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Van de voorzitter 
 
De goedheilig man arriveerde 18 november in Uitgeest en dan weet een ieder die het ijs een warm 
hart toedicht, dat Koning Winter die geen zak nodig heeft, met daarin „ja wist ik het maar‟ en ook 
geen zwarte Pieten, spoedig hem zal volgen. Overigens stoort het mij, dat er in dit land stemmen 
zo nu en opgaan om toch eens op een andere wijze naar Sinterklaas en vooral naar zijn 
Pietermannen, die nu eenmaal zwart zijn, te kijken. Ik begrijp dit niet. Een gewortelde traditie als 
deze, hoor je door te geven aan de volgende generaties en niet ter discussie stellen. Dat de Pieten 
zwart zijn, heeft in dit geval niets met discriminatie te maken. 
 
Beide genoemden zijn bekenden van elkaar, maar komen nooit bij elkaar op de koffie. Sinterklaas 
kan namelijk slecht tegen de kou (heeft snel last van wintertenen) en Koning Winter verliest in de 
warme streken al snel veel van zijn lichaamsgewicht. Ik heb begrepen dat Sinterklaas weer velen 
gelukkig heeft gemaakt. Ofschoon hij ook zei, dat er in Uitgeest ook dingen staan te gebeuren, die 
hem verontrustte. Hopelijk zullen de bestuurders van onze gemeente die gemoedstoestand 
wegnemen. Geloof in eigen kunnen, standvastigheid en vertrouwen zullen voeren tot de slotsom. 
Het is voorrecht te wonen in de eigen magnificentie (heerlijkheid) Uitgeest en dat moet zo blijven. 
 
Ofschoon Koning Winter geen zak bij zich heeft met daarin „ja wist ik het maar‟ heeft hij zoiets ook 
eigenlijk niet nodig. Alleen al zijn arriveren alhier, is een „ja wist ik het maar‟. Ieder jaar vragen wij 
ons in enige vertwijfeling af, of hij voor ons wel gunstig gestemd is.  De laatste jaren hebben wij 
gelukkig geen klagen gehad. Het was jammer, dat op een gegeven moment de wind spelbreker 
werd (ook zo‟n element die te pas en te onpas zich wil manifesteren) anders hadden wij eindelijk 
weer eens de Molen-en Merentocht kunnen organiseren. Dat was dan de „fine fleur‟ op het seizoen 
geweest, maar nogmaals je kunt ook niet alles hebben in dit ondermaanse. Mocht hij ons dit jaar 
wederom welgezind zijn, dan zijn wij er klaar voor. Mocht b.v. de Molen-en Merentocht zijn beslag 
krijgen: het draaiboek is gereed. Ook het parkeerprobleem wordt opgelost, daar men daar op een 
weiland zijn auto kwijt kan. Start en finish willen wij zo dicht mogelijk aan het water hebben, zodat 
het deelnemersveld niet meer door het dorp hoeft te begeven. Daarom zou het geweldig zijn, dat 
wij hier eens de proef op de som zouden kunnen zetten. 
 
De nieuwe jacks voor begeleiders en andere betrokkenen van de club zijn besteld. Ook de 
ijsmutsen met als opschrift „IJsclub Uitgeest‟ zijn onderweg. Kortom, best een reden om trots te 
zijn, maar het is zaak om hierbij niet te lang stil bij te staan. Alertheid blijft immers geboden. 
Zoals ik in een van de eerdere clubbladen verwoordde, zijn alle leden benaderd over het dan al 
niet alsnog willen ontvangen van het clubblad. De reden was het financiële gedeelte, mede omdat 
de drukker had aangegeven dat alles weer duurder zou worden. Ikzelf heb pakweg ook een 
honderdtal leden hierover benaderd. Velen wilden graag nog het clubblad ontvangen (merendeel 
echte Uitgeesters, maar  toch ook een flink aantal vond de website of e-mail voldoende. Bij het 
schrijven van dit stuk waren alle resultaten bij mij nog niet bekend, maar wel kan al worden 
gesteld, dat met deze actie de club geld heeft verdiend. 
 
Indien u dit leest, zal het om en nabij de Kerstdagen zijn. De viering van de geboorte van het 
Kind, van Jozef en Maria, van de schapen, van de os en van de ezel, de kribbe en de stal. Vele 
generaties zijn met deze begrippen opgegroeid, maar is helaas aan erosie onderhevig. Velen in dit 
land kennen de oorsprong van dit verhaal niet meer en dat hoort niet. Of je nu gelovig of 
ongelovig bent is niet belangrijk, maar de oorsprong van alle christelijke feestdagen hoort een 
ieder in dit land woonachtig, te kennen. 
 
Dit alles teruglezend, heb ik de vrijheid genomen, enkele opmerkingen te plaatsen, die voor het 
reilen en zeilen van de ijsclub niet van belang zijn. Echter zo op het eind van het jaar, zijn deze 
mijmeringen in dit blad op persoonlijke titel wel te verdedigen. Tenslotte leeft de voorzitter niet bij 
het ijs alleen. Ik wens een ieder fijne, gezellige en gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2013. 

Herman van Sambeek. 
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Van de redactie 
 
„Ik ben blij, man‟, zijn de legendarische woorden van de Nederlandse atletiek sprinter Churandy 
Martina, toen hij op de Olympische Spelen in Londen net geen medaille haalde op de 200 meter. 
En diezelfde woorden galmen al een tijdje door mijn eigen hoofd heen. Ik heb heel veel stukken 
binnengekregen voor dit clubblad. Eigenlijk te veel, waardoor ik niet alle ingestuurde stukken heb 
gepubliceerd. Deze bewaar ik voor het volgende clubblad.  
 
Iedereen die mij stukken heeft toegestuurd, wil ik bedanken. Zonder jullie was het mij niet gelukt 
om een prachtig clubblad in elkaar te zetten. Mijn dank is weer groot en ik kan het niet in woorden 
uitdrukken. Jullie hebben van mij in ieder geval weer een heel gelukkig mens gemaakt. Er zijn veel 
leuke stukken geschreven, onder andere over buffelavonden, marathons en hardloop-
evenementen. Ook worden de nieuwe jeugdleden aan jullie voorgesteld en staat het baan-
verzorgingsschema voor de landijsbaan – mocht deze open gaan – hier in. Ik zou nog meer over 
de inhoud kunnen vertellen maar ik zal het kort houden, want jullie hebben nog veel te lezen. 
 
Wat ik wel nog even wil zeggen, is dat 1 december de palen weer in de grond van de landijsbaan 
zijn geslagen. Een groepje mannen heeft hiervoor gezorgd, zodat de landijsbaan onder water kan 
staan. Mocht het gaan vriezen dan kunnen wij mooi rondjes van 400 meter rijden. Mannen, 
namens IJsclub Uitgeest, bedankt!  
 
Als laatste wil ik jullie alvast een hele fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar toewensen. En niet te 
vergeten: 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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Van de redactie: uitslag inventarisatie clubblad  
 
Een prachtige actie met alléén maar winnaars! 
 
Hallo leden, adverteerders en overige lezers van ons geweldige clubblad, 
 
Zoals heel veel van jullie gemerkt hebben gaat er een en ander veranderen met betrekking tot het 
bezorgen van het clubblad. 
Afgelopen jaarvergadering is het besluit genomen om een persoonlijke inventarisatie te 
organiseren. Uitgangspunt van deze inventarisatie is dat het clubblad blijft bestaan in zijn gedrukte 
vorm zoals we dat al jaren gewend zijn. De doelstelling is een juist beeld te krijgen van de 
behoefte aan een papieren versie van het clubblad zodat geen onnodig drukwerk wordt verspreid. 
We zijn tenslotte met z‟n allen steeds volwassener aan het worden in de niet meer weg te denken 
digitale wereld. 
 
Genoemde inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden en daarbij zijn alle lezers van de 
papieren versie van het clubblad benaderd met de volgende vraag: hoe wilt u vanaf nu het 
clubblad ontvangen? 
Er zijn 4 mogelijke antwoorden, te weten: 
A – wenst geen blad meer; 
B – zoals gebruikelijk op papier; 
C – zoek het zelf op de website en 
D – toegestuurd via de mail. 
 
Van de 531 benaderde lezers volgt hier de uitslag op gestelde vragen: 

 op 44 adressen wordt het blad helemaal niet gelezen; 
 op 181 adressen blijft de papieren versie, zoals gebruikelijk, bezorgd; 
 op 78 adressen wordt het blad zelf via de website opgezocht en 
 op 228 adressen wordt het blad via de mail bezorgd. 

 
Wij van de redactie vinden dit een verbluffend positief resultaat van deze tijdrovende actie. 
We bedanken de bezorgers hartelijk voor hun welwillende en spontane medewerking aan deze 
inventarisatie. 
 
De mensen die aangegeven hebben via de mail het blad te willen ontvangen hebben inmiddels 
allemaal een bevestiging ontvangen zodat ook de doorgegeven e-mailadressen zijn gecontroleerd 
op juistheid. 
 
Deze actie: 

- Levert de club per editie van het clubblad behoorlijk wat eurocentjes op, omdat niet langer 
onnodig drukwerk behoeft te worden betaald. 

- Levert de bezorgers per editie van het clubblad tijdswinst, omdat echt alléén op de nodige 
adressen wordt bezorgd. 

- Levert het milieu een positieve bijdrage, omdat per editie een paar dozen papier minder 
worden verbruikt. 

- Levert mij persoonlijk per editie veel tijdswinst op, omdat ik in plaats van 531 bladen, nog 
maar 181 bladen hoef te verspreiden onder de bezorgers. 

- Levert de „Papieren‟ lezers nog jaren veel leesplezier zoals zij dat al jaren gewend zijn. 
 
Kortom: we ronden deze actie af met een prachtig win-win-win-win-win resultaat. 
 
Nogmaals aan iedereen die heeft meegewerkt: heel erg bedankt en voor iedereen die het blad, in 
welke vorm dan ook, leest: prettige feestdagen, een goed winterseizoen en veel leesplezier. 

Rob de Vries.  
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Nieuwe Jeugdleden  
 
Elk jaar komen er weer nieuwe enthousiaste jeugdleden bij. Deze nieuwe leden komen de ijsclub 
versterken tijdens het winter- en zomerseizoen. Om iedereen op de hoogte te stellen van onze 
nieuwe aanwinsten, stellen zij zichzelf hieronder voor.  

 
Thijs van Tol 
 

1. Hoe oud ben je?  11 

2. Wie is je favoriete schaatser/ster?      Sven Kramer 

3. Schaats je al lang? 

Ik was 4 jaar en toen had ik mijn eerste schaatsen  

al aan. Dat vond ik wel even wennen. Toen ik 8 jaar 

 was ging ik voor het eerst schoolschaatsen. Nu ben ik 

 11, zit in groep 8 en ik vind schaatsen leuk! 

4. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub? 

 Ik vind schaatsen stof! 

5. Wat vond je van de zomertrainingen?  

Leuk, maar af en toe wel vermoeiend hoor. 

6. Hoe gaan de wintertrainingen en de wedstrijden? 

Het is erg leuk met René. En mijn PR‟s zijn: 
100 meter:    16,15 sec 
300 meter:    45,18 sec 
500 meter: 1,12,66 min 
Maar dat wordt eind dit jaar zeker verbroken. 

 
Ik zit verder nog op tennis en korfbal en ik verheug me al op het sinter-kerst feest! 
 
Stijn Tromp  
 

1. Hoe oud ben je? Ik ben 11 jaar 

2. Wie is je favoriete schaatser/ster?  Sven Kramer 

3. Schaats je al lang?   Ongeveer 5 jaar 

4. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub? 

 Omdat ik het leuk vind en beter wil leren schaatsen. 

5. Wat vond je van de zomertrainingen? 

Ging wel. 

6. Hoe gaan de wintertrainingen en de wedstrijden?  

Goed, ik heb al een paar keer een PR gereden.  
 
Thomas Jongejans  
 

1. Hoe oud ben je? 10 jaar 

2. Wie is je favoriete schaatser/ster? Sven Kramer 

3. Schaats je al lang? 

Ik heb al twee jaar schoolschaatsen gedaan. 

4. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub? 

Omdat ik schaatsen leuk vind.  

5. Wat vond je van de zomertrainingen?  

Leuk, maar het hardlopen vond ik zwaar.  

6. Hoe gaan de wintertrainingen en de wedstrijden?  

De wedstrijden gaan nog niet zo snel.  

http://gallery.opdefoto.net/jsf/album/Schaatsen/28 okt 12 Limmen-Uitgeest/slides/2012-10-28-Limmen-Uitgeest-39801-003.php
http://gallery.opdefoto.net/jsf/album/Schaatsen/28 okt 12 Limmen-Uitgeest/slides/2012-10-28-Limmen-Uitgeest-39801-003.php
http://gallery.opdefoto.net/jsf/album/Schaatsen/28 okt 12 Limmen-Uitgeest/slides/2012-10-28-Limmen-Uitgeest-39801-003.php
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Bram Ursem 
 

1. Hoe oud ben je? 11 jaar 

2. Wie is je favoriete schaatser/ster? Sven Kramer 

3. Schaats je al lang? 

Na twee jaar schoolschaatsen, is dit het eerste jaar dat ik 

mee doe aan de wintertrainingen. 

4. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub? 

Omdat ik verder wil met schaatsen.  

5. Wat vond je van de zomertrainingen?  

Die heb ik nog niet meegemaakt.  

6. Hoe gaan de wintertrainingen en de wedstrijden?  

Die gaan wel goed.  
 
Ik zit in groep 8 van de Binnenmeer en heb drie broertjes; Thijn, 
Ries en Dax. Ik hoop dat het een strenge winter wordt, zodat we bij 
ons achter en natuurlijk op de ijsbaan kunnen schaatsen.  
 
 
Kira Vereschildt 
 

1. Hoe oud ben je?  10 jaar 

2. Wie is je favoriete schaatser/ster? Geen idee 

3. Schaats je al lang? 

Ik heb twee jaar bij het jeugdschaatsen gezeten en dit jaar 

voor het eerst lid van de ijsclub. 

4. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub? 

Omdat ik dit een gezellige ijsclub vind 

5. Wat vond je van de zomertrainingen? 

Leuk. 

6. Hoe gaan de wintertrainingen? 

Heel erg goed.  
 
 
Marco Schot 
 

1. Hoe oud ben je? 10 jaar 

2. Wie is je favoriete schaatser/ster? Sven Kramer 

3. Schaats je al lang? 

Nee, het is mijn eerste seizoen bij IJsclub Uitgeest. Ik heb ook 

een jaar bij In Balans gezeten en veel vrij geschaatst.  

4. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub? 

Ik wilde graag op schaatsen. 

5. Wat vond je van de zomertraingen? 

Leuk, veel geleerd. 

6. Hoe gaan de wintertrainingen?  

De wintertrainingen gaan goed, ik vind het leuk. Het gaat goed 

in de wedstrijden en ik heb al een paar PR‟s gereden. 
 
Ik zit op de Binnenmeer in groep 7. Ik heb twee broers; Stefan en Leon. Mijn favoriete voetbalclub 
is AZ. Ik judo elke week op vrijdag en ik doe daar ook mee met wedstrijden. Op zaterdagochtend 
schaats ik met René als trainer.  
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Hallo allemaal,  
 
Graag wil ik mij even voorstellen, of nou ja, eigenlijk opnieuw voorstellen. 
Ik ben David Lensen en sinds 2006 lid van de ijsclub. Vorig jaar ben ik 
gestopt met schaatsen, omdat ik naar de middelbare school ging. Ik zit op 
het Felisenum in Velsen-Zuid. Dit is een uur heen en een uur terug 
fietsen. Als ik thuiskom heb ik veel huiswerk dus veel tijd over, blijft er 
niet.  
 
Toen vonden we (mijn ouders en ik) het beter om even een jaartje te 
kijken hoe het ging. Om te wennen aan het fietsen en het huiswerk. En 
eigenlijk gaat het heel goed. Veel mensen vinden het maar raar dat ik 
helemaal in Velsen Zuid naar school ga, maar het is een super leuke 
school en veel leuke en gezellige kinderen en aardige leerkrachten. Dus 
om voor deze school te kiezen is echt een heel goede keuze geweest.   
 
Op een dag zat ik met mijn moeder mail te kijken en op dat moment kwam er een mailtje van 
Kees binnen met de vraag of ik komend jaar weer zou willen schaatsen. Ik heb toen meteen ja 
gezegd! Ik vind schaatsen echt onwijs leuk. Het enige verschil is dat ik nu op klapschaatsen rij. En 
tja, dat is wel even wennen. Maar goed, het gaat lukken. 
 
Mountainbiken vind ik ook erg leuk, alleen heb ik daar op het moment een beetje weinig tijd voor. 
En in februari gaan we meestal skiën, dat vind ik ook super leuk. Meestal gaan we naar 
Zwitserland maar dit jaar gaan we voor het eerst naar Oostenrijk, dus ik ben benieuwd. 
 
Verder hoop ik op een heel gezellig en mooi schaatsseizoen en natuurlijk hoop ik ook dat we dit 
jaar weer op natuurijs kunnen schaatsen! 
 
David Lensen  
 
 

Nieuw seizoen  
 
In de zomer heb ik op dinsdagavond samen met Joost en de andere jeugdleden, hardgelopen en 
schaatsoefeningen gedaan. En ik heb ook nog met mijn vader en moeder geracefietst. 
 
Ik ben dit jaar gestopt met voetballen. En daarvoor in de plaats ben ik in de winter twee keer gaan 
schaatsen. Op zaterdagochtend bij Kees en op maandagavond bij Tinus.  
De wedstrijden gaan erg goed ik heb dit jaar al een paar persoonlijke records gereden. Ik ben dit 
jaar ook begonnen met het rijden van marathons en ik vind het super leuk. Ik mocht ook meedoen 
aan het gewestelijk kampioenschap. 
 
Stefan Schot 
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De vroege zaterdagochtend  
 
Elke zaterdagmorgen zijn onze jongste leden al actief op de ijsbaan. Om half acht moeten ze op 
de ijsbaan zijn want voordat we het ijs op gaan, moet er een warming-up gedaan zijn. 
Hun ouders gaan ook graag vroeg uit de veren om, bij toerbeurt, hun naar Alkmaar te brengen. Zij 
kunnen even bijkletsen en vanuit een warme kantine met een bak koffie of thee naar de 
inspanningen van hun kroost kijken. 
 
Met wisselend enthousiasme komen ze aan, sommige nog gapend, anderen al heel druk. 
Is de groep compleet dan doen we gezamenlijk de warming-up. Een rondje om de baan (eigenlijk 
te weinig) en dan wat lenigheidsoefeningen. Oei, niet iedereen is even lenig (wat logisch is 
natuurlijk), maar dat we met bukken én rechte benen onze tenen niet kunnen raken…toch maar 
thuis flink oefenen? 
 
Het schaatsen aantrekken kost altijd wat tijd, ouders zijn hierbij een welkome hulp want de 
trainers willen hier niet teveel tijd aan besteden, want een deel van de rijders en rijdsters zijn  wel 
al snel op het ijs en deze moeten ook begeleid worden. Ook willen we op tijd beginnen want de 
tijd is om voordat je het weet. 
 
Vanuit het jeugdschaatsen zijn er 7 leden bijgekomen en hebben we een groep van 18 jonge 
schaatsers. Dit is een compliment waard aan de mannen en vrouwen die het jeugdschaatsen elk 
jaar weer enthousiast organiseren en de deelnemers leuke en leerzame lessen geven. Dat we elk 
jaar nieuwe jeugdleden bij de trainingsgroep krijgen is een bewijs dat ze het goed doen en hun 
enthousiasme weten over te dragen. 
 
Vanaf oktober zijn we al weer in training en zijn er drie clubwedstrijden geweest. Vele persoonlijke 
records worden er elke wedstrijd verbroken en daar zijn ze elke keer weer heel  blij mee. Onze 
gehele trainingsgroep is op de wedstrijden een leuke groep. Ze moedigen elkaar fanatiek aan en 
bij teleurstellingen vangen ze elkaar op.  
 
Dat schaatsen een technisch moeilijke sport is, ondervinden ze elke training. Diep en achterop 
zitten en dan ook nog eens moeten schaatsen valt niet mee. Maar iedereen doet zijn best en 
geloof me, wij zien elke training dat het beter gaat. Dus blijf volhouden en we worden allemaal, 
bijna, zo goed als Sven en Ireen. 
 
De trainers  
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Klapschaatsen 
 
Het is al een tijd geleden dat ik in het blad iets heb geschreven. Onlangs heb ik mijn verjaardag 
gevierd en wist ik niet zo goed wat ik wilde vragen, ik wilde al heel lang klapschaatsen maar die 
zijn best wel duur. Dus heb ik geld gevraagd voor mijn verjaardag om dan daarvoor klapschaatsen 
te kunnen kopen. Met het geld en mijn vader en moeder die zo lief waren om aan te vullen tot ik 
ze kon kopen, heb ik dan vorige week eindelijk mijn schaatsen kunnen kopen. Zaterdag heb ik ze 
uitgezocht en dinsdag kon ik ze ophalen.  
 
Eerst ging ik allerlei soorten schoenen passen, diegene die het lekkerste zaten heb ik toen 
gekozen. Daarna moest ik op een bankje gaan zitten en met mijn blote voeten in de warm 
gemaakte schaatsschoenen. Toen gingen er zakken om mijn benen heen en werden er slangen 
aangemaakt die toen vacuüm gingen trekken om mijn schoenen heen, dat was wel lekker warm. 
 
Ongeveer 15 minuten heb ik zo gezeten en werden de slangen er weer afgehaald, toen zaten de 
schoenen helemaal strak om mijn voeten heen, zo passen ze alleen maar om mijn voeten en dat is 
goed voor de pasvorm. De ijzers en het tussen stuk heb ik uitgezocht, mijn schoenen zijn helemaal 
zwart en een beetje zilver dus ik heb gekozen voor een zilveren klapbrug, dat leek me wel heel erg 
mooi. 
 
Eindelijk kon ik ze dan ophalen, dat vond ik wel spannend maar ze zijn echt supermooi geworden. 
De volgende dag ben ik met mijn moeder naar Haarlem geweest om even te gaan proberen en dat 
ging heel erg goed, wel even wennen maar ik kon al best wel snel weer hard rijden en de bochten 
gingen ook, na even wennen, al best goed. 
 
Donderdagavond heb ik getraind en Kees zei 
dat het best goed ging, toen was ik toch wel 
heel trots en blij met mijn nieuwe 
schaatsen!! 
Ik ben heel blij dat ik geld heb gekregen 
voor mijn verjaardag want anders had ik ze 
nog niet gehad. 
 
En nu ga ik natuurlijk voor mooie, nieuwe en 
snelle PR‟s! 
 
 
Esmee Walsmit   
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De doorgeefpen 
 

 
 

 

Wat is je naam:       Stan de Vries 
Wat is je adres:       Watermunt 1 
Wat is je geboorteplaats:     Uitgeest 
Hoe oud ben je nu:      14 jaar 
Heb je nog broers/zussen:     Ja, Bonnie, Mike en Jamie 
Wat zijn je hobby’s: Vissen, klussen, varen, vliegeren 

en werken bij de boer 
 
Op welke school zit je nu:  Praktijkschool de Brug 
Wat is je lievelingseten:   Pannenkoeken van mijn vader 
Voor welk tv programma blijf je thuis:   Vis TV 
Wie is je idool:       The Opposites   
 
Wat voor muziek houd je:     Skrillex 
Wat zou je doen met 1 miljoen: Een tractor kopen  
Welke sporten beoefen je nog meer als schaatsen:  Breakdance 
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:   Omdat de hele familie het doet 
 
Je hebt een hekel aan:      Slecht weer en chagrijnige zussen 
Je kunt genieten van:      Het vangen van een grote vis 
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:   Parachute springen 
 
Je zou eventueel emigreren naar:    Canada. 
Je hebt bewondering voor:     Joop Beentjes 
Je kunt absoluut niet:      Rekenen 
 
Wie is je favoriete schaatser/ster:    Mike de Vries 
Wat wil je later worden:      Boer of loonwerker 
Wat is je favoriete vakantiebestemming:   Friesland 
 
Hoe lang zit je al op schaatsen:     Voor het 3e jaar bij de 
         trainingsgroep. Daarvoor een paar  
         jaar op jeugdschaatsen gezeten; 
         met de bus naar Alkmaar 
Wat is je leukste kamp ervaring:    Schoolkamp groep 8 
Aan wie geef je pen door:     Sjoerd Rienks   
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De schaatsenrijder 
 
Hoe een duimbreed ijzer iemand veranderen kan. Geen volk ter wereld is ongevoeliger voor de 
zedelijke invloed van het schoeisel op de gehele mens, dan de Nederlander. Trek de Nederlander 
dansschoenen aan; gesp hem sporen aan de hielen; rust hem uit met „jagtstevels‟ 
( jagersschoenen) schoei hem met de treurspellaars of de blijspelmuis; gij verandert daarmede de 
man niet. Hij wordt daarom nog geen ware danser, ruiter, jager of komediant. Hij blijft een 
Nederlander, die danst rijdt, jaagt of komedie speelt. Maar geef de Nederlander een paar 
schaatsen onder de voeten en hij is geen Nederlander meer. Hij is schaatsenrijder, zo geheel 
schaatsenrijder als ooit een Spanjaard danser, een Engelsman ruiter of een Fransman komediant 
was. Hij is een man-schaats geworden, un homme patin zouden de Fransen zeggen. De laarzen 
van zevenmijlen, die van Klein Duimpje een Gerrit Langbeen maakten, veranderden de 
houthakkersknaap niet meer, dan de schaats de Nederlander, die haar aandoet. Het schijnt een 
betovering, een spokerij, een gedaanteverwisseling, als uit de metamorfosen van Ovidius. (Ovidius 
was een grootmeesterlijk Romeins dichter met zijn beroemdste werk „de Metamorfosen‟.) 
 
Nauwelijks raakt de gehele natuur in rust. Nauwelijks trekt de aarde zich het wollen sneeuwdek 
over de neus en oren. Nauwelijks legt zich de stroom in zijn bed te slapen of de Nederlander wordt 
wakker. De Nederlander ontdooit. De Nederlander verandert in de omgekeerde orde van 
temperatuur. Hij brandt en kookt, als de Hekla onder de sneeuw. (Hekla is nog een werkende 
vulkaan op IJsland) Eindelijk is het tijd. Het is waar, het ijs is nog zwak en nauwelijks twee-
driegulden dik; men spreekt zelfs van gevaar. Maar daar vraagt de schaatsenrijder niet naar. 
Anders is de Nederlander de voorzichtigste der mensen; hij zal zich tienmaal bedenken eer hij op 
een schommel gaat, vijftigmaal eer hij in een bootje, honderdmaal eer hij op een stoomrijtuig 
stapt, maar op het ijs is hij een waaghals. Daar ontwikkelt hij een moed en vermetelheid die een 
gemzenjager zouden doen beven. Daar lijkt hij „de logge eend‟, een meeuw die met haar vleugels 
langs het water scheert. Men kan het een schaatsenrijder zien waar hij heengaat. Niet alleen aan 
zijn uitrusting, aan de toegeknoopte duffel, aan de rode bouffante (een lang gebreide wollen das) 
om de hals, aan het groen geschilderde haakje op de schouder, aan de blos op zijn gezicht, aan de 
glans van zijn ogen, aan zijn luchtige gang, aan de drift en het ongeduld die uit zijn gehele 
houding spreken. Zo komt hij aan de baan. Met van koude en ijver bevende vingers worden de 
schaatsen aangebonden. Hij is klaar. Een – twee – drie – vier – vijf en zes. Daar drijft hij heen, als 
een vogel op zijn wieken. Even vlug, even licht, even vrolijk. Hij heeft al het gemakkelijke van 
gedragen worden, met al het aangename van zich zelve te dragen. Zijn gevoel is een 
benijdenswaardige mengeling van bewustheid, van kracht en genot van beweging. Zo lang hij de 
schaatsen onder de voeten heeft, is een schaatsenrijder de gelukkigste der mensen. 
 
Maar het is de mens niet genoeg gelukkig te wezen. Ook op het ijs niet. De schaatsenrijder haakt 
ook naar bewondering. Vandaar dat hij al spoedig niet meer alleen rijdt om het rijden. Hij wil ook 
kunstig rijden. Hij moet leren beentje-over te slaan. Hij moet tenminste, als een arend, aan beide 
zijden drie ellen vlucht hebben. Hij moet zijn meisjesnaam in ‟t ijs kunnen snijden. Na enige tijd in 
die school geoefend te zijn en niet zonder van tijd tot tijd duur leergeld betaald te hebben, is hij 
eindelijk „de bol‟ van de baan. Welk een weelde. Niemand die hem kan bijhouden. Niemand vooral 
die in zwierigheid met hem kan wedijveren. Hij beschrijft met zijn schaatsen de golvende lijn der 
schoonheid. Even als een danseres in het circus, geeft hij zich beurtelings schilderachtig aan beide 
zijden over en beweegt zich met de bevallige krommingen der zwaan. Ieder bewondert hem. 
Heren benijden hem. De dames zien hem met welgevallen na. Overal waar hij komt, gaat er een 
gemompel van toejuiching rondom hem op. Maar niet ieder begeert die toejuiching. Sommigen 
kiezen stiller genoegens. De liefde op het ijs, is een liedje van Tollens (Nederlands populairste 
dichter van de 1e helft van de 19e eeuw – standbeeld in Rotterdam) maar het is ook gelijk een 
Hollands spreekwoord. Nergens is de vrijerij bij ons meer thuis, dan op het ijs. Wat wonder? 
Nergens elders geeft de gelegenheid meer recht tot onschuldige vrijheden. De minnaar en het 
meisje vormen een paar; zij rijden hand aan hand, misschien draaien zij hier of daar een eenzame 
vliet in en bevinden zich alleen. Als men even rusten zal, moet hij haar met zijn arm tegenhouden; 
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als zij valt, vangt hij haar aan zijn borst op; hij moet de schaatsen aan de kleine voetjes aan- en 
afbinden. Op het ijs is alles zonder erg. De luchtigheid der beweging schijnt zich aan de harten 
mede te delen. Men vraagt en vergunt, wat men op het land niet zou durven geven of nemen. Wat 
elders de jeugd op het dansperk, onder de groene bomen vindt, vindt de jeugd hier op het ijs. Bij 
ons is het ijs, als Hooft (Nederlands dichter o.a.) zou zeggen: de sullebaan der liefde. (sullebaan is 
een glijbaan, maar met deze uitdrukking werd gezegd, dat op de ijsbaan vele liefdesbetrekking 
werden aangeknoopt) 
 
Anderen evenwel doen aan het ijs weer andere eisen. Zij maken het tot een strijdperk. De 
kastelein kondigt een hardrijderij aan. Hardrijderijen zijn voor ons, wat de hardrennerijen (thans 
harddraverijen) Epsom voor Engeland zijn. De meesters bieden zich tot de kamp aan. De overigen 
komen als toeschouwer. De baan wordt gemeten en afgepaald. De strijd begint. Vliegensvlug ijlen 
de wedijverende paren langs de baan. Met ingehouden adem volgen hen duizend hoofden. Hoe 
lang de kamp duurt, hoe hard de koude knijpt, hoe fel de honger prangt, de deelneming verflauwt 
niet.  
Eindelijk is de laatste rit gedaan, het vaantje waait, de vlag klappert, de muziek klinkt, het hoera 
gaat op en de gehele menigte stroomt toe om de prijs te zien uitreiken. Soms nemen ook 
Atalante‟s (Griekse mythologie: twee jonkvrouwen die een vermenselijking van de jachtgodin 
Artemis voorstellen) deel in deze strijd, waarin zij gouden appelen rapen (zie verder deze 
mythologie) in plaats van ze te strooien. Misschien is het om dit verschil dat die vrouwenkamp mij 
niet bevallen wil. Wie zou het afkeuren dat een meisje op het ijs een zedig schaatsje schaatst? 
Maar in de renbaan, om het hardst, om het wildst, dat gaat al te ver buiten ons volkskarakter. 
 
Zeker zou ik nu in staat zijn tegenover dit tafereel een akelig tegenstuk van de nadelen en gevaren 
van het ijsvermaak op te hangen. Gij verstaat mij. Reeds ziet gij in uw verbeelding, gebroken 
armen, bloedige neuzen, blauwe ogen, natte pakken en ontvelde voeten dooreen wemelen, 
misschien ook wel in het verschiet een bleke gedaante, koud als ijs, waaruit zij werd opgetogen, 
een bevroren bloem. 
Maar ik wil de moeders, die dit lezen, geen angst aanjagen en de jongens die er bij staan, geen 
ondienst doen. Ik voor mij hoop, dat er in Nederland schaatsenrijders zijn mogen, zo lang er in 
Nederland ijs zal zijn. Het is een gezonde, eigenaardige en nationale ontspanning. En wanneer dan 
de vreemdelingen schimpen, dat wij niet weten wat een fikse beweging is, brengen wij hen op het 
ijs en laten hen starogen „staren-kijken‟ op en naar onze schaatsenrijders. 
 
Dit stuk komt uit het boek “De Nederlanden” Karakterschetsen, Klederdrachten, Houding en 
Voorkomen van verschillende standen. De schrijver dezes ondergetekende met J.P.H.. Ik denk dat 
hiermede Nicolaas Beets wordt bedoeld, die veel onder de naam Hildebrand (pseudoniem) schreef. 
Beets leefde van 1814 tot 1903. Heeft veel van dit soort, humoristische verhalen geschreven. 
Beroemdste boek: Camera Obscura. (ook onder genoemde pseudoniem geschreven). Daar waar 
nodig, heb ik een toelichting gegeven en ook, daar waar nodig alles in de huidige Nederlandse taal 
verwoord. 
 
Herman van Sambeek 
  



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   kerst 2012 
 

18 

 

Eerste keer marathonschaatsen 
 
Ik had er al van verschillende mensen over gehoord: marathonschaatsen. Ruud van Egmond zit in 
de marathonselectie en vindt het erg leuk. De andere meiden van de ijsclub hoorde ik er ook 
regelmatig over dat het marathonschaatsen op de vrijdagavond zo gezellig is. Daarom dacht ik: dit 
wil ik ook eens proberen!  
 
De eerste keer stond gepland op 12 oktober. Zonder te weten wat ik moest verwachten (ik had 
het zelf niet eerder gezien) kwam ik aan op de baan. Snel inschrijven en doordat het daar zo druk 
was had ik geen tijd meer om in te lopen. Ook het startnummer was even een gedoe, want tape 
wilde natuurlijk niet blijven zitten. Toen stond ik daar dan op het ijs, gelukkig deed Nicky Thelose 
ook voor het eerst mee! Na het sein om de eerste 100 meter rustig tot de start te gaan schaatsen, 
begon het echt. We moesten twintig rondjes, maar ik had niet door dat er een rondebord stond. 
Dit was wel een beetje lastig, maar gelukkig kon ik met de andere meiden van de ijsclub 
meekomen. Pauline Jonker, Josine Putter, Inge Noom, Bonnie de Vries, Rosanne Terol en Kim 
Schoenmaker deden namelijk ook allemaal mee. Het was best warm en zo aan het begin van het 
seizoen met een nog niet al te beste conditie was de aanmoediging vanaf de zijkant wel fijn. Zo 
kon ik gelukkig alle twintig rondjes uitschaatsen. En in het laatste rondje na de bel nog even een 
eindsprint gemaakt te hebben, kwam ik tevreden over de finish! Deze eerste keer vond ik best wel 
zwaar, maar toch ook wel heel leuk omdat het weer is wat anders is dan langebaanschaatsen. De 
volgende marathonwedstrijden ben ik dus zeker ook van plan mee te doen! 
 
Sanne Veenboer 

 
 
De eerste buffelavond  
 
Dit jaar heb ik meegedaan aan de eerste buffelavond in Alkmaar. Dit deed ik samen met Pauline 
Jonker, Bonnie de Vries en met Nicky Thelose. Een buffelavond houd in om zo veel mogelijk rondje 
te rijden in een groep. Het is dus eigenlijk een soort van marathon. Er zijn 3 buffelavonden; de 
eerste is 75 rondes de tweede 100 rondes en de laatste 125 rondes.  
 
Ik vond het echt super leuk om mee te doen. Eerst vond ik het wel een beetje eng, omdat ik niet 
helemaal wist hoe het in elkaar zat en het waren zoveel rondes. Maar uiteindelijk toen ik bezig was 
vond ik het super leuk. Ik heb ongeveer 70 rondes gereden want ik ben een paar keer even uit de 
trein gestapt om op adem te komen. Je kan zelf kiezen in welke groep je wilt rijden. Er rijden vier 
groepen en ik reed zelf mee in groep 4 de langzaamste groep. Het was heel gezellig en iedereen 
vond het leuk om te doen. Als ik weer in de trein wilde stappen dan lieten ze me er ook gewoon 
tussen, dit vond ik heel leuk. En iedereen ging 
ons aanmoedigen aan het einde. Wel vond ik 
het jammer dat er zo weinig van de jongeren 
mee deden, DUS BIJ DEZEN: VOLGENDE 
KEER MOET IEDEREEN GEWOON MEE 
DOEN!!!  
 
Jamie de Vries  
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Buffelen! 
  
Woensdag 31 oktober was het weer zover: de eerste buffelavond in Alkmaar! Omdat het 
opbouwend is, begonnen we met 75 rondjes. Net als vorig jaar kon je kiezen uit rondetijden van 
42, 45, 48 en 51 seconden. 
 
Ik zat heel erg te twijfelen of ik wel of niet zou gaan, het viel namelijk midden in mijn toetsweek. 
Ik had er ook niet zoveel zin in om alleen te gaan. Mijn vader ging sowieso. Om mij over te halen, 
beloofde hij dat als zijn treintje klaar was hij de laatste rondjes nog met mij mee zou rijden. In 
mijn achterhoofd hoopte ik ook wel dat er nog andere meiden van de club waren.  
 
Toen ik op de baan aankwam waren tot mijn opluchting ook Jamie de Vries, Pauline Jonker en 
Bonnie de Vries er! We hebben onze schaatsen aangetrokken en zijn het ijs op gegaan. Pauline en 
Bonnie zijn begonnen bij de groep met rondjes van 48 seconden. Heel even heb ik eraan gedacht 
om met ze mee te gaan. Alleen had mijn vader gezegd dat de positie waar je in de trein zit erg 
bepalend is voor hoe je schaatst. Achterin heb je namelijk veel meer last van het “jojo-effect”. Als 
je onderweg merkt dat je het niet meer volhoud om 48-ers te rijden kun je bij de trein die rondjes 
51 rijden aansluiten. Je komt dan wel achter aan te zitten wat dus niet erg fijn is. Jamie en ik 
hebben daarom besloten om lekker bij de 51 te gaan rijden. Bij de start was het een beetje 
rommelig omdat iedereen zijn plekje moet opeisen. Dit is ons toch best wel goed gelukt aangezien 
er voor ons maar 2 andere reden na de kopmannen. 
 
Ondanks dat er niet gedweild was, reed het ijs onwijs lekker! Na een aantal rondjes zagen Jamie 
en ik dat Bonnie uit de trein van 48 was gestapt. We hadden van te voren al afgesproken dat we, 
als er iemand van ons er tussen wilde, een gaatje zouden laten vallen zodat je niet achteraan 
hoeft aan te sluiten. Dus het volgende rondje lieten we een gaatje vallen en kon ze er zo tussen 
schuiven. Een paar rondjes later kwam ook Pauline bij ons in de trein. Jamie en Bonnie hebben af 
en toe even pauze moeten nemen maar sloten naar een paar rondjes weer aan. Zoals afgesproken 
kwam mijn vader nog bij ons rijden de laatste rondjes. Normaal haak ik dan bij hem aan (hang 
mijn hand in zijn hand die op de rug ligt) maar omdat ik zo lekker reed heb ik dat maar even twee 
rondjes gedaan. 
 
Toen de bel ging voor het laatste rondje had ik zelf nog het gevoel dat er meer in mijn benen zat. 
Ik ging er dus nog even vandoor, mijn laatste rondje van de 75 heb ik dus nog even lekker 
gesprint! 
 
Bij de finish kregen we van allemaal mensen complimentjes omdat ze het zo knap vonden dat een 
paar jonge meiden gewoon even meededen en het ook nog uitreden! Wonder boven wonder heb 
ik niet eens spierpijn gehad!! 
 
Kortom, ik heb heerlijk gereden en raad het iedereen aan om de volgende keer ook te komen!! (12 
december zijn het 100 rondjes) 
  
Nicky Thelose  
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Schaatshooligans bij EK 1971  

 
Met flessen en sinaasappels gooien? Met een paraplu in het rond slaan? Een heuse 
bommelding? Wie dat leest denkt aan voetbal. Toch is ook de schaatssport niet altijd 
vrij gebleven van opstootjes en rumoer. Het Europees kampioenschap in 1971 in 
Heerenveen, beroemd geworden vanwege de verkeerde wissel van Jan Bols, liep 
volkomen uit de hand.  
 
Groter onrecht leek er die zaterdagmiddag op de nog 
onoverdekte, door regen en wind geteisterde 
Thialfbaan niet denkbaar. Een schaatser die zichzelf 
benadeelde door een extra buitenbocht te rijden en 
desondanks na twee afstanden op de eerste plaats in 
het algemeen klassement stond, werd ge-
diskwalificeerd! Het 20.000-koppige publiek begreep er 
niets van. De gebeten hond was de scheidsrechter: 
Amsterdammer Hennie Roos, die vanwege zijn 
rechtlijnigheid toch al niet de populairste was in 
schaatsend Nederland. 
                        Jan Bols op weg naar zijn foute wissel  
Woede 
Het grootste deel van het publiek hoorde pas bij terugkomst thuis of in het hotel dat Jan Bols 
gediskwalificeerd was. De woede werd opgespaard tot de volgende dag. Toen het publiek zondag 
weer in het stadion zat, durfde Roos zich niet op het ijs te vertonen. Verstopt in de jurytoren 
volgde hij stiekem de wedstrijd. 

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

Provocatie 
Als Fornaess de volgende dag naar de start geroepen wordt voor zijn 1500 meter, giert er een 
striemend fluitconcert door het Thialfstadion. Tijdens zijn race worden er sinaasappels en zelfs 
flesjes op het ijs gegooid. Extra politie patrouilleert rond de ijsbaan om het publiek in de gaten te 
houden. 
 
Dag Fornaess wordt gelukkig niet geraakt en rijdt naar de 
winnende tijd. Over de finish gekomen balt hij zijn vuist en 
steekt die triomfantelijk én licht provocerend in de lucht. De 
sfeer wordt er niet beter op als Jan Bols, ondanks zijn 
diskwalificatie, op het ijs verschijnt om zich door het publiek 
te laten toejuichen. 
 

    
                Jan Bols verschijnt zondag op het ijs  

http://proxy.handle.net/10648/abb1ab6c-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
http://proxy.handle.net/10648/abb1ac8e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
http://proxy.handle.net/10648/abb1ab6c-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
http://proxy.handle.net/10648/abb1ac8e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
http://proxy.handle.net/10648/abb1ab6c-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
http://proxy.handle.net/10648/abb1ac8e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
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Na drie afstanden staat Fornaess zo ver voor op zijn grootste belagers Ard Schenk en Kees Verkerk 
dat de titel hem nauwelijks kan ontgaan. Onder aanhoudend boegeroep rijdt de Noor zelfverzekerd 
naar de titel. 
 
Huldiging 
Maar dan: de huldiging! Hoe gaat dat verlopen? Het is een geluk bij een ongeluk dat Schenk en 
Verkerk als tweede en derde in het eindklassement Fornaess mogen flankeren op het podium. Het 
ervaren duo escorteert de kampioen tijdens zijn huldigingsrondje en beschermt hem tegen het 
boosaardige publiek. 
 
Als iedereen weer veilig in de kleedkamer zit 
en het publiek morrend het stadion verlaat, 
haalt ook Hennie Roos opgelucht adem: het 
toernooi zit erop en onder politiebegeleiding 
weet hij via de achteruitgang anoniem het 
stadion te verlaten. Toch krijgt het toernooi 
nog een vervelende nasleep. Bij de Noorse 
ambassade in Den Haag komt zelfs een 
bommelding binnen! 
 
Krankzinnig 
Dat zelfs scheidsrechter Hennie Roos met een 
bommelding te maken kreeg, onthulde zijn 
zoon Piet-Hein in 2006, toen zijn vader al 
lang was overleden: "Mijn vader mocht na afloop zijn auto niet in, er zou een bom in liggen. Onzin 
natuurlijk, maar de politie heeft de auto eerst urenlang onderzocht. Zondag is er ook nog bij ons 
thuis een bommelding binnengekomen en moesten we een nacht in een hotel slapen. Krankzinnig 
als je er nu aan terugdenkt, maar zo erg waren de gemoederen toen blijkbaar verhit." 
 
 
 
 
 
 
 

EK Allround schaatskaarten 2013 
 
De strijd barst los in Thialf, Heerenveen. Onze schaatshelden strijden tegen de internationale top. 
Wie worden er dit keer gekroond tot winnaar van de Essent ISU EK Allround? IJsclub Uitgeest gaat 
hier heen en heeft nog enkele kaarten over. Om mee te gaan moet je aan twee eisen voldoen: 
minimaal 16 jaar oud zijn en zorg dat je je niet zo gedraagt als de schaatshooligans van 1971. 
 

- Waar: Heerenveen 
- Wanneer: zaterdag 12 januari 2013 
- Kosten ticket: € 30,-  
- Buskosten: € 20,- p.p.  

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Koen van Egmond. Zijn e-mailadres is: 
koenvanegmond@hotmail.com  
 
  

mailto:koenvanegmond@hotmail.com
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Gezocht: Vrijwilligers tijdens ‘Langebaanwedstrijden’ te Alkmaar. 
 
De vooral jeugdige leden van de trainingsgroep rijden 6 à 7 keer een langebaanwedstrijd op de 
ijsbaan de Meent te Alkmaar. Voor de organisatie van deze wedstrijden zijn nog al wat personen 
noodzakelijk nl.: 
Starter: 1 
Hulpstarters: 2 
Scheidsrechter: 1 
Wedstrijd omroeper: 1 
Bediening elektronische tijdwaarneming: 2 
Handmatige tijdwaarneming: 6 
Bediening vrijgave (rood/groenlicht) voor starter: 1 
Bediening PC voor wedstrijdplanning: 1 

Totaal: 15 
 
Uitgeest rijdt de wedstrijden samen met IJsclub Limmen welke 11 personen en Uitgeest  4 
personen (minimaal) per wedstrijd aanlevert. De scheidsrechter van Limmen is Jannie Rijs en 
voor Uitgeest Aad Tock. Beiden springen in bij calamiteiten, zo ook indien de 2” PC wordt bediend 
door Uitgeest. In het laatste geval zijn er al 5+1 personen nodig.     
 
3 à 4 maal per seizoen levert Uitgeest verplicht 3 klokkers i.v.m. baanselectiewedstrijden die de 
baancommissie organiseert, daar wordt meestal een vaste kerngroep voor uitgenodigd. 
De organisatie en planning van de vrijwilligers wordt gedaan door Aad Tock.  De samenstelling van 
de wedstrijdprogramma‟s ligt in handen van Kees Molenaar. Er zijn een aantal vrijwilligers waar we 
altijd een beroep op kunnen doen, maar het zijn er altijd te weinig en altijd dezelfde. Vele handen 
maken licht werk. Laat de jeugd niet in de kou staan! Ouders, oma‟s en opa‟s schroom niet en 
meld je aan!!  
 
Nieuw is dat we proberen de leden van de trainingsgroep, die om welke reden dan ook 
geen wedstrijd(en) rijden uit te nodigen om te klokken. Een eerste succes hebben we 
al geboekt, Bonnie de Vries en Bas Pepping geweldig en zo eenvoudig, toch?! Goed 
voorbeeld doet volgen. 
 
Kom gerust eens kijken achter de schermen tijdens een wedstrijd. Het lijkt allemaal heel moeilijk 
en spannend, maar na wat begeleiding gaat u het vanzelf leuk vinden. 
 
Wat hebben wij te bieden: 

 Een schaatswedstrijd voor de jeugd gezien vanuit een warm juryhok. 
 Gezellige mensen + koffie met een koek(je) etc. 
 Voldoening als men ziet dat de schaatsjeugd weer zijn PR‟s gereden heeft. 
 Een blik van achter de schermen van een schaatswedstrijd. 

 
Ouders van de leden, maar ook alle Uitgeesters welke een binding met de schaatssport hebben: 
geef u op als vrijwilliger voor de langebaanwedstrijden van STG Uitgeest. (Andere vrijwilligers-
werkzaamheden binnen de vereniging zijn ook welkom) 
 
Geef u op bij onze wedstrijd coördinator Aad Tock telefoon 310726/06-23990768 
 
Alvast bedankt namens de jeugdleden van de trainingsgroep. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aad Tock en Kees Molenaar. 
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Principe en techniek 
 
Schaatsen is mogelijk doordat het ijzer onder de schoen met weinig wrijving over het ijs kan 
glijden. Een schaatser kan sturen door de schaats te kantelen, waardoor de rand van het ijzer in 
het ijs 'graaft'. Hierdoor verandert de wrijving en is het mogelijk om van richting te veranderen. 
 
Een goed uitgevoerde schaatsslag is een vloeiende beweging waarbij de onderstaande stappen in 
elkaar overgaan: 
 

1. Afzet met linkerbeen / valbeweging naar rechts 
2. Neerzetten rechterbeen / achterlangs bijhalen linkerbeen 
3. Afzet met rechterbeen / valbeweging naar links 
4. Neerzetten linkerbeen / achterlangs bijhalen rechterbeen 

 
Bovenstaande beweging wordt alleen gebruikt om rechtuit te schaatsen. 
Bij het nemen van een bocht maken schaatsers een zogenaamde overstap, ook wel pootje over  
genoemd. Hierbij wordt afgezet met het rechterbeen, dat vervolgens voorlangs over het linkerbeen 
wordt geplaatst. Na het strekken van het linkerbeen wordt dit been naast het rechterbeen 
neergezet, waarna de cyclus weer opnieuw begint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

Martina Sâblikovä tijdens het maken van een overstap 
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Stempelposten 
 
Nu de uitbreiding van het clubgebouw is voltooid en er dus meer ruimte is ontstaan, kunnen wij 
onze stempelposten ook nu eindelijk bij ons in het gebouw onderdak verlenen. Deze 
stempelposten werden sinds mensen heugenis gestald bij boer Jan Beentjes aan de 
Broekpolderweg. Misschien zijn er onder u die niet weten, wat met stempelposten wordt bedoeld. 
Ik zal dit toelichten.  
 
Koninklijke onderscheiding 
Stempelposten zijn houten schotten, die in elkaar gezet worden. Zo ontstaat iets van een 
provisorisch onderkomen. Op het moment, dat er een  Molen- en Merentocht door ons samen met 
de ijsclub Klein maar Dapper uit Krommeniedijk wordt georganiseerd, worden deze stempelposten 
op het ijs in de route geplaatst. In deze „behuizing‟ is er dan iemand van genoemde ijsclubs 
aanwezig die de deelnemers van de toertocht  van een stempeltje voorziet. U begrijpt dat deze 
behuizing nogal koud en ongerieflijk is en daarom worden de stempelaars om de twee uur 
vervangen. Aan die stempelpost wordt een vlag geplaatst van de ijsclub, zodat de rijders al in de 
verte kunnen zien waar zij die kleumende stempelaar kunnen begroeten om met hun komst die 
stempelaar nog enigszins te 
verwarmen. Na het stempeltje 
kunnen de rijders hun weg weer 
vervolgen, waarna de stempelaar 
weer in kleumen vervalt. Natuurlijk 
pogen de verenigingen wel zoveel 
mogelijk het leed van de 
stempelaar te lenigen door het 
verschaffen van spijs en drank, 
maar dit is veel al niet meer dan 
een sneeuwvlok op de Mount 
Everest. Nee, nergens een grotere 
clubliefde als bij de stempelaar. Het 
is omdat er niet zoveel van de 
Molen- en Merentochten kunnen 
worden georganiseerd, maar 
anders zou een ieder die vijf 
winters als stempelaar optrad, een 
Koninklijke onderscheiding verdienen. Als ijsclub moeten wij nog blij zijn dat de overheid nog geen 
eisen heeft gesteld bij het zijn van stempelaar, anders kregen wij er nooit meer een.  Gelukkig nog 
geen cursus “stempelen”, maar als die er wel was zou je geen man op de cursus geplaatst krijgen. 
 
Huppelende koeien 
Sinds een reeds jaren hebben wij geen Molen- en Merentocht meer kunnen organiseren en je zou 
toch denken dat al die schotten zouden zijn vermolmd. Gelukkig valt dit reuze mee. Een jaar of 
wat geleden zijn ze geschilderd en daarom direct operationeel. Ja, boer Jan heeft er goed 
opgepast. Het zou dus best eens prettig zijn die stempelposten weer eens aan de elementen bloot 
te stellen. Ach, als die stempelposten zouden kunnen praten dan zouden ze ook nog heel wat te 
vertellen hebben. Ja, er is veel veranderd. Zij hebben nog meegemaakt,  dat de Nederlandse 
koeien, vet, glanzend en bovenal gehoornd al huppelend en springend  in het voorjaar de weiden 
ingingen en daar maanden vertoefden. Het was een rijk gezicht om en rond Uitgeest vele 
weilanden vol met deze beesten te zien. De omstandigheden hebben vele veehouders helaas 
verplicht groter en groter te groeien en vele koeien komen de stal niet meer uit. Vroeger waar je 
in Noord-Holland ook reed, je zag in bepaalde jaargetijden overal koeien. Nu zie je overal bollen- 
en maisvelden. Een verschrikkelijke maar blijkbaar noodzakelijke verschraling van het landschap.  
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Koeienuier 
Vroeger werden die koeien gemolken door de boer, zijn vrouw, zijn kinderen of zelfs nog de 
boerenknecht. Nu zijn er allerlei apparaten die bij wijze van spreken in het „melkershome‟ zelf de 

spenen van de koeien 
zoeken en zelf automatisch 
stoppen als de koeienuier is 
geleegd. Ja, die koeien 
hadden vroeger die 
liefdevolle en warme 
handen van de 
boerenfamilie, nu slechts 
dat koude van de 
melkmachine. En wat dacht 
u van het volgende. Vroeger 
werden de koeien indien zij 
tochtig, d.w.z. zij  gaven 
aan het nageslacht zorg te 
dragen. Een stier (bul-

vreugdewipper) of onder welke naam of gewicht dan ook, werd verwelkomd. Soms was dat een 
hele temptatie, soms een heel spektakel, maar de koe kende zijn genot. De kitteling onder zijn 
staart alsmede dat gehijg in zijn nek, was iets waarna zij kon uitzien. Thans kunstmatige 
bevruchting of inseminatie. (Eigenlijk een verkeerd woord, daar de zaadcellen niet kunstmatig, 
doch echt zijn, maar dit terzijde) Ook voor de stier is de zaak dramatisch veranderd, maar dat 
voert ook te ver hier nog nader op in te gaan, tenzij zijn bezigheden zouden plaatsvinden in een 
stempelpost. Mogen wij hopen dat dit jaar eindelijk de stempelposten weer eens operationeel 
zullen worden. 
 
Herman van Sambeek 
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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     -   kerst 2012 
 

30 

Baanverzorging(landijsbaan)schema 2012/2013 
 
Bij openstelling van de landijsbaan is jullie assistentie hard nodig bij de vele werkzaamheden op en 
rond de ijsbaan. Zoals altijd doen wij hierbij een beroep op de trainingsgroepsleden (vanaf jongens 
junior B en dames junior A). Het groepshoofd van elke groep zorgt ervoor dat iedereen komt van 
zijn groep. 

 Indien de ijsbaan open gaat voor het publiek wordt het groepshoofd van elke groep de 
avond van te voren gebeld door de ijsmeester Koen van Egmond. 

 In principe geld dag 1 = groep 1, dag 2 = groep 2, etc. Als er meer dan vier dagen zijn 
waarop de ijsbaan open is, begint de telling opnieuw: dag 5 = groep 1, etc.  

 Indien je verhinderd bent graag ruilen met een groepslid van een andere groep. 
 Sta je niet in één van deze groepen, je bent altijd welkom om te helpen. Net als dat je ook 

op de andere dagen dat de ijsbaan open is, kan helpen i.p.v. alleen de ingedeelde dag. 
 
De taken zijn: 

 Kaartverkoop 
 Helpen in de kantine 
 Helpen bij het schaatsen slijpen 

 Toezicht op het gebruik van het ijs 
 Verzorgen van het ijs 
 Opruimen van de spullen na sluiting 

 
 
Groep 1            Groep 2 

 Naam Telefoonnr.  

1 Koen van Egmond 
(Groepshoofd) 

314913 

2 Klaas Beentjes 314708 

3 Tinus Hopman 316213 

4 Kees Molenaar 314489 

5 André Starreveld 0653510684 

6 Arjan Vonk 314900 

7 Joeri Weidman 320218 

8 Nancy Molenaar 314489 

9 Rosanne Terol 314281 

10 Bonnie de Vries 314240 

 
 
Groep 3      Groep 4 

 
 
 
 
 
 

      
  

 Naam Telefoonnr.  

1 Patrick den Elsen 
(Groepshoofd) 

312344  

2 Kees Melker 312506  

3 Hans Min 320509 

4 Martijn de Ridder  0653405855  

5 Peter Vosse  314626  

6 Mike de Vries 314240  

7 Linda van Egmond  315483  

8 Karin Flierman 311493  

9 Sanne Veenboer 311969 

 Naam Telefoonnr.  

1 René van Goethem 
(Groepshoofd) 

314962 

2 Willem Brantjes 310131 

3 Ruud van Egmond 315483 

4 Eric Jak 319087 

5 Benno van Tol  316368 

6 Marcel Vosse 314626 

7 Rob de Vries  314240 

8 Pauline Jonker 316237 

9 Josine Putter 316655 

 Naam Telefoonnr.  

1 Aad Tock 
(Groepshoofd) 

310726  

2 Joris Beentjes 310168 

3 Rutger Flierman 311493 

4 Bas Pepping 314982 

5 Jan Schoenmaker  313728 

6 Roel Stam 320514 

7 Inge Noom  0756411872  

8 Kim Schoenmaker 313728 

9 Nicky Thelose 316188 
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Marathon van Amsterdam 
 
Op zondag 21 oktober 2012 heb ik samen met Pauline Jonker en Josine Putter meegedaan aan de 
8 kilometer van de Marathon van Amsterdam. De zaterdagavond ervoor niet naar de kroeg, want 
wij moesten natuurlijk topfit zijn voor de 8 kilometer die ons te wachten stond! De dag bestond uit 
meerdere afstanden namelijk 45 kilometer (de 
hele marathon), 21 kilometer (de halve 
marathon) en 8 kilometer. Wij hebben ons om te 
beginnen aan de 8 kilometer gewaagd. Het was 
herfstachtig, maar perfect weer om te lopen. De 
route begon naast het Olympisch Stadion en 
vervolgens een mooie ronde door Amsterdam en 
het Vondelpark. Als klap op de vuurpijl was de 
finish in het Olympisch Stadion! Ons doel was om  
binnen de 50 minuten te lopen en misschien 
raadt u het al.. Dit is ons alle drie natuurlijk 
gelukt! Het was een mooi evenement en een 
leuke ervaring om eens aan mee te doen! Wie 
weet gaan we volgend jaar voor de 21 
kilometer….  
 
Bonnie de Vries   
 
 
 
 
Supersprint voor junioren. 

Op zaterdag 1 december werd er op de ijsbaan 
in Alkmaar een Super Sprint wedstrijd verreden 
voor Junioren.  

2 maal een 100 meter en 2 maal een 300 meter. 
Dus heel even vlammen. 

Voor Uitgeest kwamen er 4 dames in actie, te 
weten Marjolein Weeland, Loes Spiegeler, Lotte 
de Jeu en Femke Jongenotter. 

Het was een leuke ervaring. 
 

 
 
   100m  100 m  300m  300m  totaal 

Marjolein 
Weeland  

DC1  UITGST  13.39  (PB )  13.35  (PB )  36.43  (15)  35.63  (13)  50.759  

Loes Spiegeler  DC1  UITGST  14.27  (17)  13.95  (PB )  37.43  (17)  36.24  (15)  52.776  

Lotte de Jeu  DC2  UITGST  13.35  (PB )  13.84  (14)  39.10  (18)  39.73  (16)  53.466  

Femke 
Jongenotter  

DC1  UITGST  14.85  (18)  14.92  (18)  36.66  (16)  52.92  (FL )  59.630  

 

http://www.ijsclubuitgeest.nl/wp-content/uploads/DSCF4784.jpg
http://www.ijsclubuitgeest.nl/wp-content/uploads/DSCF4784.jpg
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Westrandweg Run  
 
Na de Dam tot Damloop en de 8 km van de Marathon van Amsterdam werd het tijd voor een 
nieuwe uitdaging voor drie meiden van de ijsclub. Op 24 november was er op de A5 – nieuwe 
snelweg bij Amsterdam Sloterdijk – een hardloopevenement georganiseerd om de snelweg te 
openen. Dit was natuurlijk een eenmalige kans om over de A5 hard te lopen, wat we niet wilden 
missen. En daarom schreven Josine Putter, Bonnie de Vries, Nathalie Ursem (geen lid van de 
ijsclub) en ik ons in voor de categorie 10 km Fun Run dat om 20.15 uur startte. In de ochtend 
startte de 10 km wedstrijd en daarna volgde de halve marathon.  
 
Eenmaal klaar om te vertrekken naar Amsterdam hadden de weergoden geen zin om ons bij te 
staan. Het bleef maar regen, dus daar gingen we: regenjassen aan en poncho‟s mee. In de trein 

waren we onze 
tactiek nog even 
aan het bespreken. 
Wat op zich niet 
heel erg nodig was, 
omdat je met de 10 
km Fun Run er 
langer dan een uur 
over moest doen. 
Was je sneller dan 
dit dan moest je 
meedoen aan de 

wedstrijdvariant 
van de 10 km. Het 
leek ons toch 

verstandig om mee te doen aan de Fun Run, met ons toch wel 
ongetrainde lichaam. En wat ons ook erg leuk leek, was om „s avonds in het donker hard te lopen. 
Eenmaal aangekomen bij het evenement was het een grote drukte van gekleurde poncho‟s en 
paraplu‟s. We waren iets aan de late kant, dus hup de warme kleren uit en de poncho‟s aan. Voor 
de start werd er gezellig muziek gedraaid en konden we ons nog even warm dansen. Na tien 
minuten was het toch echt zover en begonnen we aan de run.  
 
Het was heel gezellig om allemaal mensen te zien rennen met gekleurde lampje op hun lichaam. 
Na zo‟n drie kilometer gerend te hebben kwamen we bij de A5. Dit was het stuk wat voor iedereen 
uniek was. Dus daar gingen we, 2 km recht door over de snelweg met windtegen, regen en 
soppende schoenen. Gelukkig was er op sommige stukken muziek, waardoor we weer wat energie 
kregen.   Ook op de terugweg 2 km over de snelweg met gelukkig wind mee, maar helaas nog 
steeds regen. 8 km gehad, we zijn er bijna en nog steeds rennen we met zijn vieren bij elkaar. Het 
was op sommige stukken toch wel even goed kijken waar je liep, voordat je iemand per ongeluk 
liet struikelen of iemand jou. We hadden er een lekker tempo in en kwamen steeds dichter bij het 
eind. En daar was ie dan eindelijk: de finish. En ook dit keer gingen we hand-in-hand over de 
finish. We kregen na afloop nog een prachtige medaille, die we trots om deden. Blijkbaar waren de 
weergoden toch wel trots op onze prestatie, want het werd meteen droog. Maar al met al was het 
een unieke ervaring met soppende schoenen en toch ook nog een persoonlijk record van 1 uur en 
55 seconden. 
 
Pauline Jonker 
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Uitslagen langebaan wedstrijden  
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Wist u dat...?  
 

- Bonnie de Vries achter „de mannen van Uitgeest‟ rijdt op maandagavond het 2e uur? 

- Zij dit tot respect van de mannen volhoudt? 

- Onder andere Peter Vosse hier en daar wat extra aanwijzingen geeft, zodat zij straks 

voorop rijdt?  

- Rosanne Terol en Inge Noom dit jaar alleen nog maar voor buffeltrainingen gaan? 

- Dit wel blijkt uit hoe zij de marathon rijden? 

- Josine Putter elk jaar haar sterke punten nog meer uitbreidt?  

- Zij dit laat zien op haar 500 meter langebaanwedstrijden?  

- Zij doordeweeks hardloopt door Uitgeest en Akersloot?  

- Doorzettingsvermogen, trainen, niet opgeven, concentratie, kracht en de eindsprint voorop 

daden zijn die bij Josine horen?  

- Dat als Pauline Jonker het ijs ruikt, haar benen beginnen te schaatsen?  

- Dat voordat de marathon begint de zenuwen beginnen te spelen, maar zodra we wegrijden 

Pauline haar tactiek al heeft bepaald?  

- Als zij de bel voor de eindsprint hoort, zij het laatste rondje er uitknalt?  
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- Tinus Hopman blij is met zijn mannen en vrouwen trainingsclub? 

- De meiden erg trots zijn op hun Stefan Schot? 

- Hij gevraagd is mee te schaatsen met het gewestelijk marathon zondag 25 november?  

- Hij dit zeker gaat redden met de gouden tips van Tinus?  

- Tinus elke week met een grote glimlach op het ijs staat? 

- Hij probeert uit te leggen hoe schaatsen moet?  

- Hij geregeld achter zijn leerlingen schaatst en dan roept: „Heupen in de bocht, billen naar 

beneden, dieper zakken‟ en „glijden, bijhalen, knieën naar voren, over je heup heen hellen, 

één en twee, tellen blijven!‟ 

- Wij, als zijn leerlingen, wel eens denken: „Tinus, was het maar zo makkelijk?‟ 

- Tinus zijn geduld nog steeds niet heeft verloren?  

- Voordat hij een oefening uitlegt aan zijn vrouwen, eerst weleens moet zuchten? 

- Deze vrouwen ook niet helemaal begrijpen waarom hij moet zuchten? 

- Zij zich afvragen of dit komt doordat vrouwen alles afwegen wat mannen zeggen? 

- En de vrouwen altijd vragen om nog meer uitleg? 

- Zij toch moeten toegeven dat Tinus ze al weken hetzelfde probeert uit te leggen, op 

verschillende manieren en misschien daarom wel eens moet zuchten? 

- Achter de zucht altijd weer een lach komt? 

- En dat oefening nog steeds kunst baart? 

- Zij zich suf blijven oefen met Tinus? 

- Zij dit maar al te graag doen?  
 

- De groep van donderdagavond heel gezellig is? 

- Er van deze ploeg een aantal van zingen houden? 

- Zij dit absoluut niet kunnen? 

- Het ze niet uitmaakt als ze het maar gezellig hebben?  

- Wij de ijsclub zijn die het laatst het ijs op gaan en het eerst er weer af gaan? 

- Sanne Veenboer heel erg van massages houdt?  

- Zij altijd aan Jamie de Vries vraagt of ze haar voeten wil masseren? 

- Joni Krom en Jamie weer graag marathon willen rijden? 

- Zij willen dat Kelly Zonneveld en Eline Vonk ook mee gaan doen? 

- Zij hier nu hard voor aan het trainen zijn?  
 

- Koen van Egmond vrijdag 30 november jarig was? 

- Dit op een marathonavond viel? 

- Hij al dagen lang aan het verkondigen was om toch te gaan marathonnen? 

- Iedereen er op gerekend had dat hij kwam en vooral de Betsies?  

- Zij speciaal voor Koen een cadeau hadden gekocht? 

- Het erg lang duurde voordat Koen kwam? 

- Na een paar ongeantwoorde belletjes en sms‟jes er geen 

spoor van hem te bekennen was? 

- Hij waarschijnlijk gewoon in de plaatselijke kroeg zat? 

- De Betsies daarom Koen zijn cadeau maar genuttigd hebben? 
 

- Marcal Vosse tegenwoordig op zondag voetbalt?  

- Hij dit liever niet aan de grote klok hangt?  

- Hij hier namelijk een tweede leven lijdt?  

- Kees Molenaar hem hierop toch gesnapt heeft?  

- Marcel namelijk iets te hard over het voetbalveld riep: „Kom 

maar bij papa‟, tegen zijn kind? 

- Wij bij dezen Marcel dan toch nog willen feliciteren met zijn 

vaderschap?  
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- Wij ons dan wel afvragen wanneer beschuit met muisjes getrakteerd wordt?  

- Wij graag kennis willen maken met zijn vriendin/vrouw? 

- Hij niet meer met de grap hoeft te komen dat Josine Putter dit is? 

- De grap een beetje standaard wordt?  

- Wij hopen dat in het volgende clubblad meer hierover te lezen is? 
  

- Op maandag het tweede uur (A03) heel hard getraind wordt, volgens de trainer?  

- Als Willem Brantjes gaat inrijden, hij al volle bak rijdt?  

- Hij halverwege de training zo hard rijdt dat er steeds meer rijders hem niet kunnen volgen? 

- Josine, Bonnie, Kim en Nancy op maandag met de grote mannen meerijden? 

- Ze daardoor steeds beter gaan rijden en daardoor marathonwedstrijden goed uitrijden? 

- Dat bij de mannen tijdens de marathon geregeld top 3 gereden wordt door de Uitgeesters? 

- En zelfs een enkele marathon wint? 

- Peter Vosse zelfs ook een keer DACHT te gaan winnen? 

- Hij in de laatste honderd meter werd voorbij gereden door Tinus Hopman? 

- Dat alleen kon doordat Tinus geen kopwerk verricht te hebben in de gehele wedstrijd? 

- Hij na de wedstrijd zijn tas teruggevonden heeft in de grijze afvalcontainer?  

- Hij toen maar meteen na de wedstrijd naar huis is gegaan?  
 

- Zoals eerder genoemd, schaatsen op het tweede uur op maandag hip is? 

- Tinus Hopman daardoor afscheid moest nemen van zijn talenten? 

- Pauline, Bonnie en Josine zijn uur hebben verlaten, omdat zij het niet redden vanwege laat 

thuis komen door school en stage?  

- Zij Tinus zijn trainingen stiekem wel missen? 

- Marcel Vosse toch bleef schaatsen, omdat er nu meer meiden schaatsen op zijn 

trainingsuur? 
 

- Bas Pepping goed van start ging dit jaar? 

- Hij hard aan het trainen is en Koen van Egmond hier trots op is? 

- Thialf dit seizoen ook weer onveilig wordt gemaakt door een stel Uitgeesters?  

- Op 12 januari 2013 een bus vol leden van ijsclub Uitgeest vertrekt naar het EK allround in 

Thialf? 

- Hier nog kaarten voor beschikbaar zijn? 

- Er contact opgenomen moet worden met Koen van Egmond over deze kaarten? 

- Zijn e-mailadres: koenvanegmond@hotmail.com is?  

- De Betsies al oranje laarzen in hebben geslagen voor het tripje naar Thialf? 

- Zij van plan zijn om nog iets spectaculairs aan te doen? 

- Iedereen nog maar even geduld moet hebben wat dit is? 

- Patrick den Elsen zijn favoriete schaatsster zijn dochter is? 

- Hij hier groot gelijk in heeft? 

- Want Luna den Elsen dit seizoen weer goed aan het schaatsen is?  

- Herman van Sambeek klaar is voor een strenge winter?  

- Hij niet meer op vakantie hoeft tijdens de winterperiode?  

- Hij veel te bang is weer een mini-Elfstedentocht te missen?  

- De jeugdleiders in het nieuw zijn gestoken voor het jeugdschaatsen op de 

zaterdagochtend? 

- Zij dit zelf nog niet weten en de kleding nog niet gezien hebben? 

- Het nog een verassing is hoe zij er uit gaan zien?  

- Wij hopen op een strenge winter met heel veel ijsplezier? 

- Wij jullie hele fijne kerstdagen en alvast een gelukkig Nieuwjaar wensen?  
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