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Van de redactie
Hoi Allemaal!

Dit is mijn eerste clubblad die ik als redac-
teur maak. Ik denk dat we met hulp van 
elkaar een goed gevuld clubblad hebben 
gemaakt! Bij dezen neem ik de taak over 
van Josine. Die dit 6 jaar lang heeft ge-
daan. Veel van jullie zullen mij wel kennen, 
maar even in het kort: Ik ben Thijs doe aan 
langebaan schaatsen, marathons en fiet-
sen maar houd me ook veel bezig met de 
website en de app en de wedstrijden die er 
worden verreden.

Ik wens jullie allemaal alvast een prettige 
feestdagen en veel leesplezier!

Thijs
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Van de voorzitter
Vandaag, 29 november zit ik toch met een merkwaardig gevoel achter de computer. 
De reden is natuurlijk duidelijk. Wij zouden ons weer eens gaan opmaken voor een 
goede winter. Tenslotte hebben wij reeds vier jaar geen winter gehad en werden nog 
niet zolang geleden onaangenaam verrast door het gemeentebestuur van onze goede 
gemeente. Ik heb toen een mail gestuurd aan allen die via de computer ons clubblad 
krijgen omtrent de gang van zaken. Dit deed ik, omdat er allerlei geruchten de ronde 
deden over het al dan niet aanblijven van onze ijsbaan op de plaats waar deze nu is 
gesitueerd. 

Inmiddels is mij het volgende duidelijk geworden. In 
het najaar van 2015 heeft ons gemeentebestuur met 
de scholengemeenschap “Tabijn” een overeenkomst 
gesloten betreffende het basisonderwijs. Dit onder-
wijs vindt aan deze kant van de spoorlijn plaats 
in de scholen “Molenhoek, Vrijburg en de 
Binnenmeer. Tabijn wilde deze scho-
len samenvoegen tot EEN school, 
dus een hele grote school met 
over de 550 scholieren. Het 
gemeentebestuur ging 
hiermede in meerderheid 
akkoord. Overigens is 
men er al lang van over-
tuigd, dat grote scholen 
niet prestatie bevorde-
rend zijn. Men is dus 
bezig hiervan terug te 
komen. Hier dus niet dus. 
Overigens, wat is er te-
gen het opknappen van die 
drie scholen. Ik denk, dat dit 
goedkoper is dan nieuwbouw en 
mochten er in de toekomst minder 
kinderen komen, dan is het gemakke-
lijker een kleine school te sluiten, dan pro-
blemen te hebben met een grote school. Daarnaast 
denk ik trouwens ook nog, dat je met zo’n grote school 
een gigantisch verkeersprobleem schept. Als ik nu al 
zie bij eerdergenoemde wat er voor nare verkeerssitu-
aties ontstaan bij genoemde scholen.
Nu kun je wel een grote school willen, maar daar moet 
je wel een locatie voor hebben. Uit de stukken blijkt 
mij, dat deze alras was gevonden, namelijk het ijs-
baanterrein. Ondanks de zogenaamde heilige grond, 
ondanks de groene long in dit dorp. 
De meerderheid van het gemeentebestuur vond dit 
een goed plan. Het is een feit, dat er een gemeentelijke 

structuurvisie is, die bepaalt, dat er op de ijsbaan niet 
wordt gebouwd en ook het bestemmingsplan, die dit 
niet toestaat. Dat men het ijsbaan een goed plan vond, 
blijkt mij uit een uitwerking “cash flow” ( vrij vertaald 

een geld schema) opties huisvesting onder-
wijs van 17 augustus 2015. Hierin 

wordt vermeld, dat de nieuwe 
school, met gymlocatie op de 

ijsbaan circa 4,5 miljoen 
gaat kosten. In diezelfde 

“cash flow” wordt dan 
vermeld, dat voor het 
eventueel verplaat-
sen van Petanque en 
ijsbaanvoorzieningen 
80.000 euro wordt 
uitgetrokken.
Wij zijn als ijsclub-
bestuur meerdere 

malen bij betrokken 
wethouder(s) uitgeno-

digd. Wij hadden het idee, 
dat men ons iets te bieden 

had, daar men had besloten, 
dat wij van ons ijsbaanterrein 

moesten vertrekken. Tussen de 60 en 
70 procent van de ijsbaan zou worden bebouwd 

en dan blijft er natuurlijk voor ons als ijsclub niets 
meer over. Betrokken wethouder(s) meenden met  b.v. 
het resterende gedeelte met cement of beton vol te 
storten, wij snel over een goede ijsbaan konden be-
schikken. Enkele centimeters water op dat cement of 
beton was sneller bevroren, dan wat nu het geval is. 
Dit kan wel het geval zijn, maar uiteraard wilden wij 
daarin niet meegaan. Wij zijn geen speeltuinvereniging 
of iets, wat daar op zou kunnen lijken. Wij dienen een 
400 meter baan te hebben en te houden. Ik had niet de 
indruk, dat betrokken wethouder dit goed begreep. Wij 
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hebben dan ook gesteld, dat wij na de bestuursrechter 
zullen stappen, teneinde te bewerkstelligen, dat wij al-
daar willen blijven, want wij hadden de indruk, dat wij 
niet serieus werden genomen. Op 8 december a.s. zal 
de gemeenteraad beslissen. Ik ben benieuwd. Ik heb 
wel gemerkt, dat een ieder, die de ijsclub een warm 
hart toedraagt, bezig is voor de club. Kijk maar naar 
alle raambiljetten in de huizen in ons dorp en de vele 
adhesie betuigingen die ik dagelijks van de Uitgeesters 
ervaar. 
Echter, indien u dit leest, is de teerling geworpen, en 
hopelijk de kou uit de lucht en heeft het gemeentebe-
stuur toch tijdig nog zijn verstand gebruikt. Zo niet dan 
is onze advocaat bezig voor de club. Resumerend; en 
alles lezende hierover; ik vind, dat het gemeentebe-
stuur zich door Tabijn heeft laten inpakken en helemaal 
niet heeft stilgestaan bij de consequenties. Kwalijk. 
In een van de gemeentelijke stukken las ik, blijkbaar 
om een en ander goed te praten, dat wij, gemeente 
Uitgeest, al ZEVEN jaar geen ijs hadden gehad. Dit is 
geen zeven, maar vier jaar, zoals ik reeds stelde.
Door dit gedonder, zou je de normale zaken vergeten. 
Inderdaad, over een paar dagen vieren wij de verjaar-
dag van de Goede Sinterklaas. Hij werd bij zijn intocht 
in Uitgeest hartelijk welkom geheten door onze Bur-
gemeester, maar toen de Sint iets wilde zeggen over 
de ijsbaan, werd hij direct bestraffend toegesproken 
door onze Eerste Burger. Geen politiek zei onze Bur-
gemeester, tegen de Goedheiligman. Gelukkig, dat de 
Sint goed en heilig is en hij bovenal het gelukkig ge-
zellig wilde houden, anders had de Burgemeester nog 
een goede kans gehad, om in de zak van Sinterklaas te 

verdwijnen. Had zij opnieuw kunnen beginnen in een 
pakweg kleine stad aan de “Costa Del Sol.” Een veilig 
oord, want daar zijn zeker geen ijsbanen.
Ik hoop overigens, dat de Sint en Pietermanknecht in 
welke kleur en in welke hoedanigheid ook, datgene 
brengt, wat u hoopt en wenst. 
Ik werd gevraagd over het clubgebouw. Hoe zit het 
met haar status. Voor ons clubgebouw is notarieel vast 
gelegd, dat wij het recht van opstal hebben voor het 
tijdvak van vijftig jaar. Het verenigingsgebouw mag 
slechts aangewend worden ten behoeve van en in ver-
band met de schaatssport. Dit opstalrecht loopt tot 28 
december 2040.
Op zondag, 20 november ben ik na lange tijd weer 
eens gaan kijken op de baan in Alkmaar. Menigeen van 
onze club reed een P.R. Het was goed te zien, hoe blij 
hier een ieder mee was. Kees Molenaar en de zijnen 
verdienen een pluim, want het is iedere keer weer 
presteren en te hopen, dat men zich steeds verbetert. 
Ofschoon men vrede daar mee heeft, lijkt het mij toch 
wat wrang, namelijk als je een goede leerling hebt, 
raak je die kwijt aan een hoger echelon. Het lot van 
de opleider. 
Ik u allen tenslotte fijne, en kerstdagen toewensen, 
en in ieder geval doordrenkt door ijs en vriendschap. 
Dat het nieuwe jaar u niet zal tegenvallen en dat de 
gezondheid de overhand zal houden en tenslotte, dat 
wij elkaar weer gaan ontmoeten op de ijsbaan, die van 
ons ”allen” is.

Herman van Sambeek.
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Hoe treurig is mijn lot
Moet ik echt gaan verdwijnen?
Laat men voor schaatsgenot
Hier bouwwerken verschijnen? 

Uitgeest ineens verward
Herinrichtingsplan in fase
Dat treft diep in mijn hart
Ontwricht de groene oase

De oude kerk, zo origineel
Sla nu dat beeld nog gade
Dit eeuwenoude tafereel
Verdwijnt achter ’n façade

Een kind centrum integraal
En slopershamers juichen
Men bouwt voor zegepraal
Laat recht en burgers buigen

Hoe zal dit verder gaan
Zegt men mij echt vaarwel?
Ik was van Meet af aan
Toch ook voor sport en spel?

Nico Brantjes (ijsmeester) 

IJsbaan van de baan?
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Over één nacht ijs.
Het vroor in Nederland. Heel even, maar lang genoeg om alle schaatsliefhebbers 
enthousiast te maken. In het Zuid-Hollandse Ammerstol lukte het na een nacht hard 
werken zelfs om de ijsbaan te openen. Ook op enkele andere plaatsen in het land 
werd voorzichtig geschaatst. Na anderhalve dag, was de pret helaas alweer voorbij 
en nu is het wachten op de volgende vorstperiode. Daarom een gedicht voor iedereen 
die enthousiast wordt van dalende temperaturen.

in de winter leeft in ons
altijd een sprankje hoop
dat bij de eerste nachtvorst 
ontploft
in woest enthousiasme
over een flinterdun laagje
glinsterend ijs
dat we koesteren
en strelen
en uiterst behoedzaam
gereed maken voor
de eerste voorzichtige streken
van pas geslepen ijzers
de eerste valpartij
 
en zullen we dan samen
over een nacht ijs
roekeloos, gedachteloos
onnadenkend, eigenwijs

zal het ons geheim zijn
als een gestolen kus 
en zullen we dan dromen
van kortebaan op het kanaal
of over lange tochten
door twee provinciën
of langs negen dorpen
over hand in hand zwieren
over sloten, rivieren
over het winnen van die ene
historische wedstrijd
 
en als we wakker worden
en de dooi heeft ingezet
ruik ik nog de koek en zopie
de tintelende koude lucht
proef ik in gedachten
warme adem, zachte lippen
en die ene koude kus
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IJsbaan winterklaar.
Donkere wolken hangen boven de landijsbaan. Het zal toch niet voor de laatste 
keer zijn? 

Op zaterdag 18 november pasten de weersomstandig-
heden zich aan op bovenstaande zin.
Het was koud, het had geonweerd en het regende af 
en toe koude druppels of hagel.
Toch hebben we gezamenlijk onze ijsbaan weer win-
terklaar gemaakt. De palen staan er in, de toegangen 
zijn weer afgesloten en de gemeente heeft nog wat op-
ruimwerkzaamheden verricht. Maandag ging het water 
er op. Dank aan de werkers van de gemeentedienst. 
Ondanks dat, wordt het wel een beladen periode tus-
sen de gemeente en de ijsclub, want in deze tijd kwam 
het college met het voorstel om de vertrouwde ijs-
baan te gaan bebouwen. Een complete verrassing voor 
menigeen, die meer als een overval overkwam. In de 
commissievergadering van dinsdag 15 november heeft 
onze voorzitter in de gevraagde spreektijd ongezou-
ten kritiek gegeven op het voorstel en gemeld dat de 
ijsclub het er niet bij laat zitten en mogelijk naar de 
rechter zal gaan.

De pers liet ook van zich horen middels krant, radio en 
t.v. Zelfs SBS 6 besteedde er op ”prime time” in Hart 
van Nederland aandacht aan.
Een dikke week eerder dan gepland hebben we op de 
eerder genoemde zaterdag de ijsbaan gereed gemaakt 
voor de winter. Een en ander had enerzijds te maken 
met het t.v. programma maar anderzijds hadden we al 
een paar flinke nachtvorsten gehad. En je weet maar 
nooit, want we hebben in het verre verleden al eens 
meer rond Sinterklaas geschaatst.

Het standaard groepje vrijwilligers, jong en oud, is in-
middels goed ingespeeld, want ondanks de regen en 
dus verplichte koffiepauze, door voorzitter Herman 
gezet, stonden de palen en hun verankering er vlot 
in. Het kan gaan vriezen! Een andere reden van zijn 
aanwezigheid van het bestuur was uiteraard het hart 
onder de riem die we allemaal wel nodig zullen heb-
ben. We hebben overigens nog wel een kleine actie 
besproken om onze onvrede over de te nemen beslui-
ten te laten blijken. Onvrede die ik heb geprobeerd om 
in een gedicht weer te geven. Ik veronderstel dat veel 
leden zich kunnen vinden in de tekst.

Nico Brantjes (ijsmeester)
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http://www.rosaalba.nl
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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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Baanverzorging(landijsbaan)schema 
2016 & 2017
Bij openstelling van de landijsbaan is jullie assistentie hard nodig bij de vele werkzaamheden op en rond de ijs-
baan. Zoals altijd doen wij hierbij een beroep op de trainingsgroepsleden. 
(vanaf jongens junior B en dames junior A). 
Het groepshoofd van elke groep zorgt ervoor dat iedereen komt van zijn groep.

• Indien de ijsbaan open gaat voor het publiek wordt het groepshoofd van elke groep de avond van te   
 voren gebeld door de ijsmeester Nico Brantjes.
• In principe geld dag 1 = groep 1, dag 2 = groep 2, etc. Als er meer dan vier dagen zijn waarop de ijs-  
 baan open is, begint de telling opnieuw: dag 5 = groep 1, etc. 
• Indien je verhinderd bent graag ruilen met een groepslid van een andere groep.
• Sta je niet in één van deze groepen, je bent altijd welkom om te helpen. Net als dat je ook op de andere  
 dagen dat de ijsbaan open is, kan helpen i.p.v. alleen de ingedeelde dag.

De taken zijn:
• Kaartverkoop
• Helpen in de kantine
• Helpen bij het schaatsen slijpen
• Toezicht op het gebruik van het ijs
• Verzorgen van het ijs
• Opruimen van de spullen na sluiting 

http://www.jeutje.nl


12  IJsclubblad  -  winter 2016 - 2017   IJsclubblad  -  winter 2016 - 2017   13

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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Informatie
Met deze app heb je altijd het laatste nieuws bij de hand. 
Ook staat de (wedstrijd) kalender nu op je mobile tele-
foon. Daags na een wedstrijd de uitslagen al zien. 
Ook kun je per week je trainingsschema bekijken wat je 
in de schaatstraining gaat doen.
Er zijn ook verschillende actie foto’s en video’s beschik-
baar die je kunt bekijken met de app.

De app is beschikbaar voor:
•  alle Android smartphones en tablets
(Voor de Apple gebruikers zijn we een oplossing aan het 
zoeken. De Windows Phone gebruikers kunnen binnen-
kort de app downloaden in de Windows App Store)

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

NIEUW:
•  Ook kunnen er nu notificaties gestuurd worden. 
Die notificaties worden alleen getoond bij het openen                
van de app.
•  De app is ook in de Play Store beschikbaar!
•  Je hoeft nu niet steeds meer een nieuwe .apk te instal-
leren als er een update is. Je kunt gewoon op het update 
knopje in de Google Play Store drukken! 

De vernieuwde IJsclub App.
Wat is er nieuw en wat is het?
Afgelopen zomer is Thijs van Tol druk bezig geweest om een gloednieuwe app te 
maken voor de IJsclub. De oude app is vervallen omdat, de vorige host (bedrijf waar 
de app op draaide) zijn voorwaarden had aangepast. Hierdoor konden wij niet ver-
der met de app. Toen wat uitgeprobeerd en uiteindelijk hebben we een nieuwe app 
gemaakt die u nu ook in de Google Play Store kunt downloaden.  Het enige nadeel is 
dat de app alleen nog maar beschikbaar is voor Android telefoons.

Dit is een app voor de wedstrijdschaatsers en –sters van IJsclub Uitgeest. Maar ui-
teraard als u geïnteresseerd bent in het nieuws, uitslagen of de clubkrant op de app 
lezen dan kunt u ook onze app downloaden in de Google Play Store!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ima.fantastic.ijsclubuitgeest
http://www.ijsclubuitgeest.nl/app
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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: 

Brian Bloedjes
Uitgeest

14
een zusje Anouk

schaatsen
Jac P. Thijsse

Pizza
Hunted

Sven Kramer
House

nieuwe schaatsen kopen
Mountainbiken

het is een leuke sport
zeurende mensen

schaatsen en muziek
skydiven
Duitsland

Schaatsen
Voetballen

Sven Kramer
geen idee
Oostenrijk

vanaf m’n zesde
Dat iedereen in de sloot lag

Luna
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Rijm Sint en Piet.
Beste IJsclub,

Piet was helemaal van de wijs,
hij zag de IJsclub Uitgeest op het Hoornse ijs.

Hebben ze de Meent verlaten?
zijn ze eindelijk weg van die hobbels en gaten?

Sinterklaas wist het antwoord: de IJsclub is op kamp,
en zag ze ’s nachts in het bos lopen zonder lamp.

Roel maakte iedereen aan het schrikken,
oh wat waren er veel bangeriken.

De dropping ging super goed want de leiding was niet bij de les,
ze zagen niet dat iedereen stiekem keek naar Bram’s GPS.

Tijdens bingo had piet zich 3 uur lang vermaakt,
hij zag hoe Ruben BINGO! riep zonder dat hij een rijtje had volgemaakt.

Kees, Tinus en Patrick doen het erg goed met hun groep op de baan,
tijdens de laatste clubwedstrijd gingen vele PR’s eraan.

Sinterklaas hoopt op een koude winter met veel natuurijs,
dat is toch veel mooier dan een extra gebouw voor onderwijs.

Want zolang als Sint zich herinnert en dat is heel wat jaar,
is de landijsbaan van de IJsclub Uitgeest daar.

Voor degene die dwarsliggen heeft Sint nog wel een idee,
die kunnen gemakkelijk in de zak terug naar Spanje mee.

Want het was daar, het is daar, het is altijd zo geweest,
de landijsbaan is de thuisbasis van IJsclub Uitgeest

Nu gaan we eerst van de koude winter genieten,
Sint stapt weer op de boot met zijn pieten.

Groeten Sinterklaas en Zwarte Piet
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Kamp 2016
Oh, oh, oh jongens. Wat was dat weer een feest. Voordat ik mijn verhaal begin wil ik 
eerst een applaus aan de jeugdleden, wat waren jullie een leuke groep met elkaar! 
Het was een onwijs gezellig kamp. 
Zoals de meesten wel weten zijn we dit jaar naar Wognum geweest met in ons zicht 
De Westfries IJsbaan. Dit jaar hebben wij maar liefst niet één keer, niet twee keer, 
maar 3 keer geschaatst. Wat, schaatsen op schaatskamp? Wat raar! Zelfs de jeugd-
commissie stond hier van te kijken
Bij vertrek zijn we meteen doorgereden naar de ijs-
baan, voor de meesten weer hun eerste slagen van dit 
seizoen. 
’s Avonds stond er alweer een andere activiteit op de 
planning: de spooktocht. 
De spooktocht blijft voor mij nog altijd favoriet. Je leert 
hier echt de kinderen kennen. De stoerste mannen gil-
len het hardst en de kleinste meiden bijten van zich af 
(letterlijk).

Terwijl de vogeltjes al begonnen te fluiten en Ruud zijn 
gesnurk steeds luider werd waren enkele bikkels nog 
hard aan het feesten. Wat zeg je? Ja, om 6 uur ging dit 
gestel met luid kabaal naar bed. Waarna de wekker om 
8 uur alweer stond te piepen voor een heerlijke och-
tendtraining. Desondanks stond iedereen, na een 
heerlijk warm croissantje, paraat om te gaan hardlo-
pen. 

De middag hadden we gevuld met twee uurtjes schaat-
sen en levend stratego (een teamspel waarbij het doel 
is om de vlag van de tegenpartij te veroveren) en in de 
avond een bingo waarbij zich toch echt zangtalenten 
hebben ontwikkeld. 
Met een strak geplande agenda volgde hierop de drop-
ping. Voor de mensen die niet weten wat een drop-

ping inhoud: d.r.o.p.p.i.n.g. = ergens gedropt worden 
ZONDER mobiel. Volgend jaar wordt het de old-school 
kompas way jongens! 
Terwijl de jeugdcommissie al heerlijk lag te slapen wa-
ren de nachtbrakers nog wakker. Wij maar denken dat 
we ze moe konden krijgen *ahum*. 

De laatste dag was al in zicht. 
Helaas regen, geen ochtendtraining! Gelukkig waren 
onze twee trainers welbekend met ‘Nederland in bewe-
ging’ en mochten we hier dan ook echt met z’n allen 
aan gaan meedoen. 

’ s Middags begon de zon door te breken en was er 
toch wel de grote wens om terug te gaan naar het 
natuurspeelpark, wat door de regen een behoorlijke 
modderpoel was geworden. Eén ding wat we hiervan 
geleerd hebben: daag nooit de leiding uit. Na heel wat 
douchebeurten en blije moeders was het einde alweer 
in zicht. Nadat alles was ingepakt zijn we nog voor de 
laatste keer naar de ijsbaan gereden. 
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Kamp is toch echt de dingen doen die je thuis niet 
mag. Opblijven tot hoe laat je wilt, snoep eten tot 
je buik ploft, spelen in de blubber, de leiding pes-
ten. Stiekem willen we nooit groot worden.
Namens de jeugdcommissie willen we de jeugd-
leden bedanken voor dit gezellige weekend en 
wij kijken al uit naar volgend jaar! 
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Wij willen de jeugdcommissie heel erg bedanken voor het leuke kampweekend.
Vrijdagavond gingen we eerst naar de ijsbaan in Hoorn.
Daarna naar het scoutinggebouw dat in de buurt van Wognum lag.
‘s Avonds had de jeugdcommissie een spooktocht voor ons georganiseerd, dat was erg leuk.
Toen we terug kwamen gingen we wat spelletjes doen. Een groot deel van de groep wilde de hele nacht opblij-
ven.
Uiteindelijk heeft de jeugdcommissie geadviseerd om toch maar even naar bed te gaan, dus om 6 uur gingen 
we toch maar even slapen tot 9 uur.
We hadden een sportieve dag voor de boeg.
Hardlopen en schaatsen.
‘s Avonds gingen we eerst bingo spelen en daarna een dropping.
We hebben daarna nog wat spelletjes gedaan en toen toch maar naar bed, want we moesten zondagochtend 
weer hardlopen en schaatsen.
We kwamen tegen de avond moe thuis, maar het was een geweldig weekend.
Nogmaals bedankt!

Mike en Patrick Roelands
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De pupillen marathon
Dit jaar wordt er weer een pupillen marathon gereden het is 6 keer op donderdag om 5 uur. En ik doe met de 
pupillen B.
Er worden zes wedstrijden gereden. Bij de eerste marathon werd ik een keer derde en een keer tweede. De 
tweede keer was ik twee keer derde.
Het super gezellig en je wordt er beter van. Bij de laatste marathon krijg je ook nog patatjes. Je kunt nog inschrij-
ven voor dit jaar. Dit kan op www.marathonschaatsenalkmaar.nl !! 

Leon Schot

Tussenklassementen Marathon
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Elfstedentocht van 1956
Geen medaille, wel een winnaar kopte de Volkskrant van 28 november j.l. Hierna een 
postume hulde aan Jan J. van der Hoorn, de laatste overlevende van het pact van de 
Elfstedentocht van 1956.
Vijf schaatsers besloten tijdens genoemde Elfsteden-
tocht samen te finishen. Genoemde Van der Hoorn was 
de laatste van hen, die nog leefde. Waarom zij hun 
pact sloten, blijft nu vermoedelijk voor altijd geheim.
In de schaatswinkel van de familie Van der Hoorn in Ter 
Aar, een klein plaatsje niet zover van de stad Utrecht 
vandaan, hangt de legendarische finish Elfstedenfo-
to uit 1956 in het formaat 2 bij 3 meter. Jan van der 
Hoorn, Jan Jacobus van der Hoorn om precies te zijn, 
finisht in Leeuwarden samen met Anton Verhoeven, 
Aad  de Koning, Maus Wijnhout en  Jeen  Nauta, zon-
der dat zij sprintten om de eerste plaats. Tien handen 
gingen omhoog. Door de sneeuwval is nauwelijks te 
zien, wiens schaatsen er het eerst over de niet waar-
neembare streep gaan. Het lijken overigens, die van 
Van der Hoorn te zijn. De man is 24 jaar oud en komt 
uit Ter Aar. Hij is een nieuweling in het gezelschap der 
ijzersterken. Een verrassing derhalve.

De vrijdag j.l. op 85 jarige leeftijd gestorven schaats-
legende vertelde, net als de andere vier, vrijwel nooit 
iets over hun afspraak, het zogenaamde VERDRAG van 
VROUWBUURT. Het was op driekwart van de tocht, op 
de kluunplek bij Vrouwbuurtstermolen, dat Aad De 
Koning een aldaar ANP verslaggever meedeelde, dat 
er een afspraak was gemaakt. Er wordt niet gesprint. 
Wij rijden met z’n vijven gelijk door de finish. Het ra-
diojournaal van 13.00 uur gaf het als belangrijkste 
nieuws. Zo als De Koning voorspelde, zo pakte het ook 
uit op de Noordersingel in het hart van Leeuwarden. 
Het geheim van de afspraak, waarom niet werd gestre-
den om de overwinning, werd nooit onthuld. Volgens 
zoon Rick was zijn vader daarover gesloten, net als zijn 
vier maten. Met wie een levenslange vriendschap ont-
stond Senior zei er ooit over “ Ik was geen sprinter dus 
ik heb maar toegestemd om samen te finishen, al vond 
ik het wel raar. Wel heb ik Anton Verhoeven goed vast-
gehouden, die vertrouwde ik voor geen cent.” De vijf 
werden niet gediskwalificeerd en kregen hun kruisje, 
het bewijs van het uitrijden van de tocht, later thuis-
gestuurd. De als 6e gefinishte Jeen van Berg, winnaar 
van 1954(dus 2 jaar hiervoor), werd ook niet als win-
naar aangewezen.  Het Elfstedenbestuur stelde, dat er 

geen gouden medaille zou worden uitgereikt en dat er 
geen winnaar zou worden aangewezen.
Het waren de gouden jaren van de Elfstedentocht. Tus-
sen 1940 en 1956 werden liefst zeven edities uitge-
schreven. Die van 1940 waas feitelijk de inleiding tot 
het niet aanwijzen van een winnaar in 1956. Het “PACT 
VAN DOKKUM” uit 1940 leidde tot enorm rumoer. Vijf 
rijders wilden gelijk finishen, waarna Piet Keijzer uit 
Westland alsnog de sprint won. Het bestuur besloot vijf 
rijders als winnaar aan te wijzen.

Dat nooit meer, was de boodschap voor de toekomst. 
Zo konden de vijf van Vrouwbuurt zestien jaar later 
niet als winnaar worden uitgeroepen.

In 1947 won Jan W. van der Hoorn de Elfstedentocht. 
Dit was een oudere neef van onze Jan van der Hoorn. 
Ook dat gaf indertijd nogal wat rumoer. 
De eerste vier werden door bedrog(taxivervoer, mo-
tortractie en afsnijdengediskwalificeerd. Onze Jan van 
der Hoorn was, zoals vermeld was in 1956 nog een 
onbekende schaatser, maar zes jaar later was hij ver-
moedelijk de beste stayer van Nederland. Hij won in 
1963, de befaamde winter, die van 23 december tot 
4maart duurde, liefst negen lange afstandsraces bo-
ven de 100 kilometer. Zijn record op de 200 kilometer, 
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die op het Zuidlaardermeer, bleef tot 1979 staan, toen 
Dries van Wijhe op de Rottemeren bij Zevenhuizen de 
toptijd aanscherpte.

Tijdens de beruchte Elfstedentocht van 1963 viel Van 
der Hoorn uit. Hij vond de martelgang in strenge vorst, 
met 127 gefinishten op 9.862 inschrijvers gekkenwerk 
en stapte uit op het IJsselmeer, waar hij eerder de 
klassieker Stavoren= Medemblik had gewonnen. Zoon 
Rick: Hij zat in de kopgroep. Maar hij zei, dat hij wilde 
schaatsen, niet lopen. Hij heeft later wel spijt gehad 
van deze beslissing.”.

In 1985 miste Van der Hoorn de Elfstedentocht door 
een knieblessure, een jaar later finishte hij twee mi-
nuten buiten de limiet. Hij verruilde zijn kwekerij voor 
een schaatswinkel, waar klanten elke dag weer wilden 
weten, hoe dat toch was geweest in 1956.
Van der Hoorn, de man van de hoog opgetrokken sok-
ken, deed er nuchter over. Zijn omgeving vond hem 
een winnaar, dat was genoeg. Zoon Rick, bij het over-

lijden van weer zo’n Elfstedentochtlegende; “Aad de 
Koning maakte zich lang boos over het volgende. Bij 
een boekpresentatie in Friesland waren de vijf van 
Vrouwbuurt uitgenodigd. Winnaars mochten op het 
podium komen. De Vijf niet. Je kon De Koning niet 
kwaaier krijgen.”

Opmerking scribent. Ik heb mij door een insider laten 
vertellen, dat men Jeen van den Berg niet terug wilde 
laten komen. Hij had twee jaar daarvoor deze tocht 
gewonnen, op een niet sportieve wijze, Vlak voorde 
de finish had men nog een soort oversteek, zoiets als 
het vroegere “Monster van Uitgeest” aangelegd. Hij 
die daar als eerste overheen kwam, werd winnaar. Van 
den Berg schijnt zijn medevluchter niet de waarheid 
te hebben gezegd over die brug, zodat hij als eerste 
ging en voorbleef, daar de finish niet zover achter die 
brug lag.
Jan Jacobus van der Hoorn moge je rusten in vrede.

Herman van Sambeek. 

Velsertunnelrun

Vanaf april is de Velsertunnel dicht voor verkeer 
vanwege groot onderhoud. Speciaal voor hardlopers 
werd de tunnel zondag 27 november geopend om de 
unieke beleving te ervaren om door de Velsertunnel 
te lopen. De afstand van 7,68 kilometer is een knip-

oog naar de 768 meter lange tunnel.
Het startschot klonk om 11uur vanuit het Telstar sta-
dion in Velsen-Zuid en daarna waren het voor mij 38 
leuke minuten tot de Breestraat in Beverwijk. Ruud 
deed het sneller en die heeft zelfs nog koprollen in de 

tunnel gemaakt. Wie kan dat nou zeggen.

Anne Schoon
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Wedstrijd verslagen
1ste Clubwedstrijd
Op zaterdag 22 oktober werd er de eerste clubwedstrijd gereden bij IJsclub Uitgeest. Zoals voorgaande jaren 
organiseren wij de clubwedstrijden samen met Limmen en Castricum. Nadat iedereen poolshoogte had genomen 
over hoe de wind stond en hoe het ijs er uit zag. Werd iedereen wel nerveus want, er stond bijna geen wind en 
het ijs was hard doordat het maar liefst 2 graden was. Helaas zat het met de elektronische tijdwaarneming niet 
mee. Alle tijden werden met de hand geklokt. Ondanks dat de elektronische tijdwaarneming niet mee zat, hebben 
toch veel leden een goede tijd of zelfs een PR neergezet!

2de Clubwedstrijd
Op zaterdag 5 november werd de 2de clubwedstrijd van het seizoen gereden. Helaas waren de weersomstandig-
heden zeer slecht. Voor vele pupillen reden voor het eerst een 300 meter. Gefeliciteerd met jullie PR! Ondanks de 
slechte omstandigheden waren de trainers toch tevreden over de inspanningen.

3de clubwedstrijd, het waait PR’s!
Op zondag 20 november werd de 3de clubwedstrijd van dit seizoen verreden. Veel van de leden gingen met 
slechte hoop heen omdat er een windkracht 6 stond. Toen ze eenmaal over de finish kwamen was dat een ander 
verhaal. Bij de 100 meter had je volop wind mee en ook een groot deel van de rest van de baan. Er zijn maar 
liefst 44 PR’s gereden! Dat zijn 2 PR’s per persoon gemiddeld!
Niet alleen PR’s werden er gereden. Ook clubrecords zijn gesneuveld of er bij gekomen.
De volgende personen gefeliciteerd met jullie prestatie!:

Naam   Cat Tijd  Info  Afstand
Femke Jongenotter DA1 1:15.85 CR PR HT 700 meter
Patrick Roelands HC1 1:17.85 CR PR  700 meter
Merel Schouten  DC2 1:21.42 CR PR  700 meter
Wouter Rienks  HA2 1:31.14 CR PR HT 700 meter
Anne Schoon  DN1 1:32.21 CR PR  700 meter
Dit was de 3de clubwedstrijd en ook weer de laatste clubwedstrijd van 2016! In 2017 vervolgen we weer verder 
met de clubwedstrijden.

Uitslag AL20 Categoriewedstrijd
Op 26 november werd er een categoriewedstrijd verreden door een aantal leden van Uitgeest. Thijs had de wed-
strijd hier voor al gereden en had 5 afstanden op 1 avond gereden. Waarvan 3 een PR! Sanne, Mike en Patrick 
en Thijs deden mee aan de categoriewedstrijd. Sanne wist op de 500 meter toch net wat sneller te zijn dan Thijs 
en werd 2de bij de 500 meter dames. Mike en Patrick reden voor het eerst een 1500 meter. Die zij goed hebben 
verreden en dus ook een PR hebben gehaald, Gefeliciteerd!
Omdat er zo weinig deelnemers waren. Werd de 500 meter gestart per rit in de plaats van kwartetten. Ook toen 
hadden ze de wedstrijdtijd niet volgemaakt. De liefhebbers mochten nog een 3 kilometer rijden. Waarop Thijs 
natuurlijk geen nee zij en zijn 5de afstand op de avond had gereden.

Uitslag AL21 Pupillen wedstrijd
Op 27 november deden Leon en Rosa mee aan de pupillenwedstrijd. Voor Rosa was het haar eerste wedstrijd van 
het seizoen. Met een mooi resultaat! Namelijk 2 persoonlijke records! Leon die ook op die avond had gereden wist 
een clubrecord te rijden op de 700 meter met een tijd van 1:15.56!
Op de volgende pagina’s staan de uitslagen van de Categoriewedstrijden en Clubwedstrijden. Deze wedstrijden 
zijn allemaal voor 2 december gereden. Ook staat er een tussenklassement van de clubkampioenschappen. Voor 
de clubkampioenschappen nemen alleen de categoriewedstrijden en de clubwedstrijden in mee.
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AL5 Clubwedstrijd LUC 
22 oktober 2016 

1. Uitslag 100 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Nancy Molenaar DSA 12.26  HT  
2 Sanne Veenboer DA4 12.46  HT  
3 Thijs van Tol HC2 12.52  HT PR  
4 Kees Molenaar H55 12.55  HT  
5 Kris Aardenburg HB1 12.76  HT PR  
6 Brian Bloedjes HC2 13.07  HT PR  
7 Roos de Boer DC2 13.13  HT  
8 Luna den Elsen DC2 13.27  HT PR  
9 Femke Jongenotter DA1 13.62  HT PR  
10 Joni Krom DN1 13.76  HT  
11 Leon Schot HPB 14.05  HT  
12 Merel Schouten DC2 14.42  HT PR  
13 Anne Schoon DN1 15.08  HT PR  
14 Stan de Ruijter HPE 15.69  HT PR  
15 Allard Schipper HPA 16.31  HT PR  
16 Thijs Zonneveld HPD 17.36  HT PR  

AL10 Clubwedstrijd LUC 
5 november 2016 

1. Uitslag 100 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Sanne Veenboer DA4 12.46    
2 Patrick Roelands HC1 13.05  PR  
3 Joni Krom DN1 13.12    
4 Luna den Elsen DC2 13.28    
5 Leon Schot HPB 13.81    
6 Mike Roelands HC1 13.97    
7 Thomas Jongejans HC2 14.54  PR  
8 Merel Schouten DC2 14.66    
9 Stan de Ruijter HPE 15.85    
10 Anne Schoon DN1 16.12    
11 Allard Schipper HPA 16.13  PR  
12 Thijs Zonneveld HPD 18.12    

2. Uitslag 500 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Nancy Molenaar DSA 49.20    
2 Kees Molenaar H55 49.27    
3 Thijs van Tol HC2 51.00    
4 Joni Krom DN1 53.63    
5 Femke Jongenotter DA1 54.37    
6 Roos de Boer DC2 54.95    
7 Brian Bloedjes HC2 56.25    
8 Luna den Elsen DC2 56.41    
9 Kris Aardenburg HB1 56.44    
10 Patrick Roelands HC1 58.33    
11 Leon Schot HPB 59.47    
12 Mike Roelands HC1 1:00.17  PR  
13 Merel Schouten DC2 1:03.09    
14 Thomas Jongejans HC2 1:03.88    
15 Anne Schoon DN1 1:09.80    
16 Allard Schipper HPA 1:24.27    
17 Stan de Ruijter HPE 1:24.86    
18 Thijs Zonneveld HPD 1:41.83    

2. Uitslag 500 meter 
 Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Nancy Molenaar DSA 47.74  HT  
2 Kees Molenaar H55 48.16  HT  
3 Sanne Veenboer DA4 48.26  HT  
4 Thijs van Tol HC2 49.30  HT PR  
5 Roos de Boer DC2 52.29  HT  
6 Joni Krom DN1 52.69  HT  
7 Femke Jongenotter DA1 53.04  HT  
8 Kris Aardenburg HB1 53.55  HT  
9 Brian Bloedjes HC2 53.61  HT  
10 Luna den Elsen DC2 53.96  HT  
11 Leon Schot HPB 57.91  HT  
12 Merel Schouten DC2 59.44  HT PR  
13 Anne Schoon DN1 1:07.04  HT PR  
14 Stan de Ruijter HPE 1:16.91  HT PR  
15 Allard Schipper HPA 1:17.10  HT PR  
16 Thijs Zonneveld HPD 1:28.50  HT PR  

3. Uitslag 1000 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Thijs van Tol HC2 1:37.77  HT PR  
2 Kees Molenaar H55 1:39.54  HT  
3 Nancy Molenaar DSA 1:39.97  HT  
4 Brian Bloedjes HC2 1:50.57  HT PR  
5 Femke Jongenotter DA1 1:50.92  HT  
6 Luna den Elsen DC2 1:52.47  HT  
7 Leon Schot HPB 1:55.59  HT  
8 Merel Schouten DC2 2:20.44  HT  

3. Uitslag 300 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

 1 Sanne Veenboer DA4 31.18    
 2 Kees Molenaar H55 31.63    
 3 Thijs van Tol HC2 32.36    
 4 Femke Jongenotter DA1 34.51    
 5 Roos de Boer DC2 35.27    
 6 Leon Schot HPB 36.40    
 7 Patrick Roelands HC1 36.58    
 8 Luna den Elsen DC2 36.86    
 9 Mike Roelands HC1 38.32    
 10 Merel Schouten DC2 38.80  HT PR  
 11 Thomas Jongejans HC2 39.07  PR  
 12 Anne Schoon DN1 41.90  PR  
 13 Allard Schipper HPA 47.00  PR  
 14 Stan de Ruijter HPE 53.04  PR  
 15 Thijs Zonneveld HPD 54.40  PR  
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AL10 Clubwedstrijd LUC 
5 november 2016 

4. Uitslag 1500 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

 1 Kees Molenaar H55 2:34.65    
 2 Thijs van Tol HC2 2:36.36    
 3 Nancy Molenaar DSA 2:37.13    
 4 Sanne Veenboer DA4 2:49.62    
 5 Brian Bloedjes HC2 2:52.54  PR  
 6 Femke Jongenotter DA1 2:56.37    
 7 Joni Krom DN1 2:57.29    
 8 Kris Aardenburg HB1 3:02.39    
 9 Roos de Boer DC2 3:06.99    

AL17 Categoriewedstrijd Junioren 
19 november 2016 

3. Uitslag 1500 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Thijs van Tol HC2 2:25.97  PR  
2 Benno van Tol H50 2:34.77    
3 Brian Bloedjes HC2 2:42.30  PR  

AL18 Clubwedstrijd LUC 
20 november 2016 

1. Uitslag 100 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Kris Aardenburg HB1 12.58  PR  
2 Roos de Boer DC2 12.60  PR  
3 Patrick Roelands HC1 12.62  PR  
4 Mike Roelands HC1 13.10  PR  
5 Leon Schot HPB 13.17  PR  
6 Bram Ursem HB1 13.35    
7 Femke Jongenotter DA1 14.03    
8 Thomas Jongejans HC2 14.18  PR  
9 Allard Schipper HPA 14.76  PR  
10 Anne Schoon DN1 15.31  PR  
11 Stan de Ruijter HPE 15.31  PR  
12 Hamish Castricum HC2 15.32    
13 Finn van den Hoek HPD 15.40  PR  
14 Thijs Zonneveld HPD 24.37    

        
2. Uitslag 500 meter 

 Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Sanne Veenboer DN4 46.47    
2 Kees Molenaar H55 46.85    
3 Brian Bloedjes HC2 48.59  PR  
4 Luna den Elsen DC2 51.17  PR  
5 Roos de Boer DC2 51.74    
6 Femke Jongenotter DA1 51.74    
7 Kris Aardenburg HB1 51.94  PR  
8 Leon Schot HPB 53.26  PR  
9 Bram Ursem HB1 53.72  PR  
10 Mike Roelands HC1 54.00  PR  
11 Patrick Roelands HC1 54.39  PR  
12 Merel Schouten DC2 56.37  PR  
13 Sjoerd Rienks HB2 57.10  PR  
14 Thomas Jongejans HC2 59.35  PR  
15 Wouter Rienks HA2 1:02.38  PR  
16 Anne Schoon DN1 1:02.52  PR  
17 Hamish Castricum HC2 1:07.68  PR  
18 Allard Schipper HPA 1:11.45  PR  
19 Stan de Ruijter HPE 1:14.14  PR  
20 Finn van den Hoek HPD 1:14.93  PR  
21 Thijs Zonneveld HPD 1:26.65  PR  

AL14 Cat. Junioren B en ouder 
12 november 2016 

1. Uitslag 500 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Sanne Veenboer DN4 48.29    
2 Joni Krom DN1 51.89    

        
2. Uitslag 3000 meter 

 Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Sanne Veenboer DN4 5:51.24    
2 Joni Krom DN1 6:19.59  PR   

AL17 Categoriewedstrijd Junioren 
19 november 2016 

1. Uitslag 500 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Thijs van Tol HC2 48.06  PR  
2 Benno van Tol H50 49.07    
3 Brian Bloedjes HC2 50.80  PR  
4 Luna den Elsen DC2 51.77  PR  
5 Roos de Boer DC2 52.92    
6 Kris Aardenburg HB1 54.26    
7 Mike Roelands HC1 55.04  PR  
8 Patrick Roelands HC1 56.29  PR  

        
2. Uitslag 1000 meter 

 Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Luna den Elsen DC2 1:49.36    
2 Kris Aardenburg HB1 1:52.83    
3 Roos de Boer DC2 1:53.92    
4 Mike Roelands HC1 1:57.76  PR  
5 Patrick Roelands HC1 1:58.01  PR  
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AL18 Clubwedstrijd LUC 
20 november 2016 

3. Uitslag 300 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Kris Aardenburg HB1 31.97  PR  
2 Roos de Boer DC2 32.07  PR  
3 Leon Schot HPB 34.33  PR  
4 Hamish Castricum HC2 41.40  PR  
5 Allard Schipper HPA 43.99  PR  
6 Finn van den Hoek HPD 44.27    
7 Stan de Ruijter HPE 48.41  PR  
8 Thijs Zonneveld HPD 51.63  PR  

        
4. Uitslag 700 meter 

  Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Femke Jongenotter DA1 1:15.85  CR PR HT  
2 Patrick Roelands HC1 1:17.85  CR PR  
3 Mike Roelands HC1 1:21.25  PR  
4 Merel Schouten DC2 1:21.42  CR PR  
5 Thomas Jongejans HC2 1:24.88  HT PR  
6 Sjoerd Rienks HB2 1:25.06  PR  
7 Wouter Rienks HA2 1:31.14  CR PR HT  
8 Anne Schoon DN1 1:32.21  CR PR  

        
5. Uitslag 1500 meter 

  Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Sanne Veenboer DN4 2:31.96  HT  
2 Brian Bloedjes HC2 2:34.81  HT PR  
3 Luna den Elsen DC2 2:55.75  HT PR  

        
6. Uitslag 3000 meter 

  Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Kees Molenaar H55 5:07.20    

AL21 Categoriewedstrijd Pupillen 
IJsbaan de Meent - Alkmaar 

27 november 2016 

1. Uitslag 100 meter 
  Pos Naam Cat Tijd   Info  

1 Leon Schot HPB 13.12  PR  
2 Rosa den Elsen DPB 14.37  PR  

        
2. Uitslag 500 meter 

  Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Leon Schot HPB 53.79    
2 Rosa den Elsen DPB 57.71    

        
3. Uitslag 300 meter 

  Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Rosa den Elsen DPB 36.12  PR  

        
4. Uitslag 700 meter 

  Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Leon Schot HPB 1:15.56  CR PR  

 
AL20 Categoriewedstrijd Junioren A/B 

27 november 2016 
1. Uitslag 500 meter 

  Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Sanne Veenboer DN4 47.52    
2 Thijs van Tol HC2 47.89    
3 Patrick Roelands HC1 55.52    
4 Mike Roelands HC1 56.64    

        
2. Uitslag 1500 meter 

 Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Thijs van Tol HC2 2:30.21    
2 Sanne Veenboer DN4 2:34.73    
3 Patrick Roelands HC1 3:08.64  PR HT  
4 Mike Roelands HC1 3:16.87  PR  

        
3. Uitslag 3000 meter 

 Pos Naam Cat Tijd   Info  
1 Thijs van Tol HC2 5:15.18  PR  

PR= Persoonlijk Record 
HT= Handtijd 
DNF= Is niet gefinisht 
DNS= Is niet gestart 
CR= Club Record 
DQ= Gediskwalificeerd  
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Clubkampioenschappen Tussenstand

2 december 2016

Klassement Pupillen Jongens

  Pos Naam Cat 100 m 300 m 500 m 1000 m Punten
 1 Leon Schot HPB 13.12 (1) 34.33 (1) 53.26 (1) 1:55.59 (1) 233.872 
 2 Allard Schipper HPA 14.76 (2) 43.99 (2) 1:11.45 (2)   218.567 
 3 Finn van den Hoek HPD 15.40 (4) 44.27 (3) 1:14.93 (4)   223.763 
 4 Stan de Ruijter HPE 15.31 (3) 48.41 (4) 1:14.14 (3)   231.373 
 5 Thijs Zonneveld HPD 17.36 (5) 51.63 (5) 1:26.65 (5)   259.500 

Klassement Pupillen Meisjes

  Pos Naam Cat 100 m 300 m 500 m 1000 m Punten
  1 Rosa den Elsen DPB 14.37 (1) 36.12 (1) 57.71 (1)   189.760 

Klassement Junioren Heren

  Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m   Punten
 1 Thijs van Tol HC2 47.63 (1) 1:35.55 (1) 2:25.72 (1)  144.062 
 2 Brian Bloedjes HC2 48.59 (2) 1:50.57 (2) 2:34.81 (2)  155.478 
 3 Kris Aardenburg HB1 51.94 (3) 1:52.83 (3) 3:02.39 (3)  169.152 
 4 Patrick Roelands HC1 54.39 (6) 1:58.01 (4) 3:08.64 (4)  176.275 
 5 Mike Roelands HC1 54.00 (5) 1:57.76 (5) 3:16.87 (5)  178.513 
 6 Bram Ursem HB1 53.72 (4)      53.720 
 7 Sjoerd Rienks HB2 57.10 (7)      57.100 
 8 Thomas Jongejans HC2 59.35 (8)      59.350 
 9 Wouter Rienks HA2 1:02.38 (9)      62.380 
 10 Hamish Castricum HC2 1:07.68 (10)      67.680 

Klassement Junioren C en B Dames

 Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m   Punten
 1 Luna den Elsen DC2 51.17 (1) 1:49.36 (1) 2:55.75 (1)  164.433 
 2 Roos de Boer DC2 51.74 (2) 1:53.92 (2) 3:06.99 (2)  171.030 
 3 Merel Schouten DC2 56.37 (3) 2:20.44 (3)    126.590 

Klassement JuniorenA/NeoSenioren/Senioren/Masters Heren

  Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m   Punten
 1 Kees Molenaar H55 46.85 (1) 1:39.54 (1) 2:34.65 (1)  148.170 
 2 Benno van Tol H50 49.07 (2)   2:34.77 (2)  100.660 

Klassement Junioren A/NeoSenioren/Senioren/Masters Dames
  
 Pos Naam Cat 500 m 1000 m 1500 m   Punten
 1 Nancy Molenaar DSA 47.74 (2) 1:39.97 (1) 2:37.13 (2)  150.102 
 2 Femke Jongenotter DA1 51.74 (3) 1:50.92 (2) 2:56.37 (3)  165.990 
 3 Sanne Veenboer DN4 46.47 (1)  2:31.96 (1)  97.123 
 4 Joni Krom DN1 51.89 (4)   2:57.29 (4)  110.987 
 5 Anne Schoon DN1 1:02.52 (5)      62.520 
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Wist u dat…?

• Thijs van Tol niet mee was op kamp?
• Maar dit wel het kamp was waar we voor het eerst in 8 jaar hebben geschaatst?
• Er zelfs 2 nieuwe pupillen mee waren: Thijs Zonneveld en Stan de Ruijter?
• We op schaatskamp de hele nacht door wilden gaan en dat dit bijna gelukt was?
• Dat Mike daar de volgende avond wel last van had, want hij viel in slaap tijdens een kaartspelletje?
• Merel altijd op de grond zit, zelfs op een parkeerplaats tijdens kamp?
• Er steeds meer mensen een helm dragen op het ijs?
• Dat dit er nog veel meer moet worden?
• Er afgelopen clubwedstrijd maar liefst 44 PR’s werden gereden?
• Waarvan 5 een clubrecord?
• De trainers erg trots zijn op hun leden?
• Trainer Patrick niet op klapschaatsen durft te schaatsen?
• De jeugdcommissie druk bezig is met het plannen van een activiteit?
• De datum nog volgt?
• Thijs sneller schaatst dan zijn vader Benno?
• Het één seconde scheelde op de 500 meter en 9 seconden op de 1500 meter?
• Dit ook in de krant werd gepubliceerd en heel Uitgeest het nu weet?
• De strijd tussen Mike en Patrick steeds spannender gaat worden? 
• Dat Anne de schrijfster is van het mooie Sinterklaas gedicht?
• Deze rubriek lastig was aan te vullen? 
• Er toen een aantal dingen in de WhatsApp groep werden geroepen?
• We dit met z’n alle in 10 minuten hebben opgevuld?
• Thijs trots is op zijn eerste clubblad die hij heeft gemaakt als redacteur?
• Peter nog steeds de opmaak voor zijn rekening neemt.
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