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Van de voorzitter 
 

In het vorige clubblad, waarin ik mijn stuk schreef half januari vermeldde ik nog, dat Koning Winter zich 
weer eens niet liet dwingen. M.a.w. hij bepaalde zelf wel, wanneer hij de Lage Landen zou bezoeken. Dat 

deed hij dan ook, want eind januari liet hij zijn arrenslee halt houden in ons land, om uit te stappen en eens 

flink met zijn scepter te gaan zwaaien. Hij verheugde ons met een flinke vorstperiode. Jammer, dat hij 
tijdens deze tijd even niet lette op de Verschrikkelijke Sneeuwman. Anders was het zeker geweest, dat 

Nederland eindelijk weer het genot van de Friese Elfstedentocht kon ervaren en dat wij als ijsclub eindelijk 
weer eens onze Molen- en Merentocht konden organiseren. Buiten het hierboven vermeldde zijn wij als 

bestuur, toch zeer content met de afgelopen winter. In een nacht was onze landijsbaan goed dicht gevroren. 
Later bleek, dat wij nog nooit zo‟n mooie baan hebben gehad. Vooral toen wij op een avond met man en 

macht alle sneeuw van de baan verwijderden. Hierbij kwam een nieuwe door ons aangeschafte 

sneeuwblazer goed van pas. De conclusie was dan ook, dat wij in de toekomst alle sneeuw van de baan 
gaan verwijderen. Zelfs de oude ijsmeester Cor Beentjes, die toch altijd wat kritisch was, vond dat de baan 

nog nooit zo goed was geweest, daar ben ik het volledig mee eens. De medewerking van de gemeente 
Uitgeest was, alles de landijsbaan betreffend, in deze wederom uitstekend. 

 

Door het goede ijs en de goede weersomstandigheden, konden wij op 5 februari het kampioenschap van ons 
dorp, dus de Uitgeestergemeenschap, weer houden. Ik verwacht, dat hierover verder in dit clubblad iets 

wordt verteld. Op woensdag 8 februari werd de Elfstedentocht voor de schooljeugd georganiseerd en net als 
de vorige keer, was dit weer een doorslaand succes. Onze Burgemeester was ons van dienst om steeds voor 

de diverse groepen het startschot te lossen. Bij de laatste groepen, heb ik mij laten vertellen, ging het wat 

moeizaam, want zij was bijkans bevangen door de kou. Onze dank voor het „manhaftig‟ doorgaan van deze 
koude klus. Over het wel en wee van deze Elfstedentocht wordt verder in dit blad bericht. Overigens is 

hiervan een prachtige dvd gemaakt door Mike Satoer. 
 

Door de vorstperiode vonden nogal wat personen de goede weg naar een lidmaatschap van onze club. Het 
totale aantal leden bedraagt inmiddels bijna duizend. 

 

In het vorige clubblad maakte ik gewag van de hangplek voor de jongeren vlak bij ons clubgebouw. Gesteld 
moet worden, dat wat wij vreesden, gelukkig niet is bewaarheid.  

Ik refereerde aan het feit, dat wij een nieuwe sneeuwblazer hebben aangeschaft, die zijn dienst reeds heeft 
bewezen. Misschien komt ervoor het nieuwe seizoen nog eentje bij, want de oude die wij ook nog hebben 

kan eigenlijk naar het oord voor bewezen diensten. 

 
De financiële situatie laat het thans toe, dat wij nog wat andere roerende zaken gaan aanschaffen. Dit zijn 

op de eerste plaats ijsmutsen met een logo van onze ijsclub en op de tweede plaats nieuwe jacks voor hen, 
die op het ijs activiteiten voor de club doen. Er zijn nog wel een aantal van deze jacks, maar die zijn oud en 

versleten. Er zijn enkelen van de club aangezocht om met een voorstel te komen voor een logo voor op de 
muts en het jack. 

 

Ruud van Egmond werd bij de Nederlandse Kampioenschappen in Den Haag tweede. Voorwaar een prestatie 
van formaat. Bij het kampioenschap van Uitgeest werd hij eveneens tweede, maar op deze weg doorgaand, 

lijkt de kans reëel, dat zijn naam niet alleen in Uitgeest, maar ook ver hierbuiten spoedig met enige vrees 
wordt uitgesproken.  

 

Eind mei is wederom de jaarvergadering in onze, laat ik het zo zeggen, 2e clubhuis. De uitnodiging en het 
relaas van de vorige vergadering staan verderop in dit blad. Het bestuur heeft zich de kritiek aangetrokken 

over de lengte van de vorige vergadering. Om die reden, worden alle verslagen van de onderscheidenlijke 
„eenheden‟ van de club op de website van de ijsclub gepubliceerd (www.ijsclubuitgeest.nl) en behoeven zij 

op de jaarvergadering niet meer te worden voorgelezen. Mocht men vragen over de verslagen hebben, dan 
kunnen die op de jaarvergadering worden gesteld. 

 

Tenslotte wil ik een ieder bedanken voor de inzet voor de club en hopelijk tot op de jaarvergadering. 
 

Herman van Sambeek 

www.ijsclubuitgeest.nl
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Van de redactie 
 

De tijd gaat snel. Dit is namelijk mijn vijfde clubblad die ik redigeer. Ik wil het bijna een jubileumuitgave 
noemen. Na vijf clubbladen doe ik dit nog steeds met veel enthousiasme. Naast het feit dat het goed op 

mijn CV staat, leer ik er ook onwijs veel van. Ik vind het zelf leuk om stukjes te schrijven en nog leuker om 

mensen enthousiast te maken door stukjes te laten schrijven. Als de deadline al bijna nadert en ik nog maar 
weinig stukjes ontvangen heb, word ik toch altijd een beetje bang. Lukt het mij wel weer om een vol 

clubblad te krijgen, zonder zelf alle stukjes te schrijven? Na vijf keer ben ik er toch wel achter dat ik daar 
niet zo bang meer voor hoef te zijn. Net als de vorige clubbladen zijn er voor dit clubblad toch weer veel 

mensen gevallen voor mijn charme. Zij hebben een leuk stukje willen schrijven. Of dit eigenlijk door mijn 
charme komt, durf ik niet hardop te zeggen maar zij maken mij in ieder geval erg blij met de ingezonden 

stukken. Ik wil daarom al deze mensen weer enorm bedanken. Als je dit bedankwoord leest, lijken het maar 

woorden op papier maar jullie moesten eens weten hoe blij je mij weer maakt met een zelf geschreven 
stukje. Bedankt allemaal!  

 
Deze keer staat het clubblad vol met ervaringen van mensen op het ijs. Dit zijn niet alleen ervaringen op de 

kunstijsbaan. Nee, het gaat ook over de ervaringen op het natuurijs. Zoals iedereen zich nog wel kan 

herinneren, lag er afgelopen winter weer natuurijs. Door veel hulp van sterke vrijwilligers en charmante 
koffiedames is het ijs op vrijdag 3 februari helemaal sneeuwvrij gemaakt. Hierdoor kon het ijs ‟s nachts nog 

even aanvriezen en konden de volgende ochtend om 8 uur de eerste schaatslessen gegeven worden. 
Vervolgens werd zondag 5 februari de kortebaanwedstrijd verreden, hier staat verder in het clubblad meer 

over. Net als over de Mini-Elfstedentocht die op woensdag 8 februari verreden is. Het waren weer 

activiteiten die goed georganiseerd zijn en waar de club trots op kan zijn. De leden van de ijsclub hebben 
niet alleen op de landijsbaan in Uitgeest gereden. Er zijn ook veel tochten verreden. Helaas heb ik hier maar 

een enkel stukje van binnen gekregen, dus kunnen we niet meegenieten van de avonturen van onze 
medeclubleden.  

 
Verder is in dit clubblad een interview te lezen met onze eigen Ruud van Egmond. Hij heeft het afgelopen 

seizoen een enorme progressie gemaakt. Wat de prestaties precies zijn, kun je op een aantal bladzijdes 

verder lezen. Hier geeft Ruud openhartig antwoord op enkele vragen over zijn prestaties. 
 

Ik hoop dat jullie weer kunnen genieten van dit goed gevulde clubblad. Nogmaals: bedankt iedereen die 
heeft geholpen. En veel lees plezier!  

 

Josine Putter  
 

De deadline voor het volgende clubblad is 15 september. Het duurt nog een tijd maar als je een leuk stukje 
hebt, stuur het meteen op!  

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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Uitnodiging Algemene Jaarvergadering IJsclub Uitgeest en 
huldiging clubkampioen D+H  

Seizoen 2011-2012  
 

24 mei 2012 bij Vreeburg‟s om 19.30 uur 
Jaarstukken te verkrijgen: 

 via de website www.IJsclubuitgeest.nl en/of 

bij penningmeester S. Hoogeboom 
14 dagen tevoren. 

 
Agenda 

1. Opening door de Voorzitter. 

 
2. Ingekomen stukken. 

 

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2010-2011 
 

4. Jaarverslag secretaris en commissies. 
 

5. Jaarverslag penningmeester. 

 
6. Verslag kascommissie 

 
7. Verkiezing kascommissie. 

 
8. Pauze 

 

9. Begroting seizoen 2012-2013 
 

10. Update aanbouw clubgebouw 
 

11. Trainingsbijdrage 2012-2013 

 
12. Lidmaatschap 2012-2013 

 
13. Bestuursverkiezing: 

Secrataris: W.Opdam (herkiesbaar) 
Algemeen bestuurslid K. Van Egmond (herkiesbaar) 

Algemeen bestuurslid J. Beentjes (herkiesbaar) 

 
14. Dankwoord  

 
15. Rondvraag 

 

16. Sluiting  
 

http://www.ijsclub/
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Notulen IJsclub Uitgeest 
Seizoen 2010-2011  
 

1. Opening door de Voorzitter. 
 

De voorzitter doet een openingswoord en tevens jaarverslag.  
En geeft daarbij een keurig verslag van het afgelopen seizoen 

 

2. Ingekomen stukken. 
 

Afmelding van L. van de Meij, A. van Egmond, R. de Vries en N. Brantjes 
 

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2009-2010 

 
Geen opmerkingen. 

 
4. Jaarverslag secretaris en commissies 

 
De voorzitter heeft reeds het jaarverslag voorgedragen. 

 

Landijsbaan, W. Opdam in afwezigheid van N. Brantjes: 
Deze winter kenmerkt zich door slecht ijs, de reden is dat er geregeld sneeuw is gevallen. De ijsbaan 

stond op tijd onder water en er is door veel mensen van alles aan gedaan om de ijsbaan open te 
krijgen. De ijsbaan is slechts een aantal dagen open geweest voor de jeugd. 

Verder is er overlast bezorgd door jongeren wat geresulteerd heeft in een aantal palen die 

gesneuveld zijn. 
 

Fietsgroep, W. Opdam in afwezigheid van L. van de Meij: 
Het afgelopen jaar is niet veel anders dan de afgelopen jaren. De fietsgroep is een vrij constante 

groep waarbij L. van der Meij op een goede manier de training verzorgt.  

 
Clubblad, J. Putter 

Josine heeft de afgelopen periode het clubblad verzorgd. Voor Josine was dit leuk om te doen en zij 
geeft aan dat het een nieuwe uitdaging is. Verder bedankt zij de vrijwilligers voor het inzenden van 

de stukjes. 
 

Jeugdcommissie, N. Molenaar 

Vossenjacht: zondag 17 oktober 
Voor de jongste jeugd ( 14 pupillen), om kennis te maken met elkaar. In het dorp waren 14 vossen 

verspreid over 10 locaties. Bij elke locatie moest een opdracht worden gemaakt, waarmee een letter 
kon worden verdient. Van de letters moest een woord worden gemaakt (Sven Kramer) Gezellige 

middag, met heerlijk weer! 

 
Sinterkerst: zaterdag 11 december 

Vaste traditie geworden, feestje tussen sinterklaas en kerst in. Inclusief jeugdcommissie kregen we 
het toch weer voor elkaar om zo'n 30 schaats(t)ers in het clubgebouw te krijgen! Dit jaar weer met 

een spel met kadootjes en zwarte pieten vanaf de zolder (Bas Pepping en Marcel Vosse) 
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Kamp: vrijdag 6 t/m zondag 8 mei 

Twee weken geleden zijn we op kamp geweest. De laatste jaren steeds in scoutinggebouwen en 

daarom dit jaar eens wat anders: kamperen op camping Molengroet, bij recreatiegebied 
Geestmerambacht. Op het programma stond o.a. een dropping, 6-kamp en een nachtspel. Leuk om 

te zien dat bijna iedereen mee gaat, ook de 'oudere jeugd', die wegens werk op zaterdag gewoon 
wat later komen. Prachtig weer gehad en volgens mij heeft iedereen zich goed vermaakt op de 

camping. 

 
Website, P. de Jeu 

Door de vorst is er dit jaar slechts  2x een piek geweest in het bezoek op de internetsite. Verder zijn 
er weinig veranderingen.  

K. Molenaar vult aan dat sinds dit jaar er digitaal kan worden ingeschreven voor wedstrijden.  

 
Jeugschaatsen, N. Goeman & R. v. Goethem 

Afgelopen jaar zijn er minder lessen georganiseerd dan de jaren hiervoor. Verder waren er 67 
aanmeldingen, 5 minder dan vorig jaar. Gedurende het jaar zijn er 2 jeugdtrainers gestopt maar 

heeft J. Putter zich aangemeld als nieuwe trainer. 
Het jaar is traditioneel afgesloten met een bingo bij de korfbal vereniging in Uitgeest. 

 

Molen- en Merentocht, S. Hoogeboom 
Op dit moment is het probleem dat er zwakke winters zijn en sterke gemalen, hierdoor ook dit jaar 

geen tocht. Verder zijn er diverse belangen waardoor de gemalen niet makkelijk stil gezet kunnen 
worden hierdoor zal het ook in de toekomst moeilijk worden om deze tocht te kunnen organiseren. 

 

Wedstrijdcommissie, B. Beentjes 
Afgelopen jaar zijn er geen wedstrijden gehouden op natuurijs. 

 
Skeelerwedstrijd, B. Beentjes 

Ook dit jaar is de skeelerwedstrijd georganiseerd met dank aan de vrijwilligers. Verder heeft 
afgelopen jaar Sjoerd Huisman meegereden tijdens de wedstrijd.  

Voor komend jaar wordt weer gehoopt dat S. Huisman en zijn zus meedoen. 

 
Trainingsgroep, K. Molenaar 

Op dit moment bestaat de trainingsgroep uit 58 rijders met licentie. Verdeeld over het 
langebaanschaatsen (41) en Marathon schaatsen (15). Verder is er bij verschillende rijders 

progressie geboekt wat voor de trainers goed is om te zien.  

De clubkampioen zal aan het einde van de vergadering worden gehuldigd. De regel om aanspraak te 
kunnen maken op het clubkampioenschap is dat de leden moeten rijden in Alkmaar, dit wordt 

nogmaals bevestigd door de leden van de jaarvergadering. 
Met betrekking tot het clubrecord, maakt de ijsbaan niet uit.  

 

Trainers, P. den Elsen 
T. Hopman is na een afwezigheid in verband met een blessure weer gestart met het geven van 

trainingen. Verder start het seizoen met de zomertrainingen in het duin, jammer genoeg is de 
opkomst soms matig en hopelijk wordt het komend jaar beter. Qua ijsprestatie zijn er afgelopen jaar 

goede resultaten gehaald. 
 

Klokkers, A. Tock 

Afgelopen jaar zijn er zeer veel wedstrijden georganiseerd, waarvoor veel vrijwilligers nodig zijn. Dit 
jaar hebben veel nieuwe klokkers zich aangemeld waarvan er 2 doorgaan. Gedurende het jaar zijn 

er een paar problemen geweest welke gelukkig zijn opgelost. 
 

5. Jaarverslag penningmeester 

 
De penningmeester doet verslag en loopt de stukken door.  

De vergadering heeft geen op – of aanmerkingen. 
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6. Jaarverslag kascommissie 

 

Op 10 mei j.l. is de kascommissie op bezoek geweest bij de penningmeester. De commissie bestond 
uit C. Tijsen en M. Rodenburg. De commissie heeft de stukken goedgekeurd en adviseert decharge 

te verlenen aan de penningmeester. De aanwezigen verlenen decharge aan de penningmeester. 
 

7. Verkiezing kascommissie 

 
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Marian Rodenburg en Willem Brantjes reserve lid is Marcel 

Vosse. 
 

8. Pauze 

 
Gekozen wordt om 15 minuten pauze te houden. 

 
9. Begroting seizoen 2011 -2012 

 
De penningmeester geeft toelichting op de begroting, waarna de vergadering de begroting heeft 

aangenomen. 

 
10. Update aanbouw clubgebouw 

 
K. van Egmond vertelt over het voortraject om te komen tot het verkrijgen van de bouwvergunning. 

Daarnaast geeft hij aan hoe een en ander zal worden gebouwd. 

Voor de geinteresseerde zijn de calculatie en de tekeningen aanwezig om na de vergadering in te 
zien. De calculatie komt op dit moment uit op 25.000 euro waarbij als uitgangspunt is genomen dat 

al het werk aan derde wordt uitbesteed.  
De selectie zal zien dat bedrijven binnen Uitgeest worden aangeschreven en zullen er 3 offertes 

worden aangevraagd. Na beoordeling van de offerte zal het werk worden toegekend.  
 

De vergadering geeft akkoord met betrekking tot het bovenstaande.  

 
11. Trainingsbijdrage 2011 -2012 

 
De vergoeding zal iets worden verhoogd om kostendekkend te draaien.   

 

12. Lidmaatschap 2011 -2012 
 

Lidmaatschap blijft onveranderd. 
 

13. Bestuursverkiezing 

 
Verkiesbaar is S. Hoogeboom, bij het bestuur hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. S. 

Hoogeboom blijft penningmeester. 
 

14. Dankwoord 
H. van Sambeek, dankt J.Pepping  voor de werkzaamheden die zij heeft verricht voor het clubblad. 

Verder heeft R. v. Goethem gedurende het jaar aangegeven te stoppen  met een  aantal activiteiten 

omtrent het jeugdschaatsen. H. van Sambeek spreekt namens de verening een dankwoord. 
Aan het begin van de vergadering zijn de trainers bedankt en hebben zij een winterkleding 

ontvangen om de komende winter verzorgt op het ijs te staan. 
 

15. Rondvraag 

 
Bank Beentjes 

Bank geeft aan dat hij zich tijdens de vergadering heeft geërgerd aan de discussies die volgen na 
iedere commissie. Hij vraagt aan het bestuur of dit volgend jaar op een andere manier zou kunnen 

bijvoorbeeld schriftelijk zonder discussie. 
Het bestuur geeft aan dit te zullen bespreken. 
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Nancy Molenaar 

Vraagt wat er gebeurt met de hangplek. 

Momenteel heeft de gemeente aangegeven dat er een plek wordt gecreerd aan de geesterweg. De 
ijsclub heeft in ieder geval aangegeven dat er een afscheiding moet worden gemaakt zodat de 

jongeren niet direct op de ijsbaan kunnen komen. 
 

Bon Beentjes 

In verband met de skeelerronde vraagt Bon of de trainers een oproep kunnen doen aan de leden om 
mee te doen aan de skeelerronde. De trainers zullen dit vragen. 

 
Kees Molenaar 

Kees geeft aan dat er palen zijn gesneuveld daar vandalisme, en vraagt het bestuur om nieuwe te 

kopen. Het bestuur geeft hier gehoor aan. 
 

16. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 
 

Prijsuitreiking  

Ruud van Egmond clubkampioen heren. 
Nancy Molenaar clubkampioen dames. 
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Jury / vrijwilligers bedankt. 
 

zaterdag 22 oktober had de baancommissie twee wedstrijden gepland, waardoor ik werd genoodzaakt 2 
groepen klokkers te mobiliseren, vanwege herfstvakantie en feestje van trainingsgroep veel afwezigen en 

dank aan de invallers vwb klokkers/hulpstarter.        

    
zaterdag 5 november het rammelde PR's vanwege windstilte/temperatuur, echter doordat Limmen 

balletje/balletje miste vroegen ze mij een PC man te leveren. Twee klokkers die vooraf aangekondigd maar 
een halve avond klokte op de baan wist ik vrije Ad (onder voorwaarde) zo ver te krijgen om te klokken, Ad 

en John bedankt.              
zondag 27 november onze ploeg compleet, echter Limmen niet. Mijzelf houd ik als reserve en dat kwam 

goed van pas, een harde wind en snel aanslaand ijs bezorgde de rijders(sters) een teleurstellende avond.

            
zondag 4 december baanselectie wat inhoud dat wij 3 klokkers moeten leveren, een verschoven 

sinterklaasavond en dat zag je aan het deelnemersveld ook, Coen bedankt.  
Jammer was dat iemand was toegelaten, die niet kon schaatsen(2X gevallen in de bocht) de baancommissie 

bewees zichzelf een slechte dienst.         

   
zaterdag/zondag 14/15 januari, een avond heeft René de ijsclub vertegenwoordigd bij de Holland Cup 

           
zondag 29 januari een combi wedstrijd met de baanselectie Alkmaar en Hoorn, maw met de Schippertjes is 

1 valse start gegarandeerd tel daarbij op dat genoemde selectie niet in kwartetten wenst te rijden zodat het 

een zeer lange en koude avond werd. Weinig PR's omdat die 4 november waren gereden, voor de jury van 
Uitgeest toch een geslaagde avond.         

   
3/4/5 februari, NK junioren A,B en C vrijdag en zondag was Aad bochtencommissaris en zaterdag waren 

Femke, Marjolein, Jamie en Melanie blokjeslegster/prijsuitreikster. 
Zaterdagmorgen werd de wedstrijd uren uitgesteld vanwege de koude ca. - 15 graden.    

         

zaterdag 11 februari een kort programma vanwege schaatskoorts, door de aanwezigen werden vele PR's 
gereden en het jury- blok was minimaal bezet omdat Limmen er vanuit gaat dat wij 3 klokkers leveren 

terwijl wij het verzoek kregen 1 PC man extra te leveren met onze hulpstarter daarbij is het 5 en niet de 
afgesproken 4 juryleden.          

  

zondag 19 februari door een fout van de BC  mochten Limmen/Uitgeest genieten van de landelijke subtop B 
junioren, fantastisch avond.           

  
zondag 26 februari de laatste wedstrijd van het seizoen 2011/12 was een vlekkeloze, door de krokus 

vacantie was er ruimte om een ploegachtervolging dames en heren Limmen tegen Uitgeest te schaatsen. De 
uitslag moge duidelijk zijn, maar de uitlatingen van alle aanwezigen was unaniem volgend seizoen weer!

  

 
Aad Tock           
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De doorgeefpen 
 
 
 

 

Wat is je naam:       Femke Jongenotter 
Wat is je adres:       Benningskamplaan 55 
Wat is je geboorteplaats:     Beverwijk 
Hoe oud ben je nu:      13 jaar 
Heb je nog broers/zussen:     1 broertje en 1 zusje 
Wat zijn je hobby’s:  Schaatsen, skeeleren en hardlopen 
Op welke school zit je nu:    Bonhoeffer College 
Wat is je lievelingseten:      Pilaf en spaghetti 
Voor welk tv programma blijf je thuis:   Holland‟s Got Talent, Expeditie 
        Robinson en Wie is de Mol 
Wie is je idool:       Adele 
Wat voor muziek houd je:     Adele en Christina Aguilera 
Wat zou je doen met 1 miljoen: De helft geven aan goede doelen 
 En de rest op mijn rekening zetten 
Welke sporten beoefen je nog meer als schaatsen:  Ik loop elke week hard in het bos 
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:   Eerst zat ik op tennis maar omdat 
        ik het niet leuk vond, ben ik op  
         schaatsen gegaan 
Je hebt een hekel aan:  Mensen die met ziektes schelden. 
Je kunt genieten van:      Een vakantie in een lekker warm 
         land en van natuurijs 
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:   Bungeejumping en 
         parachutespringen   
Je zou eventueel emigreren naar:    Australië 
Je hebt bewondering voor:     Marjolein Weeland 
Je kunt absoluut niet:      Normaal doen ;-) 
Wie is je favoriete schaatser/ster:    Marjolein Weeland 
Wat wil je later worden:      Weet ik nog niet. 
Wat is je favoriete vakantiebestemming:   Gran Canaria 
Hoe lang zit je al op schaatsen:     3 jaar jeugdschaatsen en 2 jaar in  
         de trainingsgroep 
Wat is je leukste kamp ervaring:    In groep 8  
Aan wie geef je pen door:     Jamie de Vries 
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 Krantenartikel uit: 
 de Volkskrant van  
21-01-2012
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De Toertocht 
 

Helaas ging voor ons de Molen- en Merentocht dit jaar weer niet door. Jammer, maar het zij zo. Wel werd 
de toertocht in en om Ankeveen gereden. Ergens las ik, dat tienduizenden die tocht hadden volbracht. 

Organisatorisch zal men dus wel op de toppen van zijn kunnen hebben moeten opereren. In het laatste 
„IJsnieuws‟ van het gewest stond een kopie van een brief van 7 januari 1947 (ook toen een koude winter) 

van de voorzitter van IJsclub ‟s-Graveland, de hr. E. Sluiters, aan de secretaris van de bond, de heer Jan 

Trouw. Deze heer was ook de stuwende kracht achter de organisatie van natuurtochten. Ik geef deze brief 
weer, omdat ik vind dat er zulke geweldige mooie lange zinnen in staan en tevens dat de inhoud ook echt 

des ijsclubs is en nog steeds actueel.  
 

E. Sluiters 
Zaadhandel Kortenhoef 
Giro No. 503841 
 
 
Geachte heer Trouw, 
 
 
In uw schrijven van 20 april 1939 staat vermeld, dat leden van clubs aangesloten bij IJ.H.N.K. en 
ook van genoemde bond de kaarten zichtbaar moeten dragen op de toeristenbanen van alle 
aangesloten clubs vrije toegang hebben, maar bij de vorige vorstperiode werden de leden van de 
IJsclub „s- Graveland gesommeerd een kaartje van een kwartje te nemen in Kortenhoef en precies 
hetzelfde deed zich voor op de toeristenbanen in Loosdrecht, terwijl in bovengenoemd schrijven 
uitdrukkelijk vermeld staat dat leden van aangesloten clubs vrije toegang hebben op de uitgelegde 
banen (als wij overal een kwartje moeten betalen wordt het ijs voor ons erg duur). Dan zou ik 
gaarne iets over het volgende van u vernemen. Op Tweede Kerstdag was er een dorpentocht 
georganiseerd met als startplaats Loosdrecht en als controleposten Hilversum Kortenhoef, Ankeveen 
en Nederhorst den Berg, terwijl ‟s-Graveland dat met z‟n banen in de Kortenhoefsche polder ligt 
geheel was uitgesloten. Wij wisten hier in ‟t geheel niet dat er zo‟n tocht zou plaatsvinden en daar er 
hier vooral onder de jongeren grote animo voor dergelijke tochten bestaat, zouden wij ook gaarne 
bij de organisatie van dergelijke willen worden betrokken.  
 
Hopende spoedig iets van u te vernemen,  
 
Hoogachtend, 
 
E. Sluiters 

 
Hilversum had toen nog geen IJsclub. 

Juist op 6 januari is er één opgericht. 

  
N.B. Nadeel, als je lange zinnen maakt, raak je de inhoud licht kwijt. Opmerkelijk is dat er dus toen banen 

werden geschoven voor „toeristen‟ hetgeen behelst, dat er dus ook banen werden geschoven voor de 
hardrijders. De IJ.H.N.K. was blijkbaar het district aldaar. 

  

Herman van Sambeek 
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Toch nog een Elfstedentocht  
  

Ja, je leest het goed. Er is door twee leden van de ijsclub op zaterdag 11 februari de volledige Elfstedentocht 
gereden, dus 200 km. Tinus Hopman en ondergetekende hebben deze monstertocht volbracht in een kleine 

11 uur. De aanleiding voor mij om de tocht te rijden, was dat ik uitgeloot was en ik het plan had om, als de 

tocht door zou gaan, deze de dag daarvoor te rijden. Dit had ik binnen de trainingsgroep met nog een aantal 
andere fanatiekelingen besproken. Tinus had daar ook 

wel zin in en er waren nog wat twijfelaars. Op vrijdag 10 
februari is de knoop doorgehakt en hadden Tinus en ik 

afgesproken om de tocht te rijden. We hadden alleen een 
probleempje: we moesten allebei nog even een marathon 

rijden op vrijdagavond voor de competitie. Tinus voor het 

puntenklassement en ik om mijn eerste plaats te 
verdedigen in het eindklassement. Het werd dus laat en 

de volgende dag zouden we om 5.30 vertrekken vanuit 
Uitgeest, dus een kort nachtje. Onze missie voor de 

vrijdagavond was trouwens geslaagd, Tinus had weer 

voldoende punten en ik stond na deze wedstrijd nog 
steeds bovenaan. 

 
Met genoeg eten en drinken mee zijn we uit Uitgeest vertrokken en om 7.00 uur waren we op het Zwette, 

de plaats waar de officiële tocht begint. Daar was het een drukte van jewelste want wij waren niet de enige 

met het plan om de Elfstedentocht te rijden. Allemaal schaatsers uitgedorst met rugzakken en verlichting op 
de kop, waren zich aan het voorbereiden om te vertrekken. Ook wij gingen op weg om 7.15 uur. Het was 

nog koud, -8 en een beetje donker maar we konden de sporen volgen van onze voorgangers. Het ijs was 
prima en het werd al snel licht zodat we na een uurtje schaatsen al in Sneek aankwamen. Hierna volgde 

Sloten en werd het ook al wat drukker op het ijs. Over het algemeen reden we met z‟n tweeën en soms 
hadden we weer een groepje te pakken en konden we weer even op ons gemak rijden. Dat het in Sloten 

nog aardig koud was blijkt wel uit het feit dat mijn drinken daar bevroren was. Later op de dag werd de 

temperatuur wat hoger en had ik daar geen last meer van. De eerst 60 kilometer verliepen voorspoedig, 
maar daar er toch wel behoorlijk wat scheuren waren ontkom je er niet aan dat je een paar keer tijdens de 

rit valt. En als je dan valt, hoop je dat je hier niets aan over houdt. Helaas viel ik een keer hard op mijn 
ribbenkast en dat heb ik weken gevoelt. Tinus viel een 

keer en verrekte toen zijn hamstring. Dat was denk ik 

bij 80 kilometer. Tinus had het toen een beetje slecht, 
maar Tinus zou Tinus niet zijn en we gingen weer 

verder.  
 

Het ijs was verder perfect. Er was een brede baan 
geschoven en er waren tot Harlingen een paar kleine 

kluun plekken. Maar in Harlingen zelf was het helemaal 

mis, hier moest echt in de stad een eind gekluund 
worden. Op het Haringma kanaal was doorgevaren en 

daarom moesten we over de sluizen. Tussen Harlingen 
en Franeker was het ijs slecht, veel smalle slootje en 

heel veel klunen en als je dan al 140 km hebt 

geschaatst, gaat het allemaal zeer doen als je de 
hoezen onder moet doen. Om kwart over 4 waren we in Bartlehiem, een mijlpaal. Dan nog even naar 

Dokkum, maar dat is toch 12,5 km heen en weer terug. De Dokkumer Ee was perfect van kwaliteit en we 
konden, geholpen door nog een paar rijders, nog redelijk gang maken. Bij Dokkum was het gezellig in de 

stad, maar daar hadden we geen tijd voor, we wilden voor donker in Heerenveen zijn. De eindstreep werd 
eindelijk behaald om 18.15 uur. We waren op de Bonkenvaart en de tocht was volbracht. 

We hadden vreselijk zere benen en hadden het geluk dat er een paar vriendelijk Friezen ons naar het Zwette 

wilden terugbrengen. Bij de auto nog even gebeld met het thuisfront en op weg naar Uitgeest. Voor mij en 
Tinus een geweldige ervaring die als hij weer komt zeker weer volbracht wordt.  

 
 

Willem Brantjes  
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Natuurijs 
 

Hallo allemaal, 
 

Ik ging met mijn moeder en oom de Eilandspoldertocht schaatsen. Toen wij daar kwamen, kregen we een 

kaart waar allemaal plaatsen op stonden en je kon bij iedere plaats een stempel krijgen. Wij gingen de 30 
km doen. In het ijs zaten best veel scheuren. Dat was wel jammer maar het hoorde erbij. Je moest soms 

onder bruggetjes door en ook klunen. Het was allemaal heel gezellig en overal waar je wat kon drinken 
klonk muziek. Wij waren twee keer gestopt om chocolademelk te gaan drinken. Het ging heel goed en we 

kwamen zo weer bij het beginpunt aan. Daar moest ik een briefje invullen zodat ze een medaille konden 
opsturen. Ik had alleen de Molentocht geschaatst. Deze tocht was langer en ik heb heerlijk geschaatst. De 

natuur was heel mooi en ik vond het een leuke ervaring. 

 
Groetjes Loes Spiegeler 
 
                   

 
 
 

Een leuk schaatsseizoen  
 
Ik zit sinds een jaar op schaatsen. De buitentraining vond ik erg leuk om te doen. We hebben ook nog leuke 

uitjes gehad. De Oud Hollandse spelletjes in Akersloot waren erg leuk om te doen. Het schaatsen vond ik 

ook erg leuk, maar wel erg vroeg op de zaterdagochtend. De trainingen waren wel leuk. De 
langebaanwedstrijden vond ik ook erg leuk om te doen. Ik heb ook mee gedaan aan de Mini-Elfstedentocht, 

wat ik heel cool vond. Helaas heb ik de laatste training gemist, omdat ik ziek was. Het was natuurlijk ook 
cool dat we twee keer op de landijsbaan in Uitgeest konden trainen, maar het was tijdens deze trainingen 

wel heel erg koud. Daarna kregen we gelukkig nog warme chocolademelk in de kantine.  
 

  

Melanie Roozendaal. 
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Kortebaanwedstrijd  
 

Zondag 5 februari was het zover, het was een ijskoude dag en de kortebaanwedstrijd in Uitgeest zou weer 
geschaatst worden. Ik ben pas twee jaar lid van IJsclub Uitgeest en naast de langebaanwedstrijden in 

Alkmaar zou dit mijn eerste schaatswedstrijd op natuurijs worden! Zonder te weten wat mij stond te 

wachten, ging ik naar de ijsbaan toe. Het was bij aankomst al erg gezellig met muziek en redelijk wat 
publiek. 

 
De eerste ronde waarin je een snelste tijd moest neerzetten, begon. De jongens en de meisje moesten om 

en om schaatsen, waardoor je ook tijd had om naar anderen te kijken, hartstikke gezellig! Na deze ronde 
volgde de eerste uitslag en er werd omgeroepen wie er door waren, ik zat daar ook bij!! Nadat ik binnen nog 

even wat had gedronken en probeerde een beetje op te warmen, begon de volgende ronde. Nu kwam het 

per ronde op winnen of verliezen aan. Want wanneer je tegenstander sneller zou zijn, lag je uit de race. 
Maar ik kwam steeds een ronde verder en reed nog drie ronden tegen Jamie, Nicky en Josine en toen stond 

ik tot mijn grote verbazing opeens in de finale tegen Nancy! We moesten nog twee keer tegen elkaar en het 
was erg spannend. Nancy bleef me twee keer net iets voor en werd daarmee kampioen. Ik haalde de 

tweede prijs en was daar erg blij mee! 

 
Ik vond het een erg gezellige dag en zodra er volgend jaar weer natuurijs ligt, ga ik zeker weer meedoen! 

 
Sanne Veenboer  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
        

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Krantenartikel uit de Uitgeester van 08-02-2012  
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Mini-Elfstedentocht 
 
Zoals vele nog wel kunnen herinneren lag er begin februari natuurijs op de landijsbaan in Uitgeest. En als er 
natuurijs ligt, kunnen wij natuurlijk geen Mini-Elfstedentocht aan ons voorbij laten gaan. Donderdag 2 

februari was daarom een vergadering gepland over de Mini-Elfstedentocht. De landijsbaan was nog niet 

open, maar de vooruitzichten waren verdomd goed. Iedereen die aanwezig was bij de vergadering kreeg 
een taak en moest deze volbrengen voor woensdagavond 8 februari, want dan zou de Elfstedentocht 

plaatsvinden. Koen van Egmond had al een prachtige poster laten bedrukken en deze zou de volgende dag 
meteen door het hele dorp opgehangen worden. Zo gezegd, zo gedaan. Het hele dorp hing vol met de 

posters en de aanmeldingen stroomden binnen. De voorbereidingen liepen goed en er waren veel 

vrijwilligers die wilden helpen. 

De dvd van de Mini-Elfstedentocht, gemaakt door: Mike Satoer  
 

Woensdag 8 februari was het dan zover. De dag dat de Mini-Elfstedentocht in Uitgeest plaats zou vinden. 

Vanaf een uur of drie begonnen al veel vrijwilligers met het opbouwen van het parcours. De start was bij De 
Berk. Hier werden de kinderen in „een kooi‟ gestopt, waarna ze vervolgens door moesten lopen/rennen naar 

de ijsbaan. Hier was een hoek gereserveerd waar de kinderen hun schaatsen aan konden trekken. Er waren 
zelfs enkele kinderen die zo enthousiast waren, dat zij hun schaatsen al in de kooi aan hadden gedaan. 

Vervolgens kwam burgemeester Mieke Baltus de startschotten lossen en konden de kinderen naar het ijs om 

hun schaatsen aan te trekken. Willem van Hoolwerff stond op het ijs en hoorde je uit de speakers komen. 
Hij praatte de Mini-Elfstedentocht prachtig aan elkaar en ieder die op de ijsbaan was heeft hier van genoten. 

Wij mogen blij zijn dat hij er weer was om de gezellige sfeer te maken. Bedankt hiervoor!  
 

Het parcours was van tevoren al uitgestippeld en zo konden de mannen en vrouwen die zich ‟s middags als 

vrijwilligers hadden aangemeld, het goed klaarzetten. Er stonden vijf marktkramen op het ijs. Twee als 
stempelpost, één als cakekraam, één voor de chocomelk en één als Koek-en-zopie voor de ouders. Zonder 

deze kraampjes was het ons nooit gelukt om alle mensen en kinderen te voorzien van eten en drinken. 
Enkele kinderen waren zo enthousiast aan het schaatsen en wilden zo graag snel over de finish dat ze het 

eten en drinken oversloegen. Dat hindert natuurlijk niet, als de kinderen maar genoten hebben. En als wij 
het zo hebben vernomen, hebben zij dit zeker. Via de mail en website zijn zelfs reacties binnengekomen van 

ouders van kinderen die mee hadden geschaatst. 
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Reactie via de mail:  

 

Beste vrijwilligers van de ijsclub, 
  
Wij willen jullie heel, heel, heel erg bedanken voor de organisatie van de Elfstedentocht afgelopen 
woensdag! Wat was het geweldig! In de kooi, dan het ijs op, de stempelkramen, de speaker die aan 1 stuk 
door enthousiast was alsof het de echte Elfstedentocht betrof, al die kinderen op het ijs, de warme 
chocomel! Wij hebben er enorm van genoten! 
  
Sanne was trots op haar mooie medaille, zelfs die was zo mooi en helemaal echt! Ze kwam stralend van het 
ijs. In de nacht werd ze wakker en toen ze zei ze: 
  "Mama, het schaatsen was zó leuk, het voelde net zo fijn als een vakantie!" 
Een groter compliment is niet denkbaar! 
  
HEEL ERG BEDANKT! JULLIE HEBBEN DIT GEWELDIG GEDAAN! 
  
Hopelijk volgend jaar weer! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Sanne van Waardenberg & Marjon Peters 

 
 

 

Aan de organisatie en alle vrijwilligers van de Mini-Elfstedentocht,  
 
Ik wilde even een zeer groot compliment maken aan het bestuur en alle vrijwilligers, die de Mini-
Elfstedentocht tot een enorm succes hebben gemaakt!!!  
Wat was het gezellig en geweldig georganiseerd. Het ontbrak de kinderen en de ouders nergens aan. De 
ijsbaan speaker was fantastisch, hij zorgde ervoor alsof  het net leek of we ons daadwerkelijk in Friesland 
bevonden. 
Onze dochter Britt van 7 jaar deed voor het eerst mee en heeft genoten, tot slot met de handen omhoog 
over de finish en daarna die enorme medaille, die vanmorgen (net als vele andere kinderen) op school vol 
trots om haar hals hing. 
Hopelijk mogen we dit nog vaker meemaken en nogmaals dank voor deze leuke avond.  
 
Vriendelijke groeten Ines Blankert  
 

 
Reactie via de website: 

 

Ik heb erg genoten van de Elfstedentocht voor de kinderen van de basisscholen. Goed georganiseerd. En zo 
te zien hadden alle kinderen er ook erg veel lol in. 
 
Gerard Kortekaas  
 
 

Zulke reacties maakt de ijsclub alleen maar blijer en enthousiaster om het de volgende keer weer te 

organiseren. Het bestuur was ook erg blij met alle vrijwilligers die vanaf de middagklok rond 3 uur tot de 
avondklok van ongeveer 10 uur kwamen helpen. Het opbouwen ging vlot en in goede samenwerking net als 

het af bouwen, het leek een fluitje van een cent. Zonder deze vrijwilligers was het nooit gelukt om zo‟n 
geweldige avond aan de jeugd te geven.  

 

 
 

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie hulp! 
 

  



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   voorjaar 2012 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krantenartikel uit 
de Uitgeester van 
15-02-2012   
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de Mini Elfstedentocht 2012  
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Marathon op natuurijs 
  

Op zondag 5 februari 2012 was het zover... Mijn eerste marathon op natuurijs! Samen met Mike de Vries, 
Koen van Egmond, Ruud van Egmond, Tinus Hopman en Inge Noom gingen we naar Warmenhuizen. Deze 

marathon op natuurijs werd georganiseerd door IJsclub SIS uit Warmenhuizen. Eenmaal daar aangekomen 

zag het er goed uit. De baan lag er mooi bij en er waren veel mensen aanwezig. Wij als dames mochten 
beginnen, 35 ronden van 400 meter. Inge en ik zijn geëindigd als 5e en 6e van Noord-Holland! Na de dames 

was het de beurt aan de C-rijders, zij gingen voor de 50 ronden. Wij hebben ze aangemoedigd met een 
warme chocomel in onze handen. Hier reden Mike, Koen en Ruud mee, ook zij hebben erg goed gereden. Na 

de C-rijders werd de race van de masters verreden, hier was het de beurt aan Tinus om zijn prestaties te 
laten zien. Helaas konden wij er niet bij zijn om hem aan te moedigen, omdat wij moesten racen naar 

Uitgeest voor de kortebaanwedstrijd. Het was een super leuke ervaring om aan een marathon op natuurijs 

mee te doen, want wie weet hoe lang het nu weer gaat duren voordat we weer op bevroren water mogen 
staan…  

  
Bonnie de Vries 
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Aan alle leden van de IJsclub Uitgeest. 
 

Aanbod kledingfonds IJsclub Uitgeest!!  Nu inclusief wedstrijdpakken!! 
 

Sportshop Piet Slikker heeft de IJsclub een mooi aanbod gedaan.  
Voor de bedragen van het kledingfonds verandert er niets. Voor de volwassenen en de 
mensen die geen prijs stellen op het kledingsfonds maakt het wel veel uit.  

Slikker heeft een jack laten ontwikkelen met een windstopper aan de voorzijde en een 
wat lichtere stoffen uitvoering aan de achterzijde. Daar zijn erg blij mee. We kunnen 

de schaatsset nu aanbieden voor € 90,- De fietsset voor € 75,-  
Hiernaast kunnen we nu ook wedstrijdpakken aanbieden voor een prijs van € 65,-. 
Het wedstrijdpak gaat geen deel uitmaken van het kledingfonds. Wij zijn enthousiast. 

We hopen dat jullie dat ook zijn.  
Wat is het aanbod? 

Jeugd tm 18 jaar  

Voor de jeugd tm. 18 jaar is de instap in het kledingfonds gratis. De kleding bestaat 
uit een schaatsjack en een lange schaatsbroek. Je betaalt € 50,- statiegeld. Daarvan 

krijg je bij inleveren na een jaar € 40,- na 2 jaar € 40,- na 3 jaar € 30,- na 4 jaar € 
20,- retour.( als de kleding onbeschadigd wordt ingeleverd. Dit ter goedkeuring van 
de club). Verder betaal je € 19,- per jaar in het kledingfonds. Hiervoor krijg je na 5 

jaar een nieuwe kledingset. (schaatsbroek en schaatsjack)  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

De volwassenen en enthousiastelingen.  

We willen deze categorie voor een bescheiden prijs de clubkleding aanbieden  
 

Hoe bestellen? 
Bestellingen kunnen het jaar door worden geplaatst. Bestel tijdig want de levertijd is 
twee tot drie maanden na opdracht.  

U kunt op het bestelformulier de maten aangeven. U kunt dat bezorgen bij Joris 
Beentjes, J.E. de Witstraat 15A, Uitgeest. U kunt het ook mailen naar: 

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

Schaatset Schaatsbroek en 

jack 

clubprijs € 90,- catalogusprijs € 167,- 

Fietsset Koersbroek en 

shirt 

clubprijs € 75,- catalogusprijs € 124,- 

  Fietsbroek clubprijs € 40,- catalogusprijs €  67,50 

  Fietsshirt clubprijs € 35,- catalogusprijs €  56,50 

  Schaatsjack clubprijs € 45,- catalogusprijs €  92,50 

  Schaatsbroek clubprijs € 45,- catalogusprijs €  74,50 

  Wedstrijdpak clubprijs € 65,-     

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

  

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

....... 

 Besteling Maat       

XS    

t/m     

XXL 

Prijs/stu

k 

Fonds 

ja/nee 

  

 Adres 

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

....... 

 Schaatsset   € 90,-     

 Fietsset   € 75,- n.v.t 

  

 leeftijd    Fietsbroek   € 40,- n.v.t 

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

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

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

     wedstrijdpak   € 65,- n.v.t. 

 Bankrek nr   Bestelbedrag 

€………………. 

Kledingfonds € 19,- 

Per jaar. (bij ja) 

Ik ga akkoord met afschrijving van het 

hiernaast vermelde bedrag door IJsclub 
Uitgeest.  

Handtekening voor akkoord: 

  

  

  

  

  

……………………………………….. 
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Marathon  
 

Bijzondere vermelding: Ruud van Egmond. Startte dit seizoen bij de C2, maar omdat dit zo goed ging is hij 
overgestapt naar de C1. Ook hier liet hij van zich spreken en kon al direct met de meer ervaren jongens 

meekomen, uiteindelijk 5e geworden. (mogelijk 3e als hij direct vanaf het begin van de competitie had 

meegedaan). Tevens meegedaan aan het 6 banen competitie.  
“2e geworden bij het Nederlands Kampioenschap marathon in de JunA klasse.” 

 
6 Heren deden mee bij M2. 

Eindstand: 
1e Willem Brantjes, 2e Jan Hoekstra (lid van Uitgeest wonende te Driehuis), 3e Jan Schoemaker (3e 

Sprintbokaal), André Starreveld (22), Nico Brantjes (26), Rutger Flierman (28).  

 
3 Heren deden mee bij M3. 

Eindstand: 
3e Tinus Hopman (1e Sprintbokaal), 10e Rob de Vries, 14e Peter Vosse.   

 

8 Dames deden mee bij Dames 2 
Eindstand: 

Nancy Molenaar (1e + 1e in Sprintbokaal) , Josine Putter (8), Pauline Jonker (11), Karin Flierman (15), Kim 
Schoemaker (18), Inge Noom(19), Bonnie de Vries (22), Rosanne Terol (24). 

 

Sprintbokaal: 
Sponsor: Jan Schoemaker 

Maker: Jaap Putter  

 
 
 

2 Pupillen meisjes: 

Marlojein Weeland was 5e en mocht NK marathon rijden, Femke Jongenotter wed 6e. 
 

JunC 2 meisjes:  
Jamie de Vries en Joni Krom hebben de stap gewaagd aan het einde van het seizoen om met de Junioren C 

mee te rijden. 

 
 

Het was weer een prachtig seizoen voor de marathon. Iedereen heeft goed zijn of haar best gedaan en dat 
is te zien aan de resultaten, heel knap! Wij hopen dat er nog (!) meer mensen van Uitgeest enthousiast 

worden om op de vrijdagavond marathon te rijden. Als je meer informatie over het marathon rijden wil, kun 
je contact opnemen met een van bovengenoemde namen.  

 

Kees Molenaar  
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Ruud van Egmond stijgt boven zichzelf uit tijdens de marathon  

“Ik bleek mij beter te hebben voorbereid dan ik zelf dacht” 
 

Schaatsen is de sport van Ruud van Egmond. Hij is 
hier veel mee bezig en dat is terug te zien in zijn 

prestaties. Door deze goede prestaties is hij bij een 
hogere trainingsgroep gekomen en heeft hij de 

tweede plaats op het NK Marathonschaatsen van de 
junioren veroverd. „Afzien is het mooiste wat er is, 

want dan kom je jezelf pas tegen.‟ 

 
Je bent je aan het ontwikkelen als 

marathonrijder.  
Hoe ben je dit seizoen begonnen? 

“Vorige zomer heb ik veel op de racefiets getraind. 

Tijdens mijn eerste twee marathons bleek dat ik mij 
beter had voorbereid dan ik zelf dacht. Deze 

marathons gingen namelijk onwijs goed. Ik heb het 
peloton een rondje gelapt en dat gaf een goed 

gevoel. Ik reed vooraan en na een tijdje keek ik eens 

achter mij om te zien waar het peloton bleef. Die bleek een heel stuk achter mij te rijden. Toen dacht ik: „Nu 
moet ik doorgaan, nu moet ik dat gat groter gaan rijden.‟ Uiteindelijk kwam ik weer achter het peloton te 

rijden en won de rit.” 

 
Door deze stunts ben je gevraagd om bij een hogere groep te gaan rijden, de C1. 
“Eigenlijk ben ik niet echt gevraagd. Iedereen om mij heen zei tegen mij dat ik hoger moest gaan rijden, 

omdat het zo goed ging. Blijkbaar waren de C2-rijders het hier ook mee eens, want ze hadden achter mijn 

rug om al gestemd dat ik bij de C1 moest gaan rijden. Dus toen heb ik toegegeven en ben hoger gaan 
rijden. De eerste marathon die ik mee reed met deze jongens in Alkmaar was meteen 50 rondjes. Deze 

marathon heb ik gereden zonder warming-up. Ik kwam een paar minuten voor de wedstrijd aan en ik heb 
meteen mijn schaatsen aangedaan. Het ging verbazingwekkend goed, want ik heb alle 50 rondjes 

volgehouden.”  

 
Je traint nu ook bij een andere groep. Hoe ben je hiermee in aanmerking gekomen?  

“Het trainen bij Uitgeest is leuk, maar ik merkte dat ik hier niet veel sterker werd. Ik ben met de trainer Kees 
gaan overleggen om bij de marathonselectie Alkmaar/Hoorn te gaan trainen. Kees vond dit ook een goed 

idee en daarom ben ik op de trainer van de marathonselectie, Piet Bloedjes, afgestapt. Hij vond het goed en 

sindsdien train ik met de marathonselectie mee.” 
 

Merk je verandering sinds je bij de selectie traint? 
“Ik merk veel verandering. Mijn techniek in een stuk verbeterd. De bochten die ik loop zijn nu veel sneller. 

Dit komt omdat het tempo bij de C1 veel hoger ligt. Je moet de bochten snel lopen tijdens een marathon, 
want anders houd je het gewoon niet bij. Het bevalt mij wel om met deze groep mee te trainen. Als ik iets 

niet goed doe, dan word ik meteen gestraft. Tijdens een oefening of wedstrijd merk je het verschil en volgen 

er consequenties. Ik train nu twee keer in de week met deze groep en ben minimaal drie keer in de week op 
de ijsbaan te vinden. Met langebaanwedstrijden rijd ik ook steeds beter. Bij de 1500 en de 3000 meter boek 

ik echt vooruitgang. Ik weet nu hoe ik snel en lang op één tempo kan rijden.” 
 

Je rijdt nu ook het 6-banentoernooi met de marathonselectie. Hoe bevalt dat? 

“Het 6-banentoernooi is geen gemakkelijke marathon. Je moet 50 rondjes rijden met een stuk of 45 man. In 
Alkmaar rijden wij met ongeveer 5/6 man 40 rondjes. Ik ben ook gevraagd om met het NK marathon in Den 

Haag mee te rijden. Dit gaat per leeftijdscategorie dus ik rijd niet samen met de marathonselectie 
Alkmaar/Hoorn. Ik rijd mee met de junioren A en dan rijden wij 35 rondjes. Het was een spannende 

marathon waarbij ik in het begin van het peloton wegreed samen met een andere jongen. Helaas door een 
valpartij, waar EHBO aan te pas moest komen, werd de wedstrijd geneutraliseerd. Ik reed gewoon weer bij 

het peloton. Op het einde van de marathon kon ik toch nog wegrijden en ben ik uiteindelijk tweede 

geworden! Een prestatie om trots op te zijn.” 
 

Heb je dit jaar nog veel op natuurijs gereden? 



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   voorjaar 2012 
 

35 

“In totaal heb ik drie marathons gereden op natuurijs. De eerste was in Warmenhuizen, deze heb ik 

uitgereden en dit waren 50 rondjes. ‟s Middags ben ik snel terug naar Uitgeest gegaan om de 

kortebaanwedstrijden te rijden. Dit was niet gemakkelijk, want ik had al een marathon van 50 rondjes in 
mijn benen zitten. Maar dit weerhield mij er niet van om toch om die eerste plek te strijden. Helaas verloor 

ik de finale, maar ben dus toch nog tweede geworden. De volgende dag was er een marathon van 100 
rondjes in Waarland. Hier deden ook hogere niveaus mee, dus ik had van tevoren al bedacht dat ik het niet 

helemaal uit zou rijden. Maar mijn doel was om toch zoveel mogelijk rondjes mee te rijden. Uiteindelijk 

waren dit ongeveer in de twintig rondjes. Het peloton ging toch veel sneller dan ik dacht. De derde 
marathon was in Oudewater, maar hier ben ik ook vroegtijdig van het ijs afgestapt. Ik kreeg namelijk last 

van mijn knie.” 
 

Ooit plannen gemaakt om op de Weissensee te gaan rijden? 

“Ik wil heel graag op de Weissensee rijden. Afzien is het mooiste wat er is, dan kom je jezelf pas tegen. Het 
is wel mijn bedoeling om volgend jaar of dat jaar daarop naar de Weissensee te gaan. Of ik dan ook de 

wedstrijd mag rijden, weet ik niet. De marathonselectie gaat ook altijd, alleen mogen de B-rijders de 
wedstrijd rijden en de C-rijders niet meer.” 

 
Denk je ooit nog landelijk te gaan schaatsen? 

“Als je bij de C2 goed rijdt dan ga je naar de C1. Als je hier goed rijdt dan mag je mee doen met het 6-

banentoernooi in Alkmaar, Hoorn, Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Als je dan het 6-
banentoernooi goed rijdt, dan word je een B-rijder en mag je landelijk marathons rijden. Ik weet niet of dat 

er nu al in zit. Mijn doel voor nu is om vooraan bij het 6-banetoernooi te gaan rijden. Ik wil dingen beslissen 
in een wedstrijd, zoals versnellen of wegrijden van de groep. Nu mag ik hem vaak uitrijden, maar ik kom 

altijd achter te liggen. Ik moet van de zomer heel hard trainen en dan hoop ik dat het goed gaat komen.” 

 
Naast schaatsen fiets je ook. 

“Ik heb in totaal 12 fietsen waar ik 8 „soorten fietsen‟ mee doe. Als eerste fiets ik natuurlijk normaal, 
daarnaast racefiets ik graag. Van de zomer wil ik hiervoor wedstrijden gaan rijden. Stuntfietsen is ook een 

manier van fietsen die mij toch wel een kick geeft. Je moet hierbij door de stadfietsen en dan spring je op 
bankjes of bouw je schansjes om op te springen. Mountainbike doe ik ook en een andere vorm van 

mountainbike is enduro mountainbike. Dit is extreem fietsen, hier wil ik graag wedstrijden van gaan rijden in 

Duitsland of in België. Veldrijden is ook wel een bekende fietssport en doe ik ook, net als op het strand 
fietsen. Dan als laatste en het vetste soort fietsen is downhill. Hiervoor ga ik ook wedstrijden rijden. 

Fietsshop Uitgeest heeft een speciaal team opgezet. 
Samen met dit team willen wij de wedstrijden afgaan om 

downhill te fietsen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik 

downhill fietsen net een heel klein beetje leuker vind dat 
schaatsen. Het geeft toch net even wat meer kick.” 

 

Fietsteam van Fietsshop Uitgeest.  
Wil je de jongens en meisjes uit het fietsteam van 

Fietsshop Uitgeest in de gaten houden, volg ze dan via de 
volgende website: www.teamfietsshopuitgeest.nl  

Hier kun je het laatste nieuws en verslagen vinden van 
het team.  

 

Prestaties van Ruud 
In het interview hierboven zijn de prestatie van Ruud te 

lezen. Hij is een niveau hoger gaan schaatsen met de 
marathon; hij heeft zelfs meegedaan aan het NK 

Marathonschaatsen Junioren en is hier tweede geworden. 

Het zijn prestaties waarop wij allemaal trots kunnen zijn. 
Onze eigen Ruud van Egmond gaat het nog ver 

schoppen. En niet alleen met het schaatsen. Zoals we 
kunnen lezen fietst Ruud ook veel. 

Ruud de hele ijsclub is trots op je en wij vinden het een 
eer dat jij lid bent van IJsclub Uitgeest. Ga zo door en we 

hopen dat je het nog verder gaat schoppen!  

Succes Ruud! 

http://www.teamfietsshopuitgeest.nl/
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Het langste ererondje ooit  

Hoe blij kan je zijn wanneer je voor het eerst een wereld- of Europese schaatstitel pakt? De één gaat totaal 
uit z‟n dak, een ander viert het wat ingetogener. Ivan Skobrev maakte na zijn gouden slotrace op de tien 

kilometer bij de Europese kampioenschappen in Collalbo een snoekduik en gleed meters over het ijs, Martina 

Sablikova zweepte met een juichwave de fans op de tribune op.  

En wie herinnert zich niet de gekke capriolen die Erben Wennemars uithaalde na het behalen van een titel. 
Een blijer mens dan de Zwollenaar is nauwelijks denkbaar. 

Maar ook een coach gaat niet zelden uit zijn dak. Control-trainer Jac Orie was, nadat Mark Tuitert een jaar 
geleden bij de Spelen in Vancouver totaal onverwacht het 

Olympisch goud pakte op de 1500 meter, net zo uitzinnig van 
vreugde als de schaatser zelf. En Petr Novák, de coach van Martina 

Sablikova, gaat na elke zege van zijn pupil op kop in de 

schaatspolonaise. 

Met het Essent ISU WK allround in Calgary voor de deur moet ik 
terugdenken aan Jeremy Wotherspoon. ‟The Spoon‟, zoals de 

flegmatieke en uiterst sympathieke inmiddels gestopte 

schaatsprinter liefkozend werd genoemd, is viervoudig 
wereldkampioen sprint, heeft zesentwintig wereldrecords achter 

zijn naam staan, is recordhouder wat wereldbekeroverwinningen 
(67) betreft en neemt op de 500 meter aller tijden de eerste vijf 

posities in: 34,03 - 34,05 - 34,13 - 34,14 - 34,16. 

Nadat hij in 1999 op zijn thuisbaan Calgary voor het eerst 

wereldkampioen sprint was geworden, zwaaide „The Spoon‟, met 
aan zijn zijde Monique Garbrecht die de  Jeremy Whoterspoon 

sprinttitel bij de dames had veroverd, vriendelijk naar zijn fans. Met de lauwerkrans om de nek leek het 

ererondje van de twee kampioenen een ereronde te worden als alle andere: 400 meter zwaaien, schaatsen 
uit en de kleedkamer in. 

De overgebleven 500 à 600 Canadese fans waren echter van de tribunes afgekomen en vormden nu een 

soort erehaag langs de boarding. Weliswaar langs de hoofdtribunes en de twee halve bochten, maar ze 

wilden hun „schaatskind‟ laten weten blij te zijn met zijn overwinning. Wotherspoon begon vervolgens aan 
het langste ererondje ooit, al gauw een minuut of 30-40, want hij schudde zijn fans een voor een de hand. 

Monique Garbrecht in verbazing achterlatend. De Duitse bleef op een gegeven moment maar op het midden 
van het rechte eind naar de finish staan, riep nog net niet “Jeremy, ga je mee?”, maar vond het op een 

gegeven moment welletjes. Wotherspoon had niets in de gaten. Het kind van Calgary ging onverdroten door 

met het ‟langste ererondje ooit‟. 

Huub Snoep, hoofdredacteur van magazine Schaatsen.nl.  
Dit stuk komt van de website Schaatsen.nl  
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Volharding Bokaal 
  

Ik was gemaild door Kees met de vraag of ik mee kon doen aan de Volharding Bokaal. Ik had meteen 
geantwoord dat ik mee kon doen. Ook Marjolein, Femke en Joni mochten mee doen. Ik vond het heel 

gezellig. Het duurde helaas wel lang, want alle clubs die in Alkmaar schaatsen, deden mee.  

De Volharding Bokaal houdt in dat er een wedstrijd is tussen alle clubs, zoals Alkmaar, Limmen, Uitgeest 
enz. Iedereen van uitgeest heeft zijn best gedaan. Wij zijn een kleine club dus hadden wij minder kans op 

de eerste prijs, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Ik vond het een hele leuke dag. Later vertelde kees mij 
wel dat we een van de betere kleine clubs waren. Dat was wel leuk om te horen maar het gaat toch altijd 

nog om de lol.  
 

Jamie de Vries  

 
 
Toch nog 5e geworden  
 
Zoals Jamie hierboven vermeldde, had Kees een mail gemaakt met eerste keuze en tweede keuze voor de 

Volharding Bokaal. Per onderdeel moet elke ijsclub iemand leveren die een afstand gaat rijden. Als de eerste 

keuze niet kan, is er altijd nog een reserve die kan invallen.  
Zondag 12 februari werd de 34ste Volharding Bokaal verreden. Het was, net als elk jaar, een mooie dag met 

goede weersomstandigheden om een PR te rijden. Vele, waaronder ik, hadden niet verwacht een PR te gaan 
rijden, want in de week ervoor lag er natuurijs. En wat doe je als er natuurijs ligt? Juist, je gaat tochten 

schaatsen! Dus toen ik aan de start stond van mijn afstanden, voelde ik de vele kilometers van de afgelopen 

week nog goed in mijn benen. Maar dit weerhield mij er natuurlijk niet van om te gaan knallen tijdens de 
ritten. Je rijdt nu een keer niet voor jezelf, maar voor de club.  

Winnen heeft nu dus een hoge prioriteit.  
 

Al met al heeft IJsclub Uitgeest het nog 
erg goed gedaan. Ondanks een rit die 

gemist werd, zijn we toch nog 5e 

geworden van de twaalf clubs die mee 
reden. Dit hebben wij allemaal te 

danken aan: Stevan Schot, Marjolein 
Weeland, Max Huisman, Joni Krom, Joeri 

Weidmann, Jamie de Vries, Ruud van 

Egmond, Sanne Veenboer, Roel Stam, 
Koen van Egmond, Josine Putter, 

Pauline Jonker, Kees Molenaar, Femke 
Jongenotter, Benno van Tol en Nancy 

Molenaar. Bedankt voor jullie inzet!  

 
Josine Putter     
     
De eindstand van de Volharding Bokaal 
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Laatste wedstrijd met een ploegenachtervolging! 
 

26 februari was het dan zover, de laatste clubwedstrijd van het seizoen vond plaats. In de planning stond 
een 500m en een 1500m, maar omdat het de laatste wedstrijd was wilde ik graag nog een pr rijden. Op de 

500m zou die kans nogal klein zijn, aangezien ik niet zo van starten houd. Op de 1500m achtte ik de kans 
nog kleiner, omdat ik mijn PR daarvan in Thialf heb gereden. Toen heb ik aan Kees gevraagd of ik een 

1000m mocht rijden, want daarop had ik mijn PR dit seizoen tot op de honderdste geëvenaard dus vond ik 

de kans om een PR te rijden het grootst. Voor de planning was het alleen wel vrij krap aangezien ik ook nog 
voor de ploegenachtervolging was ingedeeld. Ik zat in de een-na-laatste rit op de 1000m en na de laatste rit 

begonnen we meteen met de ploegenachtervolging. 
 

Al met al had ik maar 5 minuten rust tussen de 1000m en de ploegenachtervolging. Die reden we met z‟n 

vijven: Sanne, Pauline, Josine, Jamie en ik. Van tevoren hadden we de tactiek voor het wisselen afgesproken 
zodat er geen misverstanden onder het rijden zouden 

ontstaan. Sanne, Pauline en Josine zijn de snelste van ons 
vijf en daarom hadden we afgesproken dat zij met z‟n drieën 

het kopwerk zouden doen. Ik reed op de 4e positie en liet bij 

het wisselen van kop steeds een gaatje vallen, zodat degene 
die van de kop kwam er tussen kon. Van tevoren wisten we 

al dat de meiden van Limmen, waar wij tegen moesten, een 
stuk sneller waren maar toch gingen we er gewoon voor! In 

het 3e of 4e  rondje werden we ingehaald door Limmen, die 
nog maar met z‟n 3e over waren. Hierdoor lieten we ons niet 

gek maken. Wij bleven gewoon netjes met z‟n vijven als een 

ploeg rijden. Het heet niets voor niets een 
ploegenachtervolging, toch?  

 
Tijdens de laatste wissel was er een klein „onhandigheidje‟ 

Josine kwam van kop en zat er redelijk doorheen, Pauline 

kwam op kop en riep meteen: „Versnellen!‟ Dit was niet bij iedereen goed doorgekomen en doordat ik Josine 
er tussen moest laten hield ik juist net in. Hierdoor ontstond een klein gaatje maar na een gil te hebben 

gegeven hielden Pauline en Sanne even in zodat wij ernaartoe konden rijden. Jammer genoeg zijn we 
tijdens dit incidentje Jamie verloren die een hoestbui kreeg, maar evengoed heel knap dat zij 4 en een half 

rondje met ons snelle tempo heeft meegereden. En uiteindelijk hebben we natuurlijk de finish gehaald! De 
ploegenachtervolging is Sanne en mij zo goed bevallen dat we volgend seizoen ook marathon gaan rijden op 

de vrijdagavond. Al met al was het een geslaagde avond met een PR op de 1000m en een zeer gezellige 

ploegenachtervolging! 
 

Liefs Nicky Thelosen  
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NK Junioren 
  

Ik had een mail gekregen van Kees Molenaar die wel meer trainingsleden waarschijnlijk hebben gehad. In 
die mail werd gevraagd of ik wilde helpen bij het NK Junioren. Het leek mij echt super leuk dus ik had me 

opgegeven samen met Melanie Roozendaal, Femke Jongenotter en Marjolein Weeland. Wij zijn uiteindelijk 

ook met z'n 3e naar Alkmaar gegaan. We kwamen daar aan en toen moesten we ons melden boven bij de 
ijsbaan. Hier kregen wij een kaartje met daar op crew. We kregen ook een jas en een vestje, want het was 

echt heel koud. Het was in de week dat het ook zo had gevroren en hier in Uitgeest ook de ijsbaan open 
was.  

Onze taak was: zorgen dat de blokjes die in de bocht lagen in de bocht bleven liggen. We waren met ze 6e 
van Uitgeest en 2 van Geesterambacht. We gingen telkens met z'n 2e de baan op, in iedere bocht één. We 

moesten om het half uur afwisselen ook moesten we helpen bij de prijsuitreiking. Dit vond ik echt heel leuk, 

we mochten de bloemen geven aan de 1e 3 plekken. Max Huisman deed ook mee aan deze wedstrijd maar 
die stond helaas net niet op het podium. Maar we zijn wel super trots op hem natuurlijk! 

Als er nog zo een wedstrijd komt in Alkmaar hoop ik dat er 
meer mensen zijn die helpen, het was namelijk super leuk. 

 

Jamie de Vries   
 

  
Er werden mensen gevraagd om te helpen met het 

NK Junioren en daar had ik me voor opgegeven. Hier door om 

een verslagje: 
Aan het begin kwamen wij aan en toen moesten we naar een 

soort kantinetje lopen. Daar konden we warm worden en 
vervolgens moesten we naar een kamer lopen. Daar kregen 

we kleren voor de kou, weer in een andere kamer kregen we 
uitleg over de dag en werden we in groepjes gedeeld. Wij 

moesten de tweede keer. Toen we eenmaal op het ijs stonden moesten we kijken of er een blokje (die de 

binnen en buiten baan uit elkaar houden) verschoven. Toen we van het ijs afgingen moesten we snel onze 
schoenen aantrekken omdat we de medaille moesten uitreiken. Dat moesten we drie keer doen. Dus 3 keer 

blokjes en 3 keer medailles uitreiken. We waren er om 13.00 uur en we waren om 18.30 uur weer thuis. We 
kregen daar lekkere broodjes kroket en dat we naar huis gingen, mochten we een muts en een bidon 

houden.  

  
Melanie Roozendaal 

  
  

Op 4 februari gingen we (Femke, Marjolein, Jamie & Melanie) naar de 
Meent in Alkmaar om blokjes te leggen tijdens het NK junioren. Toen 

we daar waren kregen we een kaartje waarop ''crew'' stond. 

We werden naar de jurykamer gebracht en kregen daar jasjes aan van 
de KNSB, want het was heel koud. Daarna gingen Marjolein en Femke 

naar beneden om het eerste half uur blokjes te leggen. 
Het was heel koud op het ijs want je deed bijna niks. Toen de eerste 

ritten van de 500m dames klaar waren, mochten we meelopen tijdens 

de prijsuitreiking. 
Als de scheidsrechter de medailles had overhandigd mochten wij de 

bloemen geven. Dat ging zo de hele tijd door tot alle ritten klaar 
waren. We hadden de afstanden; 500m dames & heren en de 1500m 

dames & heren. 
 

Femke Jongenotter & Marjolein Weeland 
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Wist u dat…..? In WK Afstanden-stijl 

 
 WK Afstanden het toetje van het zeer lange schaatsseizoen was? 

 En het die dag meer zomer was dan winter, met een gemiddelde temperatuur van 20ºC? 

 De dames een 1000m en een 3000m mochten rijden en de heren de 10.000m? 

 Het een mooi gevecht zou worden op de 10 km met de 

langebaanrijders? 
 De mannen er op waren gebrand om een goede prestatie 

neer te zetten? 

 Vooral het gevecht tussen de tijden van Bergsma en De 

Jong legendarisch was? 

 Bergsma op het baanrecord reed van Sven Kramer? 

 Hij de laatste vijf rondes de rondetijden liet oplopen? 

 Terwijl De Jong de laatste rondes steeds meer versnelde?  

 De bus vertrok vanuit Uitgeest in de vroege morgen, vol 

enthousiastelingen naar het noorden van het land, 
Friesland? 

 De bus „s ochtends al bijna vertrokken was zonder een aantal dames? 

 Er ook nog een aantal mensen uit het nabijgelegen dorp Akersloot meegingen? 

 Marcel Vosse heerlijk aan het skiën was in de bergen?  

 Hij wel aan een aantal meiden (natuurlijk..) een sms stuurde dat hij het jammer vond dat hij er niet 

bij kon zijn? 
 Eigenlijk niemand het jammer vond dat Marcel er niet bij was? 

 Hij dit ook wel kon merken aan de sms‟jes die hij terug kreeg? 

 Mike de Vries namelijk veel populairder is dan Marcel? 

 Diverse mensen nog nooit in Thialf geweest zijn? 

 „Wat kan ik mij ervan voorstellen bij zo‟n middag‟, was dan ook een veelgestelde vraag? 

 Sommige supporters in de bus van alles mee hadden, zoals toeters, sjaals, oranje kleding, korte 

broekjes, drinken en een koude fles Jägermeister? 

 Het Betsie-peloton ook groots uitpakte met een heuse outfit, met oranje wippers en nagellak? 

 Sommige mensen zomaar op de vroege morgen afbelde omdat ze het anders een hele dag staan in 

Thialf niet volhielden? 
 Wij het wel heel erg zwak vinden van deze mensen? 

 Dit maar weer bewijst wat voor een die-hards er allemaal meegaan naar Thialf? 

 Er tijdens de wedstrijden meer carnaval werd gevierd door de die-hards dan er gekeken werd naar 

het schaatsen van onze helden? 

 Rosébier tegenwoordig erg hip is om te drinken en de dames al voor De Afsluitdijk hun 1e drankje 

op hadden? 

 Zij niet op konden tegen het drankgebruik van de jongens? 

 Zij namelijk voor Hotel Akersloot al hun eerste biertje en Jägermeister op hadden? 

 Het in Thialf wel erg vol was op de Zuid tribune? 
 Wij helaas de eerste 1000m hebben gemist vanwege de drukte op de tribune? 

 Enkelen alleen maar in de tent waren om feest te vieren? 

 Zij weinig hebben meegekregen van het schaatsen? 

 Het ook goed weer was om in de zon te liggen tijdens de dweilpauzes? 

 Het legendarische café over het spoor weer onveilig werd gemaakt door de ijsclub? 

  



Clubblad IJsclub Uitgeest     -   voorjaar 2012 
 

41 

WK afstanden Heerenveen in beeld….. 
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Wist u dat..? 
  

 De laatste training van het seizoen er weer op zit? 

 Dat het seizoen traditiegetrouw verkleed word afgesloten? 

 Dat er weer een hoop werk van gemaakt was? 

 We toch wel het monahoedje van Rob mistten, want het was toch immers „feest‟? 

 De kroontjes bij de meiden erg geliefd waren? 

 Tinus een leuke training had voorbereid?  

 We met een estafette begonnen?  

 Deze estafette werd gewonnen door een super duo? 

 Dit super duo uiteraard bestaat uit Mike en Pauline? 

 Mike erg blij was met deze overwinning? 

 Dit namelijk zijn eerst gewonnen wedstrijd was dit seizoen? 

 We na de estafette levend sjoelen hebben gespeeld? 

 Dat Bonnie goede tips voor levend sjoelen aan Kees gaf? 

 En dat Kees daarom met 0,1 kilometer per uur door de binnen bocht sjeesden? 

 Maar we gelukkig een privé EHBO-dame hadden? 

 Hij/zij slechts gehuld was in badpak? (oftewel Baywatch) 

 Mike het niet verstandig vond om als IJsclub Uitgeest als eerste tegen de richting in te gaan? 

 Dit komt omdat wij onze naam dit seizoen toch proberen hoog te houden? 

 Dit helaas niet altijd gelukt is? 

 Wij namelijk als enige ijsclub verkleed waren? 

 En wij toch bekend blijven staan als gezellige ijsclub? 

 Dit niet altijd te merken is aan onze prestaties? 

 Wij namelijk niet zo slecht gescoord hebben op de Volharding Bokaal? 

 Rosanne tijdens de laatste training haar zondagsjurk naar de maan reed? 

 Dit komt omdat ze het ijs van wat dichter bij zou gaan bekijken?  

 Er uiteraard super prestaties geleverd zijn door onze clubgenoten? 

 Dit natuurlijk niet gelukt was zonder onze trainer Tinus!!? 

 Wij hem daarom weer willen bedanken en hopen dat hij ons volgend jaar weer les wil geven?  

 De andere trainers; Kees, Patrick en René ook weer een goede prestatie hebben neergezet? 

 Zonder deze trainers veel minder leden kunnen trainen? 

 Wij natuurlijk ook hopen dat Kees, Patrick en René volgend jaar weer op het ijs staan?  

 Deze vier trainers niet de enige trainers van Uitgeest zijn? 

 Er op de zaterdagochtend ook les aan de basisschoolleerlingen werd gegeven?  

 Het jeugdschaatsen weer in 12 prachtige lessen gegeven werd? 

 Zij zelfs de mazzel hadden om 2 keer les te geven op de landijsbaan in Uitgeest? 

 De kinderen dit ook wel erg leuk vonden? 

 Dit namelijk dicht bij huis was en zij na afloop warme chocomelk met een plak cake kregen?  

 Het jeugdschaatsen altijd extra enthousiaste trainers kan gebruiken?  

 De ijsclub dit jaar weer van prachtig natuurijs heeft mogen genieten?  

 Zij dit het liefst elk jaar terug zien komen?  

 Het dan ook niet erg is als het een weekje langer duurt? 

 Zij dan nog meer leuke activiteiten voor jong en oud op het ijs kunnen organiseren? 

 Iedereen dit wel zou willen zien? 

 Want iedereen vindt dat IJsclub Uitgeest geweldig activiteiten kan organiseren? 

 Dit wel te zien is aan de Mini-Elfstedentocht? 

 De club dit jaar daarmee weer veel kinderen blij heeft gemaakt? 

 Dit komt omdat zij een prachtige medaille kregen na afloop?  
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