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In dit nummer ...

Van de redactie

Het winterseizoen is voorbij en de zomer 
staat voor de deur. Een seizoen om ons 
weer voor te bereiden op volgende win-
terseizoen. Helaas heeft de winter ons 
niet meegezeten en heeft het glij-ijs zich 
maar zelden laten zien op IJsbaan de 
Meent in Alkmaar. Maar dat heeft veel 
jeugd en volwassenen er niet van weer-
houden om prachtige PR’s te rijden tij-
dens de wedstrijden of mooie afstanden 
te rijden tijdens marathons en/of buf-
felavonden. Veel van onze leden hebben 
hun ervaringen afgelopen winter op pa-
pier weten te zetten en dat kun je alle-
maal in dit clubblad terug lezen.

Ik wil de leden bedanken die de prach-
tige stukjes hebben geschreven: zonder 
jullie was dit clubblad niet zo mooi ge-
worden. De rest van de leden wens ik 
veel leesplezier! 

De deadline voor het nieuwe clubblad is 
1 september 2014. Je kunt informatie en 
stukjes opsturen naar: 
clubblad@ijsclubuitgeest.nl 

 

  Josine Putter
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Herman zegt ...
Vanuit de bestuurskamer van het Cor Groen Honk licht voorzitter Herman van Sam-
beek zijn kijk op de gebeurtenissen van afgelopen schaatsseizoen toe en blikt hij 
vooruit op het komende zomer maanden.

Onwerkelijk, om als voorzitter van de ijsclub over 
het afgelopen wintergebeuren te schrijven, terwijl 
er eigenlijk niets over valt te schrijven. Ja natuurlijk, 
alle wintermaanden stonden keurig op de kalender, 
maar de weersomstandigheden die normaliter bij 
deze maanden behoren, lieten verstek gaan. Geen 
vorst, sneeuw, striemende koude stormen; niets 
van dit al. Voortdurende weersomstandigheden, 
die je het meest kon vergelijken met mild herfst-
weer. Ik heb begrepen, dat onze ijsbaan slechts 
een nacht in zijn totaliteit licht was toegevroren. 
Dit kon het daglicht niet verdragen, want nadat 
de ochtendgloren zich meldde, was het ijs 
alweer verdwenen. Lang hebben we 
gehoopt maar nadat half februari het 
weer onwinters bleef, hebben wij 
ons in het onvermijdelijk geschikt. 
De ijskostuums, sokken, ijsmutsen 
en alles wat tijdens de winter wordt 
gedragen, bleven in de kast en de 
schaatsen kwamen niet uit het vet. 
Koning Winter had blijkbaar last van 
een ziekte, die ik hier niet wil benoe-
men maar het was wel vreemd. Drie 
keer bezocht hij Amerika in volle 
omvang en glorie. Mensen met au-
to’s met winterbanden konden die 
niet gebruiken, omdat ze niet van 
huis konden. Anderen vro-
ren dood, weer anderen 
leden honger, omdat zij 
niet konden worden be-
voorraad, kortom Koning 
Winter zoals hij wordt 
gevreesd en bewonderd. 
Hier ten lande dus geen 
bezoek of aandacht. Wij 
hopen echter dat het ko-
mende jaar niet weer zo’n 
“ijsvrije” winter wordt als 
dit jaar. 

Gelukkig waren er dit jaar prachtige dingen te be-
leven. Onze Olympiërs deden het in het land van 
Poetin onwaarschijnlijk goed. Ze haalden de me-
dailles op als mijn kat muizen. Ongelooflijk. Iets om 
zeer trots op te zijn. Ik heb mij dan ook gestoord 
aan een bepaald gedeelte van het journaille dat die 
prestaties bagatelliseerde. Zo in de trant van een 
kleine sport, weinig tegenstand, dus wat stelde het 
eigenlijk voor en meer van die onzin. Verdorie, wees 
trots als Nederlander op ‘onze jongens en meisjes’. 
Wij hebben geen bergen, sneeuw, of wat dies meer 
zij die andere wintersporten mogelijk maken, maar 

wat wij kunnen in onze winterse omstandighe-
den, doen wij dan ook naar onze beste ver-

mogens. Alleen is het jammer, dat nadien 
is gebleken, dat Poetin van meer dingen 
dan van alleen een goed glas bier houdt.

Het leven laat zich niet raden en is 
vaak ongenadig.. Door Bon Beentjes 
was onlangs in de “Uitgeester” een 
foto geplaatst, genomen tijdens een 
skeelerwedstrijd in ons dorp. Op die 
foto stonden Sjoerd Huisman en de 
gebroeders Mulder. Bon was trots, 

dat zulke, toenmalige talenten in 
ons dorp hadden gereden. In-

middels was Sjoerd Huis-
man een van de 

allerbeste ma-
rathonrijders 
van Nederland 
geworden en 
de broertjes 
Mulder had-
den zich tot 
de spits van 
de mondia-
le sprinters 
opgewerkt. 
Zij oogsten 
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op de Olympische Spelen op fabelachtige wijze. 
Sjoerd Huisman mocht slechts 27 jaar oud worden 
en overleed kort voor die Olympische Spelen. Ook 
in onze eigen geledingen sloeg de dood toe. Co 
van Tongeren, lid van verdienste van onze club viel 
plotseling, vlak voor Kerst, op weg naar huis van 
de fiets. Acute hartproblemen. Reanimatie mocht 
niet meer baten. Ook toen stond alles even stil en 
wederom werd weer eens pijnlijk duidelijk, dat wij 
‘allen slechts te gast zijn op Moeder Aarde’.

Onze vereniging bestaat dit jaar 160 jaar. Een feest 
vieren of niet? Links en rechts heeft het bestuur 
een visje uitgegooid om ideeën te vergaren dit 
heuglijke feit extra luister bij te zetten. Ook in het 
bestuur is dit uitgebreid besproken. De conclusie 
moet echter worden getrokken, dat een flink feest 
er niet komt. Wel zijn er wat andere suggesties ge-
opperd. Op de komende jaarvergadering zal hierop 
worden teruggekomen.

Het schoolschaatsen heeft weer zijn beslag gehad 
en ik heb van een insider gehoord, dat het weer 
een succes was. Het bestuur bedankt allen dit voor 
dit succes zorg hebben gedragen

Ik hoop verder, dat ik op de jaarvergadering van 
22 mei velen van u mag begroeten.

Herman van Sambeek.

IJsclub Uitgeest
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Co van Tongeren
Op 24 december 2013 bereikte ons het droevige bericht van het plotseling overlij-
den van ons Lid van Verdienste Co van Tongeren. Co, geboren in december 1939, 
mocht 74 jaar worden.

Co is niet onbelangrijk geweest voor de ijsclub. Hij was het die indertijd stelde dat de ijsclub meer professi-
onalisme moest uitdragen. IJsclub Uitgeest werd een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, werd bij 
de Kamer van Koophandel  ingeschreven en de Statuten werden bij notariële akte goedgekeurd. Wat nog 
belangrijker was, is dat de vereniging zijn vleugels meer uitsloeg. Niet alleen in actie op het moment dat 
er ijs was, maar de ijsclub moest ook andere dingen gaan ontwikkelen. Co heeft zich vooral hard gemaakt 
voor het jeugdschaatsen en het wielrennen.

De Hel van ’63 heeft Co bijna uit mogen rijden. Helaas werd hij voor de finish van het ijs gehaald. Laaiend 
dat hij daarover was. De organisatie vond het niet verantwoord de rijders nog langer op het ijs te laten. Co 
was in de kracht van zijn leven en vond dat hij de finish wel  kon halen. Nee, zei dus de organisatie. Het 
is hem altijd zeer blijven doen.

Voorts wil ik nog uit eigen kennis het volgende vermelden. Co was een man, die zijn eigen mening en 
woorden door dik en dun verdedigde. Dit werd niet altijd in dank afgenomen door anderen en veroorzaak-
te soms wrijving. Ik heb vaak gedacht, dat dit toch met zijn jeugd te maken heeft gehad. Zijn vader werd 
in de oorlog afgevoerd naar een concentratiekamp in Duitsland en is daaruit niet meer teruggekeerd. Dit 
heeft zijn leven altijd beïnvloed. Ook de partij waarvan Co deel uit maakte werd na de oorlog helaas door 
de samenleving met de nek aangekeken, terwijl juist die partij als eerste zich te weer stelde tegen dat 
nazisme. Zij werd algauw na de Tweede Wereldoorlog als staatsgevaarlijk beschouwd. Dit is natuurlijk ook 
klare nonsens geweest. Het nazisme en alle uitwassen hiervan hielden hem altijd bezig. Hij kon er altijd 
over praten en er mee bezig zijn. Vaak heeft hij concentratiekampen in Europa bezocht. In sessies op 
scholen maakte hij ook altijd gewag van de gevaren van dat nazisme. De gemeente Uitgeest heeft dit ooit 
gewaardeerd en hem de penning en oorkonde van het ereburgerschap van Uitgeest uitgereikt.

Ik hoop dat Jane zijn vrouw, zijn kinderen en allen die hem dierbaar waren de kracht zullen ondervinden 
dit zo heftige verlies te dragen.

Herman van Sambeek
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160-jarig bestaan IJsclub Uitgeest 
Dit jaar bestaat IJsclub Uitgeest alweer 160 jaar; een van de oudste ijsclubs van Europa. In al deze jaren 
is IJsclub Uitgeest nog steeds een actieve en betrokken club voor de leden. Bij dezen willen wij dan ook 
graag om jullie hulp vragen. 

Hebben jullie een idee om dit 160-jarig jubileum te vieren? Alle soorten ideeën mogen bedacht worden. 
Mail je idee naar clubblad@ijsclubuitgeest.nl of gooi een envelop met het idee in de brievenbus van 
Meldijk 12 te Uitgeest, t.a.v. Josine Putter. 

Alvast bedankt! 

De Ridder b.v.

Oosterwerf 4 Postbus 88
1911 JB  Uitgeest 1910  AB  Uitgeest

Telefoon : (0031) 0251 315920
Fax : (0031) 0251 315813

mailto:clubblad@ijsclubuitgeest.nl


8  IJsclubblad  -  voorjaar 2014   

IJsclub Uitgeest 



8  IJsclubblad  -  voorjaar 2014   IJsclubblad  -  voorjaar 2014   9

IJsclub Uitgeest

http://www.jeutje.nl


10  IJsclubblad  -  voorjaar 2014   

IJsclub Uitgeest 

Uitnodiging Algemene 
Jaarvergadering IJsclub Uitgeest 

+ huldiging clubkampioen D+H Seizoen 2013-2014 
22 mei 2014 bij Café Thijs 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 2012-2013

4. Jaarverslag secretaris en commissies

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing kascommissie

8. Begroting seizoen 2014-2015

9. Trainingsbijdrage 2014-2015

10. Lidmaatschap 2014-2015

11. Aanschaf materialen

12. Bestuursverkiezing:
- H. Van Sambeek (herkiesbaar)

13. 160–jarig bestaan

14. Rondvraag

15. Sluiting
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Notulen Jaarvergadering IJsclub 
Uitgeest, seizoen 2012-2013 
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 W. Brantjes, P. de Jeu, R. van Goethem, M. van Goethem, M. Rodenburg, M. Vosse

Verder is afwijzing ontvangen op een subsidie aanvraag van het schipholfonds. 

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2011-2012

Geen opmerkingen.

4. Jaarverslag secretaris en commissies

Tijdens de vergadering vraagt de voorzitter of er nog op- en/of aanmerkingen zijn. 

H. van Sambeek vraagt aan J. Putter, of zij kan toelichten wat zij bedoelt met:
 “waar is het bestuur mee bezig”
J. Putter zou graag in het clubblad plaatsen waarover vergaderd wordt zoals de mogelijke aanschaf van 
apparaten, of de mogelijke aanpassing van de geluidsinstallatie.

Het bestuur zal proberen dit zoveel mogelijk door te geven.

R. de Vries wil benadrukken het succes dat is behaald met de reductie van het aantal clubbladen.

5. Jaarverslag penningmeester

De secretaris geeft een korte toelichting op de cijfers welke gepubliceerd zijn op de website. 

K. Molenaar vraagt of iedereen in de trainings /fietsgroep heeft betaald, en benadrukt dat hij de infor-
matie te laat krijgt. S. Hoogenboom geeft aan dat hij dit niet eerder kan opstellen. Echter voor komend 
jaar wordt afgesproken dat: voor het einde van het kalenderjaar K. Molenaar een overzicht ontvangt wie 
betaald heeft of niet. 

Postbus 58, 1910 AB Uitgeest | informatie@ijsclubuitgeest.nl | rek nr 36.34.09.203
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Verder wordt aangegeven dat de tijd aanwezig is voor automatische incasso’s mede omdat vanaf vol-
gend jaar alle IBAN code’s in de ledenadmionistratie bekend moeten zijn. Op 6 juni 2013 heeft S. 
Hoogenboom een gesprek met de Rabobank om eea te bespreken.

6. Jaarverslag kascommissie

Door afwezigheid van de kascommissie heeft deze gevraagd of R. De Vries het woord mag doen.

R. de Vries meldt dat op 14 mei jongstleden de kascommissie op bezoek is geweest bij de penningmees-
ter. De commissie bestond uit W. Brantjes en M. Vosse. 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  M. Vosse en B. de Vries reserve lid is P. den Elsen.

8. Pauze

Gezien de tijd wordt de pauze van de agenda gehaald.

9. Begroting seizoen 2012 -2013

De secretaris geeft toelichting op de begroting, waarna de vergadering de begroting heeft aangenomen.

10.  Trainingsbijdrage 2012 -2013

De vergoeding zal afhankelijk van eventuele bijdrage aan de KNSB  iets worden verhoogd om kostendek-
kend te draaien.  

11.  Lidmaatschap 2012 -2013

De lidmaatschapsbijdrage blijft onveranderd.

12.  Aanschaf materialen:

De voorzitter geeft aan dat de oude borstelmachine aan vervanging toe is. Gekeken is naar de mogelijk-
heid om een nieuwe machine te kopen. Dit kan gebeuren vanuit eigen middelen, echter is het bedrag 
hoger dan 5000 gulden/ 2200 euro en is toestemming nodig van de leden.
Vanuit de leden komt de vraag of de nieuwe machine met een soort “dodemansknop” kan worden uitge-
rust ivm de veiligheid, het bestuur zal hier naar kijken. Het bestuur krijgt de toestemming om de nieuwe 
machine te kopen.

13.  Bestuursverkiezing

Er is geen bestuursverkiezing 
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14.  Rondvraag

K. Molenaar
K. Molenaar geeft aan dat hij door een lid is gebeld die zich heeft afgemeld via de website, echter dit is 
niet ontvangen door de ijsclub. Door het bestuur zal worden gekeken hoe dit kan.

A. van Egmond
Vorig jaar heeft hij de Rabo fietsdag gefietst echter de IJsclub stond hier niet bij.
W.Opdam geeft aan de afgelopen jaar een miscommunicatie was met de Rabobank en dat voor dit jaar 
de IJsclub wel op de borden zal staan.

P. Vosse
Tijdens de opening van de landijsbaan waren de eerste uren rommelig. Het bestuur zal proberen dit te 
verbeteren.

H. van Egmond
Vraagt of het mogelijk is om de vergadering in November te houden. Het bestuur geeft aan dat dit niet 
mogelijk is aangezien het boekjaar nog niet afgeloten is.

15.  Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Prijsuitreiking 
Ruud van Egmond clubkampioen heren.
Nancy Molenaar clubkampioen dames.
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Wedstrijden seizoen 2013/2014
19 oktober 2013: Wedstrijd Limmen/Uitgeest/Castricum 
Gemeente Uitgeest doet er moeilijk over, echter in het zeer conservatieve KNSB schaatsen fuseren ze zon-
der morren de regio “CALU” (veel meerkoeten schaatsen bij Limmen/Uitgeest). De wedstrijd was drama-
tisch i.v.m. het slechte onderhoud en de tijdklok die niet werkte. Meeste jeugd reden PR’s ondanks slecht 
ijs en maar één keer een dweil. Aad, Marcel en Cor zaten tot 24.00 u. tijden te corrigeren. Gauw maar 
vergeten dit drama met dank aan de slechte voorbereiding van de baancommissie. 

2 november 2013: Wedstrijd CALU
Wederom problemen met de tijden, nieuwe accu’s zijn geplaatst maar niet op elkaar in lijn afgesteld. Kees, 
Patrick, Teo en Aad zagen het lichtje bij het wegnemen van de tijdblokken, snel opnieuw onder een hoek 
opgesteld en voort met de wedstrijd. Jeugd wederom PR’s ondanks slecht ijs en maar één keer een dweil. 

9 november 2013: Baanselectiewedstrijd
Hier deden vooral talenten van de ijsclubs ten noorden van Alkmaar mee; uiteraard veel gedweild en PR’s.

10 november 2013: Wedstrijd CALU
Een bijzonder goed geslaagde avond met vele PR’s, echter ontsierd door een schaatsongeval van een 
Limmer schaatser (zijn scheenbeen ingesneden met z’n schaats, 12 hechtingen maar geen nadelige gevol-
gen). Tijdklok deed en goed en dus zonder handtijden. Slecht ijs en maar één keer gedweild.

7 december 2013: Wedstrijd CALU
Wederom een foutloos juryblok en natuurlijk PR’s. 104 starts in 2 uur met slechts één keer een dweil en 
slecht ijs. Misschien krijgen we de volgende wedstrijd van 21/12 wat meer ruimte want de verzoeken om 
een 3000 meter worden steeds groter. 

21 december 2013: Wedstrijd CALU
Ik had wat moeite het juryrooster vol te krijgen, maar uiteindelijk toch volledig bemenst. Alleen geen 
mannetje over, prompt gaat de tijdklok in storing. Kees en Patrick waren gelukkig “stand by” op het ijs. 
Ondanks drie dweilen sloeg het ijs snel aan. Ruud van Egmond had mazzel meteen na de dweil te mogen 
starten op de 3000 meter, wat resulteerde in een fantastische PR. Balletje/balletje maakte twee foutjes 
wat resulteerde in enkele handtijden en Peter als superklokker wist daar uiteraard eenvoudig mee om te 
gaan. 

4 januari 2014: Wedstrijd CALU
Wederom een valse start i.v.m. de tijdklok. Iemand had de tijdklok van de binnenbaan laten vallen en 
niet gemeld. Voor ons had de baancommissie alles met handtijden moeten oplossen, wij wisten met ca. 5 
man de tijdklok onder een hoek van 15% met wasknijpers in te stellen. Resultaat was een snel doorlopen 
wedstrijd, windstil, twee keer baanverzorging en vele PR‘s.

18 januari 2014: Categoriewedstrijd CALU Neo senioren/Masters
De BOBOOS waren weer voltallig aanwezig met soep, broodjes, lekkere hapjes en natuurlijk koffie/thee/
frisdrank. Joost Bergsma weet ons altijd wel te strikken voor noodzakelijke klusjes. Dit keer werd Kees 
gevraagd blokjes plaatsers/herstellers/rapers te verzorgen, m.a.w. Kees als chef blokjes met twee meiden 
in de baan om ongeregeldheden te herstellen, geweldig meiden! Het regionale kampioenschap Neo’s/
Masters werd opgesierd met mooi weer, geen wind m.a.w. er werden baanrecords gereden. Mooie avond. 
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26 januari 2014: Wedstrijd CALU
Zeer geslaagde maar volle wedstrijd, ook omdat Limmen haar clubkampioenschap reed. Zij gingen nog 1 
uur langer door. Veel PR’s ondanks de regen en wind. Een compliment voor de trainers dat zij de jeugd tot 
zulke prestaties weten te brengen.

9 februari 2014: Categoriewedstrijd CALU
Een wedstrijd waar de baancommissie in dit geval CALU jeugd uitnodigt om nog enigszins het tijdblok vol 
te maken. Voordeel is drie dweilen tussendoor m.a.w. veel PR’s.

22 februari 2014: Categoriewedstrijd CALU
Idem. 9 februari met diens verstande dat we nu voor SIS zaten te klokken, zo weinig selectierijders waren 
er. Een saillant detail was dat SIS hierna haar wedstrijd had met 2 regioverenigingen!?

8 maart 2014: Wedstrijd CALU
Ondanks de warmte overdag was de ijsvloer keihard m.a.w. ideaal voor PR’s en zo geschiedde. Bij de 
apres-ski dacht ik nog aan jullie maar ik had er alle vertrouwen in.
Het verslag van Kees bevestigde, dat ook ik misbaar ben, hè gelukkig.

Juryleden, schaatsers en trainers allen bedankt voor dit fantastische seizoen, al was het alleen maar om 
de medailleoogst op de olympische spelen.

Resume een groeiende jeugd met enkele talentjes een compliment voor de trainers is hier op zijn plaats.

Aad Tock 
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Toerclub Le Champion organiseerde op zondag 
30 maart voor de 2e maal de Omloop van Zand-
voort waarbij de wielrenners begonnen met een 
“tijdrit” rondje over het circuit, om daarna 40, 80 
of 120 km door de omgeving van Zandvoort te 
toeren. ’s Middags waren de hardlopers aan de 
beurt. Ook zij eerst een rondje met hun gympies 
over het met rubber besmeurde asfalt waarna 
de straten van Zandvoort aan de beurt waren.

IJsclub Uitgeest had dit jaar ook een aantal le-
den heen gestuurd om deel te nemen aan 1 van 
beide evenementen.

7 man van de fietsgroep vertrok klokslag negen 
uur vanuit de pit boxen het circuit op. Om het 
race gevoel nog meer te stimuleren stonden in alle 
bochten (klassieke) raceauto’s geparkeerd. Nog net 
geen mannen met vlaggen, om je te waarschu-
wen voor snelle achterop-komers of voor olie op de 
baan, maar het gevoel was super. En wie denkt dat 
het circuit vlak is komt bedrogen uit. De bochten lig-
gen sowieso in een kuip of kom maar ook bepaalde 
rechte stukken lopen flauw op. Leuk om hier eens 
te mogen fietsen.

Na ons race avontuur begonnen we aan de toer-
tocht. De tocht bracht ons van Zandvoort via het 
fietspad door de duinen naar Noordwijk. Hier even 
oppassen voor voorbij stormende mountainbikers. 
Er was een MTB wedstrijd aan de gang en de jon-
gens met de dikke banden moesten een stukje 
fietspad nemen om verderop het mulle zand weer 
in te duiken.

Wij gaven de wedstrijdrijders alle ruimte, om vervol-
gens langs de bloeiende bollenvelden naar Leiden 
te fietsen. Helaas was in Leiden de bordjes-plaatser 
de weg kwijt, en had deze op een zodanig plaats 
opgehangen dat wij tot 2x fout reden. Gelukkig 
konden we in het clubhuis van toerclub Swift ons 
verhaal kwijt aan de medewerkers van Le Champi-
on en ondertussen de verbruikte koolhydraten en 
vocht bijvullen.

De eerste 40 km stonden nu op de teller en we 
reden richting Alphen. Verder langs de Wijde Aa en 
Braassemermeer terug naar de Bollenstreek. Stem-
pelen in Lisserbroek maar wij stopte pas voor koffie 
in Hillegom. Even bijkomen op een terras in de zon 
van een heerlijke koffie.

Hierna volgde de laatste 35 km. Van Hillegom, langs 
de Zilk naar Vogelenzang. Door Bennebroek naar 
Cruquius. Langs de ringvaart naar Vijfhuizen. We 

Like a sportscar
Altijd al willen weten hoe het voelt om als “raceauto” over het circuit van Zand-
voort te scheuren?
Zondag 30 maart kregen we die kans. Weliswaar niet in een raceauto maar op 
een racefiets. Maar het idee is bijna hetzelfde. Met piepende banden weg bij de 
startstreep, driftent door de bochten, volle bak op het rechte eind, slalommend 
door de Chicane en met een eindsprint over de finish. Geweldig.
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bleken ook de bordjes “rondje Haarlem” te volgen. 
Een hele mooie fietsroute om Haarlem heen, maar 
minder geschikt om met een kleine 2000 wielren-
ners op de eerste mooie Lente zondag te berijden. 
Dit kan je beter doen als het minder druk is op de 
smalle fietspaden. Het was hier dus goed oppassen 
voor de overige gebruikers van het fietspad.

Op het bumpige fietspad van Spaarndam naar 
Santpoort reed Kees Molenaar lek. “Daar gaat ons 
gemiddelde” Twitterde Marcel van Goethem de we-
reld in. Maar genietend in het zonnetje keken we 
toe hoe Kees met hulp van Benno van Tol de lek-
ke band verving voor een exemplaar zonder gaten. 
Nadat het rubber op druk was konden we de laat-

ste 10 kilometers afraffelen. Snel door Bloemendaal 
en Overveen over het laatste stukje duinpad terug 
naar Zandvoort.

Midden in het centrum was de finish van onze om-
loop. Hier werden wij gehuldigd, terwijl verderop 
de hardlopers aan hun Omloop van Zandvoort be-
zig waren. Wij ruilde onze volle stempelkaart in 
voor een zwaar verzilverde medaille. Mooi voor in 
de prijzenkast of aan de schoorsteenmantel. Kijk 
daar doen we het allemaal voor.

Peter de Jeu.



20  IJsclubblad  -  voorjaar 2014   

IJsclub Uitgeest 

Hartman Trofee voor jeugd-
schaatsen Zaanstreek
Sinds 1992 wordt in het District Zaanstreek van de KNSB aan het einde van ieder 
seizoen de Hartman Trofee uitgereikt. Mr. W. Hartman heeft zich tot op hoge leeftijd 
met veel plezier en passie ingezet voor het jeugdschaatsen en hij was jarenlang lid 
van de technische commissie van het district Zaanstreek. De prijs wordt toegewe-
zen aan een opvallend goed presterende jeugdige schaatser (tot en met neo-se-
nior) of naar een vereniging, instelling of persoon die dat jaar buitengewoon veel 
heeft betekent voor het jeugdschaatsen. Samen met de ijsclubs van Akersloot, As-
sendelft, “Klein maar dapper”, Davos, Lambert Melisz, Nova Zembla, Noordster en 
STG Zaanstreek zit Uitgeest in het District Zaanstreek van de KNSB. De aanwijzing 
van de winnaar van de Hartman Trofee wordt verricht door de Hartman commissie.

De Hartman commissie bestaat uit maximaal 5 le-
den. Onze eigen ijsmeester Nico Brantjes heeft 
dit jaren gedaan. Een paar jaar geleden heb ik het 
overgenomen om toch ook vanuit onze hoek (Uit-
geest/Akersloot) een stem te kunnen inbrengen. 
Daarbij kost het niet veel tijd en het levert altijd wel 
weer een gezellige avond op. In de praktijk blijkt 
vaak dat de inbreng van de clubs uit de Zaanstreek 
vaak vele male groter is (zowel door het aantal le-
den per ijsclub vanuit de Zaanstreek als door het 
aantal leden in de commissie). 

De laatste jaren is de prijs bijvoorbeeld gegaan naar 
Miranda Dekker, Joeri KLous en Kevin Floris. Voor 
ons redelijk onbekende namen maar in de regio 
Zaanstreek zeker wel bekend. Daarnaast zijn dit na-
tionale subtoppers: Miranda heeft meegedaan met 
het NK, Joeri Klous was kampioen gewestelijk ma-
rathon pup A en Kevin Floris was 9e in de Holland 
Venetië marathon. Onze toppers kwamen steeds 
net iets tekort. Sinds 2009 worden ook de nr. 2 en 3 
van de Hartman trofee vermeld. Als er een prijs zou 
zijn voor de meest genoemde nr. 3 dan zou Kees 
Molenaar zeer zeker in de prijzen zijn gevallen. Kees 
levert al jaren een enorme inzet voor de jeugd van 
IJsclub Uitgeest en dit is de commissie dan ook niet 
ontgaan.

Dit jaar is de prijs uitgereikt aan Roza Blokker. Roza 
heeft na een periode van anorexia zichzelf en het 
schaatsen weer gevonden. Dit resulteerde in 3 me-
dailles op het NK neo-senioren. De tweede plaats 
was voor Anna van de Bos (2e plek NK pup A) en 
derde plaats, u raadt het al, voor Kees Molenaar! 
Dus Kees, geen beker maar wel de felicitaties!

Benno van Tol
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Landijsbaan
Het is eind januari 2014: de zon schijnt en het vriest bij uitzondering dit voorjaar licht. Tijd voor de Molen-
hoek school om de zonnewering uit te zetten.

Ook tijd voor de ijsmeester om even een kijkje te gaan nemen op onze landijsbaan, die er zo prachtig bij 
ligt. Mooi zwart ijs deze keer en geen sneeuw.

Stel je voor dat er 8 cm ijs ligt, dan kon je de baan openen voor jeugd en senioren van Uitgeest. Er hoeft 
niet geschoven of geschaafd te worden en het ijs is als een spiegel.

Terwijl hij kijkt naar dit prachtige winterse beeld komt een eend aanwaggelen over het bevroren laagje ijs, 
dat kraakt en blijkt uiteindelijk te dun voor zijn gewicht.

De ijsmeester maakt een foto van de mooi gesloten ijsbaan en gaat weer huiswaarts, werkloos en een 
illusie armer.

Het de door lichte vorst gegroeide ijslaagje heeft maar twee dagen stand gehouden. Daarna klotste het 
water weer lustig richting de Populierenlaan.

Op 1 maart heeft de gemeente de afvoer weer opengezet en de liefhebbers van het ijs van onze club 
hebben de palen weer verwijderd.

Dit winterseizoen was alle moeite voor niets, maar wie weet wordt het in het volgende seizoen weer goed 
gemaakt.

In gedachte klinkt gezellige muziek aan de Casticummerweg vermengd met het geluid van schaatsend 
Uitgeest.
 

Een voorjaarsgroet van de ijsmeester



22  IJsclubblad  -  voorjaar 2014   

IJsclub Uitgeest 

Het was alweer de laatste keer voor mij (Thijs) en 
Marco, dus ook de laatste marathon. Dit seizoen 
was er weer veel gebeurd. De eerste keren kon ik 
nog makkelijk 5e of 6e worden maar al snel zag ik 
dat Marco met zijn groepje mij inhaalde. Maar dat 
maakt niet uit, want je doet het voor jezelf. Ook 
vind ik het zelf erg leuk als ik de eerste rondjes 
voorop rij maar dan ben je ook echt moe!

Ik hoop door dit verslag dat jullie volgend jaar ook 
mee gaan doen. Je kan je via de volgende link in-
schrijven: http://www.marathonschaatsenalkmaar.
nl/jeugd/inschrijven-jeugd/ 
Verder kregen op het einde van de laatste mara-
thon een patatje. (Daarom moet je ook mee doen, 
gratis patatje dat wil iedereen toch!?) 

In het eindklassement is Marco 4e (128 punten) 
geworden en ben ikzelf 9e (70 punten) geworden. 
Dus ik zeg: MEE DOEN! 

Thijs van Tol  

Marathonschaatsen

http://www.marathonschaatsenalkmaar.nl/jeugd/inschrijven
http://www.marathonschaatsenalkmaar.nl/jeugd/inschrijven


22  IJsclubblad  -  voorjaar 2014   IJsclubblad  -  voorjaar 2014   23

IJsclub Uitgeest

Clubkleding
Nieuw assortiment schaatskleding IJsclub Uitgeest!! Nu inclusief thermo schaatsjack!! 
Na de wedstrijdpakken kunnen we nu ook thermo schaatsjacks aanbieden. Deze jacks bieden bescher-
ming bij stevige vorst. We kunnen die aanbieden voor een prijs van € 85,-.
Dit jack zat voorheen niet in het assortiment schaatskleding.
Het jack gaat geen deel uitmaken van het kledingfonds. Weer een stap vooruit in het assortiment.

Voor de bedragen van het kledingfonds veranderd 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 schaatstset en fietsset voordelig aan-
bieden. Het wedstrijdpak en het thermo-jack gaan geen deeluitmaken van het kledingfonds.

Kledingfonds
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)

Prijzen
Schaatset 
Schaatsbroek clubprijs € 45,-
Schaatsjack clubprijs € 45,-
Wedstrijdpak clubprijs € 69,-
Schaatsjack thermo  clubprijs € 85,-
Fietsset 
Fietsbroek clubprijs € 45,-
Fietsshirt clubprijs € 40,-

Kijk op onze website voor het bestelformulier.
Meer info bij Joris Beentjes. jorisbeentjes@ziggo.nl

http://www.ijsclubuitgeest.nl/bestelformulier/
mailto:jorisbeentjes@ziggo.nl
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Marathon- en buffelavonden op 
ijsbaan de Meent in Alkmaar
 

Afgelopen jaar is er weer heel veel geschaatst in Alkmaar, zoals jullie dat in de 
verslagen van de langebaanwedstrijden hebben kunnen lezen in de voorgaande 
edities. Maar ook in de Uitgeester, het wekelijkse krantje voor Uitgeest en omstre-
ken. Naast al deze prestaties tijdens de langebaanwedstrijden is er ook heel veel 
gepresteerd op het gebied van marathonschaatsen en de inmiddels redelijk beken-
de buffelavonden.

De buffelavonden 
De buffelavonden werden goed bezocht door de Uit-
geester rijders. Deze avonden worden 3 maal per jaar 
georganiseerd, half November, half December en half 
Januari. Respectievelijk worden er dan 75, 100 en 125 
ronden gereden. Het startschot volgt er dan worden 
de ronden aan een stuk door verreden met 4 verschil-
lende gemiddelde snelheden, t.w. 42, 45, 48 en 51 
seconden per ronde.
Onderstaand schema geeft ongeveer aan wat dit zo’n 
beetje inhoud:

 
Aan een of meerdere van deze avonden hebben onder 
andere de Uitgeesters Kees Molenaar, Nicky Thelose 
en haar vader, Sanne Veenboer, Jamie de Vries, Josine 
Putter, Han de Koning, Dyon en André Starreveld, Jan 
Schoenmaker en ondergetekende meegedaan. 

Aantal ronden    75   100   125
Aantal meter per ronde  400    
Totaal aantal kilometer  30  40  50
        
Gemiddeld aantal seconden / ronde 42    
Aantal minuten   52,5  70  87,5
Snelheid in km/uur   34,285    
        
Gemiddeld aantal seconden / ronde 45    
Aantal minuten   56,25  75  93,75
Snelheid in km/uur   32    
        
Gemiddeld aantal seconden / ronde 48    
Aantal minuten   60  80  100
Snelheid in km/uur   30    
        
Gemiddeld aantal seconden / ronde 51    
Aantal minuten   63,75  85  106,25
Snelheid in km/uur   28,235    
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Ik kan iedereen aanraden om eens aan een van 
deze avonden deel te nemen, want het is erg leuk. 
Het verplicht je tot niets en als je denkt dat het 
te snel gaat, kan je gewoon even stoppen en later 
weer aanhaken. De avonden worden gereden tij-
dens het publieksuur en de snelheden worden be-
paald door voorrijders welke worden gesouffleerd 
vanuit de jurykamer.
Voor mij was dit het vierde jaar dat ik aan dit soort 

avonden heb meegedaan, waaronder ik ook een 
aantal malen heb meegedaan als ‘voorrijder’ bij de 
groep van 51 seconden per rondje.
Bijgaande foto geeft een impressie van zo’n buf-
felavond.
Deze foto stond afgelopen jaar op het certificaat 
en is waarschijnlijk genomen in het seizoen 2012-
2013. Dat mannetje waar de pijl naar wijst, ben ik 
tijdens een van de keren dat ik vooraan reed. 

De marathon
Nu de marathonbelevenissen van afgelopen seizoen 
in vogelvlucht.
Door vele leden van IJsclub Uitgeest is weer deel-
genomen aan de wintercompetitie. Per wedstrijd 
kunnen er punten worden behaald voor het seizoen 
klassement. De eerste gefinishte rijder krijgt het 
maximum aantal punten en de volgende rijder 1 
punt minder totdat de punten per wedstrijd en per 
categorie zijn verdeeld. Ikzelf doe mee met de Mas-
ters 3 en bij ons worden telkens de punten verdeeld 
onder de eerste 15 aankomende rijders, dus rijder 
1 krijgt 15 punten en rijder 15 krijgt 1 punt. Daar-
naast krijgt de eerst aankomende rijder nog een ex-
tra 0,1 punt om het verschil tussen winnaars van de 
wedstrijden zichtbaar te maken in het eindklasse-
ment. Bij ons in de categorie zijn er dit jaar zo’n 30 
á 35 rijders gestart, maar al deze mensen doen niet 
aan alle wedstrijden mee (vakantie, ziekte, feestjes, 
etc.). Indien je dus een wedstrijd mist, dan krijg je 
uiteraard voor die wedstrijd geen punten.
Per categorie zijn de te rijden afstanden en de te 
verdelen punten verschillend en de deelnemers zijn 
allemaal licentiehouders van de Noord Hollandse 
ijsclubs ten noorden van de lijn Heemskerk-Zaan-
dam-Monnickendam.
 

Voor Uitgeest reden dit jaar mee bij: 

-Junioren meisjes:
Femke Jongenotter en Marjolein Weeland.

-Junioren jongens:
Stefan Schot en Dyon Starreveld.

-Dames 2 (een record aantal Uitgeester 
deelnemers):
Nancy Molenaar, Sanne Veenboer, Josine Putter, 
Bonnie de Vries, Pauline Jonker, Nicky Thelose en 
Inge Noom.

 -Senioren C1:
Ruud van Egmond.

 -Senioren C2:
Mike de Vries en Roel Stam.

-Masters 2:
Jan Schoemaker, Benno van Tol, Andre Starreveld 
en Kees Molenaar.

-Masters 3:
Tinus Hopman, Peter Vosse, Klaas Beentjes, 
Koen van Egmond en Rob de Vries.
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Ruud, Jan en ikzelf hebben dit jaar mogen afsluiten 
met een podiumplek in de einduitslag, waarbij Jan 
zelfs eerste is geworden in zijn categorie; proficiat!
 
Vervolgens heeft Ruud ook nog meegedaan aan 
het 6 banen toernooi waarbij hij ook bijzonder goed 
heeft gepresteerd, maar waarvan ik, bij het ter per-
se gaan van deze editie, de einduitslag nog niet kon 
terugvinden op het internet of in de ‘cloud’.
 
Voor een volledig overzicht van de uitslagen van af-
gelopen seizoen, zie:

http://www.marathonschaatsenalkmaar.nl/vrijdag-
avond/uitslagen-vrijdagavond/ 
 
Ik wens iedereen een fantastische zomer, veel suc-
ces met de voorbereidingen op het volgend seizoen 
en ik hoop iedereen weer in Alkmaar te ontmoeten 
in de winter van 2014-2015.
 
Rob de Vries

Ik stop met schaatsen
“Zo dat is er uit. Natuurlijk zou ik het liefst voor altijd de fysieke en mentale kracht houden om als een 
jonge god over de ijsbaan te vliegen. Maar alles heeft zijn tijd en is daardoor eindig.

Coaches bedankt! Tinus, Kees en Patrick.

Er ligt een nieuwe weg klaar op een nog niet geveegde baan. Ik zal hem zelf moeten vinden op eigen 
kracht. Ik zie het -zoals het leven- als een groot avontuur.”

Mark Tuitert en Inge Noom
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De Doorgeefpen
Wat is je naam:                                                       Brian Bloedjes
Wat is je adres:                                                        Uitgeesterweg 19
Wat is je geboorteplaats:                                           Uitgeest
Hoe oud ben je nu:                                                    11 jaar
Heb je nog broers/zussen:                                        Een zusje; Anouk.
Wat zijn je hobby’s:                                                    Schaatsen en modelbouwen.

Op welke school zit je nu:                                         Molenhoek
Wat is je lievelingseten:                                             Patat en pizza   
Voor welk tv-programma blijf je thuis:                      Geen één. 
Wie is je idool:                                                          Ireen Wust    
Van wat voor muziek houd je:                                    Radio 538
Wat zou je doen met 1 miljoen:                                  Nieuwe schaatsen kopen

Welke sporten beoefen je nog meer naast
schaatsen:          Geen één.
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:          Omdat het me leuk leek
           
Je hebt een hekel aan:                                              Pesten  
Je kunt genieten van:                                                Vakantie 

Wat zou je ooit nog wel eens 
willen doen:                  Boogschieten
Je zou eventueel emigreren naar:                 Ik wil niet emigreren
Je hebt bewondering voor:                            Topschaatsers
Je kunt absoluut niet:                                               M’n been in mijn nek leggen
Wie is je favoriete schaatser/ster:                            Ireen Wust
Wat wil je later worden:                                             Techneut

Wat is je favoriete vakantie 
bestemming:                 Duitsland
Hoe lang zit je al op 
schaatsen:        5 jaar
Wat is je leukste 
kamp ervaring:                               Het boerenklompengolf
Aan wie geef je de 
pen door:                                     Stijn Tromp
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Jeugdmarathonschaatsen
 
Ik heb meegedaan aan de jeugd marathon van de 
ijsbaan Alkmaar.  Ik heb ook meegedaan aan het 
gewestelijke kampioenschap,  ik ben negentiende 
geworden. Omdat  ik in de top drie bij de klasse-
ring van Alkmaar stond, mocht ik meedoen aan het 
NK op de ijsbaan Westfries in Hoorn. Daar kwamen 
mensen uit het hele land. We schaatste zes rond-
jes. Ik had beennummer 44 en ik moest een trans-
ponder dragen. Ik was 23ste geworden van de 44 
deelnemers. In Alkmaar was ik uiteindelijk 4e ge-
worden. Het is erg leuk om aan marathonschaatsen 
mee te doen. Ik ga volgend jaar weer meedoen.

Marco Schot

Pupillen op ‘t ijs
Het was weer zweten dit jaar op IJsbaan de Meent. 
Dit jaar zijn de pupillen weer vroeg uit bed geweest 
om te trainen met hun geliefde trainers: Kees en 
René. 

Wij hebben dit jaar weer veel geleerd en natuurlijk 
zijn er nieuwe leden bij in ons trainingsuur: Kris, 
Patrik, Mike, Hamish en Rosa. Zonder hun was het 
een stuk minder gezellig!

Ook worden er elk jaar wedstrijden gehouden en 
marathons gereden. (over de marathon zie ander 
artikel) De wedstrijden/marathons gingen voor mij 
erg goed. Ik hoop dat ik volgend jaar aan meerdere 
evenementen mee kan doen.

Ik wil Kees en René bedanken voor dit mooie en 
leuke seizoen! Ik heb zelf nog foto’s genomen van 
de laatste training. Die kun je op de website vinden 
(http://www.ijsclubuitgeest.nl/laatste-pupillen-trai-
ning/)

Wil jij op schaatsen? Schrijf je nu in op: 
http://www.ijslcubuitgeest.nl/informatie/lid-wor-
den/ 
Ik hoop dat jullie allemaal volgend seizoen te zien 
bij de trainingen! 

Thijs van Tol

http://www.ijsclubuitgeest.nl/laatste-pupillen-training/
http://www.ijsclubuitgeest.nl/laatste-pupillen-training/
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Wedstrijd schaatsen in Thialf
Daar gingen we dan. Vroeg op weg om een wedstrijd in Thialf te schaatsen. Zelf was ik daar nog nooit 
geweest, maar mijn clubgenootjes Nicky en Marjolein met wie ik heenreed wel! Dankzij de vader van 
Marjolein waren we al snel in Heerenveen aangekomen. Tot onze verrassing hebben we zelfs nog wat 
Nederlandse topper kunnen zien trainen! Het ijsstadion zelf vond ik niet echt mooi, maar het ijs was des 
te beter. Spiegelglad en geen wind, dat is in Alkmaar toch wel wat anders. Toen kwam ook Esmee nog aan 
om mee te doen, de wedstrijd kon beginnen.

Het was wel even wennen op dit ijs, maar we hadden er zin in! Marjolein, Nicky en ik reden de 500 meter 
en de 1500 meter, Esmee de 500 meter en de 1000 meter. Ondanks mijn zin en goede hoop vanwege 
alle verhalen over snelle tijden, reed ik helaas geen PR’s. Mijn clubgenoten brachten het er gelukkig beter 
van af. Zowel Marjolein als Nicky hadden hun tijden op beide afstanden dik verbeterd, Nicky zelfs met 9 
seconden op de 1500 meter. En ook Esmee had een mooi PR op de 1000 meter.

Al met al was het een hele gezellige dag! En om het helemaal compleet te maken, mochten we met Sven 
Kramer op de foto ;)

Sanne Veenboer
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Wist u dat…
- Dit winterseizoen prachtige wedstrijden zijn verreden? 
- Dit niet alleen is gebeurd in Alkmaar?
- Maar onze Nederlandse schaatsers een recordaantal medailles hebben binnengesleept op de Olym-

pische Spelen? 
- Jullie dit vast allemaal gevolgd hebben?
- Helaas, onze Mark Tuitert niet zijn laatste succes kon boeken in Rusland?
- Wij dit toch wel erg zielig voor hem vonden, en Mark wel zullen missen op het ijs?
- Een klein deel van IJsclub Uitgeest naar Thialf is geweest afgelopen maart?
- Hier het afscheid van Mark Tuiters plaatsvond? 
- Zij toch wel enigszins met tranen in hun ogen Mark stonden uit te zwaaien? 
- Dit dan voornamelijk de dames waren die een traantje moesten wegpinken? 
- Zij vervolgens een biertje op Mark hebben gedronken?
- Zij dachten dat Mark dat wel zou waarderen? 

- Veel jeugd die trainde op de zaterdagochtend en maandag- en donderdagavond verkleed zijn ge-
gaan tijdens hun laatste training? 

- Zij hier heel veel lol aan hebben gehad?
- Een aantal meiden met de billen bloot gingen?
- Je dit kunt zien op de foto?
- Wij ervan uit zijn gegaan dat ze daar veel aan-

dacht van de jongens mee hebben gekregen?
- Deze meiden dat niet erg vinden? 
- Waarschijnlijk hun doel is om volgend jaar 

net zulke grote, mooie en gespierde billen te 
krijgen?

- Ze dan wel heel hard moeten gaan trainen 
tijdens de zomer?

- Dat wel moet lukken als de trainers Joost, 
Kees, Patrick en René erg streng voor ze zijn? 

- Het jeugdschaatsen op de zaterdagochtend 
weer een groot succes was? 

- Er dit jaar een bus en een aantal auto’s vol met basisschoolkinderen richting Alkmaar reed?
- Al deze kinderen les kregen van vrijwilligers? 
- Dit waren: Nico Goeman, Ronald Raaphorst, Mike de Vries, Robert Vosse, Hein Noom, Rob de 

Vries, Annette Krom, Reier Slump, Laura Rozemeijer, Marjolein Weeland, Femke Jongeotter en Josi-
ne Putter? En wij hun onwijs willen bedanken voor hun inzet? 

- Zonder hen het niet was gelukt?
- De kinderen heel veel lol hebben gehad in het schaatsen dit jaar?
- Wij helaas afscheid moeten nemen, van een van de leukste ‘meesters’, volgens de kinderen?
- Robert Vosse en Mike de Vries volgend jaar helaas geen les meer geven? 
- De vrijwilligers en de kinderen dit wel erg jammer vinden?
- Wij hopen dat we wel weer snel terug komen? 
- Robert waarschijnlijk zijn kleine broertje Marcel Vosse heeft gestrikt om zijn plek in de nemen?
- De kinderen Marcel vast ook heel leuk vinden? 
- Hij dan meteen even kan oefenen om met kinderen om te gaan?
- Wij Robert en Mike willen bedanken voor hun inzet? En Marcel alvast veel succes willen wensen?
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