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IJsclub Uitgeest

Van de redactie
Het jaar is weer voorbij gevlogen. Het win-
terseizoen zit er op en helaas ook dit jaar 
weer zonder natuurijs. Een gemis voor alle 
schaatsers, maar laten we blijven duimen 
dat we volgend jaar meer geluk hebben. 

De ijsclub blijft natuurlijk niet stil zitten, 
want de fietsgroep heeft het startsein gege-
ven en de zomertrainingen gaan ook bijna 
weer beginnen. Klaarstomen voor een nieuw 
winterseizoen! Nadat we natuurlijk van een 
zonnige zomer hebben genoten. 

De jeugd heeft een leuke seizoen afsluiting 
gehad en binnenkort is er ook een Rabo-
bank Fietsdag. Stukjes om snel voor door 
te lezen. Ook al heeft er geen natuurijs 
gelegen, werd de baan wel winterklaar ge-
zet. Dit is ook weer door sterke vrijwilligers 
opgeruimd. Wie dit zijn en hoe het gegaan 
is, vind je in een paar prachtige foto’s. (Ge-
maakt door Marcel Vosse, die liever zijn 
handen aan zijn mobiel houdt, dan ze uit de 
mouwen steekt.) 

Ik wil iedereen weer bedanken voor de in-
put van dit clubblad! De nieuwe deadline is 
15 september 2016; het clubblad voor het 
nieuwe schaatsseizoen. 

Ik wens iedereen een fijne zomer en tot in 
het nieuwe winterseizoen! 

Josine Putter 
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Van de voorzitter
Voor het  vierde achtereenvolgend jaar,  heeft Koning Winter weer eens zijn naam niet waarge-
maakt. Althans voor ons en onze gemeenschap. Wel liet hij zich even koesteren in het Noorden 
van Nederland, er was nog genoeg gas, dus hij kon zich even verwarmen. Men kon hierdoor toch 
nog enigszins goed over hem  praten, maar bij ons was het zo erg dat hij  de door ons bitter, 
geplengde  tranen, niet eens liet bevriezen. Voor de vierde achtereenvolgende keer kijken op 
positieve wijze naar de ijsbaan, wensen, dat het nu toch gaat gebeuren en weer moeten erva-
ren, dat  deze niet worden vervuld. Ik voelde mij enige maanden geleden net een badmeester, 
die bemerkt, dat zijn zwembad is dichtgevroren en  dat zijn pupillen de school-, rug- en andere 
slagen betrekking hebbend op de zwemsport,  niet kunnen beoefenen. Nu is deze stelling best te 
betwisten, maar wat zo’n man dan voelt, ken ik inmiddels ook.
Dit jaar waren de lastgevende bomen aan de 
Geesterweg, eindelijk gesnoeid, hetgeen 
onze ijsmeester zeer tevreden stem-
de.  Alles was verkeerd piekfijn in 
orde gebracht en tenslotte zou 
een nieuwe geluidsinstalla-
tie door haar klanken de 
vreugde nog meer verho-
gen. Dus van alles dus 
niets. Een goed gezegde 
in ons land luidt “zolang 
er leven is, is er hoop” 
maar na vier jaar hopen 
, wordt de waarde van dit 
gezegde wel  hevig op de 
proef gesteld. Van de an-
dere kant heeft het geen zin, 
om boos, kwaad of woest te 
zijn of te blijven en dient er be-
rust te worden. Hopelijk zullen wij, 
als bestuur toch nog eens de euforie 
van het natuurijs  mogen ervaren. 

Nu ik het bestuur noem, vermeld ik, dat onze secretaris, 
Wim Opdam,  na zes jaar heeft besloten, dit i.v.m. zijn 
werk, zijn functie neer te leggen. Gelukkig  heeft Koen 
van Egmond, reeds vele jaren in het bestuur te kennen 
gegeven, zijn functie te willen overnemen. Wim wordt 
bedankt voor zijn activiteiten  en dit zal op de a.s. jaar-
vergadering  nog eens ter sprake komen. Ook Aad Tock 
als tijdwaarnemer op de baan heeft na vele jaren te ken-
nen gegeven te stoppen met zijn waarneming. Ook aan 
hem is de vereniging veel  dank verschuldigd. Ook dit zal 
op de jaarvergadering worden bekrachtigd.

Na de teleurstellende woorden in de aanvang,  dien ik 
toch de positieve dingen van de club met kracht te be-

noemen. Tenslotte  was het schoolschaatsen 
weer een succes, werd er gefietst bij 

het “leven” af en werd  ook op de 
baan van Alkmaar weer door 

menigeen goed gepresteerd  
en was  waarnemer Aad 

Tock weer steeds pre-
sent. Ook Koen van 
Egmond blijft zich po-
sitief ontwikkelen en 
ons verbazen. Ik   heb 
begrepen, dat hij voor 
het komende seizoen 
bij de marathon naar 
de B klasse mag uitko-

men.  Wie mij ook nog 
steeds blijven  verbazen 

zijn Henk Verduijn en  Piet 
Willemse. Reeds dik boven de 

tachtig levensjaren,  hebben zij 
het afgelopen seizoen toch weer re-

gelmatig laten zien op de gladde ijzers op 
de baan in Alkmaar. Het is toch een voorrecht, dat 

dit je dit nog kunt. Neen, deze mannen komen voorlopig 
nog niet in aanmerking voor enige vorm van mantelzorg.

De jaarvergadering is op dit jaar op 2 juni en wordt ge-
houden in de recreatiezaal van de “Slimp”. Er was geen 
horeca -uitbater waar wij altijd terecht konden, nu ons 
vast clubhuis voor de jaarvergadering is gesloten. Jam-
mer, dat “het Vlammetje” mooie naam voor een café, is 
gedoofd.

Ik hoop u op de jaarvergadering te zien.

      
Herman van Sambeek
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Uitnodiging Algemene 
Jaarvergadering IJsclub Uitgeest 

en huldiging clubkampioen D+H Seizoen 2015-2016

donderdag 2 juni 2016 in De Slimp aan de dr Brugmanstraat 
( tegenover Geesterheem) om 19.30 uur

Jaarstukken te verkrijgen:
 via de website www.IJsclubuitgeest.nl en/of

bij penningmeester S. Hoogeboom
14 dagen tevoren

Agenda

1. Opening door de Voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2014-2015

4. Jaarverslag secretaris en commissies

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing kascommissie

8. Begroting seizoen 2016-2017

9. Trainingsbijdrage 2016-2017

10. Lidmaatschap 201-2017

11. Aanschaf materialen

12. Bestuursverkiezing:
 -  Secretaris. Voorstel Koen van Egmond

14. Benoeming leden van Verdiensten

15. Afscheid secretaris Wim Opdam

15. Rondvraag & Sluiting.
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Notulen IJsclub Uitgeest 
Jaarvergadering seizoen 2014-2015 op 13 mei 2015

1. Opening door de Voorzitter. 
De voorzitter Herman van Sambeek opent devergadering. Wim Opdam(secretaris) en Peter de Reus hebben afge-
zegd omdat ze zijn verhinderd. Hr. Bus fotograaf is aanwezig vanwege agendapunt 13. 
Herman opent met een beschouwing op het afgelopen seizoen. 

2. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2013-2014. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Jaarverslag secretaris en commissies. Voor verslagen zie de uitnodiging in het clubblad. Hoogepunten uit 
diverse verslagen zijn: Nicky Thelosen is de nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie. Benno van Tol heeft trainer-
schap fietsgroep overgenomen van Leo van der Meij. Het aantal van 53 trainingsgroepleden is stabiel. IJsclub Uit-
geest werd 6e in de Volhardingsbokaal. AadTock vraagt bestuur actie te ondernemen op gebrekkige en ingewikkelde 
tijdwaarneming bij het langebaanschaatsen. Kees Molenaar kaart dit weer aan bij de baancommissie in Alkmaar. De 
website ontwikkelt zich mooi. Thijs van Tol heeft app voor mobiele telefoon ontwikkeld zodat uitslagen direct kunnen 
worden bekeken. Er is een digitaal inschrijfformulier en een bestelformulier voor clubkledingbestelling ontwikkeld. 
Het jeugdschaatsen blijft blijkbaar aantrekkelijk gezien de aantallen kinderen die deelnemen. Zeker afgezet tegen 
clubs uit de omgeving. Het clubblad blijft steady. Copy wordt wat vaker aangeleverd. Paul Snijder heeft distributie 
van het clubblad overgenomen van Rob de Vries. Helaas hebben we ondanks de bijgevoegde foto van heel mooi ijs 
op de baan hier geen gebruik van kunnen maken. De ondergrond van de landijsbaan wordt problematisch. Er zijn 
te grote oneffenheden ontstaan waardoor de waterniveau op plaatsen te laag is voor een mooie ijsvloer. Gezien alle 
activiteiten blijkt de IJscub ook zonder natuurijs een levendig geheel. Allen dank daarvoor.

5. Jaarverslag penningmeester. Stukken worden rondgedeeld. Door een misverstand zijn stukken niet op de site 
geplaatst. Kees Molenaar vraagt voor volgende edities een mail rond te sturen waarin wordt vermeld dat stukken via 
de site van Ijsclub zijn te downloaden. Voorstel wordt overgenomen. Er zijn verder geen opmerkingen op de stukken. 
De financiele situatie van IJsclub Uitgeest is te omschrijven als “gezond”.  

6. Verslag kascommissie. De kascommissie, Bonny de Vries en Ptrick van den Elsen,  stelt voor de penning-
meester te decharcheren. Voorstel wordt overgenomen.

7. Verkiezing kascommissie.Patrick den Elsen is aftredend. Bonny de Vries en Nico Brantjes vormen de kascom-
missie en Marcel Vosse is reserve.

8. Begroting seizoen 2014-2015. Begrotingsvoorstel van de penningmeester wordt overgenomen en vastge-
steld. Ijsclub aanvaardt de verliespost ten laste van het Jeugdschaatsen. Het werft nieuwe leden. 

9. Trainingsbijdrage 2014-2015. Er zijn geen wijzigingen. Iedere rijder met een licentie heeft van de KNSB een 
mailbericht ontvangen waarin staat dat men wijzigingen van abonnement en/of licentie zelf moet aangeven op de 
persoonlijke site. Een password is bijgevoegd. De trainingsbijdragen worden wel de Ijsclub Uitgeest gefactureerd.



6  IJsclubblad  -  voorjaar 2016   IJsclubblad  -  voorjaar 2016   7

IJsclub Uitgeest

10. Lidmaatschap 2015-2016. Bedrag blijft ongewijzigd.

11. Aanschaf materialen.  De geluidsinstallatie is nog niet aangeschaft door gedoe met frequentie in samenhang 
met draadloze microfoon. Kees Molenaar vraagt of bij de installatie ook nagedacht wordt over de muziek. Dit ter 
vervanging van “de cassettebandjes”.

12. Bestuursverkiezing: De penningmeester Sjaak Hoogeboom is aftredend en word weer herkozen.

13. Benoeming lid van Verdiensten. IJsclub Uitgeest is altijd zeer terughoudend geweest met het toekennen van 
deze onderscheiding. De waardering voor alle acties van alle mensen voor het behoud en voortbestaan van de club 
is groot. Een afweging wie in aanmerking komt voor Lid van Verdiensten blijft lastig. Er is vanuit de Ijsclub geen 
richtsnoer voor aan te geven. Het bestuur heeft toch besloten een aantal personen die het echt verdienen voor te 
dragen als Lid van Verdiensten. Een persoon blijkt met vakantie te zijn en kan hierdoor niet worden voorgedragen. 
De voorgedragen personen zijn:

Leo van de Meij. Leo verzorgt al 15 jaar fietsgroeptraining, was 5 jaar begeleider van het jeugdschaatsen, was 2 
jaar bestuurslid, was 10 jaar huismeester van het clubgebouw, medebezorger van het clubblad, was trainer, deelne-
mer in commissie voor skeelerronde en 12 jaar coordinator van de landijsbaan.

Kees Molenaar. Kees heeft met zijn ega Irma 15 jaar verzorger van het interieur van het clubgebouw, is 17 jaar 
begeleider bij de fietsgroep, is 15 jaar mede coordinator van landijsbaanactiviteiten, is 15 jaar trainer en coordinator 
van trainingsgroep.

Rob de Vries. Rob is 15 jaar begeleider bij het jeugdschaatsen,heeft 18 jaar distributie van het clubblad gecoordi-
neerd en ook bezorgd, assisteert alweer geruime tijd bij langebaanwedstrijden in Alkmaar.

René van Goethem. René heeft als voorzitter een aantal jaren de IJjsclub door een lastige periode gemanuvreerd, 
was betrokken bij de bouw van het clubgebouw, heeft 10 jaar het schoolschaatsen gecoordineerd en was begeleider 
en is nu huismeester voor het clubgebouw. 

14. Rondvraag. Benno van Tol vraagt een volgende editie van de jaarvergadering niet meer op woensdag te 
plannen vanwege de fietsgroeptraining op woensdag.

15. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering en geeft het woord aan hr. Huisman van commissie De Hartman-
trofee. 

16. Deze trofee is door het district Zaanstreek ( waarvan Ijsclub Uitgeest deel uitmaakt) ingesteld om personen 
die zich buitengewoon hebben ingezet voor de club en of schaatssport te onderscheiden.

Dit jaar is Kees Molenaar voor de trofee genomineerd en is uiteindelijk gekozen. De heer Huisman geeft, naast de 
zaken waarvoor Kees al lid van Verdiensten is geworden,( zie hierboven) aan dat Kees bijna het sprintklassement bij de 
marathon voor Masters heeft gewonnen.Hij geeft aan dat Kees een geweldige motivator is voor veel onderdelen waar-
door hij deze trofee heeft verdiend. Het enthousmeren door training en betrokkenheid met de jeugd is een belangrijke.  
 
Kees geeft aan dat hij heel aangenaam verrast is en dus geen speech heeft voorbereid. Hij zegt veel lol te halen uit 
de vooruitgang van de jonge schaatsers en hun ontwikkeling. Hij hoopt dit nog heel veel en lang te kunnen doen.

Prijsuitreiking van het clubkampioenschap: 
Helaas dit jaar geen kortebaankampioen.

Bij het clubkampioenschap van het langebaanschaatsen wint Nancy Molenaar bij de dames en Ruud van Eg-
mond bij de heren. Ruud gaat nu landelijk marathons schaatsen bij B-rijders. 
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Afgelopen seizoen:
Kamp Bakkum
In september zijn wij met een klein groepje op kamp geweest naar Bakkum. Hier stonden wij op camping de Hooij-
berg. Door de vele regen van de dagen voor het kamp was het veld erg nat en modderig. Gelukkig is het weer tijdens 
het kamp een stuk beter geweest. Op zaterdag was er een selfiefototocht door Castricum, de leden gingen in groep-
jes de straat op met foto’s en moesten op deze plekken een selfie maken. Per foto konden zij punten verdienen en 
wie aan het eind de meeste punten had met zijn groepje won. ’s Middags hebben we op de camping hindernisslagbal 
in het zonnetje gespeeld en ’s avonds een spooktocht. Zondag zijn we naar het strand geweest, daarna hebben we 
de tenten ingepakt en zijn we terug naar Uitgeest gefietst. 

Sinterkerst en nieuw
Aangezien de december maand al erg druk was hebben wij ervoor gekozen om sinter-kerst te verplaatsen naar 2 
januari en het omgedoopt tot sinter-kerst en nieuw. Dit jaar was het ook weer een groot succes gezien de opkomst!

Commissieverslagen
Voor de jaarvergadering is er een commissievergadering ingelast door het bestuur. Deze vergade-
ring vond plaats op 17 mei in het Cor Groen Honk. Iedere commissie deed verslag over het afgelo-
pen jaar. Hieronder kunt u deze stukken ter voorbereiding van de jaarvergadering van woensdag 
2 juni lezen. Op de jaarvergadering zullen de commissies geen verslag uitbrengen, maar er is wel 
ruimte voor vragen.

Jeugdcommissie – Nicky Thelosen

Leden

Veranderingen
In de samenstelling van de jeugdcommissie is dit jaar niks veranderd. 

Activiteiten 



8  IJsclubblad  -  voorjaar 2016   IJsclubblad  -  voorjaar 2016   9

IJsclub Uitgeest

Op het programma:
Seizoenafsluiting
Op moment dat dit stukje gepubliceerd is heeft deze activiteit al plaats gevonden. Het plan is om te gaan kanoën. 
Echter is op moment van schrijven de weersvoorspellingen voor aankomend weekend niet al te zonnig (regen dus…). 
Daarom hebben wij nog een binnen activiteit achter de hand. 

Kamp
Wij zijn al druk aan het bedenken wat wij dit jaar graag willen gaan doen met kamp. Zoals het er nu uitziet gaan wij 
waarschijnlijk het ijs op in Hoorn.

Jeugdschaatsen – Vincent Rozemeijer

Het aantal inschrijvingen voor het jeugdschaatsen bedroeg dit jaar 56 kinderen. Dit is een aanzienlijk lager aantal dat 
de 70 kinderen die wij vorig jaar hadden. De tendens van teruglopende aantallen is bij alle andere ijsverenigingen 
ook waar te nemen. Met 56 kinderen is IJsclub Uitgeest nog altijd één van de verenigingen die bij het best is verte-
genwoordigd op de zaterdagochtend. 

Door de warme winter hebben wij geen ijstijd op onze eigen ijsbaan mogen doorbrengen. Omdat tweede kerstdag op 
een zaterdag viel waren er 11 lessen ingepland. Daarnaast werd ons tijdens het seizoen geïnformeerd dat, vanwege 
het Nederlands kampioenschappen junioren op 13 februari 2016, onze lestijd moest worden opgeofferd om het ijs 
voor te bereiden en om te starten met het NK. De kinderen kregen ter compensatie een vrijkaart voor de ijsbaan 
aangeboden. Deze was alleen geldig onder begeleiding van een betalende volwassene. Wij waren behoorlijk verrast 
door het terugbrengen van het seizoen naar slechts 10 lessen. 

Wij dienen aan het gewest Noord-Holland Utrecht een vergoeding te betalen welke de afgelopen jaren fors is toe-
genomen. Dit jaar wederom een stijging van € 1,25 naar € 44,25 terwijl er 2 lessen minder waren. Wij hebben de 
ontwikkelingen van de afgelopen zes jaren op een rij gezet:

Mogelijk kan het bestuur bij het gewest informeren naar deze ontwikkeling, want op deze wijze voorzien wij een 
structurele terugloop van deelnemers en toekomstige beoefenaars van de schaatssport.

Onze andere grote kostenpost, de kosten van de touringcar, zijn de afgelopen drie seizoenen op hetzelfde niveau 
gebleven. Dit jaar was de laatste keer dat wij onze dienstverlening regelde via Unietax Uitgeest. Hun dienstverlening 
is overgenomen door Taxi Zwart uit Heiloo.

De lessen zijn afgenomen in 4 groepen door onze enthousiaste vrijwilligers:
Groep 4: Josine Putter,  Femke Jongenotter, Marjolijn Weeland en Esmee Walsmit 
Groep 3: Annette Krom , Reier Slump en Hein Noom
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Groep 2: Rob de Vries en Paul Sneijder
Groep 1: Nico Goeman en Ronald Raaphorst

Naast deze groep kunnen we gelukkig ook bouwen op enkele vrijwilligers (leden en ouders) die bereid zijn geweest 
hun zaterdagochtend op te offeren voor het plezier van de kinderen. Bijvoorbeeld door het invallen in de groepen of 
de tijdwaarneming tijdens de proeven. 

In samenspraak met Kees Molenaar en Thijs van Tol is dit jaar op tijd contact gelegd met ouders van de kinderen om 
hen aan te sporen een proeftraining te volgen bij de trainingsgroep. Uiteindelijk hopen wij allemaal dat dit resulteert 
in nieuwe aanmeldingen voor de trainingsgroep.

Clubblad – Josine Putter
De clubbladen zijn elke keer weer gevuld door ingezonden stukjes. Deze stukjes krijg ik binnen nadat ik een mail 
naar de trainingsleden stuur. Hierop reageren enkele leden en schrijven dan stukjes over gebeurtenissen die ze op en 
rond de ijsbaan hebben meegemaakt. Daarnaast schrijf ik zelf ook stukjes, zodat er over de meeste gebeurtenissen 
rond de ijsclub informatie te lezen is.  

Als alle stukken zijn ingestuurd en ik ze heb geredigeerd, stuur ik ze door naar Peter de Jeu die het clubblad altijd net-
jes opmaakt. Vervolgens stuurt hij het door naar de drukker en naar de leden die het via de e-mail willen ontvangen. 

Paul Snijder heeft vorig jaar het stokje overgenomen van Rob de Vries betreft het rondbrengen van de clubbladen. 
En dat gaat heel goed, iedereen ontvangt zijn clubblad op tijd.
 
De deadlines liggen vergeleken met vorig jaar weer rond dezelfde tijd. De deadlines zijn: 15 september 2016, 1 de-
cember 2016 en 1 april 2017.

Website – Peter de Jeu
Weinig veranderingen dit jaar aan de website.

Nog weinig gebruikt wordt de Vraag & Aanbod pagina waar leden schaatsen, fietsonderdelen of kleding kunnen 
aanbieden of zoeken.

Thijs van Tol onderhoud de “App” voor de mobiele telefoon en tablets. Hiermee kan je direct nieuws, foto’s en uitsla-
gen zien op je telefoon of tablet.

Thijs is nog steeds redacteur op de website en plaatst regelmatig foto’s, uitslagen en wedstrijdverslagen in de Nieuws 
rubriek.

Zelf ben ik bezig om uit te zoeken hoe nieuwe nieuwsberichten meer opvallen. De denken valt aan een directe link 
vanaf de voorpagina of een zg. slider.

Het inschrijfformulier voor nieuwe leden (recreatief schaatsen op de landijsbaan), trainingsleden of fietsgroep-leden, 
is via onze website in te vullen en te versturen. Ook voor het bestellen van de ijsclubkleding is het mogelijk om dit 
elektronisch, dus via de website te doen. 
Het inschrijven voor jeugd/schoolschaatsen via de website wordt al een paar jaar volop gebruikt.

De website van de fietsgroep is onderdeel van de algemene site van de IJsclub en te vinden via het menu.

Bezoekersaantallen: het normale bezoekers aantal van de website ligt rond de 300 per maand. Geen ijsperiodes dit 
jaar dus ook geen piek in de bezoekersaantallen.
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Landijsbaan – Nico Brantjes 

Afgelopen winter 11 cm ijs.

Vorig jaar schreef ik over een kwakkelwinter en onze voorzitter vond dat nog te hoog ingeschat. Hoe moet ik afgelo-
pen winter omschrijven? Een rustig wintertje of een lange herfst misschien?

Ik heb een goed bericht, want we hebben 11 cm ijs gehad. Nu zal de voorzitter denken dat ik gek ben geworden, 
want we hebben toch niet kunnen schaatsen? 11 cm ijs was de hoeveelheid ijs die ik tijdens vorstdagen heb gemeten 
maar dan wel bij elkaar opgeteld. Het record deze winter was 3,8 cm ijs. Een lichtgewicht zou het redden als hij heel 
snel zou rijden. Geen ijsbaan is open geweest, dus ook niet in Uitgeest.

In het vorige clubblad schreef ik onder artikel “Weer onder water” dat de landijsbaan vanaf 28 november er prima 
winterklaar bij lag dankzij vele bereidwillige medewerkers. Dankzij de goede medewerking van de gemeente en de 
lovenswaardige drastisch snoeibeurt  aan de grote wilgenbomen was de winter voor mij een makkie. In goed overleg 
werd begin maart de stop uit de badkuip aan de Casticummerweg verwijderd. Het overtollige water liep via de grep-
pel langs de Geesterweg weer terug in de Ziendervaart.

Het kostte weinig moeite om weer vrijwilligers te krijgen voor het zomerklaar maken van de ijsbaan. Op de enigszins 
sompige ondergrond hebben op 19 maart de meest sterke kerels gezamenlijk de stalen palen met tegelverzwaring 
uit de grond getrokken en terug gesjouwd naar ons clubhuis. Daar is ruimte gemaakt voor in het materiaalhok bij 
de werkeloze nieuwe veegmachine. Alle palen met hun roestvrije onderstellen zijn stuk voor stuk met de (geleende) 
hogedrukspuit van bagger en vuil ontdaan en brandschoon opgeborgen voor de volgende winter. Misschien een idee 
voor het bestuur om ook eens zo’n spuit te kopen?  
Chapeau en dank voor alle bereidwillige. Dank ook aan het bestuur, want ook deze keer was er traktatie bij de koffie. 
Ondanks het gevoel eigenlijk voor niets bezig geweest te zijn was het weer een gezellige ochtend, waarbij opvalt dat 
de jongere generatie goed vertegenwoordigd was. Bij welke club vind je dat nog? Het is mooi te beleven dat ze te 
zijner tijd moeiteloos het stokje zullen overnemen.

Dan nog de vraag die wel eens gesteld wordt of het niet vervelend wordt telkens de ijsbaan klaar te maken voor….
niets?
Ja, wel een beetje frustrerend, maar denkend aan de goede samenwerking en de gezellige momenten met zowel de 
gemeente als de vrijwilligers geeft dat weer hoop en moed om met een goed gevoel de zomer in te gaan.

Op naar de volgende winter. Nieuwe kansen dus.
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De wedstrijden vanuit de jurykamer
De wedstrijden vanuit de jurykamer

17-10-2015
Baanselectiewedstrijden met een nieuw ET systeem. De belanghebbenden waren van te voren geïnstrueerd hoe we 
hier mee om moesten gaan. Voortschrijdend inzicht resulteerde al in 4 instructieavonden (1 avond/ijsclub) en vele 
wijzigingen.
De vuurdoop had voor de baancommissie verstrekkende gevolgen met o.a. aanpassingen van de software, waardoor 
alle klokkers intensieve inspanning moesten verrichten vanwege handtijden. De voltallige baancommissie was tijdens 
onze wedstrijd alle tijden handmatig aan het invoeren.

17-10-2015
Clubwedstrijd CALU start ging met de ervaring opgedaan tijdens de baanselectie toch nog moeizaam vanwege gewis-
selde notatie binnen- en buitenbaan. Plots werd de wedstrijd stilgelegd; er kwam een extra dweil want de systeem-
beheerder had het euvel gevonden.
Hierna een perfecte digitale wedstrijd met dank aan de baancommissie Kees-Jan (it’er en Ada speakster). Veel PR’s 
en goed weer.

15-11-2015
Clubwedstrijd CALU, moeizame start omdat we het systeem niet aan de praat konden krijgen. Edoch start was enkele 
minuten te laat en liep nog meer vertraging op door een extra dweil vanwege aangroeiend schuurpapier.
Bij de 1000 mtr liepen twee kwartetten tegen handtijden aan omdat balletje/balletje  met te snel starten van het 
tweede paar en een val in het eerste paar alles kwijt is. Weinig PR’s keiharde wind en een baan die snel in schuur-
papier veranderde.

21-11-2015
Baanselectie jun A/B/C, wederom een grote verassing van de baancommissie alle schaatsers  met baan faciliteiten 
op het vroege tijdstip en alle aanstormend talent op het late tijdstip.
Zo zag ik kinderen van net 12 jaar om 22.30 u. over de baan  rijden.
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Het andere probleem waar wij mee worden opgezadeld is dat we twee op zichzelf staande wedstrijden moeten klok-
ken m.a.w. 2 x  2 klokkers, toevallig deze avond een groot manco. Castricum kon er maar 1 leveren! Overigens een 
prima ijsvloer, veel dweilpauzes en weinig wind bijna alle Uitgeester rijders PR’s.

10-01-2016
Clubwedstrijd CALU, wind was gaan liggen, 5 graden, goed werkende ET/VANTAGE en natuurlijk hieruit voortvloeiend 
veel PR’s. Een geslaagde avond dus.
 
23-01-2016
Baanselectie georganiseerd door de baancommissie die zelf op het NK in Heerenveen was, jullie raden het al het was 
kort gezegd een zooitje.

30-01-2016
Clubwedstrijd CALU tevens laatste van dit schaatsseizoen, volle bemensing zelfs de systeembeheerder van AVAN-
TAGE bleef. M.a.w. het beloofde een fantastische avond te worden. Dit dreigt in het negatieve te belanden, maar 
echt veel lof over alle medewerkers die er zo’n snelle succesvolle avond van hebben gemaakt, alleen de weergoden 
werkten niet mee. Met een tweede dweil probeerde we het op te lossen, maar PR’s bleven uit. 

13-02-2016
NK junioren voor Uitgeest de zaterdagavond. Aad was bochtencommissaris en Thijs en Brian blokjesraper/weghaler, 
een mooie avond, koud en de baan sloeg snel aan.
Toch werden er vele PR’ssss gereden. Het begon met hutspot met bal in een kuul, smullen geblazen.

06-03-2016
Slikkerbokaal een pure sprintwedstrijd 100 en 300 mtr, Co en Hein hadden het druk vooral bij de 100 mtr omdat je 
bijna geen tijd krijgt om de tijd op te schrijven. Vooral nu AVANTAGE het weer eens liet afweten. Het weer was goed 
maw veel PR’s. 
Een bijzondere vermelding wil ik loslaten over de familie Schot, Jan wil altijd klokken, Nicolien is de trouwste sup-
porter van haar zoons en Stefan, Marco en Leon slepen hun ouders mee naar iedere selectiewedstrijd BRAVO.  

IJsclub Uitgeest
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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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Langebaan Clubkampioenen seizoen 15-16
Net als voorgaande jaren is er weer een klassement opgesteld voor het bepalen wie er clubkam-
pioen bij de dames en heren is geworden. 

Omdat de BaanCommissie op wens van de KNSB het 
aantal clubwedstrijden had gewijzigd van 7 naar 4 wed-
strijden was het niet mogelijk om een klassement op 
te stellen van alleen de clubwedstrijden. Ter vervanging 
van de 3 clubwedstrijden werden categorie wedstrijden 
samen met de andere verenigingen gereden. Hierdoor 
had elk lid de mogelijkheid om voldoende langebaan-
wedstrijden te rijden. Samengevat heb ik voor de be-
paling van de clubkampioenen alle in Alkmaar gereden 
clubwedstrijden, Categoriewedstrijden en de Volharding 
Bokaal genomen. (Uitgezonderd de Slikker Bokaal, deze 
is pure sprint van 2x100 en 2x300m). 

Omdat er door de heren niet door iedereen een 3000m 
is gereden zijn de afstanden 500, 1000 en 1500m voor 

zowel de dames als de heren genomen. Bij de dames 
was het weer een hevige strijd tussen Sanne Veenboer 
(144.397) en Nancy Molenaar (144.322). Hieruit blijkt 
dat Sanne toch een echte sprintster is (Jammer dat we 
geen natuurijs hebben gehad voor de kortebaanwed-
strijd) en Nancy het nipt op de 1500m heeft gewonnen. 
Nancy is hierdoor al voor de 12e achtereenvolgende 
keer Clubkampioen. Bij de heren stak Stefan Schot met 
kop en schouder boven de andere deelnemers uit. Ge-
zien zijn jonge leeftijd en zijn getoonde ambitie, het vele 
trainen en door het rijden van zoveel mogelijk Lange-
baanwedstrijden zowel in Alkmaar en daarbuiten is hij 
de terechte Clubkampioen bij de heren.

de kampioenen Nancy en Stefan
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 Pos Naam Cat 100 m 300 m 500 m 1000 m Punten  

1 Leon Schot HPC 13.72 (2) 34.78 (1) 55.27 (1) 1:54.77 (1) 239.222  
2 Patrick Roelands HPA 13.54 (1) 35.35 (2) 56.90 (2) 2:12.92 (3) 249.977  
3 Mike Roelands HPA 13.81 (3) 38.17 (3) 1:02.00 (3) 2:11.95 (2) 260.642  

 4 Finn van den Hoek HPE 16.10 (4) 44.26 (4) 1:18.18 (4)  232.447  
 

Klassement Pupillen Meisjes 
 Pos Naam Cat 100 m 300 m 500 m 1000 m Punten  
 1 Rosa den Elsen DPC 14.47 (1) 36.91 (1) 57.09 (1) 2:11.90 (1) 256.907  

 

Klassement Junioren C en B Heren 
 Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten  

1 Stefan Schot HB1 42.07 (1) 1:24.34 (1) 2:11.44 (1) 128.053  
2 Marco Schot HC1 43.89 (2) 1:30.60 (2) 2:18.71 (2) 135.427  
3 Thijs van Tol HC1 49.65 (3) 1:42.93 (3) 2:33.30 (3) 152.215  
4 Brian Bloedjes HC1 52.37 (4) 1:52.40 (5) 2:53.72 (4) 166.477  
5 Kris Aardenburg HC2 53.30 (5) 1:50.92 (4) 3:01.17 (5) 169.150  
6 Sjoerd Rienks HB1 58.04 (7) 2:06.14 (7) 4:02.72 (6) 202.017  
7 Bram Ursem HC2 55.01 (6) 1:59.43 (6)  114.725  
8 Thomas Jongejans HC1 1:03.21 (8) 2:11.90 (8)  129.160  

 9 Hamish Castricum HC1 1:10.83 (9) 2:42.20 (9)  151.930  
 

Klassement Junioren C Dames 
 Pos Naam Cat 500 m 1000 m Punten  

1 Roos de Boer DC1 50.98 (1) 1:51.31 (2) 106.635  
2 Luna den Elsen DC1 53.27 (3) 1:48.83 (1) 107.685  
3 Esmee Walsmit DC2 59.44 (4) 2:01.72 (3) 120.300  

 4 Merel Schouten DC1 1:03.07 (5) 2:09.38 (4) 127.760  
 

Klassement  Junioren A/NeoSenioren/Senioren/Masters Heren 
 Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten  

1 Kees Molenaar H55 46.82 (3) 1:39.60 (3) 2:27.05 (3) 145.637  
2 Benno van Tol H45 48.03 (5) 1:36.32 (2) 2:29.73 (5) 146.100  
3 Koen van Egmond HSB 47.07 (4) 1:40.09 (4) 2:29.47 (4) 146.938  
4 Wouter Rienks HA1 1:06.29 (7) 2:18.89 (6) 3:44.32 (6) 210.508  
5 Ruben Stam HN3 39.56 (1)  2:03.07 (1) 80.583  
6 Ruud van Egmond HN4 41.52 (2)  2:03.47 (2) 82.677  
7 Paul Snijder HA1 52.91 (6) 1:53.18 (5)  109.500  

 8 Roel Stam HSA  1:26.94 (1)  43.470  
 

Klassement  Junioren  B-A/NeoSenioren/Senioren/Masters Dames 
 Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten  

1 Nancy Molenaar DSA 47.07 (2) 1:36.77 (1) 2:26.60 (1) 144.322  
2 Sanne Veenboer DN3 46.06 (1) 1:37.24 (2) 2:29.15 (2) 144.397  
3 Marjolein Weeland DB2 48.66 (3) 1:39.30 (3) 2:52.89 (3) 155.940  
4 Femke Jongenotter DB2 51.52 (6) 1:45.63 (5) 2:59.98 (4) 164.328  
5 Joni Krom DA2 50.01 (4) 1:43.06 (4)  101.540  
6 Jamie de Vries DA2 51.34 (5) 1:49.61 (6)  106.145  
7 Nicky Thelosen DN4 53.97 (7) 1:54.11 (7)  111.025  

 8 Kelly Zonneveld DA1 57.15 (8) 1:58.22 (8)  116.260  

 

Seizoens uitslag IJsclub Uitgeest 
Cor Groen Honk ‐ Uitgeest 

24 april 2016 

Klassement Pupillen Jongens 
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Eerst hadden we een spel gedaan, waarbij je 
op een kaartje een persoon moest op schrij-
ven. Al die kaartjes werden in een bak gedaan 
en degene die het goed had geraden moest 
een kaartje omschrijven. Wat bleek, dat Gor-
don toch wel populair is bij de jeugd, want er 
stond maar liefst 6 keer op een kaartje. Ook 
waren Ruud en Marco heel goed in dit spel. 
Na dat spel deden we Levend Memory, wat bij 
Ruud en Roos totaal geen succes was.

Rond half vier zijn we naar Beverwijk vertrok-
ken, waar we zijn gaan Bounzen. Bounz is een 
grote zaal met trampolines, zelfs ook aan de 
muur! Eerst mochten we vrij springen daarna 

kwam een instructeur ons een klein lesje geven 
hoe je het best salto’s kon maken en over de 
muur kon rennen. Daarna Doge ball gespeeld, 
dat is trefbal op de trampoline.

Nadat iedereen was uitgesprongen gingen we 
terug naar het clubhuis. Waar heerlijke brood-
jes worst en patatjes klaar stonden. Natuurlijk 
was er ook nog soep met ballen van Joni! Na 
dat iedereen zijn buikje vol hadden gegeten, 
was er de prijsuitreiking van de clubkampioen-
schappen. 

Thijs van Tol

Seizoensafsluiting 

Net zo als alle andere jaren hadden de jeugdcommissie een seizoensafsluiting georganiseerd. 
Helaas moesten ze een ander alternatief verzinnen, omdat er slecht weer werd voorspeld. 
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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 uitvoering 
aan de achterzijde. Daar zijn erg blij mee. We kunnen de schaatstset en fietsset voordelig aanbieden. Het wedstrijd-
pak en het thermo-jack gaan geen deeluitmaken van het kledingfonds.

Kledingfonds
Voor de jeugd tm. 18 jaar is de instap in het kledingfonds gratis.
De kleding bestaat uit een schaatsjack en een lange schaatsbroek. Je betaalt € 50,- statiegeld. Daarvan krijg je bij 
inleveren na een jaar € 40,- na 2 jaar € 40,- na 3 jaar € 30,- na 4 jaar € 20,- retour. (Als de kleding onbeschadigd 
wordt ingeleverd. Dit ter goedkeuring van de club).
Verder betaal je € 19,- per jaar in het kledingfonds. Hiervoor krijg je na 5 jaar een nieuwe kledingset. (schaatsbroek 
en schaatsjack)

Prijzen
Schaatset 
Schaatsbroek clubprijs € 45,-
Schaatsjack clubprijs € 45,-
Wedstrijdpak clubprijs € 69,-
Schaatsjack thermo  clubprijs € 85,-
Fietsset 
Fietsbroek clubprijs € 45,-
Fietsshirt clubprijs € 40,-

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

http://www.ijsclubuitgeest.nl/bestelformulier/
mailto:jorisbeentjes@ziggo.nl
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IJsclub Uitgeest App
Wat is het?
De “IJsclub Uitgeest App” is een stukje software voor op de mobile telefoon of de tablet, een zo-
genaamde app. De “IJsclub Uitgeest App” is een app voor de wedstrijdschaats(t)ers van IJsclub 
Uitgeest en ontwikkeld door Thijs van Tol. De app is sinds kort geüpdated. Deze update kun je 
uiteraard downloaden op www.ijsclubuitgeest.nl/app/ of scan de QR-code onderaan deze 
pagina.

Informatie
Met deze app heb je altijd het laatste nieuws bij de hand. 
Ook staat de wedstrijdkalender nu op je mobile telefoon. 
En kan je daags na een wedstrijd de uitslagen al zien. 
Er zijn ook verschillende actiefoto’s en -video’s be-
schikbaar die je kunt bekijken met de app.

let op: bij het installeren dien je op je telefoon te heb-
ben ingesteld dat je installatie van marketapplicaties 
toestaat.

De app is beschikbaar voor:
- Android smartphones en tablets
- iPhone (alle types)
- iPod Touch
- iPad (je kunt alleen de foto’s en video’s bekijken)

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

Lukt het instaleren niet? Of vertrouwt u het niet ga dan 
naar hulp bij het installeren pagina: 
www.ijsclubuitgeest.nl/app/hulp-bij-installeren/

NIEUW:
- Wedstrijd kalender word meteen in je mobiele agenda 

geschreven (met toestemming)
- Video’s zijn voor alle apparaten beschikbaar.
- De trainings opdrachten die je gaat doen op het ijs
   staan nu ook op de app
- Je hoeft je mobiel niet meer op nieuw op te starten om 

de app te refreshen maar je kunt het rechter knopje 
op je mobiel gebruiken om te refreshen!
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Landijsbaan afbouwen
Zaterdag 19 maart was het  zover. We kwamen weer bij elkaar om de landijsbaan af te breken. 
Helaas heeft Koning Winter niet waar kunnen maken wat hij belooft had. Geen ijspret dit seizoen.  
Het is inmiddels een jaarlijks terugkerend ritueel geworden. Met de nodige vrijwilligers een klusje 
dat elk voorjaar moet geschieden. Mensen bedankt voor jullie inzet.
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Wat is je naam: Marco Schot
Wat is je geboorteplaats: Uitgeest
Hoe oud ben je nu: 14 jaar
Heb je nog broers/zussen: Ja, 2 broers
Wat zijn je hobby’s: Schaatsen, skeeleren, fietsen, lopen 

Op welke school zit je nu: het Jac P Thijsse College 
Wat is je lievelingseten: Pizza 
Welk tv-programma vind je leuk: Flikken Maastricht  
Wie is je idool: Sven Kramer
Van wat voor muziek houd je: Afrojack
Wat zou je doen met 1 miljoen: geen idee
Welke sporten beoefen je nog meer naast
schaatsen:   in de zomer: skeeleren, fietsen
Waarom heb je gekozen voor schaatsen: Omdat ik het leuk vind 
Je hebt een hekel aan: Zingen
Je kunt genieten van: Schaatsen ;-)

Wat zou je ooit nog wel eens willen doen: Een wereld reis maken.  
Je zou eventueel emigreren naar: Oostenrijk
Je hebt bewondering voor: Als iemand zijn best doet.
Je kunt absoluut niet: Zingen
Wie is je favoriete schaatser/ster: Sven Kramer
Wat wil je later worden: Schaatser

Wat is je favoriete vakantie bestemming: Oostenrijk
Hoe lang zit je al op schaatsen: 4 jaar
Wat is je leukste kamp ervaring: Het zwemmen.
Aan wie geef je de pen door: Thomas Jongejans .

25  IJsclubblad  -  voorjaar 2016   

De Doorgeefpen



26  IJsclubblad  -  voorjaar 2016   

IJsclub Uitgeest 

Maar ja, voor het eerst ‘alleen’ op vakantie zonder kids, 
man….(oftewel, geen controle :-P) dat was wel even een 
stapje. Ik wilde wel heel graag. Even rust even niet te 
hoeven zorgen, alleen voor mezelf. En dus gingen we.

Onze ouders, André en Cindy Starreveld, Jaap en Nel 
Putter en Cor-Hein Verwer (reisgenootjes) vertrokken 
al vrijdag avond 23 januari. Wij (Shelley en ik) zouden 
maandagochtend rond 5 uur vertrekken, scheelde toch 
nog een paar dagen om het gezin echt alleen achter 
laten ;-). Toen hebben we stiekem besloten om rond 
1uur /half 2 ‘s nachts te vertrekken zodat we niet in 
het donker aan zouden komen op de Weissensee. En 
natuurlijk als verrassing, er dan eerder zouden zijn. Dat 
was gelukt, de reis ging heel voorspoedig, geen kip op 
de weg helemaal top. We kwamen om half 3 ‘s middags 
aan. En ze vonden het erg leuk!

Het was weer even een ouderwetse vakantie net als 
vroeger met papa en mama in het huisje, TOP!! Maar we 
kwamen ook met een doel; de 200km schaatsen op de 
vrijdag. Naarmate die vrijdag dichterbij kwam, werd ik 
steeds zenuwachtiger. In mijn hoofd moest en zou ik het 
kruisje halen, maar eigenlijk wist ik dat dit onmogelijk 
was. Het trainen schoot er vaak bij in of  totaal niet ging, 
vanwege druk gezin(tweeling van 2), 3 dagen werken en 
daarbij ging het afgelopen jaar fysiek en vooral geeste-
lijk niet zo lekker. Maar toch had ik een druk op mezelf 
gezet, dat ik niet weer zou opgeven(falen) net als 3 jaar 
terug bij de 150km. Gezien wat ik allemaal had meege-
maakt en dus amper heb getraind zou de optie opgeven 
totaal niet erg zijn en iedere km die ik zou maken zou 
super zijn. Weersverwachting was alleen niet goed, in 
zoverre dat het super warm zou worden, wel mooi weer 
dus maar niet goed voor het ijs natuurlijk.

Toen was het zover, donderdagavond, even goed spa-
ghetti gegeten voor de koolhydraten, spullen klaarge-
maakt, tasjes met eten en drinken, energy drankjes/
reepjes noem maar op.

En toen :  vrijdagochtend 5u de wekker, aankleden, ont-
bijten, thermoskannen klaargemaakt met thee en bouil-
lonnetjes, broodje gesmeerd, transponder om, nummer 
opgespeld, paracetamol en ibuprofen genomen en daar 
gingen we…..pff wat was ik gespannen….

7u klonk het start schot, daar gingen we…. Rondjes wa-
ren 9,1 km lang, 22 rondes moesten we dus…hooo wat 
veel. We starten in het donker maar het werd al gauw 
licht(gelukkig).

Dus de 2de en 3de ronde ging ik als een speer, Shelley 
en ik hadden besloten gewoon ons eigen ding te doen 
en niet op elkaar te wachten of per se met elkaar mee 
te rijden de hele tijd. Ik deed ongeveer een half uurtje 
over een ronde. Bij de eerste rondjes had ik een goed 
gevoel, ‘als het zo door gaat ga ik het halen’!! Constant 
aan het rekenen hoe laat ik dan ongeveer binnen zou 
zijn, je mocht je laatste ronde om 18uur ingaan. Tot nu 
zou ik dat eventueel redden.

Ik ben de hele toer misselijk geweest en ik had de hele 
toer dorst, vervelend was dat, want je moet wel blijven 
eten. Het werd al snel warm en het ijs was wel goed al-
leen hoe langer de zon erop stond des te slechter werd 
het, beetje sluspuppy oftewel pap ijs en vooral in de 
bochten toch behoorlijke scheuren. Omdat ik nogal ang-
stig ben om te vallen, rijd ik niet in een groepje omdat ik 
het ijs wil zien, ik wil zien waar ik schaats. En toch ging 
het bij ronde 6 of 7 mis, daar lag ik op mijn gezicht en 
heup, pijnlijk, ik dacht dat ik helemaal open lag maar dat 
viel mee gelukkig. Ik dacht ja doei dit is niet de bedoe-
ling, doorgaan je kan het!

Maar om dan weer op gang te komen is echt heel zwaar, 
maar goed na een tijdje waren me spieren weer wat los-
ser en ging het wel weer redelijk. Nu bleef ik veel tegen 
mezelf zeggen, zo ik ben nu een keer gevallen, dat heb 
ik overleefd geen probleem, nu niet meer vallen en dan 
gaat het goedkomen.

Weissensee 2016

Eindelijk was het zover. Na lang denken en overleggen, is er een besluit genomen: Shelley en 
ik gaan mee! Zonder partner en kids!! Goed en veel overlegd hoe we het gaan doen, maar we 
gaan naar de Weissensee! We waren 2 jaar niet geweest (i.v.m. verhuizen, kindjes krijgen). 
En het is toch echt de vakantie waar ik naar uitkijk, het is helemaal mijn ding, schaatsen, vries 
weer, rustig, prachtige omgeving, gezelligheid! (liever dit dan de zomervakantie)
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Helaas heeft dat niet geholpen want ongeveer 3 rondes 
erna viel ik weer, op mijn linker knie poeh en was klets-
nat omdat het aan het dooien was. Maar opgeven was 
nog steeds geen optie, 150 was nog niet bereikt. Bij de 
100 km ben ik even gestopt bij mijn moeder die vlak 
bij de finish stond als verzorgingspost. ;-)Even 5 min 
gestaan, opnieuw pijnstillers genomen en wat nieuwe 
drinken.

Ook wist ik bijna waar alle Uitgeesters zaten, ze reden 
allemaal lekker en zelfs mijn zusje had ik achter me 
voor de eerste 100 km, maar na de valpartijen en stop 
had ze me uiteindelijk toch ingehaald.(2x) Toen kwam 
langzaam toch de man met de hamer achter me aan 

rijden bij ronde 16 of 17 geloof ik, ooh jee wat kreeg 
ik het zwaar. Ik wilde niet meer ik had overal pijn en 
dacht jeetje ik moet nog zoveel, het ijs is zo slecht, nog 
steeds misselijk, ik wilde graag dat iemand met me mee 
schaatste, ik dacht op een gegeven moment oh mijn 
vader is volgens mij gefinisht misschien wil ie nog wel 
even met me meerijden en dan niet zo zeer om me op 
sleeptouw te nemen maar gewoon naast me te rijden 
en dan aan te moedigen of zoiets.  Maar later dacht 
ik, natuurlijk wil hij dat niet, die man heeft ook 200km 
gereden die gaat echt niet nog meer rondjes schaatsen.

Maar wat had ik het zwaar, tranen met tuiten, zo hard 
gejankt en ook gewoon hardop kon me niets schelen. 

Waar was ik mee bezig ik 
lijk wel gek, maar opgeven 
kan niet, het kan gewoon 
niet!! Shelley rijd ook nog 
en die gaat hem halen dat 
weet ik zeker, ik moet ook!

(Mijn hele leven is Shel-
ley altijd beter geweest in 
sporten dus het gaat me nu 
niet weer overkomen dat zij 
iets wel heeft gehaald en ik 
niet….)

Toen stond uiteindelijk ook 
mijn vader langs de kant, 
ik riep naar hem : ‘Zeg me 
alsjeblieft dat ik het haal 
voor 18uur?’ Hij schreeuw-
de terug: ’Maakt niet uit 
dat zie je dan wel weer.’ 
Ja daar heeft hij gelijk in, 
maar als ik voor 18uur niet 
mijn laatste ronde inga dan 
kan ik net zo goed nu stop-
pen want dat is dan hele-
maal een rot gevoel!!

Die ronde erna vlak voor 
dat ik weer bij mijn vader 
en moeder aankwam, had 
ik het nog steeds zwaar en 
kon ik eigenlijk echt niet 
meer en ja hoor daar viel ik 
weer, keihard! Nu op mijn 
andere knie, stond weer op 
viel bijna weer, toen dacht 
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ik echt hoe houdt ik dit vol?!! Zo gaat het toch niet ik 
ben voor me gevoel alleen maar aan het klunen ipv aan 
het schaatsen. Mijn vader riep je mag stoppen hoor Kim-
mie!! We zijn hartstikke trots op je, hoe ver je al ben 
gekomen, niks om voor te schamen. Maar al huilend zei 
ik:  ‘Nee ik moet, ik moet!’

En dus ging ik door en ging rekenen of ik het zou halen, 
als ik het goed had zou ik om half 6 mijn laatste ronde in 
gaan, die gedachte luchtte op, ‘Dan komt het goed’. Oké, 
ik moet er nu nog maar 3, oké dat is nog lang, maar 
als ik er dan nog maar 2 moet dan is die laatste ronde 
in de buurt, gaat goed komen. En toen ging het beter, 
het voelde inderdaad ook zo dat ik er nog 2 moest. Oké 
hierna nog 1 wat heerlijk nog 1, ik ga het gewoon halen 
ik weet het zeker!!

En ja hoor 17.25 uur ging ik mijn laatste ronde in, wat 
een heerlijk gevoel. Maar het werd schemerig en toen bij 
de eerste bocht ineens donker, dood en doodeng vond 
ik het. Ik kon geen hand voor ogen meer zien en ik had 
geen lichtje, dus ging ik niet zo hard omdat ik dan ook 
niet zo hard zou vallen. Toch was het raak, vlak voor de 
tweede bocht viel ik op mijn borstkas, alle lucht werd uit 
mijn lijf geblazen. Ik bleef dus even liggen want de kracht 
die ik nog had was weg, allemaal weg. Er kwamen men-
sen naar me toe rennen; ‘Gaat het wel?’ Ja, zei ik maar 
mijn lucht is weg dus ik heb even de tijd nodig zei ik al 
stotterend. Dus toen stond ik weer op en ze boden me 
nog een banaan of drinken aan maar dat hoefde ik niet. 
Ik ging weer, gewoon op mijn gemak, finishen mocht ik 
toch, maar maakt niet uit hoe lang ik daar over deed. 
Toen stonden bij iedere bocht mijn ouders, dat was echt 
heel fijn. Uiteindelijk heb ik mijn telefoon gekregen van 
mijn moeder voor een lichtje, maar dat hielp helaas niet 
erg. Het was niet sterk genoeg. De laatste bocht kwam 
in zicht en ik dacht: ‘Hoe ga ik dat doen, deze bocht is 
zo slecht maar ik zie niks, ik ga wel op me knieën dan 
val ik niet. Ooh nee dat kan niet ik heb hele zere knieën, 
dan klunend door de sneeuwrand? Hmm… toch maar 
een beetje schaatsend half lopend door die bocht ge-
gaan. En nog maar een paar honderd meter, de muziek 
werd luider, Jannes de speaker werd weer duidelijker en 
de lampen van de finish werden feller wat een heerlijk 
gevoel.  Ik ga het gewoon halen en daar kwam ik, 18.15 
uur over de finish, armen in de lucht, huilend. Mijn ou-
ders stonden er om me op te vangen(letterlijk). Ik riep 
dat ik NOOIT maar dan ook NOOIT meer ga schaatsen!! 

Wat heb ik afgezien, nog nooit zo afgezien! Wat ben ik 
trots op mezelf, ik wist niet dat ik dit in me had, dat ik 

dit kon, 11 uur en 15 minuten op de schaats gestaan 
constant alleen gereden. Zo blij… Ja je moet wel trainen 
voor dit soort tochten, je moet echt de uren in je benen 
hebben, maar zo’n toch is toch echt een mentale kwes-
tie, je bent constant met jezelf in gesprek.

Ook ben ik super trots op mijn lieve zusje Shelley, had 
iets meer getraind maar heeft het ook gewoon geflikt su-
per knap. Mijn vader Jan, André Starreveld, Peter Vosse, 
Joris Beentjes en Jan Kools ook 200km gereden; blijft 
een prestatie ook super trots op deze mannen. Cor-Hein 
Verwer heeft hem ook uitgereden, hij was 10 minuut-
jes eerder dan ik binnen, van hem vind ik het helemaal 
super knap en heb enorme respect dat hij hem dit keer 
heeft uitgereden na pas te zijn genezen van kanker!

En hierbij ook nog even : Mam bedankt voor de goede 
verzorging langs de lijn! En de rest die langs de kant 
stonden om me aan te moedigen natuurlijk ook bedankt 
dat was heel fijn!!

Het kruisje is binnen, eindelijk kan ik meepraten met 
de mannen :-P!! Het doel is bereikt! Mijn lichaam is nog 
steeds bezig met herstellen. Ik had van de valpartijen 
een blauw oog, gekneusde borstkas, gekneusde me-
niscus, blauwe heup, blauwe schenen en knieën over-
gehouden. Met de kneuzingen gaat het goed, ook de 
blauwe plekken zijn gelukkig weer weg, meniscus voel ik 
helaas nog wel af en toe. Rechter enkel gaat nu alleen 
opspelen, zitten wat vochtbulten op mijn pezen waar-
door mijn enkel erg stijf is. Volgens de huisarts allemaal 
nog gevolg van de toertocht. Het herstellen duurt ge-
woon even, het doel is in ieder geval bereikt, pakt nie-
mand me meer af!!

Volgend jaar gewoon weer heen (met iets minder druk 
;-) ).

Kim Schoemaker
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Het is weer zover! De lente is begonnen, de lammetjes in de wei en de schaatsen in het vet. Tijd 
om weer op de fiets te klimmen. Vanaf woensdag 4 mei start de fietsgroep weer met de trainin-
gen. De vaste leden kennen het klappen van de zweep. Mocht je interesse hebben maar je weet 
niet precies hoe of wat, lees dan even verder.

Voor wie?    

De fietstraining is er voor iedereen met een racefiets 
vanaf 15 jaar, jong en oud, van bijna beginner tot ama-
teur ben je welkom. Je kunt de training gebruiken om 
je conditie op peil te brengen of grenzen te verleggen, 
leuk en lekker te trainen en iets te leren over trainen. 
Natuurlijk ben je in het bezit van een racefiets en heb 
je al even zelf geoefend en gereden. Tijdens het rijden 
naar de trainingsplek rijden we in een groep en houden 
we 15-20 min een snelheid aan van ongeveer 28 km/hr 
dus dat is wel een minimale vereiste. 

Waar en wanneer?

De trainingen vinden 1x per week plaats, op de woens-
dagavond. Verzamelen is bij sporthal de Meet en het 
vertrek is klokslag 19:00. Omstreeks 21:00 zijn we weer 
terug. 

Wat gaan we doen?

In een rustig tempo fietsen we naar een plek waar de 
‘echte’ training plaats vindt. Meestal is dit in de scher-
merpolder (tegenover pontje Akersloot). Soms gaan we 
richting de duinen en een enkele keer elders. De training 
bestaat uit een paar onderdelen waarbij iedereen aan 
zijn trekken kan komen. We rijden altijd gezamenlijk te-
rug. Drie keer per jaar organiseren we een tijdrit, kan je 
mooi kijken hoe je staat ten opzichte van je maatje of 
jezelf!

Veiligheid

Het dragen van een helm is verplicht! Zorg verder dat je 
racefiets op orde is en neem een reserveband en pompje 
mee. Natuurlijk zorg je er ook voor dat je zelf op orde 
bent (gegeten en een bidon mee)! Tijdens de training 
staat veiligheid hoog genoteerd en is er aandacht voor 
een veilig rijgedrag. 

Kosten

De kosten bedragen 20 euro. Dit is naast je verplichte 
lidmaatschap van de ijsclub (8 euro en je hebt dan ook 
onbeperkt toegang tot de landijsbaan in de winter). Dit 
is exclusief een eventuele overtocht met het pontje bij 
Akersloot. 

Meer informatie of aanmelden

Heb je interesse? Wil je meer weten of wil je je aan-
melden? Bezoek dan de website van IJsclub Uitgeest of 
neem dan contact op met de trainer Benno van Tol (ben-
novantol@gmail.com). Je kunt altijd ook 1-2 keer geheel 
vrijblijvend en kosteloos een training meedoen. Meld dit 
voorafgaand even bij de trainer!

Tot gauw, Benno
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Rabobank Fietsdag 5 juni 2016
Na het grote succes van vorig jaar doet IJsclub Uitgeest ook dit jaar weer mee aan de  
Rabobank fietsdag. Vorig jaar hebben we maar liefst 325,- euro opgehaald aan deze  
fanatische dag!

Dit jaar is het wat vroeger dan de voorgaande jaren na-
melijk op 5 juni.

Ook zijn er dit jaar 3 nieuwe routes! (Route Zuid 25km – 
Route Noord 25km – Route IJmond 50km). Wij hebben 
2 routes gekozen: Route Noord van 25km, die boven het 
Noordzeekanaal blijft, maar voor onze toppers… ook de 
Route IJmond, die maar liefst 52km lang is! Natuurlijk 
leveren beide routes geld op. De route van 25 km levert 
10 euro op en de route van 50 km levert  15 euro op.

Als starttijd hebben wij 10:30 gekregen. De startlocatie 
is bij IJsclub Kees Jongert. Je kunt met je normale fiets, 
mountainbike of race fiets ook deelnemen, maar maak 
er geen wedstrijd van!

Skeelers en gemotoriseerde voertuigen zijn verboden. 
(elektrische fietsen en scootmobielen zijn ook toege-
staan). Je kunt finishen tot 16:00 uur.

Dus nodig je hele familie en kennissen uit voor een fan-
tastische fietsdag!

Als je mee wilt doen aan de Rabobank fietsdag kun je bij 
de start aanmelden.

Je krijgt daar een tasje met:

• Route met stempelkaart 
• Rabo pen 
• Flesje water 
• Candybar 
• Aanbiedingen van de startlocaties

Op je stempelkaart wordt er gevraagd om een aantal 
dingen in te vullen, 2 belangrijke dingen zijn: om je club 
IJsclub Uitgeest in te vullen en het nummer (dat later 
bekend word gemaakt op de website) als startnummer.

Per deelnemer krijgt de club € 10,- of € 15,- (maximaal 
€ 500,- per vereniging).

Kinderen tot 12 jaar zijn verplicht om minimaal 1 volwas-
sene bij zich te hebben.

In geval van nood kunt u bellen met de organisatie op 
(06) 130 44 744 of (06) 102 52 518 (kleine calamiteiten) 
of 112 bij ongelukken van ernstiger aard. Belt u daarna 
alstublieft alsnog naar de organisatie.

Afgelasting

Mocht de fietsdag onverhoopt geen doorgang kunnen 
vinden (bij noodweer of andere calamiteiten) dan ont-
vangt de coördinator van uw vereniging de dag zelf een 
e-mail van de organisatie en zullen wij dat melden op 
Facebook en Twitter. Hiermee komt de donatie te verval-
len en beraden wij ons op een gepast alternatief.

De routes 
Deze komen als downloads beschikbaar op de website 
van de IJsclub. 

Vragen? 
Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben over deze 
fantastische dag? Neem dan contact op met Thijs van 
Tol.

vantol.thijs@gmail.com 
06-40162017
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Het werelduurrecord op de fiets
In de zomer doet de fietsgroep altijd een drietal tijdritten van verschillende duur, afstand. Het 
werelduurrecord heeft veel overeenkomsten met het tijdrijden en het leek mij daarom leuk om 
daar eens wat over op te zoeken.

Het Werelduurrecord is een wielrenrecord waarbij de deelnemer op een wielerbaan een zo groot mogelijke afstand 
aflegt in één uur, op een UCI-goedgekeurde fiets. Dit is natuurlijk een andere definitie dan de hoogste snelheid 
behaalt op een fiets door spierkracht aangedreven (138 km/h Todd Reichert, 2015) ), achter een auto (263 km/h F 
Rompelberg NL, 1995), raketfiets (333 km/h, F Gissy, Zwitserland), onder water, door de lucht etc.….

Ligfietsen: In 1934 besloot de UCI om alle records die op een ligfiets werden gevestigd, niet te erkennen en het ge-
bruik van ligfietsen in wedstrijden te verbieden. Het huidige werelduurrecord op de ligfiets staat sinds 2011 op 91,6 
km/h gereden door Francesco Russo (Zwitserland) en bij de vrouwen op 84,0 km/h gereden in 2009 door Barbara 
Buatois uit Frankrijk.

Racefietsen: 
Vóór 1984 werden alle pogingen op een ‘normale’ racefiets gedaan. Eddy Merckx was in 1972 de snelste met een 
gemiddelde van 49,43 km/h. 
In 1984 verbeterde Francesco Moser het record van Eddy Merckx, waarbij hij gebruik maakte van een speciale fiets 
met een verbeterde aerodynamica (waaronder dichte wielen). In de jaren daarna werd het werelduurrecord meer-
maals gebroken met name door het gebruik van aerodynamische aanpassingen (extreme zithoudingen, tuk positie 
– zie plaatje, monocoque carbon frames, etc.). In 1996 reed Chris Boardman 56,38 km/h. 

 

In 2000 besloot de UCI het gebruik van extreme zithoudingen en geavanceerde frames bij werelduurrecordpogingen 
te verbieden en stelde beperkende eisen op aangaande de constructie van de frames en zithouding op de fiets. Alle 
werelduurrecords gereden vanaf Francesco Moser (1984) tot Chris Boardman (1996) werden ondergebracht in een 
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nieuwe categorie genaamd ‘Best Human Effort’. Het gevolg hiervan was dat het werelduurrecord van Merckx uit 1972 
in ere werd hersteld.

In 2000 deed Chris Boardman (op dat moment was hij dus houder van het ‘Best Human Effort’ werelduurrecord) een 
aanval op het werelduurrecord op een traditionele fiets en verbeterde het oude record van Merckx dit record met 
slechts met 10m (49,44 km/h). Sinds Boardman hebben toch een paar grote namen dit record aangevallen (Abraham 
Olano, Lance Armstrong, Graeme Obree) maar pas na vijf jaar wist de relatief onbekende Tsjech Sosenka het record 
te verbeteren (49,70 km/h).
Vanaf 2014 hanteerde de UCI een nieuw reglement waarbij het is het toegestaan om een fiets te gebruiken met 
aerodynamische kenmerken zoals dichte wielen en een ligstuur. Hiermee sluiten de reglementen ook aan met de 
reglementen voor andere baandisciplines zoals de individuele achtervolging. Het huidige record staat sinds 2015 op 
naam van Bradley Wiggins met een snelheid van 54,53 km/h.

Opvallend is eigenlijk dat de tijd van Eddy Merckx bijna niet is verbeterd, zonder technische aanpassingen en huidige 
kennis over luchtweerstand. Pas na 2014 zien we weer een duidelijke verbetering van het record maar dit was met 
gesloten wielen en een lig stuur. Wat als Merckx deze fiets en materiaal had gehad? Een ander opvallend feitje is dat 
het laatste record van Bradley Wiggins een opvallende stap beter is terwijl je in het algemeen toch de wet van de 
verminderde meeropbrengst verwacht. Hieronder de ontwikkeling van de records.

Mocht je jezelf nog eens willen testen op een tijdrit dan ben je van harte welkom bij de fietsgroep!
Benno van Tol
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