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Van de voorzitter, 
  

Nadat het laatste clubblad, altijd nogal moeilijk te vullen na het zomerreces, staan de 
gebeurtenissen, waar het ons tenslotte om gaat, weer voor de deur. De afgelopen 
week was daar al weer in Thialf de zogenaamde “World-cup” wedstrijden en voorts 

zijn de leden van onze vereniging ook al weer volop bezig zich te trainen voor wat er 
al weer komen gaat. Zo de tijden te lezen in de “Uitgeester” van 17 november, zijn dit 
al weer veelbelovende resultaten. Het groene licht voor de uitbreiding van het 

clubgebouw is er nog niet. Hedenmorgen 17 november, de dag na een landelijke 
pitstop der PTTérs, kreeg ik van de gemeente bericht, dat vanaf onze kant binnen een 

maand nog een aanvulling op de ingestuurde tekening moest plaatsvinden. Het 
waarom is mij niet duidelijk, maar daar ben ik dan ook een leek voor. Hopelijk zullen 
“den onzen” een zodanig supplement maken, dat deze door een ieder goed wordt 

begrepen.  

Ook is de Sint, de man van het goede, weer in ons goede dorp gearriveerd.  Hij is 
verplicht tot 5 december te blijven, maar ik verwacht, dat  de goed heilig man hierna 

spoorslags naar Spanje uit gaat wijken, daar zijn kompaan, de man van koude,   
reeds zijn inleidende beschietingen houdt, die ons tenslotte zullen voeren naar een 

lange koude winter. Zou geen kwaad zijn. De Nederlander heeft dit jaar minder te 
verteren, zodat hij niet meer zo snel naar het buitenland uitwijkt en wat is er tenslotte 
mooier dan een goede winter. Daar kan geen buitenland tegenop. Overigens  zijn de 

weervoorspellers het er over eens, dat wij inderdaad een goed winter krijgen. Wij zijn 
er klaar voor. Het clubgebouw is gereinigd, de dakgoten eveneens, de veegmachine 

heeft een beurt gehad en alle ingrediënten, die de lichaamstemperatuur op het 
vereiste peil moeten houden, ingeslagen.  

Zo mijmerend, denk ik, dat het zeker goed gaat komen. Ik ga er tenminste van uit. 

Judith Pepping heeft te kenen gegeven niet meer beschikbaar te zijn als redactrice 

voor het clubblad. Het bestuur is haar veel dank verschuldigd, want mede haar 
enthousiasme is het clubblad qua inhoud en stijl er flink op vooruit gegaan. Gelukkig 
hebben wij u een goede vervangster gevonden in de persoon van Josine Putter. Als zij 

zo optreedt als tijdens de rondemiss van de skeelerronde, dan behoeven wij ons geen 
zorgen te maken. Het bestuur is natuurlijk blij, dat zij dit op zich heeft willen nemen 

en heten haar dan ook van harte welkom.  

Zoals een ieder weet is het leven soms zo onvoorstelbaar en wreed. Enige tijd terug 
werd een ieder opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Cock van Duin. De 
wereld staat dan even stil en alle zin van het bestaan wordt dan in twijfel getrokken. 

Dit soort zaken valt niet te beredeneren. Cock was een zeer vriendelijke en aimabele 
vent. Cock was al sinds jaar en dag een goede sponsor van ons clubblad. Een ieder 

hoopt, dat vrouw en kroost, in deze zo moeilijke tijden datgene zullen ondervinden en 
ervaren, om deze slag te kunnen dragen.  

  

  

Herman van Sambeek. 
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In de Volkskrant van 06 november j.l. stond een zeer lezenswaardig verhaal van Bert 

Wagendorp en Wilma de Rek. Het onderwerp was genaamd “schaatsen.” 
Ik vond het zo lezenswaardig en zo de ziel van de Nederlander bloot leggend, dat ik 

het hierbij gaarne weergeef. 
  

Als het ijs glanzend lijnen door de polders trekt, de zon weerkaatst in donkere 
spiegels en het geluid van krassende schaatsen de winterstilte doorbreekt, smelt de 
strenge Hollandse ziel. Vrieskou, koek en zopie maken ons vrolijk, frivool en 

zorgeloos. We worden een warm volk als de temperatuur onder nul zakt. 
Max Dohle, schaatspublicist, schaatshistoricus en praktiserend schaatsenrijder, vat de 

Hollandse schaatsliefde samen met “euforie, liefde, kermis.” Wie schaatst, kan heel 
even zweven, de schaats maakt licht en vrij. “De wereld gaat op schaatsen ”heette 
het in de middeleeuwen, wat betekende, dat de wereld op zijn kop stond. De mens 

liep over het water en dat wonder veranderde alles, zelfs de moraal en 
maatschappelijke orde. 

 Op het ijs viel eeuwenlang de strenge hiërarchie van de vaste grond weg, iedereen 
was gelijk, regent en pauper, schaatsten gebroederlijk naast elkaar. Pas in de 19 de 
eeuw ging de elite er toe over eigen ijsclubs en ijsbanen te stichten, met strenge 

ballotage. 
In een wereld, waar alles aan kerk en geloof was gebonden, was het ijs profaan 

(betekent werelds -niet kerkelijk).Er bestonden geen christelijke ijsclubs. Op het ijs 
was de mens verlost van knellende morele wetten en religieuze geboden. Het ijs was 
een koude oase van vrijheid en ongebondenheid. In de Gouden Eeuw, toen de Kleine 

IJstijd voor fijne schaatswinters zorgde, werd schaatsenrijden een volksactiviteit. 
Hendrik Avercamp legde de ijspret vast, oer taferelen, die sindsdien tot het collectieve 

geheugen zijn gaan behoren, Hollandse pastorales (eenvoudige liedjes, muziek-
stukken, gedichten over het herdersleven) Hollands geluk, Hollands vermaak en 
verleidingskunst. 

Het schaatsen kwam uit Vlaanderen, een gewest, dat sindsdien op schaatsterrein 
hopeloos achterop is geraakt. In het noorden ontwikkelde het zich tot een protestante 

activiteit- toen de Brabander Romme opeens heerste op de langebaan, wekte dat 
alom verbazing. 
De katholiek sprong uit de band  tijdens carnaval, de protestant bevrijdde zich van de 

knellende banden na drie nachten stevige vorst. Op het ijs werden de afstandelijkste 
vrouwen plotseling aanraakbaar. Er mocht worden gedanst, gedronken en gesjanst. In 

de vrieskou bloeide de liefde. De ijsbaan was een plek om te hoeren en te snoeren, 
zuipen en gokken: liederlijke toestanden in een zo braaf land. 

Het is niet bekend, hoe ver de geschiedenis van het schaatsen als wedstrijdsport 
teruggaat. Sommigen zeggen, dat er al in de 14e eeuw om het hardst werd 
geschaatst, maar daarvoor bestaan geen bewijzen. Vaststaat dat er in de 16e 

eeuwhardrijderijen waren en in Friesland begonnen cafébazen in de 18e eeuw 
“kasteleinswedstrijden” te organiseren. 

De kortebaanwedstrijden vormen de basis van het Nederlandse hardrijden. In strenge 
winters trokken in de 19 de eeuw werkeloze vissers en landarbeiders langs de 
ijsbanen van Friesland en Noord- en Zuid-Holland, om te strijden om vorstelijke 

hoofdprijzen. Die varieerden van “spek en bonen” of gouden ballen, tot halve 
jaarsalarissen. Het kortebaanrijden was de eerste vorm van profsport in Nederland - 

met alle corruptie en handjeklap van dien. 
Pas tegen het eind van de 19e eeuw, werd wedstrijdschaatsen vooral schaatsen op de 
400 meterbaan. Sinds de glorieuze dagen van Ard Schenk en Kees Verkerk is 

Nederland daarin toonaangevend. Deze week bleek, dat veel van de kunstijsbanen 
verlies lijden en overheidssteun ontvangen. Daar het steun aan cultureel erfgoed 

betreft, mag dat voor het kabinet Rutte geen probleem zijn. Zo lang er geen nieuwe 
kleine ijstijd komt, zal de ijstraditie op het kunstijs bewaard moeten worden. Verder 
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blijft het hopen op de gelukzaligheid van natuurijs. Volgens  waarnemers beleven wij 

een periode van lage zonne/activiteit, wat de kans op een Elfstedentocht, die hoogmis 
van de Fries/Hollandse ijsreligie, aanzienlijk verhoogt. Op die dag zweeft Nederland 

van geluk en wordt het land EEN, in een bijna ondraaglijke lichtheid. 
  

  
Herman van Sambeek. 
 

 

Van de redactie. 
 

Hallo allemaal! 
 
Ik ben Josine, en zal in de toekomst Judith vervangen 
in de redactie van het clubblad. Ik heb ontzettend veel 
zin om dit te gaan doen. Ik ben al een aantal jaar lid 

van de ijsclub, en train ook nog elke week met veel 
plezier! Het enige wat ik deed voor het clubblad was 

het rondbrengen. Nu kan ik er eindelijk meer voor doen 
dan ze alleen maar rond te brengen.  
Zelf studeer ik in Amsterdam aan de opleiding Media, 

Informatie en Communicatie. Het lijkt me ook erg leuk 
om later bij de redactie van bijvoorbeeld een tijdschrift 

te werken, dan is dit toch een goed begin dacht ik zo!  
Ik ga mijn uiterste best doen voor het clubblad en hoop 
dat er nog vele leuke clubbladen zullen verschijnen in 

de toekomst.  
 

Groetjes Josine Putter  
 
 

Zijn er nog vrijwilligers die willen helpen bij het samenstellen van en het 
schrijven voor het clubblad. Laat dit dan weten aan Josine Putter of Peter de 

Jeu. 
 
Wilt u het clubblad niet meer in de bus en liever digitaal ontvangen? Stuur dan een 

mail naar clubblad@ijsclubuitgeest.nl 
 

 
 

Voorlopige planning 2011 clubblad 
 
Voorjaar editie - in maart in de bus  - Deadline Maandag 28 februari 

Zomer editie  - eind mei in de bus  - Deadline Maandag 25 april 
Begin seizoen - september in de bus  - Deadline Maandag 1 september 
Kerst editie  - voor de kerst in de bus  - Deadline Maandag 21 november 

 

mailto:clubblad@ijsclubuitgeest.nl
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De Elfstedentocht, ofwel de Tocht der Tochten. 
  
Enige jaren geleden stond er in een bekend landelijk dagblad hele leuke stukken over 

de schaatsenrijderij in het algemeen en de Elfstedentocht in het bijzonder. Men 
besloot die serie artikelen met een quiz van 11 vragen over die Elfstedentocht. Ik 

vond het best wel leuk deze vragen in ons clubblad te plaatsen om de leden de 
gelegenheid te geven, hieraan mee te doen. 
Bij meerdere foutloze inzendingen beslist het lot. Voor de winnaar is er een fles Friese 

Berenburger beschikbaar. 
  

Vraag nr. 1. Minne Hoekstra was in 1909 de eerste winnaar van de 
Elfstedentocht. Wat was zijn beroep? 

a. Bakker.  
b. Veehouder.  
c. Slager.  

d. Dominee  
Vraag nr. 2.  Piet Kleine eindigt in de Elfstedentocht van 1997 als vijfde, maar 

werd gediskwalificeerd, omdat hij een stempelpost miste. Welke? 
a. Sneek.  
b. Hindeloopen.  

c. Dokkum  
d. Franeker.  

Vraag  nr.3.  Drie schaatsers wonnen de Elfstedentocht tweemaal. Wie? 
a. Auke Adema,Coen de Koning en Evert van Benthem. 
b. Minne Hoekstra, Coen de Koning en Evert van Benthem. 

c. Minne Hoekstra, Auke Adema en Evert van Benthem. 
d. Minne Hoekstra, Coen de Koning en Henk Angenent. 

Vraag nr.4.  Wat moet minimaal de dikte van het ijs zijn, wil een Elfstedentocht 
kunnen worden verreden ? 

a. 12 centimeter. 

b. 13 centimeter. 
c. 14 centimeter. 

d. 15 centimeter. 
Vraag nr. 5. Drs. Jan Kuperus was als voorzitter van de Elfstedenvereniging de 
voorganger van Jan Sipkema. Hoeveel Elfstedentochten maakte Kuperus mee als 

preses? 
a. 0 

b. 1 
c. 2 
d. 3 

Vraag nr. 6. Wanneer mochten voor het eerst vrouwen meedoen aan de 
wedstrijd van de Elfstedentocht? 

a. 1947 
b. 1954 
c. 1963. 

d. 1985. 
Vraag nr. 7.  In 1940 had de Elfstedentocht vijf winnaars. Ze spraken in een 

café af hand in hand over de finish te gaan. Hoe heet deze afspraak? 
a. Het Akkoord van Sneek. 

b. Het Pact van Franeker. 
c. Het Akkoord van Harlingen. 
d. Het Pact van Dokkum. 
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Vraag nr. 8.  Wat is de oudste stad van Friesland? 

a. Sloten.  
b. Harlingen.  

c. Sneek.  
d. Stavoren.  

Vraag nr. 9. Welke Noorse schaatser begeleidde Johann Olav Koss op diens 
Elfstedentocht in 1997 om het Nederlandse publiek te bedanken voor jarenlange 
steun? 

a. Geir Karlstad.  
b. Adne Sondral.  

c. Rolf Falk-Larsen.  
d. Kai Arne Stensjemmet.  

Vraag nr.10.  Wie was tweede in de Elfstedentocht van 1986? 

a. Jos Niesten.  
b. Jan Kooiman.  

c. Rein Jonker.  
d. Henri Ruitenberg.  

Vraag nr.11.  Hoe lang deed winnaar Henk Angenent over de Elfstedentocht van 

1997? 
a. 6 uur, 34 minuten en 47 seconden.  

b. 6 uur, 49 minuten en 18 seconden.  
c. 7 uur, 16 minuten en 22 seconden.  
d. 7 uur, 28 minuten en 58 seconden.  

  
 

Nadat dit clubblad u hebt bereikt heeft u 14 dagen de tijd om u goede oplossing te 
zenden naar mijn email adres: H.van.Sambeek4@kpnplanet.nl 
  

Veel succes. 
  

 
 

http://www.elfstedentocht.sitepark.nl/
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Schaatsen 
Zondag 14 november om 18.00 uur begon de clubwedstrijd voor de ijsclubs Limmen 
en Uitgeest. Het was een mooie tijd om te starten en de omstandigheden zagen er 

goed uit: geen wind. De schaatsers hadden er zin in. Het resultaat mag er ook zijn. 
Veel persoonlijke records. Bij de langere afstanden sloeg het ijs behoorlijk aan. Maar 

met al een avond om op terug te kijken. 

100m 300m   500m 
Stevan Schot    14,26 38,87    1.11,15* 
Loes Spiegeler 14,56* 39,62  1.07,66* 
Marjolein Weeland 14,74* 48,32   1.11,51* 
David Lensen 14,98 42,03*  1.18,16 
Roos de Boer 15,44* 42,36* 1.17,44* 
Stan de Vries 15,47* 40,61* 1.12,58* 
Femke Jongenotter 15,67* 42,06*  1.18,95* 
Joris Groen 16,04* 42,09* 1.22,57* 
Sjoerd Rienks 16,51*  43,51*  1.20,61* 

500m     1500m 
Ruud v. Egmond 42,94*  2.16,52* 
Roei Stam   43,82  2.17,69 
Kees Molenaar  46,48  2.22,82  
Koen v. Egmond 47,24  2.23,37*  
Nancy Molenaar  47,96  2.29,35*  
Josine Putter  51,92* 3.03,65"  
Pauline Jonker  57,88  3.05,79  
Tessa Kortekaas  59,24   3.19,34  
Rosanne Terol  1.01,82 3.35,39 

  500m      1000m 
Arjan Vonk  50,90* 1.48,65* 
Erik Jak  54,15* 2.12,53 
Sanne Veenboer  54,35  1.54,36* 
Joeri Weidmann  54,63* 2.03,25* 
Jordi Roelofs  58,89  1.55,22* 
Joni Krom  59,28  2.04,20 
Eline Vonk   1.03,15* 2.10,14* 
Jamie de Vries  1.03,29 2.07,39*  
Daphne Vijn  1.06,84 2.12,71  
Mabel Holkamp  1.10,00* 2.24,59*  
Paul Snijder  1.10,13 2.29,48*  
Kelly Zonneveld  1.11,86  2.22,16*  
Wouter Rienks  1.14,80* 2.27,13*  
Jamie Rozema  1.15,17 2.27,77* 
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De doorgeefpen 
 
 
 

 

1. Wat is je naam:      Loes Spiegeler 
2. Wat is je adres:      Haverkamplaan55, Uitgeest 

3. Wat is je geboorteplaats:    Uitgeest 
4. Hoe oud ben je nu:    ik ben 11 
5. Heb je nog broers/zussen:   ik heb 1 broertje Bob, hij is 9 

6. Wat zijn je hobby‟s:     Schaatsen, tennis, zingen en 
buitenspelen. 

7. Op welke school zit je nu:   De wissel in groep 8 
8. Wat is je lievelingseten:     Kaiserschmarrn uit Oostenrijk 
9. Voor welk tv programma blijf je thuis:  voor geen een! 

10.Wie is je idool:     Nienke van de Berg  
11.Wat voor muziek houd je:    Super veel muziek 

12.Wat zou je doen als je een 1 miljoen heb Een deel geven aan kinderen in 
gewonnen:       andere landen die het slecht 

hebben en van de rest gaan we op 
vakantie.     

13.Welke sporten beoefen je nog meer naast  Tennis. 

schaatsen: 
14.Waarom heb je gekozen voor schaatsen:  mijn moeder zei tegen mij  

´misschien is het leuk om op 
jeugdschaatsen te gaan en toen 
ging ik erop en toen vond ik het 

steeds leuker en werd ik er ook 
beter in!` Omdat ik het altijd al 

heel tof vond.  
15.Je hebt een hekel aan:     Schelden  
16.Je kunt genieten van:     Lekker bergen beklimmen in de  

vakantie 
17.Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:  In het outdoor park klimmen en 

         klauteren! 
18.Je zou eventueel emigreren naar:   Oostenrijk, kan ik in de zomer  

bergen beklimmen en in de winter 

skiën. 
19. Je hebt bewondering voor:    mijn moeder 

20.Je kunt absoluut niet:     spullen zoeken   
21.Wie is je favoriete schaatser/ster:   Marianne Timmer 
22.Wat wil je later worden:     schaatsster of dierenarts 

23.Wat is je favoriete vakantie bestemming:  Oostenrijk  
24.Hoe lang zit je al op schaatsen:   2 jaar jeugdschaatsen en 1 jaar lid 

van de ijsclub. 
25.Wat is je leukste kamp ervaring:  Groep 8 kamp van de Wissel 
26.Aan wie geef je pen door:   Kelly Zonneveld 
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Wie 

 Was …………………   Piet Kleine 
      

       
 
Legendes worden geboren tijdens grote toernooien, schaatsers worden onsterfelijk 

tijdens de olympische spelen, de wereldkampioenschappen en de Elfstedentocht. 
Piet Kleine uit het Drentse Kerkenveld rijdt zich op die momenten in de 

onvergetelheid. 
Maar er is altijd meer geweest, de nimmer aflatende liefde voor het 
schaatsen wint het bij hem altijd. Alleen daardoor kan de sympathieke Drent 

dertig jaar aan de top blijven. Bij de overgang naar een volgende eeuw, sport 
Kleine nog steeds op een manier zoals sporten misschien ooit wel bedoeld is. 

alles heb je over voor dat ene moment dat het vanzelf gaat zo zegt hij. 
 
Goud en zilver tijdens de olympische spelen van 1976 en wereldkampioen in datzelfde 

jaar. Het zijn slechts een paar hoogtepunten in de lange carrière van Piet Kleine. Hij 
wordt nationaal kampioen, wint in 1980 bij de olympische spelen in Lake Placid nog 

weer zilver en wordt verassend Nederlands kampioen op de marathon. Dertig jaar al 
bepaald topsport zo het leven van Piet Kleine. Hij blijft er nuchter onder, een keer 

maar denkt hij dat het op is en overweegt serieus om te stoppen. 
Terugkijkend, praat de inmiddels 48 jarige Piet Kleine vrijuit over zijn sport, wars van 
superlatieven. Zijn beide kinderen vangen af en toe iets op en zien wel eens wat, 

maar zelfs zij spullen van Piet Kleine niet horen hoe mooi het allemaal vroeger was en 
hoe geweldig papa het allemaal heeft gedaan. 

Zoon en dochter schaatsen niet, ze voetballen beiden. En papa vindt dat wel prima zo, 
ook daar kan hij van genieten. 
Piet Kleine uit Hollandscheveld voetbalt in zijn jonge jaren zelf ook, gewoon omdat 

zijn kameraden dat ook allemaal doen. Maar omdat Kleine nogal lang is voor zijn 
leeftijd en wrakke knieën heeft, wordt hem geadviseerd om te gaan fietsen en zich 

aan te melden voor droogtraining bij de plaatselijke ijsclub. Kan hij sterkere 
beenspieren krijgen. De arts die hem destijds dit advies heeft gegeven, heeft niet 
kunnen bevroeden waartoe dat uiteindelijk zal leiden. 

Piet Kleine blijkt al snel een verdienstelijk wielrenner en ook op de schaats drukt hij al 
gauw de neus tegen het venster. In 1968 komt Piet Kleine vanuit de regio in beeld 

voor oranje, al in zijn eerste jaar bij de junioren wordt hij kampioen van Nederland en 
meldt zich als een van de opvolgers van Ard Schenk, Jan Bols en Kees Verkerk. 
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Profschaatsen 

 
Piet Kleine komt in 1972 in de kernploeg met Leen Pfrommer aan het roer. Een jaar 

later wordt hij achter Jappie van Dijk al tweede tijdens het NK, het is een roerige tijd, 
Ard Schenk, Kees Verkerk en Jan Bols wagen zich aan een kortstondig avontuur als 

prof. 
De mannen waren hun tijd ver vooruit, jammer dat het grote publiek daar toen nog 
niet helemaal klaar voor was en dat het vijfentwintig jaar heeft geduurd voordat dit 

geaccepteerd is. het is destijds niet op een juiste manier gepresenteerd en ook de 
pers bracht het niet goed over. Plotseling leek voor de buitenwereld het bedrag dat 

een man als Ard Schenk in zijn sport verdiende, veel belangrijker dan de prestaties 
die hij leverde, je kunt nu niemand meer de schuld geven van het fiasco, het is alleen 
maar jammer dat niet iedereen al klaar was voor de dingen die op dit moment wel 

gebeuren binnen het schaatsen. Voor de schaatsport in Nederland hebben we nu een 
goede ontwikkeling, anders zou er nu heel veel talenten buiten de boot vallen…….. 

 
De reglementen 
 

Van 1973 tot 1981 staat Piet Kleine op een keer na ziek altijd op het podium tijdens 
het nationaal kampioenschap. Eenmaal wordt hij zelf Nederlands kampioen, andere 

keren kan hij de kloof die mannen als hans van Helden, Hilbert van der Duim en Harm 
Kuipers op de korte afstanden slaan niet meer overbruggen. Op de 500m kwam ik 
altijd tekort. Een keer won ik de 1500m en was prompt Nederlands kampioen. 

Piet kan zich er bij neerleggen, als hij op een sportieve manier het onderspit moet 
delven, het zit hem nog steeds niet lekker dat hij in zijn loopbaan een aantal keren 

slachtoffer werd door toepassing van enkel reglementen. Mijn kansen tijdens de 
Europese kampioenschappen verspeelde ik daardoor in 1974 in Eskistuna zo op een 
de eerste dag omdat ik na een val in de verkeerde baan over de streep kwam. 

Niemand heeft er nadeel van gehad, maar voor mij was het een ramp, het toernooi 
was naar de knoppen. Ik reed de 500m al boven de minuut, werd daarvoor ook nog 

gestraft en mocht niet meer starten. Hetzelfde gevoel heb ik nog steeds na de 
Elfstedentocht van 1997, niemand heeft er ook maar voor of nadeel van gehad dat ik 
een stempelpost miste, natuurlijk ik ben in de fout geweest. Maar vind ik het nog 

steeds jammer dat de organisatie zo star is gebleven, ze durven niet openlijk de hand 
in eigen boezem te steken en toe te geven dat de zaak niet goed voor elkaar was….. 

 
 

                     
 
 

Succes 
 

Een heel enkele keer maar heb je als schaatser het gevoel dat het allemaal vanzelf 
gaat in 1976 had ik dat gevoel wel, al voor de olympische spelen wist ik dat het 
succes er aan zat te komen. Alles ging perfect, elke klap was raak. Na de gouden en 

zilveren medaille in Innsbruck won ik dat seizoen in Heerenveen als niet sprinter ook 
nog de wereldtitel. Voor mij is dat het hoogtepunt geworden, ik reed dat jaar nog 

twee wereldrecords ook. 
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Het succes leverde me zelfs een baan op, ik was tot die tijd stukadoor en had na elke 

winter weer het probleem om opnieuw werk te vinden. In een interview zei ook dat ik 
eigenlijk vast werk zou moeten hebben om nog beter te kunnen presteren. Ik liet me 

ontvallen dat postbode me wel wat leek en kreeg meteen een paar aanbiedingen. 
Ik leerde het seizoen daarop ook hoe snel succes weer voorbij kan zijn. Het jaar na de 

olympische spelen ging het plotseling helemaal niet goed meer, ik reed gewoon heel 
slecht. Het was allemaal kommer en kwel, ik wilde ook niet liever dan het bijltje er bij 
neergooien. Ik kwam er gewoon niet meer uit wat eigenlijk allemaal mis was gegaan. 

Nu weet ik dat het veel te hectisch voor me is geweest. Vooral ook omdat de 
begeleiding nog lang niet zo was zoals dat nu is. 

Om het een en ander recht te zetten, begon ik dan toch weer, maar pas in 1981 was 
ik bij de olympische spelen in lake Placid terug bij de top. Dat Eric Heiden toen vijf 
gouden medailles won, gaf aan dat hij gewoon sterker was dan ik en daar kon ik 

vrede mee hebben. Achteraf weet ik niet of hij wel z‟n talent was, maar het was hoe 
dan ook effectief wat hij deed. Technisch was het niet volmaakt als je hem vergelijkt 

met bijvoorbeeld Koss. 
In 1981 zet Piet Kleine een punt achter zijn loopbaan als langebaanschaatsen. Vijf 
jaar raakt hij de schaatsen niet eens meer aan, de nadruk komt op het wielrennen te 

liggen. Ik heb van die beslissing nooit spijt gehad, ik was het schaatsen, het vele 
reizen en alles er om heen meer dan zat. Voor een paar belangrijke wedstrijden moest 

ik zolang en zoveel aan de kant zetten, dat kon ik niet meer opbrengen. Ik was op dat 
moment heel blij dat ik de spanning kwijt was dat alles precies op die bepaalde dag 
moest gebeuren, omdat anders de rest van het seizoen naar de knoppen kon zijn. 

Toen het marathonschaatsen op kwam zetten, hebben ze echt op me in moeten 
praten om dat te proberen. Eerst viel het nog niet eens mee, maar ik begon het toch 

al hartstikke leuk te vinden ook lukte het een keer niet, dan kreeg ik de week daarop 
wel weer een kans. 
Als Piet Kleine in 1998 overweegt om dan toch ook met de marathon te stoppen, 

krijgt hij onverwachts een lucratieve aanbieding van een nieuwe ploeg. Voor 
Elfstedenwinnaar Henk Angenent en René Ruitenberg mag Kleine samen met Jan Eise 

Krompkamp het vuile werk opknappen, zelf heeft hij geen enkele moeite om zich in 
die rol te schikken. 
De drijfveer om te sporten is voor mij altijd geweest dat ik me er lekker bij voel. Als 

dat niet meer zo zou was ik allang gestopt. Het maakt voor mij niet uit of ik fiets of 
schaats, ik geniet er elke dag van als ik in beweging ben. Tegenwoordig tennis ik af 

en toe en heb dan hetzelfde gevoel. 
 
 

 

 

 

 

De Elfstedenboom of Elftenenboom 
 
In deze aflevering van ons mooie blad even geen interview. Veel andere activiteiten 

hebben mij er toe gebracht deze keer iets anders ter tafel te brengen. 
Het is nog november als ik dit stukje schrijf maar het is al koud, zo koud zelfs dat ik 
me deze week heb gehaast de landijsbaan onder water te laten zetten. Ik hoop 

redelijk op tijd om bij eventueel doorzetten van het koudefront een ijsvloertje te 
hebben. 

Als via de krant of tv de weerberichten doorkomen worden vele schaatsliefhebbers 
wat zenuwachtiger. Ook wordt er snel gesproken over marathons op natuurijs, over 
dorpentochten en de Elfstedenkoorts breekt daarna snel uit. 
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Ook bij mij begint het dan te kriebelen en snel schat ik dan mijn conditie in. Hoe sta ik 

ervoor als op korte termijn Koning Winter gaat regeren. Jarenlang probeer je toch je 
duurvermogen op peil te houden met de soms utopische gedachte dat de 

Elfstedentocht er weer zou komen. 
Met respect voor al die alternatieve tochten in het buitenland. Ze kunnen niet in de 

schaduw staan van de Nederlandse Tocht der Tochten. Een Elfstedentocht is geen 
tocht waarbij je rondjes rijdt op een meer ergens ver weg. Neen, het is juist de 
heroïsche gedachte om in een dag ruim 200 km te rijden in een telkens veranderend 

Fries landschap. 
Met plezier denk ik terug aan de momenten dat ik daar aan deel mocht nemen. In 

1963 was ik nog te jong en hing aan de radio thuis op de boerderij met de gedachte 
ooit nog eens zo‟n tocht te willen rijden al moest het op je wenkbrauwen. Omdat het 
er 20 jaar niet van gekomen was stond er in 1984 in een of andere krant een 

advertentie, gericht aan alle schaatsliefhebbers of ze alstublieft lid wilden worden van 
de Friese Elfstedenvereniging. Met een lichte hoop maar meer met de gedachte dat 

het er niet van zou komen, werd ik lid. Het werd lidnummer 6807. Bijzonder is dat 
juist dit nummer nu het meest genoemd wordt. Bij toeval hetzelfde nummer is van 
een van de hoofdrolspelers in de film “De Hel van ‟63 ” Hij noemt dan mijn 

deelnemersnummer: 6807. 
Ik wist in 1984 niet dat er in 1985 al een Elfstedentocht zou worden uitgeschreven. 

Herstellende van een herniaoperatie en nog maar een paar jaar lid van de 
schaatstrainingsgroep van Uitgeest was ik destijds ook nog niet in mijn beste doen. 
De eerste Elfstedentocht 1985 werd een van de mooiste dagen van mijn leven. In 

mijn tuinhuisje staan tientallen bekers en liggen of hangen meer dan honderd 
medailles en ander blikwerk, maar ik zou ze allemaal inleveren voor een kruisje. Mijn 

vrouw zegt altijd dat alle bekers en andere trofeeën in de kliko gaan als ik er niet 
meer ben. Ik hoop dat er een uitzondering gemaakt wordt voor de drie 
elfstedenkruisjes die in huis hangen. 

Vorig jaar vierde de vereniging De Friese Elf Steden haar honderdjarig bestaan. Ze 
werden koninklijk onderscheiden. Daar moest wat mee gedaan worden vonden een 

paar leden van ons genootschap ”De zilveren Boom” 
Nu zal ik eerst even vertellen wat dit genootschap, waar ik ook lid van ben, eigenlijk 
doet. 

Wij proberen als groenvaklieden het gebruik en de toepassing van alle soorten bomen 
te promoten. Het groen daardoor te verrijken en divers te maken. Dat doen we door 

excursies naar parken in den lande te organiseren, kennis uit te wisselen en af en toe 
een boom te planten bij onze gastheren. Er zijn soms ook bijzondere gelegenheden 

waarbij het planten van een (herinnerings)boom op zijn plaats is. In  2009 werd door 
ons genootschap ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van De Friese Elf 
Steden vereniging een boom aangeboden. 

Dat moest een boom zijn gerelateerd aan de schaatssport. 
Het werd een beukenboom omdat de meeste houten noren en doorlopers van 

beukenhout worden gemaakt en omdat het een boom is die het gevoel van de mens 
aanspreekt. De beuk werd op 18 maart tijdens de landelijke boomplantdag dichtbij de 
Zwettehaven in Leeuwarden geplant. Dat is vele malen de startplaats geweest van 

de tocht der tochten en het bestuur van de gemeente en de Elfstedenvereniging 
waren daarbij aanwezig. 

Bij de boom werd uiteraard een herinneringsbordje geplaatst. Bij die gelegenheid had 
ik een bijpassend stukje tekst geschreven en mocht het gedicht namens de beuk ter 
plekke voordragen. 



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   Winter 2010 

 
18 

DE ELFTENENBOOM  
 
Koninklijk mag ik u noemen 
100 jaar in uw bestaan 
IJssporters die u roemen 
Elf steden hier te gaan 
Zij die het mochten beleven 
Op de schaats bij dag en nacht 
Hoogtepunten hen gegeven 
Friesland heeft dat voortgebracht 
200 kilometer, gekromde ruggen 
In één dag wel te verstaan 
Schaatsend, vechtend, overbruggen 
Tijd heeft nooit zo stil gestaan 
Laat mij vanaf nu getuigen 
Op deez’ plek, de waterkant 
Dat ik mee zou mogen juichen 
Voor het rijdend ledenbestand 
Vaak gehuld in gladde pakken 
Gaan gladde ijzers mij voorbij 
Aan mijn gladde stam en takken 
Glimt vanzelf een trots in mij 
Met hun moed in mijn gedachten 
Van de Zwette tot Dokkumer Ee 
Over meren en door grachten 
Rijd ik met de schaatsers mee 
Dan word ik ook bevangen 
Door een ijskoud, warme greep 
En een onbedwingbaar verlangen 
Hen te trekken over de streep 
Sneeuwt en vriest het hier te velde 
Ziet men mij bij volle maan 
Kan ik u bij voorbaat melden 
Zal een zilveren boom ontstaan 
Hopelijk moge mijn aanblik boeien 
Met elf wortels zonder schroom 
Die hier aan mijn stamvoet groeien 
Ik word spontaan elftenenboom. 
 
Nico Brantjes (lid nr.6807) 
  
  

 

 



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   Winter 2010 

 
19 

  



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   Winter 2010 

 
20 

 

 

Namens de redactie: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fijne feestdagen allemaal !



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   Winter 2010 

 
21 

Hoi allemaal, 

 
Ik ben Femke Jongenotter ik ben een nieuw clublid. 

Ik ben 11 jaar en 3 december word ik 12. 
Ik schaats dit jaar voor het eerst op de echte ijsclub. 

Op m'n 9de ben ik begonnen bij het jeugdschaatsen. 
Ik zit op Kornak in groep 8. Mijn hobby's zijn: zingen, dansen, tekenen & 
buitenspelen. Verder zit ik op het zangkoor Laser en speel ik gitaar. Als ik moest 

kiezen wat ik het leukste vind dan kies ik voor schaatsen! 
Ik heb een broertje (Jacco) en een zusje (Meike). Jacco is 10 en Meike is 8. Zij 

schaatsen bij het jeugdschaatsen. 
Vroeger heb ik getennist maar ik vind schaatsen leuker. 

Mijn neef (Joeri) schaatst ook. Ik was een keer mee naar een wedstrijd van hem en ik 
vond het heel leuk! Ik dacht dat wil ik ook doen! 
De zomertraining was soms wel heel zwaar maar ik dacht aan het ijs toen zette ik 

gewoon door! 
Ik vind de schaats wedstrijdjes heel leuk (vooral als ik mijn PR verbeter)! 

Samen met Marjolein en Joris doe ik ook mee met het marathon schaatsen. 
Tot ziens op de ijsbaan!!! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Beschrijving foto 1:      Beschrijving foto 2: 

Mijn 1ste jeugd wedstrijdje samen met Marjolein. Op vakantie met de cowboyhoed op. 

 

Groetjes Femke. 
 

Nieuw Lid 
 
Ik ben Joris Groen, ben 11 jaar en zit in groep 8 van de Binnenmeer. 

Vorig jaar heb ik schoolschaatsen gedaan en sinds mei train ik mee bij de IJsclub. 
Ik vind het erg leuk, daarmee bedoel ik de training en ook de wedstrijden. 

Ik heb nu 2 x een wedstrijd gereden. Was wel erg zenuwachtig. 
Mijn favoriete schaatser is Bert Verduin (mijn oom), die was marathonschaatser maar 
is nu gestopt. 

Soms ga ik met hem op zondag schaatsen. 
Ik vind dat de club leuke dingen doet, zoals de vossenjacht en nu het sint-kerstspel. 

Verder weet ik niets meer maar vind de IJsclub gewoon heel gezellig en hoop zelf een 
goeie schaatser te worden. 

Misschien wel zo goed als Sven Kramer, haha!!!  

  
groetjes Joris Groen.  
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Natuurijs begin december 2010. 

 
Een nieuwe jas voor ijsmeester Nico Brantjes. 
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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: 

  

  

  

  

  

……………………………………….. 

 

 

  



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   Winter 2010 

 
25 
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Vossenjacht 
 
Op zondag 17 oktober stond er voor de (jongste) jeugd van de trainingsgroep een 

„Vossenjacht‟ op het programma. Tijdens een vergadering na de zomervakantie van 
de jeugdcommissie werd dit leuke idee geopperd om de nieuwe leden kennis te laten 

maken met de rest van de groep. Maar hoe gaat dat ook al weer, zo‟n vossenjacht?? 
De mannelijke crew van de jeugdcommissie (bestaande uit Roel S,  Bas P en Mike de 
V) hadden een aantal mooie locaties in het oude dorp uitgezocht voor de vossen,  

welke de jeugd kon vinden door een cryptische beschrijving van de plek op te lossen. 
Bij elke vos kon door het juist uit voeren van een opdracht een letter worden verdient, 

welke uiteindelijk een woord zouden vormen.  
Om dit te laten slagen hadden we natuurlijk wel wat hulp nodig van de rest van de 

leden!  Maar hoe krijg je iemand zo gek om op een zondagmiddag in een vreemde 
outfit midden in het dorp te gaan zitten!? Tot onze grote verbazing was dat niet zo 
moeilijk! Om 13.00 uur verzamelde alle vossen bij het clubhuis  voor de laatste 

instructies.   
Even een voorstelrondje van onze vossen: 

Olifant (Tessa Kortekaas), Aap (Jan 
Ottens), Bruid en Bruidegom 
(Bonnie de Vries en Joost Burger ), 

Strenge schooljuf (Pauline Jonker), 
Oranje supporter (Marcel Vosse), 

Visser (Koen van Egmond), 
Schaatsers (Mike Wagenaar en 
Ruud van Egmond), Opa en Oma 

(Bas Pepping en Mike de Vries), 
Duiker (Rob de Vries) en zwerver 

(Roel Stam) (zie foto‟s) 
Zo‟n 14 pupillen gingen om 14.00 
uur in groepjes van 3 het dorp in. 

Het weer werkte prima mee, strak blauwe lucht en een heerlijk zonnetje, wat wil je 
nog meer? Met Inge, Anne en Daphne zijn we, nadat alle groepen op pad waren, door 

het dorp gaan fietsen om te kijken hoe het ging. Sommige groepjes hadden al snel 
een groot deel van de vossen gevonden, bij andere duurde het wat langer. 
Ondertussen had Aap Jan al een banaan van omwonende kinderen aangeboden 

gekregen, schrok een mevrouw zich dood toen ze Roel voor echte zwerver aan zag, 
werden opa en oma voor echte bejaarden aangezien en dacht iedereen dat Marcel gek 

was geworden. Aan het einde nog even een groepje kwijt, maar het bleek dat Koen 
het laatste groepje vis les aan het geven was… 
Bij terugkomst bij het Cor Groen Honk was iedereen druk met het oplossen van de 

puzzel om van de 10 letters het juiste woord te maken (Sven Kramer!) Al met al een 
geslaagde middag 

Ondertussen zijn we met de jeugdcommissie al weer druk bezig om de volgende 
dingen te organiseren. Zo zal er op zaterdag 11 december weer Sinter-Kerst worden 
gevierd en zijn we bezig met een kamp in het voorjaar. Hier horen jullie snel meer 

over! 
 

Nancy Molenaar 
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Wist u dat…? 
 

- Josine en Pauline mee hebben gedaan aan het westelijk kampioenschap 

marathon?  

- Zij 6e en 7e waren geworden? 

- En 1e en 2e van Uitgeest? 

- Tessa niet op vrijdagavond kan marathonnen, omdat zij dan vroeg naar bed 

moet? 

- Dit moet omdat zij zaterdag anders niet uit kan? 

- Tessa en Ruud het liefst afspreken om op slangensafari te gaan? 

- Zij dan op zoek gaan naar tuinslangen? 

- Roel graaf wilde avondjes wil ezelen? 

- Joost Pepping graag zijn broer Bas achterna wil gaan en ook lid van Uitgeest 

wilt worden? 

- Veel leden naar een wedstrijd gaan om een potje te kunnen ezelen? 

- Iedereen dan vals speelt, behalve Pauline? 

- Koen dan graag ezel op zijn voorhoofd heeft staan? 

- Ruud vaak blauwe nagellak op doet in verband met de ijsclub kleuren? 

- Ruud ook graag flirt met de meiden van Limmen? 

- Zij dan wel make-up op moeten hebben? 

- Hij ze anders niet mooi vindt? 

- Hij Tessa en Pauline ook niet mooi vond toen zij geen make-up op hadden? 

 

En dat…?  
 

- De meeste oudere jeugdleden het liefst Immer Gerade Aus gaan?  

- Zij dit volgend jaar ook zeker van plan zijn? 

- Pauline van Bunnypakjes houdt? 

- Dit komt omdat zij zich altijd het haasje voelt? 

- Maar dat zij Josine een ontzettend leuk kind vindt? 

- Koen van Egmond een zere knie heeft als het erop aankomt? 

- Hij toch 1 keer gestart is bij de marathon? 

- Er helemaal apart gedweild moest worden? 

- De machine niet het verschil wist tussen dweilen en kwijlen? 

- Koen dit ook niet meer weet?  

- Rob de Vries hier getuige van was?  

- De IJsclub Uitgeest tegenwoordig erg fanatiek is met het marathon schaatsen? 

- Wij bijna de meerderheid zijn van alle deelnemers? 

- Er een paar jongens dit jaar nieuw zijn begonnen? 

- Wij Marcel Vosse, Roel Stam en Koen van Egmond daarom welkom heten op 

deze vrijdagavond in Alkmaar?  

- Wij hopen dat ze hard trainen om net zo goed als Mike en Ruud te worden in 

deze marathon? 

- Wij hier natuurlijk veel vertrouwen in hebben? 

- Dit niet de enige leden van Uitgeest zijn die mee doen? 

- Het hele Betsie peloton natuurlijk ook weer van de partij is? 

- Zij weer een top seizoen gaan schaatsen? 

- Zij dit niet kunnen zonder hun coach Rob de Vries en trainen Kees Molenaar? 

- Zij daarom ook heel erg blij met hen zijn? 
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- Het Bestie peloton niet alleen op vrijdagavond op de ijsbaan is om een 

marathon te schaatsen? 

- Zij ook met volle enthousiasme medeclubleden aanmoedigen? 

- Deze clubleden hier erg blij mee zijn? 

- Zij bang zijn straks niet meer zonder de aanmoediging te kunnen rijden?  

- Zij niet bang hoeven te zijn? 

- Het Betsie peloton ze altijd zal aanmoedigen? 

- Het dit jaar weer erg gezellig is op de maandagavond in de auto van fam. de 

Vries?  

- Rob en Mike ‟s avonds met piepende oren naar bed gaan? 

- Zij ‟s nachts soms wakker schrikken omdat zij de stem van Inge dan weer 

zomaar horen? 

- Fam. de Vries altijd erg gezellig is? 

- De familie dit jaar is uitgebreid op de ijsbaan? 

- Het jongste familielid ook lid is geworden van de ijsclub? 

- Wij erg blij zijn met nog een de Vries, genaamd Stan? 

- Zij niet meer de enige familie zijn op de ijsclub? 

- Roel ook al zijn familieleden weer meeneemt naar de ijsbaan? 

- Wij hier ook heel erg blij mee zijn?  

- Net als dat we weer erg blij zijn met alle andere nieuwe leden? 

- Wij alle nieuwe leden van harte welkom willen heten en hopen dat ze de tijd van 

hun leven op de ijsclub zullen beleven? 

- De jeugdcommissie hier wel voor gaat zorgen? 

- Zij namelijk al een hele leuke kamplocatie hebben gevonden? 

- Zij er nu al met veel zin naar uit kijken? 

- Wij hopen dat alle jeugdleden hier ook naar uit kijken? 

- Dit weer een ervaring wordt om nooit meer te vergeten? 

- Er binnenkort een weblog wordt bijgehouden waarbij IJsclub Uitgeest de 

hoofdrol in zal spelen? 

- Dit een schoolopdracht van Josine is? 

- Josine zo‟n grote fan van de ijsclub is dat ze het zelf wil meenemen naar school? 

- U de blog kunt vinden op de volgende site: http://josineputter.blogspot.com/ ? 

 

 

http://josineputter.blogspot.com/


Clubblad IJsclub Uitgeest     -   Winter 2010 

 
31 

 

 



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   Winter 2010 

 
32 

 


