werd begeleid door 4 bege-
leiders, Cindy Starreveld, Peter Vosse, Piet van Hool-
werf en Erica Molenaar. Al snel bleek dat het voor de 
wind hard ging, maar tegen de wind in was toch wel 
lastig. Sjors traint dit jaar veel voor de triathlon en hij 
maakt grote stappen. 

Na een pittige strijd bleek Sjors inderdaad de sterk-
ste. André is bezig met een sterk seizoen en eindigde 
nog net voor Peter. Het geheim van Andre is zeer 
waarschijnlijk zijn bolletjes tijdritpak. Bij de dames 
liet Nancy weer een heel behoorlijke tijd zien en ook 
Kim liet zien dat ze flink traint en ook niet te beroerd 
is om tot het gaatje te gaan. Eenmaal over de finish 
was Kim helemaal kapot maar het resultaat was dan 
ook prima!

Sjors en Benno
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Tijdritjes 500 en 1000 meter 
31 augustus 2016. Na de windkracht 6 bij de tijdrit over 1 ronde en de windkracht 5 
bij de tijdrit over 2 ronden leek het Benno een goed idee om de afsluitende tijdritten 
te rijden bij windkracht 6 plus regen. Gelukkig was de wind volop mee en konden 
er nieuwe PR’s worden gezet! Op de 500 meter zetten Gerben, Sjors, Thijs, André, 
Benno, Tinus, Kees, Nancy hun beste tijd neer tot dusver.
En ook op de 1000 meter zetten Gerben, Sjors, Thijs, André, Benno, Tinus, Kees, Jan, 
Ad en Nancy een PR neer. 
Daarnaast hebben Luke, Leon en Thomas scherpe tijden neer gezet die ze de ko-
mende jaren kunnen proberen te verbeteren!
Naast PR’s hebben we ook twee nieuwe club records (tenminste, voor zover ik heb 
kunnen vinden in de archieven van de tijdritten): op de 500 meter de 36.82 van Ger-
ben en op de 1000 meter de 1:15.14 van Sjors!

De 500 meter

En natuurlijk heb ik de tijdritten van de Stravisten ook 
weer even geanalyseerd.

In beide figuren is te zien dat Gerben het snelste weg 
was, de hoogste pieksnelheid (58.3 Km/h!) had en uitein-
delijk met ruime voorsprong won. Gerben had zijn tijdrit 
ook het beste ingedeeld: hij haalde zijn pieksnelheid al 
halverwege de 500 meter en probeerde die snelheid ver-
volgens tot de finish vol te houden. Sjors en Thijs heb-
ben het iets minder goed aangepakt en bleven tot aan 
de finish verder versnellen. Een constant snelheid rijden 
kost minder energie dan continue versnellen, vandaar dat 
Gerben de tijdrit beter heeft ingedeeld. Maar ook met een 
betere indeling van de rest had Gerben nog gewonnen ...

Sjors en Thijs zaten wel dicht bij elkaar en hadden de 
gehele tijdrit ongeveer dezelfde snelheid. Toch had Thijs 
in de uitslag en voorsprong van 0.9 seconden! Ik heb 
het dus nog even nagerekend, en ik vond een verschil 
van 0.19 seconden: een verschil van 1.1 seconden tussen 
stopwatch en Strava?!

Thomas had twee pieken in zijn snelheid: de benen voel-
den waarschijnlijk dat ze de snelheid van de eerste piek 
niet nog eens 250 meter konden volhouden, maar hadden 
aan het einde toch nog wat energie over.
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De 1000 meter
Ook op de 1000 meter was Gerben het snelste weg 
in de eerste 300 meter en gingen Thijs en Sjors weer 
bijna even snel. Na 300 meter veranderden de verhou-
dingen: waar de snelheid van Thijs en Gerben lang-
zaamaan terug begon te lopen, versnelde Sjors juist. 
Op dat punt van 300 meter besloot Sjors toevallig om 
zijn tijdrit opzetstuurtje te gebruiken, waardoor hij dus 
net even wat sneller kon rijden. Op dat moment had 
Gerben echter al een voorsprong van meer dan 1,5 
seconde: pas op 200 meter voor de streep werd hij 
ingehaald!

Thomas had wat meer moeite om op snelheid te ko-
men en verloor daardoor in de eerste 500 meter al 
zo’n 4 seconden op Gerben. In het tweede deel verloor 
Thomas nauwelijks nog tijd en in de laatste 250 meter 
was hij zelfs sneller dan Gerben en Thijs! Blijkbaar lig-
gen de wat langere afstanden Thomas wat beter dan 
de korte, terwijl Gerben erg snel is op korte afstanden 
(goed om te onthouden, mochten we nog eens moeten 
sprinten tijdens een training volgend jaar ;)

Tot volgend jaar, Sjors
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Wist u dat…

• Buikspieroefeningen makkelijker zijn zonder schoenen?
• Dat we alleen Merel op sokken zien?
• De Kruisberg een stuk minder op het programma staat zonder Thijs?
• Koen zijn armen niet twee verschillende kanten op kan draaien?
• Thijs zijn best doet om het clubblad gevuld te krijgen maar helaas niet zoveel  
 gehoor kreeg?
• Dit erg jammer is?
• Paul nog moet beginnen met z’n eerste zomertraining?
• Het op maandag 18 september heel hard regende?
• En wij het daarom niet erg vonden dat de training niet doorging?
• Kees elke keer ijsjes wilt eten tijdens de training?
• Maar dat wij als trouwe leden hem hiervoor behouden om het niet te doen?
• Dat wij toch echt komen om te trainen?
• Veel leden aankomend seizoen een PR gaan rijden door de goede trainingen?
• Dat Kees, Patrick en Tinus hun uiterste best hebben gedaan voor ons?
• Nickey en heel veel anderen erg uitkijken naar het begin van het ijsseizoen?
• Zij heel erg hopen dat er natuurijs komt?
• Er ook weer marathons op de kalender staan?
• Je altijd kunt opgeven voor het nieuwe seizoen?
• Aanmoedigen helpt?
• De datum voor het kamp nog volgt?
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