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Van de redactie
De zomer is voorbij, de winter komt er aan. De 
kriebels in onze buikjes worden weer groter, we 
mogen bijna weer onze geliefde schaatsen aan! 
Kijken of die keiharde zomertrainingen zich gaan 
uitbetalen op het ijs. Althans, voor de meeste 
hoop ik dat! 

Ik volg zelf helaas geen trainingen meer, we-
gens tijdgebrek door o.a. een nieuwe baan. Dat 
vraagt veel tijd en energie. Maar dat neemt mijn 
liefde voor het ijs natuurlijk niet weg. Ik heb ja-
ren lang getraind en daarvoor wil ik mijn trainers 
bedanken! Tinus, Patrick en Kees bedankt voor 
de jaren met bloed, zweet en tranen. Jullie heb-
ben mij een goede basis gegeven en daar ben ik 
blij mee. Ik was vast niet altijd even makkelijk, 
maar ach een trainer hoort ook wat uitdaging te 
krijgen, toch!? Al jullie tips en trucs zal ik het ko-
mende jaar tijdens mijn tweewekelijkse schaats-
sessies met Pauline, Bonnie, Rosanne en Maxine 
meenemen. En wie weet mis ik jullie straks zo 
erg, dat ik volgend jaar weer kom trainen. Be-
dankt mannen! 

Dat ik niet meer train, wil niet zeggen dat ik geen 
lid meer ben van de IJsclub. Ik blijf me inzetten 
voor de club. De schaatslessen blijf ik in de win-
ter aan de jeugd geven en mijn inzet voor het 
clubblad zal er niet minder om worden. Net als 
voor deze versie. Als je snel verder leest, kom 
je erachter wie de clubkampioenen van vorig 
seizoen zijn geworden, welke nieuwe leden zich 
hebben aangemeld en hoe het schaatskamp met 
de jeugd is verlopen.

Heel veel leesplezier en ik hoop bij de nieuwe 
deadline van 1 december weer leuke stukjes van 
jullie te ontvangen. 

Josine Putter 
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Van de voorzitter
Alweer is de zomer voorbij. Alweer de herinneringen van de voorbij gegane tijd de revue laten 
passeren en alweer gedacht, wat gaat de tijd toch snel. Bij het klimmen der jaren lijkt het wel 
alsof de tijd steeds sneller gaat en als ik niet beter wist, zou ik zeggen, dat dit ook het geval is.

De jaarvergadering vond dit jaar vroeger plaats en ook 
nog op een andere dag dan gewoonlijk. Ik was hier de-
bet aan. Ik wilde namelijk half mei weg om de “Camino” 
te gaan wandelen. De Camino, wat letterlijk “de weg” 
betekent, is een pelgrimstocht naar de plaats Santi-
ago de Compostela en kan overal beginnen, bij wijze 
van spreken vanuit je huis. Er zijn echter wel een stuk 
of zeven “Camino’s” echt geduid, die praktisch 
door bijna alle pelgrims, van “start” tot 
“finish” worden gebruikt. Mijn vrouw 
en ik wilden, zoals men zegt de 
“Camino francais”. Start in 
Saint Jean Pied de Port, aan 
de voet van de Pyreneeën 
in Frankrijk. Door de Py-
reneeën naar Santiago. 
Circa 800 km. Deze is 
de meest gebruikte van 
alle “Camino’s”. Santiago 
is de hoofdstad van de 
provincie Galicië, gelegen 
in Noord Spanje en zoals 
bekend het land van de 
Galiciërs, Astrix en Obelix. 
Terzijde, er ligt in Zuid-Polen 
ook een streek, die Galicië is ge-
naamd.

Wij waren voornemens in 40 wandeldagen 
(circa 20 km per dag) de Camino af te leggen en dit 
is ons ook prima gelukt. Men zou kunnen stellen dat 20 
km per dag niet zoveel is, maar veel van de Camino was 
heel slechts onderhouden (veel stenen en ongemakken 
op de looproute) en heel veel steilte. Ook wilden wij, 
daar waar schoons is te bezichtigen, ons niet laten ont-
nemen. Daarnaast dienden wij ook een bepakking van 
10 kilo mee te torsen. Buiten de Pyreneeën, waar het 
weer zeer regenachtig, koud, mistig en winderig was, 
hebben wij goed tot zeer goed wandelweer gehad. In 
drie grote steden, die de Camino aandeed, te weten 
Pamplona, Burgos en Leon, hebben wij een dag extra 
doorgebracht. In Pamplona eerst geïnformeerd, of dat 
de stiertjes op stal stonden en dat bleek gelukkig het ge-

val. Pamplona (hoofdstad van provincie Navarra) heeft 
buiten een prachtige kathedraal, meerdere prachtige ge-
bouwen en ook de kerken waren alle met een rijk interi-
eur gezegend. Overigens hadden praktisch alle kerken 
in Spanje, die wij hebben bezocht en dat waren er nogal 
wat, prachtige interieurs.

Burgos bezit een gotische kathedraal van een 
buitenaardse schoonheid. Onwaar-

schijnlijk mooi. Wij waren hier 
op een zaterdag. ’s Avonds 

leek het wel of iedereen 
op straat was, kinderen, 

ouderen, tot zeer oude-
ren, ik wist niet wat ik 
zag. Overal muziek, 
rumoer, gezelligheid 
en drank . Gewel-
dige sfeer tot laat in 
de avond. Ik moest 
direct aan al die leut 
weer denken, toen 

ik vorige week op de 
t.v. naar de Vuelta keek 

en onze “Ton Du Moulin” 
daar in Burgos op het plein 

van de kathedraal de tijdrit zag 
winnen.

Leon ook een stad met niet alleen een prach-
tige kathedraal, maar ook weer prachtige gebouwen. 
Van hieruit was het nog ruim 300 km naar Santiago. 
Nadat wij Santiago binnenliepen en ons einddoel had-
den bereikt, bleek weer eens dat het oude gezegde “dat 
de weg naar het einddoel mooier is dan de aankomst”, 
volledig waar is. Veel leuke mensen, ook veel van bui-
ten Europa ontmoet, veel leuke ervaringen meegemaakt 
en vriendschappen aan overgehouden. Thuis gekomen 
heeft het zeker een week geduurd, eer wij weer in het 
normale ritme waren. Ook zijn wij, na beëindiging van 
de Camino, nog gedeeltelijk gewandeld naar Finisterre, 
Europa’s meest westelijk gelegen punt. Lang niet allen, 
die naar Compostela gaan, doen dat wandelend. Er wa-
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ren er ook nog al heel wat fietsers en ook heb ik eens 
een vrouw gezien, die het te paard deed. Heel keurig ge-
kleed was ze, in rijbroek en laarzen. Een echte amazone 
en zoals bij alle amazones, de haren keurig in de knot. 
Nooit een amazone gezien, die een leuke krullenbol be-
zat. De eerste keer, dat ik haar zag liep ze achter het 
paard, een paar dagen later, zag ik haar weer. Nu voor 
het paard uitlopend. Ze was het zeker zat, om steeds 
maar over die paardenvijgen te moeten stappen. 

Genoeg over onze wandeltocht, ofschoon ik er dage-
lijks nog aan terug denk met veel genoegen. Thans met 
vrouwlief bezig met ordening van de honderden foto’s.

De jaarvergadering kende dus dit jaar iets heel bijzon-
ders. Het bestuur had vijf leden naar voren geschoven, 
die voor de benoeming “Lid van Verdienste” in aanmer-
king kwamen. Aldus geschiedde. Het is altijd moeilijk 
keuzen te maken over het toekennen van zo’n benoe-
ming. Welke maatstaven gebruik je en doe je iemand 
niet tekort. Het bestuur heeft naar eer en geweten be-
trokkenen voorgedragen en ik ga er vanuit, dat er in de 
toekomst nog meerdere zullen volgen. De betrokkenen 
zijn; Leo van der Meij, Kees Molenaar, Rene van Goet-
hem, Rob de Vries en Nico Goeman. Jammer dat Nico 
niet aanwezig kon zijn, dus de volgende jaarvergade-
ring worden hem de versierselen, die bij zo’n benoeming 
passen, uitgereikt. Niet alleen het bestuur, maar ook de 
vereniging is hen veel dank verschuldigd. Het was grap-
pig, dat hierna Kees Molenaar door het district Zaans-
treek, waartoe wij behoren, nogmaals verrast door de 
aankondiging dat het district had besloten Kees te eren 
met de Hartman Trofee. Het voert hier te ver om uit te 

leggen wanneer iemand deze bokaal krijgt, maar dat het 
“niet niks” is deze onderscheiding te ontvangen.

De clubkampioenen waren zoals de laatste jaren dezelf-
de personen t.w. Nancy, zoals Frank Sinatra ooit zong 
“met de laughing face” Molenaar en Ruud van Egmond. 
Beiden zullen denk ik nog wel een tijdje de beste blijven, 
maar dat is natuurlijk nooit helemaal zeker. In ieder ge-
val van harte namens het bestuur. De jaarvergadering 
was dit jaar wederom gezellig en ik snap nooit, waarom 
er zo weinig hun gezicht laten zien. Ook deze vergade-
ring werd afgesloten zoals het behoort, nadat men huis-
waarts keerde. De stemmen van de aanwezigen waren 
weer eens op de juiste wijze gebalsemd en de kelen 
gesmeerd.

Wat gaat ons het komende seizoen brengen. Onzeker-
heid is natuurlijk troef. Koning Winter ontbreekt het 
al enige jaren aan het juiste richtingsgevoel. Hij duikt 
steeds op, alwaar hij eigenlijk niet behoort te zijn. Moge-
lijk doet hij dit jaar, datgene wat wij van hem vragen en 
verlangen. Alle goede dingen die onze vereniging kent, 
zullen gelukkig dit jaar weer op de normale wijze door-
gang vinden. Een goed en tevreden gevoel en best iets 
om trots op te zijn. Ik hoop, dat ik dit jaar weer velen 
van u in de ogen op de juiste plaats mag kijken. Ik re-
ken er nu echt wel op. Moge het gaan vriezen, dat het 
kraakt, moge het geluid van de nieuwe geluidsinstallatie 
schallen over de diepgevroren landijsbaan en moge het 
draaiboek van de Molen- en Merentocht eindelijk eens 
het onderwerp van gesprek zijn.

Herman van Sambeek

Op zaterdag 7 november is iedereen uitgenodigd om het 
Cor Groen Honk en de landijsbaan schoon te maken en 
klaar te stomen voor de winter, en hopelijk een echt 
natuurijs-seizoen. Je bent vanaf 10.00 uur welkom en 
Herman zal voor een heerlijke traktatie voor bij de koffie 
zorgen.  

Schoonmaak Clubgebouw
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Benoeming Leden van Verdienste.
Op 13 mei hield IJsclub Uitgeest haar jaarvergadering in Bierencafé Thijs aan de Langebuurt. 
De voorzitter, Herman van Sambeek, moest deze vergadering leiden met een hamer uit “hamer-
tje tik”, omdat het originele exemplaar zoek was. Ondanks deze handicap en een ijsloze winter 
waren er voldoende hoogtepunten die de vergadering meer dan de moeite waard maakten. We 
zijn natuurlijk van huis uit een club die het liefst ziet dat het ‘s winters flink vriest en dat we door 
de Noord-Hollandse polders kunnen glijden, onze wedstrijden op natuurijs te  kunnen houden 
en Uitgeest te kunnen laten genieten van de landijsbaan. Het aantal leden schommelt rond 960 
leden en er zijn 60 leden die lid zijn van de trainingsgroep. Financieel blijkt de club ondanks de 
matige winters gezond te zijn.

Gelukkig is er sinds jaar en dag de kunstijsbaan in Alk-
maar waar we onze trainingen en wedstrijden kunnen 
houden op de uren voor verenigingen. Er is een flinke 
fietsgroep die elke week traint aan de overzijde van de 
Akersloter pont. Dit als voorbereiding op de winter. De 
zomerschaatstraining aan het recreatieterrein wordt 
door veel leden gevolgd. De jeugdcommissie verzorgt 
elk jaar een aantal evenementen voor de jeugdleden en 
is erg actief. Elk jaar krijgen rond de 60 kinderen van ba-
sisscholen schaatsles binnen het “jeugdschaatsen” voor 
kinderen uit Uitgeest. De belangstelling blijft groot in 

tegenstelling tot verenigingen rondom Uitgeest. Kortom 
een actieve en bloeiende vereniging.

Een van de hoogtepunten uit de vergadering was de be-
noeming van Leden van Verdienste. IJsclub Uitgeest is 
hier altijd zeer terughoudend in geweest. De waarde-
ring voor alle acties van alle mensen voor het behoud 
en voortbestaan van de club is groot. De club zou een 
“dooie” club zijn zonder de hulp van velen. 
Een afweging wie in aanmerking komt voor Lid van 
Verdienste blijft lastig. Er is vanuit de statuten van de 

Op de foto van links naar rechts René van Goethem, Kees Molenaar, Leo van der Meij en Rob de Vries.
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IJsclub geen richtsnoer voor aan te geven. Het be-
stuur heeft toch besloten een aantal personen die het 
zeker verdienen voor te dragen als Lid van Verdienste. 
Een persoon blijkt met vakantie te zijn en kan hierdoor 
niet worden voorgedragen. De voorgedragen personen  
tijdens de jaarvergadering zijn:

Leo van de Meij
Leo verzorgde 22 jaar de fietsgroeptraining, hij was  
5 jaar begeleider van het jeugdschaatsen, 2 jaar be-
stuurslid, 10 jaar huismeester van het clubgebouw, 
mede-bezorger van het clubblad, trainer en coördinator, 
deelnemer in de commissie voor de Skeelerronde en 12 
jaar coördinator van de landijsbaan.

Kees Molenaar
Kees is 15 jaar trainer en coördinator van trainingsgroep, 
heeft met zijn eega Erica 15 jaar  het interieur van het 
clubgebouw verzorgd, is al 17 jaar begeleider bij de 
fietsgroep en 15 jaar mede-coördinator van landijsbaan-
activiteiten.

Rob de Vries
Rob is al 15 jaar begeleider bij het jeugdschaatsen, heeft 
18 jaar distributie van het clubblad gecoördineerd en 
ook bezorgd en assisteert alwee

René van Goethem
René heeft als voorzitter een aantal jaren de IJsclub 
door een lastige periode gemanoeuvreerd, was betrok-

ken bij de bouw van het clubgebouw, heeft 10 jaar het 
schoolschaatsen gecoördineerd, was begeleider hiervan  
en is nu huismeester voor het clubgebouw. 

Als verrassing tijdens de vergadering bleek dat Kees Mo-
lenaar genomineerd was en winnaar is van de Hartman 
Trofee van het district Zaanstreek. Uitgeest maakt deel 
uit van dit district.  Deze trofee werd uitgereikt door de 
hr. Huismans van het district en de benoeming is op ba-
sis van een uitzonderlijke prestatie als jeugdsporter of 
voor uitzonderlijke inzet voor de jeugdschaatssport.

De heer Huismans gaf aan dat Kees gekozen is vanwege 
zijn motiverende inzet voor het trainen en opleiden van 
de jeugd maar hiernaast ook vanwege zijn vele activitei-
ten voor IJsclub Uitgeest. De bijna winst in het sprint-
klassement bij de marathon Masters maakte het beeld 
als sporter compleet.
De benoeming kwam voor Kees als een verrassing. Hij 
gaf aan dat hij geen speech had voorbereid maar vanuit 
het hart kon melden dat hij erg kan genieten te zien hoe 
de schaatsjeugd zich op dit gebied kan ontwikkelen. Hij 
hoopt dit nog een aantal jaren te kunnen doen en wij 
hopen dat samen met hem.

Hierna werden de clubkampioenen van het seizoen 
2014-2015 gehuldigd. Bij de dames is dat Nancy Mole-
naar en bij de heren Ruud van Egmond. 

Op de foto de 
clubkampioenen 
Ruud van Egmond, 
Nancy Molenaar.
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De Hartman Trofee voor Kees Molenaar
De Hartman Trofee wordt al sinds 1992 aan het eind van het seizoen uitgereikt in het District 
Zaanstreek van de KNSB. Hier valt Uitgeest ook onder.  En dit jaar mocht onze Kees Molenaar 
de prijs in ontvangst nemen. 

De Hartman Trofee is een eerbetoon aan onze grote sti-
mulator om het schaatsen onder de jeugd populair te 
maken, de heer W. Hartman. Hij had de gave om niet 
alleen de jeugd maar ook de organisaties van de wed-
strijden te stimuleren om te streven naar een prettige en 
leuke wedstrijd met aandacht voor techniek en sportivi-
teit van het schaatsenrijden. Hij is jaren lang lid van de 
technische commissie van het district Zaanstreek van de 
KNSB geweest en hij ging nog op zeer hoge leeftijd altijd 
op de schaats naar de wedstrijden om deze te bezoeken 
namens het district. Hij was zeer uniek in het promoten 
van de schaatssport. Vandaar is deze Trofee ontstaan. 

De Hartman Trofee wordt jaarlijks toegewezen aan: een 
jeugdige tot en met 22 jaar op grond van prestaties of 
vereniging /instelling of een persoon welke zich verdien-
stelijk heeft gemaakt voor het jeugdschaatsen van ieder 
seizoen of activiteiten over meerdere seizoenen. 

Kees Molenaar heeft op basis van zijn jarenlange inzet 
voor het jeugdschaatsen van  IJsclub Uitgeest dit jaar de 
Hartman Trofee gewonnen. De commissie van unaniem 
in haar keus. 
Sinds zijn dochter Nancy ongeveer 15 jaar geleden lid is 
geworden van IJsclub Uitgeest, heeft Kees zich op vele 
vlakken ingezet voor het jeugdschaatsen van Uitgeest. 
Hij geeft training aan diverse pupillen en junioren, regelt 
de inschrijving van de wedstrijden, begeleidt de schaat-
sers voor tijdens en na de wedstrijden, ondersteunt bij 
jeugdschaatskampen en hij is contactpersoon en vraag-
baak voor ouders en kinderen. Grote drijfveer voor Kees 
is het zien groeien en ontwikkelen van zijn pupillen. Bij 
natuurijs is hij helemaal in zijn element. Daarnaast is 
hij zelf een verdienstelijk marathonrijder bij de masters. 

Kortom, een zeer betrokken persoon die uniek is voor 
de vereniging en de jeugd in het bijzonder. Al vele jaren 
achtereen prijkte zijn naam in de top 5 van de genomi-
neerden voor de Hartman Trofee. Het is dan ook niet 
meer dan terecht dat de Hartman Trofee dit jaar aan 
hem is uitgereikt. 

De prijsuitreiking bestond uit:
- Wisselbeker, die blijft 1 jaar in het bezit van de winnaar
- Een kleine beker met inscriptie die Kees mag houden
- Oorkonde
- Geldbedrag
- Bloemetje 

Gefeliciteerd Kees! 

De Hartman Trofee Commissie 

Wij, van IJsclub Uitgeest, zijn onwijs trots dat Kees deze mooie prijs in ontvangst heeft mogen nemen. 
We weten ook niet wat we zonder je moeten, Kees. Een verdiende prijs, gefeliciteerd!
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Clubkleding
Nieuw assortiment schaatskleding IJsclub Uitgeest!! Nu inclusief thermo schaatsjack!! 
Na de wedstrijdpakken kunnen we nu ook thermo schaatsjacks aanbieden. Deze jacks bieden bescherming 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 aanbieden. Het wedstrijd-
pak 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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IJsclub Uitgeest App
Wat is het?
De “IJsclub Uitgeest App” is een stukje software voor op de mobile telefoon of de tablet, een zo-
genaamde app. De “IJsclub Uitgeest App” is een app voor de wedstrijdschaats(t)ers van IJsclub 
Uitgeest en ontwikkeld door Thijs van Tol. Elk seizoen kun je de app opnieuw downloaden, dat 
komt doordat er na elk seizoen wordt gekeken wat er nog beter kan. Dus de app is sinds kort ge-
updatet. Deze update kun je uiteraard downloaden op www.ijsclubuitgeest.nl/app/ of scan 
de QR-code onderaan deze pagina.

Informatie
Met deze app heb je altijd het laatste nieuws bij de hand. 
Ook staat de wedstrijdkalender nu op je mobile telefoon. 
En kan je daags na een wedstrijd de uitslagen al zien. 
Er zijn ook verschillende actiefoto’s en -video’s be-
schikbaar die je kunt bekijken met de app.

let op: bij het installeren dien je op je telefoon te heb-
ben ingesteld dat je installatie van marketapplicaties 
toestaat.

De app is beschikbaar voor:
- Android smartphones en tablets
- iPhone 4S en lager 
- iPhone 5
- iPod Touch
- iPad (je kunt alleen de foto’s bekijken)

De Windows/Mac versie kan je bekijken op 
www.ijsclubuitgeest.nl/app 

Lukt het instaleren niet? Of vertrouwd u het niet ga dan 
naar hulp bij het installeren pagina: 
www.ijsclubuitgeest.nl/app/hulp-bij-installeren/



10  IJsclubblad  -  najaar 2015   IJsclubblad  -  najaar 2015   11

IJsclub Uitgeest

http://www.rosaalba.nl
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De Ridder b.v.

Oosterwerf 4 Postbus 88
1911 JB  Uitgeest 1910  AB  Uitgeest

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

http://www.jeutje.nl
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Opening jaarvergadering
indien u niet aanwezig geweest bent bij de jaarvergadering op 10 mei vindt u hier een copy van 
de openingswoorden van voorzitter Herman van Sambeek.

Uitgeest, 10 mei 2015.

Geachte vergadering,

Zoals u misschien welbekend zal zijn, zijn 11, 12, 13 
en 14 mei de dagen, die zijn genoemd naar de feest-
dagen der IJsheiligen.( Pancratius, Servatius, Bonifatius 
en Mamertus) Heiligen, wier feestdagen zich door een 
bijzondere kou zich zouden kenmerken. Voor deze da-
gen was het b.v. de boeren ten strengste verboden hun 
schapen te scheren en pas na deze dagen konden de 
schaatsen weer in het vet. Na dit gehoord te hebben, 
zal een verbaasde glimlach menig mond sieren, daar de 
laatste jaren de schaatsen niet eens in de winter uit het 
vet zijn gehaald en menig schaap in deze dagen reeds 
is ontmanteld. 

Ondanks goede hoop den verwachtingen, kon dit jaar 
zijn wintermaanden geen eer aan doen. Het was en bleef 
niets. Zelfs niet bij benadering. Nico Brantjes sprak dan 
nog in het laatste clubblad van een kwakkelwinter, maar 
ik vind, dat deze winter die naam zelfs niet kan dragen. 
De natuur liet zijn wintertijd elders op de wereld bot-
vieren, maar niet hier. Jammer en natuurlijk teleurstel-
lend, want geen vorst, geen ijs. Natuurlijk hebben wij 
een aantal sterke, laat ik het zo zeggen nummers, zoals 
het schoolschaatsen, trainingsgroep enz., maar voor de 
oprechte Uitgeester is en blijft natuurijs toch de crux.

Je ziet de uitstraling van de weersgesteldheid al direct 
b.v. terug in je ledenbestand. Mochten enige jaren terug 
nog met grote blijdschap het 1000e lid verwelkomen, 
inmiddels zijn we teruggezakt tot beneden de 900 le-
den. Nu is dit geen ramp, want de meeste verenigingen 
kampen met dit soort verschijnsels, maar het is jammer. 
Krijg je ieder jaar ijs, dan stijgt het aantal leden gestaag. 
Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn.

Om nog een ander geval van ‘jammer’ aan te stippen. 
Piet Wester van de gemeente Uitgeest heeft deze maand 
afscheid genomen van de gemeente Uitgeest. Piet was 
voor ons, de landijsbaan betreffend het aanspreekpunt 
en zeer betrokken bij onze vereniging. Wij zijn hem veel 
dank verschuldigd en hebben dit met een stoffelijke blijk 

gewaardeerd. Hopelijk toont zijn opvolger dezelfde hou-
ding in de richting van onze vereniging als Piet, maar 
misschien nog meer. Onze ijsmeester Nico Brantjes 
klaagt ieder jaar over het feit, dat er toch nog steeds te-
veel takken van de bomen in het water vallen, waardoor 
hij zich iedere keer weer als takkenverzamelaar door het 
water moet waden, wat best een rot klus is. Mogelijk kan 
dus de opvolger van Piet Wester zich hiermede vroeg-
tijdig belasten. Ook zou Nico graag zien, dat de landijs-
baan in zijn totaliteit wat vlakker wordt gemaakt. Het 
bestuur heeft hem toegezegd na de vakantie hier met de 
gemeente in overleg te gaan. Graag hadden wij, indien 
de landijsbaan in gebruik had kunnen worden genomen 
tijdens een ijsperiode de nieuwe geluidsinstallatie ten 
gehore willen brengen. Die geluidsinstallatie, waar u als 
vergadering vorig jaar een fiat gaf deze aan te schaffen. 
Gelukkig hebben wij deze niet aangeschaft, gezien het 
antivries weer, want ondanks zijn prijs bleek dit apparaat 
toch niet de juiste te zijn. Ik ben zelf atechnisch, maar 
wie er meer over wil weten, kan hier in de rondvraag 
naar vragen.

Het assortiment schaatskleding van onze club is uitge-
breid met een thermo/schaatsjack, die zoals in de aan-
beveling staat ‘je beschermt bij stevige vorst´. Dat is ge-
zien het vorenstaande dat ik schreef een gotspe <grote 
brutaliteit> maar mijn moeder zei altijd, dat je er beter 
mee verlegen kunt zitten, dan om verlegen. En tot die 
tijd kun je misschien eens een keer dat jack dragen bij 
een feestje in de polonaise, want dan is toch je zicht op 
de jaargetijden vertroebeld.

Uiteraard dienen wij niet blijven te somberen. Want bui-
ten de goede dingen die ik reeds noemde, zoals school-
schaatsen, trainingsgroep, kledinglijn, hebben wij thans 
toch een heuse kampioen in ons midden. 
Ruud van Egmond. De redactie van ons clubblad haalde 
het in zijn redactioneel schrijven aan en ook wil het be-
stuur zich bij deze loftuitingen aansluiten. Hopelijk dat 
zijn zelfstandige activiteiten betreffende het repareren 
en herstellen van fietsen ook dezelfde opgang gaan krij-
gen. Ook in navolging van de redactie willen wij ook Rob 
de Vries bedanken voor zijn voortdurende en trouwe 
dienst.



14  IJsclubblad  -  najaar 2015   IJsclubblad  -  najaar 2015   15

IJsclub Uitgeest

U ziet, dat het laatste agendapunt is “Benoeming leden 
van Verdienste”. Het waarom wil ik straks hierbij toelich-
ten, daar zo’n agendapunt nimmer is voorgekomen op 
een jaarvergadering van de ijsclub.

Zoals u ziet is de financiële situatie van de vereniging 
kerngezond en is er zelfs nog een bescheiden winst ge-
maakt. Het bestuur heeft verder besloten dat het school-
schaatsen voor betrokkenen niet duurder mag worden, 
hetgeen natuurlijk de vereniging geld kost, maar dat 
moet dan maar. 

Het bestuur komt zoveel als mogelijk een keer per 
maand bij elkaar en bezoekt twee keer per jaar de ver-
gadering van het District Zaanstreek.

Zoals altijd wil ik besluiten en zoals altijd diep gemeend, 
een ieder bedanken, die de vereniging heeft gediend en 
geholpen, deze te houden op het peil, waarop deze nu 
opereert.

Hierbij is de vergadering geopend.

Herman van Sambeek
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IJsclub Uitgeest rijdt de wedstrijden samen met IJs-
club Limmen en IJsclub Castricum. De Verdeling van 
het aantal juryleden/wedstrijden was afgelopen seizoen 
6-3-3, hier moeten nog nieuwe afspraken over worden 
gemaakt. De scheidsrechter van Limmen is Jannie Rijs, 
Dirk van der Klip van Castricum en voor Uitgeest Aad 
Tock. Alle scheidsrechters springen in bij calamiteiten, 
zo ook indien de 2” PC wordt bediend door Uitgeest. In 
het laatste geval zijn er al 3+1 personen nodig. 

3 à 4 maal per seizoen levert Uitgeest verplicht 2 klok-
kers i.v.m. baanselectiewedstrijden die de baancommis-
sie organiseert, daar wordt meestal een vaste kerngroep 
voor uitgenodigd.
De organisatie en planning van de vrijwilligers wordt 
gedaan door Aad Tock. De samenstelling van de wed-
strijdprogramma’s ligt in handen van Kees Molenaar. Er 
zijn een aantal vrijwilligers waar we altijd een beroep op 
kunnen doen, maar het zijn er altijd te weinig en altijd 
dezelfde. Vele handen maken licht werk. Laat de jeugd 
niet in de kou staan! Ouders, oma’s en opa’s schroom 
niet en meld je aan!! 

We proberen de leden van de trainingsgroepen, die om 
welke reden dan ook geen wedstrijden rijden uit te no-
digen om te klokken. Kom gerust eens kijken achter de 

 Starter: 1
 Hulpstarters: 2
 Scheidsrechter: 1
 Wedstrijd omroeper: 1
 Bediening elektronische tijdwaarneming: 2
 Handmatige tijdwaarneming: 6
 Bediening vrijgave (rood/groenlicht voor starter: 1
 Bediening PC voor wedstrijdplanning: 1
 Totaal: 16

Gezocht: Vrijwilligers tijdens 
Langebaanwedstrijden te Alkmaar
De vooral jeugdige leden van de trainingsgroep rijden 6 à 7 keer een langebaanwedstrijd op de 
ijsbaan de Meent te Alkmaar. Voor de organisatie van deze wedstrijden zijn nogal wat personen 
noodzakelijk nl.:

schermen tijdens een wedstrijd. Het lijkt allemaal heel 
moeilijk en spannend, maar na wat begeleiding ga je het 
vanzelf leuk vinden.

Wat hebben wij te bieden:
• Een schaatswedstrijd voor de jeugd gezien vanuit 

een warm juryhok;
• Gezellige mensen + koffie met een koek(je) etc.;
• Voldoening als men ziet dat de schaatsjeugd weer 

zijn PR’s gereden heeft;
• Een blik van achter de schermen van een schaats-

wedstrijd.

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

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

Alvast bedankt namens de jeugdleden van de trainings-
groep.

Aad Tock en Kees Molenaar
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Uit Nachtboek van een kerkuil 
(Friese Pers Boekerij, 2014)

Ondanks de oorlog is de zevende Elfstedentocht verreden

Jorwerd, 10 februari 1941

Verleden week schijnt minister De Geer te zijn terugge-
keerd naar Nederland. Hoe, is mij uiteraard niet bekend. 
Maar iemand die dat flikt, nu moet een halfslachtige fi-
guur is een wankele broeder, een labbekak zonder rug-
gengraat. Zijn opvolger is ook bekend; Gerbrandy. Even 
denken: Gerbrandy, dat is die dreumes met zijn veel te 
grote snor. De tijd zal moeten leren of zijn belang groter 
zal zijn dan zijn postuur of kleiner dan zijn knevel. Van 
deze man weet ik dat hij een Fries is en nog wel een 
antirevolutionaire uit Goënga komt en gereformeerd is, 
gedoopt als Pieter Sjoerds. We mogen dus een en ander 
van hem verwachten.

Te oordelen naar de gesprekken om me heen, moet de 
Elfstedentocht van verleden week donderdag van veel 
groter belang zijn geweest, dan dat kabinet in Engeland 
en Auke Adema dan De Geer en Gerbrandy samen. Maar 
wat een krankzinnige sport welbeschouwd. Die Auke 
Adema had er 9 uur en 19 minuten voor nodig(een re-
cordtijd) om bij redelijk goed weer van stikdonker tot 
diepe duisternis, grotendeels moederziel alleen, met 
niets dan een zakje rozijnen, een droge worst en een 
handvol suikerklontjes op zak dik 200 kilometer over 

slecht ijs kris kras door Friesland te razen. Al of niet 
met bevroren neus, oren, tenen en andere extremitei-
ten, waar sinds Bolsward of Franeker geen leven meer 
waarneembaar is.

Opmerking mijnerzijds. Overduidelijk is gebleken, dat als 
je de toenmalige voeding zag van een Elfstedentocht 
winnaar, dat je toch wel heel erg moet glimlachen om-
trent de huidige voedingssupplementen. Overigens had 
deze Auke Adema de zevende Elfstedentocht in zijn een-
tje gewonnen. Een jaar hiervoor vond er ook een Elfste-
dentocht plaats, die door een vijftal schaatsers, waaron-
der hijzelf, werd gewonnen. Deze overwinning werd toen 
het “Pact van Dokkum” genoemd. Saillant detail; onder 
eerdergenoemd vijftal was ook ene (Cor) Kees Jongert. 
Er is later een ijsclub in de buurt naar hem vernoemd.

Over genoemde Pieter Sjoerds Gerbrandy is vorig jaar 
een prachtig boek verschenen, geschreven door Cees 
Fasseur, genaamd “Eigen meester- niemands knecht” 
Minister –president van Nederland in de Tweede Wereld-
oorlog.

Herman van Sambeek
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Vrijdag 18 september was het dan zover, om 16.30 uur 
zouden we verzamelen bij het Cor Groen Honk. Na het 
inpakken van de auto’s zijn wij op de fiets vertrokken. 
Met een heerlijk windje in de rug waren we er zo. Aan-
gekomen op de camping kon iedereen zijn tentje op 
gaan zetten. Rosa was de dag voor kamp jarig geweest 
dus moest er natuurlijk ook nog gezongen worden!

Na het opzetten en inrichten van de tenten was iedereen 
hongerig en hebben we wraps gegeten. Op de camping 
stonden kleine kinderfietsjes en driewielers. Hierop heeft 
iedereen zicht goed vermaakt. ‘s Avonds hebben we een 
dropping gedaan waarna iedereen nog heerlijk bij het 
kampvuur heeft gezeten. 

Zaterdagochtend begon de ochtend helaas met regen 
waardoor de ochtend training werd uitgesteld, iedereen 
heeft daardoor lekker kunnen ‘uitslapen’. Na de och-
tendtraining hebben we ontbeten waarna we naar Cas-
tricum zijn gegaan. Hier hebben we een selfie-fototocht 
gedaan. Alle drie de groepjes kregen een opdrachten 
boekje waarop plekken stonden waarmee je op de foto 
moest en er waren dingen waarmee extra punten ver-
dient konden worden. Het groepje van Luna, Brain en 
Thijs had uiteindelijk de meeste punten! 

Terug op de camping hebben we ons te goed gedaan 
aan een lekkere lunch die bestond uit, hoe kan het ook 
anders…. SOEP MET BALLEN!!  ’s Middags hebben we 

Kamp Bakkum
Al een aantal maanden was de jeugdcommissie bezig met het regelen van het kamp. Dit jaar 
bleven we dicht bij huis en zijn wij naar camping de Hooiberg geweest in Bakkum-noord. 

slagbal gedaan maar dan net even anders dan normaal, 
de honken waren zwembadjes en er waren hindernissen 
tussen de honken. Zo waren er 2 zeepbanen, moest er 
tussen honk 2 en 3 een koprol in de modder gemaakt 
worden en was het laatste honk te bereiken door tussen 
de pionnen de slalommen. Nadat iedereen lekker nat en 
modderig was heeft iedereen lekker gedoucht en heb-
ben we lekker gebarbecued! 

Zaterdagavond hebben we een spooktocht door het bos 
gedaan. De opdracht was om het pentagram te vinden 
en deze te verbranden zodat de vloek die over het bos 
was uitgesproken zou worden opgeheven. Dit is ons ge-
lukkig gelukt en we zijn niemand kwijt geraakt in het 
bos, al was het wel erg donker en eng….
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Zondag zijn we weer begonnen met een stevige och-
tend training. Na het ontbijt zijn we naar het strand 
gegaan. Hier hebben we met zijn allen slagbal ge-
speeld. ‘s Middags hebben we voor de laatste keer 
op de camping gegeten waarna we onze spullen weer 
moesten inpakken en de tenten hebben afgebroken. 

Toen alles weer in de auto’s zat zijn we weer op de 
fiets gestapt om naar Uitgeest te fietsen. Op de terug-
weg hadden we net als op de heenweg een heerlijk 
windje in de rug! 

De jeugdcommissie

Ps. Er zijn veel meer foto’s gemaakt tijdens het kamp 
dan hier staan, de andere foto’s komen binnenkort op 
de site en de facebook

Al met al hebben we een geweldig 
weekend gehad!!

Op naar het volgende kamp!
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Kampstukjes van de jeugd

18, 19 en 20 september waren we op kamp met de IJsclub.

We gingen op de fiets naar een boerencamping in Bakkum. Gelukkig was het goed weer en stonden de tenten snel. 
‘s Avonds hadden we een dropping in Egmond en moesten we een stuk lopen in het donker, maar het was erg leuk 
en daarna gingen we lekker bij het kampvuur zitten tot 2 uur.

De volgende ochtend na een ontbijt gingen we eerst een stukje hardlopen en daarna moesten we in Castricum   
selfies  maken van opdrachten die we hadden gekregen. ‘s Middags slagbal in de modder en na een lekkere douche 
konden we gaan barbecueën. ‘s Avonds gingen we het bos in voor een spooktocht. Dit was leuk. Daarna lekker bij 
het kampvuur klieren en laat naar bed.

Zondagochtend gingen we eerst hardlopen 
en daarna ontbijten. Daarna nog even slag-
ballen op het strand en toen moesten we 
alles weer opruimen en terug fietsen naar 
huis.

Het was een geweldig weekend!

Wij willen alle leiding heel erg bedanken voor  
alles.

Mike en Patrick Roelands

Schaats kamp 2015 

’s Middags rond een uur of 5 zijn we vertrokken vanaf het Cor Groen honk, richting Bakkum. Eenmaal aangekomen 
in Bakkum op camping de Hooiberg hebben we onze tenten opgezet. Ik zat met Brian en Kris in een tent die hadden 
we redelijk snel opgezet. 
We hebben als avondeten wraps gegeten. Die avond hebben we ook nog een dropping gedaan ik werd met mijn 
groepje het verste weg gedropt helemaal in Egmond aan zee. We kwamen gelukkig niet als laatste terug. Eenmaal 
terug op de camping hebben we een kampvuur gemaakt. 
De volgende dag hadden we eerst training die was erg zwaar. In de middag gingen we water honkbal doen. Dat is 
honkbal met als honk een zwembadje, en tussen elk honk moest je bijvoorbeeld een koprol maken door het natte 
gras of buikschuiven. En in de avond aten we BBQ. We hadden die avond ook nog een spooktocht door het bos heen 
die was erg leuk en spannend. Die avond hebben we ook nog een kampvuur gemaakt en toen bijna alle leiding naar 
bed was ging er van alles op het vuur. 
De volgende ochtend hebben we ontbeten en zijn we  naar het strand geweest. Vervolgens de spullen opgeruimd 
en weer op weg naar huis. Het allerleukste was de gezelligheid, laat naar bed en veel snoep eten. Het was weer een 
superkamp.

Thomas, Brian en Kris  
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De laarzen 

De hele week voor het kamp had het lekker geregend. Dus het hele veld was lekker 
modderig, dat weten alle moeders die de was deden maar al te goed. 
Daarom deed ik mijn laarzen aan. 
Vrijdagavond hadden we een superspannende dropping, op mijn laarzen gedaan. 
Slapen met mijn laarzen aan, want mijn tent was ietsje te kort. 
En je kan zelfs sporten met laarzen! 
Ze zijn geweldig! 
Op de geur na een weekend na...
Volgend jaar gaat dus iedereen op kamp (dus meer als het magere getal 9) en 
iedereen neemt laarzen mee!

Groetjes Raúl 

Hallo allemaal, 

Wij vonden het kamp erg gezellig. De kleren van 
Luna waren nat geworden door de regen de eer-
ste nacht maar gelukkig droogde dat snel met het 
mooie weer overdag. ́ s Morgens moesten we vroeg 
opstaan voor de training in het bos. Het vroege op-
staan was wat minder maar in het bos trainen was 
wel leuk om te doen. We hebben leuke activiteiten 
gedaan en we vonden het honkballen in de modder 
heel leuk! De spooktocht in het bos ´s avonds was 
wel leuk om te doen want ze lieten ons erg hard 
schrikken en ze zagen er eng uit. 
Wij vonden het kamp erg leuk en willen de begelei-
ders hiervoor heel erg bedanken! Uiteraard gaan wij 
volgend jaar weer mee!

Groetjes,
Roos, Luna en Rosa
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Nieuwe Jeugdleden 
Elk jaar komen er weer nieuwe enthousiaste jeugdleden bij. Deze nieuwe leden komen de ijsclub 
versterken tijdens het winter- en zomerseizoen. Om iedereen op de hoogte te stellen van onze 
aanwinsten, stellen zij zichzelf hieronder voor.

Anne Schoon

1. Hoe oud ben je? 
 18 jaar 
2. Wie is je favoriete schaatser/ster?
 Sven Kramer
3. Waarom vind je schaatsen leuk? 
 Ik vind het een leuke individuele sport, maar je
 kan ook gezellig samen schaatsen. Het is een  
 buiten sport, vooral op natuurijs vind ik het leuk. 
4. Waarom ben je lid geworden van de
  ijsclub? 
 Om een betere schaatstechniek en conditie op te  
 bouwen. Ik heb ook gehoord dat dit een leuke  
 club is. 
5. Wat vond je van de zomertrainingen? 
 De eerste training was nogal wennen. Had de  
 dag erna spierpijn. Maar verder vond ik de 
 trainingen heel leuk en leerzaam. 

Finn van den Hoek

1. Hoe oud ben je? 
 8 jaar, in november word ik 9 jaar.
2. Wie is je favoriete schaatser/ster?
 Sven Kramer 
3. Waarom vind je schaatsen leuk? 
 Ik houd van wintersporten, zoals skiën en schaatsen. 
4. Waarom ben je lid geworden van de ijsclub? 
 Omdat schaatsen leuk is. 
5. Wat vond je van de zomertrainingen? 
 Super leuk!
6. Wat verwacht je van de wintertrainingen 
 en de wedstrijden?
 Lekker trainen 

6. Wat verwacht je van de wintertrainingen en  
 de wedstrijden?
 Ik verwacht dat ik veel zal leren qua techniek. 
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De Doorgeefpen
Wat is je naam:  Kris Aardenburg
Wat is je geboorteplaats: Heemskerk
Hoe oud ben je nu: 14 jaar
Heb je nog broers/zussen: Ja, 1 broertje, Sem
Wat zijn je hobby’s: Drummen, filmen,  
 monteren van films en  
 schaatsen
Op welke school zit je nu: Bonhoeffer College te 
 Castricum
Wat is je lievelingseten: Pizza of gourmetten
Welk tv-programma vind je leuk: Heb ik niet echt
Wie is je idool: Casey Cooper, een geweldige drummer
Van wat voor muziek houd je: Rock
Wat zou je doen met 1 miljoen: Een heel mooi drumstel kopen, camera’s en een goed 
 programma om films te produceren.

Welke sporten beoefen je nog meer naast schaatsen:   Geen een
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:        Ik ging op de basisschool op school schaatsen, dat vond   
 ik zo leuk dat ik naar de trainingsgroep ben gegaan. 
Je hebt een hekel aan:                                         Het schoolleven
Je kunt genieten van:                                                Muziek maken

Wat zou je ooit nog wel eens willen doen: Drummen op een groot podium  
Je zou eventueel emigreren naar: Ik blijf lekker in Nederland wonen
Je hebt bewondering voor: Mijn vrienden
Je kunt absoluut niet: Voetballen
Wie is je favoriete schaatser/ster:                           Sven Kramer
Wat wil je later worden: Ik denk drummer, in ieder geval iets in de muziek.

Wat is je favoriete vakantie bestemming:              Frankrijk
Hoe lang zit je al op schaatsen:                                 Ik zit nu 3 jaar in de trainingsgroep. Daarvoor heb ik 
 3 jaar op schoolschaatsen gezeten.
Wat is je leukste kamp ervaring:                               Het kamp van vorig jaar was sowieso leuk. Maar ik vond   
het wakker maken van Ruud wel erg grappig.

Aan wie geef je de pen door:                                     Leon Schot
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Wat echter minder bekend is, is dat organisator Le 
Champion nu al voor de 9e maal ook een Dam tot Dam 
fietsclassic organiseert. Vooraf gaande aan de hardlo-
pers starten er een paar duizend wielrenners voor een 
fietstocht langs de diverse dammen in Noord-Holland. 
Afhankelijk van de gekozen afstand start je op de dam in 
Amsterdam en fiets je door de IJ-tunnel naar Zaandam, 
om vervolgens de dammen te checken in; Schoorldam, 
Obdam, Schardam, Edam, Volendam, Monnickendam, 
Durgerdam, Nieuwendam. En je finisht weer in Amster-
dam.

Een grote groep leden van de ijsclub had ’s morgens 
vroeg de trein gepakt en met hun racefiets naar onze 
hoofdstad gereisd om daar klokslag 8 uur vanaf de dam 
te starten, en een paar minuten later (weer) te beleven 
hoe het is om met je fiets door de IJ-tunnel te sjezen. 
Want zeg nou zelf, hoe vaak krijg je de kans om daar te 
fietsen?

Terwijl de ene groep IJsclub leden door de IJ-tunnel 
reed, startte een andere groep IJsclub Uitgeesters hun 
dam tot dam fietstocht bij het Cor Groenhonk. Zij fietste 
naar Krommenie om daar de pijltjes van de dam tot dam 
route te gaan volgen.

De zondag begon prachtig. Droog, flets zonnetje en be-
langrijker voor ons fietsers: geen wind. Zo toeren wij in 
een hoog tempo door het Hollandse polderlandschap, op 
weg naar de volgende “dam”. Genietend van de prach-
tig uitgezette route en de rust om ons heen. Door onze 
vroege start vanuit Uitgeest fietste wij letterlijk voor 
de meute uit. Geen demarrerende peloton voor ons 
uit. Geen zwalkende wielrenners op een smal fietspad. 
Niets, gewoon niemand.

Pas na onze koffie stop in Schardijk kwamen de eerste 
snelle Jelles ons voorbij. “Aanpikken mannen?”

De Westenwind was inmiddels ook ontwaakt en moest 
blijkbaar even de achterstand van een vrije ochtend in-
halen. Het werd dus stoempen langs de oever van het 
IJsselmeer.  Net na Edam kwamen de rijders van de 105 
km (wij volgden de bordjes van de 145 km) ook op onze 

route en was het gedaan met de rust. Gelijk al zagen 
we een valpartij gebeuren. Voor een vluchtheuvel en 
een visser op de brug moest geremd worden en een 
ongelukkige “Amazone” lette niet op en reed tegen het 
achterwiel van haar voorganger op. Ja, het blijft opletten 
als er zoveel renners op het parkoers zijn.

In Monnickendam ontmoette onze groep de andere 
groep Uitgeesters die de 105 km route volgden. “Hé Uit-
geester”, ging het over en weer. Leuk jongens dat we 
jullie ook even tegen kwamen. 

Na Durgerdam fietste wij via Ransdorp en Zunderdorp 
van de route af. Omdat de Dam tot dam loop al gestart 
was, zouden we niet via de officiële route terug naar 
Uitgeest kunnen fietsen. Allemaal hardlopers op de weg. 
René dacht de juiste route te kennen, maar die ontaarde 
toch in spoorzoeken in Amsterdam Noord. Met wat extra 
kilometers op de teller arriveerde we uiteindelijk toch 
om half drie terug in Uitgeest. 

Een aantal van ons had het vooral die laatste kilometers 
erg zwaar. Maar gezamenlijk zijn we toch thuis geko-
men. Hier en daar even wachten op elkaar. De ander uit 
de wind houdend. 

Jongens bedankt voor de leuke tocht.

Peter de Jeu.

IJsclub gaat dammen.
Zondag 20 september werd de jaarlijkse Dam tot Dam loop gehouden. Een hardloop wedstrijd 
welke op de dam in Amsterdam begint en finisht op de dam in Zaandam. Een mooi en groot eve-
nement met vele duizenden deelnemers
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Jeugdschaatsen.
Schaatsen is een oer-Hollandse traditie. Al jarenlang wordt de Nederlandse bevolking gegrepen 
door de schaatskoorts als het kwik weer onder het vriespunt duikt. IJsclub Uitgeest wil de kinde-
ren uit Uitgeest de mogelijkheid bieden om te leren schaatsen om zo generatie op generatie een 
mooie traditie in stand te houden.

De opzet van het jeugdschaatsen is de kinderen op een leuke en speelse manier te leren schaatsen. Hierdoor kunnen 
zij na één of meerdere seizoenen goed leren glijden en afzetten. Op de dagen dat er natuurijs ligt kunnen zij dan al 
goed vooruit komen en tochten maken.

Bij een goed diploma en/of voldoende jaren ervaring bij het jeugdschaatsen kan er zelfs worden aangesloten bij onze 
trainingsgroep. Dan ga je gericht trainen en kun je deelnemen aan officiële wedstrijden en wie weet wat daar nog 
uit volgt. Misschien wel een nieuwe wereldkampioen….

Wij organiseren het jeugdschaatsen al vele jaren met plezier in samenwerking 
met de Baancommissie Alkmaar van het gewest Noord-Holland Utrecht.

Algemene informatie:
• Wij organiseren dit voor kinderen van 7 jaar – 12 jaar.
• Er kunnen 70 kinderen meedoen.
• 11 tot 12 lessen ( afhankelijk van het programma van de IJsbaan Alkmaar )
• Aanvang laatste zaterdag van december tot half maart op de kunstijsbaan van Alkmaar.
• Lessen zijn inclusief vervoer, we gaan met de touringcar naar Alkmaar vanaf het clubhuis in Uitgeest.
• Lestijd in Alkmaar van 10:00 – 11:00 uur. Vertrek uit Uitgeest: 09:15 uur
• Wij geven les in groepen verdeeld naar leeftijd en voor zover bekend naar vaardigheid.  
 Er zijn twee begeleiders per groep beschikbaar.
• Kinderen krijgen een officieel KNSB schaatsdiploma.
• Afsluiting van de lessen d.m.v. een “alternatieve” elfstedentocht op de IJsbaan in Alkmaar.
• Diploma uitreiking en feestelijke afsluiting in Uitgeest.

Opgeven kan elke seizoen vanaf 1 september tot 30 november met 
het formulier op de website. 
http://www.ijsclubuitgeest.nl/jeugdschaatsen/

Periode: Laatste zaterdag van december tot half maart 

Waar: IJsbaan Alkmaar 
Tijd: Ons lesuur is van 10.00 – 11.00 uur.
Vertrek uit Uitgeest per touringcar om 09:15 uur
Terug in Uitgeest tussen 11:30 en 11:45 uur. 
Kosten: De exacte kosten worden per seizoen vastgesteld en zijn op dit moment 
nog niet bekend (mede afhankelijk aantal aanmeldingen en kosten vervoer). 
De kosten van de afgelopen seizoenen lagen op de € 90 per kind. 

Na het behalen van het diploma hopen wij natuurlijk dat kinderen het volgend jaar weer doorgaan.
Voor de gevorderden is er natuurlijk de gelegenheid om lid te worden van onze trainingsgroep.
Dit is niet alleen voor “talentjes” ! Iedereen is welkom, als je maar enthousiast bent.
Wij zullen dit zeker stimuleren, want de jeugd is ook onze toekomst.
Wie weet tot ziens op de IJsbaan !
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Wist u dat…
- we het weekend van 18-19 en 20 september op kamp zijn geweest?
- we dit deden op camping de Hooiberg in Bakkum?
- dat Pauls tent waterdicht is? Behalve als ie open staat ?
- maar Roel en Ruud altijd een warm plekje over hebben?
- het ontbijt bestond uit snoep en chips?
- dit mede kwam omdat de jeugdleden eerder wakker waren dan de leiding?
- dat de schaatstrainingen gewoon doorgingen?
- ze dit vroeg in de ochtend gingen doen? 
- hier iedereen gelukkig mee was? 
- we totaal geen geklaag hebben gehoord?
- het trouwens geen aanrader is om dit op regenlaarzen te doen?
- Ruben voor geen meter kan koken? En ook graag wraps met plastic eet?
- er gelukkig masterchefs aanwezig waren?
- Jamie en Kelly ’s avonds zijn langsgekomen? 
- ze jammer genoeg mee moesten doen aan de dropping?
- er tijdens de dropping veel rondjes om de rotonde zijn gereden?
- Rosa en Kris totaal niet bang waren in het bos?
- ze Nicky mee moesten slepen omdat zij wel heel bang was?
- wij zaterdag een ‘speciale’ honkbal hebben gespeeld? Met zwembadjes en zeepbanen?
- de jeugdleden hier erg nat en vies van werden?
- dit toch wel erg in de smaak viel?
- Roos de knuppel weggooide i.p.v. de bal?
- zij hierdoor een emmer water over haar heen kreeg? 
- er meerdere valsspelende slachtoffers zijn gevallen?
- de jeugdleden een fototocht hebben gedaan?
- hier toch wel mooie selfies uit zijn gekomen?
- deze op de website/facebook zijn te bewonderen?
- de leiding het ook leuk heeft gehad?
- ze voor straf op het terras moesten gaan zitten?
- er veel fietsraces zijn gehouden?
- de jeugdleden ontzettend veel fietstalent hebben?
- ze zelfs kunnen fietsen met lekke banden en zonder trappers?
- de Roelands broeders dit het liefst deden op de driewielers?
- ze deze stiekem wel mee naar huis wilden nemen?
- het ‘soep met ballen’ lied weer aardig vaak is gezongen?
- Joni hier toch wel erg trots op is?
- we nieuwe vuurmeesters hebben uitgekozen? omdat Stan niet aanwezig was?
- ze dit eigenlijk veel beter kunnen?
- Thijs toch even langs kwam? 
- hij volgend jaar meegaat? hier niet meer aan te ontkomen valt?
- er erg veel dieren rondliepen op de camping? 
- Luna een nieuwe vriend heeft gemaakt? 
- we dit jaar weer een spooktocht hebben gedaan?
- er een plaatselijke meelbui was gesignaleerd? 
- hierdoor de kinderen er erg witjes uitzagen?
- Mike tijdens verstoppertje zich verstopte in een doos? 
- we hem toch even kwijt waren?
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- Paul nu voortaan Raúl heet? 
- Brian een nieuwe fietshelm heeft? omdat hij toch niet zo goed kon fietsen? 
- Thomas zijn fiets vergeten was? en Roos compleet vergeten was? 
- de jeugdcommissie alweer uitkijkt naar volgend jaar?
- wij gingen ‘water’ honkballen tijdens kamp?
- Dat de regel was dat je de knuppel in de emmer moest leggen?
- Dat Roos dit niet deed?
- En dat de knuppel 20 meter over het veld vloog?
- En Roos vervolgens een kuip met water over zich heen kreeg?

Rabobank fietsdag wist u datjes:
- de IJsclub dit jaar meedeed aan de Rabobank fietsdag?
- Thijs dit had gespot?
- Hier € 12,50 per persoon mee opgehaald kon worden?
- Er voor de IJsclub 25 mensen hebben gefietst?
- In totaal dus € 312,50 bij elkaar gefietst is?
- De jeugdcommissie hier leuke activiteiten van kan plannen?
- Wij volgend jaar voor het maximale bedrag van € 500 gaan?
- Er ook een geldprijs is voor het best verklede team?
- Wij deze volgende jaar ook willen winnen?
- Wij u nu alvast vragen volgend jaar ook mee te willen fietsen?

Dit jaar deed IJsclub Uitgeest mee aan de Rabo-
bank Fietsdag. Op deze dag zijn leden en ken-
nissen wezen fietsen voor IJsclub Uitgeest. Voor 
elke deelnemer die de fietstocht van 32 kilometer 
aflegde kreeg de club € 12,50. Dit bedrag gaat 
naar de jeugdcommissie voor leuke activiteiten. 
Tijdens deze route kwam je ook langs gezellige 
boerderijen en verenigingen.

Het geschatte aantal deelnemers zijn 25 dus dat 
is € 312,50 euro voor de jeugdcommissie. Wij 
hopen dat volgend jaar noch meer mensen mee 
doen aan deze gezellige dag! Bedankt voor jullie 
deelnames!

Thijs van Tol

Rabobank fietsdag




