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Van de redactie
Er is weer een hoop gebeurt afgelopen sei-
zoen. Misschien wel meer dan afgelopen 
seizoenen. Denk aan de KPN Vierdaagse 
Finale en de 10e KPN marathon Cup waar 
ik foto’s heb mogen maken voor de ma-
rathon commissie. Maar natuurlijk ook de 
finale van de Holland Cup en het NK Neo-
Senioren.

Afgelopen seizoen heb ik me dus ook voor-
al bezig gehouden met het fotograferen 
van schaatsers. Zelf vindt ik het leuk om te 
zien hoe de foto’s vooruit zijn gegaan qua 
kwaliteit! 

Naast het fotograferen heb ik zelf ook nog 
diverse marathon- en langebaanwedstrij-
den mogen rijden. Zoals het NK Jeugdma-
rathon in Den Haag.

Ook het clubblad is weer mooi gevuld en 
kunnen we op naar de zomer!

Thijs van Tol
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Van de voorzitter
Het water heeft onze ijsbaan inmiddels verlaten, dit tot treurnis van de watervogels, 
die hun heil weer elders moeten gaan zoeken. De verlichtingsmasten hebben zich 
weer onttrokken aan hun standplaats en zijn gewassen en gereinigd opgeborgen in 
de voor hen bestemde locatie. Ook de muziekinstallatie is weer ingepakt en opgebor-
gen. 

Dankzij andere halve dag ijs op de baan hebben wij 
allen zeer geamuseerd kunnen luisteren naar laat ik 
het zo zeggen, voor mij andersoortige muziek. Geen 
Zangeres Zonder Naam, geen Tante Leen of Johnny 
Jordaan, geen Sylvera’s, Geen vaderlief toe drink niet 
meer of “ daar is de drankorgelman” of dit soort mu-
ziek, die mij altijd zeer dierbaar is en was, maar zan-
gers, zangeressen of muziekgezelschappen, die van 
deze tijd zijn. Natuurlijk prima en dat vooral door de 
nieuwe muziekinstallatie, die deze geluiden op een 
geweldige wijze ten gehore bracht. Ja, deze 
geluidsinstallatie, een welkome ver-
betering van hetgeen wij hadden. 
Tijdens dit muziekgeschal zag 
ik enkele vliegtuigen rich-
ting Schiphol wel heel laag 
overkomen. Blijkbaar wil-
den de piloten van deze 
toestellen ook nog even 
meeluisteren naar al die 
welluidende muziekgol-
ven. Ik ben later nog 
door een van die piloten 
thuis gebeld, met de me-
dedeling, dat hij van de 
muziek had genoten. Ik 
heb hem toen gevraagd, als 
dat hij een keer richting Wla-
diwostok zou vliegen, bij Koning 
Winter een verzoek van ons moest 
achterlaten. De inhoud was natuurlijk 
duidelijk. Ook vond die piloot het nogal raar, 
dat hij een spandoek op de ijsbaan ontwaarde met de 
tekst “Ik wil hier blijven”. Ik heb hem de reden hiervan 
uitgelegd. Hij was verbaasd en vond het onbegrijpe-
lijk. Ik heb hem gezegd, dat hij lang niet de enige was, 
die zo dacht. 

Het clubgebouw gereinigd, schades hersteld en van 
alle vuil verlost. Kortom, alles is weer klaar voor een 
komende winter.

Ik had het zojuist over anderhalve dag ijs op de ijsbaan. 
Uiteraard was de ijsvloer dun, maar velen hebben er 
van kunnen genieten. Wij waren de enige ijsclub, uit 
de directe omgeving die weer zo snel open was. Onze 
ijsmeester heeft zijn naam weer eer aangedaan. Hulde 
en wat was het toch weer even genieten.
Het gras op de baan, dat zich uiteraard een tijdje koest 
moest onder het water en onder het ijs, krijgt nu weer 
de inspiratie zich te verheffen en uit te groeien tot een 
groene weide. Deze zal dan weer een uitnodiging zijn 

voor de Uitgeestergemeenschap om daar 
te vertoeven en om daar onder an-

dere sport en spel uit te voeren, 
maar bovenal tot genoegen.

Zoals u inmiddels weet, 
is het de gemeente er 
veel aangelegen, een 
grote school te ves-
tigen op een groot 
deel van de ijsbaan. 
Dit ter verbetering 
van kennis en kun-
de van de Uitgeester 

kinderen. Ik ben die 
mening niet toegedaan. 

Laat ik het hier maar bij 
laten en anders val ik in 

herhaling en ik heb In het 
vorige clubblad reeds mijn boos-

heid en onbegrip over de houding 
van het gemeentebestuur geuit. Enfin, het 

gemeentebestuur heeft tegen het bestuur van de ijs-
club gezegd, dat zij op zoek gaan naar een andere lo-
catie voor de ijsbaan. Blijkbaar voelde men zich in het 
nauw gedreven door de publieke opinie en moest men 
wat. Ik blijf hierover sceptisch, maar misschien gaat er 
toch nog iets profetisch uit van de foto´s in het vorige 
clubblad bij het onderwerp `van de voorzitter`. Deze 
man op schaatsen en op de achtergrond een molen.
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Op donderdag 1 juni 2017 vindt onze jaarvergade-
ring plaats. Dit jaar weer op een andere locatie, na-
melijk in de `Zwaan.` Ik verwacht menigeen, maar 
de ervaring leert jammerlijk, dat men dit soort ver-
gaderingen aan zich voorbij laat gaan. In ieder ge-
val, indien u niet aanwezig kunt zijn, bedank ik allen 
bij deze, die zich in het afgelopen seizoen weer en-
thousiast en belangenloos voor de vereniging heeft 
ingezet.

Herman van Sambeek. 
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Uitnodiging algemene jaar-
vergadering ijsclub Uitgeest 
Huldiging clubkampioen Dames & Heren seizoen 2016 & 2017 

Donderdag 1 juni 2017 in dorpshuis De Zwaan aanvang 19:30 uur 
Jaarstukken te verkrijgen:  website ijsclubuitgeest.nl 

AGENDA:

1) Opening door de voorzitter

2) Ingekomen stukken

3) Notulen van de algemene jaarvergadering 2015 – 2016

4) Jaarverslag commissies

5) Jaarverslag penningsmeester

6) Verslag kascommissie

7) Verkiezing kascommissie

8) Begroting seizoen 2017 – 2018

9) Trainingsbijdrage 2017 – 2018

10) Lidmaatschap 2017 – 2018

11)  IJsbaan ontwikkelingen

12 ) Bestuursverkiezing
 Bestuurslid voorstel Henk Roelands 

13) Rondvraag & sluiting 
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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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Marathon Baancompetitie Alkmaar
Door verschillende leden werd er afgelopen seizoen weer een aantal marathons gere-
den. Zo ziet u dat er (nog steeds) veel talenten aan deze competitie mee doen. Hier 
onder staat de einduitslag.

Helaas viel Jan Schoenmaker bij de Masters 2 net buiten 
het podium. Het zelfde geld voor Willem Brantjes die 5de 
werd.
Leon Schot die mee doet aan de jeugdmarathon werd 
2de in zijn categorie (pupillen B Heren)!
Wij merken helaas dat het animo voor de marathon flink 
is gedaald in de afgelopen jaren. Voor de jeugd is er op 
de donderdag middag van 17 uur tot 18 uur een mara-
thon van 5 tot 8 rondes. Op de vrijdag avond rijden de 
junioren t/m masters. Die in verschillende categorieën/
niveaus worden ingedeeld. Lijkt het je leuk om mee te 
doen in het volgend seizoen? Neem dan een kijkje op de 
website van de marathoncommissie: 
www.marathonschaatsenalkmaar.nl

 

 positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  (wedstrijden in punten) 

Pupillen B Heren                    
Leon Schot 2 13 14 13 13 12 14 12 13 14 14 14 14 

Junioren Heren, D1 en C2                         
Thijs van Tol 8 5 9 4 4 10   10 7   5    

Junioren Dames en D2                         
Kim Schoenmaker 16 6             8   10 8  

Masters 2                         
Jan Schoenmaker 4 13 5   8 5 15,1 18 11 11 10 12  
Willem Brantjes 5 0 10 11 13 12 12 6   15,1 14 5  
Jan Hoekstra 7 10 8 10 12 9 11 3  9  10  
Kees Molenaar 16   0 4 0 0 5   4 2 2 6  
Benno van Tol 23     0   1 1   9   3 0  

Masters 3                         
Tinus Hopman 12     0 0 9       13 8 15,1 6 
Koen van Egmond 15 4     5   7       14 14   
Rob de Vries 18 6 6 6 3 3 6 0   0 0 1 1 
André Starreveld 20   14   14 1               
Nico Brantjes 25 0 1       5   4 0 1     

 

 

http://www.jeutje.nl


10  IJsclubblad  -  voorjaar 2017   IJsclubblad  -  voorjaar 2017   11

IJsclub Uitgeest

10,11 en 12 maart hebben wij drie avon-
den geholpen bij de Finale van de Holland 
Cup en NK Afstanden Neo Senioren in Alk-
maar. 
De eerste avond waren wij runner (uitsla-
gen kopiëren en neerleggen bij de balie 
en de kleedkamer). 
De 2de avond moesten we blokjes leggen 
en in de bochten blijven staan of er geen 
blokjes de baan op schoven. Er kwamen 
die avond vele bekenden langs zoals Koen 
Verweij, Pim Schipper, Linda de Vries en 
Yvonne Nauta.
De laatste avond mochten wij de prijs-
uitreikingen doen. Wij kwamen op het 
ijs aangereden met medailles, bekers en 
bloemen. Dit was wel het allerleukste om 
te doen.
Natuurlijk werden wij volop verwend met 
genoeg drinken en paaseitjes.  
 
Mike en Patrick Roelands 

NK Neo Senioren en Finale Holland Cup

Foto buffelavond
Jan Veldt, 
Nico 
Brantjes 
en Paul 
Valk heb-
ben hun 
certificaat 
behaald 
na 4 buffel 
avonden!
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16 januari begon het langzaam te vriezen met op onze 
ijsbaan 0,8cm ijs. Woensdag 18 januari was de ijsdikte 
(slechts) 2,8 cm. en donderdag 4,5 cm. aan de oostzijde 
(kerkkant) van onze ijsbaan. Maar toen ik boorde aan de 
westzijde (Geesterwegzijde) was het ijs niet dikker dan 
2,6 cm. Het aangroeiverschil van 1,5 tot 2 cm. is in het 
verdere verloop steeds gebleven. Een en ander had te 
maken met de bezonning (overdag) en de luwte, waar-
door het ijs van ’s nachts, overdag weer wegsmolt. Mede 
hierdoor was onze landijsbaan in het weekend van 21 en 
22 januari nog te dun. Geen schoolschaatsen dus. Jam-
mer ook dat in genoemd weekend het dunste deel van de 
ijsbaan ijs werd stukgetrapt door vandalen.
Maandagmorgen weer vroeg het ijs gemeten en dat bleek 
5,5 cm. om 3,5 cm. en besloot ik met de te verwachten 
dooi in overleg met het bestuur de baan vanaf 12.00 uur 
te openen voor de jeugd met die restrictie dat ongeveer 
een derde van de baan ontoegankelijk was.
Wel wat gewaagd en we waren de enige ijsclub in de 
buurt die dat aandurfde.
Mijns inziens een juiste beslissing en achteraf terecht. 
We hadden een primeur, volgens de regiopers! Dinsdag 
met de dooi snel de pomp aangezet, die het water uit de 
Ziendervaart oppompt in de ijsbaan. Dat is nodig om het 
water dat weggelekt was weer aan te vullen. 
Gelukkig heb ik sinds kort toestemming van de gemeen-
te om dat zelf snel te kunnen doen.
Ook woensdag de pomp een paar uur aangezet. De 
nachten daarna vroor het buiten verwachting -5 gra-
den., waardoor het ijs weer groeide. De ijsbaan kon vrij-
dag overdag weer geopend worden voor de jeugd en ’s 
avonds zelfs voor iedereen. Dat konden we rustig doen, 
want er werd weer dooi voorspeld. 
De Beperking, dat een derde van de ijsbaan was afgezet 
omdat het ijs daar slecht begaanbaar was, namen we 
voor lief.
De club en ik waren blij dat we ondanks de weinige vorst 
en de beperkingen vooral de jeugd van Uitgeest hebben 
kunnen bedienen met ijspret.

Hoe is het mogelijk geweest, terwijl het andere clubs niet 
was gelukt, dat onze ijsbaan wel een paar dagen berijd-
baar was? Zou het hulp van boven zijn wegens de poli-
tieke discussie? De redenen zijn simpeler uit te leggen, 
maar ook geluk en visie spelen een rol. Het belangrijkste 
is de combinatie ijs/water, maar daar kom ik nog wel 
eens op terug.
Dankzij goede voorbereiding en samenwerking in weer-
wil van het wispelturige weer is het gelukt. Dank aan 
allen die hebben geholpen deze (te korte) ijsperiode te 
laten slagen.
Ondanks dat het nog een korte tijd in februari ging vrie-
zen, zo kort zelfs dat op de Ziendervaart geen ijs lag, 
bleef het bij dit wintertje. Dank aan ieder voor alle ge-
boden hulp.
 

Januari 2017……. En toen was er ijs.
Dat we vorst zouden krijgen was voor mij geen verrassing. We hadden al wat lichte 
vorst gehad en dat beloofde meer in ons kikkerland.
Rond half januari begon het in de landen om ons heen koud te worden en dan moet 
het ook onze kant opkomen. Ineens vielen er grote bergen sneeuw tot in Italië en 
Griekenland. 
Dan vind je dat wij ook recht hebben op een winter en gelukkig werd het hier ook 
kouder.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ima.fantastic.ijsclubuitgeest
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Naast dank zou ik toch een woord willen richten aan en-
kele bewoners, wiens geest te bekrompen is om na te 
denken. Waarom moeten stukken ijs elke vorstperiode 
weer worden stukgetrapt alvorens er geschaatst kan 
worden. Waarom moeten we elke keer zoveel rotzooi van 
het ijs verwijderen en soms zelfs uithakken.
Waarom liggen er stenen, tegels, stukgeslagen bierfles-
sen en glazen op het ijs. Realiseren ze zich niet wat voor 
gevolgen dat kan hebben? Elke glassplinter op het ijs is 
een gevaar vooral voor kinderen. Dat is toch niet nor-
maal! Moeten we echt de volgende vorstperiode perma-
nente controleren of cameratoezicht houden?

Als we nu op onze fiets langs de landijsbaan rijden is al-
les weer schoon. De palen zijn met de raamwerken en 
tegels weer op stal gezet. Keurig schoon gespoten en 
klaar voor de volgende winter. Op 18 maart was de klus 
binnen anderhalf uur geklaard. Wederom dank aan de 
vrijwilligers voor hun sjouw- en reinigwerk. Er kwam een 
container zwerfvuil van af, de dakgoot van ons clubhuis 
is weer schoon en twee vernielde dakpannen zijn ver-
vangen. 
De (gras)baan is netjes achtergelaten voor de gemeente 
die dit voorjaar hun best zal doen er een mooi grasmatje 
van te maken voor alle sportieve zomer activiteiten die er 
nu nog op kunnen plaatsvinden. Ik heb (stiekem) aan het 
gemeentepersoneel gevraagd dit jaar wat extra aandacht 
te besteden aan het vlakken van de baan zodat we de 
volgende winter nog beter ijs kunnen maken. Mijn gevoel 
voor perfectionisme geeft aan dat het altijd beter kan.
  
 Nico Brantjes (ijsmeester)

 Nico Brantjes (ijsmeester)
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Laatste schaatstraining
Waar we vorig jaar allemaal onze onesie aanhadden, moesten we deze keer iets anders verzinnen. Er zijn drie 
meisjes die op de donderdagavond trainen, dus daarom hadden we besloten om allemaal kleurrijke jurken of 
rokken aan te doen of anders in ieder geval verkleed. Trainer Patrick had zich niet verkleed maar had uiteindelijk 
toch iets om z’n nek heen hangen, maar één iemand vertikte het weer om mee te doen… :P Tijdens deze training 
deden we geen normale oefeningen, we gingen namelijk het dobbelstenenspel spelen waarbij je gedurende een 
paar rondjes een opdracht moest uitvoeren in een tweetal. De laatste 15 minuten schaatsten we met iedereen op 
de schaatsbaan tegen de richting in en buikschuifden we het schaatsseizoen uit.

Merel Schouten

Wij willen Kees, Tinus en 
Patrick bedanken voor de 
leerzame en leuke lessen 
afgelopen seizoen.
Helaas moeten we de 
schaatsen weer oprui-
men, maar de zomertrai-
ningen zijn ook ontzet-
tend leuk en wij kunnen 
niet wachten om daar-
mee te beginnen.

Mike en Patrick Roelands



14  IJsclubblad  -  voorjaar 2017   IJsclubblad  -  voorjaar 2017   15

IJsclub Uitgeest

De Doorgeefpen

IJsclub Uitgeest

Wat is je naam: 
Wat is je geboorteplaats: 
Hoe oud ben je nu: 
Heb je nog broers/zussen: 
Wat zijn je hobby’s: 

Op welke school zit je nu: 
Wat is je lievelingseten: 
Welk tv-programma vind je leuk: 
Wie is je idool: 
Van wat voor muziek houd je: 
Wat zou je doen met 1 miljoen: 
Welke sporten beoefen je nog meer naast 
schaatsen: 
Waarom heb je gekozen voor schaatsen: 

Je hebt een hekel aan: 
Je kunt genieten van: 
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen: 
Je zou eventueel emigreren naar: 

Je hebt bewondering voor: 
Je kunt absoluut niet: 
Wie is je favoriete schaatser/ster: 
Wat wil je later worden: 

Wat is je favoriete vakantie bestemming: 
Hoe lang zit je al op schaatsen: 
Wat is je leukste kamp ervaring: 

Aan wie geef je de pen door: 

Luna den Elsen
Beverwijk

15 jaar
ik heb een zusje, Rosa

schaatsen, tennissen en afspreken met vrien-
dinnen

Jac P. Thijsse
Pizza

Helemaal het einde (vooral met de Possies!)
ik heb niet echt een idool

Top 40 liedjes 
een huis kopen en een mooie reis maken 

tennis

omdat mijn vader ook heeft geschaatst en ik 
vind het gewoon leuk

spinnen
lachen, en het zonnetje

naar Afrika of naar Amerika gaan
nergens heen, want dan mis ik mijn familie. En 
mijn moeder heeft me verboden om te emigre-

ren, dus ja dan ga ik dat niet doen
mensen die andere mensen helpen

scheikunde proefjes uitvoeren
Ireen Wüst

werken bij een bank of mensen helpen ofzo, 
eigenlijk weet ik het nog niet zo goed

Italië, maar ook Spanje
9 jaar geleden 

toen we gingen surfen, want dat had ik nog 
nooit gedaan en dat zou ik graag nog een keer 

willen doen want dat was echt cool!
Rosa
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Wie was…………  Jan Roelof Kruithof 
Een naam blijft onlosmakelijk verbonden met die Alternatieve elfstedentocht, die van 
Jan Roelof Kruithof. De architect uit Havelte won er maar liefst elf: In de periode ‘74- 
‘85 stond de winnaar van deze monstertocht bij voorbaat vast en werd er gereden 
voor de tweede plaats. “Al stond er een muur van 20 centimeter dik op het ijs, hij 
ramde er doorheen. 

Kruithof begon pas laat met “topschaatsen’’ op zijn 
32ste daarvoor was hij bezig om zich maatschappelijk 
te settelen en een huis te bouwen. Hij is in een klein 
dorp opgegroeid, Lagere school doorlopen vervolgens 
drie jaar technische school daarna drie jaar bij een ar-
chitectenbureau gewerkt en veel aan zelfstudie gedaan 
en een aannemerscursus gevolgd op de avondschool. 
Na tien jaar was ik zover dat hij voor zichzelf kon be-
ginnen.

Hij was 18 jaar toen hij voor het eerst noren kreeg, 
in zijn dorp was hij de eerste met zulke schaatsen. Ik 
wist toen al dat ik een stayer was als we op een baan-
tje honderd ronden reden gingen ander stuk en ik kon 
maar blijven jagen. Bovendien sport was midden jaren 
vijftig ook helemaal niet belangrijk.

Vanaf de jaren zestig kreeg hij meer gelegenheid om 
echt aan sport te doen. Dat werd schaatsen dit is hem 
altijd al makkelijk afgegaan, bovendien het is een in-
dividuele sport en dat heeft hem altijd aangesproken. 
Daar houdt hij van, hij heeft ook in zijn gehele loop-
baan bijna altijd alleen getraind.

Zijn eerste wedstrijd was in Den Oever (50km). Na 
afloop van de wedstrijd was hij zo kapot dat hij niet 
meer in staat was om zijn schaatsen uit te doen. Hij 
heeft zich hierna laten masseren en deed een paar da-
gen later mee aan de Oldambrit de concurrentie lachte 
me uit wat kwam ik daar doen zo gniffelde ze? Maar 
ik won wel.

In maart 1974 gingen ruim 500 schaatsfanaten van 
start op het Mjosameer bij Lillehammer voor de eerste 
Alternatieve elfstedentocht over 200 km. Het grootste 
deel keerde bebloed, hongerig en ontreddend terug. 
De wedstrijd zelf speelde zich af op ijs dat die bena-
ming nauwelijks verdiende. In de kopgroep van zeven 
man werden afspraken gemaakt om in geval van pech 

op elkaar te wachten. En juist die afspraken leverde 
Jan Roelof Kruithof zijn eerste zege op in een 200 km 
wedstrijd. Z’n 1500m voor de finish kwam de toen 37 
jarige architect ten val. De andere rijders aarzelden 
wachten of doorrijden ze besloten als sportvrienden tot 
het eerste waardoor Kruithof even later zijn eerste Al-
ternatieve zege kon sprinten.

Het mooiste was nog dat hij de start miste herinnert 
Kruithof zich bij zijn eerste overwinning. Ik moest nog 
een broek aantrekken toen ze al waren vertrokken. Ze 
waren zeker drie minuten te vroeg weg. Ik heb daarna 
een jacht van twintig kilometer moeten inzetten om bij 
te komen. 

De marathon wedstrijden in eigen land op de kunst-
ijsbanen reed Kruithof weliswaar ook mee, maar hij 
gebruikte ze slechts als training voor de 200 kilome-
ter tochten veertig kilometer is te kort voor mij aldus 
Kruithof.
Aan de vooravond van de alternatieve elfstedentocht 
van 1977 in Oulu kwam de Drent ter orde dat de con-
currentie er wel eens voor zou zorgen dat hij ditmaal 
niet zou winnen. Het tergde de 200 kilometer groot-
meester zo dat hij gelijk na de start bij de verbijsteren-
de concurrentie wegreed JR danste over het ijs altijd 
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vrij rechtop, met korte slag en hij schoof door de sneeuw 
als een soort skispringer. De Drent was onhoudbaar, zijn 
voorsprong aan de finish bedroeg meer dan twintig minu-
ten zo nu weten ze dat er met mij niet te spotten valt was 
het getergde commentaar van de drievoudige winnaar.

De elfstedentocht van 1985 was voor Kruithof al voorbij 
voor hij begon. Hij wist dat na het Nederlands kampioen-
schap in Westerland dat hij sukkelde met zijn longen. Tij-
dens de tocht van 85 deed hij lange tijd goed voorin mee 
tot Kimswerd om precies te zijn. Toen zag heel Nederland 
voor de buis hoe de matador van de “Alternatieve” ten val 
kwam tijdens het klunen. In Kimswerd heeft hij de Elfste-
dentocht verloren, hij kreeg kramp en viel dan kun je het 
wel vergeten. Ondanks de nederlaag was het echter een 
van de mooiste dagen van zijn leven met zijn twaalfde 
plaats was hij uiteindelijk dik tevreden. Maar het is hem 
meegevallen hoe gemakkelijk hij de teleurstelling heeft 
verwerkt. Hij heeft na afloop van de elfstedentocht Evert 
van Benthem op de schouders genomen…

Terug naar de uitspattingen van Kruithof in de wedstrij-
den over 200 kilometer. Hoe komt JR toch aan zijn be-
renkracht? Kruithof weet het niet maar zegt hij als je le-
vensloop wat moeilijker is geweest kun je gemakkelijker 
incasseren. Hij kon zich altijd enorm oppeppen vlak voor 
een belangrijke wedstrijd. 

Berucht is Kruithofs trainingssessie in een koelcel hij werd 
er in ieder geval beroemd mee. Hij gebruikte die koelcel 
voor een ander doel dan de mensen dachten echt niet 
om te trainen, maar op voedsel en materiaal onder ex-
treme omstandigheden uit te testen zodat hij wist waar 
hij moest doen voor een tocht keek hij morgens altijd een 
uur van tevoren wat de temperatuur was, bestudeerde 
vervolgens de weersberichten en besloot dan wat hij aan 
moest doen.

En over dat afzien het leven is altijd een uitdaging voor 
hem geweest, ik wilde iets bereiken en vooral mezelf 
waarmaken. Ik voel ook heus wel pijn maar rijd er dwars 
doorheen. Daar denk ik niet aan op slecht ijs ga ik wel 
tien keer over de kop maar ik vecht door. Tot slot een 
verassende uitspraak van Jan Roelof als ik mijn leven over 
zou mogen doen, dan zou ik profwielrenner worden. Nog 
mooier dan schaatsen………..
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Seizoen afsluiting
28 mei 2017

Beste jeugdleden,

Helaas is de ijsbaan na heel wat schaatsplezier inmiddels alweer dicht. Om het seizoen met jullie af te slui-
ten willen we jullie graag uitnodigen voor een gezellige en sportieve dag op zondag 28 mei! We zullen om 
11:00 bij de ijsbaan in Uitgeest verzamelen en samen naar de locatie vertrekken. De kans is groot dat je 
nat of vies wordt, dus vergeet je oude/sportieve kleding niet. We eindigen de dag samen in het clubgebouw 
rond 20:30 na het avondeten en natuurlijk de prijsuitreiking!

Nog even in het kort: 
Waar? IJsbaan te Uitgeest 
Wanneer? 28 mei
Hoe laat? Verzamelen om 11:00
Kosten? 3 euro
Meenemen? Sportieve kleding wat vies mag worden, zwemkleding, badhanddoek, droge kleding

Opgeven kan tot en met woensdag 10 mei door een envelop met je naam erop in te leveren bij Joni of 
Nicky, Sleutelbloem 12 of de Cnollenbijter 68.

Wij hebben er in ieder geval heel erg veel zin in! De jeugdcommissie
Voor vragen:
Bel Nicky: 06-81884738 of mail: uitgeesterijsclub@gmail.com
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Wil je meedoen met de fietsgroep?

Na de lange en donkere maanden wordt het nu eindelijk weer langer licht, de temperaturen stijgen en de lente 
kondigt zich al aardig aan! 

Ook dit jaar zullen de fietstrainingen weer plaats vinden op de woensdagavond. Vertrek vanaf de sporthal De 
Meet, tegenover het ijsclub gebouw. Dit jaar starten we met een rustige bijklets en kennismakingstraining op 
woensdag 26 april 2017. Wil je meedoen dan is het aan te raden om daarvoor al een paar keer op de fiets te 
hebben gezeten.

Voor wie?
Iedereen van 15 jaar en ouder. Onze groep bevat zo ongeveer alle leeftijdscatagorieen en het programma houdt 
rekening met de grote verschillen in conditie. We rijden naar de trainingslocaties met een snelheid van 28-30 km/
hr dus dat moet je wel 15 minuten kunnen. Twijfel je? Overleg dan even met mij.  Ben je nieuwsgierig dan is het 
aan te raden om vooral een van de eerste trainingen mee te doen.

Wat heb je nodig?
Zorg dat je fiets in orde is en dat je altijd een reserve binnenband en een pompje bij je hebt. Neem een klein 
beetje geld mee, soms maken we gebruik van het pontje bij Akersloot. Een helm is tijdens de trainingen verplicht. 

Kleding
Kleed je zo veel mogelijk in de kleding van de IJsclub. Mocht je die nog niet hebben, meldt dit dan bij Joris Been-
tjes.

Wat kost het?
Als je al lid bent van de ijsclub dan kost deelname aan de fietstraining slechts 20 euro. Ben je geen lid dan moet 
je lid worden van de ijsclub en dat kost 8 euro. Je mag 2 x gratis meedoen om te kijken of het iets voor je is.

Vragen?
Stuur mij even een mailtje: bennovantol@gmail.com of bel me op: 06-21156663

Met sportieve groeten, 

Benno van Tol
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Baanclinic Fietsgroep
We liepen al een tijdje met het idee om eens op de wielerbaan te gaan rijden. 
Maar ja, hoe doe je dat? Veiligheid? Wie willen dit nog meer? Wat is er dan beter 
om een echte baanclinic te doen? Op 31 maart werd er een baanclinic gereden 
door 20 fanatieke leden!

Eerst maar eens een balletje opgegooid wie hebben 
er interesse? Ik had eerlijk gezegd niet verwacht 
dat zoveel mensen zich zouden opgeven, hoop en-
thousiasme. Dus toen op zoek naar iemand die dit 
kon doen. Via Peter kwamen we uit bij Martin Haan-
emeijer en werd de datum vastgesteld, 2 uur rijden 
op de baan in Alkmaar. De voorpret kon beginnen. 
Verhalen en YouTube filmpjes over valpartijen, ver-
wijderen van splinters (wielerbaan is van hout) be-
gonnen al los te komen, de pedalen wat minder. Bij 
de baanclinic rijd je op echte baanfietsen, zonder 
remmen en met 1 verzet. Je moet dan wel je eigen 
pedalen meenemen en die zijn soms jaren niet los 
geweest. Sanne kreeg die van haar echt niet meer 
los en andere hebben wel lopen zwoegen waarbij de 
hulp van een fietsenmaker uitkomst boord. 

Dan de dag zelf. Vooraf was er bij de meeste toch 
wel enige spanning en werden we al opgemerkt 
door NOS sport! Maar hoe hard zal het gaan? 
Hoe stijl is de baan? Wat als ik mijn benen even 
stil hou, wordt ik dan gelanceerd? Gelukkig wer-
den we rustig en deskundig bekend gemaakt met 
het baanwielrennen door Martin. Eerst maar eens 
een paar rondjes rustig op de blauwe dikke streep 
onderaan, de “Cote d’azur” zoals hij dat noemde. 
Daarna iets hoger op de zwarte lijn en vervolgens 
op naar de blauwe lijn en daarboven. Dat was zeker 
in het begin wel spannend! Langzaamaan begon-
nen de meeste wat te wennen en werden we wat 
brutaler, tempo werd gemaakt. Andere keken nog 
een beetje de kat uit de boom. Toch schoof Lieke 
eventjes van de baan en ook Gerben raakte van het 
padje en nam Thijs mee. Op een schaafwondje na 
liep het allemaal goed af. Het oefeningetje tussen 
de pionnetjes doorrijden vond ik zelf wel een las-
tige! Daarna mocht het tempo omhoog en gingen 
we hoog de baan in. Lekker even rijden. Gelukkig 
hadden we de nodige korte pauzes tussendoor die 
gevulde werden met tips en trics. Tot slot mocht ie-
dereen nog even een ronde voluit! Eerst een mooie 

Demo door Peter (die mocht dus twee keer aan de 
bak). Marcel als eerste (dan hebben we het maar 
gehad) en Ruud als snelste. Ruud was de snelste 
met 17 seconden en dan te bedenken dat de snel-
ste tijd ooit 12 seconden is.. De twee uurtjes waren 
helaas zo voorbij. Het was een leuke en soms ook 
spannende ervaring. Iedereen super bedankt (ook 
de supporters en Han voor de hand en spandien-
sten foto’s etc!). Hieronder nog de uitslag met dank 
aan Han en Thijs.

Deze clinic was het startschot voor het nieuwe fiets 
seizoen! Wil jij ook mee fietsen met de fietsgroep 
of een keer een proeftraining mee draaien? Kijk dan 
snel elders in dit blad!

Benno van Tol



22  IJsclubblad  -  voorjaar 2017   IJsclubblad  -  voorjaar 2017   23

IJsclub Uitgeest

 

  
Baanclinic 31 maart 2017 

  

 
Uitslag – 1 ronde (250 meter) 

  

pos Naam Tijd gem. snelheid   
sec km/h 

1 Ruud van Egmond 17,13 52,54 
2 Patrick den Elsen 17,73 50,76 
3 Gerben Tromp 18,02 49,94 
4 Tinus Hopman 18,05 49,86 
5 Sjors Groot 18,26 49,29 
6 Yvette de Koning 18,26 49,29 
7 Sanne Veenboer 18,29 49,21 
8 André Starreveld 18,42 48,86 
9 Benno van Tol 18,46 48,75 

10 Jan Schoenmaker 18,56 48,49 
11 Peter de Jeu 18,62 48,34 
12 Kees Molenaar 19,35 46,51 
13 Willem Brantjes 19,45 46,27 
14 Nancy Molenaar 19,79 45,48 
15 Lieke Mossinkhof 19,86 45,32 
16 Robin Prigge 19,99 45,02 
17 Thijs van Tol 20,06 44,87 
18 Marcel van Goethem 21,13 42,59 
20 Joni Krom 21,47 41,92 
20 Erik de Koning 21,47 41,92 

 

 

 

 

 



24  IJsclubblad  -  voorjaar 2017   

IJsclub Uitgeest 

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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Externe wedstrijd in Dronten 7 jan.

In de mist reden we naar Dronten. Daar aangekomen glibberden we over het ijs de parkeerplaats af naar de 
ingang van het Leisure World Ice Center. Rosa, Stan en Thijs reden bij de pupillen en hebben alle drie een PR 
gereden! Goed gedaan. Daarna reden Thijs, Benno, Brian, Luna, Patrick, Mike en Anne. Jammer dat Mike viel op 
de 500m, maar dat maakte hij goed op de 1500m door een PR te rijden. Patrick reed ook een PR op de 1500 m. 
De supporters waren erg fanatiek. Zo fanatiek dat zelfs Benno tijdens het inrijden werd aangemoedigd. Tussen de 
wedstrijden door heeft IJsclub Uitgeest de kantine verbouwd, zodat we met z’n alle aan een grote tafel konden 
zitten. Erg gezellig dus. Thijs was op de 500m sneller dan Benno! Luna, Benno en Anne reden nog een 1000m en 
daarna hebben we de kantine in originele staat achter gelaten.

Anne Schoon
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4e Clubwedstrijd
Op 28 januari werd de 4e clubwedstrijd van dit seizoen 
gereden.
De omstandigheden waren redelijk goed.
Bram wist de winst op de 100 meter te pakken met een 
PR (13.16).
Sanne (46.51) eindigde net voor Nancy (46.86) en 
werd daarmee 1ste bij de 500 meter.
Thijs ging op de 1000 meter er van door met de winst 
en reed ook meteen een PR (1:34.82).
Helaas liep de wedstrijd een kwartier uit, dit kwam 
doordat de ET (Elektronische Tijdwaarneming) het niet 
deed in het begin van de 1000 meter. Gemiddeld werd 
er 1 PR per persoon gereden. Dus dat is heel goed!

39e Volharding 
Bokaal
Op zondag 12 februari werd de 39e volharding bokaal 
gereden op ijsbaan de Meent.
De “goede” omstandigheden waren er helaas niet. Er 
stond een hard noordooster windje dat het voor de 
rijders niet bepaald makkelijk werd gemaakt. Ook voor 
het publiek was het niet aangenaam om te komen kij-
ken in de koude wind. Van de 360 gestarte rijders wer-
den er maar 5 PR’s gereden. Wel weer leuk dat ons lid: 
Kris Aardenburg 2 PR’s reed! 

De meeste reden bij de 500 meter z’n 3 seconden boven hun PR, gelukkig was het geen PR bokaal, maar het 
Volharding Bokaal waardoor iedereen last had van de wind!
Bij de 1000 meter waren er enige haperingen bij de ET (Elektronische Tijdwaarneming). De tijdblokken sloe-
gen zo nu en dan een ronde tijd over, waardoor er in sommige ritten handtijden werden toegepast. De meeste 
reden op de 1000 meter 7 tot 10 seconden boven hun PR.

De 1500 meter werd door Willem Brantjes uitstekend gereden en was dan ook de beste van de club. Benno van 
Tol moest als enige van de club de 3 kilometer rijden. Hij nam het op tegen andere senioren/masters en werd 
nog knap 8ste! 
Uiteindelijk zijn we als 9e geëindigd! Met het Progressie bokaal 10e.
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AL40/41 Catego-
rie wedstrijden
Op 18 februari deden 11 van onze leden mee aan de 
laatste categoriewedstrijd van dit seizoen.
Er waren 2 wedstrijden beschikbaar gesteld waar-
voor je je kon inschrijven. Bijna allemaal kozen voor 
de vroegere wedstrijd en de kortere afstanden. Alleen 
Femke Jongenotter deed mee aan de latere wedstrijd 
en reed een 500 en 1500 meter. Op de 500 meter be-
haalde ze een mooi PR met 50.63.
Bij de andere wedstrijd werden er ook PR’s gereden. 
Zelfs een clubrecord; Roos de Boer die op de 700 me-
ter de tijd van Merel verbrak en dus nu in het bezit 
van een clubrecord is. Ook reed Thomas 2 PR’s op één 
avond! De andere die een PR hebben gereden natuur-
lijk ook van harte gefeliciteerd met jullie prestatie!

5e clubwedstrijd
Op 25 februari reden 17 leden van IJsclub Uitgeest de 
één na laatste clubwedstrijd van het seizoen. De om-
standigheden waren perfect! De wind stond er goed in 
waardoor er heel veel PR’s werden gereden. Op de 700 
meter werden er door: Sanne Veenboer, Paul Snijder 
en Leon Schot een clubrecord gereden. Het mooiste 
was dat Nancy Molenaar op de 1500 meter haar eigen 
clubrecord had verbeterd naar 2:25.64!

Slikkerbokaal
Op zondag 26 februari mocht ik meedoen aan de Slik-
kerbokaal. De Slikkerbokaal is een sprintwedstrijd 
waarvoor je uitgenodigd wordt om aan mee te doen.
Ik was één van de vier rijders voor IJsclub Uitgeest, 
de andere drie waren Femke, Leon en Sanne. In totaal 
deden er 80 schaatsers mee, van alle clubs die op Alk-
maar rijden.

Je moet als rijder 2 keer een 100 meter rijden en 2 
keer een 300 meter. Op de 100 meter lukte het mij niet 
om mijn PR te verbeteren, maar op de 300 meter lukte 
mij dat twee keer achter elkaar. Ik ben best tevreden 
met mijn nieuwe PR van 31.47.

Roos de Boer
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Externe wedstrijd in Haarlem
Op zondag 12 maart zijn 3 leden naar Haarlem geweest om een wedstrijd te rijden op snel ijs. Thomas en Koen 
reden allebei een 500 meter. Thomas reed daarna voor het eerst een 1500 meter wat resulteerde in 3:10.80.
Koen en Thijs waagde zich nog aan de 3 kilometer. Gelukkig waren de omstandigheden perfect, dus kon er hard 
gereden worden! Koen had niet heel veel zelf vertrouwen over zijn 3 kilometer, maar Thijs had al gezien dat het 
misschien een PR kon worden!
Dat deed Koen dan ook! 7 seconden van zijn PR af (5:01.82). Thijs reed in het zelfde kwartet waarin Koen ook reed 
en behaalde ook een PR (5:12.87)
Wij willen graag de Ter Aarse IJsclub bedanken dat wij mee konden doen aan deze wedstrijd.

Laatste clubwedstrijd
Op 19 maart werd de laatste clubwedstrijd gereden op IJsbaan de Meent in Alkmaar. Het zag er naar uit dat het een 
zware avond zou worden, maar dat was gelukkig niet het geval. Op de meeste stukken had je wind mee. Daardoor 
werden een flink aantal PR’s gereden!

De 500 meter verliep spoedig. Ruud van Egmond, die zijn eerste clubwedstrijd van het seizoen reed. Reed dan ook 
een PR op de 500 meter met 40.83 en werd hier ook mee eerste op de 500 meter. Ook was dit een clubrecord! Het 
clubrecord stond op de naam van Wim Brantjes uit 1992.

Thijs van Tol werd 2de op de 500 meter met een tijd van 46.68. 15 honderdste achter de tijd van Thijs kwam Koen 
van Egmond keurig op de 3de plaats.
Na de 500 meter werd de 1500 meter gereden, waar ons nieuw lid Erik de Koning aan mee deed. Voor Erik was dit 
de eerste keer dat hij mee deed aan een langebaan wedstrijd. Voor een eerste keer had hij het goed gedaan en 
bracht de tijd op 3:02.17

Op de 1000 meter gebeurde een typisch Koen van Egmond gevalletje. Hij was namelijk net te laat bij de start. De 
meeste verbaasde dat niet. Koen had een Restart aangevraagd en werd toen eerste op de 1000 meter. Met een tijd 
van 1:34.94. Als 2de was Brian Bloedjes geëindigd met een PR 1:39.56. De 3de plaats was voor Luna den Elsen 
die ook een PR reed en kwam met de tijd 1:42.52.

Femke Jongenotter reed als enige van onze club de 3 
kilometer. En met succes! Een nieuw PR van 5:57.33!
Ook werd er een 5 kilometer gereden waar 3 tal leden 
zich aan waagde. Ruud van Egmond pakte ruim de eer-
ste plaats met de tijd van 7:13.53. Ook was deze tijd 
een PR en zelfs een Clubrecord! Als 2de werd Thijs van 
Tol, op 3 tiende helaas geen PR, maar zat nog voor zijn 
vader, Benno van Tol die wel een PR reed en net zo als 
Ruud een Clubrecord reed!

Al met al een schitterende avond. De schaatsen kunnen 
weer veilig opgeborgen worden. Nu wachten wij op de 
seizoensafsluiting waar bekend wordt gemaakt wie de 
clubkampioenen zijn van het seizoen 2016/2017.
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Nieuwe clubrecords!
Er zijn door verschillende leden nieuwe clubrecords gereden. Hier onder staan deze toppers!

 

Naam Categorie Tijd Datum Afstand Baan 
Thijs van Tol HC2 8:46.33 10-12-2016 5000 meter IJsbaan De Meent 
Sanne Veenboer DN4 9:35.24 10-12-2016 5000 meter IJsbaan De Meent 
Leon Schot HPB 1:48.60 20-12-2016 1000 meter IJsstadion Thialf 
Leon Schot HPB 1:14.06 14-02-2017 700 meter IJsbaan De Meent 
Roos de Boer DC2 1:15.71 18-02-2017 700 meter IJsbaan De Meent 
Sanne Veenboer DN4 1:06.78 25-02-2017 700 meter IJsbaan De Meent 
Paul Snijder HA2 1:15.71 25-02-2017 700 meter IJsbaan De Meent 
Nancy Molenaar DSA 2:25.64 25-02-2017 1500 meter IJsbaan De Meent 
Leon Schot HPB 1:47.96 15-03-2017 1000 meter IJsstadion Thialf 
Ruud van Egmond HSA 40.83 19-03-2017 500 meter IJsbaan De Meent 
Leon Schot HPB 1:45.30 19-03-2017 1000 meter IJsbaan De Meent 
Ruud van Egmond HSA 7:13.53 19-03-2017 5000 meter IJsbaan De Meent 
Benno van Tol H50 8:57.78 19-03-2017 5000 meter IJsbaan De Meent 

 

 
 

6de langebaanwedstrijd 
Leisure Ice World Center - Dronten 

7 januari 2017 

2. Uitslag Pupillen A t/m Masters - 500 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Thijs van Tol HC2 49.14   
 

2 Benno van Tol H50 49.32   
 

3 Brian Bloedjes HC2 49.59   
 

4 Luna den Elsen DC2 53.78   
 

5 Patrick Roelands HC1 55.21   
 

6 Anne Schoon DN1 1:03.56   
 

7 Mike Roelands HC1 1:08.88  FL   
Roos de Boer DC2 DNS   

 
        

4. Uitslag Junioren t/m Masters - 1500 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Thijs van Tol HC2 2:28.94   
 

2 Brian Bloedjes HC2 2:37.38   
 

3 Patrick Roelands HC1 2:58.43  PR  
4 Mike Roelands HC1 2:59.41  HT PR   

Roos de Boer DC2 DNS   
 

        
5. Uitslag Pupillen A t/m Masters - 1000 meter 

  Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Benno van Tol H50 1:40.28   

 
2 Luna den Elsen DC2 1:50.79   

 
3 Anne Schoon DN1  2:10.11   PR  

6de langebaanwedstrijd 
Leisure Ice World Center - Dronten 

7 januari 2017 

1. Uitslag Pupillen F t/m B - 100 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Rosa den Elsen DPB 13.95  PR  
2 Stan de Ruijter HPE 15.64   

 
3 Thijs Zonneveld HPD 17.30  PR         

 
2. Uitslag Pupillen F t/m B - 500 meter  

Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Rosa den Elsen DPB 56.67  HT PR      

   
 

3. Uitslag Pupillen F t/m B - 300 meter 1e omloop 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Stan de Ruijter HPE 44.90   
 

2 Thijs Zonneveld HPD 50.88   
 

        
4. Uitslag Pupillen F t/m B - 300 meter 

  Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Rosa den Elsen DPB 34.52  PR  

        
5. Uitslag Pupillen F t/m B - 300 meter 2e omloop 

  Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Stan de Ruijter HPE 44.27  PR  
2 Thijs Zonneveld HPD 48.70  PR  
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AL34 LUC  
IJsbaan de Meent - Alkmaar 

28 januari 2017       

1. Uitslag 100 meter       
Pos Naam Cat Tijd Info 

1 Bram Ursem HB1 13.16 PR 
2 Nicky Thelosen DSA 13.47  

3 Leon Schot HPB 13.74  

4 Thomas Jongejans HC2 14.78  

5 Stan de Ruijter HPE 15.10 HT PR 
6 Thijs Zonneveld HPD 16.66 HT PR 

2. Uitslag 500 meter       
Pos Naam Cat Tijd Info 

1 Sanne Veenboer DN4 46.51  
2 Nancy Molenaar DSA 46.86  
3 Thijs van Tol HC2 47.48 PR 
4 Kees Molenaar H55 48.35  
5 Benno van Tol H50 48.38  
6 Brian Bloedjes HC2 50.10  
7 Joni Krom DN1 50.73  
8 Femke Jongenotter DA1 50.78 PR 
9 Roos de Boer DC2 51.01  

10 Nicky Thelosen DSA 52.58  
11 Bram Ursem HB1 54.45  
12 Patrick Roelands HC1 54.75  
13 Leon Schot HPB 55.05  
14 Mike Roelands HC1 56.22  
15 Thomas Jongejans HC2 58.99 PR 
16 Anne Schoon DN1 1:04.57  
17 Kris Aardenburg HB1 1:05.98 FL 
18 Allard Schipper HPA 1:12.36  
19 Stan de Ruijter HPE 1:17.28  
20 Thijs Zonneveld HPD 1:22.98 PR 

 Merel Schouten DC2 DQ  

3. Uitslag 1000 meter      
Pos Naam Cat Tijd Info 

1 Thijs van Tol HC2 1:34.82 PR 
2 Nancy Molenaar DSA 1:36.22  

3 Sanne Veenboer DN4 1:36.40 PR 
4 Benno van Tol H50 1:38.09  

5 Kees Molenaar H55 1:38.57  

6 Brian Bloedjes HC2 1:43.33 PR 
7 Femke Jongenotter DA1 1:43.72  

8 Kris Aardenburg HB1 1:44.88 PR 
9 Joni Krom DN1 1:48.33  

10 Roos de Boer DC2 1:50.07 PR 
11 Patrick Roelands HC1 1:53.14 PR 
12 Merel Schouten DC2 1:55.71 PR 
13 Mike Roelands HC1 1:58.90  

14 Anne Schoon DN1 2:09.91 PR 
15 Allard Schipper HPA 2:24.89 PR 

VOLHARDING BOKAAL       
IJsbaan de Meent - Alkmaar 

12 februari 2017 

1-15. Uitslag 500 meter       

Pos Naam Cat Tijd   Info 

1 Sanne Veenboer DN4 48.21   

2 Benno van Tol H50 49.91  
 

3 Kees Molenaar H55 50.14  
 

4 Thijs van Tol HC2 50.56   

5 Kris Aardenburg HB1 51.48  PR 
6 Joni Krom DN1 52.74  

 
7 Roos de Boer DC2 52.82  

 
8 Femke Jongenotter DA1 52.82  

 
9 Brian Bloedjes HC2 53.15   

10 Luna den Elsen DC2 55.20  
 

11 Leon Schot HPB 56.33   

12 Mike Roelands HC1 56.40  
 

13 Leon Schot HPB 56.62   

14 Rosa den Elsen DPB 1:00.60   
 Rosa den Elsen DPB DQ  

 
      

16-22. Uitslag 1000 meter       

Pos Naam Cat Tijd   Info 

1 Willem Brantjes H55 1:37.83   

2 Thijs van Tol HC2 1:40.65  
 

3 Nancy Molenaar DSA 1:42.12  
 

4 Brian Bloedjes HC2 1:46.63  
 

5 Roos de Boer DC2 1:52.75  
 

6 Femke Jongenotter DA1 1:55.30  
 

7 Luna den Elsen DC2 1:58.11  
 

      
23-28. Uitslag 1500 meter       

Pos Naam Cat Tijd   Info 

1 Willem Brantjes H55 2:27.53  
 

2 Kees Molenaar H55 2:41.39  
 

3 Nancy Molenaar DSA 2:44.76  
 

4 Sanne Veenboer DN4 2:47.48  
 

5 Kris Aardenburg HB1 2:53.92  PR 
6 Patrick Roelands HC1 3:07.32  

 
      

29. Uitslag 3000 meter       

Pos Naam Cat Tijd   Info 

1 Benno van Tol H50 5:37.54   
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Rabobank Fietsdag zondag 11 juni.
 
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 312,50 euro opgehaald aan deze fanatische dag! Dit jaar is de Rabobank fietsdag 
op 11 juni. Dit jaar zijn er weer de zelfde routes als vorig jaar! (Route Zuid 25km – Route Noord 25km – Route 
IJmond 55km). 

Wij hebben 2 routes gekozen: Route Noord van 25km die boven het Noordzeekanaal blijft, maar voor onze top-
pers… ook de Route IJmond die maar liefst 55km lang is! Natuurlijk leveren beide routes geld op. De route van 
25km levert 10 euro op en de route van 55km levert 15 euro op. 

De startlocatie is bij IJsclub Kees Jongert. De aangewezen starttijd zal half mei op de website worden gepu-
bliceerd. 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 wel toege-
staan). Je kunt finishen tot 16:00 uur. Dus nodig je hele familie en kennissen uit voor een fantastische fietsdag!

De deelname
Als je mee wilt doen aan de Rabobank fietsdag kun je bij 
de start aanmelden. 
Je krijgt daar: 
• Route met stempelkaart 
• Kopje koffie of thee bij start/finish locatie IJsclub Kees 
Jongert 
• Candybar 

Op je stempelkaart wordt er gevraagd om een aantal din-
gen in te vullen, 2 belangrijke dingen zijn: om je club 
IJsclub Uitgeest in te vullen en het Startnummer. 
Ook het startnummer zal rond half mei hier worden gepubliceerd Per deelnemer krijgt de club €10,- of €15,- 
(maximaal €500,- per vereniging). Kinderen tot 12 jaar zijn verplicht om minimaal 1 volwassene bij zich te heb-
ben. Voor alle voorwaarden kijk op onze website.

Afgelasting
Mocht de fietsdag onverhoopt geen doorgang kunnen vinden (bij noodweer of andere calamiteiten) dan ontvangt 
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 vervallen en beraden wij ons op een gepast alternatief.

Vragen?
Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben over deze fantastische dag? 
Neem dan contact op met Thijs van Tol. Tel.: 06-40162017
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Wist u dat…?

- Kees een Speech heeft gedaan bij de bingo van het jeugdschaatsen?
- En dat wij hierom heel veel nieuwe pupillen hopen te zien?
- Roos heeft gezegd dat ze meer ging zomer trainen?
- IJs koud is?
- Patrick altijd iets sneller is op de 1000 meter dan Mike?
- Mike de laatste clubwedstrijd eindelijk sneller was dan Patrick op deze afstand?
- Maar helaas deze PR niet mee telde, omdat hij werd gediskwalificeerd?
- Patrick daarom nog steeds sneller is (op papier)?
- Er een trauma helikopter was geland op de landijsbaan?
- De voorzitter regelmatig een bezoek bracht aan de 
 langebaan wedstrijden?
- Hij altijd trots is op onze rijders/rijdsters?
- Hij altijd een woordje doet in de kleedkamer?
- Het clubkampioenschap weer spannend was tussen    
 Sanne en Nancy.
- De marathon wedstrijden altijd een spektakel is in de    
 Masters 3 met Tinus, Rob, Koen en Nico.
- Tinus steeds beter in vorm kwam tijdens de marathon    
 wedstrijden. 
- Hij veel punten heeft gepakt?
- Rob van de Zomer hard gaat trainen?
- Hij weer in de punten wilt rijden?
- Hij alvast nieuwe schaatsen heeft gekocht?
- De IJsclub nieuwe klokkers heeft?
- Wij heel blij zijn met Patrick en Henk?
- Thijs en Koen een mooie wedstrijd hebben gereden in Haarlem op de 3000 meter?
- Thomas voor het eerst een 1500 meter reed op het snelle ijs van Haarlem
- Koen volgend seizoen veel meer langebaan wedstrijden wilt rijden?
- Jan Schoenmaker weer mooie uitslagen heeft veroverd bij de Masters 2?
- Tinus veel nieuwe pupillen erbij heeft gekregen
- Hij nu nog meer nieuwe toppers kan kweken?
- Het jeugdschaatsen weer een succes was
- Net zo als de bingo en de Elfstedentocht?
- De ijsbaan toch twee dagen open was?
- Het publiek vindt dat de ijsbaan hier moet blijven?
- Koen weer een aantal dagen heeft geschaatst op natuurijs?
- Het ijs wel kraakte maar niet er doorheen was gegaan?
- Peter Vosse diverse klusjes heeft uitgevoerd rondom het clubgebouw
- Femke in haar bananen pak niet kan glijden over het ijs?
- De jongens het tijdens de training stiekem wel leuk vonden om in een jurk/rok te schaatsen?
- Luna en Rosa elke donderdag mee mochten rijden met Kees?
- Zij hem daar heel dankbaar voor zijn (en hun ouders ook)?
- Koen heel veel wist u datjes heeft ingestuurd?
- Die helaas met de hand was geschreven waardoor Thijs er 20 minuten mee bezig was?




