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Van de redactie
Hallo allemaal,

We kijken terug op een bijzonder seizoen. 
Eerlijk gezegd, maakten we ons begin fe-
bruari een beetje zorgen hoe we het club-
blad zouden vullen. Het liefst vermijden we 
het virus dat al vaak genoeg het onder-
werp van de dag is. 

Tijdens een online brainstorm om nieuwe 
rubrieken te bedenken, begon de tempera-
tuur buiten te dalen. En die bleef dalen. Zo 
kwam er een prachtige natuurijs periode 
en staat het clubblad bomvol avonturen.

Veel leesplezier!

Anne, Femke, Joni en Nicky. 

Inhoudsopgave:

Van de voorzitter  4

Nieuwe clubkleding 6

Zomertraining 7

Van het bestuur 8

Dagboek van de ijsbaan 13

Februari 2021 weer ijspret 16

IJspret 2021!  17

Natuurijs 2021 19

Schaatskoorts 20

U.S.A. tocht 21

Jeugdschaatsen 22

Jeugdschaatsen op natuurijs 25

Tijdlijn                  26

Wedstrijdverslagen  28

De laatste wedstrijd 29

Uit de oude doos 30

Wist u dat 31

2  IJsclubblad  -  Voorjaar 2021  IJsclubblad  -  Voorjaar2021  3

foto voorpagina: ijspret 2021



4  IJsclubblad  - Voorjaar 2021

IJsclub Uitgeest 

Van de voorzitter
In het laatste clubblad, najaar 2020, verzuchtte ik in mijn inleiding, dat het nu toch 
weleens tijd werd, dat de oude pastoor Van der Loos zich in het hiernamaals, maar 
eens tot zijn grote roerganger moest wenden, om te bewerkstelligen, om een winters 
bevel te geven voor de Lage Landen.

Mijn hartenwens is verhoord. Aanvankelijk leek het 
nog, dat het winterse weer echt op drift geraakte. Bij 
ons werd het draaiboek van de Molen-en Merentocht 
uit de kast gehaald en het doorgaan van De Elfsteden-
tocht bleek opeens een serieuze optie. Jammer, dat 
men zich bij het KNMI had vergist in de lengte van 
de winterse dagen, zodat en de Molen-en Merentocht, 
alsmede de Elfstedentocht geen doorgang kon vinden. 
Overigens had het bestuur van de Elfstedentocht al 
vroegtijdig gezegd, dat deze tocht niet verreden zou 
worden. Ik weet zeker dat deze weigering echt niet 
houdbaar was gebleven, indien de moge-
lijkheid voor die tocht wel aanwezig 
was.

Gelukkig konden wij 11, 12, 
13 en 14 februari de baan 
openen voor het publiek. 
Zoals altijd met gebeurte-
nissen, moesten ook hier 
weer hindernissen wor-
den geslecht. Daar het 
aanvankelijk flink vroor 
dachten wij snel de baan 
in orde te kunnen maken. 
Echter de sneeuwbuien en 
niet voor het eerst, gooiden 
roet in het eten. In het verle-
den konden wij dan met succes 
een beroep doen op de brandweer, 
die het sneeuw op een zodanige wijze 
bestreed, dat na de spuiterij, de vorst di-
rect weer vrij baan had. De brandweercommandant 
had zijn medewerking toegezegd, maar moest dit later 
tot zijn spijt herroepen. Hij is namelijk onderdeel ge-
worden van de Veiligheidsregio Kennemerland en toen 
die hoorde, dat die commandant had toegezegd de ijs-
baan te besproeien, had men hem dit verboden. Uiter-
aard was ik hierover ontstemd en vroeg, wie die co-
ryfee van Kennemerland was. Ik kreeg hem later aan 
de lijn; hij moest aanvankelijk naar een belangrijke 
vergadering. Hij deelde mij vervolgens mede, dat men 

had besloten i.v.m. corona, de brandweerlui alleen 
te laten uitrukken voor echte klussen. Ik kon mij wel 
daarin vinden, maar hij vervolgde in deze ademtocht, 
dat zij bang waren voor het volgende. “Stel je voor, 
dat als door het spuiten van de brandweerlui op de 
ijsbaan corona zou uitbreken, zij daar debet aan zou-
den zijn.” Ik kon mij oren niet geloven, dus ik vroeg of 
dat hij dit wilde herhalen. Hij veranderde geen woord. 
Ik vroeg hem vervolgens of hij de hofnar van de vei-
ligheidsregio was en hij antwoordde braaf, dat hij dat 

niet was. Ik probeerde hem nog te vertellen, 
dat het mij toch voorkwam, dat het 

coronavirus niet met het bluswa-
ter mee kwam, ook niet met 

watervlooien. Ik probeerde 
hem duidelijk te maken, 

dat wij als ijsclub toe-
zicht moesten houden 
op de richtlijnen voor 
de bestrijding van 
corona en niet de 
brandweer. Hij bleef 
echter Siberisch en 
herhaalde voor de 
derde maal zijn be-

richt. Ik zou zeggen, 
indien wij in het echte 

Veiligheidswerk afhanke-
lijk zijn van deze man van 

de Veiligheidsregio Kenne-
merland: de Heer helpe ons over 

de brug. Hij zou zeker in de eerste mi-
nuten des gevaars niets daadwerkelijk kunnen 

zeggen. Hij zou beginnen denk ik, met “geachte men-
sen ik roep u toe” red Bijbel en scheurkalender.”

Gelukkig heeft een loonbedrijf uit Akersloot ons gered 
en konden wij hierna met man en macht de ijsbaan 
op een vereist niveau brengen. Hierna ging alles op 
rolletjes. B.v. ’s avonds werden de oneffenheden met 
branders bestreden en de scheuren met warm water 
gevuld. ’s Morgens kwamen de lagere scholen van Uit-
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geest en zij zijn er alle geweest. Het gebruik van de ijs-
baan heeft vervolgens aan zeer velen genot en plezier 
gebracht. Kortom vier heerlijke dagen. Jammer, dat 
de verkoop van koek en zopie niet kon worden uitge-
voerd, want dat zou de kers op de taart zijn geweest, 
maar wij kunnen als ijsclub terugkijken naar zeer ge-
slaagde dagen. Saillant detail: meer dan 90 nieuwe le-
den konden worden ingeschreven. Ja, wij kunnen hier 
met veel plezier aan terugdenken en er weer een hele 
tijd op teren.

Jammer, dat in het laatste uur een jonge vrouw op de 
ijsbaan zodanig vervelend viel, dat zij naar het zie-
kenhuis moest worden afgebracht. Een dubbele been-
breuk werd daar geconstateerd. Gelukkig kon zij een 
paar dagen later het ziekenhuis verlaten en beweegt 
zich nu kruksgewijs door haar huiskamer. Een bloeme-
tje van de ijsclub ervoer zij als bijzonder aardig.

Overigens was het opvallend, dat de politieke partij de 
“PU” ons dankte voor onze activiteiten. Wij gaan zien, 
wat die houding waard is. Wij dienen ons namelijk 
weer tot de dagelijkse werkelijkheid te wenden. Zoals 
bekend en ik heb daar nog een stukje in het clubblad 
geschreven, zijn wij nu weer met de gemeente in de 
slag voor de herinrichting van de ijsbaan. Wij hebben 
de gemeente duidelijk gemaakt wat wij willen, als wij 
ons clubgebouw moeten opofferen. Wij zijn daar dui-
delijk in. Wij gaan dit dus ervaren. Ik bedank een ieder 
voor de afgelopen tijd. Niet alleen op de landijsbaan, 
of in Alkmaar, maar hoe en waar dan ook

Herman van Sambeek.
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Ooit heeft Gebr. Beentjes een genereus bedrag gespon-
sord zodat we de kleding voor een aardig bedrag kon-
den aanbieden. We vonden de kleding inmiddels wat 
gedateerd en daarom hebben we aan Fortysix sport 
gevraagd of zij een mooi modern ontwerp konden ma-
ken met moderne stoffen en snit. Daar is Fortysix sport 
in geslaagd. Nauwsluitende stof en bij fietsshirt doorlo-
pende rits en elastiekzone in de pijpen etc. 
We hebben weer aan Gebr. Beentjes gevraagd of zij 
willen sponsoren en daarop heeft Gebr Beentjes posi-
tief op gereageerd. 
We hebben daardoor de nieuwe kledingsets eenmalig 
aan kunnen bieden voor een mooi bedrag en veel le-
den hebben ingetekend. Het doel is natuurlijk dat we 
sportief uitzien in een moderne snit en we echt als 
groep herkenbaar zijn. 

Na heel veel voorlopige bestellers hebben we een pas-
avond en morgen gehouden met de samples als voor-
beeld. Leuk om te zien hoe ieder enthousiast reageert. 
Als alles goed gaat krijgen we eind april onze nieuwe 
sets binnen.
Dan zijn we op tijd voor het komend fietsseizoen en 
zeker ruimschoots voor het schaatsseizoen!  De nieu-
we prijzen na dit eenmalige aanbod vind je op de site. 

Het zal een gezicht zijn als de fietsgroep als een groot 
peloton over de wegen rond Uitgeest dendert en straks 
de trainingsgroep in Alkmaar!  

We hebben ook zomershirts aangeboden waarvan ve-
len al gebruik hebben gemaakt. Hieronder zie je een 
afbeelding. De kosten voor dit shirt zijn €25,- 
Het bestelformulier staat op de site. 
https://www.ijsclubuitgeest.nl/trainingsgroep/club-
kleding/
Joris Beentjes

Laatste nieuws over clubkleding.
We hebben sinds jaar en dag de clubkleding. Dit hebben we ooit bedacht omdat het 
mooi staat en omdat we herkenbaar willen zijn als IJsclub en daarbinnen de fiets-
groep.  

https://www.ijsclubuitgeest.nl/trainingsgroep/clubkleding/
https://www.ijsclubuitgeest.nl/trainingsgroep/clubkleding/
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Van het bestuur

Ondanks of dankzij Corona flink wat regelwerk……

We hebben geboft dat we mochten blijven schaatsen al was het dan niet optimaal en moesten we steeds schake-
len vanwege nieuwe of aangescherpte regels.

Voorafgaand aan de start van het schaatsseizoen is er heel wat afgekletst over hoe en welke regels. Dit wel in 
een positieve sfeer want andere sporten mochten echt niets en we mochten wel schaatsen. Alle binnen banen 
waaronder Thialf bleven gesloten. Slechts een paar wedstrijden en trainingen voor topschaatsers. Dus we voelden 
ons gelukkig dat we wel konden sporten in Alkmaar.

Als eerste het hele protocol waarvan we een samenvatting hebben rondgestuurd met alle do’s en don’ts. Het 
was echt een reglement!! Bij aanvang van het schaatsen bleek het lastig ieder te overtuigen van het nut van het 
protocol. Mondkapjes, rechtsaf of linksaf en niet in groepen en niet te vergeten 1,50 m afstand. Zo her en der 
zijn er wat discussies geweest, maar het overgrote deel van de schaatsers heeft zich gehouden aan het protocol. 
Allemaal dank daarvoor. Het bleef spannend omdat de Boa’s al snel een waarschuwing uitdeelden aan Alkmaar 
Sport, omdat ze overtredingen hadden gezien. Een smet op het geheel was het sluiten op de zondagmorgen voor 
recreanten, omdat men zich keer op keer niet aan 1,50 m op het ijs hield. Het bleek moeilijk het schaatsen “in 
treintjes” achterwege te laten.

Dank ook aan de trainers dat ze toch doorzetten met training geven. Bij andere clubs haakten trainers echt af. 
Gelukkig is dat ons bespaard gebleven. Echt leuk waren de regels niet en het ontbreken van wedstrijden was 
ronduit saai.

Het schoolschaatsen is ook deels ingevuld. Helaas mochten er maximaal 150 kinderen op de baan en mochten 
ouders niet tijdens het schaatsen naast de baan verblijven. We hebben vier keer mogen schaatsen met de jeugd. 
Vanwege het maximumaantal hebben we de tijd moeten delen dus het werd uiteindelijk om het weel op de be-
kende zaterdagmorgen. Ook hier geldt weer dat onze begeleiders het niet opgaven. Ze reisden weliswaar niet met 
de bus, maar moesten zelf met de auto naar de ijsbaan in Alkmaar. Dat op één keer na! Lekker weer eens op de 
landijsbaan; echt genieten! Ook aan alle begeleiders van het jeugd-schoolschaatsen heel veel dank hiervoor dat 
jullie ondanks corona toch meededen.

Gelukkig heeft koning winter het niet af laten weten en konden we onze ijsbaan openen. Wel veel geregel en 
we vonden het als bestuur spannend met alle regels erbij. Vooraf hebben we een coronaprotocol gemaakt voor 
de landijsbaan en konden we geen koek en zopie hebben, maar het was genieten! Het plan moest ingediend en 
goedgekeurd door de Gemeente hetgeen vrij vlot oké werd bevonden. Borden en hekken plaatsen en niet te ver-
geten een E-ticketsysteem om kaarten te reserveren werd vliegensvlug geïnstalleerd door onze websitebeheerder 
Peter de Jeu. Het werkte ook nog en er waren geen opstootjes aan de poort van mensen die het niet hadden 
begrepen of niet gezien. Men was heel coöperatief en iedereen was blij te kunnen schaatsen. We hebben wel in 
blokken moeten werken om iedereen de kans op een schaatsuurtje te geven want het maximumaantal was 150 
mensen. Verbazend is het te beleven hoe snel de uren waren volgeboekt. Uitgeest is echt schaatsminded.
Kortom het was me het seizoen wel met veel geregel en zonder wedstrijden.

We hopen voor volgend jaar op veel vorst en geen corona, maar nu eerst de zomer!

Het bestuur
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Dagboek van de IJsbaan
10-2-2021

Lief dagboek, 
Vandaag is het 10 februari. Wie had dat gedacht, vandaag 
werden de leden van de ijsclub gevraagd om te helpen de 
ijsbaan sneeuwvrij te maken. Om 09:00 stonden deze mees-
te vrijwilligers al klaar met een grote shovel. Bijna 25 man 
aanwezig om onze geliefde ijsbaan schaatsklaar te maken. 
De winterstorm Darcy had veel sneeuw en ijs laten opwaaien 
waardoor er veel oneven heden in het ijs waren ontstaan. 
Deze plekken waren tevens ook erg glad (ja, goh het is ijs) 
waardoor menig men een goede snoekduik maakte. Als het 
excuus om te kijken of het ijs het wel hield natuurlijk.
Er werd door ijsmeester Nico een mooie baan uitgetekend, 
dus al de sneeuw kon in een mooie 400m rand aangeslepen 
worden. Tussendoor uiteraard een paar keer pauze om even 
bij te komen en verhalen te delen over hoe trots wij wel niet 
zijn op onze baan. Binnen 2 uur tijd was de ijsbaan vrijwel 
sneeuwvrij. Een behoorlijk prestatie al zeg ik het zelf. 
Om de ijsbaan zo goed mogelijk te preperen kregen wij hulp 
van loonbedrijf Van Vliet. Met behulp van een giertank werd er 
in de middag een dun laagje water opgespoten zodat er in de 
nacht hopelijk een mooie ijsvloer kan ontstaan. 
Ik geef vandaag een dikke 10! Natuurlijk omdat vandaag 
besloten was dat de ijsbaan donderdag open mocht voor de 
jeugd! De samenhorigheid van de vrijwilligers jong en oud 
en de gezelligheid van de ijsclub gaven deze dag een ruim 
voldoende. 

11-2-2021

Hoera! De IJsbaan van Uitgeest opent vandaag. Na 3 jaar wachten, hopen en verlangen was het vandaag weer 
zover. Het ijs was door de sneeuwval van de afgelopen dagen nog niet op zijn best. Met nadruk op nog, want hoe 
verder het weekend komt, hoe beter het ijs, verklap ik alvast. ‘s Morgens kwamen er nog witte vlokken uit de 

lucht, maar met de borstelmachines werden deze 
vakkundig naast de baan geveegd. Ook zijn een 
aantal kleine wakken dicht gemaakt met sneeuw 
waardoor het veilig bleef om te schaatsen. Om 
te voldoen aan de coronamaatregelen zijn er een 
aantal aanpassingen gedaan. Zo is er een aparte 
in- en uitgang en zijn de dagen in blokuren ver-
deeld. Via onze website kon je een tijd te reserve-
ren om drukte te voorkomen. De schoolkinderen 
van basisschool De Vrijburg hadden de primeur 
en mochten als eerst het ijs betreden. De sfeer 
was erg goed en Patrick Roelands verzorgde de 
muziek met een leuke afspeellijst. Deze was der-
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gelijk kort dat iedereen na een tijdje wist wat het volgende 
nummer zou worden. Maar dat was voor het meezingen 
des te beter. De helpende leden werden getrakteerd op 
een broodje kroket. Dat konden ze goed gebruiken, want 
vanaf de middag waren de uren volgeboekt. Thijs heeft 
de hele middag rondjes gereden. We zijn zeer tevreden 
over het naleven van de maatregelen. Dat geldt voor alle 
komende dagen ook, complimenten!

12-2-2021

Lief dagboek, 
Gister is iedereen in de weer geweest om de sneeuwhob-
bels uit het ijs te halen, dus er was veel beter ijs vandaag! 
Vandaag was de baan ook open voor volwassenen, dus 
het was lekker druk. Alle blokken waren uitverkocht. Met 
een heerlijk zonnetje was het ook perfect schaatsweer. Er 
werd niet alleen maar geschaatst, Koen, Thomas en Brian 
waren druk bezig met het ophangen van sfeerverlichting 
om de baan. Van 17:00 – 19:00 was het aan de trai-
ningsgroep om gebruik te maken van het ijs. De pupillen 
kregen van Kees les en de rest van de trainingsgroep ging 

zelf lekker een paar rondjes rijden. 
In de avond had de eerste groep baandienst. Onder leiding van groepshoofd Koen van Egmond ging deze ploeg 
hard aan de slag. Het ijs was iets verbeterd met betrekking tot de sneeuwhobbels, maar overdag waren er ook 
flinke scheuren ontstaan. De Betsies (Pauline, Josine, Bonnie en Rosanne) waren weer terug op het ijs en hielpen 
met sneeuwschuivers en gieters met warm water om de scheuren te dichten. Ook Michael was weer van de partij 
om ons te helpen! Via deze weg willen wij hem nogmaals hartelijk bedanken voor zijn werkzaamheden op en rond 
de ijsbaan. 
Aan het einde van de avond was iedereen die aanwezig was (wel of geen baandienst) druk in de weer met gieters 
met warm water om het ijs te verzorgen. Net als gister werd er ook weer gebruik gemaakt van een gasbrander 
om het ijs vlak te maken. Rob de Vries heeft met behulp van Roel en Thijs op deze manier de scheuren gedicht 
en de sneeuwbobbels weggesmolten. Nu hopen dat het ijs er morgen beter bij ligt. We beginnen ’s ochtends met 
de schaats les van het jeugdschaatsen. Ik heb er zin in!

13-2-2021

Wat een verassing! Het jeugdschaatsen kon deze ochtend op de IJsbaan gegeven worden. Dit was voor de kinde-
ren en de jeugdleiders fantastisch nieuws. Met –5 graden en de buitenlucht toch wel stukken anders dan normaal. 
De ‘kleinere’ kinderen werden dan ook achterin de ijsbaan geplaatst, zo hadden ze toch nog een beetje warmte 
van de zon. Ontzettend leuk om te zien hoe de kinderen met sprongen vooruit waren gegaan, vele hadden al op 
slootjes geschaatst. De dag verliep verder rustig. Waarschijnlijk omdat veel Uitgeesters te vinden waren op het 
Uitgeester- en Alkmaardermeer. 

14-2-2021

De dag van de liefde… voor natuurijs. Het was al bekend dat het vandaag de laatste dag was om op natuurlijs te 
schaatsen. Niet alle blokken zijn uitverkocht vandaag en we vragen ons nog steeds af waarom? Deden de enkels 
zeer? Waren het de blaren? Of was er een andere mooie ijsvloer ontdekt? Aan het ijs kon het niet liggen, want 
dat was tot halverwege de middag erg goed door de werkzaamheden van de afgelopen dagen. Helaas zette in de 
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middag de dooi in en kwamen de stenen trappen langzamerhand tevoorschijn. Aan de sfeer kon het ook niet lig-
gen, want de discolichten zorgden voor een feestelijke afsluiting. Femke, Joni, Luna, Anne, Anouk, Mike en Patrick 
vormden het animatie team. Samen met DJ Koen lieten ze de heupen van de schaatsers swingen. Links Rechts 
en Het Vliegerlied waren de toppers van de avond.
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Februari 2021 weer ijspret.

De echte winter werd ingeleid met een sneeuwstorm op zondag 7 februari. Grote hoeveelheden sneeuw werden 
door de wind op hopen gegooid en vermengde het water van onze plaatselijke landijsbaan tot een puisterig ge-
heel. Direct daarna begon het te vriezen en tot overmaat van ramp kwam over de bevroren smurrie op maandag 
nog een losse sneeuwlaag. Eigenlijk een horror situatie voor een schaatsliefhebber en een slechte basis voor een 
ijsbaan maar desalniettemin was het toch ook weer een uitdaging. 

Dinsdag  9 februari deed ik mijn eerste ijsmeting ; 4,5 cm dik ijs onder de sneeuw. Niet voldoende om er op 
te staan, buiten het gegeven dat daaronder het sneeuwijs van matige kwaliteit was. Geen zwart ijs dus op het 
kleine plekje na waar ik door zakte. Dinsdagavond  werd via de kanalen een oproep geplaatst aan lichtvoetige 
vrijwilligers om de volgende dag in handkracht de losse sneeuw er af te schrapen zodat de onderlaag beter zou 
bevriezen. Geweldig dat zoveel mensen (25 man en vrouw) bereid waren om te helpen en hieruit blijkt weer 
het saamhorigheidsgevoel in ons mooie dorp. Daar werd ik blij van. De weerberichten waren ons ook gunstig 
gestemd. In de planning lag het idee om op woensdag water over het slechte ijs te spuiten. De brandweer, aan-
vankelijk best bereid  om te helpen, werd evenwel die dag teruggefloten door hogere instanties. Ze mochten ons 
niet assisteren vanwege corona, werd gezegd. Het zal wel gerookt hebben daar in de kazerne. Plan B werd van 
stal gehaald d.m.v. een gierwagen van loonbedrijf van Vliet. Voorafgegaan door onze lichtste borstelmachine werd 
een flinke hoeveelheid water via 2 ″ lage drukslangen over het belabberde ijs gesproeid, een koud klusje, maar 
wel dankbaar want het kon direct aanvriezen. 

De volgende dag donderdagmorgen 11 februari om 8.00 uur 
kon de  ijsbaan al open. Iedereen was vrolijk toen de eerste 
schoolklassen direct arriveerden en dat ging door tot en met 
vrijdag. Hartverwarmende opmerkingen waren niet van de 
lucht. Intussen waren via de website van onze ijsclub bijna alle 
tijdsblokken volgeboekt. We moesten ons immers houden aan 
de beperkende maatregelen door corona. Een aparte ingang 
en een aparte uitgang, geen koek en zopie, geen toiletbezoek 
en een beperkt aantal bezoekers. Het is perfect en in harmonie 
verlopen als een soort carrousel  tot en met zondag 14 febru-
ari. 

Bestuur, trainingsgroepen en andere vrijwilligers hielpen bij 
het scannen, entree heffen en baanonderhoud. Tot op de laat-
ste dag geen onvertogen woorden, maar ijsplezier, dat zondag-
avond werd afgesloten met een soort discoavond op afstand, 
inclusief kleurrijke en sfeervolle verlichting. 

Vier dagen ijsvreugde om van de smullen. Dank aan ieder die 
heeft mee geholpen, ook de gemeente die op verzoek nog snel 
vooraf de (9) gaten in het hekwerk liet repareren en een aantal 
dranghekken bracht. Ik heb aan deze vorstperiode in ieder ge-
val een goed gevoel van over gehouden, ondanks een blauwe 
heup en een dikke knie. Ik had eigenlijk voor een weekje de 
mooiste taak in ons dorp.  

IJsmeester,  Nico Brantjes 
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IJspret 2021!
Wat hebben we genoten van 4 dagen schaatsen op 
natuurijs! Woensdag heb ik geholpen met de ijsbaan 
sneeuwvrij te maken. Het was een enorme klus, maar 
met veel hulp ging het uiteindelijk best snel. Rond 1 
uur werd er een klein laagje water op het ijs gespoten 
en ingeveegd, zodat het ijs wat vlakker en dikker zou 
worden. Maar wat had ik een spierpijn de volgende dag 
zeg! Gelukkig zag het ijs er de volgende dag wel gelijk 
een stuk beter uit!           
s’ Avonds ben ik naar de ijsbaan gegaan met mijn va-
der. Ik merkte wel dat het ijs slechter was dan dat ik 
had gedacht, vooral door de hobbels aan de weg. Ik 
heb toen geholpen met het wegbranden van die hob-
bels. 1 iemand ging branden en de anderen gingen 
met een ijzeren sneeuwschuiver het ijs weg schrapen. 
Toen hebben we er een laagje heet water op gedaan 
zodat de hobbelige stukjes de volgende dag weg zou-
den zijn. En inderdaad, de volgende dag waren de hob-
bels waren al een stuk minder!

Vrijdag hebben we met de groep tussen 17:00 en 
19:00 uur getraind op het natuurijs. Het was erg leuk 
om als ijsclub alleen te schaatsen op een schaatsbaan 
en dan ook nog eens op natuurijs! Om 19:00 uur had 
ik gereserveerd om met mijn ouders en zusje te gaan 
schaatsen. Ook wij moesten reserveren, want maar 
150 mensen waren toegestaan op de baan. Mijn nichtje 
was ook op de schaatsbaan en ik heb haar geleerd hoe 
ze pootje over moest doen in de bocht. Een natuurta-
lent is ze, want ze kon het gewoon gelijk! Dus trainer 
Kees, ik heb een nieuw lid voor je hoor haha. Zaterdag 
ben ik, samen met mijn ouders, gaan schaatsen op het 
Uitgeestermeer. We zijn opgestapt bij t’ Schippersrijk 
en vanaf daar richting het Zwaansmeer geschaatst. 
Veel hobbels waren er zeker maar gelukkig was er ver-
der op het meer een prachtig mooi stuk waar je super 
goed kon schaatsen. 
Later kwamen we Thomas en Brian nog tegen op het 

ijs en zij gingen nog een rondje schaatsen met mijn 
vader: trainer Patrick. Op de terugweg hebben we nog 
een heerlijke warme chocolademelk gedronken bij het 
t’ Schippersrijk. Zij hadden buiten op het terras een 
koek en zopie staan. Super gezellig!

Zondag hadden we met onze schaatsgroep dienst om 
te helpen op de ijsbaan. Het was de laatste avond dat 
de ijsbaan open kon zijn dus het werd een gezellige 
disco avond. Wij allen waren wel in voor een party! 
Er werd allemaal leuke party muziek gedraaid en we 
hadden ons eigen animatieteam samengesteld van de 
ijsclub. Mike, Patrick, Anne, Joni, Anouk, Femke en ik 
vormden het animatieteam en gingen meedansen op 
de muziek. We hebben de Macarena gedaan, meege-
danst op “links rechts” van Snollebollekes en nog veel 
meer! We hebben er een superleuke laatste avond van 
gemaakt. 

Hiermee hebben we de 4 dagen ijspret mooi afgesloten 
en hopen we dat we er volgend jaar weer zo’n feest 
van mogen/kunnen maken, maar dan maar zonder co-
rona, toch?! Luna.
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Het schaatsseizoen is ook voor Koen van Egmond 
voorbij. In totaal 4 dagen geschaatst en ongeveer 200 
kilometer afgelegd op zijn Viking schaatsen. Als Koen 
een gaatje vrij had tussen het schaatsen was hij ook 
te vinden op de landijsbaan. Het waren fantastische 
dagen op natuurijs, de zon scheen en op de meeste 
plekken zwart ijs (dus lekker glijden!). 
‘Waar heb je allemaal geschaatst?’  Samen met Pim 
Brondijk, Hans van Egmond, Marcel Vosse, Tinus Hop-
man & Raymond Koot heb ik op het veluwemeer, dron-
tenmeer, Gouwzee, Uitgeestermeer geschaatst. Als 
slagroom op de taart ook nog op het IJselmeer! Dit 
had ik als tip gekregen van iemand die ook gek is van 
natuurijs. Op alle plekken viel het mee met de drukte, 
wij waren dan ook altijd rond 09:00 op het ijs te vin-
den.  ‘En was het gaafst, gekst, mooist of stomste wat 
je tijdens je tocht hebt meegemaakt?’  Vooral de tocht 
schaatsen op het IJsselmeer tussen Hoorn & Enkhui-
zen. Hier was het muisstil op het ijs, volledig uitgestor-
ven  je hoorde het ijs gewoon zingen.



18  IJsclubblad  - Voorjaar 2021 IJsclubblad  -  Voorjaar 2021   19

IJsclub Uitgeest

Natuurijs 2021
De natuurijs periode van 2021 begon voor mij op de woensdag van het ijs sneeuwvrij maken. Hier vond ik al dat 
de sfeer voor de volgende dagen naar voren kwam (het clubgevoel om met zijn allen alles te geven om er een 
geslaagd feest van te maken). Eigenlijk hadden Mike en ik een les, maar wij dachten we volgen de les wel op de 
ijsbaan. Hier was de docent alleen niet heel blij mee en heeft het ons een halve aanwezigheid opgeleverd, dit von-
den wij niet heel erg. De dag erna was het dan zover, wij konden schaatsen op de landijsbaan. De eerste rondjes 
waren voor Mike en mij al gereden voor de baan open ging. De rest van de dag heb ik doorgebracht op de ijsbaan, 
en dan in de avond trainen op de landijsbaan. Omdat ik het zo’n geslaagde eerste dag vond had ik besloten om 
mijn mentor vrij te vragen voor school, en zowaar gaf hij dit wel in tegenstelling tot de docent van woensdag. 

Volgende dag gingen Sanne, Joni en ik om 9:00 uur 
met de auto naar Avenhorn, hier hebben wij een 
paar prachtige kilometers gemaakt. Het ijs was daar 
zo mooi, zwart en weinig last van wakken en scheu-
ren, dus hebben we het rondje U.S.A. dorpentocht 
gedaan, dit was echt genieten. Het gevoel van bin-
nen was bijna niet te omschrijven zo mooi was het. 
In de middag en avond was ik weer op de ijsbaan te 
vinden, ook hier heb ik weer genoten van de sfeer 
die op de ijsbaan was. ’s Avonds ijs weer prepareren 
met gieters om de volgende dag weer een betere 
ijsvloer te hebben. 

Zaterdag begon voor mij met een uur jeugdschaat-
sen op de landijsbaan, het was weer leuk om een 

les te geven op natuurijs en volgens mij vonden de kinderen het ook fantastisch. ’s Middags weer een paar rond-
jes gereden (met actioncam voor de OSU). En niet te vergeten de ijsmeester geholpen het ijs te onderhouden: 
sneeuw hopen ruimen met een kruiwagen, lekken vullen met 
een ijsbal en natuurlijk het ijs borstelen met de machine om de 
bezoekers een betere ijsvloer te bieden (stiekem ook omdat ik 
het wel leuk vond om op de machine te rijden). ’s Avonds weer 
een uurtje trainen en de baan prepareren met gieters warm 
water. Zondag laatste dag natuurijs en pret op de landijsbaan. 
Uiteindelijk was ik de hele dag op de ijsbaan te vinden. ’s Och-
tends achter de kassa gezeten en toezicht/baanverzorging. ’s 
Middags heel even naar huis gegaan om discolampen te halen 
en op te hangen, want ja vanavond was het dan zover het 
discoschaatsen om de ijsperiode leuk af te sluiten. Eind van 
de middag zat de sfeer er al goed in bij een paar leden van 
de trainingsgroep, we gingen met een groepje het ‘helikopter’ 
en ‘het vliegerlied’ dansen. Dit bracht ons op het idee om het 
tijdens het discoschaatsen ook te doen om de jeugd te ver-
maken. Dus je raad het al, het discoschaatsen begon en toen 
hebben we met een paar van de trainingsgroep (animatieteam 
van de ijsclub) dansend de natuurijsperiode afgesloten van ‘de 
macarena’ tot ‘het vliegerlied’. Kortom het was voor mij een 
geslaagde natuurijsperiode, ik heb heel erg GENOTEN.

Patrick Roelands 
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Ik ben Björn Zonneveld 

Ik schaats al 4 jaar eerst 2 jaar jeugdschaatsen op de za-
terdag ochtend en de laatste 2 jaar bij de trainingsgroep 
van Uitgeest.

Ik vond de trainingen op de natuurijsbaan wel leuker dan 
in Alkmaar, het was een stuk rustiger waardoor je lekker 
kon schaatsen en nu lekker 2 uur schaatsen achter elkaar. 
Ik ben elke dag heerlijk geweest van 17:00 tot 19:00 en 
vaak daarvoor of daarna nog met vrienden.

Ook hebben we met de klas op de sloot geschaatst.
Op natuurijs schaatsen is wel anders er zitten iets met 
scheuren en het is niet zo glad, maar het was wel heel 
leuk om mee te maken want de laatste keer was dat ik 
nog op jeugdschaatsen zat.
Toen we geen training hadden skeelerde ik elke dag, wat 
ik nog steeds elke dag graag doe.

Schaatskoorts
Bij de eerste keer dat het woord vorst werd genoemd bij 
de weerberichten in februari begonnen de schaatskriebels 
al te ontstaan. Zal het dan toch deze winter? En ja hoor… 
De vorst bleef aanhouden en langzaam maar zeker groeide 
het ijs gestaag aan. Helaas droeg de sneeuw niet bij aan 
een perfect gladde ijslaag, maar dat mocht de pret zeker 
niet drukken! Toen het ijs van de landijsbaan in Uitgeest 
dik genoeg was om op te staan konden veel vrijwilligers 
hun schaatskoorts niet bedwingen en kwamen helpen 
om de baan klaar te maken om op te kunnen schaatsen. 
En wat een plezier was dat, in ons gezellige dorp op de 
schaats met allerlei vrolijke deuntjes. Na een dag op deze 
ijsbaan werden er plannen gesmeed om ook een toertocht 
te schaatsen. 
Zo vertrok ik vrijdagochtend vroeg met Patrick en Joni 
naar Avenhorn om de USA dorpentocht te rijden (Ursem 
– Schermerhorn – Avenhorn). Het waaide behoorlijk en 
ook het klunen mocht op sommige plekken niet ontbre-
ken, maar wat een genot was het om buiten in de polder 
te schaatsen met hier en daar prachtig zwart ijs. Na een 
mooie ronde schaatsen keerden we weer terug naar Uit-
geest, waar we verder van het natuurijs konden genieten 
op de landijsbaan. De flinke opkomst, de ijspret en het ple-
zier wat we beleefden met elkaar bestempelde weer mooi 
wat een ontzettend leuke ijsclub we hebben! 
Sanne
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Jeugdschaatsen 2021
Het jeugdschaatsen begon met de mededeling dat er vanaf 2 januari niet gestart kon 
worden op de ijsbaan de Meent. Met alle maatregelen mochten er geen grote groepen 
op de ijsbaan, helaas... 
Met februari kregen we alsnog bericht dat er toch lesgegeven mocht worden, maar 
wel om de week. De kinderen blij en wij ook blij! 

Twee lessen hadden we gehad toen het zo ging vriezen 
dat we een extra les op onze eigen landijsbaan konden 
realiseren. Hoe leuk! Zaterdagmorgen, -5 graden en 
een mooi zonnetje, ideaal dus. De meeste kinderen 
hadden al twee dagen op de slootjes flink kunnen oefe-
nen en dat was te merken. Met een paar opwarm rond-
jes op de baan hadden we een parcours uitgezet om 
de techniek bij te spijkeren. Dit werd afgewisseld met 
een paar rondjes schaatsen. Het ijs was hard en glad 
en de kinderen hadden er veel plezier in. Vele mensen 
stonden buiten de ijsbaan te kijken en genoten van het 
schouwspel. Het zag er ook mooi en gezellig uit met al 
het sneeuw en het schaatsen van de kinderen. Het was 

voor heel veel mensen een welgekomen afleiding met 
al die beperkingen. Wat hebben we genoten van al het 
sneeuw en ijs! Nu is de temperatuur gestegen en alles 
is gesmolten. 

Nog twee lessen op de ijsbaan in Alkmaar en dan zit 
het er weer op. We hopen op betere tijden en dat het 
jeugdschaatsen weer van ouds is. 

Annette Krom 
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06-83896898
www.fietsreparatieuitgeest.nl
info@fietsreparatieuitgeest.nl

Middelweg 36c 1911EH Uitgeest

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

    

FIETSREPARATIE UITGEEST

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

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

RESERVEREN OP ONZE WEBSITE 
WWW.KLAASUITGEEST.NL 

 Materieel Service Beverwijk BV
       Kleis 42
       1911 MH Uitgeest
       Tel.: 06 - 27 02 04 67
       hbuur@ziggo.nl
       K.v.K. Zaandam nr. 35028663
       BTW nr.: NL8059.67.734B01
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Zaterdag ochtend om 09:45 was het zover. Jeugd-
schaatsen op de eigen baan in Uitgeest! In plaats van 
met de bus naar Alkmaar bleven wij op zaterdag 13 
februari in Uitgeest op de landijsbaan. Vanwege het 
coronavirus kunnen wij dit seizoen helaas maar 4x les-
geven op de ijsbaan in Alkmaar. Des te blijer was ie-
dereen dat er natuurijs lag en dat wij dus een extra les 
jeugdschaatsen konden geven!

Ook de allerjongste kinderen van groep 5 waren op za-
terdag aanwezig om schaats les te krijgen op natuur-
ijs! Het was een koude ochtend, dus voordat iedereen 
het ijs op ging moest er nog geholpen worden met het 
aantrekken van extra veel lagen kleding. Ondanks dat 
het zo koud was, scheen er een heerlijk zonnetje. Alle 
kinderen gingen eerste zelf even een paar rondjes over 
de ijsbaan rijden. Wennen aan het natuurijs, want dat 
is toch wel heel anders dan het kunstijs in Alkmaar. 
Nadat de kinderen het een beetje warm hadden gekre-
gen was het tijd voor de oefeningen. 

De jongste kinderen van groep 5 hebben laten zien wat 
zij in tijdens de 2 lessen in Alkmaar al geleerd hebben, 
en ik kan zeggen dat ze elke week met sprongen voor-
uit gaan! Toch hebben wij met het schaatsen op na-
tuurijs extra goed geoefend met het afzetten en rem-
men. Als je hard afzet ga je makkelijker over slechte 
stukken ijs en als iemand voor jou valt is het belangrijk 
om goed te kunnen remmen. De kinderen waren hard 
aan het oefenen en het ging elke keer weer beter. De 
mutsen moesten op een gegeven moment zelfs af! Na 
de les mochten de kinderen nog even grote rondjes op 
de ijsbaan rijden tot het tijd was. Een kind wilde zelfs 
helemaal niet stoppen en bleef maar doorgaan met de 
rondjes rijden. De volgende Sven Kramer?

Al met al was het weer een enorm geslaagde les en 
hebben wij veel lachende gezichten gezien van alle 
kinderen!

Femke & Mike van groep 5

Jeugdschaatsen op natuurijs
Eindelijk waren de goden met ons, een koude periode in een relatief warme winter. De pret op natuurijs kon 
beginnen! Voor de toekomst, om het zo maar even te noemen, was het goed nieuws. Naast vier lessen op de 
kunstijsbaan in Alkmaar (de rest kon helaas niet doorgaan om wel bekende redenen) konden we ook een extra 
zaterdag op de landijsbaan schaatsen. Het was al drie jaren geleden dat de landijsbaan voor het laatst open was. 
Zaterdagochtend lopend heen, want het was toch nog wel glad. Op de Irenelaan hoorde ik de boxen al schallen 
met “prachtige” muziek, alle muziek kende ik aan het eind van het weekend helemaal uit het hoofd. Iedereen was 
die ochtend goed ingepakt, aangezien het erg koud was. Zelf had ik mijn bekende roze muts op, die zo lelijk is 
dat hij weer mooi is. Sommige kinderen waren zelfs zo goed ingepakt dat ik mijn “eigen” kinderen niet eens meer 
herkende. Pas toen de sjaal en de muts afging en ik een klein beetje geholpen werd wist ik het weer.  
Zondagmorgen heb ik nog even op het Uitgeestermeer geschaatst, waar ik ook een aantal kinderen van het 
jeugdschaatsen heb gespot. Supergaaf om te zien dat de jeugd (met papa of mama) ook buiten de ijsbaan aan 
het schaatsen is. 
Ik hoop dat de weergoden ons volgend jaar wederom weer ijspret gunnen en dat de jeugd weer mooie lessen op 
natuurijs kan krijgen van alle schaatsjuffen en meesters.

Paul Snijder
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Oktober
7 oktober: het tijdstip van A03 is 5 minuten naar 
voren geschoven ivm gewijzigde dweil tijden. 10 oktober: de ijsbaan gaat weer open!

10 oktober: draag verplicht mondkapje buiten het ijs. 
Verlaat na de training via nooduitgang 3. Tijdens trai-
ningsuren geen publiek.

14 oktober: nieuwe maatregelen (voor iedereen 
vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1.5 
meter afstand en alleen individueel of in teamver-
band niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn 
niet toegestaan (uitgezonderd topsporters). Groe-
pen van max 4 personen, de afstand 1.5 gelden 
overal en altijd: ook op het ijs, geen treintjes, 
jeugdschaatsen kan doorgaan, trainingen op dins-
dag, woensdag, donderdag en zaterdagochtend 
kunnen doorgaan. Alleen langebaan- en marathon-
wedstrijden voor rijders t/m 17 jaar, wedstrijden en 
trainingen zonder publiek.

16 oktober: aflassing training trainingsgroep le-
den IJsclub Uitgeest. Er mag uiteraard wel zelf 
worden geschaatst.

25 oktober: Jippie we mogen weer trainen! Donderdag 
A07 verhuist naar zaterdag 19:00-20:00.

November
2 november: Het warme weer en flinke wind zorgde 
voor wakken in het ijs! IJsbaan Alkmaar is gesmol-
ten, helaas geen training deze avond. 

6 november: De ijsmeesters zijn druk bezig geweest 
om de weggesmolten ijslaag te herstellen. Nu hopen 
op beter kwaliteit.

23 november: temperaturen komen onder de 10 
graden. Elfstedenkoorts is begonnen en het ijs in 
Alkmaar wordt beter

23 november: na het besluit van het kabinet om 
weer terug te gaan naar de gedeeltelijke lock-
down is het schaatsprotocol aangepast. Iedereen 
vanaf 18 jaar mag sporten op 1.5m afstand, indi-
vidueel of in groepjes van 4 personen. Wedstrij-
den zijn niet toegestaan.

DecemberDecember
5 december wordt de ijsbaan weer klaar ge-
maakt voor de winter. Palen plantdag op de lan-
dijsbaan. 15 december: In navolging van de corona maatre-

gelen zijn de ijsbaan, ijshal en alle sportzalen ge-
sloten t/m 19 januari. 

16 december: de Meent opent zijn deuren weer na 
één dag gesloten te zijn. De SFA heeft groepsgrote 
aangepast naar 100. Er mag helaas niet meer in trein-
tjes worden gereden. Trainers mogen geen ‘aanwijzin-
gen’ meer geven, iedereen traint individueel. 
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Januari
23 januari: oeps, waarschuwing van de veiligheidsre-
gio. Er wordt toch nog te veel in treintjes geschaatst 
en geen 1.5 meter afstand gehouden. 

23 januari: In heel Nederland geldt er een avond-
klok. Dat betekent voor 21:00h binnen

27 januari: Goed nieuws! Wegens de 
avondklok mag de trainingsgroep op maan-
dag 1 februari schaatsen van 19:30-20:30. 
Ter compensatie ook nog 2 extra trainings-
dagen op zaterdag 6 & 13 januari. 

Februari
8 februari: een flinke sneeuwstorm waait er op los. 
Spoedberaad rondom de trainers. Besloten om we-
gens veiligheid redenen de training niet door te laten 
gaan. 

10 februari: de temperaturen zakken flink onder 
de 0 graden. Sneeuwruimen op onze landijsbaan 
en ons klaarmaken voor 4 fantastische dagen. 

11 februari/14 februari: 4 dagen vol ijsplezier. 
Door vele leden van de ijsclub worden tour toch-
ten gereden. Zelfs het Uitgeester/Alkmaarder 
meer is toegankelijk.

11 februari: De landijsbaan is 
open voor jeugd!

Maart
26 februari: De nieuwe clubkleding is er! In de 
avond mocht iedereen de kleding passen.

6 maart: de allereerste wedstrijd van dit seizoen 
voor jeugd. De pupillen mogen aan de start staan. 
De pupillen F, D & E rijden een 100m en 300m. Pu-
pillen C en B rijden een 300m en 500m.

8 maart: De laatste training op maandag 
avond. Het schaatsseizoen is weer snel voor-
bij gegaan.

14 maart: laatste dag dat de ijsbaan open is. Op naar 
een nieuw seizoen! In de avond wordt er nog een wed-
strijden gereden door de pupillen A (500m en 1000m) 
en Junioren C (500m en 1500m)

13 maart: de landijsbaan in Uitgeest wordt 
weer paalvrij gemaakt. Alles wordt weer weg 
gezet voor volgend jaar.

13 maart: van 17:30-19:15 rijden de junioren A en B 
een 500m en 1500m.
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Wedstrijdverslagen.
Bij de start van het seizoen in oktober zette corona het schaatsen op zijn kop. In eerste instantie werd de ijsbaan 
in Alkmaar gesloten. Gelukkig onder speciale maatregelen kon er toch worden getraind. Mondkapjes buiten het 
ijs voor de ouderen, speciale looproutes en minder schaatsers op het ijs. Helaas had de KNSB (en terecht) alle 
Langebaan- en marathonwedstrijden opgeschort en zoals het er nu naar uitziet…voor het gehele seizoen.
 
Elk jeugdlid rijdt 500 meter met een MyLaps-chip aan zijn/haar enkel.

Alternatieve 400m tijden met ‘tijd-chip
Omdat schaatsers nu eenmaal wedstrijden willen rijden, wat voor de jeugdigen schaatsers heel belangrijk is, 
hebben we tijdens de trainingen regelmatig estafettes gereden en elke week het starten geoefend. Maar dit geeft 
geen tijden weer die je kunt verbeteren. Bij de langebaanwedstrijden heb je een starter, elektronische tijdwaar-
neming en juryleden nodig om alles in goede banen te leiden. Daarom heb ik de Alternatieve Langebaanwestrijd 
voor de jeugd verzonnen om toch tijden te kunnen vastleggen. Elk jeugdlid reed 500 meter met een MyLaps-chip 
aan zijn/haar enkel. Deze legt de rondetijd vast van de 400m baan en presenteert deze op het grote scorebord.
Met een vliegende start door de finishlijn en na één ronde schaatsen, werd bij passage de volgende tijden vast-
gelegd: Lizzy Castricum 1:10, Bodine Schut 1:02, Loïs van Greiningen 55.9, Börn Zonneveld 49.2, Thijs Zonne-
veld 47.6, Stan de Ruijter 41.3 en Casper Schut 38.2. Mooie 
resultaten, welke we aan het einde van het seizoen nog eens 
gaan herhalen.
Door Kees Molenaar

Wedstrijden op de 
ijsbaan in Alkmaar 
6, 13 en 14 maart
Wie had nog gedacht dat wij in dit hele gekke seizoen nog 
een wedstrijd mochten rijden?! Ik denk vele van ons niet… 
De SFA heeft op de valreep van het seizoen nog diverse test-
wedstrijden voor de jeugd tot en met 26 jaar weten te orga-
niseren. Op zaterdag 6 maart waren de jongste pupillen aan de beurt. De pupillen D E en F reden een 100m en 
300m. Vanuit Uitgeest deed alleen Lizzy Castricum mee. De pupillen B en C mochten een 500m en 300m rijden. 
Björn Zonneveld en Bodine Schut vertegenwoordigden deze categorie namens Uitgeest. Voor de meiden was dit 
hun eerste échte wedstrijd bij IJsclub Uitgeest en dat hebben zij knap gedaan! Een week later, zaterdag 13 maart, 
was het de beurt aan de oudste ‘’jeugd’’. Patrick en Mike Roelands (beide junior A) waren natuurlijk van de partij. 
Nieuwsgierig waren zij naar wat zij konden na een seizoen hard training! Ook Sanne Veenboer en ondergetekende 
((neo-)senioren) waren aanwezig bij de wedstrijd. Iedereen reed een 500m en 1500m. 

Helaas zat het weer niet mee. Met code geel en windkracht 6 tegen zijn er geen PR’s gereden. Een dag later, zon-
dag 14 maart, was het de beurt aan de pupillen A en junioren C om hun wedstrijd te rijden. Stan de Ruijter was als 
enige pupil A aanwezig en mocht laten zien wat hij kon op de 500m en 1000m. Helaas viel Stan op de 1000m. Ook 
op zondag stond helaas nog een beste wind, dus ook geen PR’s die dag. Casper Schut en Thijs Zonneveld waren 
de laatste Uitgeesters die meededen aan de testwedstrijd. Beide heren moesten een 500m en 1500m rijden. De 
laatste afstand was voor hun de eerste keer. Goed gedaan! Al met al was iedereen nog erg blij om een wedstrijd 
te kunnen rijden.    Femke Jongenotter
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de laatste wedstrijd 
Het schaatsseizoen voor de trainingsgroep van IJsclub Uitgeest zit er weer op. Ge-
durende het seizoen werden er wegens corona geen langebaanwedstrijden georga-
niseerd. 

Alhoewel het bij schaatsen om de tijden gaat, waren er 
geen noteringen van tijden en/of persoonlijke records. 
Gelukkig mocht er op de valreep voor de rijders tot 18 
jaar nog een ‘trainingswedstrijd’ gereden worden met 
officieuze tijden (niet vastgelegd in KNSB-systemen). 
De rijders zagen op deze manier toch een mate van 
vooruitgang ten opzichte van vorig seizoen en een 
start voor verbetering voor het komende seizoen.

Op zaterdag 6 maart onder mooie omstandigheden re-
den de jongste pupillen een 100, 300 of 500m. Lizzy 
Castricum (16.60, 45.25) en Bodine Schut (46.93, 
1:16.31) reden hun eerste wedstrijd. Börn Zonneveld 
(40.66, 1:04:93) reed maar liefst 10 en 20 seconden 
van zijn vorige seizoenstijden af. Zaterdag reden de 
Junioren hun 500 en 1500m onder echte Alkmaarse 
omstandigheden. Windkracht 7 had vrij spel op een 
aanslaande ijsvloer waardoor de verwachte tijden te-
genvielen. Patrick Roelands was met 47.96 en 2:36.53 
iets sneller dan zijn broer Mike die 48.24 en 2:37.18 
op de klokken zetten. Bij de dames reden Sanne Veen-
boer 50.65 en 2:39.14 en Femke Jongenotter 54.64 
en 2:50.37.

Zondag mochten de laatste rijders van de trainings-
groep het seizoen definitief afsluiten, ook onder rede-
lijk winderige omstandigheden. Stan de Ruijter reed 
56.47 op de 500m, maar door een val op de 1000m 
kwam hij niet verder dan 2:05.44. Thijs Zonneveld 
(1:07.06 en 4:01.98) en Casper Schut (1:04.21 en 
3:07.69) reden een 1000m en hun allereerste 1500m. 
Hierbij kwam duidelijk naar voren dat dit met een sei-
zoen zonder opbouwende langebaanwedstrijden een 
hele opgave was.

Laatste training:
Traditioneel wordt het seizoen door de jeugd ‘ver-
kleed’ afgesloten. Hierbij wordt het dobbelstenenspel 
gespeeld waarbij de eerste worp de schaatsoefening 
bepaalt en de tweede het aantal malen dat deze dient 
te worden uitgevoerd. Tussendoor chocolademelk met 
een versnapering en de laatste 10 minuten in tegenge-
stelde richting, dus rechtsom schaatsend het seizoen 
afsluiten. Nu even een paar weekjes rust en dan eind 
mei weer starten met de zomertraining en begin okto-
ber weer het ijs op.

Kees Molenaar 
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Uit de oude doos – Femke JongenotterUit de oude doos – Femke Jongenotter
‘’Uit de oude doos’’ is een nieuwe rubriek die wij graag willen introduceren. In deze ‘’Uit de oude doos’’ is een nieuwe rubriek die wij graag willen introduceren. In deze 
rubriek vragen wij aan leden van de ijsclub wat hun mooiste ervaring/herinnering rubriek vragen wij aan leden van de ijsclub wat hun mooiste ervaring/herinnering 
met schaatsen is. De eer is aan een van onze eigen redactoren om het spits af te met schaatsen is. De eer is aan een van onze eigen redactoren om het spits af te 
bijten; Femke Jongenotter verteld over haar mooiste herinnering aan natuurijs. bijten; Femke Jongenotter verteld over haar mooiste herinnering aan natuurijs. 

Misschien is voor mij ‘’uit de oude doos’’ een beetje Misschien is voor mij ‘’uit de oude doos’’ een beetje 
overdreven met mijn 22 jaar, maar toch is deze herin-overdreven met mijn 22 jaar, maar toch is deze herin-
nering ruim 11 jaar oud. Ik was nog een pupil en had nering ruim 11 jaar oud. Ik was nog een pupil en had 
schaats les bij het jeugdschaatsen van ijsclub Uitgeest. schaats les bij het jeugdschaatsen van ijsclub Uitgeest. 
In de winter van 2009/2010 was er strenge vorst, er In de winter van 2009/2010 was er strenge vorst, er 
lag natuurijs en de landijsbaan in Uitgeest ging open. lag natuurijs en de landijsbaan in Uitgeest ging open. 
Er werd zelfs een mini Elfstedentocht georganiseerd Er werd zelfs een mini Elfstedentocht georganiseerd 
voor de jeugd! Samen met een vriendinnetje van het voor de jeugd! Samen met een vriendinnetje van het 
schaatsen had ik mij aangemeld en op 13 januari 2010 schaatsen had ik mij aangemeld en op 13 januari 2010 
was het zover. Voordat wij naar de ijsbaan vertrokken was het zover. Voordat wij naar de ijsbaan vertrokken 
aten wij een maaltijd die later vaste prik werd voor een aten wij een maaltijd die later vaste prik werd voor een 
wedstrijd: tomaten Cup-A-Soup en een gebakken ei. wedstrijd: tomaten Cup-A-Soup en een gebakken ei. 
Wij waren er klaar voor! Vol goede moed vertrokken Wij waren er klaar voor! Vol goede moed vertrokken 
wij naar de ijsbaan en het was tijd om te beginnen. wij naar de ijsbaan en het was tijd om te beginnen. 
Deze mini Elfstedentocht begon op dezelfde manier Deze mini Elfstedentocht begon op dezelfde manier 
zoals de echte Elfstedentocht begint: met zijn allen in zoals de echte Elfstedentocht begint: met zijn allen in 
een kooi en rennen naar de ijsbaan. In verschillende een kooi en rennen naar de ijsbaan. In verschillende 
groepen werden wij verwacht aan de Dr. Brugmans-groepen werden wij verwacht aan de Dr. Brugmans-
traat, waar vroeger de Texaco stond. Alle kinderen ver-traat, waar vroeger de Texaco stond. Alle kinderen ver-
zamelden zich achter de hekken en deze gingen dicht. zamelden zich achter de hekken en deze gingen dicht. 
Na het startschot gingen de hekken weer open en was Na het startschot gingen de hekken weer open en was 
het rennen naar de ijsbaan! Hier wachtte mijn vader het rennen naar de ijsbaan! Hier wachtte mijn vader 
mij op, want zelf de schaatsen goed aan doen was nog mij op, want zelf de schaatsen goed aan doen was nog 
best lastig en ze moesten wel goed strak zitten. Zo-best lastig en ze moesten wel goed strak zitten. Zo-
dra de schaatsen aan waren was het gaan! Net als bij dra de schaatsen aan waren was het gaan! Net als bij 
een de echte Elfstedentocht ging dit niet zonder slag of een de echte Elfstedentocht ging dit niet zonder slag of 

sloot. Wij moesten bruggen en wakken trotseren, dus sloot. Wij moesten bruggen en wakken trotseren, dus 
altijd goed kijken waar je schaatste. Her en der moest altijd goed kijken waar je schaatste. Her en der moest 
er zelfs gekluund worden. Uiteindelijk zijn wij langs alle er zelfs gekluund worden. Uiteindelijk zijn wij langs alle 
Elfsteden gereden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Elfsteden gereden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, 
Stavoren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Stavoren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, 
Franeker en Dokkum. Toen wij weer ‘’terug waren’’ bij Franeker en Dokkum. Toen wij weer ‘’terug waren’’ bij 
Leeuwarden was het tijd om te finishen. Moe en vol-Leeuwarden was het tijd om te finishen. Moe en vol-
daan namen wij onze medaille in ontvangst en genoten daan namen wij onze medaille in ontvangst en genoten 
wij van een warme chocomel met slagroom. wij van een warme chocomel met slagroom. 
Twee jaar later, in de winter van 2012, werd nog een Twee jaar later, in de winter van 2012, werd nog een 
keer de mini Elfstedentocht georganiseerd. Helaas was keer de mini Elfstedentocht georganiseerd. Helaas was 
ik te oud om mee te doen, maar ik was zeker aanwe-ik te oud om mee te doen, maar ik was zeker aanwe-
zig om te helpen! Dit is ook meteen de laatste keer zig om te helpen! Dit is ook meteen de laatste keer 
geweest dat de mini Elfstedentocht georganiseerd is. geweest dat de mini Elfstedentocht georganiseerd is. 

Als uit de weersberichten blijkt dat er een kans is op Als uit de weersberichten blijkt dat er een kans is op 
natuurijs, dan komt dit verhaal weer naar boven. ‘’Oh, natuurijs, dan komt dit verhaal weer naar boven. ‘’Oh, 
de mini Elfstedentocht, dát was zo leuk’’. Ik hoop van de mini Elfstedentocht, dát was zo leuk’’. Ik hoop van 
harte dat wij snel weer een strenge winter zullen heb-harte dat wij snel weer een strenge winter zullen heb-
ben waar wij zonder corona-restricties zo’n ongelofelijk ben waar wij zonder corona-restricties zo’n ongelofelijk 
leuk evenement voor de jeugd kunnen organiseren. leuk evenement voor de jeugd kunnen organiseren. 

In het volgende clubblad zal iemand anders zijn/haar In het volgende clubblad zal iemand anders zijn/haar 
mooiste/gekste/leukste herinnering uit de oude doos mooiste/gekste/leukste herinnering uit de oude doos 
met ons delen. met ons delen. 
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Wist u dat…
 De vlag van de ijsclub weer vier dagen in de vlaggenmast hing
 De jeugd elke avond een speciale training kreeg van Tinus of Kees op de landijsbaan
 Thijs het baanvegen nog niet is verleerd
 Hij elke dag trots op de veegmachine zat
 De Voorzitter vier dagen trots als een pauw op de ijsbaan liep
 Hans en Pim vele kilometers hebben gemaakt op natuurijs
 Ze zelfs naar het Veluwenmeer & Drontemeer & Gouwzee zijn geweest
 Tinus en Koen op avontuur zijn geweest op het IJsselmeer ze van Hoorn naar Enkhuizen zijn geweest
 Tinus zo blij was als een kind op natuurijs
 Hij het af en toe best eng vond vanwege het krakende ijs
 Brian en Thomas perfect de verlichting kunnen ophangen op de landijsbaan
 Disco schaatsen een groot succes was
 De verlichting van de ijsbaan uit was
 Dit volgend jaar groots wordt aangepakt disco schaatsen op de vrijdagavond
 De OSU live was op het de laatste avond met DJ Theo
 Ondanks de corona het gezellig was op de ijsbaan
 De familie Roelands elke dag aanwezig was
 Henk vele mensen heeft gescand
 Patrick en Mike perfect hebben geholpen op de ijsbaan
 Marcel en koen lekker hadden geschaatst op de Gouzee bij Marken
 De Betsies ook weer aanwezig waren op de landijsbaan ‘’ Nancy & Josine & Pauline & Roos en Bonnie.
 Herman weer blij was dat ze er weer waren op de ijsbaan
 Rob weinig op natuurijs heeft geschaatst hij het niet meer durfde met Tinus op natuurijs
 Hij bang was voor een nat pak
 De ijsclub nieuwe clubkleding krijgt en de hoofdsponsors Gebr. Beentjes en Pimbro zijn
 De Pimbro trein op de woensdagavond erg opvallen in de oranje pakken
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Puzzel 
Welk woord vind je dikgedrukte kolom? 

 

Lopen op schaatsen                      

Bescherming voor je hoofd                   

Hiermee krijg je geen koude handen                     

Zo ga je de bocht door                          

Dit doet ijs als het warm is                        

Voornaam van de ijsmeester                   

Dit drink je na het schaatsen                       

Voornaam van de voorzitter                     

Gat in het ijs                  

Dit gebruiken beginners met schaatsen                   

Dit doe je als je schaatsen bot zijn                      
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