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Van de redactie
Hallo allemaal,
Ook in deze rare tijd hebben wij een clubblad samengesteld.
Dit keer alleen digitaal wegens sluiting van
de drukkerij.
We hopen dat iedereen gezond blijft en we
ons kunnen opmaken voor een mooie winter
Anne, Femke, Joni en Nicky.

foto voorpagina: deelnemers Clubkampioenschappen 2019-2020.
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Van de voorzitter
Zo loopt er weer een jaargetijde naar zijn einde, die volgens een ieder “de wintertijd”
wordt genoemd. De klimatologische omstandigheden die dit met zich mee behoren
te brengen, werden helaas ook dit jaar weer ontbeert. Geen sneeuw, ijzel, laat staan
vorst maakten zich van de toestand meester.
Het was weer een “jammerlijk niets” met Koning Winter. Het lijkt wel of dat hij van zijn stee is gejaagd
of weggevlucht naar een onbekende bestemming. Ik
denk, dat men zich zorgen moet gaan maken over de
woonplaats van deze man. Er dient een opsporingsbevel te worden uitgevaardigd, om te kunnen vaststellen, dat hij nog in leven is, zodat het mogelijk is, dat
hij het komende jaar datgene weer kan doen, waarvoor hij wordt gewaardeerd.
Op onze ijsbaan dit jaar slechts kap- kop
en kokmeeuwen en een enkele stormmeeuw. Ook ontwaarde ik enkele
wilde eenden, doch ik denk, dat
deze last hadden van enige
vorm van dementie, daar zij
daar niet hoorden, maar
behoorden te vertoeven in
de eendenkooi.
Niet alleen voor onze
club, maar voor alle Nederlandse schaatsverenigingen was het door mans
afwezigheid een teleurstellend en moeilijk jaar. In
Nederland zijn er circa 500
natuurschaatsverenigingen. De
oudste natuurijsclub in Nederland is Daventria sinds 1849. Onze
vereniging is van 1854 en de oudste van
Noord-Holland. Iedere winter gaat het natuurlijk
altijd en vooral over de Elfstedentocht, terwijl er zoveel klein verdriet en grote koppigheid is op te tekenen
bij de ijsclubs in de rest van Nederland. De meeste
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ijsclubs zijn eenvoudig naar hun dorp genoemd, maar
er zijn ook namen, die duiden naar een saamhoriger
tijd, zoals Eendracht (Reduzum), De Ondersteuning
(Middelie), de Volharding (Kockengen), Nut en Vermaak (Stompwijk), Onderling Genoegen (Kortenhoef),
Vooruitgang (Steggerda), Eensgezindheid (IJsselmuiden), De Vriendschap (Oudehaske), Klein maar Dapper (Krommeniedijk).
Je zou gaan denken, dat de vele, niet of nauwelijks
winters, het ledenaantal fors zouden
doen krimpen, maar dat is gelukkig niet het geval. Wij hebben
nog steeds ruim 600 leden.
Velen kunnen niet meer
schaatsen, maar betalen hun contributie,
omdat dat eigenlijk zo
hoort, solidariteit en
omdat er misschien
toch nog wel weer
eens een goede winter aankomt. Hoop
doet leven en dat is
schitterend en geeft
het bestuur veel moed
om door te gaan.
Ik hoop u te mogen verwelkomen op de jaarvergadering in
mei.

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

Uitnodiging algemene jaarvergadering ijsclub Uitgeest
Huldiging clubkampioen Dames & Heren seizoen 2019 & 2020
Donderdag 14 mei 2020 in Dorpshuis De Zwaan aanvang 19:30 uur
Jaarstukken te verkrijgen: website ijsclubuitgeest.nl
AGENDA:
1) Opening door de voorzitter
2) Ingekomen stukken
3) Notulen van de algemene jaarvergadering 2018 – 2019
4) Jaarverslag commissies
5) Jaarverslag penningsmeester
6) Verslag kascommissie
7) Verkiezing kascommissie
8) Begroting seizoen 2020 – 2021
9) Trainingsbijdrage 2020 – 2021
10) Lidmaatschap 2020 – 2021
11) IJsbaan ontwikkelingen & toekomst ijsclub
12 ) Bestuursverkiezing
13) Rondvraag & sluiting
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Clubkleding bestellen??
Beste allemaal, nu het seizoen op afgelopen is graag vast aandacht voor het volgende
seizoen!!!!

Bedenk nu vast of je komend seizoen kleding nodig
hebt. Het altijd vervelend te moeten melden dat het
bestellen 3 maanden duurt. Als we dat nu doen is alles ruimschoots op tijd en zijn we weer klaar voor het
volgend seizoen.

Het bestelformulier staat op de site.

https://www.ijsclubuitgeest.nl/trainingsgroep/clubkleding/

Succes en allemaal een fijne en mooie zomer toegewenst.
Ps; denk ook ff aan fietskleding.
Joris Beentjes
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De Groningse bikkel, die in 1963 werd
verslagen.
Dit kopte de Volkskrant van donderdag,02 mei 2019 vermeldde op pagina 22.
De “Hel van 1963” was niets vergeleken met de hel
van de zinloze strijd in Nederlands-Indië in de jaren na
de oorlog. Jan Uitham maakte ze allebei mee.
Zijn bijnamen waren de Marathonman en de Kampioen
der Verslagenen. Zijn handelsmerken: de prachtige
Noorse truien en muts, die door zijn zusters werden
gebreid en later door couturiers werden nagemaakt.
Jan Uitham werd tweede in de meest legendarische
Elfstedentocht, die in de barre winter van 1963. Van
de bijna 10 duizend rijders haalden door extreme omstandigheden slechts 126 de finish. Uitham arriveerde
22 minuten na winnaar Reinier Paping en twee minuten voor de sneeuwblind geraakte Jeen van den Berg.
In totaal zou Uitham de Tocht der Tochten zes keer
rijden; de laatste keer nog in 1977. Dat hadden er zeven kunnen zijn, als hij die van 1947 ook had kunnen
meedoen. Hij was echter opgeroepen voor uitzending
naar Nederlands-Indië voor de kansloze oorlog tegen
de guerrilla’s van Soekarno. ”Het beulswerk op het ijs
was slechts kinderspel vergeleken met de ellende, die
we in Indië hebben meegemaakt”, zei hij later. Hij zag
hoe kameraden bij het aanleggen van telefoonlijnen uit
de bomen werden geschoten. Hij kon zich erover opwinden, dat de soldaten van toen geen psychologische
hulp kregen bij het verwerken van trauma’s, zoals nu.
Tijdens zijn verblijf daar, kreeg zijn vrouw een dochter. Hij zag het kind pas twee jaar later. Hij bleef tot
op heel hoge leeftijd actief en sportief. Op 82 jarige
leeftijd beklom hij nog met de fiets de “Alpe d’Huez.”
De Elfstedentocht zou hij ook vele malen fietsend voltooien en een keer zelfs lopend. De laatste jaren leed
hij aan Parkinson.
Journalist William Pomp publiceerde in 2009 zijn biografie: ‘’Tjonge, wat een kerel”. Ondanks Parkinson begon het meteen bij hem te kriebelen, toen er afgelopen
winter een kleine vorstperiode was. Zelfs op zijn sterfbed, wilde hij niet van opgeven weten. Hij wilde 100

worden, aldus Plomp. Zijn zoon Jan Alix: ‘’Hij zei te
willen weten, wat er achter de volgende bocht kwam”.
Uitham (vader van drie kinderen) overleed 20 april in
een verzorgingstehuis in Ten Boer, vlak bij Groningen.
Hij was 94 jaar eerder in een veehouders gezin in Bedum geboren. Zijn moeder overleed vlak na de oorlog.
Toen zijn vader stierf, mocht hij vervroegd afzwaaien
en keerde terug uit Nederlands-Indië. “Hij werd tegen
wil en dank boer” zegt Jan Alix.
“Ik stond als 25-jarige meteen aan het hoofd van een
gezin van zeven personen; mijn vrouw, mijn dochtertje, mijn broer Max en mijn drie zusjes, van wie de
jongste net negen jaar oud was. We hadden een bedrijf
met dertig koeien. De hardheid en het doorzettingsvermogen, die je onder extreme omstandigheden op het
ijs nodig had, kwamen mij goed van pas. Je deed het
gewoon” zei hij in een interview met “De Telegraaf”. Hij
was een echte bikkel met zijn eigen trainingsmethoden. Hij staalde de spieren van zijn bovenbenen – net
als zijn broer Max, die in 1963 zevende werd – door
het melken in de schaatshouding onder de koeien te
gaan zitten in plaats van op een krukje.
Hij dacht altijd dan hij in 1963 ook had kunnen winnen.
“Mijn grootste fout maakte ik in die tocht door niet
met Reinier mee te gaan” zei hij. Na Witmarsum verhoogde hij het tempo. Hij nam zo 100 meter. Ik ging
er achteraan, maar Jeen van den Berg schreeuwde:
“Laat hem gaan. Die halen we wel weer in.” Jeen had
in 1954 gewonnen en was een grootheid op het ijs. Ik
luisterde naar hem en dat had ik nooit moeten doen.
Ik was op dat moment sterk genoeg om naar Reinier
toe te rijden.”
Na zijn tweede plek bij de Elfstedentocht, won Uitham
wel de Noorder Rondritten in 1963. Het was een pleister op de wonde.
Herman van Sambeek.
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Clubkampioenschappen
Zaterdag 18 januari was het weer tijd voor de clubkampioenschappen. Op een winderige avond in Alkmaar reden we met Castricum en Limmen de wedstrijden. En dat waren er veel. Van de 100 tot de 3000
meter en een teamsprint. Een avondvullend program
en erg gezellig.
De pupillen waren als eerst aan de beurt. Aangemoedigd door het vele publiek reden Casper en Björn een
PR. Daarna de 500 meters waar voor Uitgeest helaas
geen PR’s werden gereden. Stan was van de Uitgeesterpupillen de snelste en bij de heren was dit Patrick,
gevolgd op 0.05 sec door Brian. Erg spannend begin
van het klassement. Sanne was de snelste dame op
deze afstand en hield ook Kees en Benno achter zich.
De ijsmeesters deden wat ze konden, maar het ijs en
de wind maakte van de 1000 meter een zware rit. Tristan, Thijs en Jari hebben het vuur onder hun ijzers
gereden. Het lukte Casper om nog een PR neer te zetten. Brian won de 1000 meter van Patrick met zo’n
3.5 sec en de spanning in de kleedkamer steeg. Mike
volgt de twee nog steeds op de hielen. Bij de dames
is Sanne, net als bij de 500 meter, de snelste dame.
Weer hebben Kees en Benno het nakijken. Femke en
Luna volgen Sanne nog op de voet. De strijd is nog niet
gestreden.
Luna rijdt vanavond zonder de support van haar vader,
maar haar moeder en Rosa moedigde haar dubbel zo
hard aan. Dat betekende ook dat de anderen de wedstrijdschema’s van Patrick misten. Gelukkig neemt ??
(naam) het wedstrijdschema over en Nicky stond op
de wissel.
Voor de pupillen was er vanavond een 300 meter. Miquel reed een PR en was de snelste van de heren op
deze afstand. Björn reed zijn tweede PR van de avond!
Het volgende onderdeel is nieuw, de team sprint. De
rijders zijn ingedeeld in teams van drie bestaande uit
een pupil, junior/neo en senior. Na 1 ronde stopt de
voorste rijder en gaan de andere verder. Dan stopt rijder nummer twee en maakt de laatste het af. Gewapend met helm reden de teams tegen elkaar en dat
was een leuke toevoeging.

Het schema was nog niet voltooid, er stonden nog een
1500 en 3000 meter op het program. Het publiek bleef
enthousiast en dat hielp iedereen naar een mooie tijd
en een goede sfeer.
De 1500 meter won Sanne met 10 sec voorsprong op
Femke en maakte het verschil duidelijk. Sanne, gefeliciteerd! Daarachter kwamen Luna en Thomas bijna
tegelijk over de streep. Luna kon de punt van haar
schaats net eerder over de lijn krijgen. Roos en Anne
sloten de lijst bij de dames af. Helaas lette Nicky even
niet op toen Jari voorbij vloog en in de verkeerde baan
terecht kwam. Jari, dit gebeurd iedereen een keer en
Nicky zal de volgende wedstrijd niet meer met haar
ogen knipperen.
Dan de 3000 meter. Er zijn geen PR’s gereden, maar
wat een spannende wedstrijden waren dit. De temperatuur langs de kant liep hoog op. Brian en Patrick
moesten uitvechten wie de clubkampioen zou worden.
Ze reden niet tegen elkaar, maar zijn bij elkaar in de
buurt gebleven. Brian was met 5:18.83 de snelste
en clubkampioen! Gefeliciteerd. Patrick kwam er in
5:22.23 achter aan. Een goede tweede.
De allerlaatste wedstrijd was tussen Mike en Kees. Ze
waren erg aan elkaar gewaagd en streden beide om
de koppositie in de wedstrijd. Mike kwam in de binnenbocht onder Kees door, maar na de wissel kon Kees
de koppositie over nemen. De volgende wissel kwam
eraan en misschien raad u het al… Mike nam weer de
leiding over van Kees. Om het rondje namen ze de
leiding van elkaar over en het was erg spannend om
te kijken. Mike had in het laatste rondje een achterstand, maar maakte een inhaalslag op de laatste 100
meter. Zij aan zij kwamen ze op de finish af. Mike had
iets langere benen dan Kees en stak zijn schaats 0.04
seconden eerder over de streep!
Alle supporters, coaches en organisatie bedankt!
Anne
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Marathoncompetitie Alkmaar
Op vrijdag 6 maart was het tijd voor de finale van de
marathoncompetitie! Het was een druk schema, aangezien alle categorieën (D2, D1+C2, M3 en M2) hun
finale reden. Tijdens deze laatste wedstrijd waren er
dubbele punten te verdienen, dus iedereen stond op
scherp.
Helaas waren er bij de D2 te weinig dames aanwezig
om de wedstrijd door te laten gaan. Gelukkig mochten
de aanwezige met de M3 meerijden, waardoor zij nog
steeds punten konden verdienen voor hun klassement.
Bij zowel de tussensprint als de eindsprint werd ik eerste. Hierdoor stelde ik mijn 2e plek in het Dampegheest (sprint) klassement en 1e plek in het eindklassement veilig.
De D1 en C2 reden een gezamenlijk klassement. De
beste Uitgeester in dit klassement was Sanne Veenboer met een 5e plek. Patrick Roelands en Mike Roelands waren respectievelijk 6e en 11e geworden in het
eindklassement.

Bij de M3 won Tinus Hopman met gemak het Dampegheest klassement. Tevens veroverde hij in het eindklassement een keurige 2e plek. Koen van Egmond viel
helaas net buiten het podium in beide klassementen en
eindigde tweemaal op een 4e plek.
Verder zijn er helaas geen Uitgeesters in de top 3 van
de M2 geëindigd. Willem Brantjes was de beste Uitgeester en eindigde op de 5e plek.
Tot slot wil ik graag een oproep doen naar de schaatsende dames: Schrijf je in om volgend seizoen mee te
doen met de marathoncompetitie! Het is ontzettend
leuk! Misschien zul je het in het begin niet bij kunnen
houden, maar hoe vaker je mee doet, hoe makkelijker
dit zal gaan. Als er meer dames mee doen, dan wordt
de competitie ook veel leuker. Ik zie jullie graag volgend seizoen!
Uitslagen zijn te vinden op:

https://www.marathonschaatsenalkmaar.nl/
Femke Jongenotter
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Lange afstanden avond
Ondanks dat de meeste sportevenementen afgelast waren vanwege het coronavirus, ging op 13 maart de lange
afstanden avond gelukkig door. Zo tegen het einde van het seizoen aan wilde ik graag een nieuw PR rijden op de
3000m.
Dit is aardig goed gelukt: 12 seconden reed ik van mijn oude PR af! Naast de 3000m werd er ook een 5000m
gereden. Hier deden Sanne Veenboer, Mike Roeland, Patrick Roelands en Koen van Egmond aan mee.
Sanne was de enige van de vier die al een keer een 5000m had gereden, en dus al een tijd had staan.
Voor de toeschouwers was de loting leuk: alle vier moeste in hetzelfde kwartet rijden. Sanne tegen Mike, en Koen
tegen Patrick. Sanne reed ruim 30 seconden van haar oude PR af, en de heren hebben een keurige eerste tijd
neergezet. Koen was het snelst, gevolgd door Patrick. Het was een mooie avond om het seizoen af te sluiten.
Femke Jongenotter

Plattegrond wedstrijdbaan
Tijdens de langebaan wedstrijden is een rondje precies 400m lang (1x binnenbocht en 1x een buitenbocht). Om
ervoor te zorgen dat elke schaatser 400m aflegt, zijn alle aspecten van de wedstrijdbaan (denk hierbij bijvoorbeeld aan de start- en finishlijnen) nauwkeurig afgemeten. In onderstaande foto kunnen jullie zien wat de ‘plattegrond’ van een wedstrijdbaan is.
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SFA-cup
Dit seizoen werd er een baancompetitie cup georganiseerd door schaats federatie Alkmaar.
Dit bestond uit zes wedstrijden en een finale. Bij elke
wedstrijd kon je punten verdienen voor het klassement.
Je had een klassement met leeftijdsgenoten. Iedereen
die traint in Alkmaar mocht meedoen aan de sfa-cup.
Ook deden we een keer een marathon en een team
sprint. De andere vier wedstrijden kon je kiezen uit een
paar afstanden. Helaas deden er van Uitgeest niet zoveel
deelnemers mee. Patrick en ik zijn in het klassement 1e
en 2e geworden. Sanne is in haar categorie 2e geworden
en Luna was ook 2e geworden.
Ik hoop dat er volgend jaar meer mensen mee gaan
doen aan deze wedstrijden.
Mike

Volharding bokaal
Dit seizoen hebben Mike Roelands, Brian Bloedjes en ik meegedaan aan de volharding bokaal. Doordat Limmen
en Uitgeest niet alle categorieën konden vullen zijn wij met z’n drieën samengevoegd bij de Limmer ijsclub.
Aan het begin van de avond waren de weersomstandigheden goed, hierdoor reed bijna iedereen op de 500 meter
een PR (dit kwam natuurlijk ook doordat we maar liefst 2 fanatieke coaches op de wissel hadden staan).
Na de 500 meters draaide de wind en waren de omstandigheden niet meer zo goed als aan het begin van de
avond.
Uiteindelijk bleek aan het eind van de avond dat de Limmer/Uitgeest ijsclub derde was geworden en wij hadden
ook nog eens de progressie bokaal gewonnen.
Patrick Roelands
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FIETSREPARATIE UITGEEST

    
Wij zijn geopend van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 17.00. Nog steeds
met haal en breng service!
06-83896898

www.fietsreparatieuitgeest.nl
info@fietsreparatieuitgeest.nl

Middelweg 36c 1911EH Uitgeest

Snijder
Zienlaan 4 Uitgeest, 0251 310155

Prinses Beatrixlaan 5 | 1911 HP Uitgeest
Telefoon (0251) 31 08 71 | Website www.snijderuitgeest.nl

Materieel Service Beverwijk BV
		
		
		
		
		
		

Kleis 42
1911 MH Uitgeest
Tel.: 06 - 27 02 04 67
hbuur@ziggo.nl
K.v.K. Zaandam nr. 35028663
BTW nr.: NL8059.67.734B01

PROEF DE WINTER
BIJ KLAAS
GEOPEND: WO. T/M MA.
VANAF 16:00 UUR
RESERVEREN OP ONZE WEBSITE
WWW.KLAASUITGEEST.NL

IJsclubblad - Voorjaar 2020

15

IJsclub Uitgeest

16 IJsclubblad - Voorjaar 2020

IJsclub Uitgeest
Het Interview
Een wiel en een wiel, banden met een ventiel.
Een frame, een stuur én een zadel met een pen.
Tandwielen, ketting, ziedaar, stap op, je fiets is klaar.
Aan dit gedichtje dacht ik bij het te houden interview.
Het stormt de afgelopen dagen enorm. Ciara en Dennis
hebben we gehad en Ellen dreigt ook nog te komen.
Het is dinsdag 18 februari en weer waait het hard. Ik
ben op de fiets op weg naar een man die ook heel
veel op de fiets doet. Hij woont op een historische en
tevens idyllische plek in Uitgeest. Rond de oude Zienpolder liep een dijk, de Koog- of Ziendijk, en over deze
dijk werd eeuwen geleden al vee gedreven zodat men
niet door het dorp hoefde. Op een deel van de polder
moet in het verleden het buurtschap Benes hebben gestaan. Plan de Koog is daaroverheen gebouwd. Zo ook
op het korte straatje de Watermunt (Mentha aquatica).
Op de rand van het Oer IJ vlak bij het nog resterende

stuk Ziendijk woont Rob de Vries. Een prachtige plek
met een weids uitzicht over de Castricummer polder.
Het huis is flink uitgebouwd en biedt ruimte voor een
gezin.
Robertus Johannes Maria de Vries werd in 1960 geboren als zoon van Siem en Sien de Vries uitbaters van
café De Driesprong. Zijn opa heette Bertus de Vries en
die had destijds als nevenfunctie koster van de R.K.
kerk. Het cafébedrijf gaat als een rode draad door Uitgeest en familie De Vries. Het was de plek voor bruiloften en partijen. Deze degelijke zaak betekende wel
dag en nacht werken. Dat heeft ook Rob in zijn jeugd
meegekregen en dat heeft hem ook gevormd. Nooit

Rob de vries met zijn fiets met aanhanger
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stilzitten en altijd iets te doen hebben is en was het
credo. Na zijn jeugd en de diensttijd koos Rob voor
de digitale wereld en liep Anja Scholten (ja, van de
bloemist!) tegen het lijf en ze trouwden in 1988. In
het huwelijk zagen 4 kinderen het levenslicht: Bonnie,
Mike, Jamie en Stan, die door beide ouders met liefde
en zorg zijn opgevoed.
					
Rob is een sportief mens, heeft veel voor onze ijsclub
betekend en zijn sporen verdiend. Alhoewel hij tot zijn
22e veel aan waterpolo deed won de liefde voor de
schaatssport het van alle andere sporten. Hij werd lid
van de trainingsgroep in 1994 en is dat ruim 25 jaar
gebleven. In die jaren heeft hij ook met de marathongroep meegereden, vooral bij de veteranen. Hoewel hij
geen winnaar werd, was het een sterke rijder die het
tempo hoog kon houden. De sfeer binnen de groep en
daarna de gezelligheid was voor hem even belangrijk
als het winnen. Het knokken voor de leidersprijs werd
eens zijn Waterloo want in de hectiek van positie kiezen viel hij op zijn achterhoofd met een hersenschudding tot gevolg.
Vorig jaar stopte Rob met de trainingsgroep en de
marathon maar we komen hem steevast tegen als de
locomotief van de buffelavonden. Hij weet als geen ander dat je door buffelen de schaats- en duurconditie
goed op peil kan houden voor een Elfstedentocht. Ook
hij droomt er van als lid nr. 54227 en startnummer
9516. Hij houdt verder zijn conditie op peil door dagelijks op de fiets naar zijn werkadres, de Forbo, te rijden
in weer en wind. Hij werkt daar alweer 25 jaar als systeembeheerder. Fietsen is en blijft zijn hobby. Regelmatig zie je hem met zijn fiets en aanhanger door het
dorp rijden, terwijl hij bezig is met zijn tweede hobby,
de ijzerhandel. Met de verzamelde materialen rijdt hij
naar zijn derde hobby, een flinke tuin van 600 m2. met
bergruimte en uiteraard groente en fruit op een steenworp van zijn geboortestek.
Naast klussen in en om huis heeft hij een ideale plek
verkregen bij de Driesprong, die sinds kort door een
grote verbouwing een facelift heeft gekregen. Met de
verkoop en de verbouwing van dit familiebezit heeft
Rob vrede, hoewel zowel Anja als hij in het verleden
het diploma cafébedrijf hebben gehaald. Fietsend naar
zijn akkertje en fietsend door het leven, hij geniet ervan. Zijn uitspraak: ”Als het op de fiets kan, doe het
dan“ en daar kan ik het volledig mee eens zijn.
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Op de fiets heeft Rob heel wat prestaties geleverd en
eigenlijk is hij ermee vergroeid. Hierbij kan o.a. genoemd worden dat hij in één dag het IJsselmeer heeft
rond gereden. Hij heeft zelfs meegedaan aan een ultralange monstertocht van 500 km in een etmaal van
Parijs naar Papendal. (21 juni 1992). Hij heeft ook genoten van een lange rit naar Aalten met dochter Jamie.
Zijn fietsen repareert hij uiteraard zelf en hij kan van
wat onderdelen weer een rijdende tweewieler toveren.
Je kunt altijd bij hem aankloppen voor hulp en hij is
bereid energie in onze ijsclub te steken. Zo heeft hij
zich 20 jaar ingezet voor het schoolschaatsen en is 18
jaar intensief betrokken bij het tot stand komen van
ons clubblad. Daarnaast is hij 10 jaar lang hulpstarter
geweest op de kunstijsbaan in Alkmaar. Een steunpilaar dus, altijd bereid om mee te werken voor de vereniging. Hij is dan ook gehuldigd als lid van verdienste.
Je kunt hem wakker maken voor appeltaart met slagroom en een koud biertje maar ook voor een mooie
schaatstocht. Hij is en blijft een bindende factor in de
club en brengt een gevoel van saamhorigheid teweeg.
Soms serieus maar soms ook een gezelligheidsdier, die
niet schroomt om sfeer te maken, thuis en in de club.
Insiders kennen het sterke verhaal van de bevroren
haas in een vorstperiode rond het Cor Groen Honk. Dat
de voorzitter daar ook een rol in speelde spreekt voor
zich. Het interview eindigde wat later dan gepland met
een lege fles Jägermeister.
Bij mijn terugreis is de storm niet gaan liggen maar dat
deert de eenzame fietser niet.
Voor Rob
Hij fietst zijn hele leven
En maakt het leven mooi  
Dat heeft hem kracht gegeven
Een vork met flink wat hooi
Werk en sport kan hij omarmen
Hulpvaardigheid zijn devies
Hij kan je ijskoud verwarmen
Daarom heet hij ook De Vries
Nico Brantjes
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Uit de oude doos,
Vroeger, ja vroeger hadden wij nog winters. Ook hadden wij vroeger weleens nauwelijks winter, maar vooral die koude winters bleven altijd in herinnering. Deze winter
van 1892 op 1893 was er ook een om in te lijsten, gegeven het feit, wat ik laatst nog
tegenkwam in de “Telegraaf” van zondag 01 januari 1893, een dagelijks verschijnend
ochtendblad en blijkbaar ook op zondag. Daar er geen vereniging wordt genoemd ga
ik ervan uit, dat het een Amsterdamse ijsclub was.

“Wedstrijd op de ijsclub” was de kop van dit stuk.

Op dezelfde pagina het volgende:

‘’Gisteren ging de wedstrijd van zoons van leden der
IJsclub werkelijk door. De baan was mooi, want het had
hard gevroren, maar het weer was niet opwekkend. De
zon was verscholen achter de grauwe wolken en een
scherpe, fijn koude wind blies de rijders het krabsel in
’t gezicht. Eerst werd gereden door de kleintjes; jongens van 10 tot 13 jaar en bij uitzondering mochten
een paar aardige ventjes meedoen van 4 en 5 jaar.
Kranig werd er gereden, twee aan twee op de baan van
honderd meter. Verbazingwekkend snel gleden de dappere strijdertjes over het zwarte ijs. Het publiek, dat
steeds groter werd, amuseerde zich uitstekend en de
vrolijke muziek verhoogde de prettige stemming. Veel
prijswinners waren er, want het bestuur van de ijsclub
was zeer mild geweest. Van allen, die een geschenk
kregen noemen wij slechts: G.L. Bernard, E. Kuinders
en S. Merkelbach. Zij legden de baan af in de kortste
tijd.

‘’Zaltbommel: 30 december. De rivier de Waal was
heden voor een derde met drijfijs bezet. De legger,
aanlegplaats voor stoomboten, werd naar de haven
gesleept. Enkele boten voeren nog de rivier af; de
scheepvaart zal weldra gestremd zijn.’’
‘’Schoonhoven: 30 december. De rivier, de Lek, gisteren nog blank water, vertoont heden over de gehele
breedte zoveel drijfijs, dat de boten, indien de vorst
aanhoudt, zeer spoedig, wellicht morgen reeds, de
dienst zullen moeten staken.’’
Kortom als je weet, hoe breed de Waal en de Lek zijn,
dan moet je vorst toentertijd wel heel hevig zijn geweest.
Herman van Sambeek.

Te ongeveer twee uur begon de wedstrijd van 13 tot 16
jaar. Intussen was de zon door de wolken gebroken
en het werd lastig vol op de ijsclub. Opnieuw werd gereden, twee aan twee en dan was de winnaar een uur
achtereen. H. ten Oever, J. Hahle en H. Klomp wonnen de eerste prijzen. Met een aardige speech reikte
de heer H.P. Berlage de jongens uit wat hun toekwam
en vrolijk keerden zij huiswaarts met hun schat, met
blozende kleuren en buitengewoon grote eetlust.’’

IJsclubblad - Voorjaar 2020

19

IJsclub Uitgeest
Wist u dat…
-

Er dit seizoen geen grote opkomst was bij de langebaanwedstrijden
Wij bij het volharding bokaal 2 fanatieke coaches van Limmen op de wissel hadden staan.
We gevraagd hebben of ze naar Uitgeest willen komen.
Ze misschien met een goed aanbod wel komen.
Eentje spontaan ze hulp aanbood bij de lange afstanden.
Patrick den Elsen en Marco dus al goed kunnen samenwerken.
Nicky heeft gecoacht bij de clubkampioenschappen.
Dit een lange en vooral koude avond was.
Vooral tijdens de 3 km.
Het een gezellig avond was.
Merel zelfs kwam kijken en aanmoedigen.
Zij helaas geen chips mee had.
Of appeltaart.
De groepsapp de afgelopen tijd erg stil is.
We hierin misschien trainingsoefeningen kunnen delen.
Wij hopen dat de duintraining op 1,5m van elkaar kan plaatsvinden.
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