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Van de voorzitter 
  
Het is medio januari 2012 en Koning Winter heeft nog steeds niet de moeite genomen even te 
bellen dat hij eraan komt. Natuurlijk weet ik wel dat de echte wintermaand er nog aan moet 
komen maar enig  ongeduld is voelbaar. Zoals ik in het verleden al heb moeten vaststellen, een 
Koning laat zich niet dwingen en gaat zijn eigen gang. Wij kunnen slechts hopen dat zijn gang 
spoedig richting Holland is. Tenslotte willen wij hem volgaarne de uitbreiding van ons clubgebouw 
tonen. Zo terugkijkend naar het afgelopen jaar kunnen wij stellen dat tevredenheid op zijn plaats 
is. Wel is het natuurlijk doodzonde dat de voorvechters van onze vereniging voor wat betreft de 
skeelerronde hebben moeten reven. Voor al dat werk iedere keer en dan de kleine respons, het 
was geen doen meer. Het  bestuur is hen zeer dankbaar voor de geleverde prestaties, maar zeker 
ook de wijk “de Kleis”.  
 
Ruim 70 kinderen hebben zich dit jaar weer opgegeven voor het zogenaamde schoolschaatsen. Ik 
kan iedereen aanbevelen daar een keer op een zaterdagmorgen te gaan kijken. Zeer vermakelijk 
om te zien hoe al die kleintjes zich het schaatsen proberen eigen te maken. Vincent Rozemeijer 
heeft in deze het stokje van René van Goethem overgenomen en het bestuur spreekt zijn dank 
uit op de wijze waarop alles zo rimpelloos doorgaat, want let wel, 70 kinderen vergen toch ook 
nog eens 14 begeleiders.  
 
Ik sprak reeds over de uitbreiding van het clubgebouw. Het waarom laat zich gemakkelijk 
verklaren. Indertijd toen het werd gebouwd, mocht het niet groter worden dan 64 m². Het was 
natuurlijk te klein, maar de gedachte was toen beter iets dan niets. Nu hebben wij er pakweg 25 
m² bij gekregen. Alle goederen die de ijsclub heeft, hoeven nu niet meer naar zolder maar kunnen 
nu gewoon ‘beneden’ blijven. Ook wordt de kantine niet steeds weer besmeurd wanneer er na 
ijspreparatie alle apparaten weer in de kantine dienen te worden geplaatst. Hopelijk kunnen wij 
dat dit jaar onze uitbreiding de vuurdoop – eigenlijk een verkeerd woord voor een ijsclub – laten 
ondergaan. 
 
Ik kom nu bij een onderwerp dat het bestuur nogal bezig heeft gehouden en nog houdt, namelijk 
de ‘hangjongerenplek’ op de ijsbaan. Nu is de uitdrukking ‘hangjongeren’ natuurlijk verkeerd. Het 
dient eigenlijk te zijn ‘uithangjongeren’, want het woord hangjongeren schept rare verbindingen 
van gedachten. Natuurlijk zit de gemeente met deze club in hun maag en zijn de jongeren al 
meerdere plekken in ons dorp verbannen enkel en alleen om het feit, dat de overlast aldaar voor 
omwonenden te groot werd. Wij als ijsclub huren voor drie maanden de ijsbaan van de gemeente. 
Toen de gemeente ons mededeelde dat zij die hangjongerenplek met hun onderkomen op de 
ijsbaan wilde plaatsen, waren wij uiteraard niet blij maar wilden meegaan met de creatie hiervan 
in de hoek. Deze hoek zou nabij het gemaaltje bij de kruising Geesterweg- Castricummerweg zijn. 
Zeer tot onze boosheid bleek deze plots te verrijzen op de plaats waar hij nu staat. Hierover zijn 
wij met de betrokken wethouder in contact getreden. Uiteindelijk werd het volgende besloten en 
op papier gezet. Die hangjongerenplek blijft waar hij nu staat maar op het moment dat er ijs komt, 
wordt deze afgesloten en dienen de jongeren elders hun heil te zoeken. Later werd ons 
medegedeeld, vanuit gemeentewege, dat er om de hangjongerenplek een afrastering zou worden 
geplaatst, zodat wij er geen last van zouden hebben, indien de jongeren ook tijdens het 
ijsgebeuren daar zouden blijven. Woede, verbittering en boosheid maakte zich van ons meester, 
omdat wij nog altijd het adagium “afspraak is afspraak” huldigen. Wij hebben toen een advocaat 
van de schaatsbond benaderd, maar die moesten wij zelf betalen en achteraf hadden wij toch de 
indruk dat wij dit niet zouden redden. Hierna heb ik een gesprek gehad met onze Burgemeester 
die het ook allemaal vervelend vond, maar dat zij op aandringen van politie en jongerenwerker het 
beter vond ook tijdens de ijsperiode de locatie van de jongeren niet af te sluiten. De vrees was 
namelijk uitgesproken dat na de afsluiting had plaatsgevonden, de jongeren eventueel weer over 
het dorp zouden uitwaaieren met mogelijk overlast en gevolgen van dien. Zij verwees hierbij naar 
haar verantwoording in dezes, namelijk de openbare orde. Dat weet ik uit mijn verleden. Een 
Burgemeester heeft gezien dit onderwerp, grote bevoegdheden. Blijft de kater van het overleg met 
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betrokken wethouder en dan moest ik in deze weer denken aan de opmerking van de bekende 
criticaster J. Buddie uit Dordrecht ‘een staatsman in welke vorm en hoedanigheid ook is een man, 
waarop je geen staat kunt maken’. Ons wacht slechts een voorlopige berusting in deze.  
 
Tenslotte nog dit. Nico Brantjes is met nogal wat personen in de race voor de roemrijke 
onderscheiding ‘IJmonder van het jaar’. Hierbij wordt, om de loftrompet te doen schallen, ook zijn 
grote verdiensten voor onze ijsclub genoemd. Daar valt uiteraard niets op af te dingen, maar er 
worden wel dingen de club betreffend genoemd die incorrect zijn. Ik zal het daarom nog eens 
vertellen. IJsclub Uitgeest is de oudste ijsclub van Noord/Holland, niets meer en niets minder. De 
rest van het geschrevene is onjuist. Ik wil in ieder geval Nico bedanken voor zijn werk en inzet 
voor de club en wens voor 2012 dat dit land de crisis snel achter zich laat. 
  
Herman van Sambeek.  
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Van de redactie 
 

Het was weer even spannend een paar dagen voor de deadline. Er waren helaas nog niet veel 
stukjes binnengekomen. Ik heb besloten de deadline een paar dagen te verzetten en ik heb daar 
een herinneringsmail over gestuurd. Gelukkig hebben veel mensen deze mail gelezen en toch nog 
leuke stukken geschreven. Deze mensen hebben mij weer erg blij gemaakt en daarom wil ik ze 
ook graag bedanken.  
 
Het schaatsseizoen is alweer een tijdje bezig en er zijn al enkele wedstrijden gereden. De nieuwe 
jeugdleden schijnen het erg leuk te vinden en als ik zo naar de tijden kijk die zij al hebben 
gereden, gaan zij al aardig de goede kant op. Om nog beter te worden staan er in dit clubblad nog 
enkele tips voor het trainen van je beenspieren en voor een goede warming-up voordat je het ijs 
opgaat. Ik kan iedereen aanraden dit even goed door te nemen, want wie weet heb jij er wat aan 
en word je nog beter!  
 
De Jeugdcommissie heeft ook weer enkele uitjes georganiseerd en daar zijn leuke stukjes over te 
lezen. Natuurlijk kunnen wij het marathonschaatsen niet uit dit clubblad laten, want er is een grote 
groep Uitgeesters die dit met veel plezier doet. Een speciale marathonrijder is toch wel Ruud van 
Egmond. Hij wordt een aantal keer genoemd in dit clubblad over zijn geweldige prestaties. In het 
volgende clubblad zal een kleine reportage te lezen zijn over Ruud en zijn prestaties die hij dit 
schaatsseizoen heeft en nog gaat leveren. Dus een hele goede reden om het volgende clubblad 
weer te gaan lezen. Voor nu: Veel lees plezier!  
 
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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Een trainingsavond met Tinus 

In de zomer leg je je basis, in de winter moet je het doen.. 
 
Schaatsen op de ijsbaan. Wij zijn met ze allen bloedfanatiek aan het trainen, dat zie je wel terug in 
de marathon en de wedstrijden. Tinus helpt ons te trainen voor de marathon, dit is schaatsen in 
een grote groep. Maar Tinus geeft ook veel tips over je eigen techniek weg. We trainen met vele 
afwisseling, zoals conditie trainen, techniek trainen, knallen door de bochten en recht vooruit 
schaatsen!  
 
Een willekeurig trainingsschema bij de dames op maandagavond ziet er als volgt uit: 
- 2 x vijf ronden inrijden 
- 3 x een glijstart van 100 meter 
- 6 x 200 meter ins en 200 meter outs. Dus 200 meter versnellen, 200 rustig doorglijden. 
- 2 x vier ronden, één bocht per ronde versnellen. Let op techniek, naar voren schaatsen! 
- 3 x vijf ronden techniek  
- Uitrijden 
 
Kijk maar naar de marathon Tinus, zo komen wij er wel!  
 
Inge Noom 
 
 
 
 
 
 

Buffelavonden op ijsbaan de Meent 
 
Vorig seizoen probeerde mijn fanatieke vader mij mee te krijgen naar de bekende Buffelavonden 
op ijsbaan de Meent in Alkmaar. Elke keer weer ben ik er onderuit gekomen maar dit seizoen leek 
het mij toch wel heel leuk het eens te proberen.  
 
Op 2 februari was het dan zover en Buffelavond nummer 1 was  aangebroken. Mijn vader haakte 
af vanwege een vervelende blessure. Wel ging hij gelukkig met mij mee als supporter! De 1e 
avond worden er 75 ronden gereden in 4 verschillende groepen. Bij elke groep zijn er 3 mensen 
die voor rijden. Zij geven het tempo aan en het is de bedoeling dat je achter hun blijft schaatsen. 
De groepen hebben ieder een vastgestelde tijd die zij over een rondje moeten rijden. Voor de 
voorrijders dus een lastige taak om zich aan dit tempo te houden. Daarom wordt er omgeroepen 
als een groep te snel of te langzaam gaat. Ik ben deze keer meegegaan met groep 4, omdat ik 
totaal niet wist wat ik moest verwachten. Aan het begin leek het wel een beetje langzaam te gaan, 
maar na een tijdje werd het toch wel overleven! Ik heb een paar keer gedacht te gaan stoppen 
maar ik heb het uiteindelijk toch uitgereden.  
De 2e keer, 14 december waren het 100 ronden. Deze keer ging Josine met mij mee. Wij 
begonnen bij groep 3 maar na ongeveer 50/60 rondjes zijn we toch overgestapt naar groep 4. Het 
leek in groep 3 steeds sneller te gaan. In groep 4 kregen we toen toch wat rust en konden wij het 
langer volhouden.  
De laatste keer, 11 Januari ging Rosanne met mij mee. Wij zijn toch maar weer naar groep 4 
gegaan, omdat het dit keer wel 125 rondjes waren. Ook dit heb ik helemaal uitgereden en ik heb 

een Certificaat verdient voor mijn deelname!   
Het zijn 3 hele leuke avonden geweest en de organisatie is super! Ik zou iedereen aanraden 
volgend jaar mee te doen. 
 
Bonnie de Vries. 
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Mijn eerste wedstrijden  
 
Sinds mei 2011 zit ik op schaatsen en tot nu toe heb ik drie wedstrijden gereden. De eerste keer 
was het heel spannend, want ik wist niet wat er ging gebeuren. Er stond helemaal geen wind wat 
wel erg fijn was om te schaatsen. De tweede keer stond er ook geen wind dus ging het schaatsen 
erg lekker. Je wist nu wat er komen ging. De derde keer stond er heel veel wind en dat had ik nog 
nooit meegemaakt. Deze keer had ik dus geen PR maar het was wel leuk, omdat je nu echt hard 
moest schaatsen om snel vooruit te komen.  
 
Melanie Roozendaal  
 
Snelste tijden van Melanie:  
100 meter    15.84 
300 meter   48.26 
500 meter   1.23.91 
 

 

 

Sinterkerst 2011 

  

Sinterkerst was dit jaar weer superleuk. We hebben weer het dobbelspel gedaan in 4 groepjes en 

iedereen zat door elkaar, maar het was super gezellig. Iedere keer als je had gegooid, telde het 

aantal ogen voor een opdracht. Opdrachten als ‘pak een cadeau’, ‘maak een cadeau open’, ‘ruil 

met je buurman’ of ‘ruil met iemand in de 

andere groep’. Aan het einde van het spel 

had iedereen 2 cadeaus en dit was ook het 

aantal cadeaus dat iedereen mee naar huis 

nam.  

Natuurlijk kwamen er ook nog zwarte pieten 

langs.  

Ook al was het al 5 december geweest, ze 

hadden de boot gemist en zaten opgesloten 

in het opberghok wat nieuw is aangebouwd 

aan het clubhuis. Zij wilden net gaan slapen 

maar hoorden veel gegil uit het clubhuis 

komen en klopte op de ramen. Een aantal 

kinderen gingen naar buiten maar sommige 

bleven toch zitten. Na een aantal pogingen 

om ze over te halen kwamen ze toch mee om 

de pieten te bevrijden.  

De pieten kwamen nog een aantal kinderen 

even wat vertellen over hoe ze beter konden 

schaatsen, dat ze niet zoveel moesten 

praten, niet de trainers moesten laten 

schrikken of dat ze mee moesten doen aan 

het marathon schaatsen. Over iedereen 

hadden ze wel wat te vertellen. Uiteindelijk 

kreeg iedereen nog een chocolade 

Sinterklaas en rond 10 uur gingen we allemaal weer naar huis. 

Het was super gezellig!!!!!! 

 

Jamie de Vries  
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Oud Hollandse Spellen  
 

Het was een mooie zonnige dag in oktober en de Jeugdcommissie had weer een leuk uitje 
georganiseerd. Dit keer gingen wij met ze allen op de fiets naar Akersloot. De fietstocht verliep 
goed al was er een enkel momentje dat het een haartje scheelde met een auto. We gingen 
richting het kanaal en daar kwamen wij uit op een 
boerderij. Eindelijk werd duidelijk wat we gingen doen: 
Oud Hollandse Spellen spelen!  
 
De jeugdleden en enkele begeleiders werden in groepjes 
van drie verdeeld. Elk groepje kreeg een scoreblad met 
de namen van de spellen erop. Buiten stonden een soort 
van ‘sjoelbakken’ waarop de spellen gespeeld werden. Je 
moest bijvoorbeeld een balletje rollen in de goede richting 
zodat het, na een aantal blokkades, in het hokje met de 
meeste punten rolde. Er was ook een bak waar je een 
soort van moest sjoelen. Dit was alleen geen normaal 
sjoelen, je moest met een elastiek de schijven wegschieten in de hokjes. Dit was vrijwel het 
lastigste spel maar het was Kees gelukt er enkele schijven in te krijgen, zoals te zien is op de foto. 
 

De ‘sjoelbakken’ waren niet de enige spellen die er 
op de boerderij te spelen waren. Je kon ringgooien 
om niet al te grote houten stokjes en je kon 
balgooien op het veld. Dit balgooien was niet zomaar 
balgooien, want je moest met skippyballen gooien. 
Ieder groepslid kreeg drie skippyballen van dezelfde 
kleur. Als eerst werd er een kleinere bal gegooid en 
het groepslid die zijn of haar skippybal het meest in 
de buurt gooide van de kleine bal had gewonnen. Je 
zou het ook een grotere versie van Jeu de Boules 
kunnen noemen.  
 
Uiteindelijk moest je van elk spel de behaalde punten 

bij elkaar optellen. Diegene die de meeste punten had, zou een prijs krijgen. Het scheelde allemaal 
niet veel, want veel jeugdleden zaten qua punten dicht bij elkaar in de buurt. Er kan natuurlijk 
maar één winnaar zijn en dat was Paul Snijder geworden. Even dachten wij dat Bas Pepping had 
gewonnen, maar wat bleek: Bas had vals gespeeld! Hij had bij sommige spellen te veel punten 
dan je maximaal kon halen. Bas werd gediskwalificeerd en Paul werd de winnaar. De eigenaar van 
de boerderij en de spellen gaf Paul een mooi aandenken in de vorm van een klompje.  
 
Met alle vrolijkheid stapten iedereen de fiets op en we 
gingen weer richting het Cor Groen Honk, want daar stond 
een heerlijke maaltijd op ons te wachten! Mike de Vries en 
Marcel Vosse hadden het clubgebouw namelijk omgetoverd 
tot een prachtige snackbar. De frituurmannen stonden ons al 
op te wachten met hete frituurpannen, zakken patat, 
kroketten, frikadellen en kaassoufflés. Iedereen zocht een 
plekje in het clubgebouw en waren heerlijk aan het genieten 
van hun eten. Al bij al was het een onwijs gezellige dag en 
net als anders hadden wij het weer erg getroffen met het 
weer. Bedankt voor de goede organisatie Jeugdcommissie!  
 
Josine Putter  
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De doorgeefpen 
 
 
 

 

Wat is je naam:       Marjolein Weeland 
Wat is je adres:       Prinses Marijkestraat 
Wat is je geboorteplaats:     Beverwijk 
Hoe oud ben je nu:      13 jaar 
Heb je nog broers/zussen:     1 broer van 16 
Wat zijn je hobby’s:  Schaatsen, skeeleren & tennis 
Op welke school zit je nu:    Bonhoeffer College 
Wat is je lievelingseten:      Pizza/spaghetti 
Voor welk tv programma blijf je thuis:   GTST/Glee/NCIS 
Wie is je idool:       Niemand 
Wat voor muziek houd je:     Adele 
Wat zou je doen met 1 miljoen: Op m’n bankrekening zetten. 
Welke sporten beoefen je nog meer als schaatsen:  Tennis 
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:   Omdat ik het een erg leuke sport vind. 
Je hebt een hekel aan:  Mensen die met ziektes schelden. 
Je kunt genieten van:      Lol maken met mijn vrienden. 
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:   Op een olifant rijden 
Je zou eventueel emigreren naar:    China 
Je hebt bewondering voor:     Femke Jongenotter 
Je kunt absoluut niet:      Zonder schaatsen 
Wie is je favoriete schaatser/ster:    Femke Jongenotter 
Wat wil je later worden:      Weet ik nog niet. 
Wat is je favoriete vakantiebestemming:   Drenthe 
Hoe lang zit je al op schaatsen:     2 jaar 
Wat is je leukste kamp ervaring:    In groep 8 van de basisschool. 
Aan wie geef je pen door:     Femke Jongenotter. 
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KPN Juniorpersconferentie. 
 
Sinds ik op schaatsles zit heb ik een leuke website 
gevonden, genaamd www.schaatsen.nl. Daar zag 
ik vorig jaar oktober een prijsvraag en daar heb ik 
aan meegedaan. Ik moest een vraag verzinnen die 
ik mocht stellen op de KPN Juniorpersconferentie 
aan een bekende Nederlandse schaatser, en die 
vraag was: Waar denk je aan als je bijna moet 
starten en brengt je dat geluk? Toen kreeg ik 2 
weken later een mailtje van Barbara de Loor dat 
mijn vraag was uitgekozen samen met nog een 
paar kinderen die ook een winnende vraag hadden 
gesteld. Ik kreeg 4 kaartjes voor die speciale dag 
op 5 november. Ik mocht 3 mensen meenemen en 
dat waren mijn nichtje, moeder en vader.  
 
Toen wij daar eenmaal waren, werd ik opgevangen door Djinny van de KPN. Ik kreeg een hesje, 
een sticker, handschoenen en nog meer leuke dingen. Daarna kregen we te horen dat ze een 
speciale verassing hadden voor ons, Sven Kramer zou er ook bij zijn. Ik was toen wel heel erg blij! 
Sven is namelijk mijn favoriete schaatser. Toen we een halfuur hadden gewacht nam Djinny ons 

mee naar het KPN Clubhuis. We mochten even 
rondkijken en daarna een aantal spelletjes doen. 
Dat waren fietsen zo hard als je kon en dan ging 
er een poppetje op de ijsbaan vooruit, diegene die 
het hardste kon fietsen was dan de winnaar op de 
ijsbaan. Een schaatsclinic met Barbara de Loor en 
nepschaatsen met sokken aan en dan zag je het 
poppetje op het beeldscherm, net zoals op de Wii. 
Daarna kwam Djinny ons halen om op het podium 
te gaan. Eerst kwam Erben Wennemars en een 
trainer, toen kwam daar met heel veel gejuich 
Sven. Iedereen mocht een paar vragen stellen. Ik 

was wel heel erg zenuwachtig en was helemaal mijn vraag 
vergeten. Dus ik had een hele andere vraag gesteld. En na de 
persconferentie werd ik geïnterviewd door het Jeugdjournaal en 
andere TV programma’s. We mochten nog even rondneuzen en 
handtekeningen ophalen. Van mijn moeder mocht ik door de 
bekende schaatsers ook voor deze speciale keer handtekeningen 
op mijn T shirt laten zetten. Als ik een wedstrijd ga schaatsen 
heb ik dat T shirt aan, misschien brengt hij geluk. Daarna was 
het tijd om naar het ijs te gaan en naar de wedstrijden te gaan 
kijken.  
 
We waren natuurlijk allemaal hartstikke zenuwachtig. Toen zaten 
we in het echt op de tribune! Het was echt geweldig leuk om 
mee te maken! Toen op de tribune zagen we allerlei bekende 
schaatsers. Zoals: Sven Kramer, Thijsje Oenema, Margot Boer en 
nog véél meer. In ieder geval als ik het in één woord moet zeggen, dan kan dat eigenlijk niet. Ik 
vond het: geweldig fantastisch supergaaf!!!!!!!!!!!!! 
 
Om 15 uur gingen we weer terug, want ik wilde zelf ook wel graag mijn eigen wedstrijd rijden. 
 
Esmee Walsmit 

http://www.schaatsen.nl/
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Terugblik op 1e helft seizoen 2011-2012 
 

De meeste junioren en een pupil zijn op de maandagavond gaan trainen. Alleen Jamie is de (vroege) 
zaterdagochtend trouw gebleven. De beginnende en jongste pupillen trainen bij René. Kees heeft de oudere 

pupillen onder zijn hoede. Voor Kees weer even wennen, alleen pupillen in de zijn groep. Het blijft voor de 
meeste een moeilijk begin van hun zaterdag, zo vroeg op om om 07.50 te trainen. Soms is er 

iemand met zijn verkeerde been uit bed gestapt en is dan even niet aanspreekbaar. Anderen 

zijn nog duf. Om dan met de warming up te beginnen duurt even. Eerst even lol maken, 
bijpraten of nog wakkerder worden. Maar zijn ze eenmaal op het ijs dan is iedereen fit en gaan 

we er lekker tegenaan. 
De jongste pupillengroep is bijna geheel “vernieuwd”. Vanuit het jeugdschaatsen zijn er 6 

nieuwe pupillen en Roos en Sjoerd maken de groep compleet. We trainen vooral op techniek, 

bochten en starten. Goed diep zitten, glijden, je evenwicht houden en dan ook nog eens zijwaarts moeten 
afzetten, en dat allemaal tegelijk, is best moeilijk. Maar als ik hoor van ouders dat ze jullie flink vooruit zien 

gaan is dat een goed signaal. Een compliment voor jullie! Zelf ben ik nog niet zo tevreden, maar dat hoort 
toch zo? Dat betekent wel dat in de komende drie maanden er toch weer veel herhaald zal worden. Maar 

troost je, ook Sven Kramer blijft herhalen en herhalen!  

De wedstrijden zijn met groot enthousiasme verreden, ondanks de valpartijen. We hebben nog 3 
wedstrijden in het verschiet. Dus naast goed leren schaatsen hebben we ook nog een ander doel, onszelf 

verbeteren.  
 

                                                                                   
 

 

 

Wist u dat: 
 Sjoerd  heel serieus traint en goed zelfstandig de oefeningen doet? Diep zitten gaat goed en de 

bochtentechniek steeds beter? Een goed gevoel voor humor heeft? 

 Roos  een druktemakertje is met een eigen willetje en graag ravotten mag? Zowel voor als na de 

training, maar .....ook tijdens de training? Dit toch niet de bedoeling is? Iets heel moeilijks kan! 
Tijdens een oefening om zich heen blijft kijken wat er allemaal gebeurt? Ze niets wil missen, heel 
knap maar ………  niet zo goed voor de training is? 

 Brian  bescheiden en leergierig is? Traint goed en is serieus met de sport bezig?  

Het ‘pootje over’  al aardig onder knie begint te krijgen? Maar het diep zitten.... Duurwerk al goed 
aan kan? Een fijn joch om mee te werken is?                                                                                                               

 Melanie  vrolijk en vriendelijk is? Meer met de groep moet trainen, is veel leuker en je leert sneller! 

Qua schaatsen gaat het best al goed maar moet goed diep gaan zitten?  
Rechtop schaatsen laten we toch aan anderen over?  

 Barry  olijke jongen is die serieus met schaatsen bezig is? De beste van de wereld wil worden maar 

nog gepast bescheiden is? Hard werkt maar wil denk ik samen met Melanie kampioen rechtop 
schaatsen worden? Maar dat gaat niet gebeuren! Goed luistert dus het blijven diep zitten gaat zeker 

lukken? 

 Luna  al goed “fel” kan starten? Maar wel nog wel eens in de kussens hangt? Van lol trappen houdt 

(met Roos), maar doet ook goed haar best? Al mooi rechtuit schaatst en al lekker kan glijden? Maar 
ook voor Luna diep zitten nog moeilijk is? Goedlachs is en veel positieve energie aan haar 

omgeving geeft? 
 Esmee  een zelfbewuste meid die goed bezig is? Al mooi en snel kan schaatsen op de rechte 

stukken en best wel goed en lang diep kan zitten? Maar de bochten nog niet willen lukken? Durf 

heeft ze, dus gaat het een dezer dagen lukken. Gaat graag kijken naar wedstrijden van de nationale 

en internationale top? (bedankt voor je cadeautje die je hebt meegenomen van een van deze 
wedstrijden) Houdt zelf ook van wedstrijden rijden en hoe meer hoe liever? 

 Charissa net bij onze groep zit? Heeft helaas wat fysieke problemen aan haar voet waardoor “echt” 
trainen lastig is? Blijf komen en samen bedenken we wel genoeg manieren om toch te schaatsen? 

Wanneer je dan fysiek weer de oude bent gaan we echt trainen en dan .............! 
 

 

René van Goethem  
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Een dagje Thialf 
 
Vrijdag 30 december staat er een NK sprint op het programma. Om precies half 8 ’s ochtends gaat 
mijn wekker af en maak ik mij klaar om richting Thialf te gaan. Met een oranje vest aan en een 
Unox muts op ben ik klaar voor vertrek richting Heerenveen.  
 
Half 11 gaan de deuren van het stadion open en neem ik plaats samen met mijn vriendin, die zich 
inmiddels ook in Thialf had gemeld. We hadden broodjes en een kleedje meegenomen, want het 
beloofde een lange en koude dag te worden. Om 11 uur werden de eerste ritten gereden en 
meteen zit de sfeer er lekker in.  
 
Na het dweilorkest begon om half 3 het officiële gedeelte. Wij stonden bij de start van de 500 
meter en zodra het startschot klonk ontstond er een hels kabaal. De sfeer zat er nog steeds lekker 
in en het was weer een mooie ervaring.  
 
Iedereen een fijn schaatsseizoen toegewenst!  
 
Linda van Egmond  
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Gedicht Nico Brantjes 

 
Bij het schrijven van dit stukje is het 14 januari 2012. Onze ijsmeester is thans volop in de race om 
de meest, laat ik het zo zeggen, waardevolle inwoner van IJmond van het jaar te worden. Hij is in 
de race met pater Putman. Ik ken hem niet maar zijn staat van dienst lezend, is hij eveneens zeer 
waardevol voor de IJmond. Moge de beste winnen. In ieder geval zijn zij beiden gedoopt, zodat 
dat de besluitvorming niet in de weg gaat zitten. Natuurlijk hoop ik, wanneer u dit onder ogen 
krijgt, dat Nico de palmares heeft toegewezen gekregen. Dat Nico veelzijdig is, is algemeen 
bekend. Ooit verscheen in ‘Noord-Holland in honderd29 gedichten’ een werkje van zijn hand. Dit 
gedicht wordt hieronder weergegeven.  
 
 
Uitgeest, Ziendijk 2 
 
Ik denk nog vaak aan die stek, de wortels en het gemis, 
De boerderij een geboorteplek, die al jaren niet meer is. 
 
Ik sluit mijn ogen, concentreer en wordt opnieuw gewaar,  
De oude film start dan weer, het wordt plots zonneklaar. 
 
Ik zie de dijk, het boerenerf, de stolp in vierkantsvlak, 
Tussen bomen, zonder zichtsbederf, VRIJBURG, op het dak. 
 
Ik hoorde koeien in de stal en ruik het broeiende hooi, 
Een ongewassen overall, de berm in voorjaarstooi. 
 
Ik hoor het kraken in de gang, het kreunen van het vee, 
Een ochtendzwaluwengezang, het plonzen in de plee. 
 
Ik ruik de mesthoop en de boet, de pinken in het hok, 
Emmers hoor ik als welkomstgroet en tikken van de klok. 
 
Ik zie de dors, de grote schuur, buitenbarg en wagenloods, 
Ik zie de pishoek tegen de muur en ruik hem nog ruimschoots. 
 
De hond ziet mij en slaat niet aan, de kat vangt weer een muis, 
De kippen pikken in het graan, ik ben weer even thuis.  
 
Nico Brantjes, 
Uitgeest  
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Wie 
 Was 
  ……………….. 
 
Atje Keulen Deelstra 
 

Heel lang stond voor het huis van Atje Keulen Deelstra een enorme beker. Het gevaarte woog 
duizenden kilo’s en was gemaakt van gips en betonijzer. Wie door Jirnsum reed wist gelijk dat Atje 
daar woont, de Friezin die eerst drie kinderen op de wereld zette en daarna onder andere vier keer 
wereldkampioen werd. Inmiddels is de beker verdwenen en Atje met haar man Jelle verhuisd. Wat 
blijft, is de herinnering. 
 
Atje weet nog precies wanneer zij die bewuste beker kreeg. “Dat was in 1974 bij mijn afscheid van 
het langebaanschaatsen. Ik was net voor de vierde keer wereldkampioen geworden. Het was een 
geschenk van de buurtvereniging. Uiteindelijk heeft die beker er een jaar of tien gestaan totdat 
het werd opgehaald door de oudejaarsvereniging uit Kuinre, een dorp hier even verderop. 
Daar kwam een takelwagen aan te pas. Zij hebben er de krant nog mee gehaald, omdat mijn 
beker zogenaamd gestolen was. Hij moet nog ergens in Kuinre liggen. Ik heb dat ding nooit meer 
teruggezien.” 
 
Hooguit nog een jaartje 
Ze lacht er bijna verontschuldigend bij, misschien wel net zo als in 1962 
toen Atje met Jelle trouwde en beloofde hem eeuwige trouw. 
Tegelijkertijd Sprak zij met haar kersverse echtgenoot af dat ze hooguit 
nog één jaartje zou blijven schaatsen. In april 1966 werd Goos hun 
jongste zoon geboren en zeven maanden later ging de kunstijsbaan in 
Heerenveen voor het eerst open. 
“Ik ben toch weer clubwedstrijden gaan rijden en voor ik het wist zat ik 
weer in de Friese selectie. Toen ik goed genoeg was om met de B-ploeg 
van de KNSB mee naar Inzell te gaan, ging dat niet door. Zij vonden mij 
te oud, maar het was mij wel beloofd. Ik werd hier heel kwaad om en 
zei tegen Jelle: Nu stop ik! Jelle blijft altijd rustig en heeft me er van 
overtuigd toch maar weer te gaan trainen.” 
 
Paspoort en vliegangst 
In 1970 verslaat Atje de dameskernploeg van Kees Broekman bij het NK allround en kan de bond 
niet meer om de 31-jarige moeder van drie kinderen heen. Het is even wennen voor de 
schaatsers, maar ook voor de schaatsster zelf trouwens. “Wij gingen met de kernploeg naar Davos 
en dat was even slikken, want ik was nog nooit in het buitenland geweest. Ik had niet eens een 
paspoort! Gelukkig is de burgemeester dat op maandagmorgen hoogstpersoonlijk op het stadhuis 
in Leeuwarden in orde gaan maken. Ik weet nog dat Jelle, mijn vader 
en de kinderen mij naar Deventer brachten. Vandaar uit gingen we 
dan met de nachttrein naar Zwitserland.” 
Nog in datzelfde seizoen moest Atje ook naar Schiphol, want het WK 
allround werd tenslotte in het Amerikaanse West Allis gehouden. “Ik 
had nog nooit gevlogen, ik sprak mijn talen niet en ik had vliegangst”, 
herinnert zij zich haar gemoedstoestand nog toen ze op nationale 
luchthaven arriveerde. “Gelukkig was Stien Kaiser er ook en die 
steunde mij enorm. Van haar moest ik aan het raam  gaan zitten om er snel overheen te komen. 
Dat heb ik gedaan maar wel met zweet in mijn handen.” Zo nerveus als Atje in het vliegtuig was 
zo zelfverzekerd stond ze een paar dagen later op het ijs. De debutante bleek goed genoeg voor 
de wereldtitel. “Maar dat kwam ook omdat Ans Schut was gevallen op de 3000 meter”, klinkt het 
bescheiden. “Anders was Ans Schut gewoon wereldkampioen geworden. Ik weet nog wel dat het 
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een sfeerloze bedoening was. Er zaten misschien veertig Amerikanen 
op de tribune, maar zo ging dat meestal met de toernooien voor de 
dames.” 
 
“Uiteindelijk heb ik de hele wereld gezien maar ben ik bijna nergens 
geweest. De organisaties stopte ons altijd weg in de kleine plaatsjes en 
eigenlijk hingen we er maar een beetje bij, vond ik. En als het toernooi 
dan eens in een grote stad neerstreek bleef het thuispubliek vijandig.” 
 
“Een jaar later was het EK in Leningrad. Ongelooflijk was dat, want als 
je geen Russin was, werd je alleen maar uitgefloten. Maar er waren ook 
mooie toernooien hoor, zoals Heerenveen dat was altijd leuk. In Inzell 

kwamen veel Nederlanders en ik heb nog in Alma Ata geschaatst wat een prachtig mooi stadion 
was.” 
      
Vreemd genoeg hebben de Olympische Spelen in Sapporo geen onuitwisbare indruk bij haar 
achtergelaten. Misschien ook wel omdat ze er uiteindelijk geen goud won. Op de duizend meter 
scheelde het maar eenentwintighonderste van een seconde. Op de 1500 en 3000 meter werd het 
twee keer brons. “Ik had dat goud graag gewonnen, maar van de andere kant had ik al veel 
bereikt.” 
 
61 Marathons winnen 
In 1974 na haar vierde wereldtitel stopte ze met het langebaanschaatsen. “Ik ben 
marathons gaan rijden en dat ging me goed af. In de laatste ronde zat ik altijd 
aan de buitenkant, weg uit het gedrang. Ik vertrouwde altijd op mijn sprint.” 
Tien jaar later in 1984 stapt Atje op 45-jarige leeftijd definitief uit de 
wedstrijdsport. Ze heeft dan 61 marathons gewonnen. “Ik wilde niet meer, ik had 
er ineens geen zin meer in. Daarna heb ik nog een hele tijd lezingen gegeven. 
Nou ja lezingen, ik praatte over de toernooien die ik gereden heb. De Olympische 
Spelen dat werkte meestal wel en dan nam ik een beker mee of een souvenirtje. 
Dat viel altijd wel in de smaak bij de mensen. Gemiddeld deed ik een lezing eens 
in de drie weken door het hele land. Ik vroeg 75 gulden voor een avond. Op een 
keer ben ik wakker geschud door iemand uit de polder die zei dat het toch wel erg 
weinig was, want de reiskosten zaten er nog niet bij in. Ik heb toen het bedrag 
toch maar iets verhoogd. Maar duizend gulden heb ik nooit durven vragen, dan 
had ik me niet op mijn gemak gevoeld tijdens zo’n avond.” Op haar 61ste gaf ze 
geen lezingen meer, maar trainde Atje nog wel. “Twee keer in de week schaatsen 
en een keer in de week hardlopen. Heerlijk, vond ik het om te hardlopen, want op 
dinsdagavond was het altijd zo druk op de ijsbaan in Heerenveen en dan was ik 
bang dat ik zou vallen.”  
 



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   winter 2012 
 

22 

Marathoncommissie zoekt vrijwilligers 
 
Gedurende het schaatsseizoen wordt in Alkmaar op de Meent elke vrijdagvond 
marathonwedstrijden verreden voor leden van alle trainingsgroepen die trainen in Alkmaar. Dit zijn 
o.m. Limmen, Castricum, Geesterambacht, Bergen, Heerhugowaard, Schoorl, Zwanenwater en 
uiteraard wij, Uitgeest. Om deze wedstrijden goed te laten verlopen zijn er vrijwilligers nodig welke 
de taak als jury willen vervullen. Deze dienen dan gezamenlijk bij te houden welke rijders mogelijk 
achterstand hebben t.o.v. het peloton of wie er tijdens de tussen sprints de nummers 1 t/m 3 zijn. 
Bij de eindsprint komt het er echt op aan, maar dan wordt er afgesproken wie de beennummers 
van de nummers 1, 2 en 3 onthoudt, wie de beennummers van 4, 5 en 6 enzovoort. Uiteraard 
staat er ook een camera op de streep om de beennummers vast te leggen en diverse rijders 
hebben een chip op hun schaats. Samen met al deze middelen wordt de uitslag bepaald. De 
juryleden hebben hier uiteraard een belangrijke stem in. 
 
Dus wie heeft er zin in een leuke avond jureren bij de marathon?  
 
Bij voldoende juryleden kun je om de week komen of als je echt wilt, elke week. 
Beloning: na afloop nazitten in het Restaurant met een gratis “Bokbiertje”. 
 
Opgeven bij mij: STG@ijsclubuitgeest.nl  of 06-46214332 
 
Alvast bedankt namens de Marathon commissie, Kees Molenaar. 
 
 
 
 
 
Wie rijden er allemaal marathon? 
 
In totaal rijden 26 leden van de trainingsgroep van Uitgeest op de vrijdagavond in de 
marathoncompetitie. Maar ook op de donderdag worden er wedstrijden verreden en deze zijn 
speciaal voor de jongste. Nadat Marjolein Weeland en Femke Jongenotter vorig jaar hun eerste 
wedstrijden al reden, zijn nu Jamie de Vries en Joni Krom ook van de partij. Zeg heren 
jongelingen, wanneer gaan jullie de uitdaging aan?  
Bij de Dames 2 rijdt een zeer grote groep Uitgeesters genaamd “Betsies”, met als volgorde in het 
klassement: 1e  Nancy Molenaar, 10e Josine Putter, 13e Karin Flierman, 14e Pauline Jonker, 19e 
Inge Noom 22e Bonnie de Vries, 24e Kim Schoemaker en 26e Rosanne Terol. In het tussensprint 
klassement staat Nancy op de 1e plaats.  
In de C2-klasse rijden Mike de Vries en Ruud van Egmond trouw hun wedstrijden. Roel Stam, 
Koen van Egmond en Marcel Vosse zijn zogenaamde gelegenheidsrijders. 
Ruud van Egmond is inmiddels overgestapt naar de C1 en heeft inmiddels ook al diverse 6-Banen 
wedstrijden gereden. Op de maandag traint hij mee met de marathon selectie onder leiding van 
Piet Bloedjes. Houdt Ruud in de gaten, we gaan nog veel van hem horen in de toekomst en in het 
volgende clubblad zal een kleine reportage te lezen zijn over Ruud. 
In de M1 rijden Benno van Tol en mijn persoontje. In de M2 rijden Willem Brantjes (1e), Jan 
Schoemaker, Nico Brantjes en Rutger Flierman. In de M3 rijden Tinus Hopman, Rob de Vries en 
Peter Vosse.  
Samengevat: Marathon rijden is populair bij de Uitgeesters. 
 
Kees Molenaar 
 

mailto:STG@ijsclubuitgeest.nl
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Aan alle leden van de IJsclub Uitgeest. 
 
Aanbod kledingfonds IJsclub Uitgeest!!  Nu inclusief wedstrijdpakken!! 

 
Sportshop Piet Slikker heeft de IJsclub een mooi aanbod gedaan.  

Voor de bedragen van het kledingfonds verandert er niets. Voor de volwassenen en de 
mensen die geen prijs stellen op het kledingsfonds maakt het wel veel uit.  
Slikker heeft een jack laten ontwikkelen met een windstopper aan de voorzijde en een 

wat lichtere stoffen uitvoering aan de achterzijde. Daar zijn erg blij mee. We kunnen 
de schaatsset nu aanbieden voor € 90,- De fietsset voor € 75,-  

Hiernaast kunnen we nu ook wedstrijdpakken aanbieden voor een prijs van € 65,-. 
Het wedstrijdpak gaat geen deel uitmaken van het kledingfonds. Wij zijn enthousiast. 
We hopen dat jullie dat ook zijn.  

Wat is het aanbod? 
Jeugd tm 18 jaar  

Voor de jeugd tm. 18 jaar is de instap in het kledingfonds gratis. De kleding bestaat 
uit een schaatsjack en een lange schaatsbroek. Je betaalt € 50,- statiegeld. Daarvan 
krijg je bij inleveren na een jaar € 40,- na 2 jaar € 40,- na 3 jaar € 30,- na 4 jaar € 

20,- retour.( als de kleding onbeschadigd wordt ingeleverd. Dit ter goedkeuring van 
de club). Verder betaal je € 19,- per jaar in het kledingfonds. Hiervoor krijg je na 5 
jaar een nieuwe kledingset. (schaatsbroek en schaatsjack)  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

De volwassenen en enthousiastelingen.  
We willen deze categorie voor een bescheiden prijs de clubkleding aanbieden  

 
Hoe bestellen? 

Bestellingen kunnen het jaar door worden geplaatst. Bestel tijdig want de levertijd is 
twee tot drie maanden na opdracht.  
U kunt op het bestelformulier de maten aangeven. U kunt dat bezorgen bij Joris 

Beentjes, J.E. de Witstraat 15A, Uitgeest. U kunt het ook mailen naar: 
jorisbeentjes@ziggo.nl  

Het is voor een soepele afhandeling noodzakelijk dat u akkoord gaat met het 
automatisch afschrijven van het door u opgegeven rekeningnummer.  

Schaatset Schaatsbroek en 

jack 

clubprijs € 90,- catalogusprijs € 167,- 

Fietsset Koersbroek en 

shirt 

clubprijs € 75,- catalogusprijs € 124,- 

  Fietsbroek clubprijs € 40,- catalogusprijs €  67,50 

  Fietsshirt clubprijs € 35,- catalogusprijs €  56,50 

  Schaatsjack clubprijs € 45,- catalogusprijs €  92,50 

  Schaatsbroek clubprijs € 45,- catalogusprijs €  74,50 

  Wedstrijdpak clubprijs € 65,-     

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

  

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

....... 

 Besteling Maat       

XS    

t/m     

XXL 

Prijs/stu

k 

Fonds 

ja/nee 

  

 Adres 

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

....... 

 Schaatsset   € 90,-     

 Fietsset   € 75,- n.v.t 

  

 leeftijd    Fietsbroek   € 40,- n.v.t 

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

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

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

     wedstrijdpak   € 65,- n.v.t. 

 Bankrek nr   Bestelbedrag 

€………………. 

Kledingfonds € 19,- 

Per jaar. (bij ja) 

Ik ga akkoord met afschrijving van het 

hiernaast vermelde bedrag door IJsclub 
Uitgeest.  

Handtekening voor akkoord: 

  

  

  

  

  

……………………………………….. 
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Tips voor de trainingen 
 
Het seizoen is alweer in volle gang en daarom een artikel van de trainers. Zij hebben nog wat tips 
om je goed voor te bereiden op de trainingen. 
 
Bij schaatsers die lid zijn van een schaatsvereniging of schaatsclub, speelt vaak mee dat zij hun 
eigen prestatie willen verbeteren; de 'eigen grenzen willen verleggen’. Als het schaatsseizoen weer 
van start gaat, is dat vaak de aanleiding om het aantal keren dat per week wordt getraind op te 
voeren, evenals het aantal rondes dat gereden wordt. Presteren geeft een bepaalde kick, maar 
helaas ook een verhoogde kans op blessures. Blessures hebben de nare eigenschap dat ze vaak 
ontstaan vlak voor die belangrijke rit of wedstrijd waar je het hele seizoen al voor getraind hebt. 
Je kunt dan niet meer (goed) presteren en je baalt stevig. 
 
 
Schaatsen is een sport die niet aan leeftijd gebonden is. Dat betekent echter niet dat schaatsen 
geen zware sport is! Het vraagt heel veel van het lichaam, vooral van de pezen, spieren en de 
gewrichten van de rug en benen. Gelukkig kunnen veel van deze blessures worden voorkomen. 
  
Eenvoudige regels om blessures te voorkomen zijn:  

 zorg voor een goede warming-up en cooling-down  
 zorg voor een goede trainingsopbouw  
 zorg voor een goede schaatstechniek  
 voer ook spierversterkende oefeningen uit  

 
 
 
WARMING-UP EN COOLING-DOWN 
 
Spieren, pezen en de bloedsomloop ervaren een koude start. Eigenlijk hetzelfde als de motor van 
een auto. Een goede warming-up zorgt ervoor dat de bewegingsmogelijkheden, de lenigheid en de 
belastbaarheid worden vergroot, waardoor er minder kans op blessures bestaat. Zonder opwarmen 
beginnen is haast vragen om blessures. Draai daarom voorafgaand aan het schaatsen altijd warm. 
Een goed opgebouwde warming up bij schaatsen bestaat uit rustig 5 tot 10 minuten inlopen, 
gevolgd door een schaatsspecifieke warming-up op het ijs, waarbij je aanvankelijk rustig wat 
ronden schaats en enkele versnellingen erbij voegt. In totaal moet je voor een warming-up zo’n 15 
tot 20 minuten uittrekken. Aan het eind van de warming-up is het goed om nog een aantal actieve 
oefeningen te doen, zodat je lichaam geleidelijk klaargestoomd wordt tot wedstrijdniveau. Deze 
oefeningen zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van schaatssprongen, diepe sluippassen, 
droogrijstappen, uitvalspassen en kabouterpassen. De meeste oefeningen doe je in de 
schaathouding zodat je jezelf goed voorbereid op het werkelijke schaatsen. De echte 
sportspecifieke warming-up bestaat uit het inrijden op het ijs. Neem tussen de oefeningen in een 
korte pauze en doe dit ook tussen de herhalingen. De eerste keer dat je de oefeningen doet 
kunnen de kracht- en coördinatieseries spierpijn veroorzaken. 
 
 
Tegenover opwarmen (warming-up) staat afkoelen (cooling-down).  
Na afloop van het schaatsen moeten de spieren afvalstoffen en warmte kwijt, waardoor er een 
beter herstel mogelijk is. Dit voorkomt onder andere spierpijn. Daarom is het belangrijk om rustig 
zo’n 5 minuten uit te schaatsen, waardoor je lichaam de kans krijgt om tot rust te komen en 
afvalstoffen af te voeren. Ook een lauwe douche en een massage van de zwaarst belaste spieren 
kunnen een onderdeel vormen van de cooling down. Op deze manier heb je er alles aan gedaan 
om de kans op blessures te verminderen. 



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   winter 2012 
 

28 

 
REKOEFENINGEN 

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is niet gebleken dat het doen van rekoefeningen de kans 
op blessures vermindert, maar wel dat het bijdraagt aan het onderhouden van de lenigheid. 
Sommige schaatsers hebben rekoefeningen toch nog als vast onderdeel van hun warming-up of 
cooling-down ingebouwd, zodat zij kunnen voelen hoe de spieren ‘er voor staan’. Tijdens de 
cooling-down worden rekoefeningen voornamelijk gedaan om ‘de spierspanning weg te nemen’.  

Rekoefeningen worden meestal gedaan door duurschaatsers die lang schaatsen en grote 
afstanden afleggen. Kortebaanschaatsers en wedstrijdschaatsers willen hun spieren vaak juist 
‘kort’ houden om explosieve kracht te kunnen leveren. Rekken heeft voor hen dan ook weinig nut. 
De juiste volgorde voor het uitvoeren van rekoefeningen is altijd: eerst inlopen en daarna de 
rekoefeningen doen. Voor de cooling-down: eerst uitschaatsen en vervolgens de rekoefeningen. 
Bij rekoefeningen gelden enkele belangrijke regels:  

 Neem de juiste uitgangshouding aan.  
 Ga in de aangegeven uitgangshouding zover door tot je een lichte spanning voelt.  
 Houd deze spanning 5 tot 10 tellen vast.  
 Rekken mag nooit pijn doen. Stop in dit geval onmiddellijk met rekken. 

Wij zullen jullie natuurlijk begeleiden tijdens de trainingen maar het is altijd goed om te weten 
waar je op moeten letten. Want kennis, een stuk eigen verantwoordelijkheid en initiatief is ook 
belangrijk. 
 
De trainers. 
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Balans op de schaats: 
Thuis je (onderbeen)spieren trainen.  
 
We zien veel (jonge) schaatsers die niet recht op de schaatsen staan. Het rechtop staan op 
schaatsen is, hoe ogenschijnlijk stabiel ook, een labiel evenwicht. Ik wil eens dieper ingaan op het 
balansprobleem bij het (leren) schaatsen. In feite is het een evenwichtskwestie. Dit is vaak al 
moeilijk op een vaste ondergrond. Bij het staan op twee voeten heeft het lichaam al de neiging 
om, om te vallen (door de altijd aanwezige zwaartekracht). Bij het staan op één voet is deze 
neiging al aanmerkelijk groter. En op een geringe verhoging is stabiliseren van de rechtopstaande 
houding nog moeilijker (wanneer ook de ogen gesloten zijn wordt het staan op één voet zelfs 
lastig). Je onderbeenspieren moeten heel actief werken om de rechtopstaande houding te 
stabiliseren. Dat is voor deze spieren onwennig en zeer vermoeiend.  
 
Laat staan hoe dit op het ijs moet zijn. Steun aan de grond is niet meer te vinden. Dit moet je nu 
met twee smalle schaatsijzers op glad ijs zoeken. Het houdings- en bewegingsgedrag, zoals dit op 
een vaste vloer wordt gedaan (evenwicht bewaren) wordt op het ijs precies zo uitgevoerd. Onze 
balansreflexen gaan aan de slag en laten een actief wild (preventief) bewegen zien en vallen wordt 
daardoor juist eerder mogelijk. Dit geeft met name de beginnende schaatser een onzeker gevoel.  
 
Knikkende enkels: 
Het recht op de schaatsen staan en het schaatsijzer recht op het ijs houden tijden het staan én 
glijden vragen een behoorlijke spieractie van onze onderbeenspieren. Veel meer dan bij het staan 
op schoenen. Wanneer schaatsers met de enkels naar binnen en soms naar buiten knikken, wordt 
dit al snel ‘slappe’ enkels genoemd. Dit is echter niet zo. Slappe enkels zijn het gevolg van ernstige 
ongelukken waarbij banden zijn uitgerekt of afgescheurd en spieren beschadigd. 
 
Slappe enkels tijdens het schaatsen bestaan dus eigenlijk niet. Knikkende enkels wel. Dit komt 
voor bij schaatsers die (nog) niet het spiervermogen in hun onderbenen hebben om het 
enkelgewricht te stabiliseren. Staan op één been (zonder schaatsen) kan laten voelen wat de 
onderbeenspieren zouden moeten doen.  
 
Goed getrainde/sterke onderbeenspieren helpen je bij de glijfase op een been. Je bent beter in 
staat om je balans te houden. 
 
Deze spieren kunnen we trainen!  
Dat kan eenvoudig zonder schaatsen worden gedaan. Hiervoor gebruik je een plankje van 
ongeveer 25-30 cm lang en 10 cm breed (heb je grote voeten, pas dan de lengtemaat aan). Aan 
de onderzijde is over de gehele lengte een half rond houtje gelijmd van ca. 1 cm hoog. Dit houtje 
zit op 4 van de lange zijde en 6 cm van de andere (uit met midden dus).  
 
De opdracht luidt als volgt 
Ga met één been op het plankje staan. Het houtje moet met zijn 4 cm kant aan de binnenkant van 
de voet zijn. Probeer nu te balanceren en de zijkanten VRIJ te laten van de vaste ondergrond. 
Houdt dit enige minuten vol. Doe het meerdere keren en wissel linker- en rechterbeen af. Doe dit 
elke dag. Je kan nog wat moeilijk maken door op één been de schaatshouding aan te nemen. 
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Wist u dat.........?       
 

 Onze (jongste) pupillengroep bijna geheel “vernieuwd” is? 
 De oudere pupillen “gepromoveerd” zijn naar de groep van Kees? 
 Dit kon omdat meerdere jeugdleden nu op de maandagavond zijn gaan 

trainen? 

 De nieuwe leden vanuit het jeugdschaatsen zijn doorgestroomd naar de trainingsgroep? 
 Je best je vrienden enthousiast mag maken voor onze mooie sport? 
 Dit laat zien hoe belangrijk het jeugdschaatsen voor onze club is? 
 Het leuk is om leider te zijn bij het jeugdschaatsen!? 
 Iedereen best wel eens een stukje voor ons clubblad mag schrijven? 
 Dit overal over mag gaan, behalve over de trainers? 
 Al zijn de stukjes over de trainers juist het leukst? 
 Dus wij graag willen dat het over de trainers gaat? 

 
Trainen en de techniek van het schaatsen ….. 
 

 Diep zitten de basis is van het schaatsen (de schaatshouding)? 

 Je daarvoor door de knieën moet gaan, achterop moet gaan zitten en met een holle buik 
moet schaatsen? 

 Je daarvoor je buikspieren moet gebruiken? 
 Jullie nu weten waarom we dat trainen in de zomer? 

 
 
 
 
     
 

 
dit versnellen in de bocht is 

               dit diep zitten in de bocht is                                                                                
 

 Schaatsen, naast een goede houding, ook een kwestie is van recht op je schaatsen staan, 
balans, zijwaarts afzetten en glijden. Dit allemaal tegelijk doen best moeilijk is? 

 Je daarom (veel) moet trainen én herhalen? 
 Pootje over leren een kunst apart is. Je moet durven! En het heel veel moet oefenen? 
 Een rondje rust niet betekent dat…  je alle tijd mag nemen om eens lekker bij te praten? 
 Wel even ontspannen is,  je rug even ontlasten etc. opdat je kunt herstellen en er daarna 

weer vol tegenaan kan!? 

 We onze rust nemen in de buitenbaan? 
                                                                                                           
 
 
 
              dit goed starten is 
 

 Als de trainer aandacht aan een andere schaatser besteedt en je klaar bent met je 
oefening niet in de kussens moet gaan hangen? Jullie dan zelf een oefening kunnen 
herhalen? 

 Dan wel de trainer in de gaten moeten houden opdat je op tijd bent voor een nieuwe 
oefening? 

 We dus nooit meer niets doen, altijd bezig zijn, behalve als de trainer aan het uitleggen is? 
 We nog veel met de punten van de schaats afzetten en dus steeds gaten slaan in het ijs? 
 De ijsmeester daar verdrietig van wordt? 
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 Als we een oefening gaan beginnen goed achterom kijken of er niet een andere schaatser 
aan komt? 

 Niet te lang moeten doen met schaatsen aantrekken? 
 Veters strikken een probleem blijft? 
 Dit de trainers veel tijd kost en daardoor, net als jullie, (te) laat op het ijs staan? 

 Schaatsen (ijzers en schoenen) goed moet verzorgen? 
 Schaatsen scherp moeten zijn, een juiste ronding moeten hebben en geen bramen!? 

 

En wist u dat…?  
 

 Tinus Hopman schaatsen vooral als een individuele sport ziet? 

 Hij er daarom geen bezwaar in ziet om achter een ploeggenoot aan te rijden? 

 Hij dit vooral tijdens een marathon doet, wanneer deze ploeggenoot probeert weg te rijden 

van het peloton?  

 Er vorig jaar een stuk in het clubblad heeft gestaan over de buffelavonden in Alkmaar? 

 Hierin werd uitgelegd hoe deze avonden werkten? 

 Ze worden georganiseerd door de marathoncommissie van Alkmaar? 

 Er dit jaar ook weer 3 avonden zijn georganiseerd? 

 Er respectievelijk 75, 100 en 125 ronden worden gereden? 

 De avonden tijdens de publieksuren op woensdag worden verreden? 

 Iedereen hieraan mee kan doen? 

 Er per avond 4 groepen rijden met vooraf vastgestelde rondetijden? 

 Deze rondetijden als volgt zijn vastgesteld: 42, 45, 48 en 51 seconden per ronde? 

 Er dit jaar weer heel veel Uitgeesters hebben meegedaan aan de buffelavonden? 

 Zowel IJsclubleden en schaatstrainingsgroepleden als niet IJsclubleden uit Uitgeest zijn 

gesignaleerd? 

 Onder andere Jaap Putter, Cor Hein Verwer en Han de Koning gesignaleerd zijn? 

 Ook onze schaatsgroepleden Jan, Shelly en Kim Schoemaker, Tinus Hopman, 

Rutger Flierman, Kees Molenaar, Ruud van Egmond, Rosanne Terol, Josine Putter 

en Bonnie en Rob de Vries hebben gereden? 

 De jongste deelnemer Dyon Starrenveld uit Uitgeest was? 

 Dyon alle 3 de avonden heeft meegedaan samen met zijn vader André? 

 Er wellicht nog meer Uitgeesters hebben meegedaan die niet genoemd zijn? 

 Er per groep 3 voorrijders zijn die afwisselend het kopwerk verrichten? 

 De afzonderlijke groepen vanuit de jurykamer worden gecoacht op de juiste snelheid? 

 Het ook heel leuk is om zelf die avond te schaatsen en/of te kijken? 

 De marathoncommissie waarschijnlijk volgend jaar deze avonden weer gaat organiseren? 

 IJsclub Uitgeest het geweldig vindt dat deze avonden ook bij onze leden zo enthousiast 

worden bezocht? 

 Je uiteraard wel entree voor de IJsbaan moet betalen? 

 Kees en Rob hebben meegedaan als voorrijder bij de verschillende groepen? 

 Je niet per se de volle geplande ronden hoeft te rijden? 

 Je altijd een of meerdere ronden kan laten lopen? 

 Je ook tussentijds kan wisselen naar een andere groep? 

 75 ronden ongeveer 30 kilometer is? 

 100 ronden neer komt op zo'n 40 kilometer? 

 125 ronden, je raadt het al, maar liefst 50 kilometer is? 

 De meeste van bovengenoemde rijders al deze afstanden aan een stuk door hebben 

uitgereden? 

 Dit toch wel een geweldige prestatie is? 

 Zeker voor de jongere deelnemers wel eens wat pijntjes en bijna wat traantjes te 

bespeuren waren? 
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 Het des te geweldiger is dat zij het ook hebben uitgereden? 

 Wij hopen dat iedereen volgend jaar weer van de partij is? 

 Wij ook hopen dat nog meer lezers enthousiast worden om het eens een avond te 

proberen? 

 De marathoncommissie in Alkmaar Uitgeest niet snel zal vergeten? 

 Zij het bijzonder waarderen dat zoveel Uitgeesters aan de start verschenen? 

 En zij dit ook meerdere malen via de luidsprekers hebben laten horen? 

 Omroeper Otto zelfs heeft gezegd een fanclub voor de meiden van Uitgeest op te gaan 

richten? 

 Koen van E. gebruikelijk verstek laat gaat tijdens een feestje? 

 Dit niet uitmaakt, aangezien hij toch niet zo gezellig is? 

 Hij wel elk jaar met een bus enthousiastelingen naar Thialf afreist? 

 Hij dit ook heel goed voor iedereen regelt? 

 Wij hier ook erg blij mee zijn en niet zonder Koen kunnen? 

 Mike de V. het goed doet als recruiter op de website van Tata staal? 

 Vooral zijn spannende stem een hoop mensen enthousiast maakt om bij Tata te werken? 

 Marcel V. tijdens een feestje de oude naam van Tata staal nog steeds niet goed kan 

uitspreken?  

 Hij ook denkt dat zijn clubgenoten niet zo slim zijn en daarom alles 5 keer vertelt?  

 Mike de V. stopt met drinken? 

 Hij dit doet om net zo goed te gaan presteren als Ruud van E.? 

 Ruud tijdens de 2e marathon al het hele peloton een rondje had ingehaald?  

 Pauline J. nog steeds worstelt met een nederlaag van vorig jaar? 

 Zij met een marathon in Amsterdam verloor van Josine P.? 

 Pauline zegt dat zij Josine een duwtje in de rug gaf, zodat Josine won? 

 Roel S. heel graag de bob wil zijn tijdens een feestje van de ijsclub? 

 Hij zich bij deze aanmeldt als vrijwilliger voor het uitje van de oudere jeugdleden naar de 

PoesPas? 

 Iedereen Koen van E. tijdens een feestje mee wil hebben om hem te zien hakken? 

 En als hij niet meegaat er wel enkele andere meiden voor hem invallen? 

 Ruud een eervol cadeau kreeg van de barmannen na een geweldige prestatie tijdens de 

marathon? 

 Hij als cadeau een laag zoete witte wijn en Fanta over hem heen kreeg? 

 Ruud hier niet erg blij mee was? 

 Maar gelukkig niets over zijn schaatsen was gevallen? 

 Hij anders bang was dat hij niet meer zo goed zou kunnen presteren?  

 Ruud als straf in de theedoek van de barmannen zijn neus snoot?  

 Pauline J. en Rosanne T. voortaan kunnen bobben naar de ijsbaan voor een marathon?  

 Zij allebei hun rijbewijs hebben gehaald? 

 IJsclub Uitgeest op de vrijdagavond een eigen tafel gereserveerd krijgt in de kantine van de 

Meent? 

 Onze fanatieke marathonrijders hier pas de echte punten kunnen scoren? 

 Wij benieuwd zijn of deze fanatieke marathonrijders nu eindelijk ook punten op het ijs gaan 

scoren? 

 Je het volgende clubblad zeker niet mag missen?  

 Hier een reportage in staat van de ongelooflijke prestaties van Ruud van Egmond? 
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