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Van de voorzitter 
 
Ieder jaar verbaas ik mij toch weer in de maand september, hoe snel de zomer weer voorbij is 
gegaan. Nu ik het woord zomer noteer, denk ik, dat dit jaargetijde zich ook dit jaar niet van zijn 
beste zijde heeft laten zien. Te veel dagen waren te koud, te winderig en te nat, zodat wij weer 
eens konden beseffen waar de term „een waterig zonnetje‟ voor staat. Men hoopt na een matige 
zomer nog altijd op een goed najaar en wij van onze club uiteraard op een strenge winter. Daarbij 
vertrouwen hebbend op het bekende spreekwoord: “Is de zomer koud en nat, Koning Winter heeft 
daardoor koude dagen zat”. Wij zijn in blijde verwachting. 
 
Dit jaar dus geen skeelerronde meer. Wel even wennen, maar de wijze waarop van dit gebeuren 
afstand is genomen, is niet aan twijfel onderhevig. Het was niet meer zinvol hiermede door te 
gaan. Ik heb namens het bestuur alle betrokkenen voor hun inspanningen al die jaren al eens 
bedankt en wil bij deze hier dit nog een keer herhalen. 
 
De laatste tijd is er een discussie geweest in het bestuur en betrokkenen hoe door te gaan met het 
clubblad. Sommigen vonden dat in deze tijd van de digitale snelweg, waar die dan ook moge 
liggen, via de computer alle nieuws de club betreffend, de leden wel kon bereiken. Tenslotte 
dienen wij ook mee te gaan in de vaart der volkeren op dit gebied. Sommigen vonden dat wij die 
snelweg niet moesten opgaan. Het is natuurlijk waar dat zo‟n clubblad nogal wat geld kost en 
nogal wat inspanningsuren voor betrokken bezorgers, maar  anderzijds zijn er nogal wat leden die 
niets hebben met genoemde snelweg en het best leuk vinden een blad te ontvangen. Tenslotte 
gaat het maar om drie keer per jaar. Uiteindelijk is het volgende afgesproken. Alle leden zullen en 
wanneer u dit leest, zal dit inmiddels al gebeurd zijn, persoonlijk worden benaderd over de vraag 
of u het clubblad wenst te ontvangen zoals tot op heden te doen gebruikelijk of via de computer. 
Hierna wordt hieraan voor een ieder persoonlijk gevolg gegeven. 
 
Tijdens de jaarvergadering heb ik drie zaken in mijn jaarverslag  aangegeven als zijnde de voor mij 
hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Kortheidshalve moge ik hiernaar verwijzen, daar dit 
jaarverslag ook in dit clubblad is vermeld. De jaarvergadering dit jaar door meer leden bezocht 
dan de laatste jaren, was niet te lang door een wat andere constructie. Ieder van de afzonderlijke 
„eenheid‟ had zijn verhaal aan het papier toevertrouwd en de leden konden daarover vragen 
stellen. Dit geheel verkorte de lengte van de vergadering aanmerkelijk. In de rondvraag werden 
enkele vragen gesteld die het bestuur ter harte dient te nemen te weten de poortcontrole en de 
verstrekking van contributie kaarten. 
 
Ruud van Egmond, wiens foto het voorblad van het vorige clubblad sierde, gaat volgens intimi op 
de ingeslagen weg voort. Hij is in bloedvorm en boezemt thans vele angst in. Maar ook 
bewondering is thans zijn deel. Wij zullen hem nauwlettend volgen en hopen en verwachten dat 
hij niet ten onder gaat aan de hooggespannen verwachtingen.  
 
U heeft inmiddels geconstateerd dat de aanbouw aan het clubgebouw is gerealiseerd. Hopelijk 
gaan wij er de komende winter veel gebruik van maken. 
   
Ik constateerde dat de publiciteit voor het schoolschaatsen reeds weer is uitgegaan naar alle 
schoolkinderen van Uitgeest. Hopelijk zal de deelname tot tevredenheid voeren. 
 
Tenslotte wil ik besluiten met een toch nare mededeling. René van Goethem, al vele jaren een 
steunpilaar van en voor de ijsclub heeft  als droeve plicht, woensdag 19 september j.l. zijn vader 
begraven. Ofschoon zijn vader al een gevorderde leeftijd had bereikt (84 jaar) is en blijft het een 
zwaar gegeven dit te moeten doen. Moge hij en alle nabestaanden de kracht putten uit de 
voorbeeldige levenswandel van deze man, om dit verlies te kunnen dragen. 
 
Herman van Sambeek 



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   najaar 2012 
 

5 

Van de redactie 
 
De zomer is voorbij en iedereen kan zich klaar gaan maken voor het winterseizoen. De ijsbaan 
gaat alweer bijna open en de schaatsen kunnen uit het vet gehaald worden. Denk er wel aan om 
eerst je schaatsen te passen voordat je weer richting het ijs gaat. Het kan namelijk zomaar zijn dat 
de voetjes gegroeid zijn. Je schaatsen passen niet meer en je kan het ijs niet op. Het zou toch 
zonde zijn als je de eerste training meteen mist! De eerste wedstrijd en marathon staat ook alweer 
op de agenda en zijn altijd veel eerder dan je denkt.  
In dit clubblad vind je dan weer even de jaarlijkse update die de meeste wel kunnen gebruiken 
voordat zij het ijs op gaan. In deze update staan enkele tips en trucs die gebruikt kunnen worden 
bij de warming-up en het schaatsen. Lees dit dus goed door voordat je het ijs weer opstapt!  
 
Helaas heb ik dit clubblad erg weinig inzendingen gehad van de leden. Ik vind het jammer dat er 
maar weinig (jeugd)leden zijn die helpen bij het vullen van dit blad. Vandaar dat er in dit clubblad 
ook geen „Wist u datjes‟ staan. Deze kunnen alleen gemaakt worden met hulp van jullie. Het 
volgende clubblad hoop ik wel weer veel input binnen te krijgen. Diegene die deze keer wel weer 
een stukje hebben geschreven, wil ik hartstikke bedanken! 
 
Ik heb nog één mededeling. Het volgende clubblad zal niet de deadline van 15 januari hebben, 
zoals vorig jaar. Tijdens de Jaarvergadering in mei is afgesproken om er een kerstnummer van te 
maken. De deadline is daarom verplaatst naar 1 december. Denk hier allemaal aan als jullie een 
stukje schrijven.  
 
Verder wil ik jullie veel leesplezier wensen.  
 
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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Woord van de voorzitter op de Jaarvergadering  
 
UITGEEST, 24 MEI 2012 (jaarvergadering) 
 
Geachte vergadering, 
 
Koning Winter leek ons dit jaar wederom weer eens in de maling te nemen. Nadat december 2011 
geruisloos voorbij was gegaan en ook januari 2012 ver boven de normale temperaturen  begon, 
rees de angst dat Koning Winter wederom de lage landen links zou laten liggen. Zelfs de kieviten 
waren uit de warme landen teruggekeerd en ik zag reeds verscheidene van deze grondbroeders 
foerageren in en om de weilanden van Uitgeest. Maar zie, plots viel de winter in en moesten de 
kieviten zich haasten om weer naar warmere streken terug te keren. Koning Winter trad direct op 
en op een zodanige wijze die ons zeer beviel. In een nachttijd, was de ijsvloer zodanig dik, dat hij 
dragend was voor alle geledingen in onze samenleving. De sneeuw die de volgende dag 
overvloedig viel, was lastig en vervelend, maar kon op onze landijsbaan geen kwaad meer doen. 
De ijsvloer was daar en menigeen heeft hiervan dagen kunnen profiteren. Op een avond hebben 
wij met man en macht alle sneeuw van de baan verwijderd en een ieder die er verstand van heeft 
zou zeggen dat die ijsvloer op de baan nog nooit zo goed is geweest. Natuurlijk heeft de toen 
gevallen sneeuw onze samenleving wel parten gespeeld.  
 
Wij konden jammer genoeg de Molen- en Merentocht niet rijden, omdat door de sneeuw 
gevaarlijke plekken op het ijs waren ontstaan. Menigeen, die meende toch de gevaren te moeten 
trotseren, kwam met een nat pak thuis. Het enige voordeel is geweest dat het draaiboek weer 
eens is bijgewerkt. Maar niet alleen bij ons heeft die sneeuw veel vreugde verhinderd, bovenal in 
Friesland. Eindelijk leek de “tocht der tochten” weer eens zijn beslag te kunnen krijgen maar ook 
daar verhinderde de overvloedige sneeuwval een veilige ijsvloer. Men moest zich nu daar behelpen 
met tochten, zoals de aldaar bekende dorpentocht Ried, Boer, Wijnaldum, Pietersbierum en 
Sexbierum. Met altijd de finish in Sexbierum, omdat als men daar eenmaal is gearriveerd zij daar 
niet zo snel meer weg komen. Of wat dacht je van de zevendorpentocht Kootsterstille, Doezum, 
Peebos, Augustinusga, Drogeham, Opeinde en De Tike. Als je als Noord-Hollander aan zo‟n tocht 
wil meedoen, moet je al een paar dagen van te voren van huis gaan, omdat je het heel moeilijk 
kunt vinden. Zodat de kans niet bestaat dat als je het uiteindelijk gevonden hebt, de dooi is 
ingetreden.  
 
Het afgelopen seizoen kende voor ons, als ijsclub, veel hoogtepunten. Ik wil er drie benoemen: 
Nico Brantjes werd Koninklijk onderscheiden. Ruim een jaar terug werden wij als bestuur door de 
oud Burgemeester van Heemskerk benaderd over het feit dat men Nico wilde voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding. Wij hebben met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming hiervan. 
De Burgemeester van Uitgeest sprak tijdens de uitreiking hiervan vele goede woorden in de 
richting van Nico. Nico had een goed fysiek, maar twee, laat ik het zo zeggen, onderdelen van zijn 
fysiek werden benoemd. Dat waren ten eerste zijn „groene vingers‟ en in dit geval dus voor de 
gemeente Heemskerk tijdens zijn arbeidzame leven aldaar en ten tweede aan die vingers zittende 
warme handen voor IJsclub Uitgeest.  Laten wij hopen dat Nico nog vele jaren die onderscheiding 
in waardigheid zal uitdragen. 
 
Het volgende hoogtepunt is de topprestatie van Ruud van Egmond in Den Haag. Tweede worden 
tijdens het Nederlands kampioenschap op de marathon in zijn klasse. Voorwaar een prestatie van 
formaat. Ruud was al goed tijdens het kampioenschap van Uitgeest. Tweede worden met bij wijze 
van spreken een neuslengte achterstand. Later werd hij ook nog eens tweede bij de ronde van 
Uitgeest tijdens het wielrennen. Kortom een topjaar voor Ruud. Wij zullen hem met grote 
belangstelling volgen. 
 
Het derde hoogtepunt was wederom de Mini-Elfstedentocht voor de schooljeugd op 8 februari. 
Wederom een geweldig festijn. Een prima organisatie en een geweldige Wim van Hoolwerff. Ik 
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heb alleen maar positieve berichten ontvangen over deze tocht. Ja, ik weet het. Ik schitterde door 
afwezigheid, maar wederom is gebleken dat er niemand onmisbaar is. Gelukkig maar. Ik heb het 
uiteraard wel gemist en toen ik op 8 februari „s avonds in de Heimat werd gebeld over het verloop, 
heb ik met blijdschap nog maar een `gebierte‟ besteld. 
 
Ik ben er mij van bewust, dat genoemde opsomming selectief is. Ik hoop dat ik hiermee niemand 
tekort heb gedaan.  
 
Zoals een ieder wel heeft gemerkt, is het clubgebouw uitgebreid. Ik heb in een van de vorige 
clubbladen daar al over geschreven. Als bestuur hebben wij besloten het werk uit te besteden en 
niet met „de pet‟ rond te gaan bij de leden. Wij konden het direct uit eigen middelen bekostigen. 
Wel is er nog een subsidie aangevraagd bij het Gewest Noord-Holland/ Utrecht, maar dat is 
achteraf geschied. Wij wachten af, hoeveel wij van het Gewest nog krijgen. Degenen die zijn neus 
– en dan niet alleen van de winter – op de ijsbaan toonde, heeft gezien dat ook een nieuw 
veeg/blaasmachine is aangeschaft. Dit apparaat heeft zijn diensten reeds bewezen. Mogelijk dat er 
nog zo‟n apparaat komt, omdat ons oude apparaat bijna op is. 
 
Doordat de landijsbaan open is geweest, heeft er ook dit jaar weer een behoorlijke aanwas van 
leden plaatsgevonden. Dit stemt tot grote tevredenheid, wij gaan al richting de 900 leden, maar 
ook dit geeft natuurlijk weer voor de logistiek extra werk, zoals inschrijfkaarten en clubbladen 
maken. 
 
Jammer, dat er een einde is gekomen aan de mede-organisatie van de skeelerronde van Uitgeest. 
Werk, deelneming en toeschouwers was niet meer in verhouding met elkaar en men heeft in 
wijsheid besloten de stekker er uit te trekken. Ik denk een verstandig besluit. 
 
Alle activiteiten door of mede of onder auspiciën van de ijsclub gaan naar volle tevredenheid van 
het bestuur. Daar waar nodig, neemt een ieder zijn verantwoordelijkheid en vinkt dit op een juiste 
wijze af met het bestuur. Een goede wisselwerking. Het bestuur is dan ook over deze gang van 
zaken zeer tevreden. Het bestuur tracht iedere maand bijeen te komen en laat daar waar nodig, 
bijv. districtsvergaderingen, en noodzakelijk zijn „neus‟ zien. 
 
Het bestuur heeft besloten tot aanschaf van ijsmutsen en jacks. De jacks zijn voor hen die waar 
dan ook de club vertegenwoordigen in het openbaar. Staande deze vergadering worden 
ontwerpen getoond die door een paar leden zijn samengesteld. Een ieder kan hierover zijn mening 
ventileren. 
 
Ik wil wederom een ieder van harte bedanken voor zijn inzet en toewijding voor de vereniging en 
hoop nog een hele tijd hiervan getuige te zijn. 
 
Hierbij is dan de vergadering geopend.   
 
De voorzitter 
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Jeugdschaatsen 
 
Schaatsen is een oer-Hollandse traditie. Al jarenlang wordt de Nederlandse bevolking gegrepen 
door de schaatskoorts als het kwik weer onder het vriespunt duikt. IJsclub Uitgeest wil de kinderen 
uit Uitgeest de mogelijkheid bieden om te leren schaatsen om zo generatie op generatie een 
mooie traditie in stand te houden.  
 
De traditie van het jeugdschaatsen van IJsclub Uitgeest gaat inmiddels terug tot de jaren tachtig. 
Toen heette het nog schoolschaatsen. Een term die nu nog steeds door ons dorp rond zingt. 
 
De opzet van het jeugdschaatsen is de kinderen op een leuke en speelse manier te leren 
schaatsen. Hierdoor kunnen zij na één of meerdere seizoenen goed leren glijden en afzetten. Op 
de dagen dat er natuurijs ligt kunnen zij dan al goed vooruit komen en tochten maken.  
 
Bij een goed diploma en/of voldoende jaren ervaring bij het jeugdschaatsen kan er zelfs worden 
aangesloten bij onze trainingsgroep. Dan ga je gericht trainen en kun je deelnemen aan officiële 
wedstrijden en wie weet wat daar nog uit volgt. Misschien wel een nieuwe wereldkampioen… 
 
Wij vinden het leuk en belangrijk om kinderen enthousiast te maken voor onze sport. 
Wij organiseren het jeugdschaatsen al vele jaren met plezier in samenwerking met de 
Baancommissie Alkmaar van het gewest Noord-Holland Utrecht.  
 
 
Algemene informatie: 
 

 Wij organiseren dit voor kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar.  

 Er kunnen 70 kinderen meedoen.  
 11 tot 12 lessen (afhankelijk van 

het programma van de IJsbaan 
Alkmaar).  

 Aanvang laatste zaterdag van 
december tot half maart op de 
kunstijsbaan van Alkmaar.  

 Lessen zijn inclusief vervoer; we 
gaan met de touringcar naar 
Alkmaar vanaf  
het clubhuis in Uitgeest. 

 Lestijd in Alkmaar van 10:00 – 
11:00 uur. Vertrek uit Uitgeest: 09:15 uur 

 Wij geven les in groepen verdeeld naar leeftijd en voor zover bekend naar  
vaardigheid. Er zijn twee begeleiders per groep beschikbaar.  

 Kinderen krijgen een officieel KNSB schaatsdiploma.  
 Afsluiting van de lessen met een “alternatieve” Elfstedentocht op de ijsbaan  

in Alkmaar. 

 Diploma-uitreiking en feestelijke afsluiting in Uitgeest.  
 
 
Opgeven kan elke seizoen vanaf 1 september tot en met 15 november bij: 
Dhr. Vincent Rozemeijer 
Aan de Kromme Sloot 133 
1911 LT UITGEEST 
Telefoonnummer: 06-10920909 
Email: jeugdschaatsen@ijsclubuitgeest.nl 

mailto:jeugdschaatsen@ijsclubuitgeest.nl
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Opgeven bij voorkeur per email (anders telefonisch of schriftelijk) 
 
Opgeven met vermelding van: 
 Naam 
 Adres 

Geboortedatum  
Geslacht 
Telefoonnummer 

 Email 
Letter eventueel eerder diploma 
 

 
 

Behandeling is in volgorde van 
binnenkomst. 
 

Periode: Laatste zaterdag van december tot half maart 

Waar: IJsbaan Alkmaar  

Tijd: 
Ons lesuur in Alkmaar is van 10.00 – 11.00 uur 
Vertrek uit Uitgeest per touringcar om 09:15 uur 
Terug in Uitgeest tussen 11:30 en 11:45  uur.  

Kosten: 
De exacte kosten worden per seizoen vastgesteld en zijn op dit moment nog niet bekend 
(mede afhankelijk aantal aanmeldingen en kosten vervoer). 

 
 
Na het behalen van het diploma hopen wij natuurlijk dat kinderen volgend jaar weer doorgaan. 
Voor de gevorderden is er natuurlijk de gelegenheid om lid te worden van onze trainingsgroep. 
Dit is niet alleen voor “talentjes” ! Iedereen is welkom, als je maar enthousiast bent. 
Wij zullen dit zeker stimuleren, want de jeugd is ook onze toekomst. 
Wie weet tot ziens op de IJsbaan !  
 
Contactpersonen:  
Vincent Rozemeijer – tel: 06 10920909 
Nico Goeman – tel: 0251 310329 
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De doorgeefpen 
 
 
 

 

Wat is je naam:       Jamie de Vries 
Wat is je adres:       Watermunt 1 
Wat is je geboorteplaats:     Uitgeest 
Hoe oud ben je nu:      15 jaar 
Heb je nog broers/zussen:     Ja, Bonnie, Mike en Stan 
Wat zijn je hobby’s: Natuurlijk schaatsen, korfbal, 

surfen en chillen  
Op welke school zit je nu:  Clusius College  
Wat is je lievelingseten:   Lasagne 
Voor welk tv programma blijf je thuis:   Geen, maar anders „Jan Smit, de 
         zomer voorbij‟  
Wie is je idool:       Nick & Simon  
Wat voor muziek houd je:     Nederlandse muziek 
Wat zou je doen met 1 miljoen: Naar heel veel concerten van 
 Nick & Simon gaan. 
Welke sporten beoefen je nog meer als schaatsen:  Korfbal 
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:   Mijn vader, broer en zus deden het  
        al en daarom ben ik het ook gaan  
         doen. Ik vind het super leuk!  
Je hebt een hekel aan:      Chagrijnige mensen. 
Je kunt genieten van:      Nick & Simon hard aanzetten en  
        lekker uitrusten 
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:   Taart in iemands gezicht gooien 
Je zou eventueel emigreren naar:    Friesland! Uuh, nee grapje. Ik  
        wil in Nederland blijven wonen. 
Je hebt bewondering voor:     Mijn moeder 
Je kunt absoluut niet:      Zingen 
Wie is je favoriete schaatser/ster:    Iedereen die het goed kan 
Wat wil je later worden:      Juf 
Wat is je favoriete vakantiebestemming:   Friesland 
Hoe lang zit je al op schaatsen:     4 jaar bij de trainingsgroep, denk ik 
Wat is je leukste kamp ervaring:    Schaatskamp  
Aan wie geef je pen door:     Stan de Vries 
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Op kamp naar Warmenhuizen 
 
Dit jaar heeft de jeugdcommissie weer een geweldig kamp geregeld voor de jeugdleden. Veel 
positieve reacties zijn door het dorp gegaan over het gezellige weekend in Warmenhuizen. De 
commissie had een mooie camping in het dorpje gevonden waar het hele gezelschap op de fiets 
naartoe ging. De opkomst was misschien minder dan voorgaande jaren, maar dat heeft de pret 
zeker niet bedorven.  
 

In het krantenartikel uit de Uitgeester is een duidelijk beeld van dit kamp te vormen.  
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Schaatskamp 2012  
 
We gingen op de fiets naar de camping. We hadden tegenwind, maar ik vond het wel meevallen 

hoe ver het fietsen was. 
Toen we daar waren moesten we onze tent neer gaan zetten. Ik was lekker snel klaar, want ik heb 
een opgooi tent. 
Toen de tent stond gingen roos en ik op de trampoline, dat was heel grappig. 
We gingen nog een stukje fietsen en toen gingen we eten. Ik sliep met Roos in een tent. 
Voordat we naar bed gingen, gingen we nog een speurtocht doen.  
„s Avonds konden roos en ik niet slapen dus gingen we nog spelletjes doen ik de tent. 
De volgen ochtend gingen we trainen, dat was niet echt zwaar. Na het trainen gingen we een 
GPS-tocht doen en dat was heel grappig. Daarna gingen we nog pijl en boog schieten. 
„s Avonds gingen we nog het veld op om een spel te doen. 
De volgende ochtend regende het erg en moesten we naar huis toe fietsen. Maar gelukkig 
mochten Roos en ik lekker met de auto mee naar huis. Mijn fiets zat toen in de paardentrailer. 
Het was een heel leuk kamp!  
  

Melanie Roozendaal  
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Kom maar op met het nieuwe schaatsseizoen! 
 
Nog een paar weekjes dan is het zover; de ijsbaan gaat open en we mogen weer aan de bak. Het 
zomerseizoen is wel erg snel gegaan. Ik heb het gevoel alsof we net het winterseizoen hebben 
afgesloten. Vanaf het moment dat de ijsbaan zijn deuren sloot voor de zomer, ben ik begonnen 
met hardlopen. Weliswaar twee keer in de week.  
 
Ja, ja, Kim en hardlopen; het is ongelofelijk. Wie had dat gedacht?! Ik vind het nog steeds niet de 
leukste bezigheid maar ik krijg er wel voldoening van als ik het gedaan heb. Momenteel zit ik al op 
de 12,5 km. Een heel eind, *poeh*, maar ik doe het natuurlijk niet voor niets. Graag wil ik niet 
buiten de boot vallen bij de marathon dit winterseizoen, door een bijvoorbeeld Josine of Pauline, 
hihi. Maar uiteraard wilde ik mezelf verbeteren in de marathoncompetitie en het is uiteraard ook 
goed voor de lijn en conditie.  
 
Eind januari wil ik weer gaan voor de 200 km op de Weissensee, dus die sporturen in de benen 
zijn belangrijk!  
Maar goed, het hardlopen gaat gelukkig goed. Alleen ben ik ondertussen wel hardloop moe, hoor. 
Van mij mag die ijsbaan nu wel weer open gaan!  
 
Dus meiden van de marathon, ik hoop dat jullie er weer net zoveel zin in hebben als ik voor 
aankomend seizoen? En dat we onze concurrenten uit andere dorpen maar even een poepie 
moeten laten ruiken.. ;)  
 
Ik heb er zin in, tot snel!  
 
Kim Schoemaker 
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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 schaats specifieke 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, uitvals passen en kabouterpassen. De meeste oefeningen doe je in de schaats 
houding zodat je jezelf goed voorbereid op het werkelijke schaatsen. De echte sport specifieke 
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. 
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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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Hoe schaats ik een wedstrijd? 
 
Voordat de schaatswedstrijden van Uitgeest van start gaan is het misschien een handig idee om 
nog even op een rijtje te zetten hoe een en ander in z‟n werk gaat. Een wedstrijd schaatsten is iets 
ingewikkelder dan alleen maar de ene schaats voor de andere zetten. Er zijn een aantal dingen 
waar je op moet letten. Voor diegenen die nog nooit een wedstrijd geschaatst hebben, of het een 
beetje vergeten zijn, volgen hier een aantal punten van aandacht. 
 
Voorbereiding: 
Zorg dat je een half uur voor de start op de baan aanwezig bent. Dit geld zeker voor de pupillen, 
want deze groep start het eerst. Zorg voor scherpe schaatsten en lekker zittende schaatskleding. 
 
Op de baan aangekomen: 
Zorg voor een goede warming-up voordat je je schaatsen aantrekt. Bekijk de startlijst en onthoud 
je startnummer. 
 
De baan op: 
Probeer voordat je met de wedstrijd begint een paar rondjes in te rijden op de inrijbaan. 
Zorg dat je tijdens het inrijden niet per ongeluk door het elektronisch oog rijd! 
 
Klaar maken voor de start: 
Het starten gebeurt in kwartetten, dat wil zeggen dat rit 1 aan de start staat en rit 2 daar direct 
achter, om meteen na de start van rit 1 zelf te kunnen starten. Als de omroeper zegt “gereed 
maken rit 7 en 8” dan zijn rit 3 en 4 aan het rijden en staan rit 5 en 6 aan de start. Je weet dat je 
bijna aan de beurt bent en je gaat je wedstrijdbandje halen bij de start. Als de omroeper zegt 
“naar de start rit 7 en 8” dan zijn rit 3 en 4 klaar en zijn rit 5 en 6 aan het rijden. Je moet nu bij de 
start wachten, maar nog niet de baan op gaan. 
 
Naar de start: 
Als rit 5 en 6 voorbij de start komen, geeft de starter toestemming om de wedstrijdbaan op te 
rijden. Dit doe je nooit voordat je toestemming krijgt van de starter. 
Bij een kwartet-start gaat het rood-witte paar voorop naar de start en het geel-blauwe paar gaan 
daarachter op een afstandje staan. Wit en geel hebben de binnenbaan en rood en blauw hebben 
de buitenbaan. 
Bij de start staan twee gele lijnen. Je wacht altijd achter de tweede lijn, totdat de starter zegt: 
“Naar de start.” Als je met de hak van je schaats in het ijs hakt hou er dan rekening mee dat je 
schaats niet over de voorste gele lijn mag komen. 
Als de starter “Klaar” zegt zak je door de knieën en zorg je dat je stil staat. Pas dan (officieel na 
2,2 seconde) klinkt het startschot. Beweeg je voordat het startschot gaat dan krijg je een valse 
start. Als er sprake is van een valse start, dan wordt er twee keer achter elkaar geschoten. 
Na een valse start moet je omkeren en weer klaar gaan staan. Als je in het tweede paar zit dan 
moet je via de inrijbaan terug naar de start. De starter geeft aan wie een valse start had en begint 
opnieuw. Na twee valse starts volgt diskwalificatie en moet je de baan verlaten. Wees sportief en 
ga hierover niet in discussie met de starter. 
 
Tijdens de rit: 
Vergeet niet van baanhelft te verwisselen! Dit doe je op het rechte stuk dat niet gescheiden wordt 
door oranje blokjes. Wanneer je dit niet doet, wordt je gediskwalificeerd. 
Zorg dat je na de finish zo snel mogelijk de baan verlaat. 
Als je valt, dan moet je de rit uitrijden. Doe je dit niet dan wordt je gediskwalificeerd.  Wil je 
langzaam de rit uitrijden, hou dan rekening met rijders die wel door willen schaatsen. 
 
Na de rit: 
Kijk uit bij het verlaten van de baan, dat je geen deelnemers hinderd. 
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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 een derde 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.  
  



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   najaar 2012 
 

24 

 
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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Fietsgroep Tijdrit competitie 
 
Elk zomerseizoen wordt er door een aantal ijsclubleden op de racefiets hard getraind om ‟s winters 
weer goed in vorm op het ijs te kunnen verschijnen. Daarnaast zijn er veel fietsers enkel lid van de 
fietsgroep om gewoon lekker te fietsen en een goede training te krijgen van onze trainer Leo van 
der Meij die elke woensdagavond voor ons klaar staat en de trainingen begeleid. 
 
3 tot 4 maal per seizoen worden er tijdrit-wedstrijden verreden om de spanning er een beetje in te 
houden. 1 of 2 rondjes (7 km per rondje) door de Schermerpolder, en “korte” sprints (500, 1000 
en 1500 meter) over een rechte weg. Altijd spannend. Wie is de snelste wielrenner van de IJsclub? 
Meer info over de fietsgroep vind je op de website.  www.ijsclubuitgeest.nl/fietsgroep 
 
Hieronder de uitslagen van de tijdritcompetitie van 2012: 
 

      Tijdrit competitie 2012 
         

 
Heren 

    Nr: Rijder 20 juni 11 juli 5 sept Eindstand 

1 Jan Dirk Braakman 38 40 38 116 

2 Robin Prigge 36 34 34 104 

3 Don Brandjes 29 32 32 93 

4 Raymond van Goethem 32 28 28 88 

5 René van Goethem 26 30 27 83 

6 Ruud van Egmond 40   40 80 

7 Benno van Tol   38 36 74 

8 Ad van Egmond 22 25 25 72 

9 Stefan Brantjes   36 29 65 

10 Han de Koning 19 23 20 62 

11 Kees Molenaar 30 29   59 

12 Bas Pepping 28   30 58 

13 Willem Brantjes   27 23 50 

13 Koen van Egmond 24   26 50 

15 Casper Mouissie 25   22 47 

15 Marcel van Goethem 23   24 47 

17 Cees Primowees 21 24   45 

18 Frans Lensen 20   21 41 

19 Frank van Goethem 18   19 37 

20 Henk Prigge 34     34 

21 Joris Beentjes 27     27 

22 René Lommers   26   26 

            

            

 
Dames 

    Nr: Rijdster 20 juni 11 juli 5 sept Eindstand 

1 Nancy Molenaar 40 38 40 118 

2 Susanne Brandjes 38 40 34 112 

3 Karin Verhaar-Veldt 36 36 38 110 

4 Linda van Egmond 34   32 66 

5 Bonnie de Vries     36 36 

            

  
Peter de Jeu.  

http://www.ijsclubuitgeest.nl/fietsgroep
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Dam tot Damloop 
 
Het is niet te geloven, maar de ijsclub kent nog steeds jonge meiden die super fanatiek zijn. Ja, ja 
er zijn twee leden die dit jaar de Dam tot Damloop hebben gelopen. De 28ste Dam tot Damloop 
vond dit jaar plaats op zondag 23 september.  
 
„Pauline Jonker en ik hebben dit jaar meegedaan met de Dam tot Damloop. Een hele prestatie van 
ons, maar dit hebben wij niet alleen gedaan. Onze vriendin Maud van de Wurf (geen lid van de 
ijsclub) heeft ook de volledige 16 km gelopen. Vol spanning zaten wij die desbetreffende 
zondagmiddag in de trein richting Amsterdam. „Zullen we de finish wel gaan halen?‟ was de vraag 
waar wij graag het antwoord op wilden weten. Alle drie gingen wij redelijk ongetraind richting het 
grote hardloopevenement. In Uitgeest merkte we al snel dat wij niet de enige waren die op het 
idee kwamen om de Dam tot Damloop te gaan lopen. De trein zat al redelijk vol, niet alleen met 
hardlopers maar ook met supporters. Na het derde station zat de trein zo ongeveer vol. Wij waren 
erg blij dat we nog konden zitten, zodat onze (ongetrainde) spieren nog even rust konden hebben 
voordat ze aan het grote avontuur begonnen. Daar zaten we dan met z‟n drieën, ons nog even vol 
te proppen met suikers, bananen en pilletjes tegen de spierpijn.  

 
Eenmaal de trein uitgestapt op 
Amsterdam Centraal waren we klaar 
om te gaan lopen. Nouja, zo kwamen 
we misschien wel over maar dachten 
dat helemaal niet. Eerst gingen we 
nog maar even naar de wc. Wij waren 
alleen niet de enige die vol zaten met 
zenuwen. Er stonden flinke rijen voor 
de wc‟s. Nadat we een tijdje in de rij 
hadden gestaan, gingen we op zoek 
naar de bus waar wij onze 
kledingtassen moesten inleveren. Om 
niet te laat te komen hadden we 
twintig minuten voor de start al onze 
kledingtassen ingeleverd. Daar 
stonden we dan, drie jonge, fitte 
meiden trillend van de kou in  

Josine , Maud en Pauline hebben de finish gehaald!     onze hemdjes en korte broekjes. Het  
            was 12 graden en dachten dat we niet 
te warm gekleed moesten gaan, aangezien we nog zestien kilometer hardlopen voor de boeg 
hadden. Toch zaten we nog even te twijfelen. Veel mensen om ons heen hadden lange broeken en 
vesten aan. Blijkbaar waren dit oude spullen, want voordat zij over de startstreep gingen, gooiden 
zij de kleding in de vuilnisbakken.  
 
In de grote mensenmassa voor de start probeerde we nog even een warming-up te doen. De 
speaker die boven de startstreep stond, vond dit ook een goed idee. Daar stonden we dan met 
honderden mensen voor de start op en neer te springen. Als je niet beter wist, dacht je dat het 
een record kikkerspringen was. Maar al snel was het tijd en klonk het startschot. We gingen 
beginnen aan onze zestien kilometer! Al die zomertrainingen in het duin van Kees en Patrick 
moesten nu tot hun recht komen. Het zal toch wel dat deze trainingen ons bij de eindstreep 
brengt? We moesten helaas nog ruim anderhalf uur wachten voordat wij hier antwoord op konden 
geven.  
Eindelijk, we liepen over de startstreep heen en onze zender ving het signaal op dat wij waren 
gestart. De starttijd stond genoteerd. Nu nog de eindtijd.. Het begin ging goed. We moesten eerst 
door de tunnel in Amsterdam lopen. Hier bleek toch dat wij de goede kleding keuze hadden 
gemaakt. Het was onwijs benauwd in de tunnel en voor we het doorhadden, waren we al bijna 
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doorweekt van het zweet. Om het ritme aan te geven, stond er een trommelgroep in het begin 
van de tunnel. Dit gaf een goede sfeer en we konden lekker doorlopen op het tempo. Maud is een 
snelle starter dus voordat Pauline en ik het doorhadden liep ze alweer een stuk voor ons. Dat 
hinderde niet, we hadden afgesproken om elkaar wel weer na de finish te treffen.  
 
Tot mijn genoegen liepen Pauline en ik hetzelfde tempo en hebben wij de hele tocht van 
Amsterdam naar Zaandam samen gelopen. Op veel punten kwamen wij muziek tegen in de vorm 
van trommelgroepen, fanfares en dj‟s. Dit gaf een goede sfeer en motiveerde ons weer om lekker 
door te lopen. Wij vonden het ook erg leuk om door woonwijken en straten te gaan. Veel mensen 
stonden hier buiten ons aan te moedigen. Ook werden vele runners bij naam genoemd. Op je 
startnummer staat namelijk ook je naam. De mensen aan de kant kunnen deze dan gemakkelijk 
roepen. Helaas werden Pauline en ik vrij weinig genoemd. Wij liepen telkens in de buurt van ene 
Hugo en een Marco. Dit zijn makkelijke en bekende namen. Zij werden dan ook aangemoedigd als 
Hugo Boss en Marco Polo. Daar kunnen onze Hollandse en onbekende namen natuurlijk niet aan 
tippen. Maar dat hinderde ons niet, want wij waren elkaar goed aan het motiveren, zodat we op 
een lekker tempo doorliepen.  
 
De eerste tien kilometer ging ons goed af, we hadden nog nergens echt last van gehad en liepen 
een lekker tempo. Na de tien kilometer begonnen wij allebei toch wel pijntjes te voelen en dan 
vooral in onze knieën. Die waren het niet gewend om meer te lopen dan tien kilometer. Deze 
pijntjes weerhielden ons er natuurlijk niet van om gewoon door te lopen. We kwamen ondertussen 
al bij de twaalf kilometer aan. Nog vier te gaan en we waren gefinisht! Dat moet ons toch wel 
lukken? Al hadden wij onze fanclub pas op het einde verwacht, stonden er toch twee (de ouders 
van Pauline) ons aan te moedigen rond het dertien kilometer punt. Dat gaf weer wat energie om 
op een lekker tempo door te lopen. Toen kwamen we aan bij veertien kilometer, de finish kwam 
wel erg dichtbij. Gaan we het dan toch echt halen? We liepen Zaandam in waar de straten vol 
stonden met mensen en waar veel muziek werd gedraaid. De sfeer zat er goed in. Terwijl wij ook 
aan het genieten waren van de gezelligheid in de straatjes, kwamen we erachter dat we nog maar 
één kilometer hoefden te lopen. Dit ging goe-hoed. Het idee dat we er bijna waren, gaf ons toch 
wat energie om lachend de laatste meters af te leggen. Ondertussen zagen we onze fanclub staan 
die ons vanaf de zijlijn aan het aanmoedigen waren. Dit gaf ons dan toch het laatste beetje 
energie. We waren er bijna, we konden de finish al bijna proeven. Eindelijk; de finish was in zicht. 
Maud was de streep al gepasseerd, nu wij nog. En om deze geweldige prestatie dan mooi af te 
sluiten, renden Pauline en ik hand-in-hand over de finish.‟ 
 
 
Josine Putter  
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