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Van de redactie
Het schaatsseizoen is weer voorbijgevlo-
gen. Natuurijs was natuurlijk wel het hoog-
tepunt met de kortebaanwedstrijd. Naast 
de natuurijspret zijn we met een deel van 
de trainingsgroep naar de snelste laag-
land-ijsbaan ter wereld geweest, namelijk 
Thialf! Het was even een dingetje om het 
te organiseren maar uiteindelijk was het 
toch gelukt! 
Nu iedereen de ijzers weer op een droge 
plek heeft opgeborgen, kunnen we de wie-
len weer monteren en de hardloopschoe-
nen uit de kast halen. De fietsgroep is zelfs 
al weer begonnen!
Vergeet niet mee te doen met de Rabobank 
fietsdag, want dat levert geld op voor de 
clubkas!
De nieuwe deadline voor de volgende edi-
tie is zaterdag 8 september.
Ik wens iedereen een sportieve zomer toe 
en tot in het nieuwe winterseizoen!

Thijs van Tol.
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Van de voorzitter
Indien iemand had beweerd dat wij in maart 2018 onze ijsbaan bijna vier volle dagen 
in omvang en volle glorie konden aanschouwen en meemaken, dan had menigeen 
toch met de wenkbrauwen gefronst. Nadat wij min of meer ons er weer bij hadden 
neergelegd, dat het deze winter niets zou worden, stuurde Koning Winter een beest 
die voor altijd ons dierbaar zal zijn, namelijk de “Russische Beer”. Juist dit dier kwam 
voor ons op het juiste moment. Erg laat in het seizoen, maar niettemin op tijd. Al 
enige tijd wordt en werd er in deze gemeente door nogal wat mensen en politici 
meewarig naar de ijsclub gekeken. Men wist zeker dat er geen winters meer zouden 
komen. Waar maak je je verder nog druk om, om als sluitstuk dit in verband te bren-
gen met het bouwen van een IKC op de ijsbaan. Ik heb mij immer aan die houding 
zeer geërgerd.  
1 maart ging de ijsbaan open! Er was direct een rush 
van vele honderden naar de ijsbaan. Eerst alleen de 
kinderen. Dat deze periode nog in de schoolvakantie 
plaatsvond, was extra plezierig. Je ervoer direct dat 
schaatspret alhier niet verloren mag gaan. 
Deze sport behoort bij de samenleving. 
Een verslaggever van het Dagblad 
Kennemerland, Pascal van Don-
gen, heeft op 04 maart j.l. 
in zijn krant hierover een 
prachtig stuk geschreven. 
Hij kopte met “Uitgeest 
heeft nostalgie nodig.” 
Daarin verwoordde hij 
alles, wat het schaatsen 
in Uitgeest zo bijzonder 
maakt. Ik citeer de laat-
ste zinnen van zijn kran-
tenstuk: ”Vier dagen ijs in 
2018 geeft wel het gevoel 
van dorpsnostalgie, dat zo 
weer voor een nieuwe gene-
ratie is vastgelegd. De muziek, 
de chocolademelk, de lichtjes en 
de snijdende kou. Het blijft wel hangen. 
Mensen, die met weemoed terugdenken aan 
een bepaalde tijd in het dorp. Dat zal Uitgeest zeker 
niet schaden.”
In die vier dagen van ijs op de baan werden wij als be-
stuur door velen benaderd. Een ieder vond het prach-
tig en men vond ook, dat dit toch niet verloren mocht 
gaan.
Uitgeest kent drie politieke partijen die te kennen ga-
ven, dat op het ijsbaanterrein die IKC-school niet ge-
bouwd zou moeten worden. De PU, de grootste politie-

ke partij in Uitgeest, spon bij deze opstelling de meeste 
garen. Meer dan 30 procent (2690) van de kiesgerech-
tigden stemden op deze partij, daarbij gevoegd de 516 
op de PvdA en 605 op de UVP, maakt dat meer dan 

de helft van alle uitgebrachte stemmen 
(6826) tegen bouw van het IKC op 

het ijsbaanterrein waren. Een 
duidelijk gegeven en ik ga er 

dan ook vanuit dat dit dus 
niet zal gaan gebeuren.
In ons weekblad ”De 
Uitgeester” van 04 
april j.l . staat o.a. 
een stuk over de 
installatie van de 
nieuwe gemeente-
raadsleden en o.a. 
ook benoeming van 
personen in de ver-

schillende commissies. 
Ook wordt vermeld, dat 

er op woensdag 28 maart 
afscheid werd genomen van 

de oude raadsleden. Wat dhr. 
Rodenburg, afscheidnemend raads-

lid, daar ter berde bracht is voor een politi-
cus van die partij niet kies, daar hij een loopje met de 
waarheid nam. Normaal bemoei ik mij op deze plaats 
niet met de politiek, maar in dit geval doe ik het toch 
voor een keer. Hij heeft namelijk meerdere keren de 
ijsclub in de “Uitgeester” in diskrediet proberen te 
brengen.
Hij stelt dat belangrijke beslissingen zijn uitgesteld 
door de oppositiepartijen. Is die IKC wel zo’n belang-
rijke beslissing of is een beslissing voor twee scholen 
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niet even belangrijk? Verder stelt hij, dat de oppositie 
in haar zetelwinst is geholpen door een groep stam-
oudsten uit Uitgeest, opa’s en oma’s, die graag terug-
kijken op de goede oude tijd van Uitgeest. Is daar iets 
mis mee? Een bekend Russisch spreekwoord zegt: ”Hij 
die nooit achterom kijkt, mist een oog. Daarom is het 
nogal wat om vraagtekens te durven zetten bij de ver-
standelijke vermogens van opa’s en oma’s.
Ik heb altijd geleerd, dat je de ouderdom moet prij-
zen, moet eren, nooit naar hen mag sneren. Wie hij 
vervolgens bedoelt met “stamoudsten” in Uitgeest is 
mij onduidelijk. Ik kan hieruit niet anders concluderen, 
dan dat dit slaat op de families “Stam” die in Uitgeest 
wonen. Het lijkt mij, die families kennende, dat ook 
echt niet aan de verstandelijke vermogens van deze 
families mag worden getwijfeld. Integendeel.
Grappig in dit geval is wel het volgende te vermelden. 
Op donderdag 12 april ’s morgens kwam er opeens een 
hele stoet rolstoelers, (circa 25 personen) met begelei-
ding, voorbij mijn huis gelegen aan de Prinses Irenel-

aan. Ik herkende daarbij nogal wat Uitgeesters, die ik 
in hun goede tijd heb gekend, maar nu helaas zich nog 
slechts konden verplaatsen middels die rolstoel. Dat 
doet je pijn, maar de natuur is nu eenmaal onverbid-
delijk. Ik moest ergens heen met de auto, maar aan 
het eind van de straat, nabij de Apotheek, stopte ik en 
hield die stoet even tegen. Ik maakte mij bekend als 
voorzitter van de ijsclub, maakte een praatje en den-
kend aan de woorden van het raadslid, dankte ik hen 
voor de wijze waarop zij bij de gemeenteraadsverkie-
zingen hadden gestemd, wijzende naar de ijsbaan. Een 
groot applaus en gejuich van de rolstoelers ontstond 
spontaan. Fantastisch.  
Ik hoop uiteraard, dat het nieuwe college moed en durf 
heeft, om de problemen aan te vatten en gezamenlijke 
wijze besluiten te nemen.
Ik hoop op 24 mei nu eens een groot aantal van onze 
leden te verwelkomen op de jaarvergadering om 19.30 
uur in de Zwaan.
Herman van Sambeek.

Vereniging van het jaar!
Wij zijn genomineerd voor vereniging van het jaar. U kunt op ons stemmen door naar deze site te gaan: 
www.verenigingvanhetjaar.nl. 
Breng je stem uit voor 18 mei. Dan maakt de club kans op een clinic van een bekende schaatser of een vergoeding 
voor verbetering van het clubgebouw! We rekenen op je!
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Uitnodiging algemene jaar-
vergadering ijsclub Uitgeest 
Huldiging clubkampioen Dames & Heren seizoen 2017 & 2018 

Donderdag 24 mei 2018 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 2017 – 2018

4) Jaarverslag commissies

5) Jaarverslag penningsmeester

6) Verslag kascommissie

7) Verkiezing kascommissie

8) Begroting seizoen 2018 – 2019

9) Trainingsbijdrage 2018 – 2019

10) Lidmaatschap 2018 – 2019

11) IJsbaan ontwikkelingen

12) Mine Elfstedentocht commissie 

13) Bestuursverkiezing

14) Rondvraag & sluiting 
LET OP: Na de vergadering worden er een film & foto’s gedraaid van de afgelopen natuurijsperiode 
op de ijsbaan.

Postbus 58, 1910 AB Uitgeest | informatie@ijsclubuitgeest.nl | 

OPGERICHT 1854

IJSCLUB UITGEEST
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Commissieverslagen
Voor de jaarvergadering van 24 mei is door het bestuur aan alle commissie gevraagd 
verslag te maken van afgelopen seizoen. Hieronder kunt u de stukken ter voorbe-
reiding van de jaarvergadering van donderdag 24 mei lezen. Helaas hebben niet alle 
commissies verslag gedaan. Op de jaarvergadering zullen de commissies geen ver-
slag uitbrengen, maar er is wel ruimte voor vragen.

Jeugdcommissie – Nicky Thelosen 
Afgelopen seizoen:

Sinterkerst en nieuw/ casino
Met sinterkerst en nieuw hebben wij met een erg leuk cadeauspel gespeeld. Alle leden hadden 2 ingepakte ca-
deaus mee. Het dobbelspel bestond uit 3 rondes. In de eerste ronde werden de cadeaus verdeeld. Tijdens de 
tweede ronde mochten de cadeaus uitgepakt worden en in de derde ronde werden de overige cadeau uitgepakt 
en gezorgd dat de cadeaus eerlijk verdeeld waren.

Bowlen
Om de jeugdleden namens het bestuur van de ijsclub te bedanken voor hun hulp tijdens het natuurijs gaan we 
met alle jeugdleden bowlen. Op moment van schrijven staat de datumprikker nog open, de meeste kunnen waar-
schijnlijk op zaterdag 28 april.

Kamp Bergen
Vanaf 19 mei gaan we op kamp naar Bergen. We hebben hier een heel mooi scouting gebouw gevonden midden 
in de duinen. Veel activiteiten zijn nog een verassing. Maar de bonte avond komt, op verzoek van de jeugdleden, 
weer terug!

Seizoen afsluiting
Omdat het kamp dit seizoen later valt, in de hoop op mooi weer, moeten we nog even kijken of we de seizoen 
afsluiting combineren met het kamp of dat we aankomend seizoen voor een seizoen opening gaan.

Clubblad – Thijs van Tol

Naar mijn mening is de populariteit van het clubblad afgenomen. Het ontvangen van kopij werd steeds minder. 
Deze editie heb ik een aantal leden aangestuurd om een stukje te schrijven, omdat er anders een clubblad van 10 
bladzijdes wordt gedrukt. (Normaal gesproken doe ik dat ook, alleen nu even wat extremer) Na het sturen van 4 
mailtjes kwam er toch aardig wat binnen. Wat leidde tot dit mooi gevulde clubblad. Gezien er weinig kopij wordt 
ingeleverd is het misschien een idee om twee edities per jaar uit te brengen. Zo ontstaan er dan twee dik gevulde 
clubbladen waar ook echt wat in staat. Dit slechts een voorstel.

Het binnengekomen kopij werd geredigeerd door mij, vervolgens verwerkt tot een leesbaar clubblad door Peter 
de Jeu. De kwaliteit is in afgelopen clubbladen enorm gestegen! De bezorging wordt nog steeds gedaan door Paul 
Snijder. Vorig jaar werd er helaas één editie niet bezorgd. Dit kwam helaas door een communicatiefout. Nogmaals 
excuses voor dit ongemak.
Afgelopen jaar werden er steeds rond de 260 clubbladen gedrukt per editie. Daarbij komt natuurlijk nog een 
groot deel die het digitaal leest (website, facebook etc.). 245 emails met het digitale clubblad worden elke editie 
verstuurd.
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Website en media – Peter de Jeu en Thijs van Tol

Eind deze zomer werd IJsclub Uitgeest een stukje digitaler, dit door het aanmaken van een Facebook en Insta-
gram account. 
De impact van sociale media is enorm. Vooral tijdens de natuurijs periode werden deze kanalen vol op gebruikt. 
Bezoekers konden makkelijk hun vragen stellen via een chat sessie en hun verhalen delen.  Zelf hebben we de 
afgelopen jaren berichten, nieuwupdates en informatie op deze kanalen verspreid. Gemiddeld bekijken 400 men-
sen de berichten die geplaatst worden op de Facebookpagina. In de natuurijs periode liep dit zelfs op tot 3.800 
betrokken per bericht. 
Instagram is iets minder populair, maar verspreid wel informatie naar de jongere doelgroep van ons. Zo bereiken 
we de jeugd en hopen dat zij een keer kennis met onze vereniging willen maken. Instagram bereikt gemiddeld 
110 gebruikers per bericht.

Fietsgroep – Benno van Tol
 
De fietstrainingen zijn ook in 2017 weer goed bezocht. Van mei tot begin september werd er iedere woensdag-
avond getraind. De opkomst was goed te noemen en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Er vonden 19 trainin-
gen plaats, één werd er afgelast i.v.m. te slecht weer. Trainingsopkomst was tussen de 6 en 24 met een gemid-
delde van 14 per training. De fietsgroep had dit jaar 25 betalende leden (leden ontvangen een rekening bij 3 of 
meer trainingen). 
Ook dit jaar werd er goed en ook ontspannen getraind. Hierbij een mooie balans tussen veiligheid, samen uit - 
samen thuis, en een voldoende trainingsprikkel voor iedereen. Ook werden er weer 3 tijdritten gereden. Jammer 
is dat de prijzen van het pontje wat gestegen zijn waardoor we nu vaker via Alkmaar naar de Schermerpolder 
rijden. Komend jaar komt daar nog de gestremde doorgang bij de leegwaterbrug in Alkmaar bij. Op 30 maart 
werd voor de tweede keer een baanclinic in Alkmaar georganiseerd waar wederom veel plezier aan beleefd is. 
De fietstrainingen in 2018 startte op woensdag 25 april!

Jeugdschaatsen 2017-2018 – Vincent Rozenmeijer

Het aantal inschrijvingen voor het jeugdschaatsen bedroeg dit jaar 61 kinderen. Dit is een lager aantal dan de 
67 kinderen die wij vorig jaar hadden. Promotie om kinderen naar het jeugdschaatsen te krijgen start elk jaar 
in september/oktober via de plaatselijke weekbladen. Ook zijn wij blij met de aandacht die de basisscholen in 
Uitgeest geven door het opnemen in de nieuwsbrief. 
Dit jaar is er nog een leuke bijdrage geleverd door RTV IJmond. Zij zijn op de laatste les, de Elfstedentocht, met 
de bus mee naar Alkmaar gegaan en hebben hier een leuk verslag van gemaakt. Dit verslag zullen wij volgend 
jaar ook gaan gebruiken om wat meer aandacht te vragen voor het Jeugdschaatsen.
Wij hebben dit jaar één keer de bus kunnen uitsparen. De winterperiode heeft toch een paar dagen voor ijspret 
gezorgd en gelukkig ook op de zaterdag. Dat was een leuke ochtend!

De grootste dank gaat uit naar de groep met onze enthousiaste vrijwilligers. Het is een leuke groep mensen waar-
bij zich natuurlijk nog meer leuke mensen kunnen aansluiten. 
De lessen zijn afgenomen in 5 groepen door onze enthousiaste vrijwilligers:
Groep 5 Josine Putter, Femke Jongenotter en Patrick Roelands
Groep 4 Annette Krom, Reier Slum en Mike Roelands
Groep 3 Hein Noom en Joni Krom
Groep 2 Rob de Vries en Paul Snijder
Groep 1 Nico Goeman en Ronald Raaphorst

Wellicht dat er in de trainingsgroep nog leden zitten die het leuk lijkt om een keer te komen helpen? Meld je dan 
bij Nico of Vincent. Wij hopen dat dit jaar weer enkele talenten zich gaan aansluiten bij de trainingsgroep en vol-
gend jaar weer zo’n 70 kinderen zich aanmelden!
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Trainingsgroep – Kees Molenaar

Trainers: Kees Molenaar, Patrick den Elsen en Tinus Hopman.
Samenwerking Limmen, Castricum en Uitgeest. (LUC)

Omdat over het algemeen bij alle ijsclubs met trainingsgroepen de leden aantallen teruglopen is tijden Baancom-
missie vergaderingen gediscussieerd over de mogelijke oorzaken en wat hier aan te doen. Omdat wij al enige 
jaren samen de Langebaanwedstrijden met Limmen en Castricum rijden zijn wij diverse keren samen gekomen 
om de filosoferen wat bij ons een mogelijke oplossing kan zijn. Meer samenwerking. Wij hadden gesteld dat de 
rijder meer mogelijk heden moesten krijgen om volgens hun wensen te kunnen trainen. Dit betreft het samen 
trainen met leden van de andere verenigingen of op een tijdstip of groep waarop de eigen vereniging geen trai-
ning of groep heeft en de andere wel. Dit heeft geresulteerd dat Thijs van tol bij zijn maatjes in Castricum heeft 
getraind en dat ik op de donderdag 3 pupillen van Limmen in mijn groep trainen heb gegeven. Dit alles was een 
voorzichtig begin, maar zal ook voor komend seizoen een vervolg krijgen. Ik heb al het verzoek van rijders van 
Limmen gehad om tijdens de zomertraining bij ons in de duinen te mogen komen trainen.

Clubkampioenschap 27 januari 2018:
Wegens de goede opkomst tijdens de langebaanwedstrijden in het vorig seizoen hadden wij volgens de wedstijd-
commissie van Alkmaar recht op meer wedstrijdijs. Hierop heb ik direct de mogelijkheid aangegrepen om weer 
eens een ouderwetse Clubkampioenschap te rijden. Kortom 3 afstanden op een avond en dus onder dezelfde 
omstandigheden rijden. Het was een topavond waarbij zelfs RTV-IJmond alles kwam vastleggen. Bij de pupillen 
jongens: 1 Leon Schot, 2 Chris Wokke en 3 Stan de Ruijter. Helaas hebben we geen pupillen Dames. Klassement 
van de dames was: 1 Sanne Veenboer, 2 Luna den Elsen en 3 Femke Jongenotter. Bij de heren: 1 Willem Brantjes, 
2 Thijs van Tol en 3 Koen van Egmond.

Supersprint 24 februari 2018
We hebben ook voor het eerst een Supersprint gereden. Hierbij worden 2x 100m en 2x300m gereden. Van de 
resultaten was gezien het aantal deelnemers per categorie niet op te maken. Maar Sanne Veenboer mag zich 
gerust Sprintkanon van de club noemen.
 
Schaatsfederatie Alkmaar.
Voor wie het nog niet wist of weet, maar alle ijsbanen hebben een sterke relatie vanuit het verleden met de Ge-
westen. Deze hielden in den beginne vooral bezig met de Natuurijs verenigingen. Later toen de Kunstijsbanen 
kwamen organiseerden zij uiteraard namens de IJsclubs wedstrijden en regelde de onderhandelingen betreffende 
de kosten van de Abonnementen met de ijsbanen. Helaas gezien de organisatie overhead werden de kosten van 
de abonnementen niet goedkoper, maar eerder duurder. Ook bij de andere banen in het land werd dit geconsta-
teerd en gezamenlijk is gezocht naar een afscheiding van het Gewest met als doel om de abonnementen goed-
koper te krijgen. Hierdoor zijn voor alle banen de Schaatsfederaties geboren. Dit is een hele organisatie om dit 
van de grond te krijgen en er zijn heel wat personen van de ijsverenigingen in Alkmaar mee in de weer. Het is 
heel, heel veel werk, maar zij gaan het voor elkaar krijgen.  Als wij nu blijven schaatsen en zorgen voor nieuwe 
en meer leden, dan doen zij het niet voor niets.

Komend seizoen:
We gaan wederom van start met de 3 bovengenoemde trainers. Helaas heeft Joost Nelis te kennen gegevens in 
de zomer geen trainen meer te kunnen geven omdat zijn zoon bij de voetbal zit en de voetbal niet voldoende 
trainers heeft. Joost nog bedankt voor het geven van de zomertrainingen al die jaren.
De zomertrainingen gaan weer op maandag bij Geversduin plaats vinden voor alle leden behalve pupillen. Op de 
donderdag gaan deze in plaats bij het Zwaansmeer op de Landijsbaan trainen. Het streven is om met 2 trainers 
aanwezig te zijn om ook de overige leden een extra trainingsmogelijkheid te geven. 
Verdere samenwerking met Limmen en Castricum ontwikkelen.
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Clubkleding bestellen??
Het winterseizoen zit erop en wie denkt er nu al aan het schaatsen? We gaan skeele-
ren, fietsen en droogtrainen!! Let op de zomer schiet voorbij en dan blijkt dat je het 
tenue van vorig jaar niet meer past of dat het wat sleets is. 

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

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

Joris Beentjes
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De coolste ijsbaan boven het Noord-
zeekanaal
Met uiterste precisie werden in december de palen in onze landijsbaan geplaatst. 
Behalve de plaatsbepaling was mijn conditie toen niet optimaal vanwege een rugope-
ratie maar dat was geen probleem. Vrijwilligers genoeg om te sjouwen en spitten.  

Nog dezelfde dag stond de pomp te draaien en bin-
nen twee dagen was het gras verdwenen onder een 
mooie plas water. Dat water zou blijven liggen tot 1 
maart 2018, niet wetende wat ons op de valreep nog 
te wachten stond. “Als de kuifeendjes in de grote diepe 
plas bij Ouderkerk nog massaal samen zwemmen dan 
komt er nog vorst” zei Bert Verduin eens en hij kreeg 
gelijk.

Het wilde in december 2017 niet winteren en ook in Ja-
nuari 2018 niet, maar op 7 februari hadden we zowaar 
2,5 cm ijs en begon het te kriebelen.  Het ijs lag er 
die morgen goed bij en RTV Noord-Holland besteedde 
aandacht aan onze ijsbaan. Tot grote hilariteit was een 
deel die avond ook te zien in een uitzending van Jinek. 
Een beetje vertekend beeld, omdat mijn klaagzang 
meer over de rotzooi op en in het ijs ging door (hang)
jeugd veroorzaakt. Dat er wel iets steekhoudends was 
gemeld bleek even later op RTV IJmond, waar te zien 
was dat een schaatsbaantje in IJmuiden vernield was 
en men er permanente bewaking had ingesteld. Die-
zelfde dag van de uitzending vond ook een incident 
plaats rond vernielzuchtige jeugd op onze ijsbaan. 
Zelfs de politie kwam erbij te pas. 

De ijsdikte groeide echter niet aan maar af en met 
windwakken verliet de winter weer het land.
De pomp die het water op peil hield moest door het 
steeds “dunner” wordende water telkens met korte-
re tussenposen worden aangezet.  De ijsbaan is dus 
steeds meer lek en dat is niet lekker.
De oorzaak daarvan is een klein raadsel. Het waterpeil 
zakt gemiddeld 2 cm per dag. Mogelijk dat het dijkje 
aan de westzijde steeds transparanter wordt. In de 
greppel ernaast zie je waterstromen.
Rond 20 februari kwamen er berichten van komende 
vorst en dan wordt de ijsmeester nog meer alert dan 
normaal. De pomp stond weer om de dag aan en op 
donderdag 22 februari hadden we 1 cm ijs in zakkend 
water. De dag erop was het ijs alweer verdwenen door 
zon en wind. De berichten waren echter voor meer 
vorst. Snel de pomp aangezet, maar die gaf bijna geen    

water. Na alarm bij de gemeente werd het technische 
probleem snel opgelost en was het water die avond 
weer op peil. 

water. Na alarm bij de gemeente werd het technische 
probleem snel opgelost en was het water die avond 
weer op peil.  

Zondag hadden we 1,5 cm aan de westzijde en 2,5 cm 
bij het clubhuis. Maandag 1,5 om 3 cm. Overdag smolt 
het ijs en telkens werden aan de westzijde door de zon 
en de wind windwakken gevormd. Die dag was het de 
laatste dag dat er eenden in zwommen. Dinsdag had-
den we 1,5 tot 4 cm en woensdag 1,5 tot 5 cm. Nog 
niet geschikt dus voor openstelling.
Donderdag 1 maart kon met 4 en 8 cm ijs na de flinke 
vorstnacht de baan open voor de jeugd. De dag er na 
met 5 en 8,5 cm ijsdikte voor iedereen. Ondanks de 
kou en de harde wind was het elke dag een feest. 

Als de ondoorzichtige politiek zo doorzichtig zou kun-
nen zijn als de ijsvloer op onze ijsbaan dan was het 
niet zo moeilijk, want dit jaar lag er kogelhard helder 
ijs op een terrein dat ter discussie staat. 
Het duimen voor een paar ijsdagen had geholpen en 
onze ijsbaan staat weer op de kaart. Het eerst van de 
kop van Noord-Holland open en het laatst weer dicht.

Mogelijk zou een en ander toch weer een positief ge-
volg kunnen hebben voor de politiek en de besluitvor-

http://www.jeutje.nl


14  IJsclubblad  -  Voorjaar 201814  IJsclubblad  -  Voorjaar 2018

IJsclub Uitgeest

ming over dit mooie, nog groene gebied. Het is een 
drukke maar bijzonder geslaagde ijsperiode geweest 
die vanwege de late tijd in de boeken kan. Koning win-
ter was dus laat wakker.

Dit jaar geen klassikaal schaats onderwijs met de 
scholen, omdat het voorjaarsvakantie was, maar veel 
jongeren die niet met vakantie waren kwamen er op 
af. Zowel zaterdag 3 maart als zondag 4 maart bleef 
het ijs in prima conditie. Zaterdagmorgen kregen de 
schoolschaatsers uit Uitgeest, die normaal naar Alk-
maar gaan, alle ruimte om het schaatsen onder de 
knie te krijgen.

Zaterdag werd zelfs tegen de avond een kortebaan-
wedstrijd georganiseerd door onze club met deelne-
mers uit Castricum, Limmen en Uitgeest. Het ijs op 
zondag was ondanks de invallende dooi nog lang goed 
te doen.

Er heerste alle dagen een fantastische sfeer en iedere 
bezoeker, zowel schaatser als kijker, was enthousiast. 
Blije mensen dus, ondanks de wind die soms barre 
koude winterse omstandigheden veroorzaakte.

Bijzonder waren de met kunstlicht verlichtte avonden, 
die een idyllische en gezellige sfeer gaven.  De kantine 
annex kleedruimte werd graag bezocht voor koffie en 
warme chocomel (met slagroom) en ’s avonds werd er 

warme glühwein geschonken. Ondanks alle belasting 
hield het mooie harde (zwarte) ijs zich perfect. Naast 
wat veeg en schuifwerk hebben dit jaar minder repa-
raties hoeven te verrichten. Terwijl je met een grove 
schatting zou kunnen aangeven dat zeker 3000 perso-
nen de baan hebben bezocht.  

Regelmatig werden de mensen van IJsclub  Uitgeest 
bedankt voor de uitstekend verzorgde kwaliteit van de 
ijsvloer. Ook hun inzet werd gewaardeerd. Bezoekers 
werden bedankt voor hun positieve reacties om toch 
vooral de ijsbaan de houden op deze nu al historisch 
plaats.  

Op het gebied van de natuur viel in de vorstperiode op 
het ijsbaan terrein veel te beleven. Er zwommen en 
liepen eenden. Een koet werd (dood) uit de pomp put 
verwijderd. Een aalscholver had een beschutte plaats 
bij de gereedschapsruimte. Een kievit zocht zijn heil 
achter de haag (foto) en een kramsvogel scharrelde 
rond. Een specht hamerde in de wilgen en dat bij ge-
voelstemperaturen van min 15 graden. In de buurt van 
de jeu de boules lag zelfs een bevroren haas die slacht-
rijp was. Wat een natuurbeleving midden in ons dorp!

Dank voor allen die als vrijwilliger hulp hebben gebo-
den. Soms hielpen hele gezinnen mee.  Veel jeugdle-
den deden geweldig werk in ons clubgebouw en daar-
buiten.

Ter afsluiting van een vermoeiende dag werd een bor-
rel of een warme drank geschonken, waarbij de voor-
zitter op zijn praatstoel zat. Dat bleef soms niet bij één 
aperitief. In de wetenschap dat de volgende dag weer 
vroeg werk aan de winkel was bleef het bescheiden.  

Het waren vier prachtige dagen rond de ijsbaan aan de 
Castricummerweg. Hopelijk tot in lengten van jaren. 
De onverwoestbare IJsclub Uitgeest van 1854 blijft er 
klaar voor.  

Als tevreden ijsmeester kon ik terugkijken op de afge-
lopen vorstperiode van 2018.  In maart na het oprui-
men van palen en spullen lag het groene veld er weer 
vredig bij.

Nogmaals dank aan allen die afgelopen seizoen heb-
ben meegeholpen. 

Nico Brantjes (ijsmeester)
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De Haas.
Na de tweede dag van de inmiddels legendarische “ijs vierdaagse” 2018, zaten alle betrokken medewerkers van 
die dag nog gezellig ‘s avonds na te keuvelen in de bestuurskamer om zich te laven aan alle goede en leuke  din-
gen van die dag. Daar trad plots Rob de Vries, lid van Verdienste van de club en even later Tinus Hopman een van 
de trainers van de club, de bestuurskamer binnen. Zij vertelden, dat zij naar de baan in Alkmaar waren geweest, 
om een wedstrijd te schaatsen. Zij hadden aldaar afgesproken, dat Rob in de wedstrijd kopwerk voor Tinus zou 
verrichten. Hierna zou Tinus het afmaken. 

Alras bleek helaas, dat Rob die avond niet de “goede 
benen” had.  Hij kwam maar niet in zijn slag, ging 
zwoegend en zwetend over de baan, maar reikte niet 
tot de gewenste snelheid. Al zijn ijver bleek een slag 
in de lucht voor een goede prestatie. Daarnaast ging 
de kleur van zijn gelaat naar zeer angstig rood. Even 
dacht de jury de brandweer voor voorzorg te alarme-
ren, ontploffingsgevaar, maar gelukkig weigerden de 
vitale lichaamsdelen van Rob tenslotte hun functie en 
Rob stapte gedesillusioneerd uit. Tinus was wel goed 
op dreef en finishte als derde. Nadat Tinus werd ge-
roemd om zijn plaats op het schavot en Rob eindelijk 
zijn goede kleur weer terug had, werd de reis richting 
Uitgeest aanvaard. Zij vonden het clubhuis gelukkig 
nog open, bemenst door gezellige personages, waarna 
zij zich tegoed konden doen aan het gerstenat.

Rob vertelde, dat hij, toen hij naar de baan in Alkmaar 
reed, op het viaduct van de Geesterweg had gezien, 
dat er een haas was aangereden. Vermoedelijk dode-
lijk. Toen hij na zijn helletocht op de ijsbaan Alkmaar 
huiswaarts keerde, lag die haas daar nog, dodelijk. Hij 
liet het beestje daar achter. Toen ik hem zei, dat ik dat 
jammer vond, dat hij die haas daar had achtergelaten, 
keek hij mij wat verbaasd aan. Ik zei tegen Rob, dat ik 
uit een familie kwam, waar wild, bij wijze van spreken, 
dagelijks geslacht werd en het dus voor mij een koud 
kunstje was de haas zijn jas uit te trekken. Waarna 
vervolgens de langoor in de pan belandde. Ik heb het 
vlees van een haas altijd zeer gewaardeerd.  Rob zei 
mij, dat hij vanavond nog zou gaan kijken of de haas 
daar nog lag en hij zou mij deze dan bezorgen.

De volgende dag bracht Rob die haas. Hij had ’s avonds 
die haas nog opgehaald en getracht deze mij te bren-
gen, maar ik was reeds huiswaarts. Nadat Rob mij de 
plaats van de haas achter het clubgebouw had gewe-
zen, toonde ik deze vervolgens in de kantine aan al 
onze medewerkers en medewerksters.  Ik wist niet, 
wat ik meemaakte. Al onze medewerksters begonnen 

te schreeuwen, te krijsen te gillen of liepen weg. Ik 
denk ook nog, dat er enkel en daarbij ook nog begon-
nen te zweten in de navelstreek. Ik denk, dat allen 
nog nooit een dode haas hadden gezien, vandaar die 
onthutsing. Ik heb die langoor vervolgens maar snel in 
mijn fietstas gestopt en deze afgesloten.

Wij kennen zoveel gezegden en spreekwoorden de 
haas betreffend, b.v. het hazenpad kiezen, er als een 
haas vandoor gaan, zo bang als een haas, met onwil-
lige honden is het kwaad hazen vangen, je weet nooit 
hoe een koe een haas vangt, mijn naam is haas, zo 
lopen de hazen en er zijn er dus nog meer. Mogelijk dat 
enige leden van onze club eens in Artis gaan kijken, 
hoe zo’n langoor er precies uitzien.

Onze haas is gelukkig rustig te grave gedragen. Naast 
deze haas wil ik toch even refereren aan het andere 
dier, dat ons vreugde heeft bezorgd, namelijk de Rus-
sische Beer. Hij zal gelukkig het verkeer mijden en zal 
onze hopelijk in de komende jaren evenveel vreugde 
bezorgen als dat hij gedaan heeft.

Herman van Sambeek.  

tekening van Gertie Jaquet    
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Natuurijs. 

In de Volkskrant van 01 maart jl.  had de columnist Bert Wagendorp een stuk geschreven, dat mij uit het hart 
was gegrepen. Om die reden hier deze column. 

Gisteren opende de Volkskrant met een diepgevoelde collectieve nationale wens-
droom ”Eindelijk het ijs op.” We warmen op en natuurijs is een schaars goed gewor-
den, maar als het ijs dik genoeg dreigt te worden om te kunnen schaatsen, maakt 
schaatskoorts zich van ons meester. Ik ken genoeg mensen, die alles achter zich laten 
(gezin, bedrijf, wintersportvakantie, carrièrekansen, angst voor de verdrinkingsdood) 
zodra ergens een stuk natuurijs is gespot. Ze raken bevangen door een razende ob-
sessie: schaatsen.

Er zijn talloze kunstijsbanen waar je, hoogzomer uit-
gezonderd, kunt schaatsen wanneer je wilt. Mijn broer 
reist elk jaar naar Zweden om in de buurt van Stock-
holm de schaatsen onder te kunnen binden. Maar dat 
is niet meer dan therapie, een noodverband om 
de depressie om het verdwenen natuurijs de 
baas te kunnen blijven.
Gisteren kwam de officiële bevestiging, dat het 
zover is; de eerste marathon op natuurijs. Die 
vond plaats in Haaksbergen, bij ijsclub IJSCH, 
na een hevige concurrentiestrijd met Arnhem, 
Noordlaren en Veenoord. Daar had het ijs de 
benodigde dikte van drie centimeter nog niet 
bereikt, tot grote spijt van de ijsmeesters, die 
nachtenlang aan het sproeien waren geweest om 
primeurijs te maken.
Of we echt kunnen spreken van natuurijs is de 
vraag. Zelf vind ik, dat echt natuurijs aan twee 
voorwaarden moet voldoen. 1e. Je moet er door-
heen kunnen zakken, waarna je zelf uit het wak 
klautert, of door een held wordt gered.2e. Er 
moeten lange scheuren in zitten, waar je met je 
schaatsen in kunt rijden, waarna je hard op het 
ijs smakt. Van beide criteria is op genoemde ijs-
banen geen sprake. Er zit geen water onder het 
ijs en het is te dun voor een mooie scheur. Maar 
we doen het ermee.  Zo vaak vertoont de Siberi-
sche Beer zich niet meer in deze contreien.
In Amsterdam trad gisteren fase 1 van de Derde 
IJsnota in werking; een vaarverbod in een aantal 
grachten. Er hoort een Communicatieplan bij met 
de `Communicatiestromen tijdens de Vorst.” Te-
vens trad de APV 1994 in werking, die het “be-
schadigen, verontreinigen, versperren of het voor 

schaatsen minder bruikbaar maken van een voor het 
publiek toegankelijke ijsvlakte” strafbaar stelt. Wij 
gaan niet over een nacht ijs, als het er eindelijk is.
De taal past zich aan, woorden die lang naast het 
schaatsen op zolder hebben gelegen, komen te-
voorschijn. Het is opeens weer “bitterkoud” en 
“kruiend ijs en “windwakken” maken de situatie 
er niet veiliger op. Ik kwam ergens “koek en zo-
pie” tegen, nu nog het magnifieke ‘kistwerken”. 
Stokoude schaatsers herinneren ons nog eens 
aan de huiveringwekkend strenge winter van 
1963. 
Het is te laat voor een Elfstedentocht, maar we 
grijpen elk graadje vorst en elk begin van ijsvor-
ming aan om iets van het bijbehorende gevoel 
tot leven te wekken. Dat gevoel, zeggen schaats-
sociologen, gaat eeuwen ver terug. Het ijs was in 
het noordelijk deel van Nederland, wat carnaval 
was in het zuiden. De standsverschillen vielen 
weg en er golden op het bevroren water andere, 
lossere omgangsvormen en zeden. Er zijn schit-
terende gedichten en liedjes geschreven over 
heftige, verboden romances in de rietkragen 
langs het ijs.
IJs brengt de herinnering tot leven aan een Ne-
derland dat in de loop der jaren is weggesmol-
ten. Het is de koude weemoed, die ons in staat 
van warme opwinding brengt. Dat gaat niet met 
kunstijs, daarvoor heb je natuurijs nodig, het 
glasheldere priklicht van het noorden en de snij-
dende oostenwind, die alle kleine sores weg-
blaast.

Herman van Sambeek
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Kamp uitnodiging 2018
Beste jeugdleden,

Het is binnenkort weer zover.... 18, 19 & 20 mei gaan wij op kamp!!!
 
Waar? Bergen
Wanneer? 18, 19 & 20 mei 2018
Hoe? Met de auto
Hoe laat? 19u spullen inleveren en vertrek vanaf het Cor Groen honk
Kosten? 30 euro voor het hele kamp, degenen die later komen graag even mailen

Jullie kunnen je aanmelden door een e-mail te sturen naar uitgeesterijsclub@gmail.com. Het geld kunnen jullie 
in een envelop met je naam erop in de brievenbus bij Nicky (Cnollenbijter 68) of Joni (Sleutelbloem 12) doen. Graag 
uiterlijk voor 11 mei aanmelden en het geld inleveren.

Zondag zullen jullie rond 16u weer terug zijn bij het Cor Groen Honk.

Tussen het trainen door hebben we al een beetje rondgevraagd welke activiteiten jullie graag zouden willen doen en 
een ding dat duidelijk naar voren kwam is dat de bonte avond gemist wordt! Daarom willen we jullie vragen om van 
tevoren een leuke act te bedenken en alvast door te geven in welk groepje dit uitgevoerd zal worden.

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

De jeugdcommissie.
 
Paklijst
- luchtbed/matje
- slaapzak
- kussen
- bord, beker & bestek
- theedoek
- pyjama
- warme kleren
- kleren die nat/vies mogen worden
- sportieve kleren + sportschoenen
- zwemkleding + badhanddoek
- douchehanddoek
- doucheslippers
- toiletspullen
- zaklamp
- outfit voor de bonte 
 avond
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De Doorgeefpen

IJsclub Uitgeest

Wat is je naam: Mike Roelands
Wat is je geboorteplaats: Beverwijk
Hoe oud ben je nu: 15 jaar
Heb je nog broers/zussen: 1 zus (Claudia) en een broer (Patrick)
Wat zijn je hobby’s: Tennis en schaatsen
Op welke school zit je nu: Clusius College Castricum
Wat is je lievelingseten: Pizza
Welk tv-programma vind je leuk: De 12 van Oldenheim
Wie is je idool: Max Verstappen
Van wat voor muziek houd je: Top 40
Wat zou je doen met 1 miljoen: Een boot kopen
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen: Tennis
Waarom heb je gekozen voor schaatsen: Ik vind het een leuke sport
Je hebt een hekel aan: Lezen
Je kunt genieten van: Sporten
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen: Een marathon lopen
Je zou eventueel emigreren naar: Australië
Je hebt bewondering voor: Mensen met een handicap die aan top-
sport doen
Je kunt absoluut niet: Zingen
Wie is je favoriete schaatser/ster: Kjeld Nuis
Wat wil je later worden: Sport leraar 
Wat is je favoriete vakantie bestemming: Egypte
Hoe lang zit je al op schaatsen: 5 jaar
Wat is je leukste kamp ervaring: De dropping
Aan wie geef je de pen door: Patrick Roelands
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Fietsgroep Uitgeest
Sinds 1993 onderdeel van IJsclub Uitgeest________________________________________
postbus 58 1910 AB Uitgeest - www.ijsclubuitgeest.nl/fietsgroep

Na de lange en donkere maanden wordt het nu eindelijk langer licht, de temperaturen stijgen en de lente kondigt zich 
al aardig aan! Niki Terpstra is alweer aardig bezig en ook wij gaan zo zoetjes aan de benen strekken. Wisten jullie dat 
overigens dat Niki in een ver verleden ook bij ons met een tijdrit heeft meegedaan?! Je ziet waar het je brengt!

Ook dit jaar worden de fietstrainingen weer verzorgd op de woensdagavonden. Het vertrek is vanaf de sporthal De 
Meet. Dit jaar starten we met een rustige bijklets- en kennismakingstraining op woensdag 25 april 2017.

De trainingen zijn gericht op een grote variëteit van rijders, van beginnend tot een flink niveau. Ook hanteren we het 
principe samen uit, samen thuis. Trainingen doen we in de omgeving van Uitgeest, meestal richting de schermerpolder 
of de duinen. Drie keer per jaar doen we een tijdrit, leuk om een PR te zetten of je zelf te meten aan de anderen!

Heb je zin om een keer mee te doen en ben je ouder dan 15 jaar? Je kunt 2 keer gratis een proeftraining meedoen, 
daarna beschouw ik je als betalend lid en ontvang je een rekening. Meer informatie is te vinden op de website.

Vragen? Stuur mij even een mailtje. bennovantol@gmail.com, 

Benno van Tol 
      Foto: Tinus tijdens de tijdrit!
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06-83896898
www.fietsreparatieuitgeest.nl
info@fietsreparatieuitgeest.nl

Middelweg 36c 1911EH Uitgeest

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

    

FIETSREPARATIE UITGEEST

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

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

RESERVEREN OP ONZE WEBSITE 
WWW.KLAASUITGEEST.NL 

 Materieel Service Beverwijk BV
       Kleis 42
       1911 MH Uitgeest
       Tel.: 06 - 27 02 04 67
       hbuur@ziggo.nl
       K.v.K. Zaandam nr. 35028663
       BTW nr.: NL8059.67.734B01
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Natuurijs!
Eind februari trok de kou uit Siberië over Nederland. Vrijdag 2 maart was het dan 
eindelijk zover, wij konden het natuurijs weer op! Van onze ‘ijsleider’ hadden wij een 
adres in de Weerribben gekregen waar wij konden parkeren en het ijs op konden 
gaan. En zo zaten wij vrijdag ochtend rond 7 uur ’s ochtends in de auto naar Ossen-
zijl.

Rond 9 uur waren wij in Ossenzijl en konden wij ons 
warm aankleden. Het vroor niet heel hard meer, maar 
een paar graden onder nul met een windkracht 5 a 6 
voelt toch heel koud aan! Het was zelfs zo koud dat 
onze nekkragen bevroren en wij blij waren ons gezicht 
ingesmeerd te hebben met vaseline en brillen op had-
den.

Het ijs was uitstekend! Alleen kwamen wij al snel ob-
stakels die horen bij het rijden op natuurijs tegen. De 
boeren in de Weerribben gebruiken pontons als ‘brug-
gen’ zodat zij van weiland naar weiland kunnen. En 
dus moesten wij klunen. Echter lagen deze pontons 
op sommige plekken wel om de paar honderd meter 
en bedachten wij al snel dat het sneller gingen om er 
overheen te ‘tijgeren’. Niet al te onbelangrijk was om 
aan de andere kant even te kijken of er wel ijs lag 
voordat wij onze voeten wilde neerzetten. Aangezien 
er af en toe een wak was.

Na een heel stuk over kleinere slootjes te hebben ge-
schaatst kwamen wij bij een groter kanaal aan. Deze 
was helaas nog niet helemaal dicht maar wij konden er 
wel oversteken. Na hier nog even een tijdje geschaatst 
te hebben begonnen onze magen behoorlijk te knor-
ren en was het tijd om een restaurant op te zoeken. 
Nicky haar ouders waren al een paar keer in dit ge-
bied geweest en wisten gelukkig in een van de dorpjes 
een restaurant. Hier konden wij alleen schaatsend niet 

komen omdat het kanaal niet dichtgevroren was, dus 
moesten wij toch echt even klunen (anders moesten 
wij bijna 10km omschaatsen).

In het restaurant aangekomen kwamen wij er pas ach-
ter hoe erg wij toe waren aan wat eten en drinken, 
want onderweg neem je blijkbaar toch te weinig (het 
was gewoon te koud om iets uit je tas te pakken). Dus 

werd er gretig be-
steld in het res-
taurant en stond 
iets later de tafel 
lekker vol. Na het 
eten was het nog 
maar een kwar-
tiertje terug-
schaatsen naar 
de auto. Gezien 
de weersvoor-
spelling met mo-
gelijk sneeuw op 
komst en de lan-

ge terugreis nog besloten wij halverwege de middag 
weer terug te gaan naar Uitgeest.

Het was weer heerlijk om als vanouds als de ‘zusjes uit 
Uitgeest’ op het natuurijs te staan!

Nicky Thelosen
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Laatste schaatstraining
Zoals elk jaar hebben we er ook deze laatste training van het seizoen weer een feessie van gemaakt! Dit jaar 
hadden we (bijna) allemaal een badjas aan (met pyjama eronder) en natuurlijk de s’fanmuts op onze training 
startte redelijk normaal met een paar rondjes inrijden, maar voor de verdere training had Tinus wat leuke dingen 
bedankt zoals estafette, wedstrijdjes (die natuurlijk gewonnen werden door de meiden) en ook met zijn allen 
achter elkaar rijden en elkaar duwen en de achterste persoon moest dan de hele groep duwen.

Niet alleen Uitgeest was verkleed maar ook de andere clubs hadden zich weer uitgeleefd van hippies tot jongens 
die als meisjes verkleed waren.

De laatste tien minuten gingen we met zijn allen de andere kant op. Uit verbazing ging pootje over de andere kant 
op nog redelijk goed (of in ieder geval zonder te vallen).

Uiteraard was het weer een hele gezellige training en kijken we alweer uit naar de trainingen van volgend seizoen, 
maar eerst natuurlijk HET SCHAATSKAMP waar we na deze fantastische winter nog meer zin in hebben!
Merel Schouten
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Einde seizoen.
Helaas de schaatsen zijn weer opgeborgen, maar wat hebben wij een mooi schaatsseizoen achter de rug. 
Wij hebben dit jaar vaak onze PR’s verbetert. Dit viel wel heel erg op bij het publiek, waardoor de roddel ging dat 
mijn moeder ons doping gaf.

Wij zullen ons geheim verklappen. Vorige zomer hebben wij 2 keer in de week zomertraining gedaan en op dins-
dag gingen wij naar KPB in Akersloot om te Mountainbiken. Ook trekken wij regelmatig onze skeelers aan en 
rennen we nog eens een extra rondje hard.

Hierdoor zijn wij goed getraind het winterseizoen ingegaan en dan ook nog eens een goede training van Tinus. 
Dit alles is ons geheim van al die PR’s.

Ook nu stappen wij weer op de mountainbike om te trainen bij KPB in Akersloot. Als er meer mensen zijn die hier 
zin in hebben kunnen ze altijd contact met ons opnemen. Als we met genoeg mensen zijn, kunnen we zelfs een 
eigen uur met de ijsclub krijgen. Als je geen mountainbike hebt kan je er daar zelfs één huren. Ga gezellig eens 
mee voor een proefles.

Mike en Patrick Roelands

Recensies van de jeugd!
5 kinderen (Janna, Teun, Nick, Lizzy en Elin) die bij elkaar in groep 4B zitten van de kornak en voor het eerst naar 
het jeugdschaatsen zijn geweest dit jaar.

Wat vonden zij ervan:
Janna: “volgend jaar wil ik op die echte schaatsen, ik weet nu hoe het moet”
Teun: “ik vond het leuk om de grote rondjes te schaatsen” 
Nick: “voorin de bus was echt gaaf bij de dubbeldekker, kon je alles mooi zien” en “de Elfstedentocht was super 
leuk, alleen jammer dat mijn schaats bot was”
Lizzy: “ik vond alles leuk van het jeugdschaatsen. Het was geweldig”
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Shorttrack
Samen met mijn vrienden Thijs en Casper hebben wij ons opgegeven voor een mini cursus shorttrack . Dit was 3 
zaterdag ochtenden  in Alkmaar.  We werden verdeeld in 3 groepen, elke groep kreeg 1 minuut uitleg, 1 minuut 
schaatsen en 1 minuut rust. Dit ging zo achter elkaar door.  Ik heb mijn eigen schaatsen aangehouden, je kon 
ook  kiezen om shorttrack schaatsen te lenen,  daarbij sta je een stukje hoger maar ook schuiner op je schaats. 
Het ijzer ervan is recht. We hebben vooral geleerd om flink diep te zitten. In de bocht maakte je minder slagen 
en zodra je de bocht uitkwam moest je aan de bak en krachtige slagen maken. Ook gingen we super langzaam 
hele lange slagen maken waarbij je heel lang op één schaats moest glijden. Er was een oefening waarbij we in de 
bocht snelheid moesten maken en op het rechte stuk alleen maar moesten glijden met je armen voor je knieën.

Het einde van elke les werd afgesloten met een leuk spel: 3 is te veel.
Deze shorttrack ervaring was erg leuk. 

Stan de Ruijter
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Rabobank Fietsdag zondag 10-6-2018
Na het grote succes van voorgaande jaren doet IJsclub Uitgeest ook dit jaar weer 
mee aan de Rabobank fietsdag. Vorig jaar hebben we maar liefst 225 euro opgehaald 
aan deze fanatische dag! Dit jaar is de Rabobank fietsdag op 10 juni. Dit jaar is er 
een nieuwe route! Deze route gaat onder het kanaal, we starten dit jaar namelijk in 
Beverwijk! De route is 33 kilometer en levert 12,50 euro op per fietser.

De startlocatie is bij Brafoer, Halve Maan te Beverwijk. De starttijd is tussen 9:30 en 11:30 uur. Je kunt met je 
normale fiets, mountainbike of race fiets ook deelnemen, maar maak er geen wedstrijd van! Skeelers en gemo-
toriseerde voertuigen zijn verboden. (elektrische fietsen en scootmobielen zijn wel toegestaan). 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
• Candybar 

Op je stempelkaart wordt er gevraagd om een aantal din-
gen in te vullen, 2 belangrijke dingen zijn: om je club IJs-
club Uitgeest in te vullen en het Startnummer. Het 
startnummer zal rond half mei worden gepubliceerd op de 
website. Per deelnemer krijgt de club €12,50 (maximaal 
€500,- per vereniging). Kinderen tot 12 jaar zijn verplicht om minimaal 1 volwassene bij zich te hebben. Voor alle 
voorwaarden kijk op de site van de Rabobank IJmond. 

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

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/ijmond/rabobank-fietsdag-zondag-10-juni/
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2e Baanclinic Fietsgroep Uitgeest!
Na het succes van vorig jaar leek het me ook dit jaar weer een poging waard om een 
baanclinic te organiseren. Eerst even een vlot rondje geïnformeerd en ook dit jaar 
was er voldoende animo voor een baanclinic. De meeste hadden vorig jaar al ervaring 
opgedaan en voor een aantal was het een nieuwe ervaring. Onder de nieuwelingen 
zaten bijvoorbeeld Thomas Jongejans, Rob en Jamie de Vries en Frank en Luke van 
Goethem. Zij durfden het avontuur wel een keertje aan. Ook waren er een paar leden 
van de ijsclub Castricum.

Na een korte introductie door trainer Martin Haanemeijer werd de groep gesplitst in tweeën en werden enkele 
oefenvormen doorgenomen. Zo werden de eerste angsten overwonnen, ging het tempo omhoog, werden de wan-
getjes rood en kwam er wat zweet op het hoofd. Ook Jamie kwam over de zenuwen heen en begon haar bekende 
glimlach weer te vertonen. 

Gelukkig werden er deze avond geen valpartijen genoteerd en werd er afgesloten met een sprint over één volle 
ronde.       
Benno van Tol 

Baanclinic 30 maart 2018 
Uitslag – 1 ronde (250 meter) 

pos Naam Tijd gem. 
snelheid 

    sec km/h 
1 Marco 17,50 51,4 

1 Rene 17,50 51,4 

3 Gerben Tromp 17,96 50,1 

4 Sven de Goede 18,00 50,0 

5 Erik de Koning 18,16 49,6 

6 Patrick den Elsen 18,26 49,3 

7 Sanne Veenboer 18,30 49,2 

8 Bob Kluft 18,35 49,0 

9 Sjors Groot 18,38 49,0 

10 Peter de Jeu 18,62 48,3 

11 Joni Krom 18,70 48,1 

12 Jan Schoenmaker 18,78 47,9 

13 Luke van Goethem 19,06 47,2 

14 Kees Molenaar 19,60 45,9 

15 Eric Tabak 19,71 45,7 

16 Thomas Jongejans 19,85 45,3 

17 Teun de Vries 20,17 44,6 

18 Frank van Goethem 20,26 44,4 

19 Jamie de Vries 20,83 43,2 

20 Rob de Vries 21,85 41,2 
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Wedstrijdverslagen
Clubkampioenschappen

Zaterdag 27 januari 2018 waren de schaatsers van IJsclub Uitgeest er klaar voor: de clubkampioenschappen. Op 
één avond reden de pupillen 100, 500 en 300 meter, Junioren C 100, 500 en 1000 meter en vanaf de Junioren C 
stonden de 500, 1000 en 1500 meter op het programma.
In de Meent werd iedereen opgewacht door de camera van RTV IJmond. Na een paar vragen konden we ons 
opmaken voor de wedstrijden. Er werd genoeg gedweild die avond dus was er genoeg tijd voor gezelligheid, cho-
comel en wie is de mol.

Er zijn veel PR’s gereden en iedereen schaatste aan het eind van de avond als Sven Kramer. Echt waar, geloof het 
of niet. Overal waar je keek zag je zijn haar boven de mensen uitsteken. De jeugdcommissie had ‘Sfan mutsen’ 
geregeld en zo konden er drie Svennen starten bij de ploegenachtervolging.

Anne Schoon

De clubkampioenen zijn…

De pupillen gaven het startschot met de 100 meter. Leon Schot werd bij alle afstanden 1ste in de categorie Pupil-
len Heren. Als 2de werd Chris Wokke die een rappe 100 en 300 meter reed. Stan de Ruijter reed een zeer sterke 
500 meter en eindigde vlak achter Chris.

Thijs van Tol (Clubkampioen van vorig seizoen bij de heren) pakte de eerste plaats met een ruime voorsprong 
van 6 punten bij de Junioren Heren. Gevolgd door Mike en Patrick Roelands. Tussen de gebroeders is het altijd 
een spannende strijd. Mike wist met 1.8 punten voor te blijven op zijn broer. Helaas werd Brian Bloedjes door een 
val bij de 1000 meter 4e.

Het was een spannende strijd bij de Junioren Dames tussen Luna den Elsen en Femke Jongenotter. Luna wist de 
winst te pakken met 0.7 punten verschil. Door de wat matige 1000 meter van Femke werd ze 2de. Als 3de was 
Merel Schouten die ook een paar mooie PR’s had neergezet.
In de categorie senioren/masters nam Willem Brantjes de leiding. Willem kwam super dicht bij zijn oude PR’s die 
al jaren in de boeken staan. Een erg knappe prestatie dus! Als tweede werd Koen van Egmond. Na een matige 
start op de 500 meter reed hij wel een zeer sterke 1500 meter. Als 3de werd Kees Molenaar die helaas bij de start 
zijn punt van zijn schaats in het ijs kwam en ten val kwam op de 1000 meter.

De droom van Sanne Veenboer kwam op deze avond uit. Haar rivaal Nancy Molenaar (Clubkampioen van vorig 
seizoen bij de dames) deed helaas niet mee waardoor Sanne er van door ging met de eerste plaats. Achter Sanne 
volgde Joni Krom en Anne Schoon. Beide met een paar super PR’s!

De clubkampioen bij de Heren is... Willem Brantjes! Hij wist Thijs van Tol (2de) en Koen van Egmond (3de met 
0.2 punten verschil op Thijs) voor te blijven in het overall klassement.
Sanne Veenboer had dus een super avond! Zij werd clubkampioen bij de Dames overall. Gevolgd door Luna den 
Elsen en Femke Jongenotter.

Ook werd er als “toetje” een ploegenachtervolging gereden. Thijs van Tol werd met zijn team 2de! Brian Bloedjes, 
Mike en Patrick Roelands werden 4e.
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Clubkampioenschappen 

 

Cor Groen Honk - Uitgeest 
27 januari 2017 

Klassement Pupillen Jongens 
  Pos   Naam Cat 100 m 500 m 300 m Punten   

1 
 

Leon Schot HPA 12.78 (1) 50.10 (1) 1:45.76 (1) 166.880  
2 

 
Chris Wokke HPB 13.88 (2) 1:06.29 (3) 38.75 (1) 200.273  

3 
 

Stan de Ruijter HPD 14.30 (3) 1:05.51 (2) 39.66 (2) 203.110  
4 

 
Jari Kuipers HPA 15.10 (4) 1:13.01 (4) 45.86 (3) 224.943  

5 
 

Casper Schut HPC 16.73 (5) 1:19.02 (5) 48.81 (4) 244.020  
             

Klassement Junioren Heren 
  Pos   Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten  

1 
 

Thijs van Tol HB1 46.29 (1) 1:32.00 (1) 2:24.13 (1) 140.333  
2 

 
Mike Roelands HC2 47.26 (3) 1:38.01 (2) 2:32.58 (3) 147.125  

3 
 

Patrick Roelands HC2 47.88 (4) 1:38.23 (3) 2:36.99 (4) 149.325  
4 

 
Brian Bloedjes HB1 46.74 (2) 1:50.29 (5) 2:28.16 (2) 151.272  

5 
 

Kris Aardenburg HB2 49.93 (5) 1:47.16 (4) 2:40.76 (5) 157.097  
6 

 
Thomas Jongenjans HB1 54.90 (6) 1:57.28 (6) 2:59.46 (6) 173.360       

      
 

 
Klassement Junioren Dames  

Pos   Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten  
1 

 
Luna den Elsen DB1 49.63 (2) 1:39.50 (1) 2:43.21 (2) 153.783  

2 
 

Femke Jongenotter DA2 49.35 (1) 1:43.25 (2) 2:40.43 (1) 154.452  
3 

 
Merel Schouten DB1 54.89 (3) 1:50.96 (3) 2:52.97 (3) 168.027  

             
Senioren en Masters Heren 

  Pos   Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten   
1 

 
Willem Brantjes H60 44.23 (1) 1:29.08 (1) 2:18.25 (1) 134.853  

2 
 

Koen van Egmond HSB 47.15 (2) 1:32.45 (2) 2:21.49 (2) 140.538  
3 

 
Kees Molenaar H55 47.55 (4) 1:46.56 (3) 2:25.73 (3) 149.407    
Benno van Tol H50 47.22 (3) DNS  DNS  47.220  

             
Klassement (Neo)-Senioren Dames 

  Pos   Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m Punten   
1 

 
Sanne Veenboer DSA 47.49 (1) 1:35.51 (1) 2:29.02 (1) 144.918  

2 
 

Joni Krom DN2 50.68 (2) 1:46.59 (2) 2:49.11 (2) 160.345  
3 

 
Anne Schoon DN2 1:00.26 (3) 2:08.14 (3) 3:07.72 (3) 186.903  
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Fortysix Bokaal 

  
IJsbaan de Meent - Alkmaar 

11 maart 2018              

Klassement overall              

Pos Naam Cat 100   100   300   300   Punten 

8 Chris Wokke HPB 13,95  14,28  37,15  38,96  53,600 

2 Leon Schot HPA 12,35  12,63  30,99  30,94  45,623 

7 Mike Roelands HC2 12,08  11,85  29,82  31,14  44,250 

10 Patrick Roelands HC2 12,49  12,30  30,04  30,34  44,917 

9 Thijs van Tol HB1 12,37  12,26  30,05  29,30  44,413 

3 Femke Jongenotter DA2 13,88  13,33  32,17  32,22  48,673 

3 Sanne Veenboer DSA 11,96  12,03  29,78  29,49  43,747 

             
Uitslag op basis van positie in categorie 

FortySix Bokaal
Op zondag 11 maart werd de eerste FortySix bokaal ge-
reden. Dit is dé sprintbokaal van Alkmaar, voorheen ook 
wel bekend als de Slikkerbokaal. Van IJsclub Uitgeest deden 
er 7 rijders aan mee. Elke rijder rijdt vier afstand: 2x een 
100m en 2x een 300m (binnen- en buitenbocht). Op deze 
avond is er in totaal 11x een PR en 2x een clubrecord gere-
den. Het waren erg leuke wedstrijden en iedereen was erop 
gebrand om te winnen in zijn of haar categorie. Uiteindelijk 
zijn er 3 Uitgeesters in de prijzen gevallen. Leon Schot werd 
tweede bij de Heren Pupillen A, Sanne Veenboer derde bij 
de Dames 
 
(Neo-)Senioren en ikzelf werd derde bij de Dames Junioren 
A. Het was een leuke avond en een goede eerste editie van 
de FortySix bokaal!

Femke Jongenotter

foto’s: JvW Media.com
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Schaatswedstrijd in Thialf
Zaterdag 3 februari hadden we en schaatswedstrijd in Thialf waar je jezelf 
voor kon opgeven. Wij waren daar met Brian Bloedjes, Mike en Patrick 
Roelands, Leon Schot, Thijs en Benno van Tol, Femke Jongenotter, Stan 
de Ruijter, Thijs Zonneveld, trainer Patrick den Elsen, ik en natuurlijk ons 
zelf meegebracht publiek.
Wij kwamen daarom ongeveer half 6 aan en we gingen in het restaurant 
wat eten. En raad eens wie er ook waren? Beroemde schaatsers, zoals 
Jan Smeekens, Dai Dai Ntab, Ronald en Michel Mulder en Kai Verbij.
Helaas gingen ze net weg toen ik daar ging eten, dus ik heb geen hallo 
kunnen zeggen of een foto kunnen vragen.
Na het eten, gingen we even inlopen en warm worden, ook al was het 
op de schaatsbaan erg benauwd en warm. Ik moest de 500 meter en de 
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Pos Cat Info

1 HPD

2 HPC PR

Pos Cat Info

1 HB1 PR
2 HB1 PR
3 H50
4 HC2

5 HC2

6 DB1

7 HPA PR
8 DA2
9 HPD FL

10 HPC PR

Pos Cat Info

1 HB1 PR
2 H50
3 HB1 PR
4 DA2

Pos Cat Info

1 HPD
2 HPC PR

Pos Cat Info

1 HC2
2 HC2
3 DB1
4 HPA

Leon Schot 50.04

Patrick Roelands 48.18

Naam Tijd

Naam Tijd

Thijs van Tol 2:21.78

Stan de Ruijter 1:10.48
Thijs Zonneveld 1:16.76

Benno van Tol 2:23.61
Brian Bloedjes 2:24.11
Femke Jongenotter 2:41.34

46.01
Brian Bloedjes 46.54

Stan de Ruijter 14.86

1. Uitslag 100 meter

2-4. Uitslag 500 meter

5. Uitslag 1500 meter

Luna den Elsen 49.94

Thijs Zonneveld 16.06

Benno van Tol 47.49

Femke Jongenotter 51.04

Mike Roelands 48.48

Naam Tijd

Thijs van Tol

6. Uitslag 300 meter

Naam Tijd

Stan de Ruijter 39.72

Leon Schot 1:43.63

Schaatscircuit.nl - 20180203
Thialf - Heerenveen

3 februari 2018

Patrick Roelands 1:39.62
Mike Roelands 1:40.05
Luna den Elsen 1:40.71

Thijs Zonneveld 46.43

7. Uitslag 1000 meter

Naam Tijd

1000 meter. Helaas had ik geen persoonlijk re-
cord gereden en dit kwam door mijn gevoel door 
de benauwde en warme lucht op de ijsbaan zelf. 
Dit zijn we natuurlijk niet gewend, want op de 
ijsbaan de Meent is het altijd erg koud en adem je 
dus frisse en schone lucht in. Overigens was het 
wel lekker voor het publiek want die hadden het 
voor de verandering eens niet koud.  

Toen we klaar waren gingen we lekker naar huis 
want het was al laat. Onze thuiskomst was iets 
minder leuk, want terwijl wij een gezellige avond 
op de ijsbaan hadden, was er thuis ingebroken.… 
Maar ik vond het erg leuk om mee te doen aan 
deze schaatswedstrijd want het is toch wel speci-
aal dat je op een schaatsbaan schaatst waar alle 
bekende schaatser trainen en wedstrijden schaat-
sen. 
Als er volgend jaar weer zo’n inschrijving komt 
voor Thialf, dan ga ik zeker nog een keer mee 
doen en dan wel een persoonlijk record proberen 
te rijden!

Luna den Elsen
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Supersprint kampioenschappen
Op zaterdag 24 februari werd er een supersprint kampioenschap gehouden op ijsbaan de Meent Bauerfeind in 
Alkmaar. Dat houdt in dat er 2x en 100 meter en 2x een 300 meter wordt gereden. Er werden veel PR’s gereden, 
omdat die afstanden niet vaak worden gereden. Door de goede tijden mochten Sanne Veenboer, Femke Jongenot-
ter, Mike Roelands, Patrick Roelands en Leon Schot de Fortysix Bokaal rijden. Sanne Veenboer won de wedstrijd 
bij de dames. Bij de heren reed Mike Roelands de snelste tijden.

Leon Schot

 
 

 

  

 
     AL45 LUC 

 

IJsbaan de Meent - Alkmaar 
24 februari 2018                 

Klassement Supersprint                 

Pos   Naam   Cat   100   100       300   300     Punten 

1  Sanne Veenboer DSA  12,10 (1) 12,09 (1) 29,89 (1) 30,06 (1)  220,867 
2  Mike Roelands HC2  12,25 (2) 12,44 (5) 29,95 (2) 30,51 (4)  224,217 
3  Thijs van Tol HB1  12,64 (5) 12,40 (3) 30,06 (3) 30,14 (3)  225,533 
4  Brian Bloedjes HB1  12,55 (4) 12,43 (4) 30,66 (4) 30,06 (2)  226,100 
5  Kees Molenaar H55  12,53 (3) 12,56 (6) 30,88 (5) 30,61 (5)  227,933 
6  Patrick Roelands HC2  12,75 (6) 12,39 (2) 30,90 (6) 30,64 (6)  228,267 
7  Leon Schot HPA  12,79 (7) 12,85 (7) 32,38 (8) 32,12 (8)  235,700 
8  Luna den Elsen DB1  13,24 (9) 13,16 (8) 31,60 (7) 31,70 (7)  237,500 
9  Benno van Tol H50  13,15 (8) 13,88 (11) 32,67 (9) 32,17 (9)  243,217 

10  Joni Krom DN2  13,44 (10) 13,33 (9) 33,03 (10) 32,89 (10)  243,717 
11  Femke Jongenotter DA2  13,73 (11) 13,41 (10) 33,72 (11) 33,51 (11)  247,750 
12  Thomas Jongejans HB1  13,89 (13) 13,94 (13) 35,36 (12) 35,28 (12)  256,883 
13  Chris Wokke HPB  13,81 (12) 13,88 (12) 36,68 (13) 37,97 (13)  262,867 
14  Stan de Ruijter HPD  14,49 (14) 14,71 (14) 39,34 (14) 39,96 (14)  278,167 
15  Thijs Zonneveld HPC  16,63 (15) DNS (15) 46,88 (15) 46,76 (15)  239,217 
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Kortebaan op natuurijs
Eind februari werd het bekend dat er een Russische beer in aantocht was. Dat betekende heel veel kou. Bij velen 
van ons begon het al een beetje te kriebelen: zou het…? Natuurijs? Op donderdag 1 maart kwam het hoge woord 
eruit: de ijsbaan van Uitgeest was de hele dag geopend voor de jeugd! Het bleef koud en zo kon de ijsbaan op 2 
maart open voor jong en oud, iedereen die graag een rondje wilde rijden. De trainingsgroep was erg fanatiek en 
begon over een kortebaanwedstrijd. Het was niet zeker of het door zou kunnen gaan, maar na veel organiseren, 
vooral door Thijs van Tol, is het uiteindelijk door gegaan. 

Op vrijdag 3 maart van 17:00 – 19:00 waren de kortebaanwedstrijden voor leden van de trainingsgroep van 
Uitgeest, Castricum en Limmen. Het was erg kort dag om deelnemers te informeren, maar uiteindelijk stonden 
er toch 28 aan te start. Elke deelnemer reed 2x 140m en daarna werd het een knock-out race: degene die als 
eerste finishte in een rit ging door. De deelnemers waren verdeeld in twee categorieën: pupillen en junioren en 
ouder. Bij de pupillen heeft Leon Schot uit Uitgeest gewonnen en bij de junioren en ouder was dit Jelle Schaap uit 
Heemskerk. Dankzij alle vrijwilligers die bij deze avond geholpen hebben was het een superleuke avond! 

Femke Jongenotter
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Pos Cat Tijd Info

1 Ruben Stam HSA 41.38
2 Sanne Veenboer DSA 46.86
3 Thijs van Tol HB1 47.49
4 Kees Molenaar H55 48.18
5 Mike Roelands HC2 48.32
6 Brian Bloedjes HB1 48.67
7 Leon Schot HPA 51.13
8 Leon Schot HPA 51.81
9 Roos de Boer DB1 51.85

10 Joni Krom DN2 53.61
11 Patrick Roelands HC2 54.15 FL

Pos Naam Cat Tijd Info

1 Ruud van Egmond HSA 1:23.26 CR
2 Mike Roelands HC2 1:39.78 HT
3 Patrick Roelands HC2 1:43.24 HT
4 Femke Jongenotter DA2 1:46.71
5 Roos de Boer DB1 1:53.31

Pos Cat Tijd Info

1 Ruben Stam HSA 2:07.89 CR
2 Willem Brantjes H60 2:22.98
3 Thijs van Tol HB1 2:27.79
4 Sanne Veenboer DSA 2:32.09
5 Brian Bloedjes HB1 2:33.69
6 Joni Krom DN2 2:56.68

Pos Cat Tijd Info

1 HSA 4:21.62 CR HTRuud van Egmond

VOLHARDING BOKAAL
IJsbaan de Meent - Alkmaar

18 februari 2018

29. Uitslag 29 Senioren Heren 3000 meter

Naam

Naam

23-28. Uitslag 1500 meter

16-22. Uitslag 1000 meter

1-15. Uitslag 500 meter

Naam

 

 

 

 

 

  

 
Kortebaanwedstrijd op Natuurijs 

  
Landijsbaan - Uitgeest 

3 maart 2018           
1. Uitslag Kortebaan Pupillen          

 
Pos Naam Cat Vereniging 1ste omloop 2de omloop Halve Finale Finale 

 
1 Leon Schot HPA YC UITGEEST 15.54 15.91 1 1  
2 Joep Nijbacker HPB LIMMEN YC 17.78 17.66 2 2  
3 Tamara Dikmars DPC LIMMEN YC 17.68 17.18 3   
4 Chris Wokke HPB YC UITGEEST 16.06 DNS 4   
5 Casper Schut HPC YC UITGEEST 21.97 19.41   

 
6 Thijs Zonneveld HPA YC UITGEEST 21.78 19.93   

 
6 Jari Kuipers HPA YC UITGEEST 19.93 21.38   

 
8 Doris Klaase DPC LIMMEN YC 20.33 21.50   

 
          
          

2. Uitslag Kortebaan Junioren en ouder          
 

Pos Naam Cat Vereniging 1ste omloop 2de omloop Kwart Finale Halve Finale Finale 

1 Jelle Schaap HB1 STG CAS 14.37 15.04 1 1 1 
2 Mike Roelands HC2 YC UITGEEST 15.08 15.36 3 3 2 
3 Dennis Bloedjes H40 LIMMEN YC 17.26 (FL) 14.20 2 2 3 
4 Patrick Roelands HC2 YC UITGEEST 16.03 16.22 4 4 4 
5 Finet Neelissen DC1 STG CAS 15.35 16.09 5  

 
6 Thijs van Tol HB1 YC UITGEEST 16.00 15.72 6  

 
7 Dennis Schaap HC1 STG CAS 15.89 16.05 7  

 
8 Brian Bloedjes HB1 YC UITGEEST 15.96 16.12 8  

 
9 Kees Molenaar H55 YC UITGEEST 16.25 16.50   

 
10 Luna den Elsen DB1 YC UITGEEST 16.28 16.63   

 
11 Kris Aardenburg HB2 YC UITGEEST 16.62 16.29   

 
12 Benno van Tol H50 YC UITGEEST 16.64 16.64   

 
13 Lars de Wolf HC1 LIMMEN YC 17.78 17.03   

 
14 Erik de Koning HN1 YC UITGEEST 18.09 17.10   

 
15 Sam Nijbacker HC1 LIMMEN YC 18.02 17.14   

 
16 Thomas Jongejans HB1 YC UITGEEST 17.85 17.41   

 
17 Femke Jongenotter DA2 YC UITGEEST 17.76 18.67   

 
18 Femke Pet DB1 STG CAS 17.47 18.43   

 
18 Bram Ursem HB1 YC UITGEEST 17.47 17.78   

 
20 Josine Putter DSA YC UITGEEST 17.54 18.12   
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Volharding Bokaal
18 februari werd de 40e editie van het Volharding Bokaal gereden. Ondanks we 6 rijders te kort hadden, werden 
we toch nog knap 3de in het progressie klassement. Er werden helaas geen PR’s gereden maar wel 3 clubrecords! 
Ruud van Egmond reed er twee en Ruben Stam reed een clubrecord op de 1500 meter die uit het jaar 1994 kwam.
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Wist u dat…
• Wist je dat Patrick altijd iets sneller dan Mike is, maar vanaf ‘t clubkampioenschap dit andersom was?
• Mike zegt dat je moet pieken op het juiste moment?
• Wist je dat Merel de chocolademelk schud met een losse dop?
• De muur van het clubgebouw hierdoor een bruin kleurtje heeft gekregen?
• Dit door hard werkende schoonmakers weer is opgeruimd inclusief het hele gebouw?
• Dat de vrijwilligers worden beloond met bowlen en een hapje?
• De jeugd 18-20 mei op kamp gaat?
• Zij zich hiervoor tot 11 mei kunnen opgeven?
• De jeugdcommissie druk bezig is met activiteiten te bedenken?
• Dat alle knuffelberen ook van harte welkom zijn?
• Als je leuke ideeën hebt om te doen op kamp je dit kan mailen/appen naar de jeugdcommissie?
• Thijs van Tol dit jaar het hele kamp mee gaat?
• Dit zelfs als Ruud hiervoor moet betalen!
• Wij het erg leuk vinden als Thijs van de partij is!
• Hij toch niet komt door zijn eindexamen havo?
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• Snoep meenemen is toegestaan, mits aangegeven bij de jeugdcommissie?
• Hiervoor aan de jeugdcommissie invoerbelasting betaald moet worden?
• Dit een ¼ van alles is wat ingevoerd wordt?
• De jeugdcommissie benieuwd is tot hoe laat de nachtelijk feestjes doorgaan dit jaar?
• Wij dan maatregelen kunnen treffen?
• Wij al druk zijn met de voorbereidingen?
• Wij er dit jaar ook weer een groot feest van gaan maken?
• Wij dit jaar niet in tenten slapen?
• Stiekem de jeugdcommissie dit ook niet erg vindt?
• Dit komt omdat de meest jeugdleden hadden geklaagd over natte voeten?
• Er dit jaar weer een BONTE AVOND is op kamp?
• Dit omdat deze avond toch erg gemist werd door de jeugdleden?
• Sjors geen stagiaire bewegingswetenschapper meer is?
• Hij wel is opgeklommen tot ‘echte’ wetenschappelijke medewerker van de Sunweb ploeg!
• De baanclinic weer superleuk was om te doen?
• Er dit keer geen valpartijen waren?
• Het soms toch echt wel weer spannend was?
• Het erg fijn is om de landijsbaan op en af te bouwen met een flinke ploeg?
• Herman altijd wel weer een mooi verhaal weet te vertellen?
• Er voor iets lekkers bij de koffie wordt gezorgd?
• De ijsbaan gelukkig weer een paar dagen open kon?
• Dit u natuurlijk al wist!
• IJsmeester Nico weer ontzettend in de weer is geweest?
• IJs meten, interviews afnemen, verhalen in de krant….
• Er gelukkig nog een kortebaanwedstrijd georganiseerd kon worden?
• Dat dit zeer gewaardeerd werd?
• Willem ook dit jaar weer zijn doelstelling heeft gehaald?
• Door een marathonwedstrijd weten te winnen?
• De fietstrainingen weer voor de deur staan?
• Er al verscheidenen leden op de fiets werden gesignaleerd?
• Brian nu ook een racefiets heeft?
• Het jeugdschaatsen weer een groot succes was?
• Stan € 13 Heeft verdiend het afgelopen seizoen door 13 PR’s te rijden?
• Thijs Zonneveld 7 MC flury’s heeft gegeten doordat hij zoveel PR’s heeft gereden. 
• De meest jongste schaatsers het beste pootje over kunnen bij het rechtsom schaatsen? 
• Stan de Elfstedentocht heeft uit geschaatst bij ‘t jeugdschaatsen voor zijn broer, omdat zijn schaats bot was?
• Stan schoen losgekomen is van zijn ijzer net nadat hij over de finish was bij de clubkampioenschappen? 
• Thijs dit allemaal weer gefixt heeft?
• Dit later in het seizoen ook een keer hij Thijs Zonneveld is gebeurd?
• Patrick en Mike nu ook lesgeven bij ’t jeugdschaatsen?
• Patrick zwarte veters heeft in z’n sportschoenen?
• Mike witte veters heeft in z’n sportschoenen?
• Stan dit jaar voor t eerst een wedstrijdpak aan heeft gehad?
• Casper voor het eerst mee deed met de wedstrijden dit jaar?
• Het in het Thialf stadion niet koud is en je daar gewoon met een korte broek aan kan zitten?
• Casper, Thijs en Stan een cabrio auto een whoop whoop dakje noemen?
• Er afgelopen 8 clubbladen nog nooit zo veel wist u datjes werden ingestuurd?
• Het record op 78 wist u datjes staat?
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Nieuw seizoen
De winter is oflopen en tulpen bloeien. In de laaste 
week van deuze winter heb Dirk in maart nog skaast in 
de polder. Dat was een slimmig tochie. Over een ring-
vaart bij Grootschermer en Driehuizen. ’t Was of en toe 
wel effe klunen, maar dat mog ‘m de pret niet druk-
ken. Veur de wind langs een wak zwieren. Dat was wel 
effe wat aars als achter Kees Molenaar an skaase in de 
marathon. Die borst ken der wat van. Hij raid rustig 10 
ronden op de kop en wij maar haigen en blazen. Dat 
flikt ie dit jaar opeens. Hij heb doch ik nieuwe skaase 
kocht. Nou da’s een mooie investering want hij skeurt 
ons allemaal uit zicht. Dan komt er een sprint en is 
Kees effies gezien en zie je Jan Schoemaker an kop 
vlammen. Effies een paar puntjes bij mekaar schrapen. 
Maar of ze nou veur of achteruit skaase an het end is 
daar Willem Brandjes met een vlijmscherpe sprint en 
hij lacht ze allegaar uit. De rest volgt demoedig en ie-
der gunt het deze krachtpatsewr die nooit traint.
 
Dirk is stopt. Het seizoen is over en dan benne bij Dirk 
de biene 8 weekies omhoog. De rust zit dan in ’t gat 
en de klompe stane d’r naast. Dat is zo ongeveer de 
situatie waarin Dirk nu verkeerd. Hij heb een merakels 
beroerd seizoen draait met enkel blessures en dan ook 
nog de gewone krampies en pijntjes. Eigelijk heb Dirk 
daar heb ie een fijne knijper voor. Da’s een gooser in 
Midden Beemster die ken Dirk zo goed bij z’n kuite 
pakke dat ie na twee knijpbeurte weer blaid ronds-
kaast. Die knaap heb sukke knuiste dat zelfs ouwe 
gouwe Jan Hoekstra elke week op de tafel ligt om door 
te smere en olie te ververse. Die knaap heet Gertjan 
van der Blonk en is merakels in het reparere van je 
botte en je spiere. Ook Gerrit Tamis skijnt er steevast 
te komen voordat ie een fietsclinic in het hooggebergte 
gaat doen. Er werd over Gerrit verteld dat ie speciale 
traininge opkreeg om voorop te rijden in de bergen 
als ie met de groep veteranen de bergen in trok. Ger-
rit most twee weken lang op zijn aige zolder in een 
tentje slapen. Dan most ie het hoogste zolderkamertje 
in zijn huis uitzoeke en daar had ie den nog een paar 
planke in maakt op de vlieringbalke, zodat ie echt niet 
hoger in huis kon komme. Daar spande hij dan een 
klein tentje en sliep trouw elke nacht twee weken lang 
op hoogte. Zo deed Gerrit stiekem twee weken hoog-
testage voordat ze op tour gingen. 
Dirk doet dat anders. Hij heb krachtoefeninge opkrege, 

want Dirk moet explosiever worde in de sprint. Hij wil 
net zo vlammen als Willem Brandjes weet je. Nou heb 
ie veurig seizoen een paar rare ervaringen gehad met 
rekoefeningen. Dus Dirk bouwt het nu kalm an op. Dirk 
loopt nou elke dag een paar keer diep door zijn knieën 
zakkend door de stal. Het is gien gezicht en wij moge 
niet kaike, maar als we de koppe van de koeie zien 
als Dirk zo laag zakkend door zijn knieën voorbijkomt 
dan weten wij genoeg en moeten we oppassen om niet 
proestend van het lachen door Dirk opgemerkt te wor-
den. Zo heb ie ook de uitmestinstallatie uitzet en skept 
ie de stront uit de goot in de kruiwagen en kart de volle 
kruiwagen op de mesthoop. Dirk zit daardoor wel effies 
later an de koffie ’s morgens. Nou je merke het wel 
Dirk is al wel heel bewust bezig met het nieuwe skaas-
seizoen. Hij had het ook over skeelers, maar dat moe-
ten we nog zien. Eerst maar ’s kaike of ie woensdags 
de fietstraininge van Benno bij ken houwe. Hij moet 
nog wel effe sorry zegge van dat ie niet hebt meedaan 
aan de baanclinic. Hij dorst niet en dee ut zowat in zn 
broek als ie dacht an die skuine wanden. ‘Ja en dan 
onderan ligge met de splinters in je reet. Nou dacht ‘t 
effe niet zai Dirk. 
Toch wil ie nog een gok doen om bij de marathonse-
lectie te komen, want die hebben een merakels goed 
plan opgezet. Zij worden volgend seizoen volledig on-
dersteund door het Flex Team, waar zij onder leiding 
van de nieuwe trainer Marcel van Ham samen met een 
Inspanningsfysioloog, een Sportpsycholoog en twee 
fysio’s, aangevuld met een sportarts een uitgekiend 
trainingsschema opstellen met als geheim wapen, let 
op schaatsers: Power yoga.

Nou mense zet ‘m op en derder nou maar op je fietsie 
deur de polder of nog beter doe die Noordhollandtoch 
maar effies.

Gezien en gehoord.
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foto’s oa. van  Wim Meijer
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KENMERKENDE FUNCTIES

WAT KUN JE ALLEMAAL MET SPRINT?

CHALLENGES EN RANGLIJSTEN
Ga een challenge aan of start een ranglijst 

met je schaatsvrienden of de leden van 
jouw vereniging.

TICKETS EN MATERIAAL
Boek jouw toegangskaartje voor op de 

ijsbaan en huur je schaatsen thuis vanaf 
de bank.

NIEUWS EN UPDATES
Bekijk het laatste nieuws en updates, volg 

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

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

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

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




