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Van de redactie
Hoi leden van de IJsclub. 

Voor jullie ligt het eerste clubblad van 2022 
met een terugblik op afgelopen seizoen. 

Helaas nog niet volledig met wedstrijden, 
marathons en kamp en dat merken we in 
het aanleveren van stukken. Gelukkig zijn 
er een paar vaste schrijvers en daar zijn 
we blij mee. 

We hopen volgend seizoen weer voluit te 
kunnen schaatsen, supporten en dat kamp 
weer door kan gaan! 

Eerst genieten van de zomer, veel leesple-
zier.

Groetjes Anne, Nicky, Joni, en Femke
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Van de voorzitter
Geachte vergadering,
Ik denk, dat er nimmer in het bestaan van de ijsclub zoveel gedoe is geweest. Een 
sportclub als de onze, dient zich slechts met haar sport bezig te houden. Echter het 
afgelopen seizoen was dit helaas niet het geval. Wij hebben als bestuur ons veel te 
veel bezig moeten houden met omstandigheden rond de ijsbaan en na een jaar, zo 
terugkijkend, zijn wij even ver als toen en helaas veel boosheid en irritatie rijker. 
Daarnaast is ons vertrouwen in de politici van Uitgeest beneden Amsterdams Peil ge-
daald. Ofschoon het bestuur u zoveel mogelijk van de resultaten tussen gemeente en 
ijsclub op de hoogte heeft gehouden, mede gezien twee extra ledenvergaderingen, 
wil ik toch nog even het verloop van de besprekingen tussen gemeentebestuur en 
bestuur ijsclub schetsen.

Zo’n anderhalf jaar terug werden wij uitgenodigd door 
wethouder Brouwer voor een gesprek over de ijs-
club. De gemeente was voornemens een nieu-
we sportzaal te bouwen aan de rand c.q. 
gedeeltelijk op de ijsbaan. De be-
langrijkste reden was het feit, 
dat men een locatie nodig had 
voor de schoolkinderen op te 
sporten. De bedoeling was 
aanvankelijk, dat deze zou 
worden gebouwd nabij de 
nieuw te bouwen Palt-
rokschool. Men ervoer 
echter al gauw nogal 
wat weerstand van de 
omwonenden aldaar en 
had nu andere plannen.  
In de nieuw te bouwen 
sporthal(zaal), zouden 
naast de schoolkinderen, 
ook degenen die reeds gebruik 
maakten van de sporthal worden 
ondergebracht. Hiernaast wilde men 
ook de ijsclub hierin een plaats geven. Hier-
voor dienden wij wel het Cor Groenhonk op te geven, 
daar de sporthal over het Cor Groenhonk zou worden 
gebouwd. In die nieuwe sporthal zou naast het nor-
male gebruik, alle ruimte worden geschapen vooron-
derbrenging van alle attributen van de ijsclub. Na rijp 
beraad besloot het bestuur hiermede akkoord te gaan. 
Hiernaast had namelijk de gemeente aangegeven een 
onderzoek in te stellen naar een eventuele 333 meter 
skeelerbaan. Op voorhand dienden wij echter schrifte-

lijk akkoord te gaan met het afzien van ons huurrecht 
op de baan alsmede het recht van opstal, het clubge-

bouw betreffend. Dit vonden wij uiteraard te 
voorbarig. Stel dat het onderzoek van 

de gemeente niet het gewenste 
resultaat zou opleveren, wat 

dan? Neen, wij wilden eerst 
het resultaat opwachten, 

voordat wij tekenden. 
Hierna hebben wij een 
tijdlang niets meer 
van de gemeente 
vernomen, alleen, 
dat er een ander bu-
reau de gemeente 
zou bijstaan en dat 
er een andere wet-

houder de zaak had 
overgenomen en zou 

aansturen. In het verdere 
verloop is gebleken, dat de 

gemeente ons slechts aan het 
lijntje heeft gehouden en ondanks 

het feit, dat wij verwoede pogingen on-
dernamen, om toch onze wensen echt te onder-

zoeken, is hier niets van gebleken. Integendeel. Lang-
zaam maar zeker werd ons duidelijk, dat de gemeente 
niet echt een poging waagde om ons verzoek serieus 
te nemen. Steeds in de vergaderingen, die wij met de 
gemeente hadden, werd ons duidelijk verteld, dat het-
geen wij wensten niet kon, of te duur werd. Wat ons 
echter het meeste stak, was het feit, dat zij op geen 
enkele wijze een onderbouwing van hun standpunt gaf. 
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Om die reden, hebben aan de gemeente dan ook ken-
baar gemaakt, dat wij de voorstellen, die de gemeente 
ons berichtte en ons niet aanstond, zouden negeren. 
Op 27 januari jl. heeft de gemeenteraad bijna unaniem 
besloten de sporthalte te bouwen en hierbij het Cor 
Groenhonk ongemoeid te laten. Overigens dient deze 
sporthal 2.2 miljoen euro te kosten. Daarnaast heeft 
de gemeente onlangs nog de oude sporthal voor circa 
2,5 miljoen gekocht. Voor een kleine gemeente als Uit-
geest is dit toch m.i. buiten proportioneel.    

Nadat de sporthal was gebouwd, zouden zij wel verder 
zien, wat er met de ijsbaan zou moeten gebeuren.  Die 
sporthal is dus gepland, pal naast ons clubgebouw, wat 
voor ons onacceptabel is. Ik denk dat hiervoor geen 
toelichting nodig is. Al vele maanden eerder hebben 
wij de gemeente laten weten niet met deze “knik” ak-
koord te gaan. Nadat dus de gemeenteraad dit besluit 
heeft genomen, hebben wij de gemeente direct laten 
weten, hiermede niet akkoord te gaan en naar de be-
stuursrechter zouden stappen indien dit in uitvoering 
wordt genomen. Wij wachten dus verdere stappen van 
de gemeente af. Er is een nieuwe gemeenteraad als-
mede komt er een nieuw college. Ik ben benieuwd, 
welke wethouder straks de ontwikkelingen van de ijs-
baan is zijn of haar portefeuille gaat krijgen. Men hoeft 
niet in het duister te tasten. Onze wensen zijn bekend.

4 jaar geleden zaten wij in een identieke situatie. De 
gemeente wilde toen een megaschool op de ijsbaan 
bouwen en vond het niet eens nodig, om de ijsclub 
hiervan te verwittigen. Pas toen het bekend werd en 
de ijsclub zijn staart roerde, wilde men met ons alsnog 
een compromis sluiten. Wij hebben toen aangegeven 
dan maar naar het “Huttenweek”terrein te verhuizen. 
De gemeente stond hier toen welwillend tegenover, 
maar de buurt aldaar was not amused”. Toen ook nog 
een gemeenteraadslid (zuidewind) plotseling van partij 
veranderde, was het schoolplan van de baan, alsmede 
een verder onderzoek naar een andere locatie van de 
ijsbaan. Toen ook nog PU zijn nek uitstak voor behoud 
van de ijsbaan en ook nog een paar dagen geschaatst 
kon worden, leek alles zoals het was. De ferme hou-
ding van de PU naar de ijsclub had hen geen windeie-
ren gelegd. Zij kregen er, laar ik het zo zeggen, twee 
“ijsclub” zetels in de raad erbij. In politiek Uitgeest een 
aardverschuiving.  Overigens hebben zij deze bij de 
laatste verkiezingen weer verloren, m.i. door een wei-
felde houding richting ijsclub.

Jammer, dat wij wel een hele milde winter hebben ge-
had. Het wilde maar niet echt vriezen. Juist een paar 
dagen schaatsen had misschien wel weer voor een 
andere houding van de politici kunnen zorgen. Graag 
hadden wij de kwestie met de gemeente in goede har-
monie willen regelen. Het is zoals het is en zijn dus 
gereed voor de “strijd” met de gemeente. Het kost na-
tuurlijk het een en ander, maar het afgelopen jaar heb-
ben twee oud-secretarissen van de ijsclub het tijdelijke 
met het eeuwige verwisseld, te weten Jan Christiaans 
en Wim Degeling. Dat zij mogen rusten in vrede.

Paul Snijder heeft aangegeven, niet meer in staat is, 
de clubbladen te verzorgen. Hij heeft een baan in Arn-
hem aangereikt gekregen, gaat daar wonen en is dus 
niet meer in staat zijn activiteiten voor de ijsclub te 
continueren. Paul namens de vereniging bedankt en 
het gaat je goed daar in Arnhem.

Natuurlijkzijn er nogal wat dingen bij de ijsclub niet 
tot somberheid leiden. B.v. het schoolschaatsen en alle 
activiteiten door de leden op de baan en op de fiets. 
Daar mag je als vereniging best trots op zijn en dat 
zijn wij ook. Daarom moeten wij dit koesteren en nog 
meer stimuleren.

Met dit optimisme voor ogen, open ik hierbij de ver-
gadering.

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

OPGERICHT 1854

IJSCLUB UITGEEST
Uitnodiging algemene 

jaarvergadering ijsclub Uitgeest 
Huldiging clubkampioen Dames & Heren seizoen 2021 / 2022

Woensdag 25 mei 2022 in Dorpshuis de Zwaan aanvang 18:30 uur 
Jaarstukken te verkrijgen:  website ijsclubuitgeest.nl 

AGENDA:

1) Opening door de voorzitter

2) Ingekomen stukken

3) Notulen van de algemene jaarvergadering 2020-2021

4) Jaarverslag commissies

5) Jaarverslag penningsmeester 2020 & 2021

6) Verslag kascommissie

7) Verkiezing kascommissie

8) Begroting seizoen 2022 – 2023

9) Trainingsbijdrage 2022 -2023

10) Lidmaatschap 2022 – 2023

11) IJsbaan ontwikkelingen 

12) Clubkleding

13) Bestuursverkiezing

14) Rondvraag & sluiting 
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Verslag jaarvergadering 2019 & 2020
Afbericht :
Benno van Tol, Kees Molenaar, Hein van Egmond, Rob de Vries, Willem Brantjes & Patrick den Elsen en Vincent 
Rozemeijer

Aanwezig :
Anne Schoon, Brian Bloedjes, Nico Goeman, Mike Roelands, Patrick Roelands, Sanne Veenboer & Marjolijn Wee-
land en Nicky Stam- Thelosen

1. Voorzitter opent de vergadering.

2 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2019 & 2020 
Er zijn geen op of aanmerkingen op het vorige verslag.

4. Jaarverslag commissies

Jeugdschaatsen 
Dit seizoen waren er 60 kinderen die zich hebben ingeschreven voor het jeugdschaatsen. Als afsluiting van het 
jeugdschaatsen hebben 15 kinderen meegedaan met een heuse schaatswedstrijd om kennis te maken met het 
wedstrijdschaatsen. Vanuit het jeugdschaatsen zijn er een viertal naar de trainingsgroep gegaan. De kinderen 
hebben 1x op natuurijs gestaan op onze ijsbaan, door de corona hebben ze geen diploma uitreiking gekregen he-
laas. Volgend seizoen gaan wij starten in oktober om meer kinderen na het jeugdschaatsen op de trainingsgroep 
te krijgen, dan kunnen ze in januari instromen na het jeugdschaatsen in de trainingsgroep.

Website
De website wordt veel bezocht zodra de temperatuur onder nul komt. We hebben een nieuwe facebook en Insta-
gram account aangemaakt hier wordt ook door velen deze pagina’s bezocht.

Fietsgroep
De fiets trainingen zijn door de corona minder bezocht gemiddeld kwamen er 15 wielrenners op de trainingen. Er 
waren drie nieuwe aanmeldingen en ook aantal afvallers vanwege corona of andere activiteiten. Gelukkig heb-
ben wij geen ongelukken gehad dit seizoen. Hopend op volgend jaar een normaal seizoen te houden met hierin 
meegenomen de tijdritten in De Schermer.

Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie heeft geen activiteiten georganiseerd vanwege de corona, wij hopen om voor de jeugd in de 
herfst vakantie een heus trainingskamp in Leeuwarden te organiseren, de belangstelling is groot. 

Landijsbaan
Helaas is de landijsbaan niet open gegaan vanwege de temperatuur.  De ijsbaan is wel dringend aan onderhoud 
toe vanwege de slechte kwaliteit van de wallen aan de Geesterwegzijde deze zijn lek. De ijsbaan moet regelmatig 
bijgevuld worden met water.

Trainingsgroep 
Het ledenaantal loopt bij alle verenigen terug vooral bij de pupillen, we hebben nu samen met Limmen & Cas-
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tricum een samenwerkingsverband om gezamenlijk te trainen op de ijsuren. De ijsclub heeft wel vier nieuwe 
pupillen kunnen verwelkomen welke uit het jeugdschaatsen bij de trainingsgroep terecht zijn gekomen. Sanne 
Veenboer & Brian Bloedjes clubkampioen zijn geworden.
Wedstrijd commissie
Helaas zijn er geen wedstrijden  verreden op onze ijsbaan. 

Clubblad
Wij hebben ons clubblad tweemaal dit jaar uitgebracht ‘’ winter & najaars editie. Wij willen voor volgend jaar naar 
een nieuwe indeling & uitstraling van het clubblad uitbrengen.

5. Verslag Penningmeester
 Zie verslag penningmeester.

6. Verslag kascommissie
Willem Brantjes en Ruud van Egmond verzoeken de algemene ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen 
voor het gevoerde beleid.

7. Verkiezing kascommissie
Nieuw reserve lid . Nicky Stam-Thelosen & Willem Brantjes treden af.

8. Begroting 2021& 2022
Deze wordt toegelicht door de penningmeester er is begroot met een klein verlies

9. Trainingsbijdrage 2021 & 2022
De trainingsbijdrage zal worden verhoogd voor de senioren vanwege afname aantal trainingsgroepsleden.

10. Lidmaatschap 2021 & 2022
Geen verandering.

11. IJsbaan ontwikkelingen (verslag voorzitter).

12. Bestuursverkiezing
Geen wijzingen in het algemeen bestuur.

13. Rondvraag & Sluiting
Geen op- of aanmerkingen.

14. Huldiging clubkampioenen 
De clubkampioenen zijn Sanne Veenboer  en Brian Bloedjes.

Fietsgroep Uitgeest
Sinds 1993 onderdeel van IJsclub Uitgeest

postbus 58 1910 AB Uitgeest - www.ijsclubuitgeest.nl/fietsgroep

Beste allemaal,

Het lijkt erop dat we een normaal seizoen gaan krijgen, corona is op zijn retour. Met een hele
mooie en droge maart zijn vele van ons al op de fiets begonnen en hebben de nodige
kilometers gemaakt. Dat was ook wel terug te zien in de eerste trainingen, er werd flink
doorgereden. hierbij nog enige informatie.

Ook dit jaar worden de fietstrainingen weer verzorgd op de woensdagavonden. Het vertrek is
vanaf de sporthal De Meet.

Heb je zin om een keer mee te doen en ben je ouder dan 15 jaar? Je kunt 2 keer gratis en
geheel vrijblijvend een training meedoen, daarna beschouw ik je als betalend lid en ontvang je
een rekening. Als je al lid bent van de ijsclub dan kost deelname aan de fietstraining slechts
20 euro. Ben je geen lid dan moet je lid worden van de ijsclub en dat kost 8 euro.

De trainingen zijn zoals altijd gericht op een grote diversiteit van rijders, van beginnend tot
een flink nivo. Ook hanteren we het principe samen uit, samen thuis. Trainingen doen we in
de omgeving van Uitgeest, meestal richting de duinen, schermerpolder of richting het
noordzee kanaal. Drie keer per jaar doen we een tijdrit, leuk om een PR te zetten of je zelf te
meten aan de anderen!

Zorg dat je fiets in orde is en dat je altijd een reserve binnenband en een pompje bij je hebt.
Een helm is tijdens de trainingen verplicht.

Kleed je zo veel mogelijk in de kleding van de IJsclub. Mocht je die nog niet hebben, meldt dit
dan bij Joris Beentjes. Wellicht kun je in de volgende zending ook kleding bestellen.

Voor in de agenda:
De data van de tijdritten zijn met enig voorbehoud op: 27 mei, 1 juli en 26 augustus. een
grote ploeg aan de start is altijd leuk, dus zet het in je agenda, vraag vrij, etc :-)

Vragen? Stuur mij even een mailtje. bennovantol@gmail.com,

Met sportieve groeten!

Benno van Tol
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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/
clubkleding/
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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Herinnering aan: Arjen Groot

Beste allemaal, hierbij een verdrietig bericht. 
17 februari is ons fietsmaatje Arjen Groot overleden.  Toch nog onverwacht (en veel 
te) snel. Arjen was in navolging van zijn zoon Sjors een trouw lid van onze fietsgroep. 
Hij genoot ervan om met ons op stap te gaan, flink in te spannen en zeker ook aan-
dacht voor elkaar te hebben. Wij hebben een prachtig maatje verloren. 

Benno.
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 water     sanitair      cv     dakwerk     Gas 
 

 

 

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

http://www.jeutje.nl
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Jeugdschaatsen 2021-2022

Anders dan alle voorgaande jaren zaten wij met het jeugdschaatsen in het eerste 
deel van het seizoen. Dus begonnen wij al met de eerste les op zaterdag 9 oktober. 
Wederom dit jaar gingen wij weer op zaterdagochtend met de bus naar Alkmaar om 
daar een uur te schaatsen met de kinderen en de schaatstechniek aan te leren. 

Ondanks dat wij naar het eerste deel van het seizoen verplaatst zijn, hadden wij alsnog een grote opkomst van 
59 kinderen. Hiervan was zo’n 75% nieuw bij het jeugdschaatsen van Uitgeest. 

Tijdens het jeugdschaatsen kwam op 4 december de Sint en zijn Pieten langs op de ijsbaan om gezellig rondjes 
te schaatsen met de kinderen. Bij terugkomst in Uitgeest kregen alle kinderen nog een chocoladeletter. 

Helaas ging door de coronamaatregelen de jeugdschaatswedstrijd van het eerste deel van het seizoen niet door, 
dus konden wij hier niet aan mee doen. Wel konden de kinderen na een pauze van 11 weken nog een Elfsteden-
tocht schaatsen. Dit was op zaterdag 12 maart. Iedereen die meedeed had hem ook uit geschaatst. 

Zoals elk jaar sloten wij het seizoen ook af met een diploma-uitreiking en bingo. 
Volgend jaar zullen wij weer in het eerste deel van het seizoen zitten en zullen wij dus weer op 8 oktober begin-
nen. Wij hebben er al zin in! Zijn jullie dan weer van de partij?!

Mike en Patrick. 
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Wekker zetten in de kerstvakantie

Voor het eerst heb ik in de kerstvakantie mijn wekker gezet. Door de geldende co-
ronamaatregelen kon er ‘s avonds niet getraind worden en werd dit ingehaald in de 
uren voordat De Meent opengaat voor publiek. 

Om 07:30 konden we het ijs op. Tinus had de training in de app gestuurd en er waren super veel leden aanwezig. 
Ondanks de tijd was er erg leuk. Aan het einde van de training werd het zelfs licht! Dat was een gek gezicht. Na de 
training heb ik met een paar warme chocomel gehaald bij de Mac. Ik zou bijna zeggen, voor herhaling vatbaar...

Anne Schoon
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Worldcup finale
Na ruim 2 jaar was het in maart 2022 eindelijk weer mogelijk om naar een schaats-
wedstrijd te gaan in Thialf! In het weekend van 12 en 13 maart vonden de wereldbe-
kerfinales plaats in een vol Thialf. 

Samen met mijn ouders en wat vrienden waren wij aanwezig op zaterdag 12 maart om de Nederlanders toe te 
juichen. Zo vlak na de Olympische Spelen waren er vele Olympische schaatsers en medaillewinnaars aanwezig, 
superleuk! 

Als eerst op het programma was de eerste omloop van de 500m dames. Olympisch kampioen Erin Jackson (USA) 
liet hier zien dat zij de snelste was voor Femke Kok (NED). Vervolgens de eerste omloop van de 500m heren. De 
Nederlanders hadden hier helaas geen partij. Daarna was het tijd voor de 1500m dames. De allerlaatste race van 
Ireen Wüst. Toen ze het ijs op kwam om in te rijden was er al een staande ovatie van het publiek. Ze reed niet 
haar beste race, maar toen ze gefinisht was ontplofte het publiek. Kippenvel momentje! 

Bij de 1000m heren lieten de Nederlandse mannen wel zien dat ze de allerbeste zijn met een 1, 2, 3’tje (Nuis, 
Krol, Otterspeer). De laatste afstand van de dag was de 5000m heren. Ook een bijzonder moment, want dit was 
de allerlaatste wedstrijd van Olympisch kampioen Nils van der Poel (SWE). In twee jaar heeft hij het hele lange 
afstanden schaatsen op z’n kop gezet en gaat nu met schaatspensioen na het publiceren van zijn trainingsschema 
(voor de echte die hards). Het was ontzettend leuk om weer eens in een vol Thialf schaatsers aan te moedigen 
en verschillende Olympische kampioenen te zien schaatsen! 

Na de schaatswedstrijden was het tijd voor een indrukwekkend afscheid voor Sven Kramer en Ireen Wüst. Zolang 
ik mij kan herinneren heb ik bij schaatswedstrijden altijd naar Sven en Ireen gekeken. Vanaf aankomend seizoen 
zal dat anders worden. Het is tijd voor een nieuwe generatie. Wellicht dat wij over een paar jaar 1 van de pupillen 
van IJsclub Uitgeest de “nieuwe Sven” of “nieuwe Ireen” kunnen noemen?  

Femke Jongenotter

foto: ANP OLAF KRAAK



18  IJsclubblad  - Voorjaar 2022

IJsclub Uitgeest 

Oproep aan alle leden! Vind je het leuk om dingen te organiseren? Een aandeel kun-
nen zijn in de activiteiten van de vereniging? Nu kan dat! Jammer genoeg gaan wij 
(Sanne, Nicky & Joni) na vele jaren, afscheid nemen van de jeugdcommissie. Wij 
blijven natuurlijk zichtbaar op de ijsbaan. 

Mocht je het leuk vinden kan je ons altijd een berichtje sturen, mailen of spreek ons 
aan.

In verband met het verhuizen van Paul Snijder zoeken we een nieuwe coördinator 
voor de bezorging van de clubbladen.

Maximaal 3x per jaar 
- Coördineer je de bezorging van ons IJsclubblad.
- Controleer je de bezorglijsten op juistheden met de penningmeester.
- Verdeel je de clubbladen voor de bezorgers van de diverse wijken.
- Eventueel bezorg je zelf ook de clubbladen in een wijk.

Lijkt het je wat? Neem dan contact op met onze voorzitter
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06-83896898
www.fietsreparatieuitgeest.nl
info@fietsreparatieuitgeest.nl

Middelweg 36c 1911EH Uitgeest

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

    

FIETSREPARATIE UITGEEST

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

Snijder
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PROEF DE WINTER
BIJ KLAAS

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

RESERVEREN OP ONZE WEBSITE 
WWW.KLAASUITGEEST.NL 

 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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Elfstedentocht 2022
Zaterdag 12 maart was het zover het laatste weekend dat ijsbaan De Meent in Alkmaar open is. De laatste zater-
dagochtend werd er dus een Elfstedentocht georganiseerd op de ijsbaan voor de jeugdschaatsers, waar wij dus 
met IJsclub Uitgeest mee mochten doen. Doordat wij in het eerste deel van het seizoen zaten hadden sommige 
kinderen al 11 weken niet meer op het ijs gestaan. Toch hadden wij ongeveer 30 kinderen die meededen met de 
Elfstedentocht. Er waren zoals elk jaar ook een paar leuk verkleedde kinderen bij, want dat mag de laatste les. 
Tussendoor kregen de kinderen limonade en een koekje bij de koek en zopie. En werden alle elf de steden afge-
schaatst. Na ongeveer een uur had iedereen een volle kaart en kreeg iedereen een Elfstedenkruisje. Na afloop 
nog een groepsfoto en de schaatsen weer opbergen tot oktober want dan beginnen wij weer!
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Fortysix bokaal 12 maart 2022
Zaterdagavond stond ook in het teken van sprinten voor de wedstrijd rijders van IJsclub Uitgeest. Zo wordt zoals 
elk jaar de Fortysix bokaal georganiseerd voorheen toen de winkel Slikker heette de Slikker bokaal. Voor deze 
wedstrijd wordt je uitgenodigd als je over het seizoen bij de beste zoveel uit je categorie zit van de baan Alkmaar 
dit wordt bekeken over de 100 en 300 meter. 

Namens Uitgeest deden Robyn, Björn, Sanne, Patrick en Mike mee. Dit is een supersprint wedstrijd en dan wordt 
er een klassement gemaakt over de gereden 2x 100 meter en 2x 300 meter waarbij er in de binnen en buitenbaan 
gestart werd. De pupillen mochten de avond aftrappen en Björn had zo te zien goed getraind dit seizoen Hij reed 
op de 100 meter de eerste omloop een PR en de tweede omloop was hij weer sneller. Evenals op de 300 meter 
had hij de eerste omloop een PR en de tweede omloop weer sneller. Robyn reed helaas geen PR maar deed het 
ook goed. 

Daarna waren de junioren en ouder aan de beurt waaronder dus Patrick, Mike en Sanne vallen. Hier kon het voor 
Uitgeest niet op want wij hadden 3 maal podium. Waar de strijd tussen Mike en Patrick en andere rijders ging 
van Alkmaar moest Sanne alleen strijden tegen rijders van de baan Alkmaar. Na de 100 meter was de spanning 
hoog want Mike lag 0.15 seconden voor op Patrick voordat de 300 meter begon. Beide reden zij de eerste omloop 
een PR op de 300 meter. Na alle afstanden wist Mike toch sneller te zijn dan Patrick en eindigde Mike als 2de en 
Patrick als 3de in het klassement van hun categorie. Sanne reed ook 4 mooie afstanden en dat met weinig sprint 
afstanden gereden te hebben dit seizoen doordat zij meer op marathon ging focussen. Op de 100 meter was haar 
2de omloop sneller dan de eerste en op de 300 meter was dit andersom. Uiteindelijk is zij in het klassement 2de 
geworden in haar categorie. 
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Seizoenafsluiting
Door wel bekende reden hebben wij afgelopen seizoenen als jeugdcommissie 
niet zoveel kunnen organiseren. Maar nu konden we eindelijk weer! Om het 
schaatsseizoen af te sluiten zijn wij gaan bowlen bij Bobs. Erg leuk om te zien 
dat er veel nieuwe leden bij zijn gekomen afgelopen seizoen(en)! 

Na het aantrekken van de charmante bowlingschoenen konden we gaan tes-
ten hoe het ervoor staat met onze armspieren. Zo nu en dan kwam er van 1 
van de 4 gevulde banen een flink gejuich, meestal als gevolg van een Strike 
of Spare. Helaas ging niet iedere worp even soepel en kwam de bal soms met 
een sierlijk boogje hard op de baan neer… 

Na het bowlen hebben we plaatsgenomen in het restaurant waar, onder het 
nuttigen van een borrelhapje en drankje, Kees de prijzen heeft uitgereikt van 
het Clubkampioenschap. 

Het was een leuke en gezellig avond!

 
 Naam Punten 

1 Mike 195 
2 Anne 195 
3 Nicky  174 
4 Thomas  151 
5 Patrick 150 
6 Jule 146 
7 Thijs 145 
8 Kees 143 
9 Femm 135 

10 Yoooo 129 
11 Robyn 129 
12 Brian 119 
13 Stan 116 
14 Björn 115 
15 Ties 112 
16 Bodine 110 
17 Drol 101 
18 Hannah 97 
19 Sanne 96 
20 Smurf 95 
21 Casprr 84 
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Wist u dat…

• We in de kerstvakantie om 07:30 uur op het ijs stonden?
• Er veel leden aanwezig waren?
• Zij slaperig uit hun ogen keken?
• Het licht werd aan het eind van de training?
• De dames na afloop warme chocomel gingen halen bij de Mac?
• De ramen van de auto toen besloegen?
• Ze toen maar bleven staan?
• 
• Bowlen moeilijker is dan schaatsen?
• Iedereen heeft genoten tijdens het bowlen?
• Nicky een goede tactiek heeft?
• Anne die heeft overgenomen?
• Zij toen eerste werd?
• Thomas een knoop kan leggen in bowlingkegels?
• Twee mensen moesten komen om die eruit te halen? 
• Er lekkere hapjes waren?
• Ties niet altijd het juiste hapje koos?
• Hij hem toch op at?
• Kees de prijsuitreiking erg leuk deed?
• Een medewerker van Bobs dacht dat wij ijsjes eten?
• Wij niet zo’n ijsclub zijn?
• Wij dat hebben uitgelegd aan de beste man?
• 
• Mike altijd stukken schrijft voor het clubblad?
• Patrick denkt dat zijn naam er ook bij staat?
• Hij iets minder schrijft?
• Mike wel Patrick zijn naam onder het stuk heeft gezet?
• Mike dat niet bij alle stukken heeft gedaan?
• Dat ook niet hoeft?
• De redactie blij is met de stukken?
• De redactie hoopt dat meer leden stukken gaan insturen?
• De stukken niet groot hoeven te zijn?
• De redactie ook blij is met foto’s?
• Brian weer clubkampioen is?
• Sanne ook haar plek als clubkampioen heeft behouden?
• We ons weer kunnen opmaken voor de zomertrainingen?
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