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In dit nummer ...

Het zomerseizoen is weer voorbij en de 
schaatsen mogen alweer bijna uit het vet 
worden gehaald. Het afgelopen half jaar is 
er veel getraind en er hebben leuke uitjes 
plaatsgevonden. Er zijn weer veel leden die 
mij hebben geholpen met het vullen van 
dit clubblad en via deze weg wil ik ze be-
danken! 

Op 23 mei van dit jaar heeft de Jaarver-
gadering plaatsgevonden. Het voorwoord 
van de voorzitter vind je een paar blad-
zijdes verder. Dan krijg je een indruk wat 
er ongeveer besproken is. De notulen zal 
in het clubblad van april 2014 staan. De 
fietsgroep heeft ‘eindelijk’ een contract met 
Gerrit Boogaart. Het hoe en waarom staat 
in een mooi verslag van onze verslaggever 
beschreven. Er zijn ook een aantal nieuwe 
jeugdleden bijgekomen. Blader snel door 
om kennis met ze te maken.

Laten we de Jeugdcommissie niet verge-
ten. Ze hebben het afgelopen half jaar 
weer twee uitjes georganiseerd. In het 
voorjaar vond de seizoenafsluiting plaats 
en in september zijn ze weer met een groot 
gezelschap op kamp geweest. De commis-
sie deelt hun ervaring, maar je vindt ook 
de ervaringen van een aantal jeugdleden. 
Kortom, er staan veel informatieve en leu-
ke stukjes in het clubblad. En vergeet de 
Wist u datjes.. niet door te nemen! 

Veel lees plezier! 

  Josine Putter

Herman zegt ...  4
Openingswoord jaarvergadering  6
Geldzaken  8
Vrijwilligers gezocht 11
Wedstrijdschema komend seizoen 12
Uitslagen seizoen 2012-2013 13
Jeugdschaatsen 14
Kamp ‘de Stierop’  17
Seizoenafsluiting 22
Stijve hark wordt 2e 22
Doorgeefpen 25
Nieuwe jeugdleden stellen zich voor 26
Sponsorcontract voor fietsgroep 28
Wat als je door het ijs zakt? 30
Wist u dat ? 31



4  IJsclubblad  -  najaar 2013   

IJsclub Uitgeest 

Herman zegt ...
Vanuit de bestuurskamer van de IJsclub licht voorzitter Herman van Sambeek zijn kijk 
op de gebeurtinissen van afgelopen maanden toe, en blikt vooruit op het komende 
schaatsseizoen.

Het is altijd weer onwennig om na een zomer de 
gedachten weer richting het ijsgebeuren te voeren. 
De zomer was dit jaar prima. Deze herstelde zich op 
buitengewone wijze na een lang en te koud voorjaar. 
Ik heb van deze zomer intens genoten, mede door 
het feit dat ik met mijn vrouw een fietstocht – zon-
der hulpmiddel – heb gemaakt door Nederland. Naar  
Enkhuizen en vanaf daar met de boot naar Stavoren 
en daarna langs de IJssel, Brabant, Limburg, dwars 
door Brabant richting Breda, Oudenbosch, 
Krimpen aan de IJssel en door het groene 
hart van Nederland weer terug naar 
Uitgeest. Nederland is een schitte-
rend land, ondanks het feit dat het 
momenteel miserere is is mij daar 
niets van gebleken.

Ik vond het overigens van de zo-
mer wel frapperend dat de KNSB 
zich van zijn slechte zijde liet zien. 
Bij de discussie over de locatie van 
een nieuwe ijshal in Nederland werd 
eerst Almere aangewezen, maar 
alras bleek dat de besluitvorming 
hieromtrent niet helemaal goed 
was gegaan. Voorzitter Terpstra, 
aanvankelijk grote woorden 
gebruikend, moest op een 
gegeven moment het veld 
ruimen, daar hij de toorn van 
onze nationale schaatsheld 
Yp Kramer had opgewekt. Hij 
dacht hem aanvankelijk nog 
bestraffend toe te kunnen 
spreken (zijn optreden een 
kampioen onwaardig), maar 
dat was natuurlijk oliedom. 
Ik begrijp nooit dat zulks tot 

zoveel commotie leidde. Ten eerste zou ik Heerenveen 
nooit ter discussie stellen, maar vind je toch dat ande-
re locaties ook een kans moeten krijgen, doe het dan 
op een zorgvuldige maar bovenal nette manier.

Mocht het zwaar weer zijn bij het hoofdbestuur van 
de KNSB, ook het bestuur van onze gemeente moet 
aan de bak. Er dienen impopulaire maatregelen te 
worden genomen die nogal weerstand oproepen bij 
de burgerij. Ook deze maatregelen zullen ons ra-

ken. Subsidies zullen worden afgeschaft c.q. 
gereduceerd. Het is niet anders, maar wij 
wachten de toekomst met veel vertrou-
wen af. Ten eerste hebben wij de mid-
delen die wij nodig hadden aangeschaft 
en financieel kunnen wij een stootje 
hebben. Intern zullen er nog wel een 
paar veranderingen plaatsvinden. 
Bijv. zal een nieuwe koelkast wor-
den aangeschaft en ook dient een 
ruimte te worden geschapen voor 
de schoonmaakmiddelen en het 
archief.

Nu wij een goe-
de zomer hebben 
gehad, mogen wij 
dan eindelijk ook 
weer eens een 
goede winter ver-
wachten. Dat zou 
echt leuk zijn. 

Misschien kan 
ik mijn vreugde 
hierover uiten 
in het volgende 
clubblad.
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Verder wil ik mevrouw Molenaar bedanken voor al die 
jaren dat zij belangeloos het clubgebouw heeft ge-
reinigd. Drukke werkzaamheden noopten haar deze 
activiteiten te beëindigen. Het verlengde hiervan wil 
ik nogmaals een ieder verzoeken die van het club-
gebouw gebruik maken deze bij het verlaten spik en 
span op te leveren.

April 2014 bestaat onze vereniging 160 jaar. Het be-
stuur gaat zich beraden hoe of dat zij dat vieren.  
U hoort nader. 

Tenslotte hoop ik nogmaals op een positieve bijdrage 
deze winter van de Koning met die naam.

Herman van Sambeek.
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Deze keer wil ik beginnen met het letterlijk citeren van 
een stukje uit de Uitgeester van 17 april 2013 en wel 
uit de rubriek 25 jaar geleden.

Het stukje was van 14 april 1988 en had als kop 
Raadsvergadering:

Het leek een korte raadsvergadering te worden met 
een rustige agenda, waarbij niemand zich op glad ijs 
hoefde te wagen. Niets bleek minder waar. De ver-
gadering werd geschorst. Overleg achter gesloten 
deuren. Hoofdelijke stemming. Partijgenoten met een 
afwijkende mening en partijgenoten die niet gemist 
konden worden. Kortom, een roerige vergadering. 
Uitgeests oudste vereniging IJsclub Uitgeest wil een 
eigen onderkomen. En Uitgeests oudste raadslid, de 
heer Neelen verhinderde dat door zijn afwezigheid. De 
stemmen staakten en zijn stem zal in een later stadi-
um de beslissing moeten brengen of een gebouw bij 
de ijsbaan zal storen. 

De volgende raadsvergadering werd het verzoek van 
de ijsclub gehonoreerd en kon er worden gebouwd. 
De restrictie was echter dat het niet groter mocht zijn 
dan 8 meter bij 8 meter. Slechts 64 vierkante meter. 
Ik zat toen als secretaris in het bestuur en heb dus 
alles van dichtbij meegemaakt. Natuurlijk waren wij 
blij, dat de meerderheid van de gemeenteraad ja had 
gezegd op ons verzoek, maar zwaar teleurgesteld over 
de grootte. Ik kan mij nog herinneren dat wij vonden 
dat het van alles net niks was. Wij hadden 100 vier-

kante meter gevraagd en ook nodig gehad. Iemand 
merkte op tijdens het bekijken van de tekening dat 
slechts de ruimten van de toiletten voldoende waren. 
Wij moesten het hiermee doen en aldus geschiedde. 
Enfin, de vele vrijwilligers in onze vereniging droegen 
zorg voor het feit dat een jaar later het gebouw er 
stond. Jan Putter, de aannemer, heeft tijdens de bouw 
hier en daar nog met enig vernuft de grootte van het 
gebouw ten gunste van de vereniging aangepast en 
Jan zou later verklaren dat ook het puntje van het dak 
niet zo gemakkelijk was, maar met het eindresultaat 
kon bouwer en vereniging content zijn. Ik heb tijdens 
de bouw en na de voltooiing van het gebouw vaak 
gedacht dat de gemeenteraad vol zat met grappen-
makers, alleen dat zij het verkeerde podium hadden 
gezocht voor hun witzen.

Koning Winter arriveerde dit jaar weer, zoals zo vaak 
onverwacht en met teveel sneeuw. Vaak denk ik, als 
je bij ons komt ga dan eerst even naar Specsavers. 
Koop een bril, zodat je ziet dat je bij ons niet komt 
voor een sneeuwbaan, maar voor de ijsbaan. Na zijn 
eerste kennismaking diende onze vereniging al haar 
vlieg- en lichtgewichten in de strijd te werpen, ten-
einde zorg te dragen voor het feit dat de sneeuwlaag 
ondergeschikt werd aan de ijslaag. Het gelukte maar 
moeizaam. Toch door ijver en volharding – misschien 
is die bokaal van het district dit jaar wel voor ons – 
lukte het de baan enigszins in redelijkheid te brengen. 
Vanaf 20 januari ging deze open en bleef dat een hele 
week. Iedere dag iets beter. Door deze week kwamen 

Openingswoord Jaarvergadering 23 mei 2013
Iedere keer als ik mij achter de computer zet om een voorwoord te maken voor de 
jaarvergadering, ben ik weer onaangenaam verrast dat er alweer een jaar voorbij is. 
Niet dat het voorbije jaar onaangenaam was, integendeel, maar dat deze weer zo vlug 
voorbij is gegaan. Het oude gezegde: ‘De tijd gaat snel, gebruik haar wel’, is steeds weer 
van toepassing. Soms wil ik dat de tijd niet zo snel voorbij gaat. Ik ben gelukkig niet de 
enige die met dit euvel te kampen heeft. Van menigeen verneem ik hetzelfde. Echter los 
van de snelheid van de tijd ga ik toch altijd weer graag achter de computer zitten om de 
wetenswaardigheden aan het papier toe te vertrouwen.
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er toch weer nieuwe leden bij en tot onze grote ver-
rassing konden wij ons 1000e lid verwelkomen. Dit 
was mevrouw Anke Hartog uit Uitgeest. Door het be-
stuur werd haar een boekenbon en een bos bloemen 
aangereikt. 
Ook bleek mij in deze tijd dat de cacaoboon de alfa 
en omega van de chocolademelk een bijzonder sterke 
boon is, zo ook alles wat aan de hand hiervan wordt 
geproduceerd. Ik mocht dit zelf meemaken met de 
chocolademelk. Mij is gebleken dat de houdbaarheids-
datum op de pakken slechts een richtlijn is.

Enfin, per dag werd de ijslaag dikker, de baan groter 
en de omzet in de kantine navenant. Ik zit er toch 
iedere keer weer van te kijken dat er zoveel aan die 
koek en zopie wordt besteed. Echter, een keer kwam 
zo’n ventje die al dagen niet van het ijs was af te 
slaan, naar me toe en zei tegen mij dat hij nou ein-
delijk zijn eigen chocolademelk van huis had meege-
nomen, want het werd hem allemaal wat te duur. Je 
weet nu al dat zo’n mannetje, wanneer hij in de jaren 
des onderscheids komt, nooit in de WW zal geraken. 
Jammer, dat wij in deze week niet de Mini-Elfsteden-
tocht op onze landijsbaan organiseerden. Toen het be-
sluit moest worden genomen, waren de vooruitzichten 
niet goed. Van zondag tot en met zaterdag erop is 
de baan open geweest. Onze ijsmeester Nico Brantjes 
was content en dat is niet onbelangrijk. Wij konden 
deze winter trots onze nieuwe outfit tonen. Dit waren 
nieuwe jacks en mutsen. Over de jacks was een ieder 
content. Over de mutsen niet. Hierover zal nog, een 
evaluatie plaatsvinden.

Inmiddels was de laatste tijd gebleken, dat de kos-
ten van het clubblad nogal fors stegen. Om die reden 
werd besloten ieder lid persoonlijk te benaderen met 
de vraag of zij het clubblad nog wel wensten of dat 
zij de wetenswaardigheden van het clubgebeuren zich 
liever via de e-mail of de website toe wilden eigenen. 
Ieder lid werd benaderd en gebleken is dat er slechts 
nog een kleine 200 leden het clubblad in de bus wilden 
hebben. Het behoeft geen betoog dat dit een flinke 
besparing oplevert. 

Ook konden wij onze nieuwe veegmachine zijn werk 
laten doen. Al snel bleek, dat een cursus “Hoe veeg 
ik met zo’n machine de sneeuw van het ijs zonder dat 
de veegmachine stokt, stopt, er de brui aangeeft, het 

laat afweten of vul maar in”, geen overbodige luxe 
bleek. Gelukkig viel de malheur mee en bleek de re-
paratie met 10 minuten geklaard. Zoals mijn vroegere 
leermeester altijd zei: “Denk aleer gij doende zijt en 
doende zijnde denk.” Nu had hij dit niet van hem zelf, 
zo filosofisch was hij niet, maar het is er wel een om te 
onthouden. Tijdens de winter is gebleken dat de an-
dere veegmachine op sterven na dood is. Het bestuur 
heeft besloten in afwachting van deze vergadering er 
eentje te huren en als u hiermede akkoord gaat, deze 
te kopen. Mogelijk zult u vragen waarom kopen na 
deze vergadering? De statuten van onze vereniging 
schrijven namelijk voor dat een aanschaf die de som 
van vijfduizend gulden, dus pakweg 2200 euro, te bo-
ven gaat en de algemene ledenvergadering hiervoor 
zijn toestemming dient te verlenen. Het gaat dus niet 
om het geld, want onze verenging is niet armlastig 
maar voor de zuiverheid. Ik stel dan ook voor, daar 
dit niet op de agenda staat, het als laatste punt voor 
het dankwoord toe te voegen en te behandelen. U be-
grijpt dus ook dat die machine meer gaat kosten dan 
het hierboven vermelde bedrag. 

De nieuwe aanbouw aan het clubgebouw heeft zijn 
waarde reeds bewezen. Na afloop van het vegen kon-
den de machines direct naar binnen worden gereden 
en niet meer in de kantine gezet hoefde te worden, die 
nu droog en schoon kon blijven. Wel zal het bestuur 
voor het komende seizoen overgaan tot aanschaf van 
rubberen matten in de kantine. De restanten van For-
bo die ons jaren in de kantine plezierden, maar na 
afloop van het ijsgebeuren nogal wat nabehandeling 
behoefden, zijn inmiddels naar de stort gebracht. 

Tijdens de vorige jaarvergadering werd voor het eerst 
alle wetenswaardigheden van de afzonderlijke groe-
pen in onze vereniging in het clubblad gepubliceerd. 
Een ieder kon dan tijdens de jaarvergadering hierover 
vragen stellen. Het bleek een succes, want het be-
korte de tijdsduur van de vergadering behoorlijk. Om 
die reden is dit jaar voor dezelfde insteek gekozen. U 
heeft gezien, dat Nico Brantjes; landijsbaan, Leo van 
der Meij; fietsgroep, Josine Putter; clubblad, Peter de 
Jeu; website, Nancy Molenaar; jeugdcommissie, Kees 
Molenaar; trainingsgroep, Vincent Rozemeijer en Nico 
Goeman; jeugdschaatsen en Aad Tock; klokkers, hun 
verslag hebben laten publiceren in het clubblad. U 
kunt hier straks tijdens de behandeling van de agenda 
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vragen over stellen. Het is uiteraard duidelijk dat alle 
genoemden hun wetenswaardigheden eerst met het 
bestuur hebben besproken. Over het financiële ver-
slag van de penningmeester dat alhier aanwezig is en 
dat ook al bij hem ter inzage lag, kunnen uiteraard 
vragen worden gesteld.

De kritische vragen die tijdens de vorig jaarvergade-
ring werden gesteld, omtrent opening en aanmelding 
bij het clubgebouw gedurende de winterperiode zijn 
opgelost, ofschoon de start wel wat gladder had mo-
gen verlopen. Wel vind ik, dat wij moeten zorg dragen 
voor een betere muzikale begeleiding van de schaat-
sers en schaatssters. Ik zal mij daar in ieder geval voor 
het komende seizoen hard voor maken.

Resumerend kan niet anders worden gezegd, dat het 
de vereniging goed gaat. Dat is op de eerste plaats 
natuurlijk te danken aan alle enthousiasme dat toch 
ieder keer als van zelfs sprekend lijkt. Dat is iets om te 
koesteren en vast te houden. Het bestuur wil daarom 
ook met graagte een ieder van harte bedanken voor 
zijn inzet en bijdrage en hoopt dat dit nog jaren deze 
impact mag houden.

Hierbij verklaar ik de vergadering voor geopend,

De voorzitter

Geldzaken
De penningmeester is van plan om in november automatisch de contributie te incasseren. Zorgt u voor  
voldoende saldo? De exacte datum zal op onze website gepubliceerd worden. 

Het trainingsgeld zullen we verdeeld over de maanden november, december, januari en februari gaan  
afschrijven. We houden u op de hoogte via onze website: www.ijsclubuitgeest.nl

Sjaak Hoogeboom. penningmeester. 
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Vrijwilligers tijdens Langebaan-
wedstrijden gezocht
De vooral jeugdige leden van de trainingsgroep rijden 6 à 7 keer een langebaanwedstrijd op de ijsbaan de 
Meent te Alkmaar. Voor de organisatie van deze wedstrijden zijn nog al wat personen noodzakelijk nl.:

 Starter: 1
 Hulpstarters: 2
 Scheidsrechter: 1
 Wedstrijd omroeper: 1
 Bediening elektronische tijdwaarneming: 2
 Handmatige tijdwaarneming: 6
 Bediening vrijgave (rood/groenlicht) voor starter: 1
 Bediening PC voor wedstrijdplanning: 1
 Totaal: 15

Uitgeest rijdt de wedstrijden samen met IJsclub Limmen welke 11 personen en Uitgeest 4 personen (minimaal) 
per wedstrijd aanlevert. De scheidsrechter van Limmen is Jannie Rijs en voor Uitgeest Aad Tock. Beiden sprin-
gen in bij calamiteiten, zo ook indien de 2” PC wordt bediend door Uitgeest. In het laatste geval zijn er al 5+1 
personen nodig. 

3 à 4 maal per seizoen levert Uitgeest verplicht 3 klokkers i.v.m. baanselectiewedstrijden die de baancommissie 
organiseert, daar wordt meestal een vaste kerngroep voor uitgenodigd.
De organisatie en planning van de vrijwilligers wordt gedaan door Aad Tock. De samenstelling van de wedstrijd-
programma’s ligt in handen van Kees Molenaar. Er zijn een aantal vrijwilligers waar we altijd een beroep op 
kunnen doen, maar het zijn er altijd te weinig en altijd dezelfde. Vele handen maken licht werk. Laat de jeugd 
niet in de kou staan! Ouders, oma’s en opa’s schroom niet en meld je aan!! 

Paul Weidmann heeft vorig seizoen de basiscursus langebaanschaatsen met goed gevolg gedaan. Proficiat! 

We proberen de leden van de trainingsgroepen, die om welke reden dan ook geen wedstrijden rijden uit te no-
digen om te klokken. Kom gerust eens kijken achter de schermen tijdens een wedstrijd. Het lijkt allemaal heel 
moeilijk en spannend, maar na wat begeleiding gaat u het vanzelf leuk vinden.

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

Ouders van de leden, maar ook alle Uitgeesters welke een binding met de schaatssport hebben: geef u op als 
vrijwilliger voor de langebaanwedstrijden van STG Uigeest. (Andere vrijwilligerswerkzaamheden binnen de ver-
eniging zijn ook welkom)

Geef u op bij onze wedstrijdcoördinator Aad Tock: telefoon 310726/06-23990768

Alvast bedankt namens de jeugdleden van de trainingsgroep.
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Wedstrijdschema komend seizoen

 Datum (Club)wedstrijden 2013/14 

Dag versie: Tijd Wie

za 12-oktober 18.45-21.45 vrij voor abonnementshouders

zo 13-oktober 18.00-20.00 vrij voor abonnementshouders

za 19-oktober 21.00-23.15 LUC

za 02-november 18.45-20.45 LUC

zo 10-november 18.00-20.00 LUC

zo 24-november 18.00-21.00 Categorie SS A/B/C

za 07-december 18.45-20.45 LUC

za 21-december 21.00-23.15 LUC

za 04-januari 21.00-23.15 LUC

zo 26-januari 18.00-20.00 LUC

za 01-februari 21.00-23.15 Categorie

zo 09-februari 18.00-20.00 Categorie A-pupillen

zo 16-februari 16.30-22.00 Volharding

zo 02-maart 18.00-21.00 Slikkerbokaal

za 08-maart 21.00-23.15 LUC

zo 16-maart 18.00-21.00 Afsluiting seizoen?

LUC Limmen-Uitgeest-Castricum: Clubwedstrijden voor iedereen. 

De andere wedstrijden op uitnodiging voor de betreffende categorie.
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Uitslagen seizoen 2012-2013 
In het schaatsseizoen van 2012-2013 zijn er veel wedstrijden gereden. Bijna alle 
schaatsers die aan de start zijn verschenen, hebben dat seizoen wel een of meerdere 
PR’s gereden. Aan het eind van het seizoen worden de PR’s van alle gereden afstanden 
per persoon opgeteld. De schaatser die dan de snelste tijden heeft gereden van zijn of 
haar categorie is eerste geworden. Deze onderlinge prijzen zijn tijdens de seizoenaf-
sluiting uitgereikt. 

Hieronder vind je een overzicht van deze uitslagen. 

Dames pupillen:        Heren pupillen:
1. Esmee Walsmit      1.   Stefan Schot
2. Roos de Boer       2.   Marco Schot
3. Luna den Elsen      3.   Sjoerd Rienks 
4. Kira Vereschildt       4.   Thijs van Tol
5. Melanie Roozendaal       5.   Thomas Jongejans 
          6.   Wessel de Koning
          7.   Brian Bloedjes 
          8.   Stijn Tromp 
          9.   Bram Ursem 
          10. Barry Veldhuis

Dames junioren:         Heren junioren: 
1. Femke Jongenotter       1.   Joeri Weidmann
2. Marjolein Weeland       2.   Erik Jak
3. Jamie de Vries       3.   Stan de Vries
4. Joni Krom        4.   Paul Snijder
5. Loes Spiegeler       5.   David Lensen
6. Eline Vonk        6.   Wouter Rienks 
7. Kelly Zonneveld                            Max Huisman
8. Lotte de Jeu

Dames senioren:        Heren senioren: 
1. Nancy Molenaar       1.   Ruud van Egmond
2. Sanne Veenboer       2.   Kees Molenaar
3. Josine Putter        3.   Koen van Egmond
4. Pauline Jonker       4.   Rutger Flierman
5. Nicky Thelose        5.   Arjan Vonk
6. Rosanne Terol        6.   Roel Stam
7. Inge Noom        7.   Willem Brantjes
8. Bonnie de Vries       8.   Mike de Vries 
9. Linda van Egmond 
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Jeugdschaatsen  
Schaatsen is een oer-Hollandse traditie. Al jarenlang wordt de Nederlandse bevolking gegrepen door de schaats-
koorts 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 kun-
nen 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 jeugd-
schaatsen 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 bege-

leiders 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 via de website van IJsclub Uitgeest 
onder kopje Jeugdschaatsen. http://www.ijsclubuitgeest.nl/jeugdschaatsen/
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Kamp ‘de Stierop’
Hoe vaak kun je in één week tijd het weerbericht en buienradar checken? Als er een 
weekendje kamperen met de jeugd van de ijsclub op het programma staat, kan dat niet 
vaak genoeg. Misschien lag het aan de datum, maar ons vertrek op vrijdag de 13e van 
september viel een beetje in het water.. 

Om 17.00 uur verzamelde de jeugd zich bij het club-
huis om hun bagage in de paardentrailer te droppen. 
Iedereen in zijn regenjas en -broek, want sportief als 
we zijn gingen we op de fiets naar onze kamp locatie. 
Dit jaar hoefde we niet zo ver. We bleven namelijk in 
ons eigen dorp, bij scouting centrum ‘de Stierop’ aan 
het Alkmaardermeer. Na zo’n 20 minuutjes fietsen ar-
riveerde we daar en kort daarna kwamen onze spullen 
ook aan. Gelukkig werd het droog en kon iedereen 
voor het donker zijn tentje opzetten.

Als jeugdcommissie waren we al een tijd bezig met 
het kamp. Voor ons is het altijd vrij lastig om een 
leuke locatie te vinden. Onze voorkeur gaat uit naar 
een camping of leuk scoutinggebouw, maar dit is 
lang niet altijd makkelijk. De Stierop is in Uitgeest, 
maar een hoop jeugd had er nog nooit van gehoord. 
Deze waterscouting ligt aan het Alkmaardermeer in 
de woudpolder tussen Uitgeest en Krommeniedijk. Je 
kunt er alleen per fiets of boot komen. Inge Noom 
(ex-jeugdcommissielid) haar ouders hebben hun 
boerderij grenzen aan deze scouting en stelden hun 
weiland aan ons beschikbaar voor het nachtspel en 
om via deze kant de bagage te brengen. Nogmaals 
dank hiervoor! 

Op dit moment zitten Bonnie de Vries, Mike de Vries, 
Roel Stam, Bas Pepping (helaas afwezig met kamp) 
en ondergetekende in de jeugdcommissie. Met z’n 
vieren hebben we voorafgaand de taken verdeeld en 
had iedereen de verantwoording over een deel van 
het kamp. Het was goed te merken dat dit niet meer 
ons eerste kamp als JC samen is, we zijn ondertussen 
erg goed op elkaar ingespeeld. Ook de ‘oudere’ jeugd 
die mee was op kamp sprong bij en hielp waar nodig, 
erg fijn! Dit maakt onze ijsclub kampen zo leuk, van 

de jongste pupillen tot de oudste junioren, iedereen 
gaat mee als het even kan.

Toen alle tentjes stonden kwam Mike precies op het 
goede moment aan met patat, kroketten, kaassouf-
flés en frikadellen. En alsof de weergoden het ook 
wisten, het begon weer te regenen.. Wij als JC check-
ten ondertussen buienradar af en aan, want voor de 
avond stond er een nachtspel op het programma. 

Om 21.00 uur, toen iedereen binnen aan de thee met 
wat lekkers zat, werd er hard op de ramen gebonsd. 
Inspecteur de Vries (met een kleine V en een S op het 
eind) verraste onze groep, hij had onze hulp nodig! 
Zijn verhaal was als volgt:



18  IJsclubblad  -  najaar 2013   

IJsclub Uitgeest Moord op het water.

“Een schip is net aangekomen in de haven. Het was de bedoeling dat het een duiktrip zou 

worden voor het steenrijke gezin de Jager, bestaande uit meneer en mevrouw de Jager en hun 

achttienjarige zoon Jantje de Jager. Helaas is de trip niet goed afgelopen. Meneer de Jager is 

vermoord. De moord is ’s nachts gepleegd en daardoor heeft niemand een alibi. Iedereen lag ‘te 

slapen’. Er waren in totaal zes mensen aanwezig op de boot en de vraag is nu wie de moord 

heeft gepleegd. Er zijn dus vijf verdachten:

 
- Kapitein Harry

 
- Stuurman Koos

 
- Mevrouw de Jager

 
- Duikinstructrice Jenny

 - Jantje de Jager 

Bij dit spel moest de jeugd ontdekken wie meneer de 
Jager heeft vermoord. Bij het Zwaansmeer moesten er 
vragen worden gesteld aan vijf verdachten om te ont-
dekken welke vijf mogelijke moordlocaties en welke 
vijf mogelijke moordwapens er zijn. Uiteindelijk moest 
er antwoord worden gegeven op de volgende vragen: 

- Wie heeft de moord gepleegd?
- Waar is het lichaam gevonden?
- Waar is de moord gepleegd?
- Waarmee is de  
  moord gepleegd?
- Waarom werd de
  moord gepleegd? 

De volgende verdach-
ten liepen rond:

Kapitein Harry, 
Duikinstructrice Jenny,
Mevrouw de Jager, 
Stuurman Koos, 
Jantje de Jager.

(Patrick den Elzen)
(Mike de Vries)
(Pauline Jonker) 
(Joost Nelis)   
(Roel Stam)

 

In groepjes van 4-5 personen ging iedereen op pad. 
Na 1,5 uur detective spelen was het één groepje ge-
lukt om tot de goede antwoorden te komen. Mevrouw 
de Jager had het gedaan!
 
In het pikdonker fietsten we terug naar de Stierop om 
daar nog wat te drinken. Gelukkig waren de tenten 
waterdicht (toch?), want er was een hoop water die 
nacht uit de lucht gevallen.
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De volgende ochtend beloofde het weer niet veel be-
terschap. Het was nog droog, maar de buienradar 
verraadde een groot buiengebied. Plan B werd in wer-
king gezet en op de fiets gingen we naar zwembad 
de Zaangolf. We fietsten droog heen maar we waren 
nog niet koud binnen of het kwam met bakken uit de 
lucht. Iedereen heeft zich prima vermaakt op de glij-
baan (enne….niet met z’n allen tegelijk!!), de vlotten 
en het bubbelbad!

’s Avonds stond er pasta alá Bonnie en Nancy op het 
menu, wat iedereen volgens mij prima smaakte. (on-
dergetekende vond het in ieder geval heerlijk! :P) 
Daarna hebben we de mooiste acts voorbij zien ko-
men bij de bonte avond. Dit blijft toch wel een erg 
leuk onderdeel van het kamp.
Toen het buiten goed donker was werd het tijd voor 
ons tweede nachtspel: ‘Glow in the dark boerengolf!’ 
Een soort cricket in het donker met een klomp aan een 
stok! In zo min mogelijk slagen moest je drie parcours 
in het donker afleggen. Alle poortjes waren verlicht 

door Mike en Roel met gekleurde lampjes, wat een 
prachtig effect opleverde in de donkere weilanden. 
Daarna was het tot in de kleine uurtjes nog erg gezel-
lig op de ‘Stierop’!

Zondag ochtend werden we wakker met een heer-
lijk zonnetje en een blauwe lucht! Na het ontbijt nam 
Ruud van Egmond de groep mee voor een sportieve 
ochtend training. Daarna was het tijd om de tenten 
op te ruimen en weer terug te fietsen naar de andere 
kant van Uitgeest. 

Ik vond het weer een super kamp en wil jullie allemaal 
bedanken voor de gezelligheid!!

  Nancy Molenaar
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Op kamp met de 
IJsclub 
Ik ben dit jaar voor het eerst mee geweest op 
schaatskamp. Het was heel erg leuk en we hadden 
veel gedaan. Vrijdagavond hadden we een moord 
opgelost en zaterdag zijn we naar de Zaangolf ge-
weest. En in de avond was de bonte avond. 
Ik heb weer zin in het schaatsseizoen en ga twee 
keer in de week schaatsen. 
       
       Marco en Thomas tijdens hun bonte avond act. 
Marco Schot 

Een leuk kamp en veel trainen
Ik was dit jaar ook mee op kamp. Ik vond het heel leuk. De eerste avond gingen we bij het Zwaansmeer 
een moord oplossen. Als opdracht door inspecteur de Vries met een kleine V en een lange S op het eind. De 
volgende ochtend gingen we naar de Zaangolf. Ik vond het er erg leuk. Toen in de avond was de bonte avond. 
Daarna gingen we boerenklomp golf doen. Het zag er erg vet uit in het donker met al die lichtjes. De ochtend 

daarna hadden we een training van Ruud. Daarna gingen we 
naar huis. Ik vond dit kamp super leuk en ik heb weer zin in de 
winter.

Ik ben dit jaar voor het eerst op maandag mee geweest met 
hardlopen en op woensdag mee met de fietsgroep. Ik heb ook 
twee tijdritten gefietst. Ik was twee keer eerste van de jeugd. 
Ik was ook het enige jeugdlid.. 

Stefan Schot 

Het kamp
We zijn 13 september naar de Stierop op kamp geweest. Het was heel leuk. We hebben in tenten op een weiland 
geslapen. Na het avondeten vrijdag kwam inspecteur de Vries (met een korte v en een s op het eind) langs, om-
dat we een moord moesten oplossen. Dit deden we op het Zwaansmeer. Het spel was erg leuk zo ’s avonds in het 
donker. De volgende dag gingen we zwemmen in de Zaangolf. Was erg leuk. Die avond hadden we bonte avond. 
Ik deed met Stefan en Brain een diabolo act. De volgende ochtend was het tenten inpakken en weer naar huis. 

Melanie Roozendaal



20  IJsclubblad  -  najaar 2013   IJsclubblad  -  najaar 2013   21

IJsclub Uitgeest

Schaatskamp 2013 

Ook dit jaar gingen wij weer gezellig met z’n allen op schaatskamp. 
Helaas heb ik niet het hele kamp mee kunnen maken, maar wat ik heb meegemaakt was ontzet-
tend leuk. Ik kwam op zaterdagavond aan rond 7 uur toen hebben we snel onze tent neergezet 
en begon de bonte avond. Iedereen had onwijs leuke stukjes ingestudeerd. Het was een hele ge-
zellige avond. Na de bonte avond gingen we een spel doen: boerengolf in het donker. We hebben 
onwijs gelachen. Ik zat in een groepje met Kelly, Femke en Arjan. Alleen waren wij niet heel goed 
maar het was wel leuk. ’s Avonds gezellig met ze allen nog even in het scoutinggebouw gezeten 
en toen naar bed gegaan. 

De volgende ochtend hebben we eerst met ze allen ontbeten en daarna gingen we sporten onder 
leiding van Ruud. Dit was heel leuk. Eerst hebben we een stukje hardgelopen en daarna gingen we 
nog een aantal schaatsoefeningen doen. Daarna gingen we de tenten opruimen en richting huis. 

Ik wil de jeugdcommissie bedanken. Het was weer een geslaagd kamp!

Jamie de Vries
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Seizoenafsluiting
Op 28 april hadden wij onze jaarlijkse seizoenafsluiting voor de jeugd. Dit jaar gingen wij lopend naar Bob’s om 
daar te gaan bowlen. De hele groep werd verdeeld over een aantal banen. Iedereen had het naar zijn zin en er 
werden op bijna alle banen strikes gegooid. Na het bowlen zijn we in een speurtocht door het mooie Uitgeest 
terug gelopen naar het clubhuis. Aangekomen bij het Cor Groen Honk gingen we nog even voetballen en rennen 
op de landijsbaan, we hadden namelijk prachtig weer! We gingen pannenkoeken eten waar Roel en Bas de hele 
ochtend voor in de keuken hadden gestaan. Na het eten kwam Kees de prijzen uitreiken van het seizoen 2012-
2013. Wij als Jeugdcommissie vonden het een hele leuke afsluiting van een nog leuker seizoen! Gelukkig staat 
het volgende schaatsseizoen alweer voor de deur. 
Tot op de ijsbaan allemaal! 

Bonnie de Vries

Stijve hark wordt tweede
In het vorige clubblad werd ik nog (door de Kerstman - red.) 
voor stijve hark uitgemaakt. Maar deze stijve hark is wel tweede 
geworden met de dikke banden race afgelopen juni tijdens de 
Wielerronde. Zoals je ziet heb ik gefietst in het tenue van IJsclub 
Uitgeest. 

Groetjes, 
Thomas Jongejans 
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De Doorgeefpen
Wat is je naam:                                                      Wouter Rienks
Wat is je adres:                                                       De Pollen 114
Wat is je geboorteplaats:                                           Beverwijk
Hoe oud ben je nu:                                                    15 jaar
Heb je nog broers/zussen:                                        Eentje, Sjoerd
Wat zijn je hobby’s:                                                  Ik schaats natuurlijk. Verder speel ik piano, 
        game en schaak ik.

Op welke school zit je nu:                                        PCC het Lyceum in Alkmaar
Wat is je lievelingseten:                                            Spruitjes! Of een lekkere pizza 
Voor welk tv-programma blijf je thuis:                     Wie is de Mol  
Wie is je idool:                                                        Heb ik niet  
Van wat voor muziek houd je:                                   Rock & pop
Wat zou je doen met 1 miljoen:                                 Een wereldreis maken

Welke sporten beoefen je nog meer naast
schaatsen:         Geen
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:         Ik ben begonnen met jeugdschaatsen en na
        het 3e jaar kon ik doorgaan naar de 
         trainingsgroep. Het jeugdschaatsen was leuk,
        dus ben ik doorgegaan.  
Je hebt een hekel aan:                                             Veel huiswerk moeten maken 
Je kunt genieten van:                                               Mooi weer, weekend en vakantie

Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:                Een wereldreis maken 
Je zou eventueel emigreren naar:                             Duitsland of Oostenrijk
Je hebt bewondering voor:                                       Alexander Klöpping
Je kunt absoluut niet:                                              Frans spreken
Wie is je favoriete schaatser/ster:                           Sven Kramer
Wat wil je later worden:                                           Geen idee

Wat is je favoriete vakantie bestemming:               Oostenrijk
Hoe lang zit je al op schaatsen:                                 7 jaar
Wat is je leukste kamp ervaring:                               ‘t Eerste schaatskamp in Haarlem
Aan wie geef je de pen door:                                    Paul Snijder  
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Nieuwe Jeugdleden stellen zich voor
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 aanwinsten, stellen zij zichzelf hieronder voor.

Kris Aardenburg

Hoe oud ben je?     Ik ben 12 jaar oud. 
Wie is je favoriete schaatser/ster?  Sven Kramer
Waarom vind je schaatsen leuk?   Omdat het gewoon een super  
      leuke sport is!
Waarom ben je lid geworden van de 
ijsclub?      Ik heb op het jeugdschaatsen  
      gezeten en ik wilde doorgaan  
      met schaatsen. 
Wat vond je van de zomertrainingen?  Ik vond het heel leuk om hard  
      te lopen.
Wat verwacht je van de wintertrainingen 
en de wedstrijden?    Ik denk dat het ’s morgens wel  
      vroeg wordt, maar wel leuk. En  
      de wedstrijden lijken mij heel  
      leuk. Met het jeugdschaatsen  
      had ik ook een wedstrijd gereden  
      en het was super leuk! 

Ik ben in mijn vrije tijd DJ en ik drum ook. Kortom, muziek is mijn ding. 

 
 Hamish Castricum

 Hoe oud ben je?    Ik ben bijna 12 jaar oud.
 Wie is je favoriete schaatser/ster? Hihi, ik ken helemaal geen 
      schaatsers. 
 Waarom vind je schaatsen leuk?  Ik vind het leuk om snel over het   
      ijs te glijden. 
 Waarom ben je lid geworden van 
 de ijsclub?     Ik wil goed leren schaatsen. 
 Wat vond je van de trainingen?  Leuk!
 Wat verwacht je van de winter-
 trainingen en de wedstrijden?  Dat ik beter ga schaatsen. 

 Ik houd van gamen en van geschiedenis. Mijn naam is Schots en 
 betekent eigenlijk Jacob.
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Rosa den Elsen

Hoe oud ben je?  Ik ben 9 jaar oud. 
Wie is je favoriete schaatser/ster? Mijn vader (trainer Patrick) en  
 mijn zus Luna. 
Waarom vind je schaatsen leuk?  Omdat je lekker snel kan   
 schaatsen. 
Waarom ben je lid geworden van 
de ijsclub?  Omdat ik graag wedstrijden wil  
 schaatsen.
Wat vond je van de trainingen?  Heel leuk. En dan vooral het  
 rennen, want dat vond ik leuk.
Wat verwacht je van de winter-
trainingen en de wedstrijden? Dat het gezellig en leuk wordt. 

Ik zit ook op tennis, gitaarles en natuurlijk schaatsen. Ik vind schaatsen 
heel leuk, omdat je wedstrijdjes kan schaatsen en gave trainingen krijgt. 
Je moet ook op schaatsen gaan, want het is super leuk en gezellig! 

 Groetjes Rosa

Mike en Patrick Roelands

Hoe oud zijn jullie? 
 Wij zijn bijna 11.
Wie is jullie favoriete schaatser/ster?
 Sven Kramer
Waarom vind je schaatsen leuk? 
M.  Ik heb er heel veel plezier in. 
P.  Ik vind het een hele leuke sport. 
Waarom ben je lid geworden van de ijs-
club? 
M.  Om wedstrijden te rijden. 
P.  Omdat ik het heel leuk vind en twee  
 jaar jeugdschaatsen heb gedaan. 
Wat vond je van de zomertrainingen? 
M. Leuk.
P.  Heel leuk en ik denk dat ik er veel van  
 ga leren.
Wat verwacht je van de wintertrainingen en 
de wedstrijden?
M.  Goede tijden schaatsen. Ik hoop een  
 heel leuk schaatsjaar te krijgen. 
P.  Dat ik nog beter ga schaatsen.

Mike Patrick
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Sponsorcontract Fietsgroep Uitgeest 
met G. Boogaart eindelijk getekend
Onze verslaggever werd afgelopen zondagochtend getipt over het feit dat dit sponsor-
contract na jarenlange onderhandeling uiteindelijk is geéfectueerd. 

Uitgeest, 25 augustus 2013: Van onze speciale 
verslaggever ter plekke.
“Eindelijk”, zo sprak de voorzitter de Hr Heistek op-
gelucht op het vertrekpunt ten noorden van de Lan-
dijsbaan rond de klok van 9 uur. Na jarenlange scher-
pe onderhandelingen zijn we het eens geworden met 
mevrouw Boogaart. Het draaide allemaal om cruciale 

details in de afgelopen periode. Marcella (eega van 
Gerrit red.) is een keiharde onderhandelaar maar wij 
wilden koste wat het kost de hr Boogaart in ons team 
opnemen als begeleider, trainer en coach. Waar het 
op neerkwam is dat Gerrit – Boogaart, een bekende 

naam in wielerland – ons jaren geleden had aangebo-
den onze fietsgroep, waarin zeer getalenteerde oudere 
jongeren zijn opgenomen, te versterken. We hebben 
behoefte aan langere trainingsronden en meerdaagse 
sessies. We zijn naarstig op zoek geweest naar een 
“duizendpoot” die thuis was in het wielermetier. Bij 
langere trainingen heb je als ploeg behoefte aan tus-
sentijdse verzorging en coaching. We trainen tenslotte 
veel “in de middle of nowhere” en dan waren we vaak 
van cruciale zaken verstoken. Dat komt dan zo’n ses-
sie zeker niet ten goede. 

We waren het al langer eens over de taken en inzet 
van Gerrit maar toen ons bekend werd dat vanwege de 
lange onderhandelingsperiode de conditie van Gerrit 
afnam en het gewicht toenam – het profiel was meer 
van Zijlaart als van Boogaart – zijn wij met het bestuur 
samen gekomen om ons te beraden over de ontstane 
situatie en hebben op het punt gestaan de onderhan-
delingen af te breken. Dat heeft geresulteerd in een 
trainingsstage hoog in de Zwitserse Alpen voor Gerrit, 
die bij terugkomst meldde dat naast de trainingen de 
“rauwe” melk van berggeiten uiteindelijk de doorslag 
heeft gegeven voor wat betreft het volledig terug zijn 
van zijn conditie. Het bestuur heeft daar nu alle ver-
trouwen in. Op de vraag wat de taakinhoud van Gerrit 
voor de Fietsgroep Uitgeest gaat zijn, antwoordde de 
hr Heistek dat het de bedoeling is dat Gerrit voor de 
groep uitfietst met de fouragewagen achter zijn fiets. 
Op vooraf bepaalde plekken gaat hij kwartier maken 
om vervolgens de benodigde hand en spandiensten 
ter plekke te verlenen op de pleisterplaats. Dat kan 
uiteenlopen van een voetmassage tot en met neuzen 
afvegen en/of een wat meer uitgebreidere massage 
voor ernstige gevallen. Ook de inwendige mens wordt 
door onze soigneur onder handen genomen. Alle hulp-
middelen die in zijn volgwagen passen zijn daarbij wel-
kom. Dat loopt uiteen van een tissue tot en met een 
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chemisch toilet of even een kleine alcoholische ver-
snapering. Van EPO of andere stimulerende middelen 
houden wij ons verre. Het zal duidelijk zijn dat Gerrit 
ook op het mentale vlak zijn hulpmiddelen, naast een 
flinke dosis mensenkennis, tot zijn beschikking heeft. 
Hij weet soms verrassende resultaten te behalen met 
een stevige holwipper en zijn crox bij simulanten die 
vragen om plaats te mogen nemen in zijn volgwagen. 
Het werkt als volgt; we verzamelen elke zondagmor-
gen om 9 uur en starten tegelijkertijd. Gerrit fietst dan 
voor het peloton uit en zet snel de pleisterplaats op 
zodat het peloton bij aankomst daar meteen gebruik 
van alle faciliteiten kan maken. 

Op de vraag van de verslaggever of dit een zware taak 
is voor Gerrit, antwoordde hij dat het uiteindelijk een 
peuleschil is als je over zoveel wielertalent beschikt 
naast een ijzeren conditie.

“We hebben er zin an”, volgens Gerrit.

Op de vraag wat de eega’s van de plannen vinden, 
sprak een van hen dat zij het natuurlijk fijn vinden 
dat hun man wordt voorzien van een fikse conditie 

maar dat zij zich zorgen maakt over de inhoud van 
de volgwagen achter Gerrit zijn fiets. Zij had namelijk 
vernomen dat daarin weliswaar geen stimulantia be-
vinden maar uit betrouwbare bron had vernomen dat 
er wel speciale spiritualiën aan boord bevinden. “Er 
rammelde iets wat klonk als een kratje”, zo sprak zij. 
Ook maakte zij zich wat zorgen over de waarschijn-
lijk langere duur van de trainingen, mogelijk gemaakt 
door deze faciliteiten. We hopen natuurlijk wel dat ze 
vóór maandagmorgen weer terug zijn want het werk 
wacht ook. 

We houden u op de hoogte.

Op de foto de leden van 
de fietsgroep met in hun 
midden de net aange-
trokken soigneur.
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Wat te doen als je door het ijs zakt?
Het blijft leuk om de jeugd te verrassen met trainingen die ze niet verwachten. Zo ook 
op de avond van 5 september. Eigenlijk veel te warm om aan de conditie te werken.  
Vorige week hebben we de hele avond schaatspassen en techniek getraind, dus  
vanavond wordt het een kracht en uithoudingsvermogen training. 

Na de eerste meters was de snelheid al ver te zoe-
ken en moest de groep wakker geschud worden. De 
evenwichtsbalk over het meer (links op de foto) leek 
mij de ideale plek om iedereen, in ieder geval, gecon-
centreerd te krijgen. Helaas loopt deze niet tot aan 
de andere kant van het water; terugkeren was veel te 
glad en onverantwoord. Er zat dus maar 1 ding op… 
Te water allemaal! 

De avond werd vervolgd met sprintjes door het water 
en veel gepuf en gesteun. Voor iedereen die denkt, 
eitje je rent toch zo een rondje zwaansmeer door het 
water? Nou vergeet het maar; dit is echt zwaar! En 
wat dacht je van schaatspassen waarbij de wrijving 
van het water echt kracht kost bij het afzetten? 

Of voetje van de vloer maar dit keer met natte schoe-
nen? 

Een ideale training bij veels te warm weer. Ik weet 
zeker dat iedereen de volgende dag weer spieren in 
de benen voelt waarvan we het bestaan niet wisten. 

Joost Nelis

Ps. Ouders, excuses voor de natte kinderen. Het  
regende heel plaatselijk heel hard..
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Wist u dat…
- Marcel Vosse nu echt de deur uit gaat?
- Hij verhuist naar Oud Zuid in Uitgeest?
- Hij nog druk aan het klussen is?
- Maar binnenkort toch echt op zichzelf woont?
- Koen van Egmond zijn voorbeeld heeft gevolgd? 
- Koen nu ook eindelijk een huis heeft gekocht en zijn ouderlijk huis gaat verlaten?
- Oude liefde niet roest bij Ruben Stam?
- Hij niet meer elke dag als topsporter hoeft te leven?
- Hij nu zijn kunsten voor onze ijsclub gaat vertonen?
- Wij nu veel kunnen leren van Ruben tijdens de trainingen?
- Bas Pepping de wereld aan het ontdekken is?
- Hij voor zijn werk over de hele wereld reist?
- Hij niet alleen skibanen ziet?
- Je volgens Patrick den Elsen hard moet trainen in de zomer?
- Je dan een prachtig schaatsseizoen tegemoet gaat?
- Wij dit gaan beleven aankomend schaatsseizoen?
- Inge Noom een enkele keer op de training is geweest? 
- Koen van Egmond dit toch wel heel jammer vindt? 
- Wij nog steeds de echte reden hierachter niet weten?
- Hij nou een oogje op Inge heeft of haar zware oefeningen heeft gemist?
- Inge namelijk hele goede oefeningen kent?
- Zij dit de eerste training met ons gedeeld heeft?
- Iedereen een week spierpijn had van deze zware training? 
- Iedereen hoopt dat Inge volgend jaar het hele seizoen deze trainingen geeft?
- Binnenkort het marathon-geweld weer losbarst?
- Rob de Vries dit jaar echt voor het podium gaat?
- Hij de kopman is voor de plaatselijke ijsclub in de klasse M3? 
- De langebaanwedstrijden nu samen met Limmen en Castricum gereden worden?
- Koen van Egmond het nog steeds prachtig vindt om te wielrennen?
- Hij zelfs naar Gelderland is geweest om een koers te rijden?
- Hij het niet slecht heeft gedaan? 
- Trainen achter de brommer van Peter Vosse ook 

goud is?
- Je makkelijk 65 km per uur kunt fietsen met  

Peter als gangmaker op de derby?
- Koen van Egmond ook altijd van een kermisje  

houdt? 
- Hij dit graag laat weten tijdens de trainingen?
- Als hij een oefening niet goed doet, hij een  

kermis als excuus gebruikt?
- Wij tijdens één training op de maandag wel 20 

keer hebben gehoord dat hij naar de kermis in 
 De Rijp is geweest? 
- Koen ook veel hulp krijgt tijdens de trainingen? 
- Hij namelijk niet zo goed weet hoe hij de molen-

wiek moet doen met zijn armen?
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- Ruben Stam en Aad Tock hem graag even helpen?
- Je op de foto’s kunt zien hoe dat er ongeveer heeft uit moeten zien? 
- Herman van Sambeek zich al verheugd op de ijsperiode met strenge vorst? 
- Bonnie de Vries een uitstekende training heeft gedaan deze zomer?
- Zij namelijk de Dam tot Damloop helemaal heeft uitgelopen in een goede 

tijd?
- Iedereen die in de D2 gaat marathonschaatsen bang voor haar   

moet zijn?
- Zij een monsterlijk schaatsseizoen gaat rijden? 
- Ruben, Nicky, Joni, Josine en Kees op donderdag 19 september   

een extra keer zijn gaan trainen? 
- De regen op deze avond met bakken van de hemel kwam? 
- Zij eigenlijk wel voor gek verklaard kunnen worden?
- Zij toch doorgingen ook al waren ze al drijfnat? 
- Kees tijdens de training de kikkersprong voor ging doen 
- En hem dit niet helemaal lukte? 
- Josine hem nog waarschuwde dat het gras nat was en er een kans was dat 

hij uitgleed?
- Waarschijnlijk raad je het al: Kees luisterde niet en gleed uit..
- Hij hier gelukkig geen blessure aan overhield?
- Maar wel een lachende groep trainingsleden? 

- Wij dit jaar op kamp waren vlakbij Uitgeest? 
- En dit heel erg gezellig was?
- Tijdens het moordspel heel erg veel is gelachen?
- Dat vooral kwam doordat Stefan Schot zoveel suikerklontjes had gegeten?
- Hij het wel heel vaak over rokkenjagers had en dit ook wel billenkijkers noemt?
- Kapitein Harry (Patrick) vertelde dat hij graag naar blote mannen kijkt?
- Inspecteur de Vries met een korte v en een s op het eind hier heel hard om moest lachen?
- De kamplocatie, het scoutinggebouw, met een andere scoutinggroep moesten delen?
- De bonte avond ook heel gezellig was?
- Ook al moesten de meesten hun stukje ter plekke nog bedenken?
- Loes in verschillende stukjes naar voren kwam? 
- Zij door Stan onder de vanillevla werd gegoten?
- En Paul een blonde pruik opzette en Loes na ging doen?
- Er ’s avonds een tandpastaspuugwedstrijd werd gehouden?
- Deze wedstrijd gewonnen is door Brain en er ook nog heel gek gedanst werd?
- Iedereen de volgende ochtend erg moe was, maar het wel een geslaagd kamp vonden?
- Er nog veel meer gekke dingen zijn gebeurd, maar veel jeugdleden dit geheim willen houden?
- Wij dit ook maar een goed idee vinden? 
- De Jeugdcommissie weer een geweldig kamp heeft georganiseerd?
- Wij de Jeugdcommissie hiervoor willen bedanken? 
- Wij hopen dat er nog vele van dit soort kampen en uitjes mogen volgen? 

- De deadline voor het volgende clubblad op 1 december 2013 is?
- Josine weer hoopt op veel input van jullie? 
- De IJsclub iedereen een geweldig schaatsseizoen wilt wensen en hoopt op veel PR’s? 
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