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Van de voorzitter, 

  
Uitgeest, 12 september ´11 
 

Bij het ouder worden, dus bij het klimmen der jaren, schijnen de dagen, maanden en jaren  sneller  
voorbij te trekken. Voordat je het soms weet, is er alweer een dag, maand of jaar voorbij. Aan het 
begin van die tijdspanne denk je vaak:  “Wat ga ik doen?”, en aan het eind denk je: “Wat is er van 
terecht gekomen?”. Al even vaak valt het resultaat je tegen, omdat er door wat voor 
omstandigheden ook, je niet datgene hebt gedaan wat je zeker van plan was. Ik heb hier voor 
mijzelf nooit een goede verklaring kunnen vinden dan de weerbarstigheid van de omstandigheden 
die mij niet tot de gewenste doelen voerde. Echter, is er ook veel geschreven over de 
karaktertrekken van  de nazaten van Adam en Eva. Dat lezende heeft mij voor veel woede en 
boosheid behoed. 
 
Ik had het over de snelle trek van de tijd. Soms heeft dat wel zijn voordelen, als je alleen maar 
kijkt naar de afgelopen zomer. Je bent toch blij dat deze zomer, volgens Van Dale het tweede 
warme jaargetijde op het noordelijk halfrond van 21 juni tot 21 september, ten einde vliedt. Indien 
je soms op een mooie zomerochtend dacht dat het nu wel een dag zou worden voor de korte 
broek en je had deze uit de kast gehaald en aangetrokken, dan bleek algauw dat je deze weer 
snel voor de komende veertien dagen kon opbergen. Neen, de meeste benen en buiken van het 
Nederlandse volk binnen Europa bleven zo bruin als melkflessen.  
 
Ondanks de rapheid der tijd en de slechte zomer zijn er natuurlijk ook zaken gedaan en 
uitgevoerd. Ten eerste wil ik benoemen, de uitvoering van de uitbreiding van het clubgebouw. 
Zoals men vroeger placht te zeggen: ‘dat men de hand aan de ploeg slaat’. Met andere woorden: 
‘Men laat zijn handen wapperen’. Dit is nu ook werkelijk geschied. Met het verschijnen van dit 
clubblad zullen alle werkzaamheden klaar zijn. Ook is het gebouw van zowel binnen, als buiten 
geschilderd en kun je bij wijze van spreken je haar kammen in het schijnsel der luiken. Als alle 
werkzaamheden klaar zijn, worden ook  de woorden ‘IJsclub Uitgeest’ aan het gebouw bevestigd. 
Elke Uitgeester weet waar het Cor Groen Honk zich bevindt, maar voor mensen buiten Uitgeest is 
dit geen vanzelfsprekendheid. Vandaar. 
 
Ook de skeelerronde heeft op 4 september weer plaatsgevonden. Later in de tijd dan normaal en 
mogelijk ook niet helemaal de juiste datum, maar het kon niet anders. Ook de organisatie van dit 
festijn, heeft altijd weer veel voeten in de aarde. Ik bewonder dan ook iedere keer weer de 
commissieleden die stug en onverdroten, ondanks tegenslag het gebeuren, tot een goed einde 
weten te voeren. Ik hoop dat er in dit clubblad een verslag van dit festijn wordt weergegeven. 
Een oud bestuurslid van de ijsclub, Vincent Rozemeijer, gaat op 30 september in het huwelijk 
treden met het meisje van zijn dromen. Een felicitatie van het bestuur is meer dan op zijn plaats. 
Indien u dit leest, hebben de echtelieden reeds de roze wolk van de huwelijksdag verlaten en 
kunnen zij verder in dit leven als man en vrouw. Dat het huwelijk hen datgene brengt wat zij ervan 
verwachten. 
 
Natuurlijk verwacht het bestuur na deze slechte zomer, een goede echte winter. Waarom niet. Wij 
gaan voorlopig uit van een mooi scenario. De winterslaap van sommige dieren gaat lang duren. 
Wij  gaan veel winterkost eten, omdat Nederland lang met een winterkleed is bedekt en er worden 
kinderen met schaatsjes om geboren, om over de andere geneugten van de winter nog maar te 
zwijgen. 
 
Herman van Sambeek. 
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Van de redactie. 
 

Het is alweer mijn tweede clubblad dat ik mag redigeren en ik kan vertellen dat ik het steeds 
leuker vind worden. Het is voor mij ook een uitdaging om het clubblad vol te krijgen. Maar naar 
eigen zeggen, lukt het mij toch best aardig. Dit red ik natuurlijk niet in mijn eentje. Ik wil daarom 
ook alle leden die mij hebben geholpen bedanken. Iedereen die een stukje heeft geschreven en 
naar mij heeft gestuurd, hartstikke bedankt! Ik ben ontzettend blij met jullie.  
 
Het is een mooie lente en een helaas wat mindere zomer geweest. Dit heeft altijd zo zijn voor- en 
nadelen. Zo hebben wij een kamp gehad in de lente, hier troffen de jeugdleden het ontzettend 
met het weer. Volgens mij was het een van de mooiste weekenden van de lente. Tijdens de zomer 
was het dan wat minder heet, maar dat is ideaal weer geweest voor de zomertrainingen. Ik hoop 
dat alle jeugdleden weer goed deelgenomen hebben aan deze trainingen, want de ijsbaan gaat 
alweer bijna open. 8 oktober om precies te zijn. Ik wens alle jeugdleden, trainers en overige 
fanatieke schaatsers een heel mooi winterseizoen toe! Laten we hopen dat er veel geschaatst kan 
worden. 
 
De deadline van het volgende clubblad is volgend jaar, 15 januari 2012. Ik vraag aan iedereen 
weer alle hulp om het clubblad mooi en goed te vullen. Elk (schrijf)handje kan ik goed gebruiken. 
Dus heb je nu je dit leest alweer een goed idee voor een stukje voor het volgende clubblad? 
Wacht dan niet en stuur meteen een mailtje naar clubblad@ijsclubuitgeest.nl. Kom je later nog op 
leuke ideeën? Dan kan je natuurlijk ook later een mail sturen.  
 
 
Josine 
 
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
mailto:clubblad@ijsclubuitgeest.nl
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Zomertrainingen 
 
Van 31 mei tot en met 5 oktober 2011 zijn we weer druk in de weer geweest met zomertrainingen, 
de basis voor een nieuw schaatsseizoen. De zomer was tegen de tijd van juni al over maar dat 
betekende ideale hardloop weersomstandigheden voor ons. Het was niet te warm om hard te 
lopen en wie weet er een betere weerstand dan tegen de wind in beulen? Kijk, daar komen die 
schaatsbenen van! 
  
Ook dit jaar waren we zeer gemotiveerd op de maandagavond. We hebben de Kruisberg menig 
keer beklommen, de schaatssessies van Patrick keihard doorstaan en die loslopende koeien deden 
ons niets hoor.. 
  
In de vakantie hebben we zelfs een aantal keer door getraind met Kees en de Betsie meiden. Tot 
de kermissen en vakanties ons inhaalden en we die ene maandag besloten niet te gaan trainen, 
Marcel. 
 
Zo tegen de tijd dat het ’s avonds donkerder wordt, zoeken we de ijsbaan in Uitgeest weer op. We 
krijgen zelfs de kans om twee keer in de week te trainen.. Bedankt Kees en Patrick! 
 
We zijn weer klaar het ijs op te gaan, de benen zijn getraind en vanaf oktober kunnen we weer 
laten zien wat we kunnen. Wij hebben weer zin in een nieuw schaatsseizoen!! 
 
 
Groetjes Inge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid David  
 
Hoi allemaal, 
 
Via de clubkrant wil ik jullie laten weten dat ik helaas stop met 
schaatsen. Na de vakantie ben ik begonnen op de middelbare. Ik zit 
in Velsen-Zuid op school en heb het heel erg naar mijn zin. Maar ik 
moet wel elke dag om 7.15 uur op de fiets zitten. Dat houdt in dat 
ik elke dag heeeeel vroeg op moet en dus ook op tijd naar bed 
moet. Nou vind ik het wel leuk om een paar keer uit te kunnen 
slapen en laaaaat naar bed te gaan. Dat kan dan eigenlijk alleen 
maar op vrijdagavond en zaterdagavond. Dus vandaar dat ik moest 
kiezen. Ik hoop dat ik er volgend jaar weer bij kan zijn.  
Kees heeft  nog voorgesteld dat ik donderdagavond kan 
meetrainen. Ik hoop dit volgend jaar te gaan doen. Ik heb een hele 
leuke tijd gehad bij de ijsclub, trainingen, wedstrijden, kamp, 
Sinterkerst alles vond ik leuk en gezellig. 
René wil ik speciaal nog even bedanken voor alle goede, leuke en gezellige trainingen.  
 
Groetjes  David  
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Kamp Molengroet 2011  
 
Dit jaar zijn we in mei met de jeugd van de 
trainingsgroep op kamp geweest naar 
camping Molengroet (een stukje boven 
Alkmaar), naast het recreatiegebied 
Geestmerambacht. Iedereen sliep met een 
groepje in kleine tentjes. Daarnaast hadden 
we de beschikking over een grote legertent 
van de scouting om de spullen op te 
bergen en hier bijvoorbeeld te kunnen eten 
als het weer niet mee wilde werken. 
Gelukkig waren de weergoden ons goed 
gezind, want volgens mij hebben we het 
mooiste weekend (met de meeste zon 
uren) van het jaar gehad! 
 
Vrijdag 6 mei 
 
Om 12.00 uur verzamelde we met de jeugdcommissie om de laatste dingen door te nemen. Welke 
route nemen we precies, welke begeleiders fietsen waar, waar hebben we een pauze, zijn alle 
lijsten compleet en zijn we echt niks vergeten?!  
Zo gauw de eerste jeugdleden verschenen wist iedereen zijn taken en ging alles vrijwel vanzelf. 
Afvinken wie aanwezig zijn, lijstjes voor het avondeten maken (kroketje, kaassoufflé of frikadel bij 
je patatje?) en ouders uitzwaaien.  
Peter en Marcel Vosse waren ook dit jaar weer bereidt om de bagage met auto en trailers te 
brengen, erg fijn! (wat sommige allemaal mee hebben voor 2 nachtjes kamp!) De bagage werd 
ingeladen en in colonne fietste we richting onze kamp locatie. Een kleine pitstop in het park van 
Alkmaar om even wat te eten en drinken, en daarna snel weer verder. Bij de camping 
aangekomen was het nog even wachten op de bagage en daarna kon iedereen zijn tentje 

opzetten. We stonden op een groot veld aan het 
einde van de camping, met alle sport en spel 
mogelijkheden om ons heen (voetbal- en volleybal 
veld, groot springkussen, klimtoestellen)  
Op het menu stond deze avond patatjes met wat 
lekkers erbij. IJsje toe en iedereen kon er weer 
tegen aan. ’s Avonds stond er een dropping op het 
programma. Met een busje werden de groepjes één 
voor één gedropt op verschillende locaties. Sommige 
dichtbij, sommige wel erg ver weg! Gelukkig was 
tegen middernacht iedereen weer veilig terug (met 
de spannendste verhalen!) en zocht de jeugd na nog 
een nachtelijke voetbalpartij zijn tentje op.  

 
Zaterdag 7 mei 
 
Na een koude nacht was iedereen er om 8 uur alweer uit 
voor ochtendgymnastiek onder leiding van Mike de Vries. 
Ondertussen werden de tafels gedekt, en konden we een 
uurtje later met z'n allen lekker ontbijten in het zonnetje! 
Bonnie en Inge gingen op pad voor de boodschappen en 
met Anne en Josine vertrok ik met een hoop spullen 
richting Geestmerambacht om alles klaar te zetten voor 
het 6-kamp. Het zonnetje deed ondertussen goed zijn 
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best en het werd steeds warmer! Met onder andere een meters lange 'groene zeep glijbaan', 
hindernisparcours, skilopen, skippyballen en ‘kruipen onder legernetten door’ heeft iedereen zich 
prima vermaakt. Door sommige werd zelfs voorzichtig een frisse duik in het meer genomen. De 
rest van de middag genoot iedereen van het prachtige weer bij het recreatie terrein.  
 
’s Avonds stond er soep met hotdogs op het menu. Op de meegenomen scottelbrai’s kregen we de 
grote pannen gelukkig goed warm. Zoals elk kamp wordt de laatste avond afgesloten met een 
bonte avond. Dit jaar was de opzet iets anders, we gingen namelijk Karaoke! Onder grote 
belangstelling van de rest van de campinggasten werden de leukste acts opgevoerd. Daarna de 
prijsuitreiking van de clubkampioenen van het schaatsseizoen 2010/2011. Zo kreeg iedereen zijn 
welverdiende beker of medaille.  

 
Wat niemand meer verwachtte was dat we nog op pad 
gingen na de bonte avond! Om 22.00 uur moest 
iedereen warme kleding aantrekken, en werden de 
groepjes voor het nachtspel bekend gemaakt. Het was 
namelijk de bedoeling om de leden van de 
jeugdcommissie, die als geest door Geestmerambacht 
dwaalde, te bevrijden. Een deel van het ‘spook’ verhaal 
ging als volgt: 
 
“Wat er elk jaar, op 7 mei klokslag 12 uur gebeurt is 
nog steeds een raadsel. Maar niemand wil zich er meer 
na 12 uur bevinden. Gillen, huilen, namen van alles 

hoor je in het bos. Wanneer de rest van de wereld slaapt, lijken Roel, Anne, Bas, Nancy, Bonnie, 
Inge en Mike nog steeds in het bos te leven.. 
Na al die jaren tussen leven en dood te zijn geweest zijn Roel, Anne, Bas, Nancy, Bonnie, Inge en 
Mike het zat. Ze worden er boos van om altijd maar in dat bos te zijn, geen mens die hen opzoekt 
of met wie ze op stap kunnen. Mensen schrikken van hen, dat willen ze niet meer. 
Jullie kunnen ze terug laten keren op aarde, zodat ze met jullie mee kunnen doen en weer kunnen 
genieten van alle gezellige momenten. Of misschien wel de dood in sturen.. 
Aan jullie de keus.. Zoek de alternatieven jongeren en bevrijd ze uit hun lijden, maar pas op; ze 
wonen er al 10 jaar en kunnen iets wat mensenvreemd of boos reageren. Aan jullie om ze te 
bevrijden uit hun lijden! “ 
 
In het donker, zonder zaklamp, moest je per groepje een smal pad in het bos volgen. Het bleek 
iets te donker te zijn, dus mocht elke groep één zaklamp meenemen. Onderweg kwam je 
verschillende ‘geesten’ tegen, welk je moest bevrijden door een opdracht goed uit te voeren. Dit 
was natuurlijk goed voor heel wat angstige momentjes in het donker. Gelukkig is het onze jeugd 
gelukt om alle ‘geesten’ te bevrijden! 
 
                 
 
Zondag 8 mei 
 
Alweer de laatste dag! Ontbijten, 
tenten opruimen, inladen en terug 
fietsen naar Uitgeest! Daar 
aangekomen stonden alle ouders ons 
al op te wachten. Het was weer een 
geslaagd kamp, wij als jeugdcommissie 
kijken alweer uit naar het volgende 
kamp! 

Nancy Molenaar 
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Kamp 2011: Camping Molengroet 
  
Ik vond het een heel leuk kamp en we hebben heel veel gedaan. 
  
De eerste dag: 
Vanaf het Cor Groen Honk vertrokken wij op de fiets naar Camping Molengroet. Dat we bij de 
camping aan kwamen gingen wij onze tent opzetten. Ik sliep in de tent met Joni Kelly en Mabel. 
Toen we de tent hadden opgezet, hadden wij tijd voor onszelf. Je kon voetballen, zwemmen, 
volleyballen, op het luchtkussen springen of gewoon lekker eventjes wat uitrusten. 
's Avonds gingen wij patat eten, toen het donker werd werden wij gedropt. De ene groep even 
verder dan de andere groep. Nou waren de twee groepen die ver waren gedropt met de auto of 
taxi teruggegaan. Voor sommige was dit de eerste keer met een taxi. Toen we allemaal terug 
waren, gingen we nog even voetballen. Helaas vonden niet alle mensen op de camping dit even 
fijn. 
 
De tweede dag: 
Om acht uur ‘s ochtends werden wij uit onze tenten geschreeuwd. Meteen omkleden en voor het 
toiletgebouw verzamelen voor de sportlessen van Mike. We zijn de camping afgelopen richting het 
meer. Hier eerst even gesprint en gerekt en gestrekt daarna nog even met z'n allen voetballen en 
weer terug gewandeld. Terug op de camping stond het ontbijt al klaar. Na het ontbijten moesten 
we ons klaar maken voor het 6-kamp. Dit was weer 
bij het meer. Het 6-kamp bestond uit een parcours 
met de volgende onderdelen: een buik/kont-
schuifbaan, een tijger parcours, een 
mountainbikeparcours en skilopen. Dit deed je in een 
groepje. Na 6-kamp mocht je lekker bij het meer 
zwemmen of nog even glijden op de buikschuifbaan. 
Na een tijdje gingen we weer met z'n allen terug 
naar de camping en daar gingen we eten. Na het 
eten gingen we weer op het luchtkussen springen.  
Toen het eindelijk donker was gingen we naar het 
bos. Dit was dicht bij het meer. Daar zaten Bonnie 
en Inge op de grond en die vertelden een verhaal. Wij moesten een aantal mensen die vermist 
waren in het bos zoeken. Dit was best wel spannend. Na de spooktocht zijn we weer met z'n allen 
terug naar de camping gegaan en is meteen iedereen gaan slapen. 
 
  

De derde en laatste dag  
Om acht uur stonden ze alweer voor de tent om ons wakker te maken. Eerst gingen we eten en 
daarna de tent opruimen. Je mocht wat voor jezelf doen. Even later moesten we weer op de fiets 
naar huis.  
  
Het was echt een super leuk kamp. Tot volgend jaar! 
 
Jamie de Vries  
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De doorgeefpen 
 
 
 

 

Wat is je naam:       Mabel Holkamp 
Wat is je adres:       Anna van Renesselaan 
Wat is je geboorteplaats:     Beverwijk 
Hoe oud ben je nu:      14 jaar 
Heb je nog broers/zussen:     1 broer van 15 
Wat zijn je hobby’s:  Schaatsen, hardlopen, tekenen, 

           met vriendinnen afspreken 
Op welke school zit je nu:    Bonhoeffer College 
Wat is je lievelingseten:      Pizza 
Voor welk tv programma blijf je thuis:   Geen één 
Wie is je idool:       Heath Ledger 
Wat voor muziek houd je:     Vooral pop en Top 40 
Wat zou je doen met 1 miljoen: Niks, ik zou er later een mooi huis 

van kopen. 
Welke sporten beoefen je nog meer als schaatsen:  Geen 
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:   Het leek me een leuke sport. 
Je hebt een hekel aan:  Justin Bieber en mensen die met 

ziektes schelden. 
Je kunt genieten van:      Leuke dingen doen met 
         vriendinnen 
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:   Parachute springen 
Je zou eventueel emigreren naar:    Amerika 
Je hebt bewondering voor:     Mijn opa 
Je kunt absoluut niet:      Dingen onthouden 
Wie is je favoriete schaatser/ster:    Sven kramer 
Wat wil je later worden:      Weet nog niet zeker, maar ik wil  
         waarschijnlijk bij de recherche 
Wat is je favoriete vakantiebestemming:   Turkije 
Hoe lang zit je al op schaatsen:     Ongeveer 6 jaar 
Wat is je leukste kamp ervaring:    Zeilweek van het Bonhoeffer 
Aan wie geef je pen door:     Marjolein Weeland 
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Skeelerronde Uitgeest, 2011 
 
Zondag 4 september Skeelerwedstrijd in de Kleis, te Uitgeest. 
 
Een week van tevoren ben ik al op buienradar naar het weer aan het kijken en met name de kans 
op buien. Het ziet er aanvankelijk beroerd uit met veel buien en wind, maar wonder boven 
wonder, op het moment dat de skeelerwedstrijd begint is het droog en af en toe schijnt de zon. 
Soms voel je nog wat druppels maar de weg ligt er goed bij. 
 
Ik ging in de ochtend mijn verkenningsrondjes rijden en langzaam aan begon ik het gevoel van 
“de  skeelerrronde” te krijgen. Er stonden al hekken rondom de baan, nog een beetje schuin om 
de laatste auto’s de gelegenheid te geven om de wijk 
uit te rijden. De speakers voor het geluid werden 
opgehangen en de grote jurybus stond al op zijn 
plaats. 
 
Nadat ik mij heb ingeschreven bij basisschool de 
Wissel ging ik nog even snel thuis een broodje eten 
en daarna ging ik op weg naar het parcours. Op dat 
moment waren de jongste rijders hun ronde aan het 
rijden, ik zag veel enthousiasme en misschien ook 
aanstormend talent voor IJsclub Uitgeest. 
 
Tijdens de ereronde van deze jonge rijders ging ik 
nog even snel een stukje rijden om het asfalt nog 
even goed te voelen. Ik heb me afgevraagd op welke 
andere rijders ik moest letten en wat hun rugnummers waren. De heren met het rugnummer 500 
t/m 549 moest ik in de gaten houden, want ik wilde per se als eerste Uitgeester over de finish 
komen. 
 
Het startschot ging en weg waren alle deelnemers, ik zat meteen in het voorste groepje met Max 
Huisman en twee vrouwelijke skeeleraars. We konden de vrouwen al snel lossen. 
 
Tot mijn verbazing moest ik het afleggen tegen Max, die er als een speer vandoor ging. De 
wedstrijd moest ik daarna in mijn eentje verder rijden, met natuurlijk een luxe positie als eerste 
Uitgeester voorin. Na 20 minuten was ik nog steeds nummer 1 (2de) en kampioen van Uitgeest. 
Met als beloning 3 kussen van de ronde miss en een ritje in de auto.  
 
Ruben Stam  
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Skeelerronde Uitgeest 
 

4 september 2011, het is weer zover de Skeelerronde van 
Uitgeest. Pff ik was toch wel weer zenuwachtig. Na de 
skeelerronde van vorig jaar had ik de skeelers niet meer 
aangehad, dus had er een hard hoofd in. 13.00 uur toch 
maar op de fiets richting de Kleis. Het regende een 
beetje en daar was ik niet zo blij mee. Nat asfalt is niet 
zo fijn, je glijd zo weg. Maar goed, het bleef bij een 
beetje spatteren en gelukkig stopte het uiteindelijk ook 
weer. 
 
Helaas kon mijn zusje Shelley niet mee doen dit jaar. Zij 
had een familie-uitje met haar schoonfamilie. 
Ik hoopte dus op meer dames van Uitgeest die mee 
zouden doen. Ten slotte doe ik daarom mee, om aan te 
geven dat de Skeelerronde onwijs leuk is om mee te 
doen, het is toch in je dorp en je kan nog wat leuks 
winnen ook. Ieder jaar is dat toch best zonde dat er zo 
weinig animo voor het open Uitgeest Kampioenschap is. 

De organisatie doet het zo goed en het is onwijs leuk en gezellig ook na de wedstrijden! 
 
Helaas was dus dit jaar ook de inschrijving voor het open kampioenschap niet veel, ik had één 
tegenstandster. Dus ik kon in ieder geval uitgaan van een 2de plekje. Maar goed, vorig jaar 1ste 

(ook alleen maar omdat ik de enige Uitgeester dame was) dus ja ik moest wel weer voor die 
‘mooie’ wisselbeker gaan.  
 
Daar gingen we dan van start om 14.00 uur, de mannen, waaronder mijn vader en Jaap Putter, 
gingen er al hard vandoor. Ik had gehoopt dat ik daar wel een beetje bij kon blijven, maar helaas. 
Nicky (mijn enige tegenstandster van de dames) bleef achter me rijden. De eerste 2 rondes gingen 
nog wel redelijk, maar daarna gingen toch mijn spieren en luchtwegen een beetje tegenstribbelen. 
Ik moest en zou hem uitrijden. Nicky bleef de hele tijd achter me zitten, ik dacht die gaat me op 
een gegeven moment wel voorbij, want volgens mij rijd ik echt veel te langzaam. Toen in de 
laatste paar rondes dacht ik: “Shit, Nicky zal me wel inhalen in de laatste ronde en dan heb ik 
geen kracht meer om met haar te strijden om de eerste plek… Nou ja”, dacht ik, “jammer dan het 
is niet anders, dan maar 2de plaats, ik kan echt niet meer.” Maar toen voordat we de laatste ronde 
ingingen liet Nicky een gaatje vallen en dacht ik: “Nu moet ik gaan, nu moet ik alles geven, nu ga 
ik voor de 1ste plaats!!” 
En ja hoor gelukt, weer 1ste, maar wat was ik kapot zeg, poeh niet normaal! 
De volgende dag kon ik amper lopen van de spierpijn in mijn rug… 
 
Maar het is ieder jaar toch weer onwijs leuk om 
mee te doen, mensen langs de kant die je 
aanmoedigen, het heerlijke spijsbrood van 
bakkerij Putter die je krijgt als je 1,2 of 3 wordt 
(geloof me daarom wil je echt om de 1ste, 2de of 
3de plek strijden, want dat brood is heerlijk). En 
natuurlijk het biertje na afloop met elkaar! 
 
Ik wil de organisatie dan ook even zeggen dat 
het super goed geregeld is altijd, bedankt 
daarvoor! En ik hoop dat het nog wel een paar 
jaartjes zo doorgaat ondanks de weinig 
inschrijvingen. Ik zal in ieder geval zeker weer 
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mijn titel proberen te verdedigen volgend jaar!!  
Ik hoop dan ook op meer concurrentie zodat het echt een strijd wordt dat lijkt me heel erg leuk! 
 
TOT VOLGEND JAAR!!!!! 
Kim Schoemaker 
 
 
Ik, Roos, deed mee aan de skeelerronde, Joris en Loes ook. Ik moest 
dit jaar 2 rondjes, want ik was net 2 weken geleden 10 geworden. Ik 
vond dat niet zo leuk, omdat ik dacht, als ik met al de grote kinderen 
moet skeeleren het best wel moeilijk zou worden.  
In het eerste rondje viel Loes aan het einde, ik vond dat heel zielig 
voor Loes. Maar mij ging het wel goed, ik was geen één keer gevallen, 
en kwam als derde van de meisjes over de finish.  
Ik vond het heel leuk, want ik had niet van mezelf verwacht dat ik nu 
een prijs zou kunnen winnen. 
 
  
Groetjes,   
Roos de Boer 
 
 
 
 
Ronde Miss Skeelerronde 2011 
 
Op 4 september was het weer tijd voor de Skeelerronde in het mooie Uitgeest. Na mijn laatste 
twee voorgangers Bonnie de Vries en Josine Putter, was de eer nu aan mij om Ronde Miss te zijn 
van de Skeelerronde. Wat er natuurlijk bij hoort als Ronde Miss is een jurk uitkiezen en je haar 
laten doen. De kleding mocht ik bij Loliyo uitzoeken. Na veel jurkjes gepast te hebben en 
eindeloos twijfelen was het me dan toch gelukt om iets uit te kiezen.  
 
Toen was de grote dag daar. Kapster Esther Duijn kwam in de ochtend mijn haar doen, wat naar 
mijn mening erg mooi gelukt was. Daarna werd ik opgehaald met een erg mooie auto. Het begon 
een beetje te spetteren maar gelukkig was het snel 
over. Er werd me uitgelegd wat mijn ‘taken’ waren 
om te doen. Als eerste mochten de jongste kinderen 
starten, dit was erg leuk om te zien en ze waren 
allemaal erg fanatiek bezig. Met vallen en opstaan 
kwamen ze allemaal over de finish. Toen was het mijn 
beurt om de prijzen, bloemen en het heerlijke 
krentenbrood van ‘ Bakker Putter’ uit te delen aan de 
kinderen. En natuurlijk daarna de ereronde te rijden 
achter de winnaars aan. Daarna kwamen de andere 
categorieën en het ging er steeds fanatieker en 
sneller aan toe. Wat ook nog erg leuk om te zien was 
waren de Oldtimer tractoren die ook een rondje reden 
over het parcours.  
 
Kortom ik vond het erg leuk om een keer Ronde Miss 
te zijn en het was een gezellige en spannende dag 
geworden met toch nog mooi weer, gezellige 
toeschouwers en niet te vergeten de fanatieke 
kandidaten van de skeelerronde.       Groetjes Pauline Jonker 
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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.  
 
 

1. Wat is je naam?  
Luna den Elsen 

2. Hoe oud ben je? 
9 jaar 

3. Wie is je favoriete schaatser/ster?  
Papa 

4. Schaats je al lang? 
 Ja, 2 jaar 

5. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub?  
Ik vind het leuk om hard te schaatsen 

6. Heb je zin in de schaatstrainingen?  
Ja, heel erg 
 

Ik ben 9 jaar en zit in groep 6 van de Molenhoekschool. Naast schaatsen zit ik ook op tennis en 
op zingen. Maar de schaatstrainingen vind ik het aller-leukst. 

 
 
 

1. Wat is je naam?  

Brian Bloedjes 

2. Hoe oud ben je?  

9 jaar 

3. Wie is je favoriete schaatser/ster? 

Sven Kramer 

4. Schaats je al lang?  

Al 3 jaar 

5. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub?  

Omdat ik schaatsen gaaf vindt 

6. Heb je zin in de schaatstrainingen?  
     Ja  

 
 
 

1. Wat is je naam?  

Lotte de Jeu 

2. Hoe oud ben je?  

13 jaar  

3. Wie is je favoriete schaatser/ster? 

Sven Kramer 

4. Schaats je al lang?  

3 jaar schoolschaatsen gedaan 

5. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub?  

Omdat het me leuk leek en ik atletiek minder leuk vond worden 

6. Heb je zin in de schaatstrainingen?  
Ja, op de schaats trainen lijkt me leuker dan de zomertraining, 
 al doet trainer Kees het erg goed.  
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1. Wat is je naam?  
Melanie Roozendaal 

2. Hoe oud ben je?  
11 jaar 

3. Wie is je favoriete schaatser/ster?  
Koen Verweij 

4. Schaats je al lang?  
3 jaar 

5. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub?  
Ik vind schaatsen erg leuk 

6. Heb je zin in de schaatstrainingen?  
Ja, héél veel zin 

 
Andere sport die ik ook nog doe is streetdance, ik speel gitaar en ik zit op de Binnenmeer op 
school in groep acht. 
    

 
 

1. Wat is je naam?      
Esmee Walsmit 

2. Hoe oud ben je?      
10 jaar 

3. Wie is je favoriete schaatser/ster?  
Marianne Timmer 

4. Schaats je al lang?      
Dit is mijn 3e jaar 

5. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub?   
Schaatsen is echt mijn sport 

6. Heb je zin in de schaatstrainingen?  
Ja heel erg maar ik vindt het nu aan het meer al heel erg leuk. 

 
 
 

1. Wat is je naam?      
Barry Veldhuis 

2. Hoe oud ben je?      
9 jaar 

3. Wie is je favoriete schaatser/ster?  
Erik Hulzebos 

4. Schaats je al lang?      
2 jaar 

5. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub?   
Omdat ik schaatsen heel erg leuk vind 

6. Heb je zin in de schaatstrainingen?  
Ik heb heel veel zin in de schaatstrainingen  
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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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Rabobank Fietsdag 2011 
 
Het was zondag 11 september. Een dag die voor bijna 
iedereen een vreselijk beeld terughaalt. Een dag met een 
pijnlijke herinnering. Dit jaar was deze herinnering niet het 
enige waar de meeste mensen mee bezig waren. De Rabobank 
had namelijk een fietstocht georganiseerd. Deze fietstocht kon 
je rijden voor een specifieke vereniging of sportclub uit 
Beverwijk, Heemskerk of Uitgeest. Een rondje van 30 
kilometer was er uitgestippeld door de Rabobank. Dit rondje 
reed je natuurlijk niet voor niets. Elke deelnemer haalde € 10,- 
op voor de desbetreffende vereniging of club waar hij of zij 
voor wilde rijden. En was het nou toevallig ook zo dat je deze 
fietstocht speciaal voor IJsclub Uitgeest kon rijden. Deze kans 
kon ik natuurlijk niet laten gaan.  
 
Ik had mijn ouders, broertje en zus al geïnformeerd over deze fietstocht en hoopte dat zij allemaal 
mee wilden fietsen met mij. Dat zou dan al € 50,- zijn voor de ijsclub! Helaas, mijn vader, zus en 
broertje konden niet mee fietsen, maar mijn moeder wilde wel graag. Een uurtje voor ons vertrek 
hebben wij nog mijn tante opgetrommeld, die ook wel van een rondje fietsen houdt. Mijn moeder 
en ik gingen alvast de routebeschrijving en stempelkaart ophalen bij het startpunt in Uitgeest, De 
Florijn. Stiekem hoopte ik heel veel leden van de ijsclub tegen te komen. Tot mijn grote spijt 
waren dit er niet veel, alleen Jamie de Vries met haar moeder Anja kwam ik tegen. Maar tot mijn 
vreugde vertelde Jamie dat haar zus Bonnie en haar vader Rob de 30 kilometer ’s ochtends om 10 
uur al waren gaan rijden. Gelukkig, er blijven altijd trouwe leden die graag de ijsclub helpen.  
 
Mijn moeder, tante en ik begonnen vol goede moed de fietstocht. Als eerst langs het fort op 
Krommeniedijk waar een verrassingspost was. Hier kreeg je een overheerlijk koekje om tijdens je 
fietstocht te nuttigen. We stapten weer op de fiets en reden weer verder. Poeh, dat was niet niks, 
want er stond een best windje en die hadden wij natuurlijk pal tegen! Maar dit hinderde niet, het 
weerhield ons niet om veel medefietsers in te halen. Eenmaal aangekomen in Beverwijk werden 
we richting sporthal de Walvis geleidt. Hier konden wij onze eerste stempel halen. Even op adem 
komen en een slokje water drinken, daarna sprongen we weer op de fiets en reden richting de 
volgende stempelpost in Heemskerk. Tijdens onze weg langs het Heemskerker duin moeten wij 
een afslag hebben gemist. Wij fietsten namelijk opeens helemaal alleen en kwamen nergens meer 
de oranje of blauwe Rabobank ballonnen tegen. Gelukkig wisten we waar de stempelpost was en 
konden hier met een omweg naartoe fietsen.  
 

Yes, we hoefden nog maar één stempel en we hadden de ijsclub weer 
geholpen. Op naar Uitgeest! Daar reden we dan vol trots. Dan denk je 
bijna goed en wel thuis te zijn, pssssssssss, band leeg! Moeders 
voorband was leeggelopen. Bijna thuis, we hadden het bijna zonder 
kleerscheuren gered. Helaas heeft mijn moeder niet de fietstocht 
afkunnen fietsen, maar mijn tante en ik hebben het wel afgemaakt en 
wij kregen toch nog de stempel voor mijn moeder. Alle gegevens 
ingevuld en de stempelkaarten ingeleverd. De ijsclub was dankzij ons 
sowieso weer € 30,- rijker! Met een voldaan gevoel stonden wij nog 
bij de ijssalon De Florijn, toen wij opeens hoorde dat er een korting 
bon voor een ijsje in je tasje van de Rabobank zat. Deze aanbieding 
konden wij natuurlijk niet laten gaan. Als afsluiting hebben mijn tante 
en ik nog een heerlijk ijsje gegeten.  
 

Josine Putter  
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Rabobank fietstocht Uitgeest 
  
Ik kreeg een mailtje van de ijsclub met als onderwerp “Rabobank fietstocht”. Ik wist niet of ik mee 
zou willen doen, maar mijn vader en Bonnie gingen wel meedoen. Uiteindelijk dacht ik nou dan ga 
ik ook wel! Dus ik had gezegd dat ik mee zou gaan tegen me vader.  
 
Zondagochtend stond mijn vader in de deuropening met zijn fietskleding al aan en hij vraagt: ‘Kom 
je zo wat eten?’. Dus ik zeg ‘Ik ga niet op de racefiets, want jullie gaan veel te snel’. En uiteindelijk 
ging ik met mijn moeder samen.  
 
Met deze fietstocht kon je 10 euro voor de ijsclub ophalen en daar kunnen we weer wat leuks mee 
doen. Dus wij willen een routekaartje halen en toen kwam ik Josine al tegen die ook samen met 
haar moeder de fietstocht ging fietsen.  
 
Ik vond het een hele leuke fietstocht en ben veel mensen van de ijsclub tegengekomen, zoals 
Josine en haar moeder aan het begin en tijdens het fietsen nog René, de ouders van Wouter en 
Nancy met haar vriend. Ik vond het heel leuk om mee te doen, alleen hoop ik dat er volgend jaar 
meer jeugdleden met deze actie meedoen.  
 
  
Groetjes Jamie 
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Wielerronde 2011 
 
Op 29 mei was het eindelijk zover, de 29e wielerronde van Uitgeest! Voor mij de 4e keer dat ik 
mee zou gaan doen. Het is elk jaar weer spannend, maar dit jaar maakten de weergoden het extra 
spannend. De hele ochtend was er regen en stond er ontzettend veel wind. Voor mezelf had ik 
besloten om met regen toch maar af te haken, 
omdat ik dit veel te gevaarlijk vind.  
 
De periode voorafgaand aan de wielerronde ben 
ik elke woensdag mee gaan fietsen met de 
fietsgroep. Ik had dan ook het idee dat ik er 
helemaal klaar voor was! Ik had mijn eigen doel 
gesteld: Niet ingehaald worden. Dit vooral 
omdat winnen voor mij toch net iets te hoog 
gegrepen zou zijn en om mezelf niet teleur te 
stellen leek dit mij beter. Wij, de 
recreanten/inwoners van Uitgeest, hadden 8 
ronden voor de boeg. Dit klinkt als bijna niks 
maar als je er eenmaal mee bezig bent valt dit 
toch best wel tegen. Na, volgens mij, een ronde 
of 3 was er al een valpartij op de Prinses 
Irenelaan en ook bij het finishen zijn er 2 
mannen gevallen. Dit was wel even schrikken en 
maakt het toch een stuk minder leuk om mee te doen. Maar wat het voor mijzelf wel leuk heeft 
gemaakt is dat ik mijn doel heb gehaald! Ik ben niet ingehaald!  
 
En uiteindelijk derde geworden. Ook was het ontzettend leuk dat er nog aardig wat mensen aan 
de kant stonden om je aan te moedigen, ik wil bij deze ook al deze mensen bedanken, want 
zonder jullie is de wielerronde een stuk minder gezellig! Ik hoop volgend jaar op weer een 
gezellige wielerronde waar meer meiden aan mee doen en het aan de kant weer net zo gezellig is! 
 
  
Betsie 02 (Bonnie)  
 

 

 

Wielerronde 2011 

Spannende dag, een wedstrijd in eigen dorp en eigen publiek. De Wielerronde van Uitgeest!  
Eerst gekeken te hebben bij de jeugd, ben ik daarna zelf gaan inrijden. Er stond behoorlijk veel 
wind om even lekker te kunnen inrijden. Eenmaal bij de start aangekomen, begon het allemaal. 
Nerveusheid op de gezichten, het start schot klonk en ik was een van de eerste in de eerste bocht. 
Daarna kwam een ronde waar heel hard werd gekoerst, maar daar kwam snel een einde aan met 
een valpartij, jammer genoeg. Maar daardoor konden we met 3 man wegrijden en toen hebben we 
5 ronde alleen gereden met een goed tempo. Het laatste rondje brak aan en op de Pr Irenelaan 
stond veel wind waar de twee broertjes Twaalfhoven me uit de kast lokte. Eerst sprintte er een 
weg en ik ging daar achteraan, die had ik toen. Plotseling dook de tweede achter me vandaan en 
die kon ik niet meer voorbij rijden. Jammer genoeg 2e, maar wie weet volgend jaar!   
 
Ruud van Egmond   
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om de kerk. 
 

Zeven maal om de kerk om precies te zijn, tijdens de 
recreantenwedstrijd van de Wielerronde van Uitgeest. Een 
thuiswedstrijd dus. Om 16:00 uur stonden er 20 man en 3 dames, 
allen inwoners van Uitgeest, gespannen aan de start, wachtend 
op het startschot van de voorzitter van de wieler comité. 
 
Omdat de recreanten wedstrijd “maar” over 7 ronden gaat, is het 
altijd dringen aan de start. Ik kreeg m’n voet niet gelijk in de 
pedaal geklikt maar kon na de eerste bocht toch een heel aantal 
rijders weer terug halen. Na de tweede bocht kreeg je last van de 
wind, want waaien deed het die middag stevig. Windkracht 6 volgens windfinder.com 
 
En die wind had je echt vol tegen na de 3e bocht. Een lang stuk met rottige klinkers. De 
aansluiting met de kop groep van 9 man raakte ik hier kwijt. Al gingen ze niet heel hard ik kon het 
gat niet dicht rijden.  
Net voor de 4e bocht gaat het wegdek weer over in asfalt. Nu kan je weer lekker aanzetten en 
volgt de finishlijn. In de 2e ronde kon ik weer aansluiting krijgen met de kopgroep, maar raakte 
dat toch even later kwijt. Ik reed nu op kop van de 2e groep, en al liet ik het tempo terug vallen, 
niemand nam de kop over. 
 
Het zelfde eigenlijk in de 3e ronde, ik op kop met een groep renners hijgend in mijn nek. Casper 
nam nu over tegen wind in en reed het gat met de kopgroep bijna dicht, maar dit koste hem wel 
veel kracht. Met de wind in de rug kwam Kees nog even langszij maar voor de 3e bocht kon ik 
toch weer langs hem om de groep te controleren.  
 
Tegen wind in tijdens de 4e ronde waarschuwde Ad achter ons op een valpartij in de kopgroep 
voor ons. Door naar links te sturen konden we er langs en zagen 2 renners op de grond liggen. 
Het bleken Martin Huisman en Koen van Egmond te zijn. Het zag er naar uit. 
Terwijl de longen branden in mijn lijf moesten wij verder. Stoempend tegen wind in, door de bocht 
en dan weer een stuk met de wind in de rug.  
Tegen wind in werd er nog steeds niet over genomen maar toen er in de laatste ronde wel 2 man 
langs kwam nam ik me voor hiervan te profiteren en me te sparen voor de sprint naar de finish 
streep. 
 
Net voor de laatste bocht nam ik de kop over en kon sprintend als 1e van de 2e groep over de 
finish komen. Dit bleek uiteindelijk de 6e plek te zijn. Nummer 1 tot en met 5 kregen een 
enveloppe met inhoud, maar voor alle finalisten lag er een krentenbrood klaar. De eigenlijke 
hoofdprijs dus. 
 
Op de finish werd Ad van Egmond nog getorpedeerd door Stefan Winter. Dus nog twee man tegen 
de grond. Al viel de schade hier gelukkig mee. Een ambulance was helaas wel nodig voor Martin 
Huisman.  
De einduitslag was als volgt: 
Eerste 10 bij de heren;  
1 Sjoerd Twaalfhoven, 5 Rene Lommers  9   Hildo Vader 
2 Ruud van Egmond,  6 Peter de Jeu  10 Christiaan van Goethem 
3 Harm Twaalfhoven,  7 Paul Gooijer  
4 Mark Andringa  8 Jan Schoenmaker 
En de uitslag van de dames: 
1. Karin Flierman  2. Nancy Molenaar 3. Bonnie de Vries. 
 
Alle foto's op http://picasaweb.google.com/Pedorie/WielerrondeUitgeest2011       Peter de Jeu.  

http://peters-bike.blogspot.com/2011/05/om-de-kerk.html
http://www.windfinder.com/
http://picasaweb.google.com/Pedorie/WielerrondeUitgeest2011
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Uitbreiding clubhuis. 
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bedankt mannen voor jullie bijdrage van de uitbreiding clubgebouw.... 
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De ronding van de schaats 
 
Het is weer zomer, schaatsen in het vet? Nee: nu heb je dan eindelijk tijd om aan je materiaal te 
gaan prutsen. 
Net als in het ijzer van de hockeyschaats en kunstschaats, zit er in het ijzer van de hardrijschaats 
een bepaalde ronding. Het verschil zit alleen hierin, dat de ronding bij de hardrijders niet opvalt, 
terwijl de ronding van beide andere schaatsen overduidelijk is. 
 
Hoe loopt die ronding nu precies? 
Helemaal gelijkmatig en over het hele ijzer hetzelfde. Het ijzer kan vergeleken worden met een 
gedeelte van een hele grote cirkel. Het kan dan ook niet overal even hoog zijn. Het hoogste punt 
ligt vlak vóór de achterste pot. Om precies te zijn: op eenderde deel van de totale afstand die 
beide potten scheidt. Het hoogste punt van het ijzer is op het midden van het draagvlak. Het 
draagvlak is dat deel van het glijvlak waar we eigenlijk op behoren te glijden. Omdat we toch een 
beetje in het ijs snijden is het draagvlak ongeveer drie tot vier centimeter lang.  
Dat het glijvlak niet precies recht is, maar een gelijkmatige ronding heeft, weten we nu en bij 
benadering weten we ook de plaats waar het hoogste punt hoort te zitten. Wat we nog niet weten 
is in welke mate de 
schaats rond geslepen 
moet zijn. 
 
 
We kunnen dat het 
beste aangeven door 
middel van het 
bepalen van de straal 
van de cirkel waar het 
ijzer deel van uit 
maakt. Immers als de 
straal van de cirkel, 
dat is de afstand van 
het middelpunt van 

een cirkel tot de rand, 
groter wordt, zal de 
schaats vlakker 
worden. Gebeurt het tegenovergestelde, dan zal de schaats ronder worden. Gebruikelijk is dat 
gewerkt wordt met een straal van ongeveer 20 tot 22 meter. Aangezien het bijna niet mogelijk is 
zelf zo'n ronding goed aan te brengen, is het aan te bevelen de ronding te laten slijpen door een 
firma die daarvoor niet alleen de vakkennis, maar ook de apparatuur, een speciaal 
rondingslijpapparaat, bezit. 
Slijpt u daarna zelf, dan moet u gelijkmatig over het hele ijzer slijpen en niet, zoals vaak gebeurt, 
op sommige punten meer druk uitoefenen dan op andere. Dat dit niet makkelijk is en dat na veel 
keren slijpen de ronding toch vaak wat verandert, blijkt uit het feit dat zelfs veel wedstrijdrijders 
een of tweemaal per seizoen opnieuw een ronding in hun schaatsen laten slijpen. 
 
Waarom moet er een ronding in het schaatsijzer zitten? 
Om één en ander duidelijk te kunnen maken kijken we even naar de kunstrijder en ijshockeyer. 
Iedereen heeft wel eens gezien hoe deze sportbeoefenaars hele en halve cirkels en scherpe 
bochten op één schaats maken. Dat zou nooit kunnen als er geen sterke ronding in die schaatsen 
geslepen was. Immers, als het glijvlak geheel vlak zou zijn, dan zouden we een lang recht geultje 
in het ijs trekken: We snijden erin. 

Het gearceerde vlakje geeft de lengte van het raakvlak aan, 

ongeveer 3 tot 4 centimeter.  
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Het vlakke ijzer zit over de hele lengte in dat rechte geultje. Het dwingt zichzelf in dat rechte spoor 
en kan alleen maar recht uit. Naarmate een schaats nu ronder geslepen is, zal hij makkelijker uit 
dat geultje kunnen wegdraaien: de wendbaarheid wordt groter en we kunnen er beter mee sturen.  
En dat is nu precies wat we nodig hebben: Een bestuurbare schaats!  
 
Hoe kunnen we de ronding van de schaats controleren? 
Het tegen elkaar aanhouden van de glijvlakken van beide schaatsen. Als we de draagvlakken 
tegen elkaar aanhouden, dan moet er aan de voorkant ongeveer 2,5 tot 3 millimeter, aan de 
achterkant ongeveer 1,5 tot 2 millimeter ruimte tussen de glijvlakken zijn. We kunnen dit het beste 
zien als we de schaatsen tegen het licht houden. De glijvlakken moeten vanaf het draagvlak naar 
voren en naar achteren, gelijkmatig van elkaar af lopen. Het nadeel van deze methode is dat als 
de schaatsen niet hetzelfde zijn geslepen en niet dezelfde ronding hebben, we niet kunnen zien 
waar de eventuele fout ligt. Met andere woorden: als de ene schaats te rond is en de andere te 
vlak, houden we mogelijkerwijze toch de goede afstand tussen de ijzers. De fout van de ene 
schaats heft voor het oog de fout van de andere schaats op. Het glijvlak van één schaats zetten 
we tegen een rei. Een rei is een kaarsrechte metalen liniaal. Het nadeel van de eerste methode 
wordt hiermee voorkomen. 
 
Controle met een rondingsmeter. 
Controle met een mal. Dit is een metalen strip waarin de ronding uitgefreesd is. Deze mallen zijn 
er in verschillende uitvoeringen. Dat wil zeggen met verschillende rondingen. De schaats moet 
over het gehele glijvlak op de mal aansluiten. Afwijkingen vallen direct op.  
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