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Voor de jeugdcommissie geldt een opvolg rooster zodat elke vereniging 
een paar seizoenen iemand levert voor in de jeugdcommissie. Volgend  
seizoen (seizoen 2023-2024) zijn wij aan de beurt om iemand te leveren  
voor in de jeugdcommissie. Je zit dan in de jeugdcommissie voor drie  
seizoenen (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026). 

Hierbij voer je taken uit en woon je vergaderingen bij. De taken zullen  
bestaan uit alles dat met het jeugdschaatsen te maken heeft denk aan:
 + Baan indeling maken.
 + Aanspreekpunt voor de verschillende verenigingen. 
 + Verwerken van alle inschrijvingen. 
 + Organiseren van de Elfstedentocht.
 + Begeleiding jeugdschaatswedstrijden 2 in het jaar. 
 + Klaar leggen diploma’s.
 + Etc, etc, etc.

Lijkt het je leuk een steentje bij te dragen aan het jeugdschaatsen op  
de baan Alkmaar? Laat dit dan weten aan Patrick of Mike Roelands.  
Het is ook mogelijk dit te doen met zijn tweeën, dan zal je minder zelf  
hoeven te doen. Het eerste seizoen zit je in de commissie met VKIJ  
(IJsclub Castricum) en Bamestra Midden-Beemster (IJsclub 
 Midden-Beemster), na het eerste seizoen zal Castricum aftreden en  
komt een andere vereniging erbij. etc. tot het aftreden van Uitgeest. 

Mike en Patrick
Jeugdschaatsen IJsclub Uitgeest

GEZOCHT!!!
VRIJWILLIGER 
JEUGDCOMMISSIE 
JEUGDSCHAATSEN 
SFA ALKMAAR
Wij zijn namens het jeugdschaatsen van IJsclub Uitgeest 
opzoek naar een vrijwilliger die zich wilt inzetten voor 
het jeugdschaatsen op de baan in Alkmaar. 



Veel leesplezier.

Niet alleen de redactie is in een nieuw jasje gestoken, maar ook 
onze jeugdtrainers en wedstrijdrijders. En is het u opgevallen dat 
het clubblad ook een nieuwe lay-out heeft?

In dit clubblad leest u onder andere over ons fantastische kamp 
in Leeuwarden, de Skate4daagse en het fiets- en zomerseizoen. 
Ook is het wedstrijdschema aanwezig zodat iedereen zich klaar 
kan maken om een wedstrijd te schaatsen of te kijken.

Veel lees plezier!

Groetjes Femke, Anne en Inge

Hoi allemaal,
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Deze editie is de redactie van het clubblad 
wat aangepast. Helaas hebben Nicky en 
Joni afscheid genomen, maar daar hebben 
we Inge voor in de plaats gekregen! 

Hoi allemaal,



Het is zeker bijzonder, dat ik deze keer mijn 
stukje schrijf vanuit "Meerstate", een revalidatie
centrum in Heemskerk. Ik ben hierin opgenomen, 
i.v.m. het feit, dat ik op 26 augustus een zware 
operatie heb moeten ondergaan in de VU te 
Amsterdam. De oncoloog was tevreden met het 
resultaat en dat moet ik dan natuurlijk ook zijn. 
Het was echter niet mogelijk tijdens de operatie 
een zenuwcentrum te mijden, hetgeen conse
quenties zal hebben voor de rest van mijn leven. 
Na 2 weken ben ik gebracht naar Meerstate. Niet 
gemakkelijk, maar het moet. Door de operatie 
ben ik aan het rechterbeen deels verlamd .Het zal 
niet meer verbeteren, zodat dit mijn actieradius 
behoorlijk gaat beperken. Het is zoals het is en 
ik ga het beste ervan maken. Het deed mij goed, 
dat ik tijdens mijn verblijf in de VU en nu in 
Meerstate, ontzettend veel steunbetuigingen heb 
ontvangen. Ik wil een ieder hiervoor bedanken. 

Nu terug naar de ijsclubperikelen.

Daar ik dus uit de running geraakte is Martijn de 
Ridder gevraagd de belangen van de ijsclub in de 
richting van de gemeente Uitgeest te behartigen. 
Hij heeft dit toegezegd en heeft enkele leden 
van de ijsclub gevraagd hem hierbij te helpen. 

Dit is gelukt en ook de andere bestuursleden 
hebben hem steun toegezegd. Hij is dus geman
dateerd, maar het uiteindelijke resultaat zal aan 
de algemene vergadering ter goedkeuring worden 
voorgelegd.

Ik vernam uit de "Uitgeester" dat er een inbraak 
is geweest bij het clubgebouw en dat de tractor
banden, die voor training worden gebruikt, 
 weggenomen zijn. De vraag is altijd met dit soort 
zaken, wat heeft men eraan. Ik zou het  
niet weten, maar misschien kan iemand mij  
in dit geval nog eens bijlichten.

Aangenaam verrast was de schenking van "Blijer 
Uitgeest" voor de schenking van 25 wedstrijd
pakken voor de jeugd. Dat deed deugd. De winter 
is in aantocht. De bossen liggen vol met tamme 
kastanjes, eikeltjes en andere boomvruchten. Een 
sterke aanwijzing voor wat betreft de aantocht 
van een goede winter. Ik vertrouw hierop.

Tenslotte wil ik een ieder bedanken voor de  
inzet voor de club en ik hoop, dat dit nog lang  
zal blijven.

Herman van Sambeek

“

Van de voorzitter,

Aangenaam verrast  
was de schenking van 
“Blijer Uitgeest” voor 
de schenking van 
25 wedstrijdpakken 
voor de jeugd.
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… dit jaar hebben  
wij 52 kinderen  
die het schaatsen 
willen leren.

PATRICK ROELANDS 
OVER HET JEUGD-

SCHAATSEN



Nieuwe
kleding

Onze wedstrijdrijders zijn 
ook in het nieuw gestoken. 
Van Blijer Uitgeest kregen 
we 25 wedstrijdpakken 
voor de jeugd. De pakken 
zijn gemaakt van speciaal, 
glad materiaal waardoor 
ze nog sneller over de ijs-
baan schaatsen. De kleur 
is helemaal in stijl met de 
trainingskleding die vorig 
jaar is vernieuwd. De pakken 
worden doorgegeven als de 
maat te klein is en maakt de 
volgende generatie blij.

Niet alleen het clubblad heeft dus een 

nieuw jasje. Ook de trainers van het 

jeugdschaatsen hebben nieuwe,  

moderne jassen. Op hun rug staat hun 

grote verantwoordelijkheid ‘jeugdleider’. 

Met deze blauwe jassen zijn ze goed  

herkenbaar voor de kinderen. Die zien 

meteen wie ze kunnen vragen om hun  

veters te strikken of een mop kunnen  

vertellen. Hoewel het nog niet nodig is, 

zijn de jassen ook erg warm dus laat  

de winter maar komen!



INHOUDS-
OPGAVE

colofon // kijk voor verenigingsinformatie op www.ijsclubuitgeest.nl/informatie

redactie 
Femke, Anne en Inge
clubblad@ijsclubuitgeest.nl

vormgeving & drukwerk

Pim Brondijk | PIMBRO grafisch ontwerp
info@pimbro.nl

Nieuwe kleding
Blijer Uitgeest

Ochtend
gymnastiek

Sneller schaatsen
Casper Schut

Schaatskamp
Thijs Zonneveld
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Wist 
u dat...

Hoe slijp ik
mijn schaatsen?

Uit het wielerpeloton 
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30 Jeugd-
schaatsen '22/'23 
Patrick Roelands

Wij horen graag wat je van het nieuwe 
clubblad vindt. Wil je iets laten weten? 
Dat kan via: clubblad@ijsclubuitgeest.nl 
of info@pimbro.nl



8   |   IJSCLUB UITGEEST

Na de coronajaren eindelijk weer eens een normaal 
fietsseizoen! Ondanks alle perikelen bleef het aan-
tal leden van de fietsgroep gelijk en was de opkomst 
stabiel met een gemiddelde van ongeveer 12 renners 
per training, ook midden in de zomer. Dit geeft aan 
dat we een trouwe ploeg hebben.

UIT HET 
WIELER-
PELOTON

Dit jaar hebben we gelukkig 
weer tijdritten kunnen rijden. 
De eerste tijdrit was een ronde 
in de Schermerpolder en werd 
een prooi voor Erik Tabak en 
Nancy Molenaar. Als extraatje 
konden we ook nog een onof
ficieel ploegentijdritje rijden 
in de de Mijzenpolder. In deze 
tijdrit maak ik groepjes van 
gelijke sterkte en via een uiterst 
geavanceerde en wetenschap
pelijk rekenmethode krijgt elk 
groepje een eigen starttijd. Het 
snelste groepje start als laatste 
en heeft bij de start de grootste 
achterstand. Elk jaar weer een 
uitdaging om te kijken welk 
groepje uiteindelijk als eerste 
over de streep komt. 

De tweede tijdrit is wat mij 
betreft de klassieker, 2 rondes 
in de Schermerpolder, en werd 
gewonnen door Peter de Jeu 
en Sanne Veenboer. Ruud van 
Egmond deed buiten mede

dingen mee en reed nog een 
indrukwekkende tijd. En toen 
was het alweer zomervakantie. 
In de zomervakantie hadden 
we in het algemeen lekker, 
mooi en droog weer en bleef de 
opkomst prima. 

De afsluitende tijdrit werd een 
sprinttijd over 500 en 1000 
meter, die onder enige tijdsdruk 
werd afgewerkt. Het is dan 
begin september en het is dan 
al snel donker. Bij de mannen 
werd deze gewonnen door 
gastrijder Sjors Groot en Erik 
de Koning, bij de dames door 
Joni Krom. Dit jaar hadden we 
ook weer een junior lid, Casper 
Schut en die reed toch ook al 
indrukwekkend hard. Dit geldt 
ook voor de andere nieuwe le
den Jan Laarhoven en Anne Jan 
Dijkstra maar die zijn natuur
lijk geen junior meer. Tijden 
e.d. vind je op de website. 
Dit jaar werden we met de 

tijdritten erg fijn geholpen 
door Peter Vosse, Willem van 
Hoolwerff, Guus Krom, Kees 
Heistek, Kees Kramer, Joris en 
Klaas Beentjes. Hulde mannen.

Voor mij was dit het laatste 
jaar waarin ik training heb 
gegeven. Ik heb dit met heel 
veel plezier de afgelopen 8 jaar 
gedaan. Na het seizoen werd ik 
verrast door leuke cadeautjes 
en een prachtige foto die nu 
op mijn werkkamer hangt. Ik 
ben blij dat er een toptrainer 
als opvolger klaar staat, Marcel 
Duijn. Marcel heeft zijn sporen 
ruimschoots verdiend in het 
wielrennen (Rabobank), dus 
dat beloofd nog wat. 

Iedereen een superfijne winter. 
Het lijkt er nog niet erg op 
maar ik hoop nog wel op een 
weekje natuurijs. Tot later!

Benno van Tol
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SNELLER 
SCHAATSEN
Al een paar jaar ondertussen zit ik soms op de race-
fiets, vaak met Thijs of Stan. Omdat ik nog sneller wil 
kunnen schaatsen, wilde ik meer trainen in de zomer. 
Dus heb ik besloten om me aan te sluiten bij de fiets-
groep Uitgeest.

Ik mocht meteen meedoen met de trainingen op  
de woensdagavond. En ik vond het allemaal erg leuk. 

De trainingen van Benno waren erg afwisselend; 
de ene keer sprintjes, dan weer een keer kilome
ters achter elkaar doorrijden. We hebben veel 
door de polder gefietst, richting Alkmaar, maar 
ook een paar keer naar het zuiden. Benno is nu 
helaas gestopt met training geven, dus ik hoop 
dat er volgend jaar weer net zo’n goede trainer 
voor hem in de plaats komt.

Tussen de gewone trainingen door deden we 
soms ook wedstrijden. We hebben een 500 en 
1000 meter sprint gedaan, en een langere afstand 
van 7,5 km. Bij beide eindigde ik op de eerste 
plaats van de jeugd, omdat ik de enige van de 
fietsgroep ben die nog mee mag doen als jeugd. 
Ik ben wel een beetje een geluksvogel, want 

m’n racefiets mocht ik overnemen van mijn opa 
Wim. En Koen had nog wel een fietspak thuis 
liggen in mijn maat, dus toen zag ik er opeens 
professioneel uit. En Ruud van Fietsreparatie 
Uitgeest kwam nog naar me toe met een paar 
fietsschoenen. Het was wel even wennen dat m’n 
voeten vast zaten, want nadat ik op vakantie was 
geweest, ben ik vanuit stilstand omgevallen voor 
een terrasje vol mensen…
Al met al was het erg leuk om deze zomer mee 
te rijden bij de fietsgroep en volgend jaar doe ik 
zeker weer mee. En ik wil Koen en Ruud nog be
danken voor het fietspak en de schoenen. En Ben
no ook heel erg bedankt voor de leuke trainingen!

Casper Schut



Voor 20 personen

BENODIGDHEDEN

60 tortilla’s
12 hele broden 

Putters spijsbrood 
3 worsten van Dick Kok

100 knakworsten 
50 witte bollen

macaroni
2 kilo wortels
6 courgetten 

5 paprika’s
1 kilo uien

1,5 kilo champignons
3 liter tomatensap

2 kilo macaroni
1 kilo geraspte kaas

5,5 liter soep met BALLEN
6 kilo boerenkool

5 kilo hutspot 
24 croissants

40 afbakbroodjes
frisdrank

chips
koekjes

chocopinda’s
snoepjes

RECEPT 
VOOR ‘N LEUK 

SCHAATSKAMP
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Om goed te kunnen sporten moet er goed gegeten worden. 
Bij het diner donderdag zijn 60 tortilla’s gegeten. Tijdens 
het ontbijt (2x) zijn er 12 hele broden doorheen gegaan en 
hebben wij genoten van het Putters spijsbrood dat wij mee 
hadden gekregen. Drie heerlijke worsten van Dick Kok heb
ben heel wat boterhammen rijkelijk belegd!  Voor een groep 
van 20 sporters zijn voor een lunch met broodjes knakworst 
100 knakworsten nodig met 50 witte bollen! Om de buiken 
gevuld te krijgen met macaroni waren 2 kilo wortels, 6 cour
getten, 5 paprika’s, 1 kilo uien, 1,5 kilo champignons, 3 liter 
tomatensap, 2 kilo macaroni en 1 kilo geraspte kaas nodig. 
Ondanks dat Joni tijdens het kamp aan het genieten was van 
een welverdiende vakantie in Turkije hebben wij weer geno
ten van 5,5 liter soep met BALLEN! Zaterdagavond hebben 
wij heerlijk stamppot gegeten. Hiervoor hebben wij 6 kilo 
aardappels geschild (wat ook een hele sport is, laat staan het 
stampen). Gelukkig beschikte de accommodatie over grote 
pannen en konden wij een pan met 6 kilo boerenkool en 5 
kilo hutspot op tafel toveren. Zondagochtend hebben we af
gesloten met 24 croissants en 40 afbakbroodjes! Daarbij zijn 
er ‘s avonds (en soms ook in de ochtend…) heel wat flessen 
frisdrank, zakken chips, koekjes, chocopinda’s en snoepjes 
doorheen gegaan. 

“Zondagochtend 
hebben we 
afgesloten met 
24 croissants en 
40 afbakbroodjes!
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OCHTEND-
GYMNASTIEK

Op kamp werden we op vrijdagochtend om  

7:45 gewekt door Jochem Myjer met het nummer  

‘Wakker worden’. Het doel van dit ruw gewekt  

worden na de nachtelijke wandeling van de dropping? 

De ochtendgymnastiek van Mike en Patrick! 

Door Inge
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OCHTEND-
GYMNASTIEK

Om 8 uur stipt werden we beneden verwacht in sport kleding. 
Op muziek gingen we oefeningen doen om de spieren wakker 
te maken voor de sportieve dag die op de planning stond.  
Het was af en toe een beetje uitkijken voor de medesporters 
in de beperkte ruimte die er was en veel waren nog een beetje 
slaperig, maar aan enthousiasme ontbrak het niet! Toen we 
klaar waren, konden we  aanvallen op een lekker ontbijt. Het 
was een goed begin van een  sportieve en gezellige dag.
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De meiden waren op kamp niet alleen druk met 

Tiktok maar ook met foto’s  maken. Dat hebben we 

niet eens doorgehad. Ze zouden goede spionnen zijn. 

Freyja en Robyn hebben de leukste foto’s doorge-

stuurd voor in het clubblad.

VERZAMELING 
VAN DE MEIDEN
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Een aantal vermaakten zich in die tijd met 

Tiktoks maken. Dit zijn filmpjes die je kan 

maken op liedjes of een gesproken tekst. De 

filmpjes zijn allemaal met veel creativiteit 

gemaakt en erg goed gelukt! Iedereen werd 

gevraagd om voor een klein stukje mee te 

doen, dus er zijn veel bekenden te zien op 

de filmpjes. Ook de Instagram moest bij-

gehouden worden. Zo kon iedereen die de 

ijsclub volgt zien hoe we het hebben gehad 

en ook een aantal foto’s van het kamp zijn 

daarop geplaatst.

INSTAGRAM & TIKTOK

TIKTOK JEUGDSCHAATSEN 

@ijsclub_uitgeest

WIL JE DE IJSCLUB VOLGEN  
OP INSTAGRAM OF TIKTOK?

Op kamp in Leeuwarden hebben we erg veel leuke dingen gedaan. 
Natuurlijk geschaatst, maar ook onder andere gezwommen en  
we hebben een dropping gedaan. Soms hadden we ook even  
een ochtend of een middag om te relaxen. 

scan de qr-codes !

TIKTOK 

@ijsclubuitgeest
INSTAGRAM 

@ijsclub_uitgeest
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SCHAATS-
KAMP 
2022 Ik vond het schaatskamp heel leuk. Al vanaf 

de dag begonnen we met schaatsen op een van 
het beste ijs waar ik ooit op heb geschaatst. En 
toen we die avond rustig zaten kwam er een drop
ping. we werden ergens in de buurt gedropt en we 
hadden toen 10 kilometer gelopen. Toen mochten 
we die dag een weer ‘s middags gaan schaatsen, 
dus we mochten een beetje uitslapen. De dag 

daarna gingen we naar een zwemparadijs en ‘s 
avonds weer schaatsen en nog karaoke avond. 
Maar wij hebben eigenlijk het hele weekend 
muziek geluisterd in onze kamers. En de laatste 
dag mochten we nog schaatsen en hadden we een 
Hollandse avond.

Thijs Zonneveld



Om tussen de trainingen door rustig uit te fietsen 
tijdens het trainingskamp hadden Sanne, Patrick, 

Koen en ik onze racefiets meegenomen.

“UITFIETSEN” 
OP TRAININGSKAMP

De eerste ronde begon met wegen en 
paadjes door het mooie landschap van 
Friesland. Na ongeveer 20 km reden 
we langs de schaatstempel Thialf. Na 
ongeveer 20 min met bewondering 
de echte toppers te zien trainen was het 
tijd om de ronde te vervolgen.

Na weer ongeveer 20 km rijden 
werden we het erf van een boerderij 
opgestuurd. Aan het einde van dit erf 
bevond zich een pondje om een vaart 
over te steken. Echter de pond voer 
maar tot half oktober. Al zoekend naar 
de alternatieve route kwam de eige
naar van het pondje aangelopen en 
kwam met het volgende voorstel: wij 
werden met hoge uitzondering naar de 
overkant gebracht mits wij koffie met 
appelgebak bij deze mevrouw kochten. 

Dit moest dan maar gebeuren… 

Na een heerlijke kop koffie en een 
appelpunt met slagroom werden wij 
naar de overkant gebracht. Op dit punt 
kwam Patrick er achter dat hij een 
lekke band had. Aan de overkant werd 
de band gerepareerd en reden we het 
laatste stukje terug naar de accommo
datie. Al met al een memo rabele rit!
De volgende dag stond er een iets 
langere rit op de planning á 70 km. Er 
stond een flinke wind dus het was aan
poten geblazen tegen de wind in. Deze 
dag vond trainer Patrick dat er nog 
niet hard genoeg getraind werd dus het 
tempo werd opgevoerd. Toen Patrick 
op kop kwam ging de gaskraan open. 
Er werd volle bak gereden tegen de 
forse wind in, de rest kon met moeite 

Door Brian Bloedjes

TIKTOK JEUGDSCHAATSEN 

@ijsclub_uitgeest

in het wiel van Patrick blijven. Er werd 
daarna nog stevig doorgereden, want 
het schema was krap aangezien er ‘s 
middags geschaatst moest worden. 
Wanneer na een tijdje de wind in de 
rug kwam besloot Patrick op een mooi 
lang fietspad wederom dat de gaskraan 
nog wel even open kon. De snelheden 
liepen hierbij op tot de 45 km/u!

Nadat we aangekomen waren bij de 
accommodatie was er echter weinig 
tijd om te herstellen want de ijstrai
ning stond alweer op zich te wachten. 
Snel even eten, omkleden en hup naar 
de ijsbaan waar zich een intensieve 
interval training op zich liet wachten. 
Koen heeft  Patrick na deze zware 
trainingsdag benoemd tot generaal van 
de ijsclub.

Wij hebben 3x op het perfecte ijs van Leeuwarden 
geschaatst en daarbij heb ik mijn snelste rondje ooit 
gereden 40 seconde over 1 rondje.

STUKJE
OVER
KAMP

Wij hebben ook een dropping gedaan van 13 km 
en daar begonnen wij in Akkrum en moesten we 
de weg terug vinden naar Pean. Ik heb tijdens de 
zomertraining vooral rondjes om de molen hard
gelopen en veel schaatssprongen en ook vaak op 
de schaatsplank geoefend. Ik vind het hard gaan 

op het rechte stuk en door de bochten leuk aan 
schaatsen maar ook de wedstrijden en de kleine 
marathons zijn leuk. De allerlaatste training is de 
leukste van alle trainingen want dan mag je de 
laatste 10 minuten andersom schaatsen. 
Groetjes Björn Zonneveld
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T I T E LV E R D E D I G E RS 

SANNE VEENBOER & 
BRIAN BLOEDJES

Brian reed in oktober een PR op de 500 
en 1000 meter en zette de lat meteen 
hoog. Hij werd gevolgd door Patrick 
en Mike Roelands. Een paar maanden 
verder scherpte Brian zijn PR op de 500 
meter aan naar 43,61 en kwamen Koen 
en Kees op plek twee en drie. Op de 1500 
meter was Brian twee seconden sneller 
dan  Patrick en schreef hij de titel op zijn 
naam. Kan hij dat dit seizoen weer?

Sanne begon in oktober met de winst op 

Vorig seizoen waren Sanne en Brian de snelste  
van de club. Er is een gemiddelde gemaakt van de 

gereden wedstrijden om het klassement te bepalen. 
Een kleine samenvatting van de wedstrijden.

de 500 en 1500 meter. Femke en Luna 
streden om plek twee en drie. De Uit
geester dames verdeelden het zilver, Luna 
werd tweede op de 500 meter en Femke 
op de 1500 meter. Sanne kwam op stoom 
en reed in januari een PR op de 1000 
meter in een tijd van 1:35,10. Op de 500 
meter was ze de snelste van alle deel
nemende dames. Femke kwam bij beide 
afstanden op de tweede plek. Dit seizoen 
gaat Sanne de marathon rijden in het 
6banen toernooi. Wie zal haar opvolgen?
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LANGEBAANWEDSTRIJDEN
DAG SOORT WEDSTRIJD TIJD

Zondag 8 januari Pupillen competitie + C1 18:00 –  20:00

Zondag 15 januari Clubwedstrijd 18:00  –  20:00

Zondag 29 januari Pupillen competitie + C1 18:00  –  20:00

Zaterdag 4 februari Clubwedstrijd 18:45  –  21:30

Zaterdag 11 februari Volhardingsbokaal  17:30  –  21:30

Zondag 12 februari Jeugdschaatsen 18:00  –  20:00

Zaterdag 4 maart Clubwedstrijd 18:45  –  21:30

Zondag 5 maart Pupillen competitie finale 18:00  –  20:00

Vrijdag 10 maart Categorie 3000m/5000m 21:15  –  23:00

Zaterdag 11 maart FortySix bokaal 17:30  –  21:30

MARATHONWEDSTRIJDEN
DAG  TIJD CATEGORIE

Zondag 18 december 20:00 – 22:00 Zesbanen

Vrijdag 23 december 21:15  –  22:45 D1+C2 C1+M1

Vrijdag 30 december 21:15  –  22:45 D2 M2+M3

Vrijdag 6 januari 21:15  –  22:45 D1+C2 C1+M1

Vrijdag 13 januari 20:15   Buffelavond over 110 ronden

Vrijdag 20 januari  21:15  –  22:45 Koppel + afvalwedstrijd

Vrijdag 27 januari  21:15  –  22:45 D2+C2 M2+M3

Vrijdag 3 februari  21:15  –  22:45 D1+C2 C1+M1

Zondag 5 februari  20:00 –  22:00 Zesbanen

Vrijdag 10 februari  21:15  –  22:45 D2 M2+M3

Vrijdag 17 februari  21:15  –  22:45 D1+C2 C1+M1

Vrijdag 24 februari  21:15  –  22:45 Finales D2 M2+M3

Vrijdag 3 maart  21:15  –  22:45 Finales D1+C2 C1+M1

Dit seizoen mogen we weer wedstrijden rijden!  
Hieronder vind je de schema’s voor zowel de langebaan 
als de marathoncompetitie. Aan welke ga jij mee doen?

De schema’s zijn onder voorbehoud. Check voor de meest  

recente schema’s de volgende websites: 

langebaan  https://www.sfalkmaar.nl/wedstrijden

marathon   https://www.marathonschaatsenalkmaar.nl/vrijdagavond/ 

kalender-vrijdagavond/ 
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REBUS

Zomertrainingen
We hebben deze zomer weer niet stil gezeten toen er geen ijs 

op de baan lag. In mei zijn de zomertrainingen weer begonnen. 

Op maandag hardlopen en schaatssprongen in het duin van 

Heemskerk en Castricum en op donderdag op de landijsbaan 

schaatssprongen op techniek en circuitjes met attributen. 

Er werden onder andere elastieken, 
touw en een tractorband gebruikt om 
de spieren goed te kunnen trainen. Ook 
zijn de schaatsplanken een aantal keer 
van zolder gehaald zodat we konden 
glijden en onze techniek nog meer 
konden verbeteren. 

De trainingen waren soms best pittig, 
vooral toen we op de warmste dag van 

het jaar de duinen ingingen. Het was 
strijden tegen het warme weer, maar 
we hebben het allemaal gered! Nu 
kunnen we weer genieten van het ijs en 
in de winter strijden tegen de kou. 

Ik zeg altijd: als je goed genoeg je best 
doet, krijg je het vanzelf warm.

Inge Reuzenaar
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Dit werd verdeeld in 2 groepen 
waardoor iedereen op eigen snelheid 
kon skeeleren en het voor iedereen 
haalbaar was. Tussendoor stopte wij 
op een paar punten om weer een stukje 
samen te skeeleren met de hele groep 
en om een paar oefeningen of trucjes 
te doen/leren.

Skate 4
daagse

Op vrijdagavond was de laatste dag. 
Bij terugkomst stonden ouders ons op 
te wachten en kreeg iedere deelnemer 
een certificaat. Ook kreeg iedereen wat 
te drinken en een ijsje, want het was 
best warm.

Door Mike Roelands

Vanaf dinsdag 14 juni tot en met vrijdag 17 juni organiseerden 

wij de skate vierdaagse. Wij hadden 4 routes voorbereid voor 

elke dag een andere route dus. Een route was rond de 10-13 km. 

Hierbij hadden wij 10 deelnemers en hebben wij elke avond  

om 19:00 uur een rondje geskeelerd vanaf de landijsbaan  

door het dorp en omstreken.
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SCHAATS-
HOOLIGANS 
EK 1971

Met flessen en sinaasappels gooien? Met  
een paraplu in het rond slaan? Een heuse  

bommelding? Wie dat leest denkt aan voetbal. 
Toch is ook de schaatssport niet altijd vrij  

gebleven van opstootjes en rumoer. Het Europees 
kampioenschap in 1971 in Heerenveen, beroemd 
geworden vanwege de verkeerde wissel van Jan 

Bols, liep volkomen uit de hand.

UIT DE 
OUDE DOOS

BIJ EK 1971
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Groter onrecht leek er die zaterdagmiddag op de 
nog onoverdekte, door regen en wind geteister
de Thialfbaan niet denkbaar. Een schaatser die 
zichzelf benadeelde door een extra buitenbocht 
te rijden, en desondanks na twee afstanden op de 
eerste plaats in het algemeen klassement stond, 
werd gediskwalificeerd! Het 20.000-koppige pu
bliek begreep er niets van. De gebeten hond was 
de scheidsrechter: Amsterdammer Hennie Roos, 
die vanwege zijn rechtlijnigheid toch al niet de 
populairste was in schaatsend Nederland.

Woede
Het grootste deel van het publiek hoorde pas bij 
terugkomst thuis of in het hotel dat Jan Bols ge
diskwalificeerd was. De woede werd opgespaard 
tot de volgende dag. Toen het publiek zondag 
weer in het stadion zat, durfde Roos zich niet op 
het ijs te vertonen. Verstopt in de jurytoren volg
de hij stiekem de wedstrijd.

De woede van het publiek richtte zich vervolgens 
op Dag Fornaess, de Noor die na de diskwa
lificatie van Bols opeens eerste stond in het 
klassement. Al bij het betreden van het stadion 
werd Fornaess uitgefloten, maar dat niet alleen. 
In 2006 onthulde Fornaess in een tvuitzending 
van de NPS: “Opeens stond er een oud vrouwtje 
met een paraplu voor m’n neus en die gaf me 
een klap op mijn kop. Een oud vrouwtje! Ik was 
totaal perplex, want al dat gedoe rond Jan Bols 
was grotendeels langs me heen gegaan. Maar het 
motiveerde me wel. Ik dacht: hier laat ik me niet 
door intimideren.”

Provocatie
Als Fornaess de volgende dag naar de start 
 geroepen wordt voor zijn 1500 meter, giert er  
een striemend fluitconcert door het Thialf stadion. 
Tijdens zijn race worden er sinaasappels en zelfs 
flesjes op het ijs gegooid. Extra politie patrouil
leert rond de ijsbaan om het publiek in  
de gaten te houden.

Dag Fornaess wordt gelukkig niet geraakt, en 
rijdt naar de winnende tijd. Over de finish ge
komen balt hij zijn vuist en steekt die triomfan
telijk én licht provocerend in de lucht. De sfeer 
wordt er niet beter op als Jan Bols, ondanks zijn 
diskwalificatie, op het ijs verschijnt om zich door 
het publiek te laten toejuichen.

Na drie afstanden staat Fornaess zo ver voor 
op zijn grootste belagers Ard Schenk en Kees 
Verkerk dat de titel hem nauwelijks kan ontgaan. 
Onder aanhoudend boegeroep rijdt de Noor zelf
verzekerd naar de titel.
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Huldiging
Maar dan: de huldiging! Hoe gaat dat verlopen? 
Het is een geluk bij een ongeluk dat Schenk en 
Verkerk als tweede en derde in het eindklasse
ment Fornaess mogen flankeren op het podium. 
Het ervaren duo escorteert de kampioen tijdens 
zijn huldigingsrondje en beschermt hem tegen het 
boosaardige publiek.

Als iedereen weer veilig in de kleedkamer zit en 
het publiek morrend het stadion verlaat, haalt 
ook Hennie Roos opgelucht adem: het toernooi 
zit erop en onder politiebegeleiding weet hij via 
de achteruitgang anoniem het stadion te verla
ten. Toch krijgt het toernooi nog een vervelende 
nasleep. Bij de Noorse ambassade in Den Haag 
komt zelfs een bommelding binnen!

Krankzinnig
Dat zelfs scheidsrechter Hennie Roos met een 
bommelding te maken kreeg, onthulde zijn zoon 
PietHein in 2006, toen zijn vader al lang was 
overleden: “Mijn vader mocht na afloop zijn auto 
niet in, er zou een bom in liggen. Onzin natuur
lijk, maar de politie heeft de auto eerst urenlang 
onderzocht. Zondag is er ook nog bij ons thuis 
een bommelding binnengekomen en moesten we 
een nacht in een hotel slapen. Krankzinnig als 
je er nu aan terugdenkt, maar zo erg waren de 
gemoederen toen blijkbaar verhit.”

“Opeens stond er een 
oud vrouwtje met 
een paraplu voor m’n 
neus en die gaf me 
een klap op mijn kop. 
Een oud vrouwtje!

Jan Bols verschijnt op zondag op het ijs 
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Na mijn debuut op het zesbanen toernooi op 
23 februari 2020 toen er een wedstrijd op onze 
thuisbaan Alkmaar werd gereden dacht ik, 
dit smaakt naar meer! Hiervoor reed ik al een 
aantal jaar mee bij de vrijdagavond competi-
tie met nog een paar anderen van de ijsclub.

KALENDER/UITSLAGEN 22/23
DATUM TIJD    WEDSTRIJD, PLAATS              STARTVOLGORDE EN RONDEN*

zo 30 oktober 2022 19.45 6b #1, Utrecht D35; C50; M50

za 05 november 2022 20.00 6b #2, Hoorn M50; D35; C50

zo 13 november 2022 20.00 6b #3, Haarlem C50; M50; D35

wo 23 november 2022 21.00 6b #4, Amsterdam D35; C50; M50

zo 27 november 2022 17.00 Gew. Kamp. jeugd, Haarlem  DPB6; HPB8; DPA8; HPA10; DC12; 

HC20; DB20; HB30; DA25; HA40

za 03 december 2022 20.00 6b #5, Den Haag D35; C70; M70

zo 18 december 2022 18.00 6b #6, Alkmaar M50; D35; C50

za 14 januari 2023 20.00 6b #7, Den Haag C50; M50; D35

zo 22 januari 2023 19.45 6b #8, Utrecht D35; C70; M70

zo 05 februari 2023 18.00 6b #9, Alkmaar M50; D35; C50

za 11 februari 2023 20.00 6b #10, Hoorn C50; M50; D35

za 04 maart 2023 20.00 Gew. Kamp. D/C/M, Amsterdam D50; C100; M70

*Indien blauw gekleurd; uitslag bekend.

Naast de langebaanwedstrijden vond ik het 
 marathonschaatsen hierdoor al steeds leuker 
worden. En toen ik eenmaal 1x aan een zes
banen wedstrijd had meegedaan was ik helemaal 
om! Het is niet alleen een bepaald aantal rondjes 
schaatsen, maar een waar 
spel van begin tot einde! 

Zorgen dat je in de 
kopgroep blijft rijden, 
maar ook weer niet te veel op kop. Zit je te ver 
achteraan en wordt er weggesprint? Dan moet je 
nog wel heel hard schaatsen wil je er weer  
bij kunnen komen. Of knokken voor je positie 
tijdens een massasprint wanneer eerder wegrij
den niet is gelukt. Ook is de strijd nog iets gro
ter omdat er een stuk meer dames aan de start 
staan dan tijdens de vrijdagavondcompetitie. En 
zesbanen heet niet voor niets zesbanen, naast de 
wedstrijden op Alkmaar wordt er op alle ijsba
nen van NoordHolland en Utrecht geschaatst!

Dit seizoen doe ik alweer voor het tweede jaar 
mee en afgelopen zomer ben ik ook van de ijs
club overgestapt naar de marathonselectie.

Hoewel ik de ijsclub natuurlijk wel een beetje 
mis (wat we grotendeels 
goed hebben gemaakt 
tijdens een super gezellig 
kamp!) ben ik blij met 
deze keuze omdat sinds

dien sneller en beter ben gaan fietsen, skeeleren 
én schaatsen. Inmiddels zijn de eerste 2 wed
strijden in Utrecht en Hoorn geweest en is de 
strijd losgebarsten terwijl het letterlijk vallen 
& opstaan was. De aanhouder zal winnen en ik 
kijk uit naar een seizoen vol schaatsplezier!

Voor de liefhebbers om een keer te komen 
 kijken, dit is de kalender voor dit seizoen!

Sanne Veenboer

De aanhouder 
zal winnen

MARATHON-
SCHAATSEN: HET ZESBANEN 

TOERNOOI



Lieve leden van de IJsclub,

Dit jaar komt de Kerstman weer naar Uitgeest met zijn slee,
gelukkig neemt hij heel koud weer met zich mee.

Bij de IJsclub Uitgeest is altijd wat te beleven,
als het kon zou hij een ijsvloer cadeau geven.

De trainers staan enthousiast op het ijs op maandag, donderdag en zaterdag,
ze leren je technisch schaatsen en bezorgen iedereen een lach.

In hun nieuwe jassen zijn ze, zoals ze in Kerstman's tijd zeiden, super blits,
het is een warme blauwe jas met een capuchon, twee mouwen en een rits.

Dit jaar zag de Kerstman de ijsclub in Leeuwarden op de baan,
daar was goed ijs maar je mocht niet te snel van buiten naar binnen gaan.

Patrick heeft Sanne, Brian en Koen op de fiets afgemat,
terwijl de rest van de leden op Tiktok zat.

Kamp was onder leiding van de jeugdcommissie weer een groot feest,
helaas is het voor Sanne, Nicky en Joni mooi geweest.

De Kerstman denkt dat het wel goed komt met de op te vullen gaten,
hij maakt zich meer zorgen om de man in Meerstate.

Herman wat heb je de Kerstman laten schrikken,
denk om jezelf en doe wat de dokters zeggen dan zal de Kerstman wat extra's onder je boom mikken.

Hopelijk kun je genieten van het vernieuwde clubblad en zo blijf je up-to-date,
Pim heeft samen met de redactie een mooie uitgave gesmeed.

De Kerstman wil alle leden bedanken die een stuk voor het clubblad hebben gemaakt,
er kwam zelfs een mooie rebus binnen, is die al gekraakt?

Met de rendieren vliegt hij verder en zal Koning Winter nog eens extra vragen,
dat bij het uitdelen van de vorst, Uitgeest niet wordt overgeslagen.

Groetjes,

De Kerstman
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JEUGD-
SCHAATSEN
‘22/’23
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Het jeugdschaatsen  
is weer begonnen,  
wij zitten weer in  
het eerste blok  
van het seizoen  
(begin oktober tot 
eind december).  
Op zaterdag  
8 oktober zijn wij 
weer met een bus 
vol blije gezichten 
naar de Meent in  
Alkmaar gereden,  
dit jaar hebben  
wij 52 kinderen  
die het schaatsen 
willen leren. »
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Dit kan natuurlijk alleen als er ook 
genoeg jeugdleiders zijn, de meeste 
vaste krachten stonden weer voor 
ons klaar om de kinderen te leren 
schaatsen en daar zijn wij blij mee. 
De jeugdleiders hebben sinds de 
2de les ook nieuwe jassen en deze 
bevallen goed bij de jeugdleiders.
In 11 lessen proberen wij de kinderen 
alle basisvaardigheden te leren  
om (netjes) te kunnen schaatsen. 
Afgelopen zaterdag was de 4de  
les alweer. 
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Alle begeleiders doen hard hun 
best om de kinderen te leren 
schaatsen en dit op een leuke  
manier, zodat de kinderen het ook 
willen leren en het leuk vinden 
om naar de les te komen. Van de 
 meeste begeleiders hebben wij al 
gehoord dat zij veel vooruitgang 
zien ten opzichte van de eerste les. 
Wij hopen op nog 7 leuke/gezellige/
sportieve en vooral leerzame les-
sen. En wie weet een toekomstige 
jeugdleden voor de trainingsgroep 
of een nieuwe Jutta Leerdam en 
Thomas Krol. 

Patrick Roelands
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WIST 
U DAT…
» Patrick den Elsen liever fietst dan schaatst?

» Hij zijn pupillen het snot voor de ogen reed?

»  Ze vervolgens na een fietstocht, na een uur op het ijs moesten verschijnen?

» Ze daar niet altijd even blij mee waren?

»  Hij dit vergeleek als trainen onder de hoede van Leen Pfrommer?

» Het ijs van Leeuwarden niet te vergelijken is met Alkmaar?

»  De eerste 29 sec op het scorebord verscheen van een aantal over 1 rondje “TURBO”?

» Ze hiermee erg blij mee zijn?

» Het dweilen in Leeuwarden niet altijd goed gaat?

» Er een hoop sneeuw op de baan lag?

»  De pupillen lekker hebben geschaatst en veel hebben geleerd deze dagen?

»  Recht op je schaatsen staan de basis is van het schaatsen?

» Diep zitten en zijwaarts afzetten ook?

» Diep door de bocht, handje op je rug ook?

» Goeie schaatsveters ook het verschil maken?

» Scherpe schaatsen ook belangrijk zijn op snel ijs?

» Droog maken van je schaatsijzers ook niet onbelangrijk is?

»  Het bij de volgende clubwedstrijden regent van persoonlijke records?

» De jeugd weer een mooie trui heeft ontvangen als aandenken van het kamp?

»  Nicky een tractor niet wilde inhalen?

»  De beste boer voor haar aan de kant ging staan?

»  Zij er toen wel voorbij moest?

»  Sanne probeerde te vliegen op de dijk?

»  Dit op de heenweg het beste ging?

»  Er 13 kilometer is gelopen tijdens de dropping?

»  De meiden het laatste stukje cadeau kregen?

»  Ties het helemaal heeft uitgelopen?

»  Er nu een tractor is met een nieuwe boerenzakdoek?

»  De oude een straat verderop wappert?

»  Casper, Thijs en Stan gek zijn van happy hardcore muziek?

»  Ze dagelijks Paul Elstak draaide in hun auto?

»  De auto dan van links naar rechts en op en neer ging?

»  TikTok erg populair is bij Robyn?

»  De ijsclub nu ook een tiktok account heeft, namelijk: @ijsclubuitgeest?

»  Ze dagelijks verslag deed vanuit Leeuwarden met een leuk filmpje?

»  Inge en Luna goed kunnen opvlechten?

»  Daarna Bodine en Ties een staart kregen?

»  Er twee muziek boxen mee waren?

WIST 
U DAT…
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»  Deze ook als wekker gebruikt worden?

»  Er heel hard en heel vals is meegezongen met Take on me van a-ha?

»  Patrick graag naar Dokkum wilde fietsen?

»  Maar andere wilden liever naar Sneek fietsen?

»  Brian zijn racemonster van een auto liet zien?

»  Thijs erg onder de indruk hiervan was?

»  Sommige al een aardig woordje Fries kunnen spreken na een paar dagen 

Friesland?

»  Ties, Freyja, Bodine, Robyn en Jule een trainersvoorstel indiende bij de 

kampcommissie?

»  Koen zich vereert voelt?

»  Hun eigen trainer teleurgesteld is in ze?

»  Hij nu meer zijn best gaat doen?

»  Luna het schaatsen niet verleerd is?

»  Casper de grote verassing wordt aankomend schaatsseizoen?

»  Hij vele persoonlijke records gaat rijden?

»  Björn zijn eigen krachten niet kent?

»  Hij makkelijk zowaar 10 rondes achter elkaar kan schaatsen?

» Hij dit jaar marathonschaatsen gaat?

» Anne ook erg heeft gewerkt aan haar bochten techniek?

» Nicky heerlijk kan koken voor ieder?

» Wij elke avond heerlijk hebben gegeten van boerenkool tot hutspot?

» De avond van ‘Ik hou van Holland’ er hard werd gestreden om de prijzen?

» Stan heel veel spekjes tegelijk kan eten?

» Femke toch wel heel veel parate kennis heeft?

» Ze deze zomer ook enorm hard heeft getraind?

»  Dat wij Ruud van Egmond en Stefan Schot een aanmoediging  

hebben verstuurd?

»  De mannen hun rondjes rijden in het A en B peloton van  

het marathonschaatsen?

» De jeugdleiders en trainers van IJsclub Uitgeest nieuwe jassen hebben?

» Het wisselen bij de trainingsgroep nog lastig blijft?

»  Dit omdat Thijs Zonneveld bij zijn 2de clubwedstrijd op de 1000m na  

de eerste bocht wisselde en door het verkeerde ET blok ging, maar wel 

weer terug wisselde voor de bocht?

»  Iedereen heeft genoten van het kamp en graag volgend jaar weer naar 

een nieuwe bestemming wilt… Misschien wel naar het buitenland toe.. Wie 

zal het zeggen?

WIST 
U DAT…
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HOE 
SLIJP 
IK MIJN 
SCHAAT-
SEN?
Scherpe schaatsen zijn belangrijk. Zorg voor een 

wedstrijd altijd dat je schaatsen scherp zijn. Dan 

heb je minder kans op misslagen en valpartijen. 

Hieronder lees je hoe je je schaatsen slijpt en  

hoe je kunt testen of je ijzers nog goed zijn.
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Het principe
Bij slijpen maak je gebruik van het verschijn
sel “metaalmoeheid”. Als je met een slijpsteen 
over de ijzers gaat, ontstaan er aan weerszijden 
zogenaamde bramen.FOTO 1 | LINKS Door nu met een 
wetsteentje, ook wel afbraamsteentje genoemd, 
langs de zijkanten van de ijzers te gaan, wordt  
de braam de andere kant opgeduwd.FOTO 1 | RECHTS 
Door dit een aantal malen te herhalen, zal de 
braam door “metaalmoeheid” afbreken. Met slij
pen begin je met de grove kant van de slijpsteen, 
de slijpzijde, en aan het einde gebruik je alleen 
nog maar de gladde zijde van de steen,  
de polijstzijde.FOTO 2

Wat heb je nodig?
Voor het slijpen van je schaatsen heb je nodig  
een slijptafel, ook wel slijpblok genoemd, een 
slijpsteen en een wetsteentje.FOTO 3 Slijptafels zijn 
er in diverse soorten en maten. Op FOTO 4 is  
op de voorgrond een moderne slijptafel te zien  
(te verkrijgen bij Ron v/d Velden) en op de 
achtergrond een ouder model. Het ene geeft iets 
meer gemak dan het andere, maar op beide zijn 
de schaatsen prima scherp te krijgen.
Het is belangrijk dat de slijpsteen goed vlak is en 
dit ook blijft. Bij verkeerd gebruik zal de steen 
namelijk uithollen. Hierover wordt later meer 
verteld. Na verloop van tijd zal de steen vollopen 
met slijpsel en zal de grove slijpzijde minder 
goed slijpen. Dit is te verhelpen door op een 
vlakke steenachtige ondergrond (bijvoorbeeld 
een stoeptegel of betonvloer) wat zilverzand te 
strooien en hier met de steen overheen te schu
ren. Hierdoor wordt niet alleen het slijpsel uit  
de steen getrokken, maar wordt de steen ook 
weer iets vlakker gemaakt.
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HOE 
SLIJP 
IK MIJN 
SCHAAT-
SEN?

De schaatsen in het blok plaatsen
In verticale richting dienen de schaatsen gelijk 
aan elkaar geplaatst te worden. Aan de voor of 
achterzijde (afhankelijk van het type blok) is 
hier een aanslag voor.FOTO 5 Ook dienen de beide 
schaatsen op gelijke hoogte in het blok geplaatst 
te worden. Hiervoor dienen de 2 afneembare 
stelblokjes.FOTO 6 Haal na het vastzetten van de 
schaatsen de hoogteblokjes weg en je bent klaar 
om met het slijpen te beginnen.

Het slijpen van de schaatsen
Je begint met de grove zijde van de slijpsteen 
over de schaatsen te halen. Om de steen niet 
uit te hollen, is het van belang om een zo groot 
mogelijk oppervlak van de steen te benutten. 
Beweeg daarom de steen diagonaal over de 
schaatsen. Van linksachter naar rechtsvoor en na 
een aantal bewegingen afwisselen van rechtsach
ter naar links voor.FOTO 7 & 8 Ook is het van belang 
niet te hard op de steen te drukken, maar de steen 
z'n werk te laten doen. Bij te hard drukken, zal de 
steen de neiging hebben uit te hollen. Ook bestaat 
de mogelijkheid dat je de ronding in de schaatsen 
eruit slijpt. Je zal immers geneigd zijn in het mid
den harder te drukken dan bij de uiteinden, omdat 
je daar weer een terugtrekkende beweging maakt.
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Na verloop van tijd zal er een braam aan weers
zijden van de ijzers ontstaan. Als de schaatsen 
nog redelijk scherp waren is dat al snel, zijn ze 
bot, dan duurt dat wat langer. Gebruik tijdens het 
slijpen af en toe het kleine steentje om tussentijds 
af te bramen.FOTO 9 Verander de diagonale slijprich
ting langzamerhand in een richting evenwijdig 
aan de schaatsen en gebruik uiteindelijk de 
polijstzijde van de steen door deze om te draaien. 
Het komt er dus op neer om slijpen en afbramen 
steeds af te wisselen. Hoe vaak dit moet, hangt 
af van hoe bot of hoe scherp de schaatsen op dat 
moment zijn. De schaatsen zijn nu scherp, en ze 
kunnen uit het blok genomen worden. Eventueel 
kan je ze nu nog één keer afbramen.FOTO 10

Door met je nagel langs de ijzers te gaan, kun je testen 
of de schaatsen scherp genoeg zijn. Als er van de nagel 
schaafsel af komt, zijn de schaatsen scherp.FOTO 11 Na 
diverse malen slijpen zal, hoe goed je ook je best doe, 
de ronding langzamerhand uit de schaatsen verdwijnen. 
Of de ronding nog enigszins goed is, kan je controleren 
door de schaatsen tegen elkaar te houden.FOTO 12 Het is 
verstandig om één keer per jaar de juiste ronding in je 
schaatsen te laten slijpen. 
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MEER
KAMP
KIEKJES
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28 – 30 oktober

WORLDCUP KWALIFICATIE 
TOERNOOI 
HEERENVEEN | NEDERLAND

11 – 13 november

ISU WORLD CUP 1
STAVANGER | NOORWEGEN

18 – 20 november

ISU WORLD CUP 2
HEERENVEEN | NEDERLAND

9 – 11 december

ISU WORLD CUP 3
CALGARY | CANADA

16 – 18 december

ISU WORLD CUP 4
CALGARY | CANADA

27 – 28 december 

DAIKIN NK ALLROUND & 
SPRINT
HEERENVEEN | NEDERLAND

6 – 8 januari

ISU EK ALLROUND & SPRINT
HAMAR | NOORWEGEN

3 – 5 februari

DAIKIN NK AFSTANDEN
HEERENVEEN | NEDERLAND

10 – 12 februari

ISU WORLD CUP 5
TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLEN

17 – 19 februari

ISU WORLD CUP FINALE
TOMASZÓW MAZOWIECKI | POLEN

2 – 5 maart

ISU WK AFSTANDEN
HEERENVEEN | NEDERLAND

Ook dit seizoen zijn er 
weer genoeg mooie 
wedstrijden op tv 
te bekijken, met het 
hoogtepunt de WK  
afstanden 2 – 5 maart 
in Heerenveen!  
Wanneer zetten jullie 
nog meer de tv aan? 

SCHAAT-
SEN OP 
TV!
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dé totale  
merk beleving
die blijft hangen.

pimbro - trotse 
supporter van 
ijsclub uitgeest

Samen jouw merk betekenisvol in 

de markt zetten, dat is wat ik graag 

doe. Dé creatieve en consequente 

merkbeleving creëren die inspireert.

design, branding & marketing met 'n idee

06 - 39 227 345 | info@pimbro.nl


