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Van de voorzitter 
 
Uitgeest, 06/04/2013 
 
Zondagmorgen 20 januari jl, nadat het woord Gods in het kerkgebouw aan de Langebuurt mij 
weer door de pastor was aangereikt, de koffiepot even later in een voor mij bestemde woning 
stond te pruttelen, werd ik opgebeld door onze ijsmeester Nico Brantjes. Hij deelde mij tot mijn 
verbazing mede, dat de landijsbaan, weliswaar voor de jeugd, die middag openging. Ik dacht dat 
de Heilige Geest mij nog niet had verlaten, dat hij nog even deelgenoot was gebleven van mijn 
hersenroerselen, bij wijze van spreken nog even parten speelde, maar het was onwaar. De baan 
ging open. Het was even schrikken, omdat het voor mij zo onverwacht was. Gelukkig is 
inventiviteit het grootste wapen van betrokken verantwoordelijken en werden de belangrijkste 
zaken direct geregeld. Alleen was er onvoldoende chocolademelk voorhanden. Iemand in mijn 
directe omgeving deelde mij echter mede, dat er in Limmen, waar gaat het eigenlijk over, een 
Albert Heijn altijd open is. Ikzelf ben altijd een tegenstander geweest van het feit dat dit soort 
neringdoenden op zondag geopend zijn, tenslotte is de zondag een andere dag dan de overige en 
die hoor je dus als zodanig te beleven. Maar het was in dit geval, ja dat kan ik wel stellen, een 
godsgeschenk. Het verbaasde mij eveneens dat zo vlug zovelen wisten dat de landijsbaan was 
geopend. Nauwelijks de helft van de baan was op dat moment geschikt voor het schaatsvertier, 
maar dat hinderde niet. De genoemde chocolademelk uit Limmen ging er bij velen in als, laat ik 
het nog even op z’n zondags zeggen: Gods woord in een ouderling en velen gingen blij en 
verwarmd van binnen, na afloop huiswaarts. In de loop van die week konden wij de baan iedere 
dag wat verruimen en aan het eind van de week was deze praktisch weer geheel in bedrijf. 
Jammer dat er die week geen Mini-Elfstedentocht voor de jeugd werd georganiseerd. Op dinsdag 
moest reeds worden besloten of deze al dan niet doorgang kon vinden. Het zag er toen bij lange 
na niet uit dat op het eind van de week de toestand van het ijs zo zou verbeteren dat het wel door 
had kunnen gaan. Helaas gedoogde de beslissing op die dinsdag geen uitstel. 
 

Zoals bekent, geeft 
iedere dag onverwacht-
heden en verrassingen 
prijs. Het onverwachte 
geschiedde. Mevrouw 
Anke Hartog uit 
Uitgeest, woonachtig 
aan de Grote Weid, 
mochten wij als bestuur 
als duizendste lid 
verwelkomen. Nimmer 
had ik gedacht, dat 
zoiets ooit zou 
geschieden. Ook was 
mevrouw Hartog blij en 
verrast. Haar beide 
kinderen werden ook als 
lid genoteerd, zodat de 

ledenteller doortikt. Haar werd door het bestuur een fraaie ruiker, alsmede een boekenbon cadeau 
gedaan en ik heb onder andere de hoop en verwachting uitgesproken dat zij en haar kinderen nog 
vele jaren van dit lidmaatschap mogen genieten.   
 
Zaterdag 26 januari was de baan voor het laatst open. De jeugdschaatsgroep van Vincent 
Rozemeijer behoefde met zijn staf en 69 leerlingen niet naar Alkmaar. Maar kon het 
schaatsonderricht dicht bij huis uitvoeren. ‘s Avonds ging de baan dicht en is niet meer open 
geweest. Het kon ook niet meer. Jammer, het zij zo. Als we toen het weer van de laatste maand 
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hadden gehad, ik schrijf dit op 6 april, dan hadden wij heel lang geopend kunnen zijn en had 
Nederland een winter gekend, die vermoedelijk zijn weerga niet had gehad. 
 
Zij die de ijsclub van nabij volgen hebben mogelijk geconstateerd dat zij die voor de ijsclub hier en 
daar verantwoordelijkheden uitdragen zijn gekleed in nieuwe jacks. Men is hierover tevreden. Ook 
zijn er nieuwe ijsmutsen verstrekt, maar daarover is niet iedereen content. Dit wordt nog eens 
nader bekeken. 
 
De nieuwe veegmachine heeft in voornoemde week zijn diensten bewezen. De andere, inmiddels 
zeer oude veegmachine heeft inmiddels aangetoond dat deze ijs en weder zat is. Om die reden 
heeft het bestuur besloten dit apparaat voor een nieuwe in te wisselen. Deze is inmiddels besteld. 
Het bestuur en allen die er gebruik van maken waren zeer content met het nieuwe onderkomen 
van deze apparaten. Na gebruik direct afvoeren naar dit onderkomen en geen gedoe meer voor 
het plaatsen van deze in de kantine. Een duidelijke vooruitgang. 
 
Inmiddels is de ijsbaan weer ter beschikking gesteld aan de gemeenschap van Uitgeest. De palen 
zijn weggehaald, het vuilnis opgeruimd en het interieur weer verzorgd. Ook zijn enkele schilderijen 
van Uitgeester meesters, laat ik het zo formulieren, imitatoren van Rembrandt van Rijn c.s. 
aangeschaft ter verfraaiing van het interieur van het clubgebouw. Dank gaat wederom uit in deze 
naar de medewerkers van de gemeente Uitgeest, die waar nodig gevraagd en ongevraagd ons 
wederom hulp verleende.  
                                                                                                                                                             
Gegeven de omstandigheden kunnen wij, als bestuur, content zijn over de gang van zaken  tijdens 
deze winterperiode. 
 
Ik hoop u straks op de jaarvergadering te ontmoeten. 
 
Herman van Sambeek 

 
 
Van de redactie 
 
Eindelijk begint de lente door te breken en de vogeltjes weer te fluiten. De lentekriebels komen 
omhoog en het clubblad is klaar voor levering. Ik heb weer veel leuke stukken binnen gekregen en 
dat maken mijn lentekriebels alleen maar wilder. Dank jullie wel! 
 
Zoals de voorzitter al gemeld heeft is aankomende donderdag 23 mei de jaarvergadering. Dit 
zal plaatsvinden in Bierencafé Thijs. Jullie zijn allemaal van harte welkom! Ter voorbereiding kun je 
een samenvatting van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar per commissie lezen.  
 
Naast deze voorbereidende stukken, kun je ook veel lezen wat er het afgelopen seizoen voor leuke 
activiteiten hebben plaatsgevonden en hoe de jeugd de winter heeft ervaren. Niet alleen de 
kinderen hebben leuke stukjes geschreven, er is ook nog een groot compliment in dit clubblad te 
vinden. Ben je hier allemaal benieuwd naar? Lees dan snel verder!  
 
Veel leesplezier,  
 
Josine Putter. 
 
 
Wilt u het clubblad niet meer in de bus en liever digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar 
clubblad@ijsclubuitgeest.nl  

mailto:clubblad@ijsclubuitgeest.nl
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Uitnodiging Algemene Jaarvergadering IJsclub Uitgeest en 

huldiging clubkampioen D+H 
Seizoen 2012-2013 

23 mei 2013 bij Vreeburg’s om 19.30 uur 
 

Jaarstukken te verkrijgen: 

via de website www.IJsclubuitgeest.nl en/of 
bij penningmeester S. Hoogeboom 

14 dagen tevoren. 

 
Agenda 

 

1. Opening door de Voorzitter. 
2. Ingekomen stukken. 
3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2011-2012 
4. Jaarverslag secretaris en commissies. 
5. Jaarverslag penningmeester. 
6. Verslag kascommissie 
7. Verkiezing kascommissie. 
8. Pauze 
9. Begroting seizoen 2013-2014 
10. Update aanbouw clubgebouw 
11. Trainingsbijdrage 2013-2014 
12. Lidmaatschap 2013-2014 
13. Wat verder ter tafel komt 
14. Dankwoord 
15. Rondvraag 
16. Sluiting 
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Notulen IJsclub Uitgeest - Seizoen 2011-2012 
 

1. Opening door de Voorzitter. 
De voorzitter doet een openingswoord en tevens jaarverslag.  
Hij geeft daarbij een keurig verslag van het afgelopen seizoen 

 
2. Ingekomen stukken. 

Afmelding van M. van Goethem, A. Tock, K. Molenaar, S. Hoogeboom, L. van de Meij en N. 
Brantjes 

 
3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2010-2011 

Geen opmerkingen. 
 

4. Jaarverslag secretaris en commissies 
De voorzitter geeft aan dat er vorig jaar tijdens de jaarvergadering is gevraagd of wij iets 
konden doen aan de verslaggeving rond de Commissies. Afgelopen jaar hebben wij tijdens 
een bestuursvergadering met de commissies gesproken en zijn de verslagen zowel op de 
website als in het clubblad geplaatst. 
 
Tijdens de vergadering vraagt de voorzitter of er nog op- en/of aanmerkingen zijn. Vanuit 
de leden zijn geen opmerkingen. 
    

5. Jaarverslag penningmeester 
De secretaris geeft een korte toelichting op de cijfers welke gepubliceerd zijn op de 
website. 
De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen. 
  

6. Jaarverslag kascommissie 
Op 14 mei jongstleden is de kascommissie op bezoek geweest bij de penningmeester. De 
commissie bestond uit M. Rodenburg en W. Brantjes. De commissie heeft de stukken 
goedgekeurd en adviseert decharge te verlenen aan de penningmeester. De aanwezigen 
verlenen decharge aan de penningmeester. 
 
De kascommissie geeft haar complimenten aan Sjaak en Marina en verzoekt het bestuur 
een passende blijk van waardering te geven voor het vele werk wat wordt gedaan. Het 
bestuur dit meenemen in de bestuursvergadering.   
 

7. Verkiezing kascommissie 
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit W. Brantjes en M. Vosse  reserve lid is B. de 
Vries. 
 

8. Pauze 
De voorzitter geeft aan dat wij als bestuur hebben gemeend het goed is als de vrijwilligers 
nieuwe jassen en mutsen krijgen. Tijdens een bestuursvergadering is gevraagd aan R. 
Stam of hij e.e.a. zou kunnen uitzoeken. 
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Tijdens de pauze doet R. Stam verslag van de verschillende opties. Gezien de 
mogelijkheden, is besloten om de definitieve keuze van de kleding in een select groepje 
verder te bespreken. 
  
 

9. Begroting seizoen 2011 -2012 
De secretaris geeft toelichting op de begroting, waarna de vergadering de begroting heeft 
aangenomen. 
 

10. Update aanbouw clubgebouw 
K. van Egmond geeft aan dat de verbouwing naar wens is verlopen. Verder is de 
verbouwing binnen budget gebleven en zijn er zelfs extra dingen gedaan. Deze zomer zal 
alleen e.e.a. nog worden geschilderd. 
 

11. Trainingsbijdrage 2011 -2012 
De vergoeding zal afhankelijk van eventuele bijdrage aan de KNSB  iets worden verhoogd 
om kostendekkend te draaien.   
 

12. Lidmaatschap 2011 -2012 
Lidmaatschap blijft onveranderd. 
 

13. Bestuursverkiezing 
Herkiesbaar zijn W. Opdam, K. van Egmond en J. Beentjes, bij het bestuur hebben zich 
geen tegenkandidaten gemeld. Allen worden herkozen. 
 

14. Dankwoord 
H. van Sambeek, dankt alle vrijwilligers voor het afgelopen  jaar en hoopt dat een ieder 
zich op dezelfde wijze zal blijven inzetten voor de club.  
 

15. Rondvraag 
H. van Sambeek 
Door de hoge kosten van het clubblad wordt gevraagd of dit anders kan worden 
georganiseerd. Afgesproken wordt dat er een inventarisatie zal worden uitgevoerd onder 
alle leden, hoe zij het clubblad in de toekomst zouden willen ontvangen. Rob de Vries zal 
een opzet maken en e.e.a. verder uitwerken. 
 
Peter Vosse  
Geeft aan dat bij de opening van de landijsbaan aan aantal zaken rommelig waren. Zo was 
het niet bij iedereen bekend hoe om te gaan nieuwe leden, contributiekaarten niet op orde 
e.d. 
Het bestuur geeft aan dat de opstart altijd lastig is maar zal proberen om e.e.a. beter voor 
te bereiden. 
 
Henk Ottens 
Henk vraagt of de doorgang tot de ijsbaan aangepast kan worden, tijdens de vorstperiode 
liepen mensen soms de kasse voorbij. Op de doorgang te beperken zal dit lastiger worden. 
Tijdens de bestuursvergadering zal het bestuur kijken of en hoe dit kan worden geregeld. 
 
Marcel Vosse 
Vraagt wat er gaat gebeuren met de hangplek. 
Herman geeft aan dat hierover veel is gesproken met de gemeente en dat deze zich achter 
het standpunt steld van openbare orde waardoor en door de IJsclub weinig aan te doen is. 
Tevens geeft Herman aan dat waar wij voor vreesde (overlast tijdens de ijsperiode) tot een 
minimum is gebleven.  
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Herman van Sambeek  
Vraagt de leden of zij weleens zien of het rugbydoel op de ijsbaan wordt gebruikt? Een 
aantal leden geeft aan dat zij nooit iemand zien die het doel gebruikt. Herman vertelt dat 
hij een brief zal sturen naar de gemeente met de vraag of het doel weg mag.  
 
Kees Molenaar 
Via de e-mail vraagt Kees of de jaarvergadering op een ander tijdstip gehouden kan 
worden, het bestuur zal kijken of dit mogelijk is.  
 
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 
 
Prijsuitreiking  
Ruud van Egmond clubkampioen heren. 
Nancy Molenaar clubkampioen dames. 
 
 
 

Stukken jaarvergadering  
 

Beste leden, 
 
Net als vorig jaar heeft het bestuur een extra bestuursvergadering ingelast op dinsdag 2 april j.l. 
waarbij alle commissies waren uitgenodigd. Zij deden ieder hun verslag over hoe het afgelopen 
jaar verlopen is. Hieronder kunt u deze stukken ter voorbereiding op de jaarvergadering van 
donderdag 23 mei lezen. Op de jaarvergadering zullen de commissies geen verslag doen van het 
afgelopen jaar. Wel is er ruimte voor vragen.  
 
Landijsbaan – Nico Brantjes 
 
Het landijsbaanseizoen 2012/2013  begon, zoals altijd, rond 1 december. Er was goed contact met 
de gemeente, die er voor zorgt dat er water op de baan komt. Vooraf werd het gras van de 
ijsbaan nog wat gekortwiekt en daarna werd het afgemaaide gras met blikjes en flesjes en een 
aanzienlijke laag blad afgevoerd. Ook de gaten in het hekwerk – vooral rond de hangplek – 
werden zorgvuldig gedicht. Alvorens het water op de baan te pompen had ons ijsclubbestuur twee 
verrassingen in petto. Er waren nieuwe gegalvaniseerde houders waarin metalen (steiger)palen 
geplaatst konden worden, waardoor de vertrouwde houten palen met pensioen konden of rijp 
waren voor de kachel. Maar er was ook afgelopen jaar een nieuwe ruimte gemaakt waarin 
ijsmachines en gereedschap kan worden gestald. We waren deze keer nog beter voorbereid op 
een komend ijswinterseizoen.  
Door regelmatig in de ondergelopen plas afgewaaide takken en drijvend afval te verwijderen, lag 
de baan er in week 3 van januari 2013 bij als een bevroren vlakke plaat. 
 
Hoe anders zou het lopen. 
Dinsdag 15 januari was het chaos op de weg met de langste file sinds mensenheugenis. Bij 
dagelijkse controle bleek het ijs op de baan aangegroeid tot 3,5 cm. dikte. Daar kun je, als je een 
vlieggewicht bent, heel snel op lopen. Maar de sneeuw gooide roet in het eten. Met een laag 
sneeuw op een dun laagje ijs voel je je als ijsmeester ongelukkig. Met kunst- en vliegwerk lukte 
het met de nodige hulp de sneeuw grotendeels op walletjes te schuiven in de hoop dat het ijs 
sneller zou aangroeien. Daarvoor werden 17 januari alle lichtgewichten jeugdleden van onze 
ijsclub opgetrommeld. Maar zelfs die zakten nog regelmatig door het dunne ijs. Het vroor helaas 
daarna te weinig voor flinke aangroei. 
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Op zondag 20 januari barstte de sneeuw met grote hoeveelheden weer los en dat ging door tot 
maandagochtend. Na een nieuwe oproep via de mail aan alle trainingsgroepleden werd 
maandagavond 21 januari een poging gedaan een dik pak sneeuw van het ijs te halen. Hier en 
daar waren zelfs sneeuwduintjes ontstaan. Hulde aan allen (30 personen!) die meehielpen. We 
moesten helaas in de loop van de avond het nobele werk staken nadat een derde van de baan met 
kruiwagens was leeggereden en we hier en daar toch weer door het ijs zakten. Het sneeuwpak 
was voor het dunne ijs te zwaar waardoor water opgedrukt werd en zich vermengde met sneeuw. 
Het werd uiteindelijk sneeuwijswater scheppen.        
Met een geweldig gevoel van saamhorigheid en toch een katterige bijsmaak lieten we de rest over 
aan moeder natuur. Het schone deel van de baan vroor mooi aan. De rest werd bomijs, bobbelijs, 
sneeuwijs en schuurpapier. 
 
Door de dappere inzet van eenieder kon de ijsbaan woensdagmiddag toch open voor de jeugd. 
Het toegankelijke deel werd goed benut, maar ook van het slechte deel werd gebruik gemaakt en 
langzaam werd op de rest van de baan op de natuur heroverd, vooral nadat de veegmachine meer 
gebruikt kon worden. Er was zelfs op den duur weer rond te rijden over de buitenbaan. 
Jeugd en senioren hebben tot en met zaterdag 26 januari kunnen schaatsen tot de dooi inviel. 
Tijdens de sneeuw werd als hoogtepunt op die zaterdagmiddag het duizendste lid aangemeld. 
Bestuur en nieuw lid van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.   
Jammer dat de aanvankelijk geplande mini Elfstedentocht en de korte baan niet door kon gaan. 
Het had te gevaarlijk geweest. Volgende keer beter. 
 
Ik wil graag iedereen hartelijk danken voor de bereidwillige hulp tijdens de vorstperiode. Ook de 
hulptroepen van het ijsbaanrooster draaiden goed. Ook mijn jeugdige assistent Thijs van Tol wil ik 
een extra pluim geven voor alle schuif en borstelwerk.  
Ondanks de vele opgeworpen hindernissen was het een geslaagde ijsperiode voor onze club. 
Gelukkig zijn we niet sneeuwblind en zien we uit naar een volgende ijsperiode. 
 
De dankbare ijsmeester, Nico Brantjes 
 
 
Fietsgroep – Leo van der Meij 
 
De trainingen zijn aangevangen op woensdag 2 mei en de laatste was op woensdag 5 september. 
Op de laatste trainingsavond vond de laatste tijdrit over 1 ronde plaats. 
De fietsgroep bestaat, op dit moment, uit 31 betalende leden, waarvan 5 dames. De leeftijd 
varieert van 18 tot en met 61 jaar. 
De trainer is ondergetekende en door de KNWU en de KNSB opgeleid tot trainer A en bevoegd om 
licentiehouders te trainen. En daarmee de enige trainer met dergelijke papieren binnen onze 
organisatie. De overige trainers hebben een cursus en zijn bevoegd om jeugd te mogen 
begeleiden. 
 
Er was sprake van 19 trainingsavonden waarvan er één was afgelast i.v.m. de regen. 
De trainingen werden redelijk goed bezocht. Het minimum was 8 rijders (tijdens een druilerige 
avond) en het maximum was 24 rijders. Totaal waren er 264 trainingsmomenten. Met een 
gemiddelde van 13,89 rijders per avond. 
De onderlinge sfeer en saamhorigheid is daarbij goed te noemen. Er wordt tijdens de trainingen 
altijd, en door iedereen, hard gewerkt. De rijders dienen eerder afgeremd te worden dan 
gestimuleerd. 
 
Tijdens de trainingen staat de veiligheid altijd voorop. Er wordt vanaf de Castricummerweg 
gezamenlijk twee aan twee in een rustig tempo naar de traininglocatie gereden. Tijdens de 
trainingen zelf worden de verschillende oefeningen in koppels of solo uitgevoerd. Ook dit is om de 
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veiligheid te bevorderen. Bovendien kan op deze manier iedere rijder op zijn eigen niveau trainen 
en zal niet door overbelasting in gevaar komen van vallen of fysieke uitputting. Er hebben zich dat 
ook al jaren geen incidenten voorgedaan 
Als trainingslocatie zijn er vier veilige plaatsen. Totdat het te druk in het duin wordt, kan daar 
prima getraind worden. Daarna wijken we uit naar de Schermerpolder tegenover het Pontje van 
Akersloot. Alwaar ook de tijdritten gehouden worden. Daarnaast is het industrieterrein van de 
Boekelermeer en de parkeerplaats van AZ een prima afwisseling voor trainingen met een intensief 
karakter. 
 
 
Naast de trainingen wordt er gestreden in een competitie over 3 verschillende onderdelen. 
Te weten: tijdrit over 1 ronde (7.5km), tijdrit over 2 ronden (22.5km), en de 500 en 1500 meter. 
Voor de uitslagen verwijs ik u naar de website van de Fietsgroep die al jaren wordt bijgehouden 
door Peter de Jeu. 
Elk jaar rijdt een deel van de fietsgroep verschillende classic toertochten in Nederland en België. 
Daarnaast gaat er een afvaardiging voor een aantal dagen naar Frankrijk. 
 
Leo van der Meij 
Coördinator Fietsgroep. 
 
 
Clubblad – Josine Putter 
 
Het gaat net als vorig jaar nog steeds goed met het clubblad. De clubbladen zijn elke keer weer 
gevuld door veel ingestuurde stukjes. Ik stuur elke periode een algemene mail naar de 
trainingsleden. Ik moet wel zeggen dat ik op een algemene mail weinig reactie krijg. Een enkele 
pupil schrijft uit zichzelf een stukje over een training of een uitje met de jeugdcommissie. Daarom 
stuur ik ook naar leden een persoonlijke mail waarin ik vraag of zij een stukje over een specifiek 
onderwerp willen schrijven. De meeste doen dit wel, maar sommigen hebben hier niet altijd tijd 
voor.  
Verder hoef ik over het algemeen niet veel moeite te doen om het clubblad vol te krijgen. Zoals ik 
al zij, er zijn altijd leden die graag een stukje voor het clubblad schrijven. Daarnaast schrijf ik zelf 
ook stukjes waardoor er toch informatie over gebeurtenissen rond om de ijsclub te lezen is. 
Misschien kunnen er komende clubbladen meer informatie over de activiteiten van de ijsclub 
staan. Wat er bijvoorbeeld in de bestuursvergadering is afgesproken en waar het bestuur allemaal 
mee bezig is. Dit hoeven niet perse technische onderwerpen te zijn, maar eerder hoe en wat er 
zich rond de ijsclub afspeelt.  
 
Als alle stukken zijn ingestuurd en ik ze heb geredigeerd, stuur ik ze door naar Peter die het 
clubblad altijd netjes opmaakt. Vervolgens stuurt hij het door naar de drukker en naar de leden die 
het via de e-mail willen ontvangen. Van de ruim 500 gedrukte clubbladen in de afgelopen jaren, 
worden er nu nog maar 180 gedrukt. Een hele vooruitgang en goed voor het milieu.  
 
De deadlines zijn vergeleken met vorig jaar gewijzigd. Dit omdat er een kerstnummer bij is 
gekomen. De deadlines zijn nu: 15 september, 1 december en 5 april. Hier zijn verder geen 
problemen mee, het enige is dat 15 september en 1 december dicht bij elkaar liggen.  
 
 
Jeugdcommissie – Nancy Molenaar 
 
Leden Jeugdcommissie:  
Nancy Molenaar (voorzitter) ,Bonnie de Vries (penningmeester), Roel Stam, Bas Pepping en 
Mike de Vries. 
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Veranderingen: 
Inge Noom is gestopt met de jeugdcommissie. Ze stopt met haar taken bij de jeugdcommissie, 
maar stelt zich wel beschikbaar voor eventuele hulptaken bij bijvoorbeeld een kamp of uitje.  
 
Activiteiten 
Kamp, 1 juni t/m 3 juni 2012 
Afgelopen jaar hebben we gekampeerd in Warmenhuizen. Alle weergoden zaten ons mee, want 
we hebben een top weekend gehad! We hebben hier onder andere een GPS speurtocht gedaan, 
boog geschoten, nachtspel, dropping en natuurlijk afgesloten met een bonte avond! 
 
Sinter-Kerst 15 december 2012 
De laatste jaren een beetje een traditie geworden: Sinter-Kerst. Iedereen kocht voor 5 euro 2 
leuke cadeautjes, waar we het grote Sinter-Kerst spel mee hebben gespeeld. Tussendoor waren 
de Kerstman en zijn kerstelf nog even op bezoek. Na afloop was er voor de 16+ jeugd nog een 
gezellige afsluiter.  
 
Op het programma: 
Seizoensafsluiting en prijsuitreiking, 28 april a.s. 
Afhankelijk van het weer gaan we kanoën of bowlen. We sluiten af met een hapje en drankje in 
het clubgebouw en natuurlijk de prijsuitreiking van het schaatsseizoen 2012-2013. 
 
Kamp, waarschijnlijk 13 t/m 15 september a.s. 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw kamp in het najaar. We zijn nog op 
zoek naar een geschikte accommodatie, bij voorkeur een leuk scouting gebouw. 
 
 
Website – Peter de Jeu 
 
Begin juni 2012 is de gehele website van IJsclub Uitgeest vernieuwd door een CMS based product, 
dat wil zeggen een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem website, die 
het mogelijk maakt dat men eenvoudig, zonder veel technische kennis documenten en gegevens 
op internet kan publiceren. (Voor de kenners de website draait op php, Wordpress.) 
 
De website van IJsclub Uitgeest ziet er nu weer fris en modern uit. Door de CMS oplossing is het 
ook mogelijk dat de trainers, jeugdcommissie of bestuursleden ZELF artikelen en nieuwsberichten 
kunnen plaatsen. 

- Tevens is het inschrijfformulier voor nieuwe leden (recreatief schaatsen op de landijsbaan), 

trainingsleden of fietsgroep-leden, nu via onze website in te vullen en te versturen. 

- Ook voor het bestellen van de ijsclubkleding is het nu mogelijk om dit elektronisch, dus via 

de website te doen. 

- Inschrijven voor jeugd/school - schaatsen wordt binnenkort ook deze manier mogelijk. 

- De aparte website van de fietsgroep is nu onderdeel van de algemene site van de IJsclub 

en te vinden via het menu. 
Bezoekersaantallen: het normale bezoekers aantal van de website ligt rond de 300 per maand. 
Tijdens ijsperiodes ligt het bezoekers aantal op 300 per dag! 
 
Het web-onderdeel waarmee trainingsleden zich kunnen opgeven voor een langebaanwedstrijd is 
nog steeds actief en wordt onderhouden door Kees Molenaar. 
Trainingsleden krijgen een email met een vermelding over een langebaanwedstrijd die op de 
agenda staat voor het komende weekend. Het trainingslid klikt op een link in de email en komt op 
de website van de ijsclub en kan daar aangeven of hij/zij wel of niet mee doet aan de 
langebaanwedstrijd. Aan de hand hiervan worden de startlijsten samengesteld. 
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Jeugdschaatsen – Vincent Rozemeijer en Nico Goeman  
 
Afgelopen seizoen heeft het jeugdschaatsen weer volop aanmeldingen binnen gekregen. Het 
uiteindelijk aantal van 70 kinderen is net niet bereikt en we zijn met 69 aan de lessen begonnen. 
Vanwege de stijgende kosten van de bus hadden wij een gat in de begroting dat is opgevangen 
door het bestuur. De deelname kost 90 euro per kind en dat wil het bestuur graag zo houden. Er 
wordt geanticipeerd op een mogelijke winter waarbij we de bus 2 weekenden kunnen uitsparen. 
Dit jaar is er 1 keer in Uitgeest geschaatst waardoor de bus dit weekend werd uitgespaard. Het 
uiteindelijke resultaat van afgelopen seizoen was € 468 negatief. 
 
De lessen zijn wederom afgenomen door een vaste kern enthousiaste vrijwilligers die ik even kort 
de revue wil laten passeren.  
Groep 6: Laura Rozemeijer en Josine Putter: Laura en Josine nemen al een aantal jaren de jongste 
deelnemers onder hun hoede. Dit jaar waren dat bijna allemaal kinderen van 7 jaar oud. Een taak 
die ze goed afgaat. Ze blijven steeds opletten of de groep nog compleet is, niemand zijn 
handschoenen of tas is vergeten. 
 
Groep 5: Annette Krom en Reier Slump: Annet en Reier vormen ook al jaren een vast koppel. 
Annet verzorgt de cadeaus en catering tijdens de diploma-uitreiking. Zo draagt iedereen binnen 
onze groep zijn of haar steentje bij. Reier zorgt vaak voor een lach op de gezichten van de 
kinderen. 
 
Groep 4: Robert Vosse en Mike de Vries: Robert en Mike hebben ook vaak de nieuwkomers op het 
jeugdschaatsen in de groep. Hun doel: zo snel mogelijk zelf leren veters strikken en plezier maken. 
Met deze twee wordt het gegarandeerd lol maken. Natuurlijk leren zij de kinderen ook goed 
schaatsen. 
 
Groep 3: Rob de Vries en Hein Noom: Onze eigen Waldorf en Statler van het jeugdschaatsen. Ze 
vormen al ongeveer 15 jaar een prachtig op elkaar ingespeeld duo. Hein regelt vaak het uitdelen 
van de lintjes en het tellen van de kinderen samen met Ronald. Rob mag zich hier niet te vaak 
mee bemoeien van Ronald. Gelukkig regelt Rob weer iedere les dat de pionnen klaar staan. 
 
Groep 2: Nico Goeman en Ronald Raaphorst: Nico en Ronald krijgen de kinderen die al 1 of 2 jaar 
meedoen met het schaatsen. Ronald verzorgt de telling samen met Hein. Nico is al 13 jaar 
verantwoordelijk voor het jeugdschaatsen. Hij verzorgt de groepsindeling, de kennismaking en de 
diploma-uitreiking met zijn stemgeluid. Daarnaast regelt hij dat deze vaste groep vrijwilligers elk 
jaar weer met plezier aan de slag gaat. 
 
Groep 1: Vincent Rozemeijer, Femke  Jongenotter en Marjolijn Weeland: Vincent heeft al een 
aantal jaar de meest ervaren groep. Hij regelt daarnaast het busvervoer, de administratie en de 
inschrijvingen. Hij krijgt bij het lesgeven assistentie van 2 meiden van de trainingsgroep die al 2 
jaar op zaterdagochtend een uur blijven wachten in Alkmaar om te helpen met lesgeven.  
 
Naast deze groep kunnen we gelukkig ook bouwen op enkele invallers die bereid zijn hun 
zaterdagochtend op te offeren voor het plezier van deze kinderen.  
We gaan nu de zomerstop in waarbij hopelijk weer veel talent naar de trainingsgroep doorstroomt. 
 
 
Trainingsgroep – Kees Molenaar 
 
Trainers: Kees Molenaar, Patrick den Elsen, René van Goethem, Tinus Hopman en in de zomer 
Joost Nelis. 
 

- 65 (62 vorig seizoen) rijders met licentie. 
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- 21 (21) Sen/Vet, 12 (7) Neo, 2 (9)JunA, 5 (3) JunB, 10 (11) JunC, 15 (11) Pup 

- 41 (35) Heren, 24 (27) Dames  
 
Marathon: 
Heren C1: Vorig jaar de overstap gedaan en nu 1e in zijn klassement. Ruud van Egmond heeft 
goede vorderingen gemaakt en vooral zijn tegenstanders moeten hem goed in de gaten houden.  
Heren C2: 17e Mike de Vries, 31e Roel Stam 
 
M1: 23e Kees Molenaar 
M2 (7): 1e Jan Hoekstra (lid van Uitgeest wonende te Driehuis), 2e Willem Brantjes, 4e Jan 
Schoemaker,  
 
Dames 1: 4e Nancy Molenaar moest promoveren. Deze waren (slechts 3 dames) veel te sterk 
hetgeen resulteerde dat zij altijd haar rondes alleen moest uitrijden. 
Dames 2 (8): 6e Karin Flierman, 8e Sanne Veenboer, 10e Kim Schoemaker, 12e Rosanne Terol, 14e 
Josine Putter, 16e Nicky Thelose, 18e Pauline Jonker, 19 Inge Noom, 22e Bonnie de Vries (pols 
gebroken tijdens natuurijs) 
 
Jun A Heren: 5e Joeri Weidman 
Jun A Dames:  9e Femke Jongenotter 
 
Pupillen A Jongens: 7e Stefan Schot. 
 
Langebaan: 
39 deelnemers. (22 dames en 17 Heren) 
Clubkampioenen: Nancy Molenaar en Ruud van Egmond 
Regel: Tijden verreden tijdens Club langebaanwedstrijden in Alkmaar 
 
Volharding Bokaal: “7e” plaats van de 12 deelnemers. 
 
Clubrecords: Zie laatste update op de website: www.ijsclubuitgeest.nl  
Regel: Tijden verreden door een lid waar dan ook geregistreerd in SARA. 
Max Huisman: Schaatsteam NoordHolland, Ruben Stam: Gewest NHU selectie. 
 
Wedstrijd Jury: Aad Tock. Regelen van de vrijwilligers waaronder juryleden, klokkers en 
hulpstarter etc. 
Wedstrijdsamenstelling: Vrijdagmorgen samen met Piet Bloedjes en Nico Luten van IJsclub 
Limmen.  
 
Seizoen 2013 - 2014: 
Start zomertraining 27 mei, Geen trainen tijdens Kermis en Basisschool vakantie 6 juli t/m 18 
augustus. 
Alkmaar IJsbaan open zaterdag 5 oktober 2013. 
 
 
Klokkers – Aad Tock  
 
21-10-2012 wedstrijd Limmen/Uitgeest. Windstil, 11ᴼC, snel aanslaande baan m.a.w. damp op de 
baan. 
De klokkers hebben dat geweten, we zagen amper de reflecterende mouw van de starter omhoog 
gaan laat staan de flits van het startpistool. 
Als dan ook de ET weigert vanwege aantikken middenblok wordt er veel geroepen “HANDTIJDEN”, 
direct na de dweil werden er PR’s gereden, daarna zwoegen op schuurpapier. Toch een geslaagde 
avond.  

http://www.ijsclubuitgeest.nl/
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28-10-2012 Wedstrijd Limmen/Uitgeest. Veel wind, 8ᴼC, lage luchtvochtigheid waardoor de ijsvloer 
in goede conditie bleef met vele PR’s. Onze nieuwe klokkers Bas en Bonnie kregen niet eens de 
kans even te oefenen. Ze werden meteen voor de leeuwen gegooid, en hoe! Complimenten van 
Limmen voor onze jonge klokkersploeg en natuurlijk hartstikke bedankt. 
 
03-11-2012 Baanselectiewedstrijd waarbij Limmen/Uitgeest ieder 3 klokkers moest leveren. Dit 
was de crème de la crème de regionale selectie NH-U. Alle BOBOOS waren verplicht aanwezig 
(inclusief broodjes, soep en worst). Goed ijs en snelle tijden, mooie avond. 
 
17-11-2012 Wedstrijd Limmen/Uitgeest, een bijzonder goed geslaagde avond met vele PR’s. 
Deze windstille avond ondanks de motregen bracht goed geconditioneerd ijs. 
 
18-11-2012 Baanselectiewedstrijd Limmen/Uitgeest waarbij onze Uitgeester talenten Ruben Stam 
en Max Huisman aan meededen. Goed ijs, windstil m.a.w. ondanks Thialf veel PR’s. 
 
09-12-2012 Wedstrijd Limmen/Uitgeest, zo jammer voor alle kinderen die zo tegen de harde wind 
op moesten boxen. Insiders weten dat als je met wind in de rug de bocht invliegt van de 500m 
start, krijg je net voor de startlijn een klap wind dat wil je je kind niet aandoen. Maar zo’n avond 
was het dus. Piet Bloedjes heeft zelfs de 3000m gehalveerd en voor de liefhebbers een marathon 
van 10 minuten ingelast. 
Achter de jurytafel werden wat foutjes gemaakt met balletje-balletje waardoor de klokkers hun nut 
moesten bewijzen, onze nieuwe klokker Martijn de Ridder deed net alsof hij het al jaren gewend 
was te doen, Martijn bedankt.  
 
29-12-2012 Wedstrijd Limmen/Uitgeest, alweer wind. Echter nu in het voordeel m.a.w. veel PR’s. 
Bij atletiek met meer dan 2 m/sec gaat de PR niet door, bij schaatsen wel. In het juryblok hadden 
we Gerda Welp en Marcel Thelose verwelkomd als oefenklokkers en dat ging uiteraard als 
vanzelfsprekend, Gerda en Marcel bedankt. Een probleem met ET dus handtijden, na een verblijf 
in een warm hok deed de ET binnenbaan het weer maar enig poetswerk was noodzakelijk.   
 
12-01-2013 Baanselectiewedstrijd Limmen/Uitgeest regiowedstrijd pupillen goed ijs veel PR’s. Veel 
BOBOOS en broodjes. 
 
19-01-2013 Wedstrijd Limmen/Uitgeest ijskoude avond en door de carrousel cq stand van de wind 
veel tegenwind, ondanks reeds genoemde werden er bij de jongeren PR’s gereden. 
Vanwege de jurycursus hadden we 3 stagiaires, waarvan 1 van Uitgeest. Paul Weidman was al in 
ons jury rooster opgenomen.  
 
27-01-2013 Wedstrijd Limmen/Uitgeest wederom veel stagiaires waardoor ik van een vrije avond 
heb genoten in Amsterdam. Volgens de berichten een vlekkeloze avond met veel PR’s. 
 
16-02-2013 Wedstrijd Limmen/Uitgeest het eerste weekend van de krokusvakantie geeft veel 
afzeggingen voor zowel de rijders als de juryleden, Limmen kreeg met de grootste moeite de 
juryleden compleet, ook deze wedstrijd veel PR’s. 
 
23-02-2013 Baanselectiewedstrijd Limmen/Uitgeest waarbij ik wederom verstek moest laten gaan. 
Koen kan hierover verslag doen, die zoals gewoonlijk een geweldige “stand-in” is. 
 
Resume een groeiende jeugd met enkele talentjes een compliment voor de trainers is hier op zijn 
plaats.  
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De landijsbaan kon open! 

 

Gelukkig kon de landijsbaan dit jaar ook nog even open. Jammer genoeg was het ijs niet super 

maar we hebben ons best gedaan om het zo goed mogelijk te krijgen. Op dinsdagmiddag kregen 

alle leden van de ijsclub een mailtje om te komen helpen om het ijs zo schoon mogelijk te krijgen. 

Natuurlijk hebben we met ze allen goed en hard gewerkt maar het was vooral ook heel gezellig 

toen eindelijk de ijsbaan open was. Ik heb nog veel geholpen in de kantine en ik vind dit echt heel 

leuk om te doen het was super gezellig.  En hopelijk krijgen we volgend jaar weer de kans van het 

ijs in Uitgeest te genieten!!  

 

Jamie de Vries  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compliment  
 
Ik wil hierbij, zo aan het eind van het schaatsseizoen van de gelegenheid gebruik maken om mijn 
complimenten te geven aan de hele IJsclub. Aan de organisatie voor alle leuke dingen die ze 
organiseren zowel bij het jeugdschaatsen als bij de trainingsgroep. De wedstrijden zijn altijd weer 
goed geregeld en er wordt altijd flink gecoacht langs de baan.  
 
Bij elke wedstrijd valt mij altijd weer op hoe leuk iedereen van de trainingsgroep met elkaar 
omgaat, jong en oud. De oudere jeugd is ontzettend betrokken bij de jongere, helpen elkaar altijd 
en vragen altijd geïnteresseerd hoe het is gegaan bij de wedstrijd en of er een PR is gereden.  
 
Iedereen moedigt elkaar ook altijd aan bij de wedstrijden, ik hoor ze altijd flink schreeuwen langs 
de kant… Leuk om te zien dat in deze tijd waarin pesten een hot item is, bij de ijsclub iedereen 
gelijk is, jong en oud, groot en klein..  Daar mag iedereen een voorbeeld aan nemen! 
 
Bedankt allemaal en tot volgend jaar! 
 
Esther den Elsen 
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Jeugdschaatsen 
 
Het afgelopen winterseizoen hebben dertien vrijwilligers zich weer ingezet om de jeugd van 
Uitgeest te laten schaatsen. Tien weken lang zijn zij elke zaterdagochtend om kwart over 9 
vertrokken met een volle touringbus. Zeventig kinderen hadden zich ingeschreven en wilden maar 
al te graag beter leren schaatsen.  
 
Vincent Rozemeijer en Nico Goeman hebben het weer voor elkaar gekregen om de hele groep te 
vervoeren naar Alkmaar en gebruik te mogen maken van de ijsbaan. Naast het regelen van dit 
jeugdschaatsen geven zij zelf ook les aan de kinderen. Maar twee man kan geen zeventig kinderen 
aan, hoe goed ze ook les kunnen geven. Er waren nog 11 vrijwilligers: Rob en Mike de Vries, Hein 
Noom, Robert Vosse, Annette Krom, Reier Slump, Ronald Raaphorst, Laura Rozemeijer, Femke 
Jongenotter, Marjolein Weeland en Josine Putter. Zonder deze groep had het jeugdschaatsen nooit 
door kunnen gaan. Bij deze: bedankt allemaal voor jullie goede inzet!  
 
Eindelijk kon deze groep jeugdtrainers zich ook weer netjes op de ijsbaan vertonen. Er waren 
namelijk nieuwe jassen besteld door het bestuur. Prachtige jassen waarmee IJsclub Uitgeest weer 
goed vertegenwoordigd werd in Alkmaar. Maar ook in Uitgeest, want de landijsbaan is afgelopen 

seizoen een aantal dagen 
open geweest. De kinderen 
konden één keer in eigen 
dorp trainen. Het was koud, 
dus de groepen mochten 
halverwege de training even 
naar binnen om een lekkere 
warme chocolademelk te 
halen en daar genoten ze 
zichtbaar van.  
 
De training in eigen dorp was 
niet het enige wat ze buiten 
de gewone trainingen om 
hebben gedaan. Tijdens de 
laatste twee trainingen 
gingen de kinderen in een 
uur zoveel mogelijk rondjes 
schaatsen. Een ‘wedstrijd’ die 
ze duidelijk moe maakte, 

maar ze zich hierdoor niet uit het veld lieten slaan. Hoe meer rondjes, hoe beter! Dus hoe moe ze 
ook waren, er moesten nog minsten vijf ronden bij gereden worden. Ze kwamen met bezwete 
hoofdjes weer het ijs af, maar dat was het zeker waard volgens een aantal kinderen. Tijdens de 
allerlaatste training reden ze een Mini-Elfstedentocht. IT GIET OAN! Helaas in Friesland niet, maar 
in Alkmaar wel. Alle kinderen hebben een kruisje gehaald en konden dit thuis samen met de volle 
stempelkaart trots laten zien. Foto’s van deze barre tocht zijn op de website te vinden.  
 
In het krantenartikel van de Uitgeester is te lezen hoe deze geweldige Elfstedentocht is verlopen. 
En om een beeld te krijgen van wat de kinderen ervan vonden, hebben Rianne Tromp en Rosa den 
Elsen ook nog een stukje geschreven.  
 
Josine  
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De jeugd aan het woord  
 
Hoi, ik ben Rianne Tromp, ik ben 9 jaar oud en zit in 
groep 6 van de Molenhoek school in Uitgeest. Ik heb 
voor de 2e keer aan het jeugdschaatsen meegedaan 
en ik vond het de afgelopen 2 jaar heel erg leuk en 
leerzaam. Zelf ben ik begonnen op Zandstra’s en in 
het 2e seizoen ben ik op noren gaan schaatsen. Als 
ik wat verder ben dan wil ik ook echt bij de ijsclub 
gaan schaatsen en ook wil ik dan wedstrijden gaan 
rijden. In het 1e jaar zat ik in het groepje van Josine 
en Laura daar heb ik eigenlijk de basis geleerd van 
het schaatsen en het  slalommen en in het 2e jaar 
zat ik in het groepje van Rob de Vries en Hein Noom 
en daar heb ik eigenlijk het glijden en het remmen 
geleerd en natuurlijk nog veel meer. Het aller-
leukste vond ik de Elfstedentocht. Als het kan dan 
doe ik heel graag volgend jaar weer mee en dan 
hoop ik natuurlijk weer wat meer te leren.   
 
Mijn schaatsmaatje is Maud Vonk, die staat rechts 
en ikke links op de foto. 
 
Rianne Tromp 
 
 
 
 
 
Hallo iedereen,  
Ik ben Rosa en ik ben 8 jaar. Afgelopen 
jaar bij het jeugdschaatsen heb ik les 
gekregen van Mike en Robert. Ik vond 
het erg leuk en ik heb er meer van 
geleerd. We deden ook hele leuke 
dingen. Ik vond het leukste bij het 
jeugdschaatsen dat we pootje-over 
gingen doen en dat we soms een paar 
rondjes mochten rijden. Ik vond het ook 
heel leuk dat we gingen leren starten 
want dat moet je ook bij wedstrijden 
doen. En dat wil ik ook heeeeeeeel erg 
graag doen volgend jaar. Dus ik hoop dat 
ik bij de schaatsclub mag en wedstrijden 
mag schaatsen. Mike en Robert, bedankt 
voor de leuke lessen! Op de ijsbaan in 
Uitgeest vond ik het ook heel leuk, vooral 
het helpen in de bar en het laten 
schrikken van Josine. Dat lukte wel goed 
hoor!  
 
 
Tot volgend jaar!!!!! 
Rosa den Elsen  
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Aan alle leden van de IJsclub Uitgeest. 
 
Aanbod kledingfonds IJsclub Uitgeest!!  Nu inclusief wedstrijdpakken!! 
 
Sportshop Piet Slikker heeft de IJsclub een mooi aanbod gedaan.  
Voor de bedragen van het kledingfonds verandert er niets. Voor de volwassenen en de mensen die 
geen prijs stellen op het kledingsfonds maakt het wel veel uit.  
Slikker heeft een jack laten ontwikkelen met een windstopper aan de voorzijde en een wat lichtere 
stoffen uitvoering aan de achterzijde. Daar zijn erg blij mee. We kunnen de schaatsset nu 
aanbieden voor € 90,- De fietsset voor € 75,-  
Hiernaast kunnen we nu ook wedstrijdpakken aanbieden voor een prijs van € 65,-. Het 
wedstrijdpak gaat geen deel uitmaken van het kledingfonds. Wij zijn enthousiast. We hopen dat 
jullie dat ook zijn.  
Wat is het aanbod? 
Jeugd tm 18 jaar  

Voor de jeugd tm. 18 jaar is de instap in het kledingfonds gratis. De kleding bestaat uit een 
schaatsjack en een lange schaatsbroek. Je betaalt € 50,- statiegeld. Daarvan krijg je bij inleveren 
na een jaar € 40,- na 2 jaar € 40,- na 3 jaar € 30,- na 4 jaar € 20,- retour.( als de kleding 
onbeschadigd wordt ingeleverd. Dit ter goedkeuring van de club). Verder betaal je € 19,- per jaar 
in het kledingfonds. Hiervoor krijg je na 5 jaar een nieuwe kledingset. (schaatsbroek en 
schaatsjack)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volwassenen en enthousiastelingen.  
We willen deze categorie voor een bescheiden prijs de clubkleding aanbieden  
 
Hoe bestellen? 
Bestellingen kunnen het jaar door worden geplaatst. Bestel tijdig want de levertijd is twee tot drie 
maanden na opdracht.  
U kunt op het bestelformulier de maten aangeven. U kunt dat bezorgen bij Joris Beentjes, J.E. de 
Witstraat 15A, Uitgeest. U kunt het ook mailen naar: jorisbeentjes@ziggo.nl  
Het is voor een soepele afhandeling noodzakelijk dat u akkoord gaat met het automatisch 
afschrijven van het door u opgegeven rekeningnummer.  

Schaatset Schaatsbroek en 
jack 

clubprijs € 90,- catalogusprijs € 167,- 

Fietsset Koersbroek en shirt clubprijs € 75,- catalogusprijs € 124,- 

  Fietsbroek clubprijs € 40,- catalogusprijs €  67,50 

  Fietsshirt clubprijs € 35,- catalogusprijs €  56,50 

  Schaatsjack clubprijs € 45,- catalogusprijs €  92,50 

  Schaatsbroek clubprijs € 45,- catalogusprijs €  74,50 

  Wedstrijdpak clubprijs € 65,-     

mailto:jorisbeentjes@ziggo.nl
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Bestelformulier: 
 
 Naam+voorletters 

  

..................................................................

....... 

 Besteling Maat       

XS    

t/m     

XXL 

Prijs/stu

k 

Fonds 

ja/nee 

  

 Adres 

..................................................................

....... 

 Schaatsset   € 90,-     

 Fietsset   € 75,- n.v.t 

  

 leeftijd    Fietsbroek   € 40,- n.v.t 

 Straat en huisnr    Fietsshirt   € 35,- n.v.t 

 Tel nummer    Schaatsbroek   € 45,- n.v.t 

 Naam Bank    Schaatsjack   € 45,- n.v.t 

     wedstrijdpak   € 65,- n.v.t. 

 Bankrek nr   Bestelbedrag 

€………………. 

Kledingfonds € 19,- 

Per jaar. (bij ja) 

Ik ga akkoord met afschrijving van het 

hiernaast vermelde bedrag door IJsclub 
Uitgeest.  

Handtekening voor akkoord: 

  

  

  

  

  

……………………………………….. 
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Het ware verhaal wie de oudste ijsclub is van Nederland 

IJsvereniging Groningen, IJs- en inline-skateclub Purmerend, IJsclub Grouw en IJsclub Foarut 
vierden in de achterliggende periode hun 150-jarig bestaan. Genoemde clubs, die in 1862 werden 
opgericht, zijn echter niet de oudste ijsclubs van ons land. Dat is ook niet ijsclub Uitgeest, 

opgericht in 1854, maar is ijsclub Daventria uit 
Deventer, opgericht in december 1849.  

Tot voor kort werd de Koninklijke ijsclub Dokkum 
altijd als oudste ijsvereniging in Nederland 
beschouwd, omdat deze in 1840 zou zijn 
opgericht. ’Zou’, want de bewijzen daarvoor 
werden nooit gevonden. De Dokkumer datering 
van 1840 is gebaseerd op de eerste hardrijderij 
voor mannen die in de stad werd  
gehouden, maar markeert allerminst de 
oprichting van de club. 

 

IJsadvertentie van de ’Vereeniging Daventria’ voor de hardrijderij op schaatsen op 14 januari 
1850. Advertentie stond in de Provinciale Overijsselsche Courant. 

Recent onderzoek door schaatshistoricus Ron Couwenhoven wijst uit dat ijsclub Daventria de 
eerste ijsclub in Nederland was. In de winter van 1849-1850 trad men ook onmiddellijk als ijsclub 
naar buiten via een advertentie in de Provinciale Overijsselsche Courant, waarin voor 14 januari 
1850 een hardrijderij voor mannen werd aangekondigd. 

Reclame 
Toen in 1850 in Leeuwarden De IJsclub - de oudste club die nog steeds bestaat - werd opgericht 
en in de jaren daarna steeds meer ijsclubs in Friesland werden gesticht, werd de Deventer-
gewoonte om de wedstrijden als ijsclub in de krant aan te kondigen onmiddellijk overgenomen. Zo 
kon men immers reclame voor de vereniging maken. Van de ijsclub Dokkum werd pas in 1879 de 
eerste wedstrijdaankondiging gevonden, maar vermoedelijk werd de club wel een tiental jaren 
eerder opgericht. 

De oprichting van de ijsclub Daventria had ongetwijfeld te maken met het grote succes van een 
hardrijderij die op 10 januari 1849 in Deventer was gehouden. Deze hardrijderij werd 
georganiseerd door een directiecomité. Deze comités waren ook in de Friese steden actief en 
werden altijd samengesteld uit een aantal notabelen van de stad die intekeningen hielden, waarbij 
de beter gesitueerden gelden beschikbaar konden stellen voor de organisatie. Men kreeg daardoor 
vrij toegang tot de bijbanen, waarop rond de wedstrijdbaan geschaatst kon worden, en tot de 
consumptietenten die er altijd stonden. 

KNSB 
De ijsclub Daventria telde al snel honderd leden en zou het voorbeeld worden voor talloze ijsclubs 
die in de volgende jaren vooral in Friesland werden opgericht. Tot wanneer de ijsclub Daventria 
heeft bestaan, is niet gevonden, maar in 1867 was men nog betrokken bij de organisatie van het 
jaarlijkse volksfeest op de Worp. Daar was men al snel na de oprichting van de ijsclub mee 
gestart, zodat er ook zomerse activiteiten waren. Het Deventer initiatief betekende het begin van 
het einde van de directiecomités en de start van de georganiseerde ijssport in Nederland, hoewel 
het nog tot 1882 zou duren voor de Nederlandsche Schaatsenrijders Bond - de huidige KNSB - 
werd opgericht.  
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WIE WAS…………. 
                                        Alma-Ata ijsbaan 
 
Medeo is een beroemde schaatsbaan 
in Kazachstan, in de bergen ten 
zuiden van de stad Alma-Ata. De 
baan ligt op 1691 meter hoogte, 
waarmee het een van de hoogste 
schaatsbanen ter wereld is. Van 1951 
tot de komst van binnenbanen 
midden jaren tachtig was het dan 
ook de snelste wedstrijdbaan ter 
wereld en werden er vele 
wereldrecords geschaatst. Na de 
onafhankelijkheid van Kazachstan in 
1991 werd het te duur bevonden om 
de baan als internationale 
wedstrijdbaan in stand te houden en 
het verval zette in. 
 
Begin 21ste eeuw is de baan gerenoveerd, maar desondanks zal deze niet meer voor 
internationale schaatswedstrijden gebruikt worden. Als recreatieve baan is Medeo wel geliefd bij 
de inwoners van Alma-Ata en omgeving. Ook wordt de baan gebruikt voor nationale 
schaatswedstrijden.  
 
In de komende jaren zal in de buurt van de huidige schaatsbaan een gloednieuw schaatscentrum 
met binnenbaan en 5-sterrenhotel worden geopend met oog op de organisatie van de Aziatische 
Winterspelen van 2011 in Alma-Ata en de kandidatuur van de stad voor de Olympische 
Winterspelen van 2014. De nieuwe schaatsbaan zal nog hoger liggen dan de huidige 
hooglandbinnenbanen in Noord-Amerika (Calgary en Salt Lake City) en is daarom in potentie de 
snelste baan ter wereld. Kazachstan hoopt hierdoor de internationale schaatswereld terug te 
winnen.  
 
In 1983 werd er al 13.54 gereden op de 10.000, op gewone schaatsen. Ze beschikken over 
speciaal bergwater en er schijnt een magnetisch veld onder de grond te zitten. Door de situering 
heb je aan 3 kanten wind mee en 1 kant geen wind... dan schiet het inderdaad lekker op. Er 
werden zelfs wel eens ‘s nachts wedstrijden gehouden om alle westerse records aan flarden te 
rijden. 
 
WK SCHAATSEN 1988 : Schaatsen op een papje 
 
Het WK schaatsen werd in 1988 
gehouden in Alma Ata. De 
Russische wonderbaan had al vele 
records gebracht. Er werd dan ook 
veel verwacht van dit WK. Het 
warme weer gooide echter roet in 
het eten. IJs werd pap en maakte 
zodoende vele slachtoffers onder 
de favorieten.  
 
Eric Flaim werd in 1988 in Alma Ata 
wereldkampioen. De schaatsbaan, ook 
wel Medeo genoemd, was eind jaren 
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'80 nog één van de snelste banen van Europa.  Ondanks dat dit het één na Olympisch toernooi 
was, werd er veel verwacht van dit WK. Het WK werd echter een regelrechte aanfluiting. De 
weersomstandigheden deden het toernooi de das om. De beste rijders moesten zaterdag de 5 km 
rijden op een zonovergoten baan. Het ijs werd zacht en de eindtijden werden steeds langzamer. 
 
Een uur later lag de baan er een stuk beter bij. De zon trok weg en de tweede garnituur was aan 
zet. Tot verbazing van iedereen werden gerenommeerde vedetten als Leo Visser en Michael 
Hadschieff op grote achterstand gezet. De toen nog onbekende Italiaan Roberto Sighel vond zich 
in de top 5 terug in de tussenstand terwijl ook de Duitser Herda en de Fin Hänninen ongewoon 
hoog stonden op de ranglijst. Visser vond zichzelf terug op plaats 16. De Amerikaan Dave Silk was 
na dag één lijstaanvoerder.  
 
Eric Flaim trof op de lange afstanden ook slecht ijs, maar kon vanwege zijn overwinningen op de 
500 en 1500 meter goed bijblijven. Flaim die maar liefst drie maal vierde werd op de Olympische 
Spelen van Calgary, bewees dat hij de beste allrounder van dat moment was. Hij verdiende de titel 
dan ook zondermeer. Leo Visser gooide echter nog bijna roet in het eten voor de Amerikaan. 
Visser had zich ternauwernood geplaatst voor de 10 kilometer. De Haastrechter maakte zich geen 
illusies. Maar waar hij zaterdag zoveel misfortuin had gehad, was zondag het geluk met hem. 
Allereerst ging op de 10 kilometer lijstaanvoerder Silk onderuit. Nummer 2 Hadschieff reed vroeg 
en moest dus in de pap schaatsen. Visser was als zestiende geplaatst en moest als laatste 
schaatser het ijs op. Het ijs werd steeds harder en zo kon het gebeuren dat Visser zijn achterstand 
van 59 seconden [!] op Silk goedmaakte. Op Eric Flaim kwam Visser net te kort.  Daar maalde 
Visser echter niet om. Door de verschillende weersomstandigheden presteerde hij het 
onmogelijke: stijgen van plaats 16 naar 2.  
 
Eindklassement WK Alma Ata: 
1. Flaim       [usa] 
2. Visser    [ned] 
3. Silk     [usa] 
4. Hadschieff    [oos] 
5. Pichette    [can] 
6. Sighel   [ita] 
7. Bozjev    [rus] 
8. Van Helden   [fra] 
9. Kah     [aus] 
10. Eminger    [oos] 
11. Aoyanaki    [jap] 
12. Greenwald  [usa] 
13. Herda   [brd] 
14. Ledergerber  [zwi] 
15. Leppanen   [fin] 
 
 
Bron: Schaatsen.nl 
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De ontwikkeling van de schaats 
 

De ontwikkeling van de schaats is een proces dat mogelijk al meer dan 5000 jaar duurt. Niemand 
kan precies vertellen wanneer men voor het eerst begon met schaatsen en wat de uiteindelijke 
aanleiding daarvan is geweest. Vanaf de middeleeuwen is er meer archeologisch materiaal bekend 
en eveneens afbeeldingen van schaatsen. Nog later in de zeventiende eeuw werd het schaatsen 
een populaire sport in de lage landen. De schaats werd doorontwikkeld en het schaatsen een 
populair volksvermaak. Vanaf de twintigste eeuw maakte de schaats een zeer snelle ontwikkeling 
door en werden onder invloed van de wedstrijdsport vele gespecialiseerde schaatstypen 
ontwikkeld. 
 

De eerste stappen op het ijs 
Uit vondsten blijkt dat de mens in de prehistorie 
al probeerden om ijsvlakten 
sneller over te steken. Hiervoor gebruikte     Een tekening van een glis 
men schaatsen gemaakt van dierlijke botten.  
Deze werden geslepen totdat het oppervlak glad genoeg was. Schaatsen was toen nog vooral een 
kwestie van glijden. De allereerste schaatsen worden daarom glissers genoemd; glis is een rib of 
een middenvoetsbeen van een rund, paard of hert. De glissers werden voorzien van gaten en met 
pezen of palingvellen op de voet bevestigd. Archeologen hebben op de bodem van een Zwitsers 
meer resten van dergelijke schaatsen gevonden, welke gedateerd zijn op ongeveer 3000 jaar 
v.Chr. Daarnaast werden er gelijksoortige vondsten gedaan in onder meer Rusland, Scandinavië, 
Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland. 
 
Middeleeuwen 
Voordat men in Nederland en België het woord schaats gebruikte, werd het als voorwerp al 
eeuwen gebruikt. De bakermat van het schaatsen in de lage landen ligt in Holland en Vlaanderen. 
In deze contreien ontwikkeld de schaats zich van een eenvoudig bot tot een constructie met een 
ijzeren mes waarop men zich snel kan voortbewegen. De oudste vondsten van schaatsen dateren 
van rond 1225 uit Dordrecht en Amsterdam. Uit Vlaanderen zijn zelfs nog oudere afbeeldingen te 
vinden. In andere gedeelten van Nederland, zoals Friesland blijft men nog eeuwen op botjes 
schaatsen. Over de naam die men destijds aan de schaats gaf is nog geen duidelijkheid. Mogelijk 
noemde men schaatsen ‘ijzers’ of een variant daarop. In de Tweede Martijn van Jacob van 
Maerlant spreekt hij over een ‘iserne schoen’, oftewel een ijzeren schoen. In dit gedicht zegt hij: 
‘Al draag ik ijzeren schoenen ik zou niet aan je kunnen ontkomen’. Een duidelijke verwijzing naar 
het schaatsen, dat in de middeleeuwen de snelste manier van voortbewegen was. 
 
De ontwikkeling van de Friese doorloper 
Rond 1875 werd de Friese doorloper ontwikkeld 
vanuit de gangbare houten schaatsen. De Friese 
doorloper is een type houten schaats, met één ijzer, 
die onder de schoen gebonden wordt. De schaats is 
al snel een groot succes doordat men vooral op de 
lange afstanden veel effectiever kan schaatsen. 
 
         Friese doorlopers  
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Hoge noren 
Friese doorlopers bleven nog vele decennia het overheersende type schaatsen binnen de 
hardrijdersport. Echter, het schaatstype dat de Friese doorloper zou verdringen van de 
wedstrijdbanen, de hoge noor, was niet zo heel lang na de Friese doorloper ontwikkeld. Reeds in 
maart 1885 reden vele schaatsers op volledig ijzeren schaatsen. De reden dat dit type schaats en 
Noor genoemd werd, komt waarschijnlijk doordat men in Noorwegen ontdekte dat het mes het 
beste in een ronde buis gemonteerd kon worden voor optimale stabiliteit. Een principe dat 
vandaag de dag nog steeds geldt. De noren bestaan naast een (vaste) schoen uit een voetplaat, 
potten, teensteun, buis, felsrand en een schenkel. Toch duurde het nog tot de jaren vijftig voordat 
de noor het won van de Friese doorloper. Een belangrijk keerpunt in die ontwikkeling vond plaats 
in 1954. Op 10 februari 1954 vierde ijsvereniging Thialf in Heerenveen haar 75-jarig jubileum. Dit 
werd gevierd met een schaatswedstrijd. De Nederlander Gerard Maarse en de Noor Arne 
Johhansson reden daarbij voor het eerst op stalen hoge Noren. Hun tegenstanders op de 
modernste Friese doorlopers konden het tweetal niet bijbenen. De invasie van stalen Noren was 
daarmee een feit. De houten doorlopers kregen een steeds ouderwetser imago en de verkopen 
kelderden dramatisch. De nekslag voor honderden Nederlandse schaatsenmakers. 
 
 
De Carve schaats 
Ergens in de jaren ‘80 van de negentiende eeuw werd de carve schaats gepatenteerd. Captain 
Dowler een lid van de London Skating Club bedacht een schaats waarvan de uiteinden dikker 
waren dan het middenstuk. Zijn idee was dat door deze aanpassing een groter gedeelte van de 
schaats contact zou hebben met het ijs waardoor het draagvlak groter zou worden en de wrijving 
kleiner. Kunstschaatsen op deze schaatsen was in ieder geval minder vermoeiend. De carve 
schaats werd echter geen groot succes. Eind twintigste eeuw werd deze schaats nogmaals 
‘uitgevonden’ en weer zonder succes. 
 
 
De ontwikkeling van de klapschaats 
De volgende grote stap voorwaarts was de ontwikkeling van de klapschaats. Bij dit type schaats 
klapt de achterkant van de schaats open en scharniert over de voorkant van de schaats. Op deze 
manier werd het mogelijk voor schaatsers 
om met hun ijzers langer contact met het 
ijs te houden.  
 
De klapschaats werd in 1980 uitgevonden 
door Gerrit Jan van Ingen Schenau, destijds 
verbonden aan de Faculteit voor 
Bewegingswetenschappen van de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. Het originele        Schematische weergave van een klapschaats 
idee van klapschaatsen is echter veel ouder. 
Er zijn ontwerpen bekend van rond het jaar 1900 en er zijn toen zelfs patenten op aan gevraagd. 
Het duurde echter nog 16 jaar na de vondst van Gerrit Jan van Ingen Schenau voor de schaats in 
de wedstrijdsport een succes werd. Vanaf 1996 waren het in eerste instantie de Nederlandse 
dames Carla Zijlstra en Tonny de Jong die succes hadden met dit type schaatsen. Hierna werd de 
klapschaats al snel door alle langebaan- en marathonrijders omarmd en de Elfstedentocht van 
1997 is waarschijnlijk de laatste die op conventionele hoge noren is gewonnen. 
 
Van de klapschaats zijn in de afgelopen twee decennia verschillende varianten ontworpen. Naast 
de conventionele klapschaats waar heden ten dage de meeste rijders op rijden, waren er de 
dubbele klapschaats en rotraxschaats die enig succes kenden. Tegenwoordig wordt er echter bijna 
geen gebruik meer gemaakt van deze varianten. 
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Recente ontwikkelingen en afwijkende types 
De afgelopen paar jaar zijn er enige nieuwe schaatstypen ontwikkeld die meer of minder succes 
hadden. Zo zijn daar de warmteschaats, de olieschaats, de 3D-schaats, de Carve-schaats en de 
wisselschaats. 
 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Jacques van der Miessen ontwikkelde de Duoschaats. Een schaatstype waarbij het mes tijdens het 
‘klappen’ in twee delen klapt. Het achterste gedeelte van de schaats zit vast aan de schoen, terwijl 
het voorste gedeelte openklapt. Het potentiële voordeel hiervan zou zijn dat de schaats stabieler 
zou zijn. Dit type schaats wordt momenteel door schaatsfabrikant Raps verder ontwikkeld en 
enkele marathonrijders testen de schaats tijdens wedstrijden. 
 

                  
 
Vergelijking tussen de klassieke Noor, de klapschaats en de duoschaats. Merk op dat het ijzer van 
de duoschaats uit twee delen bestaat 
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De doorgeefpen 
 

 
 

 

Wat is je naam:       Sjoerd Rienks 
Wat is je adres:       De Pollen 114 
Wat is je geboorteplaats:     Uitgeest 
Hoe oud ben je nu:      13 jaar 
Heb je nog broers/zussen:     Ja, Wouter 
Wat zijn je hobby’s: Schaatsen, gitaar spelen en luieren 
 
Op welke school zit je nu:                                        PCC het Lyceum 
Wat is je lievelingseten:                                            Pizza  
Voor welk tv-programma blijf je thuis:                    Geen   
Wie is je idool:                                                           Heb ik niet   
Van wat voor muziek houd je:                                    Alles wat leuk klinkt 
Wat zou je doen met 1 miljoen:                                  Uitgeven 
 
Welke sporten beoefen je nog meer naast 
schaatsen:         Schaken 
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:         Omdat mijn broer het ook deed en 
         het leek mij ook heel erg leuk  
Je hebt een hekel aan:                                             Huiswerk  
Je kunt genieten van:                                                Vakantie 
 
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:               Met een camper door Amerika 
         reizen  
Je zou eventueel emigreren naar:                             Noorwegen  
Je hebt bewondering voor:                                          André Kuipers 
Je kunt absoluut niet:                                                 Autorijden 
Wie is je favoriete schaatser/ster:                           Sven Kramer 
Wat wil je later worden:                                              Rijk en groot  
 
 
Wat is je favoriete vakantie bestemming:              Noorwegen 
Hoe lang zit je al op schaatsen:                                 3 jaar en daarvoor nog  
         jeugdschaatsen 
Wat is je leukste kamp ervaring:                               Schaatskamp in Molengroet 
Aan wie geef je de pen door:                                     Wouter Rienks   
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Volhardingbokaal  
 
Op zondag 10 februari is weer de jaarlijkse Volhardingbokaal verreden. Dit zijn 
langebaanwedstrijden tussen alle traininggroepen van de ijsbaan de Meent te Alkmaar. Om tot 12 
verenigingen te komen waren IJsclub Haarlem en Schaatstrainingsgroep Hoorn uitgenodigd. Dit 
ook om Limmer- en Alkmaarse IJsclub meer tegenstand te geven. Dit zijn de grootste 
verenigingen, die dus de grootste keuze kunnen maken om hun sterkste rijder in elke categorie in 
te kunnen zetten.  
 
Wij, IJsclub Uitgeest, zijn echter blij dat we alle categorieën kunnen vertegenwoordigen. Mee 
draaien om de eerste plaatsen is voor ons geen optie, maar wat dan wel? Nou, persoonlijk vind ik 
als trainer, dat de geselecteerde rijder onder vaak betere ijskwaliteit en andere tegenstanders kan 
rijden. Dit resulteert vaak in nog scherpere Persoonlijke Records (PR’s) dan bij de clubwedstrijden. 
Helaas dit jaar waren de omstandigheden erbarmelijk. Harde wind uit oostelijke hoek waardoor de 
wind dusdanig de ijsbaan in komt waaien dat deze via de wand aan de overzijde weer terug 
kwam.  
Dit resulteerde in 2x tegen wind voor de rijders. Tel daar bij op de temperatuur onder nul graden 
waardoor de spieren afkoelen. Dus dit jaar 
helaas minder PR’s dan andere jaren. Wat we 
wel hadden is wederom een goede 
klassering. Een keurige 7e plaats, d.w.z. 
boven de midden moot en onder de 4 grote 
verenigingen.  
Voor ons trainers is dit toch altijd weer het 
bewijs dat we enthousiaste rijders hebben 
welke zich toch elk jaar weer verbeteren. 
Hieronder de gereden tijden van de rijders en 
de klassering.  
 
Kees Molenaar  
 

Wedstrijddatum: 10-02-2013_VolhardingBokaal    

Uitgeester   500m   1000m 1500m 3000m 
Naam Cat Tijd Info Tijd Info Tijd Info Tijd Info 
Stefan Schot HPA 53.14         
Roos de Boer DPC 1:05.51 PB        
Stan de Vries HC2 1:02.12   2:05.63 PB      
Marjolein Weeland DC1 55.42         
Max Huisman HB1 41.28   1:22.46       
Jamie de Vries DB1 56.25   1:57.00       
Joeri Weidmann HB2 48.40 MT    2:34.89 PB    
Sanne Veenboer DA2 49.61   1:43.88       
Roel Stam HN4 45.20         
Nicky Thelose DN1 55.72     3:02.38     
Ruud van Egmond HN1 43.92       4:37.15   
Nancy Molenaar DSA 48.69     2:36.50     
Kees Molenaar H50 49.60         
Esmee Walsmit DPB 1:04.30         
Femke 
Jongenotter DC1   1:50.86 PB      
Koen van Egmond HSA   1:41.44   2:37.59     
Inge Noom DN4   1:58.03       
Willem Brantjes H55     2:25.78     
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Noordlaren 
 

Ver voor het ochtendgloren, was Joris van de Kerkhof van het Radio 1 journaal, maandag al op de 
ijsbaan van Noordlaren. “Ben je al een beetje in het ijs aan het prikken?”, vroeg presentator 
Marcel Oosten. Daar was natuurlijk geen sprake van, aangezien van de Kerkhof niet over de 
benodigde papieren beschikt in het ijs te mogen prikken, laat staan te boren.. 

 
 “In de bochten is het ijs 2,9 centimeter dik”, zei 
Joris. “Het spant er dus om”, zei Jan Geert 
Veldman, voorzitter van de ijsvereniging de 
Hondsrug. Giertankbestuurder Herman ging 
intussen onvermoeibaar door met het  sproeien 
ten behoeve van de ijsgroei. Even na een uur 
verscheen Landelijk coördinator natuurijs Breedijk 
van de KNSB op de baan. Hij moest controleren, 
of de ijsvloer de benodigde dikte van 3 centimeter 
had bereikt. Hij zette de boor in de ijsvloer, 
nauwlettend gadegeslagen door de Noordlaarder 
ijsmeester Gezinus. 
 

Het was zover. 
Opnieuw had Noordlaren de concurrentie voor de eerste natuurmarathon de loef afgestoken. 
Veenoord en Gramsbergen waren geklopt en ook in Haaksbergen lag er bij ijsclub IJsch pas 2,5cm 
ijs met Reinier Paping erop, de heldhaftige centimeter. Vanavond gaat het gebeuren. EEN 
VANDAAG was in de Lier, waar dankzij een ingenieus sproeisysteem en een laag kalk in de ijsvloer 
maandag al kon worden geschaatst. De verslaggever vroeg streng of hier nog wel kon worden 
gesproken van natuurijs. 
“Het is water en het is bevroren, omdat het vriest”, zei de voorzitter. Daarmede was de kous af. 
Het is alsof alles simpeler wordt, bij temperaturen onder nul. Alsof klein geluk het land komt 
binnenvaren. Op de eerste zomerse dag reist het JOURNAAL naar het strand, maar nooit zie je 
daar hetzelfde plezier als op de eerste ijsdag. Op bevroren water kijkt iedereen alsof hij zojuist een 
prachtig cadeau heeft ontvangen; wat ook zo is. 
 
Als het vriest, komt er ook een ander soort 
mannen op tv en radio. Ze praten in het 
kalme tempo van 1970 en met de 
onverstoorbaarheid van nog veel langer 
geleden. In de mondiale geluk statistieken 
moeten wij altijd de Scandinavische landen 
voor laten gaan, het kan bijna niet anders 
of er bestaat een verband tussen geluk en 
het aantal vorstdagen. Volgens de 
vooruitzichten, blijft het nog even vriezen. 
God bestaat, vrijdag is het vijftig jaar 
geleden, dat de meest legendarische van 
alle Elfstedentochten werd verreden. Je 
moet er niet aan denken, wat er zou zijn 
gebeurd, wanneer we die gebeurtenis 
hadden moeten herdenken bij 15 graden boven nul. We zullen in de terugblikken op 1963 toch al 
stevig worden herinnerd aan het andere land, dat we toen waren, maar 35 graden 
temperatuurverschil had de vergelijking op scherp gezet en pijnlijk gemaakt. 
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Het wonderjaar 1963, toen mannen nog met liefde wilden sterven voor een Elfstedenkruisje. Blind, 
met de afgevroren geslachtsdelen in de ransel en ijspegels van drie kilo in de baard kwamen ze 
over de finish, huilend van geluk. De Elfstedentocht van 1963 zou in 2013 niet meer doorgaan 

vanwege de te grote kans op koude 
tenen. Friesland zou trouwens ook 
onbereikbaar zijn, omdat de NS alle 
treinen in de remise zou houden, om 
chaos op het spoor te voorkomen. 
 
Eindelijk, vijftig jaar te laat, kwam er 
onlangs een postzegel uit met Reinier 
Paping erop, de heldhaftige winnaar 
van 1963. Een verslaggever zei tegen 
Paping, dat hij wel de Tocht van de 
Tocht der Tochten had gewonnen. 
“Zo komt hij nooit meer”, zei Renier 
Paping, “in zwart-wit.”  
Zulke mannen.    

 
Herman van Sambeek  

 
 
 
 
Het seizoen van Luna  
 
Hallo allemaal,  
 
Dit jaar heb ik voor het 2e jaar op de zaterdagochtend geschaatst bij René. Ondanks dat ik elke 
zaterdagochtend vroeg mijn bed uit moest heb ik wel heel veel geleerd van de schaatslessen. Een 
van de ouders haalde ons alle vier op (Brian, Stijn, Barry en ik natuurlijk) om zo samen naar de 
ijsbaan te gaan in Alkmaar. We gingen dan met z’n allen inlopen en daarna rekoefeningen  doen, 
om goed warm te worden. De trainingen vond ik heel erg gezellig en ik heb heel veel geleerd en 
gelachen.  Ik vond de wedstrijden ook heel leuk want ik heb mijn tijden telkens kunnen verbeteren 
en dat komt door de goede trainingen van Kees en René.  DANK JE WEL ALLEBEI!  
 
Ik vond het ook heel leuk dat er 
natuurijs was, want dan konden we 
lekker vrij schaatsen. Maar het leukste 
vond ik toch wel achter de bar helpen 
samen met Jamie, Marjolein en Femke. 
Dan moesten we chocolademelk 
opwarmen en verkopen. En af en toe 
mocht ik bij de ingang mensen na 
betaling binnen laten. Ook mocht ik 
een keertje het ijs vegen achter de 
machine samen met Roos, dat was 
superleuk! 
 
Allemaal tot volgend jaar en ik hoop 
dat ik iedereen weer zie bij de 
zomertraining bij het Zwaansmeer.  
 
Luna den Elsen  
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Zandvoort circuit run 2013 
  
Samen met Josine Putter heb ik mij ingeschreven voor de Zandvoort circuit Run op 24 maart 2013. 
De run is 12 kilometer en gaat over, je raad het al, het circuit van Zandvoort, het strand en door 
het centrum van Zandvoort. Helaas kon Josine niet meedoen, omdat zij ziek was geworden. 
Voor haar in de plaats zou mijn vader Rob meegaan. Twee dagen voor 'de grote dag' werd ook hij 
ziek, dus zou ik bijna alleen moeten lopen. Gelukkig werd hij weer snel beter en gingen we de 
uitdaging met zijn tweeën aan. Het weer zat niet echt mee, het waaide ontzettend en ook de 
temperatuur was niet erg aantrekkelijk. Dit weer moesten wij trotseren, maar het is ons gelukt.  
 
Gelukkig liepen we hard door, dus tijdens het lopen kregen we het snel genoeg warm. De start 
van de loop was op het circuit, het circuit is 4 kilometer, loopt schuin en je moet telkens omhoog 
en naar beneden lopen, best zwaar dus al. Vervolgens liepen we naar het strand waar we ook 
weer 4 kilometer moesten lopen. Op het strand was er gelukkig een beetje hard zand zodat je niet 
alleen maar door het mulle zand hoefde te lopen. Na die 4 kilometer over het strand liepen we 
over de boulevard, tegen wind, richting het centrum. In het centrum was op sommige plaatsen 
muziek en gezelligheid, een mooi laatste stuk dus!  
 
Tijdens het lopen vond ik het de verschrikkelijkste loop waar ik ooit aan meegedaan heb, maar 
achteraf was het eigenlijk heel erg leuk! Op naar volgend jaar met hopelijk betere 
weersomstandigheden! 
 
Bonnie de Vries  
 
 
 

Sinter-Kerst 
 
Afgelopen december was het weer zover, het ondertussen traditionele Sinter-Kerst werd 
georganiseerd door de Jeugdcommissie. Alle jeugd was uitgenodigd en moesten twee cadeautjes 
meenemen van bij elkaar € 5,-. Er waren weer veel verschillende pakketjes meegenomen. Het 
ging van een zak snoep tot een welgewild 
varkentje. Met al deze cadeautjes werd het Sinter-
Kerst spel gespeeld. Er werden vier groepen 
gemaakt en in elke groep moesten ze om de beurt 
met een dobbelsteen gooien. Aan de hand van het 
aantal ogen dat er werd gegooid, moest een 
opdracht uitgevoerd worden. Dit kon zijn, 
beantwoord een vraag, geef een cadeau aan je 
linker buurman of –vrouw, pak het cadeautje uit 
of wissel van plaats met iemand uit het andere 
groepje. De kinderen hadden er duidelijk lol in!  
 
Maar plots kwam de Kerstman binnen, samen met 
zijn Kerstelf! En deze hadden het afgelopen jaar 
goed opgelet en allemaal weetjes van de kinderen 
verzameld. Zij hadden het volgende te zeggen:  
 
Luna: De dochter van trainer Patrick liet een 
week eerder haar nieuwe roze beschermers op de 
ijsbaan liggen. Vader Patrick was hier niet al te blij 
mee, want die mocht weer terug naar Alkmaar om 
deze op te halen. Maar de techniek heeft zij 
duidelijk van haar vader.  
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Kira: Haar eerste jaar bij de ijsclub. Altijd vol beweging en kan haar mond amper houden. Ze is 
erg druk, maar wel gezellig. En niet te vergeten: onafscheidelijk van Luna.  
Roos: Zij is gepromoveerd naar de groep van Kees. De kleinste, de rapste en zeker de 
ondeugendste. Schuilt zich soms op, zodat zij de oefeningen van Keest niet hoeft te doen.  
Melanie: Echt een lachebekje. Gaat rustig haar gang. Neemt alle ruimte op de baan en is dan 
ineens de hele groep kwijt. Ze moet wat meer de oefeningen samen met de andere doen. 
Brain: Hij heeft wat moeite met de armbeweging. Als hij schaatst is het net een lopende aap met 
slap hangende armen. *Hij kreeg van de Kerstman en de elf een spoedcursus.* 
Esmee: Traint twee keer in de week. Wat is zij van plan met haar schaatscarrière? Doet vreselijk 
haar best en we gaan nog veel van haar horen.  
Thomas: Hij is een beetje een stijve hark maar een onwijs leuk joch op de ijsbaan en natuurlijk 
daarbuiten. *Krijgt ook een spoedcursus, maar dan diepzitten.* 
Marco: Gaat hij volgend jaar bij Limmen schaatsen? Limmen had namelijk een pupil nodig voor 
een toernooi en trainer Kees heeft hem opgegeven. Zal hij net zo snel gaan schaatsen als zijn 
broer Stefan?  
Sjoerd: Hoe gaat het met zijn knie? De bochten heeft hij nog niet helemaal onder de knie en hij 
valt dan ook telkens op dezelfde knie. Als hij valt, wil hij het liefst van het ijs afgedragen worden. 
Goede verzorging vindt hij niet erg. 
Stijn: Deze jongen is ook keeper bij zijn voetbalteam, net als zijn opa vroeger. Maar op het ijs valt 
hij toch veel. Komt dat misschien omdat hij nog het idee heeft dat hij naar de bal moet duiken?  
Bram: Heeft een latere start gehad. Twee weken na de opening van de ijsbaan kwam hij ook bij 
de ijsclub. Links en rechts kent hij nog niet zo goed, want als je hem iets met links laat doen, dan 
doet hij het met rechts. En andersom.  
Thijs: Wat bedoelt Kees als hij roept: Thijs Sluiter? Afgelopen winter deed hij ook weer mee met 
het baanbeheer op de landijsbaan. Bestuur en overige leden zijn daar erg blij mee. 
Wouter: Laat de training schieten voor een pizza? Dat moest hij even uitleggen. Maar wat bleek, 
het was een etentje met zijn hele klas. 
Stefan: Vorig jaar reed hij goed achter de meiden aan op de maandagavond. Maar dit jaar rijdt 
hij voor ze uit. Hij is heel hard vooruit gegaan.  
Stan: Wilde niet meer vroeg zijn bed uit op de zaterdagochtend, dus is hij maar op 
donderdagavond gaan schaatsen. Maar het leek alsof hij tijdens een wedstrijd ook nog sliep. Hij 
viel lelijk op zijn kin en werd per brancard van het ijs afgedragen. Na voldoende aandacht, kwam 
hij met een zak ijs op zijn kin weer bij zijn clubgenoten kijken.  
Loes: Moet goed op haar bochten letten. Daar mag zij nog hard aan werken. Maar zij zit altijd 
samen met Marjolein en Femke te geiten. Ze worden ook wel Kwik, Kwek en Kwak genoemd door 
Kees. 
Marjolein: Ook al is ze veel aan het geiten met Kwik, Kwek en Kwak, gaat ze toch vooruit met de 
bochten. Dat moet ze zeker zo volhouden.  
Paul: Verrassend goed tijdens het starten dit jaar. Vorig jaar nog een hele trage start, maar nu 
rent hij bij de start vandaan. Wilde graag bij de zaterdagochtend vandaan, maar er was geen plek 
op de donderdag. Wel op de maandag, maar die leeftijd ligt nog wat hoger, dus daar wacht hij 
nog even mee.  
Jamie: Wat een kanjer. Heeft afgelopen seizoen weer hard gebuffeld. Wel 100 ronden! Dat doen 
niet veel meiden van haar leeftijd haar na. Een topprestatie! Net als alle hulp in de kantine als de 
landijsbaan open is.  
Joni: Vindt sprinten erg leuk. Is graag aan het starten tijdens een training. De korte afstanden 
vindt ze veel leuker. Maar hoe gaat het met de lange afstanden? De techniek heeft ze wel, maar 
moet nog leren het ijs op te vreten.  
 
Al met al was het een hele gezellige avond en heeft iedereen hele leuke cadeautjes in ontvangst 
mogen nemen. Sommige waren niet helemaal blij met de verrassingen die zij uit hun pakketje 
haalde, maar gelukkig wilde andere maar al te graag met ze ruilen. De avond werd afgesloten met 
een kleine disco waar ze veel aan het Limbodansen waren.  
Josine.  
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Rabobank Fietsdag 2013 
 
Op zondag 15 september 2013 is het weer zover; de Rabobank Fietsdag wordt weer verreden! 
Elke club in de IJmond  kan zich opgeven om extra geld te verdienen voor de clubkas. IJsclub 
Uitgeest heeft zich hier ook weer beschikbaar voor gesteld. Dus zet het meteen in je agenda!  
 
Iedereen op de fiets 
Dit jaar wordt de Rabobank Fietsdag voor de derde keer georganiseerd. Evenals voorgaande jaren 
kun je op sportieve wijze geld verdienen om de kas van jouw club te spekken. Iedere deelnemer 
die de fietsroute van 30km uitrijdt, ontvangt €10,- voor de clubkas. Dus verzamel al je vrienden, 
vriendinnen, familie en kennissen om gezellig met ze allen op de fiets te stappen en geld in te 
zamelen voor de ijsclub.  
 
Goed om te weten 
De fietsroute is gelijk aan vorig jaar en loopt door het werkgebied van Rabobank IJmond Noord. Er 
zijn drie startposten op de route. Dat is in Beverwijk, Heemskerk of Uitgeest. De start- en 
eindtijden zullen hetzelfde zijn als vorig jaar, zodat er voldoende tijd en ruimte is om van de 

fietstocht te genieten. De precieze 
tijden zullen nog bekend worden 
gemaakt via de website als de Fietsdag 
nadert. Langs de route zul je 
verschillende keren getrakteerd worden 
op spetterende optredens van een 
aantal muziekverenigingen.  
 
 
 
 
 

Verkleedwedstrijd 
Tijdens de derde editie van de Rabobank Fietsdag is er een extra mogelijkheid om geld te 
verdienen. Dit jaar organiseert de Rabobank namelijk een verkleedwedstrijd. De vereniging of 
stichting die het leukst verkleed is in het oranje en hiervan een mooie foto maakt, verdient €250,- 
extra voor in de clubkas.  
 
Voorwaarden: 

- De foto moet gemaakt worden tijdens de Rabobank Fietsdag op zondag 15 september  

- De foto dient uiterlijk 16 september 2013 ingestuurd te worden  

- De uitslag wordt uiterlijk 23 september 2013 bekend gemaakt via de website van de 

Rabobank  
 
Nog meer redenen om deel te nemen aan deze sportieve dag. Vergeet deze datum dus niet en zet 
het meteen in je agenda. Verzamel al je familie, vrienden, vriendinnen en kennissen en help de 
clubkas van IJsclub Uitgeest te spekken!  
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Wist u dat…?  
 

- Wessel de Koning in de winter op de zaterdagochtend trainde?  

- Hij een keer op een manier heeft geschaatst, die andere hem niet snel na zullen doen? 

- Hij per ongeluk de schaats van zijn vader mee had genomen?  

- Dit maat 45 is en hij zelf maat 38 heeft?  

- Hij niet snel uit het veld te slaan is en toch met verschillende maten is gaan schaatsen?  

- Hij de schaats van zijn vader halfvol heeft gestopt met wc-papier?  

- Hij zo ‘gewoon’ aan de training heeft deelgenomen?  

- Wessel toch wel als held van de zaterdagochtend uitgeroepen mag worden? 

  

- De laatste training op donderdagavond weer een feest was? 

- Bijna iedereen verkleed heen was gegaan? 

- Een van de schaatsers wel erg veel indruk maakte met zijn gevlekte outfit? 

- Maar dat het toch wel erg glad was op zijn hoeven? 

- Waardoor hij voor een paar meiden een mooie buikschuif maakte? 

- Die meiden (van een andere ijsclub) erg enthousiast waren van dit fenomeen? 

- Het wel de Toppers On Ice leek op de baan? 

- Loes, Marjolein en Esmee iedereen versierde met glitters? 

- Jamie veel tijd had gestoken in haar mooie outfit? 

- Ze ook voor andere leden van de ijsclub een mooie outfit heeft verzorgt? 

- Pauline het helemaal vergeten was om zich te verkleden? 

- Ze daarom een prachtig roze rokje aan mocht van Jamie? 

- Een aantal dames heerlijk in hun pyjamabroek schaatste?  

- Iedereen weer benieuwd is wat hun outfit volgend jaar is?  

 

- Wij eigenlijk een reactie van Marcel Vosse hadden verwacht? 

- Hij namelijk zou uitleggen hoe het precies zat met zijn kind?  

- Hij dit blijkbaar toch liever niet doet?  

- Kees hem misschien beter niet had kunnen betrappen?  

- Wij toch blijven hopen hij meer uitleg zal geven over zijn kleine zoon? 

- Wij anders de moeder willen oproepen om zich bij de redactie te melden?  

- De zoon zelf zich ook mag komen melden?  

- Wij dan een uitgebreide DNA-test gaan uitvoeren? 

- Dit hopelijk wordt vervolgd in het volgende clubblad?  

 

- Dit jaar weer een hele groep oudere jeugd naar Thialf is geweest?  

- Zij met een busjes vol richting het Noorden gingen? 

- Hier het EK Allround werd gereden?  

- Helaas niet iedereen de ijsbaan zelf heeft gezien?  

- Er al een paar jongens meteen die biertent in gingen en er niet meer uitkwamen? 

- De Betsies zich wel weer prachtig hebben aangekleed?  

- Zij dit jaar een outfit als Ballerina hadden gescoord? 

- Zij veel positieve reacties mochten ontvangen?  

- Roos T. dacht dat er ook nog een zwembad naast het stadion stond? 

- Zij namelijk haar prachtige badpak mee had genomen?  

- Zij hierdoor heel veel aandacht kreeg van het mannelijke schoon?  

- Het uiteindelijk een fantastische dag was om nooit meer te vergeten?  
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