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Van de redactie
Hallo allemaal,

Dit is alweer ons tweede clubblad en we 
krijgen de smaak te pakken. We bruisen 
van de nieuwe ideeën voor deze en ko-
mende clubbladen. 

Na de sluiting van de ijsbaan is er niet 
stil gezeten en dat zal u lezen in dit club-
blad. Er is gevierd, getraind, vergaderd, 
getreurd, gejuicht, gelopen en natuurlijk 
gelachen. 

Wilt u weten hoe dit ging? Lees dan snel 
verder.

Anne, Femke, Joni en Nicky
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Van de voorzitter
Ik hoop, dat eenieder een prettige vakantie heeft gehad en dat deze vakantie dat-
gene bracht wat men ervan verwachtte. En mocht dit niet zo zijn, dan is er volgend 
jaar weer een nieuwe mogelijkheid.

Nu deze “zomerstop” ten einde is, heeft de herfst zijn 
intrede gedaan en zijn mijn klokken en polshorloge 
ook weer bijgesteld. Je beseft dan ook weer direct, dat 
tijd toch maar een relatief begrip is. Ik kan nog steeds 
niet goed inschatten wat nu de meerwaarde is van die 
wintertijd en zomertijd, maar mensen die hierover al 
dan niet diep hebben nagedacht, zullen dit met verve 
kunnen verdedigen en uitleggen.

Wij gaan dus nu in deze tijd van groen naar bruin; naar 
geel naar rood, naar kale takken en dito boomkruinen. 
Hierna dient een koude golfstroom ons land te teis-
teren en kunnen wij eindelijk weer eens blij 
en tevreden sporen trekken. Getooid in 
winterjas en ijsmuts, in de spiegel-
gladde ijsvloeren, gelegen in het 
mooie landschap van Uitgeest.

Ik weet, dat iedere wens 
niet zijn beslag krijgt, 
maar zij die niets meer 
hebben te wensen zijn al 
in stilte overleden.

Inmiddels is de ijsbaan in Alkmaar weer geopend en 
zijn “de onzen” weer druk bezig hun hart op te halen 
en hun prestaties te verbeteren, met het doel zijn ei-
gen record nog scherper te stellen.

Ook het werven van de schoolschaatsers, hetgeen 
vorig jaar een groot succes, is weer in volle gang en 
degene, die het betreft is wederom tevreden met de 
aanmeldingen.

Tenslotte hoop ik vurig en dat herhaal ik nu nog maar 
eens, dat na nogal wat teleurstellingen voor ons de 

afgelopen jaren, Koning Winter nu eens 
zijn aangezicht doet stralen over de 

goede gemeente Uitgeest.

Herman van Sambeek.
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Openingswoord van de voorzitter op 
de jaarvergadering van 23 mei 2019.
Welkom op deze jaarvergadering 2019. Uiteraard moet 
ik aanvangen met de droeve plicht mededeling te doen 
van het feit, dat enige maanden terug ons lid van Ver-
dienste, Leo van der MEIJ ons is ontvallen. In het laat-
ste clubblad, voorjaar 2019, hebben wij bij dit verlies 
stilgestaan. Wederom werd ons duidelijk gemaakt, dat 
wij slechts tijdelijk op deze aardkloot vertoeven en dat 
wij dag noch uur kennen. Ik moge u derhalve nu ver-
zoeken op te staan om nog even in stilte Leo te ge-
denken.
De naaktheid van het bestaan noopt ons echter in dit 
leven verder te gaan en om die reden, dien ik nu mij 
verder te richten op alles onze ijsclub betreffend.

Wederom een groot verwijt naar Koning Winter. We-
derom kwam hij Nederland, binnen, heeft in het oos-
ten des lands zich laten zien, maar blijkbaar heeft hij 
koudwatervrees en kwam daardoor het IJsselmeer 
maar weer niet naar behoren over. Hij gunde ons 
slechts enkele centimeters natuurijs en liet ons weer 
bij een grote teleurstelling achter. Dit temeer daar hij 
vorig jaar toch al enige tekenen van goed gezindheid 
had getoond, waren wij ervan uit gegaan, dat hij, een-
maal de weg te hebben gevonden, die zou vervolgen. 
Ons rest wederom berusting en geloof en hoop voor 
het nieuwe seizoen.
Een bekend gezegde is, dat zij die geloven, zich lang-
zaam haasten, maar ook aan dit gezegde zit voor ijs-
club bestuurders, een grens.

Na dit gemeld te hebben, de positievere zaken. Ten 
eerste is het bestuur blij, ik heb dat al eerder vermeld, 
maar wil dit nog weleens herhalen, dat er een nieuwe 
en goede redactie zijn intrede heeft gedaan. Ik denk, 
dat wij van hen nog veel plezier zullen beleven. Ook 
in het verlengde hiervan wordt Thijs van Tol bedankt 
voor zijn niet aflatende ijver voor het in standhouden 
van het clubblad.
Hiernaast konden wij ons verheugen in een zeer groot 
aantal jeugdigen, die zich het regime van het school-

schaatsen lieten welgevallen. Hopelijk komt uit zo’n 
groep toch weer een enkeling naar voren, die onze 
club met trots zal vervullen.
Ook zie ik altijd met genoegen naar het plezier en pret, 
die leden van onze club op De Meent etaleren en de 
uitslagen van de wedstrijden. Ja, onze trainers doen 
daar al jaren goed werk en het zal toch altijd wel wrin-
gen, indien die leden vinden, dat zij hogerop moeten 
gaan en de club verlaten. Maar goed, zij weten dit en 
hebben zich hierbij neergelegd.

Tenslotte wil ik het nog even hebben over de landijs-
baan. Het is een punt op de agenda, dus wij zullen daar 
straks nog wel even over praten, maar ik wil hierover 
thans het volgende kwijt. De politiek zal zich voorlopig 
hierover niet meer druk maken. Zoals het er nu naar 
uit ziet, zal men steven op een laat ik het zo zeggen, 
lagere school aan de ene kant en een lagere school aan 
de andere kant van de Geesterweg. Een verstandige 
insteek. Dus geen school op de ijsbaan. Verder wat be-
treft het onderhoud van de baan. De gemeente is niet 
voornemens nog een cent hierin te steken. Hiervoor 
staat er niets op de begroting. Onze ijsmeester heeft 
hierover wel ideeën en mocht dit tot iets concreets lei-
den, dan vernemen wij dit wel.
De clubkampioenen Sanne Veenboer en Ruud van 
Egmond zijn zij, die hun status waarmaakte. Gefeli-
citeerd. Aan het eind van de vergadering zullen zij op 
gepaste wijze worden gehuldigd. 
Het bestuur zou wel voor het komende jaar iets speci-
aals willen doen voor de leden. B.v. een week Inzell. U 
hoort daar nog wel over. Wij gaan eerst de zomertijd in 
met daaraan gepaarde vakanties. 
Het bestuur dankt eenieder, die voor de ijsclub, onder 
welke omstandigheden of in welke hoedanigheid acti-
viteiten heeft verricht en hoopt daar nog vele jaren van 
de mogen genieten.
Hierbij is de vergadering geopend.

De voorzitter.
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Jan Schoemaker is niet meer 

Jan is 59 jaar geworden en was een groot schaatsfanaat met heel veel aanleg. Ei-
genlijk willen we allemaal wel zijn talent erven. Als Jan schaatste hoefde hij er weinig 
voor te doen zo leek het altijd. Wat een aangeboren techniek en een gemak. Echt 
jaloersmakend. Helaas talent erven bestaat geloof ik niet. Wij moeten er hard voor 
werken en zullen niet met dat gemak rondschaatsen

Jan tijdens marathonwedstrijd

Toen Jan zich meldde bij de ijsclub had hij natuurlijk al-
lang les gehad van zijn vader. Dat was ook een natuur-
talent en samen hebben ze vaak wat toertjes gemaakt. 
Als het even gevroren had was Jan er als de kippen bij. 
Zo snel mogelijk het ijs op als het gevroren had en als 
eerste de sporen op het ijs zetten. Dat kostte soms een 
nat pak. Helaas onverbeterlijk.

 

In de eerste periode bij de IJsclub was het nog wel 
gezellig met Jan maar toen hij zich er fanatiek op toe-
legde bleek hij toch een maatje te groot. Jan begon 
met marathonwedstrijden mee te doen. Samen met 
Peter, Andre en Klaas. Dat ging te gek. De uitslagen 
bevestigden zijn talent en trainingsarbeid. Hij stoomde 
door naar Masters 2.

In 2014 werd Jan daar 1e van de competitie, in 2016 
werd hij 2e, In 2017 4e en in 2018 8e.

De trainingen op het ijs deed Jan samen met Benno, 
Kees, Andre en Willem. Dat ging er hard aan toe en 
zorgde voor resultaat. In de winter drie keer per week 
op de schaats, maandag, woensdag en zondag. Op 
vrijdagavond de marathonwedstrijden. 

Daarnaast veel spinnen en mountainbiken in de winter 
en in de zomer op de racefiets. Alsof dat niet genoeg 
was moest er ook worden geskeelerd. 

Jan mocht ook meedoen aan het NK op natuurijs in 
Biddinghuizen. Daaruit blijkt wel zijn klasse. 

Als je bovenstaande leest zou 
je het niet zeggen maar Jan was 
voor alles een echte familieman en 
hield van de gezelligheid. De zg. 
3e helft na het marathonnen en 
het nazitten op de zondagmorgen 
na het schaatsen zullen we altijd 
blijven onthouden. Lekker met een 
“Bokkie”. Ook zijn meiden lieten 
zich veel zien en ook daar kon Jan 
van genieten. Samen trainen voor 
de Weissensee, wat een feest.

Ja die Weissensee was andere 
koek. De eerste keer bleek dat 
voor Jan niet echt mee te vallen 
maar hij beet wel door. Hij reed de 

Jan sleurend aan het peloton tijdens marathonwedstrijd
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Vlnr Kim, Shelley, Jan en Mar op Weissensee

200 km daar de eerste keer in 9.31 uur maar later in 
8.10 uur en het jaar erop in 7.21 uur. Het was echt een 
familiegebeuren. De meiden (Kim en Shelly) schaats-
ten ook de 200 km met moeder Mar, Cindy en Nel als 
verzorgsters en supporters en dat echt de hele dag. 
Ook in de avonden met een lekker Oostenrijks biertje 
erbij werd het al snel gezellig bij de Uitgeester groep. 
Lekker samen eten en veel gelachen. 

Ook als er iets moest gebeuren voor de IJsclub was 
je bij jan aan het goede adres. Tegels leggen, oprui-
men schoonmaken, palen neerzetten. Roep Jan en hij 
kwam. Jan daarvoor nog dank. 

Met fietsen was Jan een graag geziene gast want hij 
deed veel kopwerk en was ook op de fiets “een taaie”. 
Met Andre even naar Zeeland als training en ook ver-
schillende keren de Dam tot Dam toertocht gereden. 

Jan je hebt je tot het uiterste verzet te-
gen je ziekte. Het begon met de uitslag 
van slokdarmkanker, later bleek ook nog 
teeltbalkanker maar zelfs dat bracht je 
niet van de wijs. Je zette helemaal in op 
herstel. Helaas bleek het een ongelijke 
strijd. We konden het niet geloven dat je 
de afgelopen winter weer met het mara-
thonpeloton meereed en ook in april de 
ronde van Noord-Holland reed alsof er 
niets aan de hand was. Ongelooflijk. Op 
4 juni kwam het onvermijdelijke einde.

Helaas hebben we op dinsdag 11 juni 
toch voorgoed afscheid genomen maar 
we geloven dat je hoe dan ook goed te-
recht bent gekomen!! Kan niet anders. 
“Wat denk je nou zelf” (slogan van Jan) 
Mar; we wensen jou en gezin en je klein-
kinderen veel sterkte.

Van ons allemaal.
IJsclub Uitgeest.

Jan we missen je.
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Schaats Agenda
In de agenda kun je vinden wanneer de clubwedstrijden en andere activiteiten zijn.

 9 november  20:45 – 22:15 Clubwedstrijd
 24 november  18:00 – 20:00 Categoriewedstrijd
 1 december     6-banen toernooi Alkmaar
 7 december     Landelijke marathon Alkmaar
 8 december  18:00 – 20:00 Clubwedstrijd
 18 januari  18:45 – 22:15 Clubkampioenschappen
 1 februari  17:30 – 22:15 Volharding
 22 februari  17:30 – 20:00 Jeugdschaatswedstrijd
 23 februari     6-banen toernooi Alkmaar
 13 maart  21:15 – 23:00 Lange afstanden avond
 14 maart  17:30 – 20:30 Forty Six Bokaal
 14 maart  20:45 – 22:15 Clubwedstrijd

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

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

Joris Beentjes

Clubkleding bestellen??
Het winterseizoen komt er nu snel aan en iedereen denkt al weer aan het schaatsen! 
Maar wat als blijkt dat je het tenue van vorig jaar niet meer past of dat het wat sleets 
is? 
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De schaatsstilist in het trio Hans, Piet 
en Klaas.
Dit kopte de Volkskrant in 18 juli 2019 op pagina 16: 

Hij gleed over het ijs en daarom leek het alsof hij niet 
kon afzien. Klaas Vriend heeft zijn potentie in de grote 
wedstrijden nooit kunnen waarmaken.” Klaas Vriend 
reed geen schaats; hij gleed over het ijs. Hij was een 
mooi schaatser, geprezen om zijn stijl.” Ik trok geen 
gekke bekken van uitputting. Mijn fout is juist ge-
weest, dat ik te veel met schaatsen bezig was. Altijd 
piekeren, dat werkte averechts.” Zei hij in 1986 in “De 
Telegraaf” toen hij als marathonschaatser actief was. 
Tien jaar eerder, eind jaren zeventig, was hij steevast 
de derde Nederlandse schaatser, op eerbiedwaardige 
afstand van Piet Kleine en Hans van Helden. Hij was 
voorbestemd in de voetsporen van Ard Schenk te tre-
den, toen hij op z’n 16 de een internationaal jeugd-
toernooi in Inzell won. Maar steeds lukte het niet. Hij 
had griep zoals op de Olympische Winterspelen van 
1976 in Innsbruck, of hij bleef staan bij de start van de 
500 meter zoals op het WK in Heerenveen in datzelfde 
jaar. Ook een stijve rug en een liesblessure hinderden 
zijn loopbaan, waardoor hij geen olympische titels be-
haalde. Als echtgenoot, vader en opa was hij wel de-
gelijk een olympisch kampioen” zegt zijn zoon Klaas jr. 
Zijn vader overleed onverwacht op 12 juni op 67-jarige 
leeftijd, vermoedelijk door een hartstilstand. Op zijn 
uitvaart stond er buiten de kerk een rij van 100 meter, 
zegt zijn zoon.

Vriend was een van de vijf kinderen van een bloem-
kooltuinder uit Grootebroek. In 1974 debuteerde hij in 
de kernploeg en een jaar later was hij een vaste waar-
de, die op de 1500 meter veelvuldig Hans van Helden 
aftroefde en op de 10 kilometer voor stayer Piet Kleine 
eindigde. Hij won dat jaar de Gouden Schaats in In-
zell, dat toen na het EK en WK het belangrijkste toer-
nooi was. In het Olympisch jaar 1976 werd hij slechts 
vierde op de NK, 14e op het EK en 16e op het WK. 
Vooral op de 500 meter ging het mis. “Ik denk, dat ik 
te nerveus ben. Een eigenschap, die ik van mijn moe-

der heb geërfd. Mijn vader was de rust zelve” zei hij. 
Vriend plaatste zich wel voor de Olympische Spelen in 
Innsbrück door in een wedstrijd in Davos op de 10 ki-
lometer een in die tijd verbluffende 15.02.38 te rijden. 
Hij zou in Innsbrück op drie afstanden een gooi te doen 
naar de medailles. Maar een griepvirus gooide roet in 
het eten. Het goud ging op de tien kilometer naar Piet 
Kleine. Die werd BN’er en kreeg als beloning een baan 
als postbode, zoals dat toen nog ging. Vriend werkte in 
de zomer in het bedrijf van zijn vader. Door het continu 
gebukt staan, kreeg hij last van een stijve rug. In mei 
1979 besloot bondscoach Egbert van ’t Oever Klaas 
Vriend niet meer op te nemen in de kernploeg.” Als je 
naar de tijden kijkt, die hij bij selectiewedstrijden rijdt, 
is hij erg goed. Het nare is, dat hij steeds onder de ver-
wachtingen blijft, tijdens de grote wedstrijden: lichtte 
hij toe. Jongere schaatsers als Yp Kramer en Hilbert 
van der Duim kregen de voorkeur. Niettemin was Klaas 
Vriend de enige, die dat jaar Eric Heiden, mogelijk de 
beste schaatser aller tijden, een keer kon verslaan.

Na zijn schaatscarrière ging hij werken bij het zaadbe-
drijf Royal Sluis, eerst op het land en later als chauffeur 
en op de heftruck. In 1985 reed hij de Elfstedentocht 
en dat ging zo goed, dat hij zijn opwachting maakte 
bij de marathonrijders. Samen met zijn vrouw Gerie 
Jonkman kreeg hij drie kinderen. De enige dochter 
overleed een dag, na haar geboorte. Zijn twee zonen 
Klaas Vriend jr. en Dirk Jan waren verdienstelijke ama-
teurvoetballers. Klaas Vriend jr. “Hij bleef een echte 
sportman. Vooral wielrennen. Schaatsen deed hij op 
natuurijs, totdat er een nieuwe ijsbaan in Hoorn werd 
geopend en hij soms daar weer over het ijs gleed.”

Herman van Sambeek.
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Schaatsen is een oer-Hollandse traditie. Al ja-
renlang wordt de Nederlandse bevolking gegre-
pen 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 ge-
neratie een mooie traditie in stand te houden.

De traditie van het jeugdschaatsen van IJs-
club 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.

Wij geven les in groepen verdeeld naar leeftijd en voor zover bekend naar vaardigheid. Er zijn minimaal twee 
begeleiders per groep beschikbaar. Ter afsluiting van het seizoen wordt er een echte wedstrijd (100 en 300 me-
ter) georganiseerd, een “Elfstedentocht” gereden en feestelijke diploma (officiële KNSB diploma) uitreiking in 
Uitgeest.

Na het behalen van het diploma hopen wij natuurlijk dat kinderen het volgend jaar weer doorgaan. Bij een goed 
diploma en/of voldoende jaren ervaring bij het jeugdschaatsen kan er zelfs worden aangesloten bij onze trai-
ningsgroep. Dan ga je gericht trainen en kun je deelnemen aan officiële wedstrijden en wie weet wat daar nog 
uit volgt. Misschien wel een nieuwe Sven kramer of Irene Wüst? Dit is niet alleen voor “talentjes”! Iedereen is 
welkom, als je maar enthousiast bent. Wij zullen dit zeker stimuleren, want de jeugd is ook onze toekomst.

Algemene informatie:
• Wij organiseren dit voor kinderen van 7 jaar – 12 jaar.
• Er kunnen 70 kinderen meedoen.
• 12 lessen
• Start op 28 december 2019 en de laatste les is op 14 maart 2020.
• Lessen zijn inclusief vervoer, we gaan met de touringcar naar Alkmaar vanaf het clubhuis in Uitgeest.
• Lestijd in Alkmaar van 9:45 – 10:45 uur. Vertrek uit Uitgeest: 09:00 uur.
 Terug in Uitgeest tussen 11:15 en 11:30
• 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: € 95 per kind (inclusief entree en vervoer).

Opgeven kan elke seizoen vanaf 1 september tot 20 november met het formulier op de website:
http://www.ijsclubuitgeest.nl/jeugdschaatsen/inschrijfformulier-jeugdschaatsen/

Jeugd-
schaatsen.
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De Doorgeefpen
Mijn naam is Thijs Zonneveld
Ik kom uit Uitgeest.
Ik ben 12 jaar.
En ik heb een broer (Lars) en een zus (Kelly).
Mijn hobby is schaatsen.
En ik zit op het bonhoeffer college.
En mijn favorieten eten is pizza.
Mijn favoriete tv programma is top gear.
En ik heb geen idolen.
Ik ben fan van dj muziek.
Ik zou een mooie auto kopen van een miljoen.
Ik doe verder nog scouting en ik zit bij de fabo.
Ik heb gekozen voor schaatsen omdat mijn zus er ook op zat.
Ik heb een hekel aan huiswerk.
Ik kan genieten van vakanties.
Ik zou nog een keer met een dikke auto over het circuit rijden.
Ik zou wel willen emigreren naar Amerika.
Voor mensen met dikke auto’s.
Ik kan absoluut geen wiskunde.
Mijn favorieten schaatser is Sjinki knegt.
Ik weet nog niet wat ik wil worden.
Mijn favorieten vakantie land is Oostenrijk
En ik zit op 4 jaar op wedstrijd schaatsen
En het leukste wat ik aan kamp vind dat je met je vrienden een soort van op 
vakantie ben.
  

vlnr: Stan de Ruijter, Miquel Tijsen, Börn Zonneveld, 
Tristan Tijsen en Thijs Zonneveld.
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Seizoenafsluiting
Zoals elk jaar hadden we weer een gezellige middag/avond met de jeugd van de ijsclub. Die dag was het super 
warm, dus wij dachten “poef nu moeten we in de hitte lekker gaan sporten”. Maar gelukkig had de jeugdcommis-
sie daar iets op bedacht! Als alternatief speelden we honkbal met buikschuifbanen en zwembadjes. Zo konden we 
lekker afkoelen en sportief doen tegelijkertijd.
Vooral de jongens genoten van het waterparcours. De meiden probeerde in eerste instantie niet nat te worden, 
maar natuurlijk lukte dit niet haha. Nadat het spel klaar was werden alle banen aan elkaar gemaakt en ontstond 
er een lange buikschuifbaan waar de meeste nog wel een paar keer overheen zijn gegleden.

Na het waterfestijn gingen we BBQ ’en. Er stonden 2 barbecues klaar en dat was nodig want iedereen had inmid-
dels, naast de snoepjes tussendoor, honger van het actief bezig zijn. 

Na de BBQ zijn er prijzen uitgedeeld voor de clubkampioenschappen die één keer per jaar plaats vinden. Dit was 
voor sommige onder ons nog even spannend, want ja wie zou er sneller zijn?...                           Luna en Brain.

Zomertraining
Vanaf mei zijn we iedere maandag met de trainingsgroep massaal naar het bos bij camping geversduin getrokken 
om training te krijgen van Kees. Van af de parkeerplaats had Kees bijna iedere keer wel weer een ander bospad 
om op warm te lopen waarnaar we vervolgens vaak bij een veld uitkwamen om even te rekken en strekken zodat 
we geen blessures oplopen. De rest van de training was vaak een combinatie van schaatsoefeningen met sprin-
ten. Ook zijn we een aantal keer naar de Kruisberg geweest om vervolgens een aantal rondjes de trappen op te 
springen.
In september toen de avonden korter begonnen te worden zijn de trainingen door gegaan op de land ijsbaan in 
Uitgeest. Deze trainingen waren vooral schaats oefeningen om op de schaats techniek te oefenen.
Kortom een goede voorbereiding op de winter.

Thomas.
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Kermisloop 2019
Dat de leden van de ijsclub fanatiek zijn op het ijs wis-
ten wij al, maar in de zomermaanden moeten ze toch 
een andere uitdaging zoeken. Zo stonden er veel leden 
van de club aan de start van de kermisloop. 
Merel moest haar titel van snelste vrouw verdedigen 
en ook Brian, Luna, Thomas, Femke, Mike, Patrick, 
Joost en Erik stonden weer aan de start. Tristan wilde 
als nieuwkomer ook eens genieten van dit spektakel. 

Het weer was niet optimaal, maar aan toeschouwers 
geen gebrek. Ze moesten kruipen door de modder, di-
verse obstakels nemen en zwemmen in sloten.

Wederom was Merel de snelste dame en Erik, Joost, 
Patrick en Mike kwamen dit jaar als snelste team bin-
nen. 
Wie weet zien we volgend jaar nog meer ijsclubleden 
aan de start.

Pauline.
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Dam tot Damloop 2019
In de zomer zijn er een paar leden geweest die naast de duintrainingen ook zelf nog 
wat extra kilometers hebben gelopen. Dit allemaal ter voorbereiding op de Dam tot 
Damloop! Bij deze hardloopwedstrijd loop je van Amsterdam naar Zaandam over 
16km. 

Op 22 september vond de wedstrijd plaats. Weken van tevoren werden 
de weersvoorspellingen al nauwkeurig in de gate gehouden: ‘’Als het 
maar niet te warm is’’. Helaas werd het die dag wél warm. De organisa-
tie had extra drinkposten naast het parcours gezet en raadde de lopers 
aan om een wat rustiger tempo te lopen. Gelukkig startten de meeste 
lopers van IJsclub Uitgeest in een vroeg startvak waardoor de hitte nog 
‘meeviel’. Als zij in de laatste 2 groepen hadden gezeten, dan hadden zij 
helemaal niet mogen starten. De organisatie heeft namelijk op het aller-
laatste moment de laatste 2 groepen niet laten starten om de veiligheid 
te kunnen waarborgen. Ontzettend jammer natuurlijk voor die lopers. 
De Dam tot Damloop is ieder jaar een groot feest en zeker aan te raden 
voor beginnende lopers!
Uitslagen zijn te vinden via: https://www.damloop.nl/deelnemers/uit-
slagen/
Misschien volgend jaar met alle trainingsleden de Damloop doen?

Femke Jongenotter.

Dit seizoen doe ik weer mee met de marathon op de 
vrijdagavond. De eerste marathon was op 18 oktober. 
Deze keer begonnen we met 20 rondjes, normaal moe-
ten we 30 rondjes. Dit doe ik in de categorie C2-D1 sa-
men met Mike Roelands en Sanne Veenboer. In totaal 
zijn het 12 marathonwedstrijden. Ook organiseert de 
marathoncommissie 6 buffelavonden. 

23 oktober was de eerste avond. Hierbij moesten we 
50 rondjes schaatsen. Bij een buffelavond kan je in 
een treintje schaatsen van 4 verschillende snelheden 
(42, 45, 48 en 51 seconden). 

Je mag zelf bepalen in welke rij je gaat schaatsen. Ie-
der keer dat er een buffelavond is worden de rondjes 
steeds meer en uiteindelijk schaats je de laatste buf-
felavond 120 rondjes.

Patrick Roelands.

Marathon
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De tegengestelde cirkelbeweging
Wat men vaak opvalt is tijdens de zomer traingingsuren er één oefening is die nog lastig blijkt te zijn. Wij gaan 
bij deze geen namen noemen, maar hopen dat de desbetreffende personen van deze instructie wat gaan leren. 
Het gaat namelijk over de tegengestelde cirkelbeweging, een veel terugkerende oefening tijdens de training van 
Kees Molenaar. Die tevens al vele tientallen jaren wordt toegepast. 

De oefening gaat al volgt: plaats beide armen loodrecht omhoog. 
De rechterarm wordt gestekt omlaag bewogen en de linkerarm juist omhoog. Blijf met beide armen doordraaien, 
waarbij de schouderlijn (om de beweging te ondersteunen) met de armen mee draait. Dat wil zeggen de rechter-
schouder gaat naar voor als de rechterarm boven langs naar voor beweegt en de linkerschouder gaat tegelijker-
tijd naar achter, waarbij de linkerarm door hoog naar achter laag beweegt. Zo moeilijk is de oefening niet toch? 
Voor de personen die zich aangesproken voelen, verwacht ik volgend zomerseizoen een perfecte uitvoering. 
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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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Kamp Enschede 2019
In de zomermaanden hebben wij tijdens de duintrainingen en de ijsbaantrainingen 
naar het trainingskamp in Enschede toegewerkt. De jeugdcommissie heeft samen 
met Patrick den Elsen en Koen van Egmond een trainingsplan gemaakt. Op de maan-
dagen, in het duin, werd er vooral getraind op de conditie en op de donderdagen, op 
de ijsbaan te Uitgeest, werd er getraind op kracht en coördinatie. Dit allemaal om ons 
klaar te stomen voor het trainingskamp van 24 oktober tot 27 oktober in Enschede..

Op donderdag 24 oktober was het eindelijk zover! Op 
naar Enschede. Wij vetrokken met 3 auto’s en een 
enorme aanhangwagen met al onze spullen richting de 
campus van de Universiteit van Twente. Hier verbleven 
wij in een blokhut. Het was geen gemak om de blokhut 
te vinden, want de campus is enorm groot. Joni reed 
alvast wat extra rondjes. Geen idee, dat dit later in de 
avond van pas zou komen… 
Eenmaal aangekomen was het tijd om de bedden op 
te maken en vervolgens alvast de schaatskleren aan 

te trekken voor de eerste training! In samenwerking 
met de sponsoren heeft Koen speciale truien voor het 
trainingskamp geregeld. Zo waren wij goed te herken-
nen in Enschede. Tegen die tijd sloten Nicky en Femke 
zich ook aan bij de groep. Femke had namelijk in de 
middag eerst nog een tentamen en Nicky haalde haar 
op. Voordat we richting de ijsbaan gingen, moest er 
natuurlijk eerst nog gegeten worden. Power voedsel! 
En waar kan dat beter dan op de campus zelf? Ieder-
een zocht een lekker gerecht uit en zodra alles op was 
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gingen wij richting de ijsbaan. Wow! Wat een verschil 
met de ijsbaan in Alkmaar. Een overdekte ijsbaan met 
spiegelglad ijs, dit waren wij niet gewend! Trainer Pa-
trick matste ons met een rustige training om even aan 
het ijs te wennen. 
Na de training bleek iedereen nog wat energie over te 
hebben, want de jeugd had nog zin in een avondwan-
deling. Dit werd opgelost in de vorm van een dropping. 
Geblinddoekt en al in de auto werden we afgezet in het 
bos. De totale afstand zou iets van 5km moeten zijn, 
helaas was iedereen te bang om door het bos te lopen 
en werd deze afstand verdubbeld. Rond half 1 waren 
we terug op de campus, maar ja die campus was zó 
groot. Hier hebben wij nog wat extra rondjes gelopen 
waardoor iedereen pas om 1 uur terug was. Ook de 
jongsten onder ons, Stan en Thijs, hebben dit hele-
maal meegelopen, knap werk! Daarna was het tijd om 
naar bed te gaan.

De volgen-
de och-
tend werd 
i ede reen 
r u s t i g 
w a k k e r 
en na een 
goed ont-
bijt met 
h e e r l i j k 
brood van 
B a k k e r i j 
Putter en 
v leeswa-
ren van 
s l a g e r i j 
Dick Kok 
ging ieder-

een even zijn eigen weg. Er werd gevoetbald, spelle-
tjes gespeeld en de schaatsen werden geslepen door 
trainer Patrick. Sommige schaatsen waren er namelijk 
wel erg slecht aan toe… Als lunch kregen wij heerlijke 
tosti’s en dit vormde een goede bodem voor de volgen-
de training! Bij deze training sloot Koen zich ook aan 
bij de groep. Nu was het tijd voor een intervaltraining 
met veel sprintwerk. Dit allemaal ter voorbereiding 
voor de wedstrijd van zaterdag! Na de training gingen 
wij snel terug om te douchen en om te kleden voor het 
avondprogramma. Avondeten deden wij bij de Italiaan. 
Iedereen had een lekkere pizza. Het avondprogramma 
werd afgesloten met een potje glow in the dark mid-
getgolf. De ene ging dat wat makkelijk af dan de ander. 
Coördinatie is niet voor iedereen weggelegd :-). Die 
avond gingen wij op tijd naar bed, want de volgende 
ochtend was het tijd voor de laatste training.

Op zaterdag stonden wij om 10 uur op het ijs. Het was 
tijd om startjes te oefenen voor de wedstrijd van die 
avond. Hiervoor hebben wij Ruben Stam en Tako Ta-
bak ingevlogen. Om ons extra thuis te voelen hadden 
wij alvast de vlag van IJsclub Uitgeest opgehangen in 
de ijsbaan. Na de training had iedereen trek en aten 
wij natuurlijk: soep met ballen! Dat stilde onze honge-
rige maagjes niet volledig en werd dit aangevuld met 
broodjes knakworst. Na de lunch ging iedereen weer 
zijn eigen kant op en werden er weer spelletjes ge-
speeld en middagdutjes gedaan. Na een maaltijd van 
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werd afgesloten met een potje glow in the dark mid-
getgolf. De ene ging dat wat makkelijk af dan de ander. 
Coördinatie is niet voor iedereen weggelegd :-). Die 
avond gingen wij op tijd naar bed, want de volgende 
ochtend was het tijd voor de laatste training.

Op zaterdag stonden wij om 10 uur op het ijs. Het was 
tijd om startjes te oefenen voor de wedstrijd van die 
avond. Hiervoor hebben wij Ruben Stam en Tako Ta-
bak ingevlogen. Om ons extra thuis te voelen hadden 
wij alvast de vlag van IJsclub Uitgeest opgehangen in 
de ijsbaan. Na de training had iedereen trek en aten 
wij natuurlijk: soep met ballen! Dat stilde onze honge-
rige maagjes niet volledig en werd dit aangevuld met 
broodjes knakworst. Na de lunch ging iedereen weer 
zijn eigen kant op en werden er weer spelletjes ge-
speeld en middagdutjes gedaan. Na een maaltijd van 

PR macaroni á la Nicky was het tijd om richting de ijsbaan te vertrekken voor de wedstrijden. Een uitgebreid ver-
slag van de wedstrijd kunt u verder in dit clubblad vinden. Na de wedstrijd hebben wij de PR’s gevierd met luide 
muziek en leuke spelletjes. Een goede afsluiter van een heel leuk kamp!
Zondag ochtend was iedereen moe en voldaan van het vele schaatsen en het drukke kamp. Na het ontbijt stapten 
we in de auto op weg terug naar Uitgeest. 
Wij willen Patrick den Elsen, Koen van Egmond, de jeugdcommissie en alle sponsoren bedanken voor een ontzet-
tend leuk, gezellig en sportief kamp!

Anne Schoon, Joni Krom en Femke Jongenotter.

1e clubwedstrijd ijsclub Uitgeest 

Zondag 20 oktober was de eerste clubwedstrijd. Je kon kiezen uit de 100-300, 100-500-300, 500-1500 meter. 
Zelf reed ik de 100-500-300 meter. De meesten stonden die avond voor de tweede keer op het ijs, dus het was 
nog wel even wennen. Voor Björn en Miquel was het hun eerste wedstrijd. Bij de 100 meter hadden Thijs en 
Patrick een PR gereden. En bij de 500 meter reden Patrick, Luna en Thijs een PR. Bij de 300 meter reden Jari en 
Thijs een PR. Dus voor Thijs was het een mooie avond want hij had op alle afstanden een PR gehaald. 

Aan het einde van de avond werd er nog een team sprint gereden. Er waren 7 teams van drie rijders. Het team dat 
eerste was geworden bestond uit Job van der Bijl, Patrick Roelands en Stefan Potgieter. Het tweede team Brian 
Bloedjes, Mike Roelands en Thijs van Tol. En het derde team bestond uit Femke Jongenotter, Luna den Elsen en 
Kees Molenaar. Stan de Ruijter is met zijn team vijfde geworden. Thijs Zonneveld en Jari Kuipers waren zesde. En 
Björn Zonneveld was met zijn team zevende. 
Het was een geslaagde avond.

Mike.
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Wist u dat…
- Kees 6 weken op vakantie is geweest?
- Koen en Marcel toen zomertraining gaven?
- Zij dit echt 6 weken lang deden?
- Niemand getuige is of ze er ook echt waren?
- Mike en Patrick dit wel geloven?

- Joni dit jaar de schaatstrainingen overslaat?
- Dit voor het eerst in 15 jaar is?
- De Meent al heeft gevraagd waar ze blijft?
- Stan en Casper dit jaar op klapschaatsen schaatsen? 
- Thijs elke wedstrijd van dit seizoen een PR heeft gereden?
- Hij zo doorgaat ook misschien naar klapschaatsen gaat
- Stan een nieuwe schaats tas heeft?
- Chris onwijs baalt dat hij niet kan schaatsen omdat hij zijn been gebroken heeft?
- Mike, Patrick, Anne en Femke de Dam tot Damloop hardgelopen hebben?
- Koen dit niet heeft gedaan?
- Sommige dit wel denken?

- Het eerste ongeluk van kamp is gebeurd voordat we in de auto zaten?
- Thijs v T. ons vanuit Uitgeest volgde?
- U ons op Facebook en Instagram kunt vinden?
- Nicky een taxibedrijf is begonnen?
- Zij studenten ophaalt voor hun trainingskamp?
- Femke hier erg blij mee was?
- En haar tentamen goed ging?
- Er veel powernapjes werden gemaakt?
- Er heel veel krentenbrood van Bakker Putter aanwezig was?
- Wij een hele gave hoody hebben gekregen?
- Dit mede mogelijk werd gemaakt door alle sponsors?
- Er in deze hoody’s het hele kamp in werd geleefd?
- Sommige er zelfs in sliepen?
- Patrick den Elsen in zijn slaap Russisch spreekt?
- Luna bang is voor spinnen? En hier 4 dagen lang mee is gepest?
- Wij op de campus hebben gegeten?
- Toen zelfs zijn gefilmd?
- De boombox niet te missen was tijdens kamp?

- Joni graag mee wilde lopen met de dropping?
- Zij hier later spijt van had?
- Omdat niemand luisterde en we voorbij het bospad liepen?
- Iedereen bang is voor een donker bos?
- Dat dit 5km extra lopen was?
- Dat we om 1u ‘s nachts terugkwamen?
- We 10 km hebben gelopen en het in 5 km kon?
- Stan en Thijs de laatste kilometers slaapwandelde?
- Ruben en Tako ingevlogen waren voor een ‘start’ cursus?
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- Zij stiekem alleen kwamen omdat ze de hoody zo cool vonden?
- Ruben en Tako interviews hebben gehouden voor de wedstrijd? 
- De ontwikkelingen hiervoor nog in volle gang zijn?
- Patrick 20 schaatsen heeft geslepen?
- Luna de schaatsen van Patrick afdroogd?
- Thomas alleen reed op de 500 én 1500?
- Ruben ons op strategische punten heeft neergezet om Thomas aan te moedigen?
- Hij om beide afstanden een PR reed?
- Brian op zoek is naar een sponsor voor een nieuw pak?
- Hij door zijn hoge snelheid de bocht uit vloog?
- Hij dit op de 1500m weer goed maakte met een PR van  
 -5 seconden?
- De Roelands ook lieten zien waar het kamp goed voor   
 was?
- Zij beide op de 1000m een PR reden?
- En dat Stan zelfs 11 seconden van zijn PR heeft afgere  
 den?
- Iedereen super gereden heeft?
- Patrick den Elsen erg trots kan zijn op zijn kinders?
- Wij met ze alle bij ‘happy Italië’ hebben gegeten?
- Een pizza met aubergine 2x zolang nodig heeft om te   
 bereiden?
- Femke en Anne konden eten toen iedereen al klaar was?
- Joni ondertussen met haar restje pizza is gaan spelen?
- Koen niet zo goed is in namen?
- Hij iedereen Buur of Buuf noemt?
- Koen graag bij de tennisclub een biertje wilde halen?
- De jongens gefascineerd zaten te kijken bij de dames dubbel?
- Koen de ‘verassende’ winnaar was van het glow in the dark midgetgolf?
- Wij een erg fanatieke vereniging zijn?
- Niet alle ballen bij het midgetgolf in de baan bleven?
- Dit op alle vlakken zo is?
- Er dan ook veel powernapjes werden gemaakt? Hier ook bewijs van is?
- Iedereen ook goed is in uitslapen? 
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Woordzoeker

Streep de woorden weg ↔↕   
       

Weet jij welk woord er over blijft?  
       

            
       

z t g k r u i s b e r g l e m  enschede kruisberg slee 
w o t r a i n e n s n z a e a  schaatser tocht stand 
a c l v e t l l a t e e n o r  trainen marathon teen 
a h o g e r i e t a p k g u a  tinus zwaansmeer acryl 
n t e s t u m m u n j e e d t  uitgeest slijpen hoger 
s g d o o i s o u d i i b t h  thialf trui oud 
m e e n t e a c r y l l a i o  meent schoen muts 
e t h i a l f o i j s b a a n  dooi pootjeover publiek 
e j c k e e s h j s l u n c l  natuurijs vet chocomel 
r e s t a a h c s u e p m a k  ijsbaan langebaan  
t i n u s p o o t j e o v e r  kees kamp  
t s e e g t i u b s c h o e n     

 

Oplossing: ……………………………………………………………. 
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