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Van de redactie
Na een prachtige zomer te hebben gehad 
beginnen de schaatskriebels weer te ko-
men. Over een paar weken gaat de ijsbaan 
weer open en kunnen we weer los op de 
gerenoveerde IJsbaan de Meent. 
Voor je het weet staat de eerste ijstraining 
weer op het programma en besef je een 
dag van ter voren, dat je schaatsen te krap 
zijn en nog gerond en geslepen moeten 
worden.
Het klikt een beetje raar, maar dit is mijn 
laatste clubblad die ik maak als redacteur 
van het clubblad. Ik heb twee jaar met ple-
zier de clubbladen gemaakt en is het tijd 
voor een nieuwe redacteur. Ik merk dat 
mijn betrokkenheid met de ijsclub afge-
lopen jaar minder is geworden, waardoor 
ik geen goed overzicht heb wat er afspeelt 
binnen de club.

Lijkt het jou leuk om redacteur van het 
clubblad te worden? Stuur dan een e-mail 
naar: clubblad@ijsclubuitgeest.nl

Thijs van Tol.

 

Inhoudsopgave:
Van de voorzitter  4

Geboren: Katy ! 5

Jeugdsschaatsen 6

Renovatie IJsbaan de Meent 7

Clubkleding bestellen 8

Fietsgroep 12

Skeeler training  13

Het gaat bijna weer beginnen ... 14

De Doorgeefpen  17

Kamp !  18

Kermisloop Uitgeest 20

Bowling als bedankje 21

Wist U dat ? 22

2  IJsclubblad  -  Najaar 2018   IJsclubblad  -  Najaar 2018  3

foto voorpagina: woensdagavond training 
Fietsgroep Uitgeest.



4  IJsclubblad  -  Najaar 2018

IJsclub Uitgeest 

Van de voorzitter
Ieder jaar word ik door de redactie van het clubblad overvallen met het verzoek een 
stukje te schrijven voor het clubblad. De zomer was dit jaar van een uniek gehalte. 
Dag in dag uit heerlijk weer. Uiteraard is het natuurlijk zo, dat er altijd een achter-
kant is voor ieder jaargetijde. Indien de zon voor de ene schijnt, zou het voor een 
ander graag regenen. Indien de een graag wat schaduw wenst, wil de ander graag 
zonneschijn en zo zijn de weergoden constant het onderwerp van discussie. Met mij 
zal echter het overgrote deel van de bevolking binnen onze landsgrenzen gesmuld 
hebben van deze zomer.

Daarom is het toch altijd weer opschrikken, dat plotse-
ling de zomer tanende is en de winter al in de verte be-
gint te wenken. Vandaar dat ik blij ben met de redactie 
om weer te herinneren aan het feit, dat er ook andere 
jaargetijden zijn en dat het jaargetijde na de herfst 
voor onze vereniging de belangrijkste is.

De jaarvergadering werd op donderdag, 
24 mei gehouden. Ik vind het iedere 
keer toch jammer, dat er zo weinig 
leden acte de présence geven. 
Blijkbaar voelt men zich niet 
geroepen en denkt, dat het 
allemaal wel goed gaat. 
Laat ik het daar maar op 
houden. De clubkampi-
oenen Willem Brantjes 
en Sanne Veenboer wer-
den door de “overall” 
trainer geprezen en veel 
lof was hun deel. Natuur-
lijk.
Alleen gaf het mij toch te 
denken, dat de man, die 
reeds vele jaren geleden zijn 
beste jaren heeft gehad, toch met 
de clubpalmares ging strijken. Willem 
vertelde, dat de kampioensbeker zo ver-
sierd was met namen van de clubkampioenen, dat 
het nog een hele toer zou worden zijn naam hierop de 
graveren. Uiteraard moet dit lukken en mogelijk zal 
hierna deze beker voor altijd een belangrijke plaats in 
het clubgebouw innemen.

Terug naar de werkelijkheid en de toekomst. De wer-
kelijkheid is, dat wij gelukkig onze ijsbaan voor hebben 
kunnen behouden, maar wij weten allen dat alles zijn 

betrekkelijkheid kent. Ik heb begrepen, dat er men-
sen zijn opgestaan, die over de ijsbaan in zijn huidige 
vorm willen nadenken. Wij hebben aangeboden, hier-
aan deel te nemen. Wij hebben de huidige wethouder 
laten weten, hoe de conditie van onze ijsbaan is en 
willen hierover met haar in gesprek. Wij waren voor dit 

gesprek op 06 september uitgenodigd, doch de 
wethouder kreeg een ongeval en daar-

door ging dit overleg niet door. 
Wij zullen zo spoedig mogelijk 

worden uitgenodigd voor 
een nieuwe bijeenkomst.

Joost Nelis heeft als 
trainer bedankt. Jam-
mer. Joost is een 
fijne vent en wij zul-
len hem missen. De 
reden is, dat een of 
meerdere van zijn 
kinderen een andere 

sport gaat beoefenen 
en daar wil hij bij zijn. 

Joost, namens de club 
bedankt voor je immer du-

rende enthousiaste bijdrage 
en dat je nu maar veel plezier met 

je nageslacht mag beleven.

Tenslotte heeft Nancy Molenaar een dochter gekregen. 
Nancy was vele jaren de ongekroonde koningin van de 
vereniging en reeg de kampioenschappen aan elkaar, 
alsof het niets was. Moge in deze dochter dezelfde ta-
lenten postvatten als in die van haar moeder, zodat 
een volgend bestuur hiervan evenveel kan genieten als 
dit bestuur dit heeft gedaan.
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Hopelijk gaan wij weer een heerlijke ijstijd tegemoet, 
want de eerste vier dagen van maart dit jaar zullen wij 
niet licht vergeten.

Herman van Sambeek

Geboren: Katy.
Op 31 juli is Nancy Visbeen - Molenaar bevallen van haar dochtertje Katy! Wij wensen namens de redactie Nancy 
en een trotse vader Harry alle geluk van de wereld toe.



6  IJsclubblad  -  Najaar 2018

IJsclub Uitgeest 

Schaatsen is een oer-Hollandse 
traditie. Al jarenlang wordt de 
Nederlandse bevolking gegre-
pen door de schaats- koorts als 
het kwik weer onder het vries-
punt duikt. IJsclub Uitgeest wil 
de kinderen uit Uitgeest de mo-
gelijkheid bieden om te leren 
schaatsen om zo generatie op 
generatie een mooie traditie in 
stand te houden.

De traditie van het jeugdschaat-
sen van IJsclub Uitgeest gaat in-
middels terug tot de jaren tach-
tig. 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 29 december 2018 en de laatste les is op 16 maart 2019.
• Lessen zijn inclusief vervoer, we gaan met de touringcar naar Alkmaar vanaf het clubhuis in Uitgeest.
• Lestijd in Alkmaar van 9:45 – 10:45 uur. Vertrek uit Uitgeest: 09:00 uur.
 Terug in Uitgeest tussen 11:15 en 11:30
• 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: € 95 per kind (inclusief entree en vervoer).

Opgeven kan elke seizoen vanaf 1 september tot 20 november met het formulier op de website:
http://www.ijsclubuitgeest.nl/jeugdschaatsen/inschrijfformulier-jeugdschaatsen/

Jeugd-
schaatsen.
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Renovatie IJsbaan de Meent
29 Augustus werd de IJsbaan de Meent in Alkmaar gerenoveerd. Er werd zo’n 1000 
kuub beton gestort. Hier waren slechts 90 betonwagens voor nodig. Twee betoncen-
trales maakte overuren en produceerde het beton voor de ijsbaan. De vloer werd na 
25 jaar vervangen en kan er nu ook weer 25 jaar tegen aan.

Tot in de laatste uurtjes werd er gewerkt aan de nieuwe 
vloer van de ijsbaan. In de ochtend begonnen er twee 
ploegen. Zij werkte van elkaar af en kwamen elkaar 
eind van de dag weer tegen in de noordhoek. Om de 
zes minuten werd er een betonwagen aangevoerd om 
in een constante flow de betonvloer te storten. Daarna 
werd de betonlaag glad gestreken met de zowel be-
kende techniek vlinderen. Dat zorgt er voor dat het 
beton super strak en gedrild in de grond ligt. Dit is 
aardig gelukt want het maximale verschil in hoogte is 
1,5 millimeter.

Totaal zit er aan 56 kilometer baanpijpen in de nieu-
we beton vloer. Deze pijpen bevatten CO2, wat mili-
euvriendelijker is dan het oude koelingssyteem (am-
moniak). Deze baanpijpen zullen langzaam worden 
gekoeld. Dit gaat met hooguit een graad per dag om 
scheuren en schade te voorkomen. 

De vernieuwde baan heeft ook een paar technische 
snufjes zoals de vele temperatuursensoren. Daarnaast 
worden er negen MyLaps tijdlussen aangebracht waar-
door je per segment je training of wedstrijd kunt ana-
lyseren. Dit was eerder al in Thialf beschikbaar met 
twaalf tijdlussen. Ook wordt er een 
nieuwe functie toegevoegd. We noe-
men dit ook wel “de haas”, dit is een 
virtuele tegenstander die naast de 
baan met je “mee rijd” door middel 
van led lampjes. Deze technologie 
werd eerder al toegepast in de atle-
tiek en wieler sport.

12 Oktober tijdens de opening van het nieuwe ijssei-
zoen is de ijsbaan geopend voor publiek en kunnen zij 
het ijs uitproberen.

Thijs van Tol
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Daarom even dit bericht. Geef je bestelling nu snel 
door want dan zijn we misschien nog op tijd met nieu-
we clubkleding. We hebben ook nog wat ingeleverde 
pakken die je tegen je eigen pak kunt inruilen tegen 
echt schappelijke bedragen. Als je gebruik maakt van 
het kledingfonds blijft dat natuurlijk bestaan en ben 
je (als je maat erbij is) weer voor een paar seizoenen 
gered. 

Veel plezier met alle activiteiten en laat even weten als 
je andere kleding nodig hebt. Dat kan via het digitale 
formulier vanaf de website, maar je kunt natuurlijk al-
tijd even bellen naar 06-28277424.

Joris Beentjes

Clubkleding bestellen??
Het winterseizoen komt er nu snel aan en iedereen denkt al weer aan het schaatsen! 
Maar wat als blijkt dat je het tenue van vorig jaar niet meer past of dat het wat sleets 
is? 
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 water     sanitair      cv     dakwerk     Gas 
 

 

 

Julianaweg 85  1921 BE Akersloot  tel 0251-312506  mail spmelkerbv@live.nl 

http://www.jeutje.nl
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Fietsgroep
Door weer en wind fietste de fietsgroep van IJsclub Uitgeest deze zomer weer door 
de duinen en in de polder. Onder leiding van Benno hadden we elke woensdagavond 
weer training van 19u tot 21u à 21:30. De eerste paar trainingen waren dankzij veel 
wind en soms ook regen pittig. Toch was er elke week weer een goede opkomst. Dit 
mede dankzij een aantal nieuwe fiets(st)ers.
 
Omdat we de oversteek bij Alkmaar niet meer kun-
nen maken betekent dit omfietsen of een andere plek 
zoeken om te trainen. Een leuke bijkomstigheid daar-
van vond ik dat we vaker in de duinen trainden. Vooral 
aan het begin van het seizoen was dit een goede op-
tie omdat het daar dan nog niet zo druk is. Van het 
pontje Akersloot werd slechts een aantal keer gebruik 
gemaakt en het welbekende rondje via Wormerveer en 
de provinciale weg werd wel vaker gereden. 

Tijdens deze trainingen werd goed gelet op opbouw 
naar geleide van het seizoen en werd er veel aandacht 
besteed aan intervallen en heuveltjes fietsen. Dat er 
ook aan de conditie werd gewerkt is een ding dat zeker 
is!

Om de spanning er in te houden werd er ook drie keer 
een tijdrit gereden. Zo konden alle trainingsleden de 
strijd met elkaar aan gaan. De eerste tijdrit bestond 
uit 1 ronde van 7,3km met als winnaar Sjors Groot die 
tevens een clubrecord neerzette van 10:25. De tweede 
tijdrit bestond uit 2 ronden met dezelfde winnaar als 
de eerste keer. Tot slot werd er als derde keer, wat 
meteen de laatste training zou zijn, een sprint tijdrit 
gereden. Dit bestond uit een 500m en een 1500m. 

Raymond Rijnsburger wist bij beide afstanden de eer-
ste plek te bemachtigen.

Nieuw dit seizoen is het eindklassement. Alle tijdrit-
ten van afgelopen seizoen zijn bij elkaar opgeteld met 
daarbij de aantal keren dat er getraind werd. De win-
naar hiervan is Sjors Groot geworden!!

Benno, namens alle trainingsleden bedankt voor dit 
sportieve seizoen en tot volgend jaar!

Sanne

http://www.jeutje.nl
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Skeeler Training
Afgelopen zomer heb ik een aantal keer mee gedaan met de skeeler training op zondag ochtend bij STG . Dit was 
in  een sporthal waarbij we les kregen van Thijs van Tol. Tijdens de les deden we slalommen, olifanten oren maken 
of technische dingen zoals remmen. Meestal sloten we af met een spel hockey of voetbal. 2 september gingen  we 
naar de skeeler wedstrijdbaan van Purmerend. Het weer zat mee en dit was wederom een leuke leerzame les.

Groetjes Stan 



14  IJsclubblad  -  Najaar 2018

IJsclub Uitgeest 

Het gaat bijna weer beginnen…
Nog anderhalve maand voordat de ijsbaan weer opengaat. Na deze (te) warme zomer, kan ik me nog niet voor-
stellen om het ijs op te gaan. Laat staan natuurijs. De hitte en de duinbrand leverde wel leuke trainingen op met 
onze creatieve trainer Kees. 

Zo liepen we vanaf de ijsbaan naar het Uitgeester strandje om daar in de schaduw en een beetje wind te trainen. 
Ook zijn we bij het Zwaansmeer geweest. Daar langs de haven, over de dijk en springen over de rollen. Er was 
ook een nieuw pad opgezocht waar we schaatsoefeningen hebben gedaan. 

Als afsluiting een verkoelende duik in het meer. Onder tussen zijn de in de Meent druk bezig geweest met het 
vernieuwen van de ijsvloer dus op naar de PR’s!

Anne
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06-83896898
www.fietsreparatieuitgeest.nl
info@fietsreparatieuitgeest.nl

Middelweg 36c 1911EH Uitgeest

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

    

FIETSREPARATIE UITGEEST

Prinses Beatrixlaan 5 | 1911 HP Uitgeest
Telefoon (0251) 31 08 71 | Website www.snijderuitgeest.nl
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PROEF DE WINTER
BIJ KLAAS

GEOPEND: WO. T/M MA. 
VANAF 16:00 UUR

RESERVEREN OP ONZE WEBSITE 
WWW.KLAASUITGEEST.NL 

 Materieel Service Beverwijk BV
       Kleis 42
       1911 MH Uitgeest
       Tel.: 06 - 27 02 04 67
       hbuur@ziggo.nl
       K.v.K. Zaandam nr. 35028663
       BTW nr.: NL8059.67.734B01



16  IJsclubblad  -  Najaar 2018

IJsclub Uitgeest 



16  IJsclubblad  -  Najaar 2018 IJsclubblad  -  Najaar 2018   17

IJsclub Uitgeest

De Doorgeefpen

Wat is je naam: Patrick Roelands
Wat is je geboorteplaats: Beverwijk 
Hoe oud ben je nu: 15 jaar
Heb je nog broers/zussen: 1 zus (Claudia), 1 broer (Mike)
Wat zijn je hobby’s: Schaatsen, tennissen en mountain-
biken
Op welke school zit je nu: Bonhoeffer college
Wat is je lievelingseten: Broodje shoarma
Welk tv-programma vind je leuk: De Meldkamer
Wie is je idool: Patrick Roest
Van wat voor muziek houd je: Top 40
Wat zou je doen met 1 miljoen: Nieuwe schaatsen kopen, 
een groot huis
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen: Ten-
nis
Waarom heb je gekozen voor schaatsen: Ik vind het leuk om te doen
Je hebt een hekel aan: Huiswerk maken en leren
Je kunt genieten van: Sporten en vakantie
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen: de Elfstedentocht 
Je zou eventueel emigreren naar: Australië 
Je hebt bewondering voor: Topsporters
Je kunt absoluut niet: Voetballen
Wie is je favoriete schaatser/ster: Patrick roest
Wat wil je later worden: Sportleraar
Wat is je favoriete vakantie bestemming: Egypte 
Hoe lang zit je al op schaatsen: Dit wordt mijn 6e seizoen
Wat is je leukste kamp ervaring: Dropping
Aan wie geef je de pen door: Stan de Ruijter
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Kamp!
Met maar liefst 22 aanmeldingen voor het schaatskamp dit jaar hebben we er een top 
weekend van gemaakt! Naast de gezelligheid die we er normaal al van maken was 
het dit keer dubbel feest! Want zowel Thomas als Brian waren dat weekend jarig! 

Na het verzamelen bij de landijsbaan in Uitgeest ver-
trokken we met zijn allen in de auto naar Bergen. Daar 
zaten wij in een mooi scouting gebouw! Nu kon het 
feest echt beginnen met zelfgemaakte taart van Merel 
en Joni. Na het eten van de taarten kon iedereen zijn 
spullen uitpakken en de luchtbedden oppompen.  

Omdat we dit keer na het avondeten vertrokken was 
het na een aantal spelletjes onder leiding van Lieke al 
snel tijd voor de dropping. De groep werd in tweeën 
gesplitst en beide groepen kregen enveloppen mee 
met opdrachten die ze na een bepaalde tijd mochten 
open maken. Zo moesten ze een ei ‘levend’ terugbren-
gen en gingen ze uit de kleren om een zo lang mogelijk 
lint te maken. Ook werden er bosjes bloemen meege-
nomen. Natuurlijk werden er niet alleen dingen van 
de opdracht meegenomen, ook wat verkeerspaaltjes 
moesten er aan geloven. De jongere kids moesten de 
dropping naast alle opdrachten ook nog eens met Ruud 
en Ruben volbrengen. Hierbij zijn ze in een kebabzaak 
beland en was er knoflooksaus in overvloed. Dit was bij 
terugkomst goed te ruiken, bedankt mannen….

Bij terugkomst was het al zo laat dat het daarna al 
snel stil was in het scoutinggebouw. Een poging tot de 
nacht doorhalen was dan ook helaas mislukt ;) Toch 
was er van uitslapen geen sprake, iedereen werd vroeg 

gewekt omdat het tijd was voor ochtendgymnastiek 
met de broeders Ruben en Ruud. We zaten midden in 
het bos, dus een leuke trainingsplek was vlakbij! Na 
een koude nacht, voor de dames van de leiding, (oh 
nee, het raam bleek ’s nachts wijd open te hebben 
gestaan) was het zonnetje gelukkig doorgebroken en 
konden we heerlijk buiten ontbijten. 

Toen was het ouderwets tijd voor een levend Strate-
go! De strijd barstte hevig los en er werd met man en 
macht gezocht. Hoewel we dit spel al veel vaker heb-
ben gedaan, het blijft altijd erg leuk! 
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De spelletjes ochtend werd afgesloten met voetbal en 
badminton XL. Na de lunch hebben we een zandvlakte 
opgezocht waar we de hele middag slagbal hebben ge-
speeld. Iedereen was inmiddels wel hongerig, dus de 
BBQ werd aangestoken. De marshmallows met koek 
en chocolade konden hierbij niet ontbreken!

Nadat de buiken gevuld waren was het tijd van de 
bonte avond! Kees was hierbij aanwezig voor de aan-
moediging bij de acts. Helaas was de hoeveelheid aan-
meldingen gering, dit zien we volgend jaar graag an-
ders!!!!! Na de bonte avond volgde de prijsuitreiking 
van de clubkampioenschappen. Omdat bijna iedereen 
wel verkleed was en er oude foute nummers gedraaid 
werden barstte een heerlijke foute disco los! Iedereen 
wilde tot 12 uur wakker blijven om Thomas te felicite-
ren! Een deel van de leden had zijn slaapspullen naar 
beneden verplaatst om het feest nog heel even voort 
te zetten. Helaas is het doorhalen van de nacht weer 
mislukt. 

Het kamp werd afgesloten met een dagje strand waar-
bij we volgens de voorspellingen prachtig weer hadden. 
In het binnenland dan… Aan zee hadden we last van 
zeedamp en was het eigenlijk best wel koud. Gelukkig 
hadden we SOEP met BALLEN om op de warmen! On-
danks de mist hebben we heel veel plezier gehad met 
de surfplanken en SUP’s. Alle spullen waren al ingepakt 
dus na het strand was het helaas alweer tijd om terug 
te keren naar Uitgeest…

Het was weer een zeer geslaagd kamp! Maar wat ons 
als jeugdcommissie tegen viel waren het aantal acts 
voor de bonte avond en de pogingen om de nacht door 
te halen. Wij denken dat jullie voortaan beter uitgerust 
moeten zijn voordat we op kamp gaan;)
Wij hopen volgend jaar weer zo’n grote en enthousi-
aste groep te hebben! Mochten jullie nog wensen of 
ideeën hebben voor het volgende kamp, laat het ons 
weten! Wie weet kunnen we er iets mee!!

Liefs,

De Jeugdcommissie
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Kermisloop Uitgeest
30 juni was voor de 2e keer de kermisloop in Uitgeest. Wij 
vonden het leuk om met de ijsclub te lopen. In totaal liepen 
wij met z’n zessen: Merel, Luna, Brian, Thomas, Patrick en 
Mike.

Wij gingen met z’n allen het T-shirt bespuiten.
Het was die dag prachtig weer, dus geen probleem om door 
de modder te kruipen en in de sloten te springen. 

Merel, Mike en Patrick hebben 3 rondjes gelopen. Brian, Tho-
mas, Luna hadden 2 rondjes gelopen. Merel kwam als eer-
ste van de vrouwen binnen in 01:03:06. Mike kwam als 9de 
binnen in 00:59:42 en Patrick als 13de in 01:03:37. Brian 
kwam binnen in 00:45:25. Luna in 00:49:30 en Thomas in 
00:49:28. 

Iedereen heeft goed gelopen. Hopelijk doen er volgend jaar 
nog meer leden van de ijsclub mee.

Mike en Patrick Roelands
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Bowlen als bedankje
Bij iedereen zal de herinnering aan het natuurijs op de lan-
dijsbaan in Uitgeest nog wel vers zijn! Wat een plezier heb-
ben we daar gehad! Dit was natuurlijk niet mogelijk geweest 
zonder de hulp van alle vrijwilligers. 

Hiervan bestond ook een deel uit de jeugdleden van IJsclub 
Uitgeest. Om hen te bedanken werden zij allemaal uitgeno-
digd om gezellig een avondje te gaan bowlen. Dit was een 
leuke manier om de wintertijd af te sluiten en nog even na te 
praten over hoe we van het natuurijs hadden genoten!! 

Iedereen bedankt voor hun hulp en natuurlijk het bestuur 
voor het mogelijk maken om met z’n allen te gaan bowlen!! 

De jeugdcommissie
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Wist u dat…
• Er een veldje in duin was waar wij nog nooit hadden getraind?
• Dat wij het hele veld hebben omgeploegd?
• Dat we ook de weg naar de parkeerplaats terugvonden?
• Stan van de zomermaanden skeeler les heeft gehad?
• Thijs Zonneveld af en toe met zijn vader heeft gefietst in het weekend?
• Stan heel veel zin heeft in het nieuwe schaats seizoen?
• We heel erg nieuwsgierig zijn, hoe de nieuwe ijsbaan is geworden?
• De ijsbaan 12 oktober al weer open gaat?
• We al aan het aftellen zijn?
• Wist je datjes erg moeilijk zijn om te verzinnen!
• Trainer Patrick niet alleen goed kan schaatsen maar ook een pro is in paardrijden?
• Rosa een jaartje niet gaat schaatsen maar wel lid blijft van de ijsclub?
• De jeugdcommissie altijd open staat voor leuke ideeën voor kamp of andere uitjes?
• De zomertraining in het duinen er weer opzit voor dit seizoen?
• Jamie 0 keer is geweest?
• Zij de komende trainingen op de landijsbaan wel van de partij zal zijn?
• Wij ontzettend genoten hebben van de mooie natuur en het heerlijke weer?
• Hopen op weer een winter met natuurijs
• Joni geslaagd is voor haar opleiding verpleegkunde?
• Wij nu dus twee verpleegkundige in ons midden hebben?
• Je altijd verzorgt kunt worden bij glijpartijen?
• Nancy moeder is geworden?
• En trainer Kees dus opa is geworden?
• Er een nieuwe koelinstallatie deze zomer is geplaatst in Alkmaar?
• Wij nu hopen dat het ijs niet weg waait door de warme wind?
• Wij benieuwd zijn naar de kwaliteit van het ijs?
• En de invloed daarvan op de schaatstijden?
• Het landelijke marathonpeloton dit jaar weer naar Alkmaar komt?
• Dit op 8 december zal zijn?
• Dat het leuk zou zijn als we met zijn allen Ruud  
 gaan aanmoedigen?
• Brian nooit een clubblad krijgt op de deurmat?
• Hij niet wist dat je dit online kon aangeven op de
  website:
 (http://ijsclubuitgeest.nl/clubblad-anders-ontvangen/)

• Dit ook voor alle andere geldt?
•  Sjaak dit wel moet verwerken in de bezorglijst van  
 Paul, omdat het anders nog steeds niet goed gaat.
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KENMERKENDE FUNCTIES

WAT KUN JE ALLEMAAL MET SPRINT?

CHALLENGES EN RANGLIJSTEN
Ga een challenge aan of start een ranglijst 

met je schaatsvrienden of de leden van 
jouw vereniging.

TICKETS EN MATERIAAL
Boek jouw toegangskaartje voor op de 

ijsbaan en huur je schaatsen thuis vanaf 
de bank.

NIEUWS EN UPDATES
Bekijk het laatste nieuws en updates, volg 

wat voor jou relevant is en deel jouw 
schaatssessie met je fans.

ACTIVITEITEN
Neem deel en schrijf je direct in voor 
clubactiviteiten of toertochten.

TRAININGSSCHEMA’S
Schaats nog beter of stoom jezelf klaar 
voor een toertocht door middel van de 
verschillende trainingsschema’s.

RONDETIJDEN EN STATISTIEKEN
Meet je rondetijden en zet jouw 
persoonlijke record. Bekijk direct je 
rondetijden en jouw statistieken.




