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Leden-administratie.
Mvr. M. Hoogeboom Middelweg 59 0251-313758

Lid van Verdienste:     
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Van de redactie
Het schaatsseizoen zit al weer op de helft. 
De eerste winterse buien zijn gevallen en 
er heeft al een dun vliesje ijs op de landijs-
baan gelegen. 

Zelf heb ik eind november een 10km ge-
reden. Wat was het een end! Maar zeker 
trots op de prestatie, net zo trots als op 
deze winter editie. 

Namens de redactie wens ik u een sportief 
en een gezond 2018 toe!

Thijs van Tol
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Van de voorzitter
ZETELROOF. Dit woord werd gebezigd door een raadslid van onze gemeente in de 
richting van een collega raadslid. Het betrof een raadslid, die vermoedelijk tot ver-
bijstering van dit raadslid en vele anderen, een ommezwaai had gemaakt in haar 
stem gedrag, hiermede een einde makend aan de meerderheid in de raad.  

Het woord “zetelroof “is natuurlijk in dit verband on-
gepast en ik wil verklaren waarom. Roven betreft het 
wegnemen van enig goed, dat geheel of gedeeltelijk 
aan een ander toebehoort en dit gaat dan ook nog ge-
paard met geweld of bedreiging met geweld. 

Verder wordt vaak vergeten, dat ieder raadslid een ei-
gen zelfstandige verantwoording heeft en altijd dient 
te kiezen naar eer en geweten. Naar mijn mening 
heeft zij dat in dit geval gedaan. Zij heeft haar gewe-
ten gevolgd in plaats van de mores van haar partij, c.s. 
”met de zijnen“. Ook hoorde ik iemand zeg-
gen, dat nu zij tegen had gestemd, haar 
zetel in de Raad moest ter beschik-
stellen voor een ander, m.a.w. 
zij moest de Raad verlaten. 
Onzin. Zij is gekozen door 
de gemeenschap en zoals 
ik stelde met een eigen 
verantwoordelijkheid en 
zonder last. Blijkbaar is 
menigeen dit onbekend.  

Wij gaan bezien, wat de 
toekomst ons gaat bren-
gen. De laatste weken 
verschijnen in onze “Uit-
geester” iedere keer weer 
allerlei soorten meningen en 
aanbevelingen van diverse men-
sen omtrent school en ijsbaan. Ik 
wil hierop niet ingaan, daar ik vind, dat 
deze nogal eens bezijden de waarheid zijn, 
maar een hiervan wil ik wel ontleden. Iemand beweer-
de namelijk, met een grote stelligheid dat onze ijs-
baan lek is en dat door de beslissing van het hierboven 
aangeduide raadslid er daardoor zorg heeft gedragen, 
dat er niet meer op de baan geschaatst kon worden. 
Betrokkene heeft gelijk door te stellen, dat onze ijs-
baan lek is maar dat is zij al haar hele leven. Dit is 
immer een euvel geweest, maar als het water iets gaat 
zakken, hetgeen door onze ijsmeester nauwkeurig in 

de gaten wordt gehouden, dan wordt de “kraan” open 
gezet en het waterpeil weer op het vereiste niveau 
gebracht. Met andere woorden, schaatsliefhebbend 
Uitgeest heeft nooit hinder ondervonden van deze 
lekkage: die is altijd een gestadige en een constante 
geweest. Zelfs een onderzeeër, die het sop van onze 
ijsbaan zal doorklieven, of een watervliegtuig, die een 
noodlanding gaat maken op de ijsbaan, zal de lekkage 
niet bespoedigen.

Nu ik even verwees naar dat watervliegtuig schoot mij 
nog een ontmoeting te binnen, die ik laatst 

eens had met een gezagvoerder van 
de KLM. Hij had in zijn hoeda-

nigheid als gezagvoerder 
van zijn vliegtuig de lan-

ding ingezet naar Schip-
hol en zag boven onze 
baan een doek hangen 
met als opschrift “Ik 
wil blijven.” Ik heb 
hem uitgelegd, de 
reden hiervan. Hij 
moest hierover la-
chen en vertelde mij 

het volgende.  “In 
mijn werk doe ik nogal 

veel aan hemelvaart. Ik 
zit daarom vaak hoog in 

het zwerk. Dicht bij het he-
melrijk. Je kent het verhaal van 

Adam en Eva. Nadat Adam van de 
belle-fleur, je weet wel, die fel gekleur-

de appel had gegeten, sprak de Heer tot Adam, dat 
hij moest gaan. Uit mijn paradijs. Adam wilde niet en 
sprak toen de door ons gebezigde zin “Ik wil blijven”. 
Je kent verder de geschiedenis. De Heer wilde niet van 
die rare kostgangers en in hun nakie konden Adam en 
Eva het hemelrijk-paradijs verlaten. Je weet, dat het 
hierna nooit meer goed gekomen is met het mensdom. 
De moraal van dit verhaal is duidelijk.  Wees stand-
vastig, doe geen domme dingen, houd alle lijnen open 
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en gewis er zal dan zeker een oplossing komen voor 
jullie´s probleem. En iedere dag een stukje fruit.”

Nu de krachtsverhoudingen in de Gemeenteraad zijn 
veranderd, gaan wij ervan uit, dat er voorlopig rust is 
op dit front. Hopelijk gaan zij nu eens alles rustig be-
kijken en alle `voors en tegens` tegen elkaar afwegen 
en laten bezinken. Dat het helaas zo hoog is opgelo-
pen hebben betrokken gemeenteraadsleden aan zich-
zelf te wijten. Voor dit soort grote vraagstukken voor 
zo´n kleine gemeente dient deze een groot draagvlak 
te hebben. Iedereen kent de problemen, maar ga daar 
dan volwassen mee om.  Geen vliegen afvangen en 
items maken van niemendalletjes. Als dat dan na de 
raadsverkiezingen volgend jaar zo is, dan moet het 
mogelijk zijn alle koppen in een zak te krijgen. Enfin, 
wij wachten af en zijn op 22 november, als bestuur 
vriendelijk met de wethouder Sportzaken uit elkaar 
gegaan.

Sinterklaas heeft ook dit jaar veilig Uitgeest bereikt. 
Wij wachten weer vol spanning af wat hij heeft meege-
bracht. Ik hoop, dat hij als hij straks terug gaat naar 
Spanje even zijn collega Koning Winter benaderd, om 
een goed woordje te doen voor onze gemeente om 
daar, neen niet met een zak van `ja wist ik het maar` 
maar met een zak vorst langs te gaan. Het zal onze 
gemeente echt goed doen.

Begin december wordt de ijsbaan weer in conditie ge-
bracht, zodat deze weer klaar is voor heel schaats-
minnend Uitgeest. Wij zijn wederom optimistisch en 
wachten in spanning de koude golfstromen af en gaan 
ervan uit, dat wij velen dit jaar weer blij en tevree mo-
gen begroeten.

Het bestuur wenst u gezegende kerstdagen en een 
vergevingsgezinde en vredegevend 2018.

Herman van Sambeek.

Elfstedenkoorts?
Het kwik is deze week gezakt naar de 2 graden. De elfstedenkoorts is nog niet begonnen, maar dit zal losbarsten 
zodra het vriespunt is bereikt. Ook bij de IJsclub Uitgeest wordt gehoopt op een koude winter met veel natuurijs. 
De afgelopen clubwedstrijden werden we geplaagd door de wind, maar ondanks dat zijn er wel PR’s gesneuveld 
en is er zelfs een clubrecord gereden door Thijs. 
Nu kijken we uit naar sinter-kerst en nieuw. De dag erna wordt een clubwedstrijd gereden, dus moeten we zater-
dag ochtend maar uitslapen om bij te komen. Want ja, eerder naar huis gaan komt niet in ons woordenboek voor. 
Deze weken weer lekker trainen in de kou en niet meer met 20 graden, zoals de eerste training.

Anne Schoon
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Baanverzorging(landijsbaan)schema 
2017 & 2018
Bij openstelling van de landijsbaan is jullie assistentie hard nodig bij de vele werkzaamheden op en rond de 
ijsbaan. 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   
ijsbaan 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 an  
dere 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

 
 

  
 

 

 

 
Groep 1                          Groep 2 
 

 Naam Telefoonnr.  
1 Koen van Egmond 

(Groepshoofd) 
314913 

2 Klaas Beentjes 314708 
3 Tinus Hopman 316213 
4 Kees Molenaar 314489 
5 André Starreveld 0653510684 
6 Anne Schoon 320020 
7 Kris Aardenburg 25 29 49 
8 Nancy Molenaar 314489 
9 Bram Ursem 31 60 37 
10 Brian Bloedjes 31 34 13 

 
 
Groep 3      Groep 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Naam Telefoonnr.  
1 Patrick den Elsen 

(Groepshoofd) 
312344  

2 Brian Bloedjes 3134413 
3 Nico Goeman 31 03 29 
4 Martijn de Ridder  0653405855  
5 Peter Vosse  314626  
6 Femke Jongeotter 0649388258 
7 Paul Snijder 311788 
8 Josine Putter 0645735762 
9 Hamish Castricum 0653611044 
10 Sanne Veenboer 311969 
11 Thomas Jongejans 314434 

 Naam Telefoonnr.  
1 René van Goethem 

(Groepshoofd) 
314962 

2 Willem Brantjes 310131 
3 Ruud van Egmond 315483 
4 Benno van Tol  316368 
5 Marcel Vosse 314626 
6 Rob de Vries  314240 
7 Leanne Gijzen 0657736568 
8 Thijs van Tol 316368 
9 Esmee Walsmit 0612251295 

 Naam Telefoonnr.  
1 Aad Tock 

(Groepshoofd) 
310726  

2 Joris Beentjes 310168 
3 Joni Krom 315415 
4 Jamie de Vries 314240 
5 Jan Schoenmaker  313728 
6 Merel Schouten 313557 
7 Kim Schoenmaker 313728 
8 Roos de Boer 251756 
9 Nicky Thelose 316188 
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Marathonschaatsen zo gek nog niet
Rondjes, rondjes en nog meer rondjes rijden. Zo denken de meeste er over, maar 
gaat dat ook daadwerkelijk zo?

Ja, natuurlijk wat had u anders verwacht? Dat de ijs-
baan opeens vierkant was geworden? Maar wat ge-
beurt er nou allemaal in die rondjes? Nieuw dit jaar is 
de leidersprijs. Dat is een prijs wat voor degene die de 
meeste rondjes voorop heeft gereden. Kees Molenaar 
heeft die prijs al een keer weten te winnen. Dit werd 
beloond met een lekkere versnapering van de jury.

Er wordt niet alleen voorop gereden, maar ook wor-
den er krachtige strijdplannen gemaakt. Proberen te 
ontsnappen, vervolgens een half rondje voor liggen op 
het peloton en dan net op het laatste moment worden 
in gehaald. Tja het is een harde wereld dat marathon-
schaatsen, maar zeker leuk om aan dat spelletje mee 
te doen.

Pupillen mogen dit seizoen gratis mee rijden met de 
donderdagmiddag marathons. Natuurlijk kun je je-
zelf nog steeds opgeven. Kijk voor meer informatie op 
www.marathonschaatsenalkmaar.nl.

Daarnaast hebben de Masters van Uitgeest de hele ijs-
baan op z’n kop gezet door een verloren po pot. Die 
werd gebruikt voor het verzamelen voor een lekker 
biertje na afloop van hun marathon. Deze pot is nog 
steeds niet gevonden misschien had iemand wel hoge 
nood?

Tussenklassementen Marathon    
       
 positie 1ste wed. 2de wed. 3de. wed. 4de wed. 5e wed. 
  (in punten) 

Pupillen A Heren             
Leon Schot 3 13 13 14 13   

Pupillen A Dames            
Freya Westenberg 3 13 13      
Junioren Heren, D1 en C2           
Brian Bloedjes 15 6   4     
Thijs van Tol 16 7         

C1           
Ruben Stam 3 15,1 14 15,1     

Masters 2            
Willem Brantjes 7 8 8 13   13 
Jan Schoenmaker 10 5 7 14 4   
Kees Molenaar 13 4 6 6 0   
Benno van Tol 14 0 0 8   2 
Jan Hoekstra 18         8 
André Starreveld  0     0   

Masters 3            
Tinus Hopman 5   15,1 11 14 8 
Koen van Egmond 14       5 11 
Rob de Vries 16 6 4 0 0 3 
Rutger Flierman 23     1 0   
André Starreveld        0   
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Schaatsen is een oer-Hollandse traditie. Al jarenlang wordt de Nederlandse bevolking gegrepen door de schaats- 
koorts als het kwik weer onder het vriespunt duikt. IJsclub Uitgeest wil de kinderen uit Uitgeest de mogelijkheid 
bieden om te leren schaatsen om zo generatie op generatie een mooie traditie in stand te houden.

De traditie van het jeugdschaatsen van IJsclub Uitgeest gaat inmiddels terug tot de jaren tachtig. Toen heette het 
nog schoolschaatsen. Een term die nu nog steeds door ons dorp rond zingt.

De opzet van het jeugdschaatsen is de kinderen op een leuke en speelse manier te leren schaatsen. Hierdoor 
kunnen zij na één of meerdere seizoenen goed leren glijden en afzetten. Op de dagen dat er natuurijs ligt kunnen 
zij dan al goed vooruit komen en tochten maken.

Bij een goed diploma en/of voldoende jaren ervaring bij het jeugdschaatsen kan er zelfs worden aangesloten bij 
onze trainingsgroep. Dan ga je gericht trainen en kun je deelnemen aan officiële wedstrijden en wie weet wat daar 
nog uit volgt. Misschien wel een nieuwe wereldkampioen….

Wij vinden het leuk en belangrijk om kinderen enthousiast te maken voor onze sport.
Wij organiseren het jeugdschaatsen al vele jaren met plezier in samenwerking met de Baancommissie Alkmaar 
van het gewest Noord-Holland Utrecht.

Algemene informatie:
• Wij organiseren dit voor kinderen van 7 jaar – 12 jaar.
• Er kunnen 70 kinderen meedoen.
• 12 lessen
• Start op 30 december 2017 en de laatste les is op 17 maart 2018.
• Lessen zijn inclusief vervoer, we gaan met de touringcar naar Alkmaar vanaf het clubhuis in Uitgeest.
• Lestijd in Alkmaar van 10:00 – 11:00 uur. Vertrek uit Uitgeest: 09:15 uur.
 Terug in Uitgeest tussen 11:30 en 11:45
• Wij geven les in groepen verdeeld naar leeftijd en voor zover bekend naar vaardigheid.
 Er zijn twee begeleiders per groep beschikbaar.
• Kinderen krijgen een officieel KNSB schaatsdiploma.
• Afsluiting van de lessen d.m.v. een “alternatieve ” Elfstedentocht” op de IJsbaan in Alkmaar.
• Diploma uitreiking en feestelijke afsluiting in Uitgeest.
• Kosten: € 90 per kind.

Na het behalen van het diploma hopen wij natuurlijk dat kinderen het volgend jaar weer doorgaan. Voor de ge-
vorderden is er na- tuurlijk de gelegenheid om lid te worden van onze trainingsgroep.

Dit is niet alleen voor “talentjes”! Iedereen is welkom, als je maar enthousiast bent. Wij zullen dit zeker stimule-
ren, want de jeugd is ook onze toekomst.

Vincent Rozemeijer – tel: 06 10920909
Nico Goeman. – tel: 0251 310329
e.mail:   jeugdschaatsen@ijsclubuitgeest.nl

Jeugdschaatsen.
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 water     sanitair      cv     dakwerk     Gas 
 

 

 

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

http://www.jeutje.nl
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Net werken, van trapliften tot Weis-
sensee.
Op mijn werk weten een aantal collega’s inmiddels wel dat ik schaats. En dat horen 
ze niet alleen in de winter.  

Tegenwoordig heb je ook zomerijs en Thijs is na een 
paar weken zomer wel weer toe aan een paar rondjes 
op het ijs. Zomerijs in Friesland! Het fietsen doe ik ook 
om een beetje in conditie te komen voor de start van 
het nieuwe seizoen. Ook collega Thomas besloot dit 
jaar mee te fietsen met de fietsgroep. Dus het hele 
jaar door horen mijn collega’s ze dus wel ergens iets 
over schaatsen.

Zo wist mijn collega Janneke dat ik mijn best doe op de 
smalle ijzers, terwijl ze zelf fanatiek op de tennisbaan 
staat. Haar vriend heeft een bedrijf in trapliften en dan 
denk je waar gaat dit heen? Je weet maar nooit hoe 
een koe een haas vangt, waarschijnlijk met een hen-
gel. Die vriend had toevallig nog een aantal schaats-
pakken en zocht nog een gelegenheid om hier iets mee 
te kunnen doen, schaatsers te ondersteunen. Janneke 
vroeg aan mij of ik er interesse in had en dat had ik 
wel. Dus ik de hengel bij de horens gevat en een aantal 
visjes uitgegooid (het ijs lag toch nog niet in de sloot). 
Al vlot had ik beet. Zo waren er een aantal marathon-
rijders, trainingsmaatjes, kornuiten van Thijs etc. die 
wel interesse hadden.

Inmiddels zien jullie het resultaat al op de ijsbaan. De 
rood witte pakken zien er fris en snel uit. Ze zien niet 
alleen fris, ze zijn het ook wel een beetje maar met die 

steeds warmer wordende winters komt het helemaal 
goed. Kees pakte bij de Masters 2 zelfs de leidersprijs 
in het snelle pak! Inmiddels zijn ook de Weissensee 
gangers in het rood wit gestoken. Goed herkenbaar 
straks voor de supporters!

Zo zie je maar weer, netwerken is niet alleen goed voor 
de baas! Alle dank aan Alain van Die van Stannah. Of 
zoals Jan Schoenmaker zei: als het schaatsen niet 
meer gaat, dan een traplift van Stannah op maat.

http://www.jeutje.nl
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Van Multatuli, uit de bundel “Glad en wijd, ligt het ijs”

Mijn schaatsen,
Ik kies een paar schaatsen, geen Engelse, neen,
Met krullen, als wimpels van voren,
Of anders ter hoogte van halfweg, het been,
Met een punt en gericht naar des schaatsrijders scheen,
Als gereed daarin vinnig te boren,
Zo menigeen heeft reeds een wond op die plaats,
Al is ook juist de oorzaak geen Engelse schaats.

En ’s winters. Het water met ketens geboeid,
Van kristal, door Natuur haar gegeven,
De Stroom die des zomers gestaag heeft gevloeid,
Vergunt nu de rijder op ijzer geschoeid,
Op zijn rug als zwaluw te zweven,
Ik zing dus ’t bevriezen van stromen en meer,
En stemde dit vers mijn schaatsen ter eer.

En als gij dan rijdt en gij glijdt op de baan,
Als uw schaatsen u vliegend doen zweven,
Begint dan uw boezem van vreugde te slaan,
Denk dan dat die vreugde hem duur komt te staan,
Die van aalmoes en gaven moet leven,
U bracht de kou vreugde, hem wellicht slechts leed,
Wee hem, die in vreugde zijn broeder vergeet.

Herman van Sambeek.
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Schaatskamp
Dinsdag 24 en woensdag 25 oktober ben ik sa-
men met mijn schaatsmaatjes Thijs en Casper op 
Schaatskamp geweest. Om 10u mochten we ons 
melden op de schaatsbaan in Alkmaar. We werden 
verdeeld in groepen, gelukkig zaten we met z’n 3e 
bij elkaar in 1 groep. We hebben veel geschaatst 
uiteraard. We hebben aan ons bochten techniek 
gewerkt, ook het diep zitten kwam aan bod. De es-
tafettes waren ook erg leuk om te doen. Naast het 
schaatsen hebben we ook bordspelen gedaan zoals 
het: Limmer IJsclub spel. Dat is een eigen gemaakt 
ganzenbord met schaatsregels. 

Tijdens de lunch aten we ons zelf meegebrachte brood. Op de 2e dag mochten we tijdens de lunch kiezen uit een 
tosti of patat. 
Ook hebben we ook nog even op de andere schaatsbaan binnen geschaatst maar daar had ik het snel gezien 
omdat iedereen daar kris kras door elkaar heen gaat. 
We hebben een super leuke 2 dagen gehad met een hoop lol. 

Stan de Ruijter. 
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Weissensee groep IJsclub Uitgeest
Eind januari vertrekken we naar Weissensee om daar van een week schaatsen te ge-
nieten en de alternatieve elfsteden- toertocht te schaatsen.

Het is en blijft een belevenis zo te schaatsen tussen 
bergen en vaak in de sneeuw. De eerste deelnemers 
van IJsclub Uitgeest doen dit al vanaf 1990. Die pio-
niers waren Klaas Beentjes en Cor Tambach. Daarna is 
de groep uitgebreid tot ongeveer 14 deelnemers. Dit 
jaar is de club 9 mensen. We trainen twee tot drie keer 
per week in de Meent in Alkmaar. Op maandag via trai-
ningen van IJsclub Uitgeest en verder op publieksuren 
van de Meent. Speciaal voor lange tochten organiseert 
De Meent Buffelavonden waarbij groepen in gekozen 
tempo een oplopend aantal rondes ( 50-75-100) aan-
een schaatst. Hieraan nemen een aantal mensen van 
IJsclub Uitgeest deel.

Op de foto, in marathonpakken van Stannah Trapliften 
gestoken een aantal Weissenseegangers,  vooraan van 
links naar rechts Tjeerd Kingma, Peter Vosse en Jo-

ris Beentjes. Op de achterste rij van links naar rechts 
Guus Albrecht, Cor Hein Verwer en Cees Heistek. En-
kele leden van de Weissenseegroep ontbreken hier.

Kleding is belangrijk tijdens schaatsen op Weissensee. 
Het moet afgestemd zijn op de omstandigheden. S, 
morgens is het soms min 24 en overdag met de zon 
erbij rond het vriespunt. Als de zon achter de bergen 
verdwijnt zakt de temperatuur weer snel. Wind speelt 
ook een grote rol. Die maakt het guur en de gevoels-
temperatuur is dan erg laag. Het achterste deel van 
het meer ligt tussen steile bergwanden. Daar valt de 
zon niet op het ijs en bij wind is het daar vaak erg 
koud. Laagjes kleding over elkaar geven vaak de beste 
oplossing. De marathonpakken gemaakt van ventile-
rende stof speciaal voor sporten bieden dan een oplos-
sing met dank aan Stannah Trapliften.nl. 
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Ondanks dat we al jaren deelnemen blijft het leuk en 
het is fijn om naar een doel toe te trainen. Ook zijn de 
omstandigheden elk jaar anders. Soms is het ijs spie-
gelglad en zie je de vissen eronder zwemmen. Het is 
als een glasplaat waarop je schaatst en waarbij je door 
de helderheid diep kijkt en een gevoel van hoogtevrees 
krijgt. Dit water is drinkwatervoorziening voor de hele 
streek en men is daar erg zuinig op. De startstreep 
wordt bijvoorbeeld niet met verf maar met limonade 
gekleurd. Het meer is in het midden rond 100 meter 
diep. Veiligheid is dus belangrijk. Het ijs wordt door de 
ijsmeesters vanuit de gemeente “vrijgegeven” dus de 
aangegeven routes zijn veilig. Door wervelingen in het 
water vanwege de diepte is het ijs nooit overal even 
dik. Het is zaak de aangegeven route niet te verlaten 
ondanks dat het erg aantrekkelijk is om op onberoerd 
ijs te schaatsen. 

De dag van de toertocht is het vroeg opstaan geblazen. 
Rond vijf uur. Het startschot gaat om 7.00 uur. Het eer-
ste uur schaatsen is het uitkijken geblazen omdat het 
schemerig is en de scheuren in het ijs slecht zichtbaar 
zijn. Het schaatsen in grote pelotons is elk jaar wen-
nen. Je kunt niet ver vooruit zien en moet bij scheuren 
snel reageren. Zeker vlak na de start worden groepen 
gevormd die elk hun eigen tempo rijden. Snelle rij-
ders proberen dan in te halen en nemen risico’s vaak 
ten koste van anderen. Als de groepen eenmaal zijn 
gevormd komt dit wat tot rust en kan je wat meer ont-
spannen rijden. Toch zie je regelmatig mensen buite-
lingen maken en soms anderen in hun val meenemen. 
Zeker na de eerste honderdkilometer als de vermoeid-
heid wat begint op te spelen is de reactiesnelheid wat 
minder en is het zaak zo geconcentreerd mogelijk te 
blijven schaatsen en te anticiperen op scheuren. De 
zogenaamde toerschaatsen zijn flink in opmars.  Deze 
kan je onder isolerende schoenen klikken. De ijzers 
hiervan hebben een flinke hoge aanloop aan de voor-
zijde zodat het ijzer niet vastloopt in een scheur maar 
er weer makkelijk uitloopt. Die wetenschap geeft wat 
meer ontspanning bij het schaatsen op ijs waarin 
scheuren zitten. 

Het meer ligt op 930 meter boven zeeniveau wat 
maakt dat het “ijs-zeker” is. Het parcours is elk jaar 
wisselend afhankelijk van de toestand van het ijs. Het 
meer is grofweg in twee delen te splitsen. Het rech-
terdeel, het “kleine meer ”grenzend aan het dorp en 
het “grote meer” links van de brug over het meer. Hier 
is het erg diep en moet het flink vriezen om daar te 
kunnen rijden. Is dat het geval dan zijn er 8 ronden 
van 25 km. Te gaan en anders volgen we de lussen die 
aangegeven zijn op het “kleine meer” die telkens rond 
de 16 km zijn.
Het is fijn grote rondes te maken omdat je dan het hele 
meer ziet en het wat afwisseling geeft. Dat is prettig 
als je bedenkt dat je tussen de acht en negen uur bezig 
bent met de200 km. 

De verzorging is zonder meer goed. Veel vrijwilligers 
zorgen voor thee, sportdrank, en soep. Ook stukjes 
mandarijn, rozijnen en krentenbrood liggen voor het 
grijpen. Stempelen is gelukkig niet meer nodig na de 
intreding van digi tijdopname via de transponder die je 
om de enkel draagt. Zo is het verloop via de webcam 
ook voor thuisblijvers goed te volgen.

Natuurlijk gaan we ook voor de gezelligheid. Het is 
een week ontspanning en een dag inspanning. Over-
dag wordt er serieus getraind om weer te wennen aan 
het natuurijs maar daarna nemen we even een biertje 
en gaan we s ’avonds met elkaar een hapje eten in 
een van de restaurants. Juist het dorp aan de rand 
van het meer wat op toerisme is ingesteld maakt deze 
toertocht veel aantrekkelijker ten opzichte van andere 
tochten die in het buitenland worden georganiseerd 
zoals in Finland, in Italië, in Canada of in Argentinië. 

We zien er weer naar uit!

Joris Beentjes
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Hij was de echte bikkel van de Hel van 1963. George 
Schweigmann finishte als laatste in de zwaarste Elfste-
dentocht ooit, die door slechts 127 van de tienduizend 
deelnemers werd uitgereden. 
In zijn knie zaten krammen, die er tijdens de tocht 
waren ingezet, nadat hij een schaats tegen zijn been 
kreeg. Na de tocht kon hij even niet werken. Die tijd 
gebruikte hij voor een enquête onder de andere 68 
toerrijders, die de tocht hadden uitgereden. Dit vorm-
de het document “de mannen van 1963” wat weer de 
basis was voor de film “de Hel van 1963”.
Inclusief die van 1963 zou Schweigmann acht Elfste-
dentochten uitrijden, waarmee hij een van de record-
houders werd. Schweigmann overleed 19 oktober j.l.. 
Op 92 jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaan-

val is hij tot het laatste moment gezond gebleven. Hij 
woonde nog in zijn eigen bungalow in Leeuwarden. ’s 
Morgens maakte hij een 20 kilometer lange fietstocht, 
deed daarna yoga-oefeningen en ’s middags werkte hij 
in de tuin. Aldus zijn zoon Guus. Bewegen was zijn 
motto. Schaatsen zijn passie.
Schweigmann werd geboren in Sneek. Zijn grootvader 
behoorde tot de Westfaler kooplieden, die eind 19de 
eeuw naar Nederland kwamen en veel van de grote 
winkelconcerns V&D, C&A, Kreymborg enz. zouden op-
richten.
De ouders van Schweigmann zouden al snel daarna 
naar Leeuwarden verhuizen. Zelf wilde hij naar de Ho-
gere Textielschool, maar de oorlog en zijn gedwongen 
uitzending naar Duitsland, staken daar een stokje voor. 

Friese winkelier met acht elfsteden-
kruisjes
Dit kopte de Volkskrant van 27 november 2017.
Het betrof hier George Schweigmann (1924 – 2017) een foto van deze man was ge-
plaatst. Onder de foto stonden de volgende zinnen; Met krammen in zijn knie, reed 
hij de zwaarste tocht ooit uit, die van 1963. George Schweigmann is tot zijn overlij-
den blijven sporten. 
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Na de oorlog kreeg hij een baantje in de distributie van 
de goederen, die in het kader van de Marshallhulp naar 
Nederland waren gezonden. Tijdens een schaatstocht 
in Grouw ontmoette hij zijn echtgenote, wiens vader 
een wolwinkel had. Die gaf hem de kans voor hem een 
filiaal in Alkmaar te openen onder de naam “Naald-
kunst”. Dat wist hij uit te bouwen in 1957 kreeg hij de 
kans onder de naam Schweigmann zijn eigen winkel in 
kindermode in Leeuwarden te beginnen, een zaak die 
nog altijd bestaat en nu door zijn oudste zoon wordt 
geëxporteerd. ”Mijn vader ging altijd stoffen inkopen in 
Amsterdam. Voordat hij dan naar Leeuwarden terug-
ging, schaatste hij een uurtje op de Jaap Edenbaan”. 
Aldus zoon Guus. Zo bleef hij in vorm. Toen tussen 
1963 en 1985 heel lang geen Elfstedentocht werd ge-
houden, deed Schweigmann mee aan de alternatieve 
tochten in Zweden. Daar ontdekte hij de Zweedse ver-
sie van de Friese doorloper, een schaats, die zo aan 
een gewone schoen kon worden gehaakt. Toen in de 
Elfstedentocht van 1985 voor het oog van de camera 
een blond Zweeds meisje, met Pippi Langkousvlech-
ten, daarop heel snel een kluunplaats wist over te ste-

ken, werd de ̀ kluunschaats´ razend populair. Intussen 
reeg Schweigmann de bestuursfuncties aan elkander 
ondanks zijn drukke werkzaamheden. Hij was een van 
de initiatiefnemers van een parkeergarage in Leeuwar-
den en Leeuwarden Lichtstad. 25 jaar zat hij namens 
de rijders in het bestuur van de Koninklijke Vereniging 
Friese Elfsteden, de enige bestuurder die het recht had 
om ook mee te schaatsen als de tocht werd gehouden. 
Ook was hij jarenlang  penningmeester van de Vrien-
den van het Eerste Friese schaatsmuseum te Hinde-
loopen.
Schweigmann reed  zijn eerste Elfstedentocht in 1942 
op 17 jarige leeftijd. Zijn laatste was in 1997.Hiermee 
is hij meer Fries, dan menig Fries met een langere 
stamboom.
Schweigmann´s vrouw, Mia Vergnes overleed drie 
jaar geleden. Hij had acht kinderen, vijf zonen en drie 
dochters. Met echte schaatsgenen.

George Schweigmann moge u ruste in vrede.

Herman van Sambeek.



18  IJsclubblad  -  Winter 2017-2018 IJsclubblad  -  Winter 2017-2018   19

IJsclub Uitgeest

De Doorgeefpen

IJsclub Uitgeest

Wat is je naam: Merel Schouten
Wat is je geboorteplaats: Uitgeest
Hoe oud ben je nu: 15 jaar
Heb je nog broers/zussen: 1 zusje: Pien
Wat zijn je hobby’s: Frutselen en tekenen
Op welke school zit je nu: Jac. P. Thijsse College
Wat is je lievelingseten: Vrijwel alles wat ongezond is
Welk tv-programma vind je leuk: Chantal blijft slapen, Expeditie Robinson
Wie is je idool: Heb ik niet
Van wat voor muziek houd je: Filmmuziek en liedjes waar een lekkere beat in zit
Wat zou je doen met 1 miljoen: Een huis met zwembad kopen met een rode Ferrari en een hobby schuur 
erbij
Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen: Ik ga 
3x per week naar de sportschool
Waarom heb je gekozen voor schaatsen: Omdat ik het leuk 
vindt
Je hebt een hekel aan: Tegen wind en negatieve mensen
Je kunt genieten van: Knutselen en binnen zitten als het 
sneeuwt met kerstmuziek op
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen: Uit een vliegtuig 
springen en bungeejumpen
Je zou eventueel emigreren naar: Spanje
Je kunt absoluut niet: Zingen
Wie is je favoriete schaatser/ster: Heb ik niet
Wat wil je later worden: Architect?
Wat is je favoriete vakantie bestemming: Spanje, Portugal en 
Zwitserland
Hoe lang zit je al op schaatsen: 2,5 jaar
Wat is je leukste kamp ervaring: Het hele kamp
Aan wie geef je de pen door: Mike Roelands
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Clubkleding
Nieuw assortiment schaatskleding IJsclub Uitgeest!! Nu inclusief thermo schaatsjack!! 
Na de wedstrijdpakken kunnen we nu ook thermo schaatsjacks aanbieden. Deze jacks bieden bescherming bij 
stevige vorst. We kunnen die aanbieden voor een prijs van € 85,-.
Dit jack zat voorheen niet in het assortiment schaatskleding.
Het jack gaat geen deel uitmaken van het kledingfonds. Weer een stap vooruit in het assortiment.

Voor de bedragen van het kledingfonds veranderd er niets. Voor de volwassenen en de mensen die geen prijs 
stellen op het kledingsfonds maakt het wel veel uit.
Slikker heeft een jack laten ontwikkelen met een windstopper aan de voorzijde en een wat lichtere stoffen 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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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

Snijder
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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 
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Baselga di Piné 3 maart 1996 
Wereldrecords sneuvelen tijdens 24 uurs-race, een terugblik.

Ploegenpresentatie 24 uurs-race Baselga di Pine, 2 maart 1996 Foto: Willem Benschop.

Aan het einde van de vorstperiode in 1996 staat de 
teller op 39 natuurijs wedstrijden die in Nederland 
verreden zijn. Begin februari leek zelfs de 15e Elfste-
dentocht binnen bereik. In heel Nederland was de te-
leurstelling groot toen het Elfstedenbestuur het niet 
aandurfde om een tocht uit te schrijven. Hoewel begin 
maart de meeste marathonschaatsers naar het einde 
van het seizoen snakken is blijkt er bij een select ge-
zelschap voldoende animo om deel te nemen aan de 
24 uurs-race in Baselga di Piné.
In samenwerking met de Italianen organiseert SISKU 
uit Ter Aar (reisbureau voor sportreizen en cultuurwis-
selingsevenementen) op de ijsbaan van het dorp in de 
Dolomieten de monsterrace. In 1996 vindt de achtste 
editie van het evenement plaats. Individueel of als es-
tafetteteam kan er aan de wedstrijd worden deelge-
nomen.
 
Aan de start verschijnen acht teams. Vijf daarvan zijn 
afkomstig uit Nederland, twee uit Italië en het Euromix-
team is samengesteld uit rijders uit diverse landen. De 
wedstrijd wordt een slijtageslag. “Vooral ’s nachts is 

het zwaar als de temperatuur fors onderuitgaat”, ver-
telt B-rijder Niels Kamperman uit Almere-haven aan 
het handjevol pers langs de ijsbaan. Het meest irritant 
vindt Kamperman (juniorenteam N/U) de klok langs 
de ijsbaan, waarop de tijd in het holst van de nacht stil 
lijkt te staan.

Yoeri Lissenberg maakte deel uit van het marathon-
team Amsterdam. Samen met Richard Pet, Theo van 
Opzeeland, Eric-Jan Hagendoorn, Stefan Bakker en 
Marcel Huismans strijden zij voor de overwinning.
Na 24 uur schaatsen blijkt er door de Amsterdammers 
ruim 895 km afgelegd te zijn. Dat is ruim genoeg voor 
de overwinning én om het wereldrecord scherper te 
stellen! Na afloop meldt Yoeri Lissenberg dat door de 
snelle aflossingen en het hoge aanvangstempo (40 km 
p/u) de concurrentie is stuk gereden. Het allrounders-
team onder aanvoering van Richard Touber uit Stiens 
eindigt als tweede. Het damesmarathonteam Amster-
dam doet bepaald niet onder voor de prestaties van de 
mannen. Lilian van Tol, Lisette van Dijk, Marjan Mager, 
Sonja Groot, Judith Rem en Janneke Dickhout leggen 
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in totaal 2063 ronden af én vestigen daarmee óók een 
nieuw wereldrecord (825 kilometer)!

De Witrussin Svetlana Titova eindigt als eerste indivi-
duele rijdster. In 24 uur legt zij 349 kilometer af. Een 
jaar later (1997) wordt dat record ruim verbeterd door, 
de Nederlandse, Marja Ridder. Bij de mannen is het 
record (anno 2017) in handen van het marathonfeno-
meen Jan Roelof Kruithof. In 1994 legde hij in Baselga 
di Piné een afstand af van 655 km.

De 24 uur van Baselga di Piné in 1996 wordt afgeslo-
ten met een feestelijk banket. Aan het woord komt de 
ploegleider van marathonteam Amsterdam, Cees Lis-
senberg. In een vlammend betoog roept hij op om ook 
in Nederland een 24-uursrace te organiseren...!!

HollandCup
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Wedstrijduitslagen
Ook dit seizoen worden er weer wedstrijden gereden op 
de IJsbaan de Meent in Alkmaar. Hier op de volgende 
bladzijdes staan een aantal uitslagen van club (LUC)/ 
categorie (BAAN) wedstrijden. Vanaf het begin van het 
seizoen zijn de trainers druk bezig om hun pupillen in top 
vorm te krijgen. Vooral bij de gebroeders Roelands lukt 
dit. Zij rijden onder welke omstandigheden dan ook een 
persoonlijk record. Helaas zijn de omstandigheden tot 
nu toe nog niet goed geweest. Iedereen hoopt natuurlijk 
op die zuidwester wind waardoor je alles wind mee hebt.

Naast de club en categoriewedstrijden zijn er natuurlijk 
ook nog een hoop andere wedstrijden gereden. Hieron-
der even de opvallendste tijden: Leon Schot (HPA) ver-
beterde zijn 500 meter tijd in Thialf in een zeer snelle 
tijd en bracht de klok op 51.16. Thijs van Tol reed na de 
3de clubwedstrijd nog een 10km. Hij reed helaas net niet 
onder de 19 minuten (19:00.06), maar wel een clubre-
cord. Ook verbeterde hij het clubrecord op de 700 meter 
van Paul Snijder. Ruben Stam reed aan het begin van het 
seizoen een 3km. Hij verbrak daarmee het eeuwen oud 
record van Willem Brantjes uit 1992 en zette een nieuw 
clubrecord in met 4:22.74.
Voor overige uitslagen en clubrecords kunt u op onze 
website een kijkje nemen. Trainingsgroep -> Uitslagen.
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Pos Cat Info

1 DSA HT
2 DB1
3 DPA

Pos Cat Info

1 HB1
2 DSA
3 HPA PR
4 DB1
5 DPA

Pos Cat Info

1 DSA
2 DB1 PR
3 DPA

Pos Cat Info

1 HB1
2 HPALeon Schot 1:46.62

AL3 Categoriewedstrijd
IJsbaan de Meent - Alkmaar

15 oktober 2017

4. Uitslag 1000 meter

Naam Tijd

Thijs van Tol 1:39.67

Rosa den Elsen 35.63

1. Uitslag 100 meter

2. Uitslag 500 meter

3. Uitslag 300 meter

Naam Tijd

Sanne Veenboer 30.30
Luna den Elsen 32.46

Leon Schot 51.54
Luna den Elsen 52.23
Rosa den Elsen 57.48

Naam Tijd

Thijs van Tol 49.92
Sanne Veenboer 50.95

Rosa den Elsen 14.50
Luna den Elsen 13.36
Sanne Veenboer 12.18

Naam Tijd

AL6 LUC 
IJsbaan de Meent - Alkmaar 22 

oktober 2017 
 

 1. Uitslag 100 meter  

 
Pos 

 
Naam 

 
Cat 

 
Tijd Info 

1 Kees Molenaar H55 12.45 
2 Roos de Boer DB1 12.62 HT 
3 Luna den Elsen DB1 12.64 PR 
4 Leon Schot HPA 12.82 HT 
5 Benno van Tol H50 13.02 

6 Rosa den Elsen DPA 13.11 PR 
7 Joni Krom DN2 13.45 HT 
8 Stan de Ruijter HPD 15.28 

9 Chris Wokke HPB 15.34 

10 Thijs Zonneveld HPC 17.43 

11 Casper Schut HPC 21.04 

  
2. Uitslag 500 meter 

 

 
Pos 

 
Naam 

 
Cat 

 
Tijd Info 

1 9 Kees Molenaar H55 49.05 
2 11 Sanne Veenboer DSA 49.52 

3 34 Brian Bloedjes HB1 49.57 HT 
4 10 Benno van Tol H50 50.12 

5 1 Thijs van Tol HB1 50.39 

6 38 Luna den Elsen DB1 51.95 

7 24 Joni Krom DN2 52.99 

8 35 Roos de Boer DB1 53.57 

9 17 Leon Schot HPA 53.72 

10 28 Femke Jongenotter DA2 54.98 

11 3 Patrick Roelands HC2 55.04 

12 2 Mike Roelands HC2 56.74 

13 16 Stan de Ruijter HPD 1:15.48 

14 41 Chris Wokke HPB 1:18.45 FL 
15 15 Thijs Zonneveld HPC 1:33.80 

16 22 Casper Schut 
37 Rosa den Elsen 

HPC 
DPA 

1:41.71 
DNS 

AL6 LUC 
IJsbaan de Meent – Alkmaar 

 22 oktober 2017 
 3. Uitslag 300 meter  

 
Pos 

 
Naam 

 
Cat 

 
Tijd Info 

1 Kees Molenaar H55 31.31 
2 Benno van Tol H50 32.19 

3 Roos de Boer DB1 32.99 

4 Luna den Elsen DB1 33.07 

5 Leon Schot HPA 33.70 

6 Joni Krom DN2 33.75 

7 Stan de Ruijter HPD 44.21 PR 
8 Chris Wokke HPB 44.47 

9 Casper Schut HPC 1:00.29 

10 Thijs Zonneveld 
Rosa den Elsen 

HPC 
DPA 

1:03.44 
DNS 

  
4. Uitslag 1500 meter 

 

 
Pos 

 
Naam 

 
Cat 

 
Tijd Info 

1 Thijs van Tol HB1 2:38.43 
2 Sanne Veenboer DSA 2:47.41 HT 
3 Femke Jongenotter DA2 2:57.22 HT 
4 Patrick Roelands HC2 3:00.07 HT 
5 Mike Roelands 

Brian Bloedjes 
HC2 
HB1 

3:08.21 
DQ 
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Pos Cat Info

1 DSA
2 HPB PR
3 DB1
4 HPD
5 DPA
6 DN2
7 HC1
8 HPC
9 HPC PR

Pos Cat Info

1 H55
2 HB1
3 HB1
4 H50
5 DSA
6 HB2
7 DB1
8 HC2 HT
9 HC2

10 DB1 HT
11 DPA
12 HB1
13 DN2
14 HPB PR
15 HC1
16 HPD PR
17 HPC
18 HPC PR

Naam Tijd

AL11 LUC

4 november 2017
IJsbaan de Meent - Alkmaar

Chris Wokke 14.42
Merel Schouten 14.84

Sanne Veenboer 12.41

1. Uitslag 100 meter

2. Uitslag 500 meter

Naam Tijd

Thijs Zonneveld 16.87
Casper Schut 19.34

Allard Schipper 16.79

Rosa den Elsen 15.21
Anne Schoon 15.34

Stan de Ruijter 15.13

Kees Molenaar 48.76
Thijs van Tol 49.41
Brian Bloedjes 49.52
Benno van Tol 49.79
Sanne Veenboer 49.86
Kris Aardenburg 52.66
Luna den Elsen 52.90
Patrick Roelands 53.02
Mike Roelands 54.83
Merel Schouten 58.05
Rosa den Elsen 1:00.69
Thomas Jongejans 1:01.40
Anne Schoon 1:07.51
Chris Wokke 1:11.38
Allard Schipper 1:12.40
Stan de Ruijter 1:13.70
Thijs Zonneveld 1:25.39
Casper Schut 1:29.64

Pos Cat Info

1 H55
2 HB1
3 H50
4 HB1
5 DSA
6 HB2
7 HC2
8 HC2
9 DB1

10 HB1 PR

Pos Cat Info

1 HB1 HT

AL11 LUC

4 november 2017
IJsbaan de Meent - Alkmaar

3. Uitslag 1500 meter

Naam Tijd

Kees Molenaar 2:34.87
Thijs van Tol 2:37.57
Benno van Tol 2:38.01
Brian Bloedjes 2:39.09
Sanne Veenboer 2:46.52
Kris Aardenburg 2:52.16
Patrick Roelands 2:54.42
Mike Roelands 2:55.47
Luna den Elsen 3:03.57
Thomas Jongejans 3:09.00

4. Uitslag 3000 meter

Naam Tijd

Thijs van Tol 5:29.45

AL13 BAAN 
IJsbaan de Meent - Alkmaar 

11 november 2017 

1. Uitslag 500 meter 
 

 
Pos Naam 

 
Cat 

   
Tijd Info 

1 Patrick Roelands HC2   51.11 PR 
2 Leon Schot HPA   51.36 

3 Femke Jongenotter DA2   51.95 

4 Mike Roelands HC2   53.38 

5 Thomas Jongejans HB1   1:00.25 
 

________________________ 2. Ui t s l ag 1 0 0 0 met er _______________________ 
 
Pos Naam Cat   Tijd Info 

1 Leon Schot HPA   1:48.00 
2 Femke Jongenotter DA2   1:49.31 
3 Patrick Roelands HC2   1:49.73 PR 
4 Mike Roelands HC2   1:54.41 PR 
5 Thomas Jongejans HB1   2:02.41 

 

Pos Cat Info

1 DSA
2 H55

HC2 PR
4 HB1
5 HC2 PR
6 HB1 PR
7 H50

DB1
9 DN2

10 DA2
11 HPB PR
12 HB1
13 DPA
14 HPD
15 HPA

DSA
HC1

Sanne Veenboer 12.23

Naam Tijd

AL17 LUC

25 november 2017
IJsbaan de Meent - Alkmaar

Mike Roelands 12.74
Brian Bloedjes 12.77

Kees Molenaar 12.45
Patrick Roelands 12.45
Thijs van Tol 12.63

Luna den Elsen 13.15
Joni Krom 13.57

Benno van Tol 13.15

Rosa den Elsen 14.94

Femke Jongenotter 13.98
Chris Wokke 14.14

1. Uitslag 100 meter

Nancy Molenaar DNS
Allard Schipper DNS

Jari Kuipers 15.91
Stan de Ruijter 15.14

Thomas Jongejans 14.79
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Pos Cat Info

1 DSA
2 HPB PR
3 DB1
4 HPD
5 DPA
6 DN2
7 HC1
8 HPC
9 HPC PR

Pos Cat Info

1 H55
2 HB1
3 HB1
4 H50
5 DSA
6 HB2
7 DB1
8 HC2 HT
9 HC2

10 DB1 HT
11 DPA
12 HB1
13 DN2
14 HPB PR
15 HC1
16 HPD PR
17 HPC
18 HPC PR

Naam Tijd

AL11 LUC

4 november 2017
IJsbaan de Meent - Alkmaar

Chris Wokke 14.42
Merel Schouten 14.84

Sanne Veenboer 12.41

1. Uitslag 100 meter

2. Uitslag 500 meter

Naam Tijd

Thijs Zonneveld 16.87
Casper Schut 19.34

Allard Schipper 16.79

Rosa den Elsen 15.21
Anne Schoon 15.34

Stan de Ruijter 15.13

Kees Molenaar 48.76
Thijs van Tol 49.41
Brian Bloedjes 49.52
Benno van Tol 49.79
Sanne Veenboer 49.86
Kris Aardenburg 52.66
Luna den Elsen 52.90
Patrick Roelands 53.02
Mike Roelands 54.83
Merel Schouten 58.05
Rosa den Elsen 1:00.69
Thomas Jongejans 1:01.40
Anne Schoon 1:07.51
Chris Wokke 1:11.38
Allard Schipper 1:12.40
Stan de Ruijter 1:13.70
Thijs Zonneveld 1:25.39
Casper Schut 1:29.64

Pos Cat Info

1 H55
2 HB1
3 H50
4 HB1
5 DSA
6 HB2
7 HC2
8 HC2
9 DB1

10 HB1 PR

Pos Cat Info

1 HB1 HT

AL11 LUC

4 november 2017
IJsbaan de Meent - Alkmaar

3. Uitslag 1500 meter

Naam Tijd

Kees Molenaar 2:34.87
Thijs van Tol 2:37.57
Benno van Tol 2:38.01
Brian Bloedjes 2:39.09
Sanne Veenboer 2:46.52
Kris Aardenburg 2:52.16
Patrick Roelands 2:54.42
Mike Roelands 2:55.47
Luna den Elsen 3:03.57
Thomas Jongejans 3:09.00

4. Uitslag 3000 meter

Naam Tijd

Thijs van Tol 5:29.45

AL13 BAAN 
IJsbaan de Meent - Alkmaar 

11 november 2017 

1. Uitslag 500 meter 
 

 
Pos Naam 

 
Cat 

   
Tijd Info 

1 Patrick Roelands HC2   51.11 PR 
2 Leon Schot HPA   51.36 

3 Femke Jongenotter DA2   51.95 

4 Mike Roelands HC2   53.38 

5 Thomas Jongejans HB1   1:00.25 
 

________________________ 2. Ui t s l ag 1 0 0 0 met er _______________________ 
 
Pos Naam Cat   Tijd Info 

1 Leon Schot HPA   1:48.00 
2 Femke Jongenotter DA2   1:49.31 
3 Patrick Roelands HC2   1:49.73 PR 
4 Mike Roelands HC2   1:54.41 PR 
5 Thomas Jongejans HB1   2:02.41 

 

Pos Cat Info

1 DSA
2 H55

HC2 PR
4 HB1
5 HC2 PR
6 HB1 PR
7 H50

DB1
9 DN2

10 DA2
11 HPB PR
12 HB1
13 DPA
14 HPD
15 HPA

DSA
HC1

Sanne Veenboer 12.23

Naam Tijd

AL17 LUC

25 november 2017
IJsbaan de Meent - Alkmaar

Mike Roelands 12.74
Brian Bloedjes 12.77

Kees Molenaar 12.45
Patrick Roelands 12.45
Thijs van Tol 12.63

Luna den Elsen 13.15
Joni Krom 13.57

Benno van Tol 13.15

Rosa den Elsen 14.94

Femke Jongenotter 13.98
Chris Wokke 14.14

1. Uitslag 100 meter

Nancy Molenaar DNS
Allard Schipper DNS

Jari Kuipers 15.91
Stan de Ruijter 15.14

Thomas Jongejans 14.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige wedstrijden voor 2018: 

 

Pos Cat Info

1 HB1
2 H55
3 DSA
4 HB1
5 H50
6 HC2 PR
7 HC2 PR
8 DB1
9 DN2

10 HPA
11 DA2
12 HB1
13 DPA
14 DB1
15 DN2
16 HPB
17 HPD
18 HPA

DSA
HC1

Pos Cat Info

1 H55
2 HB1
3 HC2 PR
4 H50
5 HC2 PR
6 HPA
7 DSA
8 DA2
9 DN2

10 DB1
11 DB1
12 HB1 FL
13 HB1 HT
14 DN2
15 HPB
16 HPD

DSANancy Molenaar DNS

Anne Schoon 2:30.23
Chris Wokke 2:35.80
Stan de Ruijter 2:38.50

Merel Schouten 2:01.45
Brian Bloedjes 2:02.53
Thomas Jongejans 2:16.71

Femke Jongenotter 1:52.64
Joni Krom 1:56.53
Luna den Elsen 1:56.65

Mike Roelands 1:49.80
Leon Schot 1:50.51
Sanne Veenboer 1:50.57

Thijs van Tol 1:44.50
Patrick Roelands 1:46.54
Benno van Tol 1:48.99

3. Uitslag 1000 meter

Naam Tijd

Kees Molenaar 1:42.94

AL17 LUC

25 november 2017
IJsbaan de Meent - Alkmaar

2. Uitslag 500 meter

Naam Tijd

Brian Bloedjes 49.13
Kees Molenaar 49.24
Sanne Veenboer 49.53
Thijs van Tol 49.68
Benno van Tol 50.62
Patrick Roelands 50.75
Mike Roelands 51.53
Luna den Elsen 53.77
Joni Krom 53.82
Leon Schot 54.05
Femke Jongenotter 54.91
Thomas Jongejans 1:00.42
Rosa den Elsen 1:01.07
Merel Schouten 1:01.92
Anne Schoon 1:09.38
Chris Wokke 1:12.65

Allard Schipper DNS

Stan de Ruijter 1:19.18
Jari Kuipers 1:22.73
Nancy Molenaar DNS

Pos Cat Info

1 HB1
2 HC2 PR
3 HC2 PR
4 DB1
5 HPA
6 DB1

Pos Cat Info

1 HB1
2 HC2 PR
3 HC2 PR
4 DB1
5 HPA

DB1

Naam Tijd

AL20 BAAN
IJsbaan de Meent - Alkmaar

9 december 2017

Naam Tijd

1. Uitslag 500 meter

2. Uitslag 1500 meter

Leon Schot 52.68
Roos de Boer 52.77

Mike Roelands 50.64
Luna den Elsen 51.81

Patrick Roelands 48.91
Thijs van Tol 48.20

Thijs van Tol 2:34.31
Patrick Roelands 2:41.93
Mike Roelands 2:45.91
Luna den Elsen 2:57.42
Leon Schot 3:03.50
Roos de Boer DNS

Datum Wedstrijd Onderdelen 
7-jan 5de Clubwedstrijd 100-500-1000m 
27-jan Clubkampioenschappen Pupillen: 100-500-300m 

Overig: 500,1000,1500m 
28-jan Categoriewedstrijd 100-500-300m 
4-feb Baanselectie + YCF Onbekend 
18-feb Volharding Bokaal 500-1000-1500-3000m 
24-feb 6de clubwedstrijd Supersprint 
3-mrt Categoriewedstrijd 500-3000m 
4-mrt Jeugdschaatswedstrijd 100-300m 
11-mrt Fortysix Bokaal Supersprint 
17-mrt 7de Clubwedstrijd Onbekend 

PR = Persoonlijk record 

HT = Hand tijd 

CR = Clubrecord 

FL = Gevallen 

DNS = Niet gestart 

DNF = Niet gefinisht 

WDR = Teruggetrokken uit race 

RS = Herstart 
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Wist u dat…

•  Als Thijs Zonneveld een PR rijdt hij van zijn ouders een MC flurry krijgt?
•  Als Stan een PR rijdt hij van zijn ouders €1,- krijgt?
•  Stan zaterdag 25 nov zijn 1e 1000m reed?
•  Dit erg goed ging?
•  Het meteen een PR opleverde?
•  En dus €1,- van zijn ouders krijgt 
•  Thijs Zonneveld tijdens een wedstrijd naar zijn supporters kan zwaaien?
•  Tinus zijn briefjes was vergeten mee te nemen naar de training?
•  We de training van de week ervoor toen hebben gedaan?
•  Hij dat briefje nog steeds in zijn zak had?
•  We alleen nog maar tegenwind hebben gehad met de clubwedstrijden?
•  Bram zich afvroeg of de training doorgaat met code rood?
•  U ons ook kunt volgen op Facebook en Instagram?
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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.




