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In dit nummer ...
Van de redactie

Het is weer een mooi schaatsseizoen ge-
weest. Er zijn veel PR’s verreden tijdens de 
clubwedstrijden, er zijn nieuwe marathon-
rijders bijgekomen en we hebben een ware 
kampioen in ons midden. 

Afgelopen seizoen was het, ‘het seizoen van 
Ruud van Egmond’. Hij is bovenaan geëin-
digd in het klassement van de marathon he-
ren C1, en hij is ook eerste geworden bij het 
Zesbanentoernooi. De redactie heeft Ruud 
geïnterviewd en hoe hij zijn seizoen heeft 
ervaren, is een paar pagina’s verder te le-
zen. 

Naast alle mooie verhalen over het afgelo-
pen schaatsseizoen, kun je ook een prach-
tig stuk van Rob de Vries lezen. Na 18 jaar 
trouwe dienst, geeft Rob zijn redactietaak 
over aan Paul Snijder. De redactie wil Rob 
bedanken voor zijn inzet en alle prachtige 
jaren. Wij zijn blij dat het clubblad altijd op 
tijd geleverd werd bij de bezorgers. Rob, we 
vinden het jammer dat we je niet meer met 
een karretje vol clubbladen achter je fiets 
door het dorp zien rijden, maar we hebben 
volle vertrouwen dat Paul jouw taak goed 
zal overnemen. Bedankt Rob en veel succes 
en plezier Paul!

Het clubblad is weer goed gevuld met stuk-
ken van de (jeugd)leden. Ik wil jullie hier-
voor bedanken. De deadline voor het vol-
gende clubblad is 15 september 2015. 

Tot ziens bij de jaarvergadering en veel lees-
plezier!

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 het afgelopen schaatsseizoen toe en blikt hij vooruit op de komen-
de maanden.
Het is nu 31 maart. Ik moet opschieten, want mijn 
schrijven dient vandaag bij de “redactie” te liggen. 
Ik wil beginnen met de woorden “weer niet”. Waar 
dat opslaat laat zich natuurlijk gemakkelijk raden. 
Het weer bleek in de wintertijd, geen winter te zijn. 
Een oud Russisch gezegde zegt wel, dat “in de na-
tuur geen slecht weer bestaat” maar dat is onzin 
natuurlijk. De winterse maanden dienen de win-
ter uit te dragen, in ieder geval winterse trekjes 
te vertonen. Dus niets van dat alles. Slechts een 
keer konden wij constateren, dat de landijsbaan 
met een licht laagje ijs was bedekt, maar dat was 
de volgende dag bij het krieken der dag, weer snel 
verdwenen. Ik wil natuurlijk niet jammer-
lijk doorgaan, want geeft toch niets, 
maar het stemt iedere keer weer tot 
droefenis. Ik zou eens willen, dat er 
in een land waar Koning Winter zich 
wel met al zijn paladijnen vertoont, 
een bypass kan worden aangelegd 
naar Nederland, zodat wij ook weer 
eens van natuurijs zouden kunnen 
genieten. Naar heel Nederland 
hoeft ook weer niet. Naar Uitgeest is 
voldoende. Maar zoals altijd met dit 
soort dingen; wishful thinking, om 
het dan maar eens in een andere 
taal te verwoorden. Daar uit erva-
ring inmiddels is gebleken, dat 
dit in het Nederlands toch 
te weinig indruk maakt. 
Hopelijk gaan daar nu 
eens de jingle bells lui-
den, om nog maar eens 
door te gaan in het Iers. 

Maar alle gekheid op het 
bekende stok. Nog een 
paar van dit jaargetij-
de zonder ernstige kou 
of vorst, doet de ijsclub 
zijn glans verliezen. Na-

tuurlijk, wij hebben nog steeds een prachtige club 
leden, die zich op de baan in Alkmaar bewijzen; 
natuurlijk was het schoolschaatsen wederom een 
succes met z’n zeventig schoolkinderen; natuurlijk 
hebben wij in Ruud van Egmond een jongeman, 
die meer en meer het Nederlandse marathon gaat 
veroveren; natuurlijk hebben wij een fietsgroep om 
trots op te zijn, maar toch. De nationaliteit van dit 
land vindt zijn weerga niet in het samenzijn van de 
Nederlander op natuurijs. Het is van het hoogste 
belang voor onze samenleving dit weer eens met 
zijn allen te beleven. Ons rest dus wederom hoop 
te koesteren voor het komende seizoen.

Ik refereerde zojuist aan de kleurverbleking 
van de ijsclub. Natuurlijk raakt deze on-
derhevig aan erosie bij afwezigheid van 
die belangrijke Koning. Wij kennen nogal 
wat “slapende” leden, die plots kunnen 
zeggen, ik zeg dat lidmaatschap van 
die ijsclub maar op, want die doen toch 
“niets voor mij”.
Uiteraard is het waarheidsgehalte van 
zo’n opmerking niet hoog, maar je 
kunt het niet weerleggen.

Buiten het jammerlijke gedoe met 
Koning Winter kan ik stellen, 

dat het de vereniging 
verder goed gaat. 

Ik hoop, dat dit 
zo blijft. Ik be-
dank een ieder 
wederom, die 
dit alles moge-
lijk heeft ge-
maakt en zie 
u gaarne op 
de jaarverga-
dering van 13 
mei a.s.
 Herman.
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Uitnodiging Algemene Jaar-
vergadering IJsclub Uitgeest 

en huldiging clubkampioen D+H Seizoen 2014-2015

Woensdag 13 mei 2015 bij Vreeburg’s om 19.30 uur
Jaarstukken te verkrijgen:

 via de website www.IJsclubuitgeest.nl en/of
bij penningmeester S. Hoogeboom

14 dagen tevoren

Agenda

1. Opening door de Voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2013-2014

4. Jaarverslag secretaris en commissies

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing kascommissie

8. Begroting seizoen 2015-2016

9. Trainingsbijdrage 2015-2016

10. Lidmaatschap 2015-2016

11. Aanschaf materialen

12. Bestuursverkiezing:- S. Hoogeboom

13. Benoeming lid van verdiensten

14. Rondvraag

15. Sluiting.

IJsclub Uitgeest

Postbus 58, 1910 AB Uitgeest | informatie@ijsclubuitgeest.nl | rek nr 36.34.09.203
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Notulen IJsclub Uitgeest
Jaarvergadering op 22 mei 2014
Seizoen 2013-2014 

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 R. van Egmond

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2012-2013

Geen opmerkingen.

4. Jaarverslag secretaris en commissies

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

P. de Jeu merkt op dat niet alle verslagen aanwezig zijn, het bestuur zal de betrokkenen hierop aanspre-
ken.
   
5. Jaarverslag penningmeester

De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers welke gepubliceerd zijn op de website.
 
6. Jaarverslag kascommissie

Door afwezigheid van B. de Vries, is de controle uitgevoerd door P. den Elsen en M. Vosse.

P. den Elsen  meldt dat op 13 mei j.l. de kascommissie op bezoek is geweest bij de penningmeester. 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  B. de Vries en P. den Elsen  reserve lid is N. Brantjes.

8. Begroting seizoen 2014 -2015

De penningmeester geeft toelichting op de begroting.
K. Molenaar vraagt of er rekening is gehouden met de verhoging trainingsbijdrage, de Penningmeester 
geeft aan dat de commissies kostendekkend moeten draaien.
Hierna neemt  de vergadering de begroting aan.

Postbus 58, 1910 AB Uitgeest | informatie@ijsclubuitgeest.nl | rek nr 36.34.09.203
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9. Trainingsbijdrage 2014 -2015

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

10. Lidmaatschap 2014 -2015

De lidmaatschapsbijdrage blijft onveranderd.

11. Aanschaf materialen:

De voorzitter geeft aan dat het tijd wordt voor een goede geluidsinstallatie voor de ijsbaan. Op dit mo-
ment zijn er diverse offerte aangevraagd en zal de aanschafwaarde meer zijn dan 5000 gulden/ 2200 
euro en is toestemming nodig van de leden.
Vanuit de leden komen diverse vragen over de offerte besloten wordt om de offerte nogmaals te beoor-
delen met behulp van enkele leden. 

12. Bestuursverkiezing

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, H. Van Sambeek  is herkozen als voorzitter

13. 160-jarig bestaan

In veband met het 160-jarig bestaan van de vereniging is gekeken of er animo is om dit te vieren. Ver-
der vraagt het bestuur of er ideeën zijn hoe dit ingevuld zou kunnen worden. Momenteel is de conclusie 
dat er geringe animo is.

14. Rondvraag

N. Brantjes
Bedankt het bestuur voor de bloemen en wil nogmaals de vrijwillers rond de ijsbaan en gemeente be-
danken voor de goede samenwerking. Verder is er de vraag of de wilgen kunnen worden gesnoeid. 

K. Molenaar
Geeft aan dat de baancommissie leden zoekt  en dat deze nodig is voor het langebaanschaatsen. Ver-
der geeft hij aan dat als er geen baancommissie komt er extra inspanningen kunnen worden gevraagd 
vanuit de verenigingen.

15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40

Prijsuitreiking 
Ruud van Egmond clubkampioen heren.
Nancy Molenaar clubkampioen dames.
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Commissieverslagen 
Voor de jaarvergadering is er een commissievergadering ingelast door het bestuur. 
Deze vergadering vond plaats op 24 maart in het Cor Groen Honk. Iedere commis-
sie deed verslag over het afgelopen jaar. Hieronder kunt u deze stukken ter voorbe-
reiding van de jaarvergadering van woensdag 13 mei lezen. Op de jaarvergadering 
zullen de commissies geen verslag uitbrengen, maar er is wel ruimte voor vragen. 

Jeugdcommissie – Nicky Thelosen 

Leden
Nicky Thelosen Voorzitter
Sanne Veenboer Secretaris
Ruben Stam  Penningmeester
Roel Stam  Lid
Joni Krom  Lid
Ruud van Egmond Lid

Veranderingen
Nancy Molenaar, Bonnie de Vries en Mike de Vries zijn gestopt met de jeugdcommissie. Nicky Thelosen, 
Sanne Veenboer, Joni Krom, Ruben Stam en Ruud van Egmond zijn sinds afgelopen seizoen nieuw in de 
jeugdcommissie. Tijdens de voorbereidingen voor het kamp zijn zij erbij gekomen om te zien wat er zoal 
geregeld moet worden. 

Activiteiten 
Seizoen 2014-2015
Datum   Activiteit  Bijdragen per lid Kosten totaal
26-28 september Kamp zandvoort € 35,-   €735,06
10 januari  Casino   €   0,-   €88,08
26 april  Seizoen afsluiting €   3,- 
18-20 september Kamp   € 30,- 

Afgelopen seizoen:

Kamp Zandvoort
Afgelopen jaar zijn wij naar de scouting in Zandvoort geweest. Het was heerlijk weer en hebben veel tijd 
buiten doorgebracht, met name bij het kampvuur. Het thema van het kamp was ‘Wie is de mol’. Wij hadden 
twee jeugdleden als mol aangewezen en tijdens het kamp hebben we meerdere spellen gespeeld waarbij 
de andere jeugdleden erachter moesten komen wie de mol(len) waren. Zaterdagmiddag waren er goede 
golven op het strand van Zandvoort en zijn wij de hele middag gaan surfen. 

Casino
Aangezien de december maand al erg druk was hebben wij ervoor gekozen om sinter-kerst te verplaatsen 
en een andere invulling te geven. Begin januari is er een casino georganiseerd. Dit was een groot succes 
gezien de opkomst!
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Op het programma:

Seizoenafsluiting
Aangezien wij de kosten voor de ouders zo laag mogelijk willen houden hebben wij ervoor gekozen om 
een goedkope activiteit te doen. Wij hebben ervoor gekozen om met de jeugdleden te gaan bunkertref-
ballen op de landijsbaan. De middag wordt afgesloten met een bbq en de prijsuitreiking.

Kamp
Wij zijn al druk aan het bedenken wat wij dit jaar willen doen met kamp. Zoals het er nu uitziet gaan wij 
waarschijnlijk in de buurt van Uitgeest kamperen.

Fietsgroep – Benno van Tol 
 
De fietstrainingen zijn ook in 2014 weer goed bezocht. Van mei tot begin september werd er getraind 
op de woensdagavond. De opkomst was goed te noemen en vergelijkbaar met voorgaande jaren. De 
leden van de fietsgroep worden gekenmerkt door een diversiteit in leeftijd (15 tot 65 jaar), trainingsni-
veau (beginnend tot bijna amateur) en heeft zowel mannen als dames in de gelederen. Wat ze allemaal 
gemeen hebben is het enthousiasme om te fietsen en te trainen! 

De trainingen werden gegeven door Leo van der Meij (en bij afwezigheid waargenomen door Benno van 
Tol en Kees Molenaar), zoals altijd op een leuke en inspirerende wijze. Knap om elke training toch weer 
zo in elkaar te zetten dat een ieder aan zijn trekken komt. Leo heeft aangegeven na 22 jaar te willen 
stoppen en heeft hij gezorgd voor een opvolger, Benno van Tol. De fietsgroep heeft Leo in het zonnetje 
gezet met een cadeautje en een bijdrage voor een gitaar. Ook het bestuur heeft aan het afscheid van 
Leo aandacht gegeven. 

De fietstrainingen zullen in 2015 starten op woensdag 29 april. 

Trainers – Kees Molenaar

Jaarverslag 2014-2015 Schaats Trainingsgroep IJsclub Uitgeest

Trainers: Kees Molenaar, Patrick den Elsen, Tinus Hopman en in de zomer Joost Nelis.

53, (60, 65 vorige seizoenen) rijders met licentie.
21 (19, 21) Sen/Vet, 7 (12, 12) Neo, 3 (2, 2)JunA, 6 (7, 5) JunB, 5 (6, 10) JunC, 11 (15, 15) Pup
38 (39,41) Heren, 15 (21, 24) Dames 

Langebaan:
39 deelnemers. (22 dames en 17 Heren)
Clubkampioenen: Nancy Molenaar en Ruud van Egmond
Regel: Tijden verreden tijdens Club langebaanwedstrijden in Alkmaar

Volharding Bokaal: “6e” plaats van de 12 deelnemers.
Slikker Bokaal; JunA: 4e Joni Krom, NeoSenioren: 1e Sanne Veenboer, Pupillen: 2e Marco Schot, 17e 
Leon Schot, 19e Thijs van Tol, JunC: 2e Stefan Schot.

Clubrecords: Zie laatste update op de website: www.ijsclubuitgeest.nl 
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Regel: Tijden verreden door een lid waar dan ook geregistreerd in SARA.

Roos de Boer en Marco Schot waren uitgenodigd voor een proeftraining van de C-selectie. Marco heeft 
een uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst van de C-selectie, daarna kan hij besluiten wat hij doet. 

Veiligheid: 
Rob de Vries was gevallen tijden de marathon en liep een hersenschudding op. 
Roos de Boer was zeer ongelukkig uitgegleden/gevallen over een rubberen mat tijdens inlopen. Gevolg 
een gescheurd scheenbeen. 

Wedstrijd Jury: Aad Tock. Regelen van de vrijwilligers waaronder juryleden, klokkers en hulpstarter etc.
Wedstrijdsamenstelling: Donderdagavond samen met Piet Bloedjes en Nico Luten van IJsclub Limmen en 
Eric Tabak van STG Castricum.

Seizoen 2015 - 2016:
Start zomertraining 18 mei, Geen trainen tijdens Basisschool vakantie 4 juli t/m 16 augustus.
Alkmaar IJsbaan open zaterdag 10 oktober 2015.

Website – Peter de Jeu

Weinig veranderingen dit jaar aan de website.

Nieuw is de Vraag & Aanbod pagina waar leden schaatsen, fietsonderdelen of kleding kunnen aanbieden 
of zoeken.

Thijs van Tol heeft een “App” voor de mobiele telefoon en tablets ontwikkeld. Hiermee kan je direct 
nieuws, foto’s en uitslagen zien op je telefoon of tablet. Tevens heeft Thijs nu toegang tot de website als 
redacteur om foto’s te kunnen plaatsen. 

Het inschrijfformulier voor nieuwe leden (recreatief schaatsen op de landijsbaan), trainingsleden of fiets-
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groep-leden, is via onze website in te vullen en te versturen. Ook voor het bestellen van de ijsclubkleding is 
het mogelijk om dit elektronisch, dus via de website te doen. En het inschrijven voor jeugd/schoolschaat-
sen via de website werd dit jaar volop gebruikt.

De website van de fietsgroep is onderdeel van de algemene site van de IJsclub en te vinden via het menu.

Bezoekersaantallen: het normale bezoekers aantal van de website ligt rond de 300 per maand. Geen ijs-
periodes dit jaar dus ook geen piek in de bezoekersaantallen.

Het web onderdeel waarmee trainingsleden zich kunnen opgeven voor een langebaanwedstrijd is nog 
steeds actief en wordt onderhouden door Kees Molenaar. Trainingsleden krijgen een email met een ver-
melding over een langebaanwedstrijd die op de agenda staat voor het komende weekend. Het trainingslid 
klikt op een link in de email en komt op de website van de ijsclub en kan daar aangeven of hij/zij wel of 
niet mee doet aan de langebaanwedstrijd. Aan de hand hiervan worden de startlijsten samengesteld.

Jeugdschaatsen – Vincent Rozemeijer en Nico Goeman

Dit jaar zijn we weer met het maximale aantal van 70 kinderen, 12 keer met de bus naar Alkmaar gegaan. 
Helaas dit jaar wederom geen schaatsen op de landijsbaan in Uitgeest. 
De kosten van de bus zijn dit jaar gelijk gebleven. Helaas waren de abonnementskosten gestegen met 
maar liefst € 4,50 per abonnement, hetgeen niet was voorzien.

Er is wederom ingezet op een tarief van € 90 per kind. Financieel heeft dit zijn weerslag gehad en heeft 
het jeugdschaatsen daardoor een verlies geleden van € 1.166. Het verlies was daarmee 731 hoger dan het 
verlies van seizoen 2013-2014 (€ 435).
Voor volgend seizoen dient door de stijgende abonnementskosten een verhoging van de lessen van € 5 
naar € 95 door het bestuur in overweging genomen te worden.

De lessen zijn in 5 groepen afgenomen door onze enthousiaste vrijwilligers:
Groep 5: Josine Putter,  Femke Jongenotter en Esmee Walsmit 
Groep 4: Annette Krom , Reier Slump en Marjolijn Weeland 
Groep 3: Rob de Vries en Hein Noom 
Groep 2: Nico Goeman en Ronald Raaphorst
Groep 1: Vincent Rozemeijer en Paul Snijder
Naast deze groep kunnen we gelukkig ook bouwen op enkele vrijwilligers (leden en ouders) die bereid 
zijn geweest hun zaterdagochtend op te offeren voor het plezier van de kinderen. Bijvoorbeeld door het 
invallen in de groepen of de tijdwaarneming tijdens de proeven. Onze dank gaat hierbij uit naar: René van 
Goethem, Benno en Thijs van Tol, Patrick en Luna den Elsen, Peter Vosse, Martin Admiraal en de familie 
Schipper-Bakker.

Voor volgend seizoen zullen wij in de trainingsgroep nieuwe en enthousiaste vrijwilligers proberen te vin-
den.

De paspoorten zoals die ooit bedoelt waren hebben wij als IJsclub overboord gegooid. Wij geven elk jaar 
een schaatsvaardigheidsdiploma. De jaarlijkse afsluiting met de Elfstedentocht en de bingo was wederom 
een groot succes. De foto's hiervan zijn op onze site terug te vinden.

Uiteraard zijn tijdens de bingo en via een mailing de activiteiten van de trainingsgroep onder de aandacht 
gebracht. Wij zullen moeten afwachten of nieuwe jeugdleden voor de trainingsgroep zich aandienen.
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Clubblad – Josine Putter

De clubbladen zijn elke keer weer gevuld door ingezonden stukjes. Deze stukjes krijg ik binnen nadat ik 
een mail naar de trainingsleden stuur. Hierop reageren enkele leden en schrijven dan stukjes over gebeur-
tenissen die ze op en rond de ijsbaan hebben meegemaakt. Daarnaast schrijf ik zelf ook stukjes, zodat er 
over de meeste gebeurtenissen rond de ijsclub informatie te lezen is.  

Als alle stukken zijn ingestuurd en ik ze heb geredigeerd, stuur ik ze door naar Peter de Jeu die het club-
blad altijd netjes opmaakt. Vervolgens stuurt hij het door naar de drukker en naar de leden die het via de 
e-mail willen ontvangen. 

Na 18 jaar trouwe dienst heeft Rob de Vries het stokje overgegeven aan Paul Snijder. Paul zal er voortaan 
voor zorgen dat alle clubbladen bij de bezorgers terecht komen. De clubbladen zullen op tijd bij de leden 
op de deurmat vallen. De redactie wil Rob bedanken voor zijn harde werk voor het clubblad!  
 
De deadlines zijn vergeleken met vorig jaar weer hetzelfde. De deadlines zijn: 15 september 2015,
1 december 2015 en 1 april 2016.

Landijsbaan – Nico  Brantjes

KWAKKELWINTER

Het was weer een kwakkelwintertje. Wat moet je dan als ijsmeester van onze prachtig gelegen landijs-
baan. Moedeloos je functie ter beschikking stellen? Of met jaloezie kijken naar het werk van de recor-
dijsproducent in Thialf Heerenveen? Misschien is het een goed idee om er een zomerbaan van te maken 
als het warm weer is.
De beste ijsmeester produceert het lekkerste ijs. Neen, het was weer een slap wintertje. Hierbij mijn relaas 
van deze half zachte winter.

In goede samenwerking met de scheidende medewerker van de gemeente, Piet Wester, en een vaste vrij-
willigers groep van onze club lag begin december 2014 onze ijsbaan er goed gevuld bij. De metalen palen 
staken netjes gefundeerd en in strak gelid uit het water.
Op dat moment zie je de oneffen (gras)ondergrond niet. Plaatselijk is het hoogteverschil te groot tot wel 
25 cm. Een en ander betekent dat je sneller moet bijvullen, maar dat is nog niet het ergste. Het grootste 
probleem openbaart zich bij het bevriezen van de baan. Er ontstaat geen egale ijsplaat door ongelijke 
aangroei, waardoor het ijs niet overal even dik en sterk is. Hopelijk kan de gemeente bij het jaarlijkse 
groot onderhoud met onze zorg rekening houden door egalisatie en extra bezanden. Een keer helemaal 
losmaken en vlakschuiven zou nog veel beter zijn.

Een andere zorg betreft het loofhout rond de ijsbaan. In toenemende mate vallen er dode takken uit de 
bomen bij storm. Die takken vallen in het water. IJs en takken in een landijsbaan gaan niet samen. Vooral 
de wilgenbomen veroorzaken die overlast. Na elke storm of straffe wind is mijn eerste opdracht de takken 
uit het water te vissen. Daar gebruik ik de lieslaarzen van de club voor. Het probleem en het werk is te ver-
mijden als de gemeente de wilgen (en abelen) eens drastisch aanpakt door snoei en zelfs als bomenman 
durf ik de oproep te plaatsen er maar knotwilgen van te maken. Om en om verwijderen is ook een optie 
omdat door het vele afvallende blad de ijskwaliteit ook niet beter wordt. IJsbanen en bomen hebben dus 
geen goede relatie met elkaar. 

Afgelopen najaar bleef het gras van de landijsbaan heel lang groeien zelfs tot november toe. Gras afvegen 
ging toen al niet meer en verteren ook niet. Toen het water op de baan werd gepompt ging het gemaaide 
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gras drijven met de wind mee. Dat moeten we ook 
niet hebben als het gaat vriezen. Vermengd met drij-
vend blad werd het een aardige stinkende laag. Die 
groene soep ligt nu op de kant te composteren. Al met 
al weinig positiefs te melden zou je denken maar als 
het gaat vriezen ben je alles weer vergeten. 

In week 4 van dit jaar werd de stemming een stuk 
beter. Als een spiegel lag de ijsbaan er bij ( zie de 
foto van 23 januari). Jammer dat de vrolijke blik en 
de vorst van korte duur was. 2,5 cm ijs werd nog ge-
meten! Het zette niet door en ook in februari vroor de 
baan ‘s nachts enkele malen heel dun dicht. Prachtig 
om te zien.
Koning winter heeft dit jaar de strijd verloren maar de 
navolgende positieve gedachte houdt ons op de been.

”Ook als het dit jaar te weinig vriezen mocht, brengt 
het ons dichter bij een volgende Elfstedentocht”.
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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 zogenaamde app. De “IJsclub Uitgeest App” is een app voor de wed-
strijdschaats(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 ge-
keken wat er nog beter kan. Dus de app is sinds kort geüpdatet. 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 wed-
strijd de uitslagen al zien. 
Er zijn ook verschillende actiefoto’s en -video’s 
beschikbaar die je kunt bekijken met de app.

let op: bij het installeren dien je op je telefoon te 
hebben ingesteld dat je installatie van marketap-
plicaties 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/
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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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Fietsgroep Uitgeest
Het is weer zover! De lente is begonnen, de lammetjes in de wei en de schaatsen 
in het vet. Tijd om weer op de fiets te klimmen. Eind april zal de fietsgroep weer 
starten met de trainingen (er volgt nog een mail). De vaste leden kennen het 
klappen van de zweep. Mocht je interesse hebben maar je weet niet precies hoe 
of wat, lees dan even verder.
Voor wie?
De fietstraining is er voor iedereen met een racefiets 
vanaf 15 jaar, jong en oud, van bijna beginner tot 
amateur ben je welkom. Je kunt de training gebrui-
ken om je conditie op peil te brengen of grenzen te 
verleggen, leuk en lekker te trainen en iets te leren 
over trainen. Natuurlijk ben je in het bezit van een 
racefiets en heb je minimaal al even zelf geoefend 
en gereden. Tijdens het rijden naar de trainingsplek 
rijden we in een groep en houden we 15-20 min een 
snelheid aan van ongeveer 28 km/hr dus dat is wel 
een minimale vereiste. 

Waar en wanneer?
De trainingen vinden 1x per week plaats, op de 
woensdagavond. Verzamelen is bij sporthal de Meet 
en het vertrek is klokslag 19:00 uur. Omstreeks 
21:00 uur zijn we weer terug. 

Wat gaan we doen?
In een rustig tempo fietsen we naar een plek waar 
de ‘echte’ training plaatsvindt. Meestal is dit in de 
schermerpolder (tegenover pontje Akersloot). Soms 

gaan we richting de 
duinen en een en-
kele keer elders. De 
training bestaat uit 
een paar onderdelen 
waarbij iedereen aan 
zijn trekken kan ko-
men. We rijden altijd 

gezamenlijk terug. Drie keer per jaar organiseren 
we een tijdrit, kan je mooi kijken hoe je staat ten 
opzichte van je maatje of jezelf!

Veiligheid 
Het dragen van een helm is verplicht! Zorg verder 
dat je racefiets op orde is en neem een reserveband 
en pompje mee. Natuurlijk zorg je er ook voor dat je 
zelf op orde bent (gegeten en een bidon mee)! Tij-
dens de training staat veiligheid hoog genoteerden 
en is er aandacht voor een veilig rijgedrag. 

Kosten
De kosten bedragen 20 euro. Dit is naast je ver-
plichte lidmaatschap van de ijsclub (8 euro en je 
hebt dan ook onbeperkt toegang tot de landijsbaan 
in de winter). Dit is exclusief een eventuele over-
tocht met het pontje bij Akersloot. 

Meer informatie of aanmelden
Heb je interesse? Wil je meer weten of wil je je 
aanmelden? Bezoek dan de website van IJsclub Uit-
geest of neem dan contact op met de trainer Ben-
no van Tol (bennovantol@gmail.com). Je kunt altijd 
ook 1-2 keer geheel vrijblijvend en kosteloos een 
training meedoen. Meld dit voorafgaand even bij de 
trainer!

Tot gauw! We starten op 29 april.

Benno van Tol
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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 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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Bezorging clubbladen
Na 18 jaar geef ik het redactie stokje door aan Paul Snijder 

Beste lezers, zonder jullie enthousiaste reacties al 
die jaren over het reilen en zeilen rond het clubblad 
van IJsclub Uitgeest had ik het nooit zolang volge-
houden om ruim 18 jaar mij in te zetten voor de 
redactie van het clubblad.

Het was toen Nico Brantjes die mij vroeg of ik zijn 
taak over wilde nemen. Die taak bestond enkel uit 
het verzamelen van copy en het aanmoedigen van 
leden om een bijdrage te leveren voor de inhoud 
van het blad.

Uiteraard waren toen ook de taken verdeeld een 
deed Gré Vermeulen eigenlijk de overige zaken zo-
als samenstelling van het blad, drukwerk verzor-
ging, verspreiding onder de bezorgers en het adver-
tentiebestand op orde houden. Nadat ik ruim een 
jaartje mijn taakje had volbracht, gaf Gré aan met 
haar werkzaamheden te gaan stoppen omdat haar 
zoon al langer was gestopt met schaatsen en zij niet 
zoveel binding had met de club.

Helaas waren er nog geen opvolgers voor haar 
taakjes en we wilden als club toch graag 4 keer 
per jaar het blad uit blijven brengen. Dit waren we 
uiteraard ook verplicht aan de sponsoren die het 
mogelijk maken om het clubblad kosten dekkend te 
maken door de advertentiegelden.

Ik gaf bij het bestuur aan dat ik de resterende taken 
van Gré wilde overnemen behalve de samenstelling 
van het blad zelf. Ik zit voor mijn werk de hele dag 
achter de computer en wilde daar voor de club ook 
niet nog meer tijd aan besteden. Gelukkig vonden 
we in de persoon van Carina de Jong, de vrouw van 
de toenmalige voorzitter Piet een nieuw redactielid 
die de samenstelling van het blad op zich nam. Na-
dat Piet en dus ook Carina de club gingen verlaten, 
heeft Marieke Zwaan nog een lange tijd de samen-
stelling van het blad voor haar rekening genomen.

We hebben lange tijd het blad laten drukken bij 
de sociale werkplaats van het toenmalige Duin en 
Bosch, nu Dijk en Duin in Castricum. Bon Beentjes 

was daar werkzaam en kon voor de club wel een 
mooi prijsje regelen voor het drukwerk.

Ik had inmiddels een mooi fietskarretje van mijn 
oudste broer gekregen en daarmee kon ik mooi 
mijn rondjes door dorp rijden om elk kwartaal de 
ruim 500 bladen uit te venten en af te leveren bij de 
ongeveer 25 bezorgers die we gemiddeld hebben.

Jaarlijks deed ik een inventarisatie bij alle adverteer-
ders of er nog wijzigingen in de advertentie waren 
en of wij misschien een guldentje extra mochten 
factureren. Het financiële resultaat gaf ik door aan 
de penningmeester en het advertentie inhoudelijke 
resultaat gaf ik door aan de samensteller van het 
clubblad.

Deze laatste taak heb ik ongeveer 8 jaar geleden 
aan Marcel van Goethem overgedragen en Marcel 
is nog steeds actief als redactielid. Tevens verzorgt 
Marcel al heel wat jaartjes het aan- en afleveren 
van het drukwerk.

Inmiddels heeft ook bij IJsclub Uitgeest de digitali-
sering zijn intrede gedaan en verzorgt Peter de Jeu 
al jaren de website van de club. Het was mooi om te 
horen dat Peter het clubblad ook wel wilde samen-
stellen op het moment dat Marieke aangaf er mee 
te willen stoppen. Voor mij resteerde nog de taken 
van copy inzameling en de verdeling van de bladen 
onder de bezorgers.

Jullie begrijpen het misschien al: ook de copy inza-
meling begon voor mij een beetje ‘een blok aan het 
been’ gevoel te geven.

Toenmalig jeugdlid Josine Putter ging een opleiding 
doen in de richting van communicatie en inmiddels 
schaatst Josine al weer heel wat jaartjes bij de seni-
oren en marathon dames. Ik heb Josine enthousiast 
weten te maken om de taak van copy inzameling 
van mij over te nemen. Josine doet dit met veel ple-
zier en enthousiasme ook al weer heel wat jaartjes.
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Op het hoogtepunt van mijn redactie werkzaamhe-
den gedurende deze 18 jaar zaten wij op een aantal 
bladen van ruim 650. Door de computer verande-
ringen hebben wij 2 maal een inventarisatie geor-
ganiseerd om de leden te laten aangeven hoe zij 
het clubblad willen lezen: papier, website of mail. 
Vele leden hebben gekozen voor mail en website, 
digitaal dus en nu zitten we nog op ongeveer 180 
papieren exemplaren. Deze 180 bladen worden nog 
steeds rondgebracht door ongeveer 20 bezorgers 
welke inmiddels wel wat kleinere wijkjes hebben. 

Afgelopen winter heb ik Paul Snijder gevraagd om 
mijn laatst overgebleven redactie taak over te ne-
men en na wat bedenktijd en overleg thuis heeft 
Paul besloten om dat te doen. Paul en ik zijn samen 
bij de redactieleden, de penningmeester en alle be-

zorgers (die thuis waren) langs geweest om even 
persoonlijk kennis te maken met Paul en om aan te 
geven dat Paul voortaan de clubblad man is.

Dit is het eerste exemplaar waar ik sinds 18 jaar 
niets aan heb gedaan en ik wens Paul en de overige 
redactieleden en de bezorgers een goede samen-
werking toe.

Tevens wil ik jullie allemaal bedanken voor de ge-
weldige en een echte bij  IJsclub Uitgeest horende 
gezellige samenwerking.
 
Paul, succes! 

Rob de Vries.
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Het schaatsseizoen van de jeugd
Het schaatsseizoen van Leon

Hallo, ik ben Leon Schot en ben 10 jaar. Ik zit op de Binnenmeer-
school. Mijn twee broers zitten ook op schaatsen Stefan en Marco. 
Ik zit ook op voetbal bij FC Uitgeest.

Ik zat eerst op jeugdschaatsen dat vond ik leuk. Dus ik wilde ook 
wedstrijden en marathons rijden. Ik ging op donderdagavond 
trainen. Kees trainde mij goed daardoor kon ik goede tijden 
rijden op de 100m, 300m en 500m.

Ik reed het afgelopen seizoen goede tijden. Mijn PR op de 
100m is 14.48 op de 300m is het 37.23 en op de 500m is 
het 1.06.15. Mijn pr op de 100m en op de 300m had ik op 
de Slikkerbokaal gereden. Ik vond het heel leuk dat ik mee 
mocht doen.

De marathons vond ik ook erg leuk om te doen. De pupillen 
D t/m B moesten 2x 5 rondjes ik ben uiteindelijk 9e van de 16 gewor-
den. Bij de laatste marathon kregen wij patat.

Leon Schot

Het schaatsseizoen van Marco

Hallo clubleden,

Ik ben Marco Schot en heb voor het derde seizoen bij IJsclub Uitgeest geschaatst. Vorig jaar trainde ik net 
als dit jaar twee keer in de week. Vorig jaar trainde ik twee keer bij Kees. Dit jaar één keer bij Kees 

en één keer bij Tinus. Het is me goed bevallen. 

Natuurlijk hoort bij schaatsen ook wedstrijden. Zowel op de lange-
baan als met de marathon. Ik was bij de marathon 3de geworden. Bij 
het Slikkerbokaal was ik geëindigd op de 2e plaats.  Ik heb mijn PR’s  
verbeterd. Op de 500m met 6,36 seconden en op de 1000m 12,36 se-
conden. Ik rij nu 47,64 op de 500m en 1.38.82 op de 1000m. Met deze 
tijden mocht ik meedoen met de gewestelijke wedstrijden, deze werden 
verreden op de banen: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht.

Op naar volgend schaatsseizoen. Ik heb er nu al zin in.

Hier heb ik nog een foto. Thijs van Tol heeft deze gemaakt. Die heeft alle-
maal leuke foto’s en filmpjes maakt!

Marco Schot
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Het schaatsseizoen van Stefan

Hallo clubleden,
Het was dit jaar weer een geslaagd seizoen. De trai-
ningen waren erg leuk. De marathons gingen dit jaar 
veel beter als vorig jaar. Ik heb dit jaar de gewestelijke 
marathon in Utrecht weer mogen rijden. Het was erg 
leuk het is een heel stuk drukker als bij de marathon in 
Alkmaar dat is nog het grootste verschil maar dat maakt 
het wel leuk. 

Dit jaar heb ik ook langebaanwedstrijden gereden. 
Naast de wedstrijden van IJsclub Uitgeest heb ik Vol-
hardingsbokaal gereden. Daar heb ik twee keer punten 
gehaald voor Uitgeest. Ik  ben uiteindelijk tweede van 
de junioren C geworden. Ik heb ook nog het Slikkerbo-
kaal gereden en daar werd ik ook tweede.

Verder het ik de gewestelijke wedestrijd van junioren C 
mogen rijden in Amsterdam. Deze baan is heel anders 
als de andere banen in Noord-Holland en Utrecht.  Om-
dat er geen dak op zit en er veel meer loopruimte is. Het was er echt super leuk en er werd ook erg hard 
gereden er werden meerdere baanrecords gereden.

Het was echt een geslaagd seizoen en heb veel zin in de zomertrainingen.

Stefan Schot

Vroeg einde van het seizoen van Roos

Mijn schaatsseizoen was wel heel vroeg afgelopen. Op 26 februari struikelde ik met het hardlopen op de 
ijsbaan en brak ik mijn scheenbeen. Sinds 2 weken heb ik loopgips en dat mag er op Goede Vrijdag ein-
delijk af. Ik heb zin om weer mee te doen met de afsluiting van het schaatsseizoen op 26 april. Tot dan!

Roos de Boer 
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Slikkerbokaal 2015
Elk jaar wordt op de IJsbaan in Alkmaar de Slikkerbokaal georganiseerd. Dit is een 
wedstrijd waarbij er vier keer wordt gesprint, zo een wedstrijd wordt ook wel een 
supersprint genoemd. Er worden een 100 meter en een 300 meter geschaatst, die 
allebei twee keer gedaan moeten worden. 

Het leuke is dat er steeds meer Uitgeesters meedoen. Dit jaar deden er maar liefst 7 leden van IJsclub 
Uitgeest mee! Namelijk Luna, Joni, Sanne, Marco, Thijs, Leon en Stefan mochten allemaal laten zien hoe 
hard ze kunnen sprinten. De omstandigheden voor deze korte afstanden waren prima, dit was ook te 
zien aan de PR’s die werden gereden.

 100m  100m  300m  300m
Luna 13.32 PB 13.31 PB 33.16  34.07
Joni 12.94  12.86 PB 31.65 PB 32.15
Sanne 12.04  11.80 PB 29.31  29.27
Marco 12.47 PB 12.37 PB 30.31 PB 30.15 PB
Thijs 14.46 PB 14.82  59.67  36.04 PB
Leon 14.48 PB 15.10  38.83 PB 37.23 PB
Stefan 11.69 PB 11.71  27.76 PB 27.51 PB

Uiteindelijk ging Uitgeest met drie prijzen naar huis. Marco werd van de pupillen 2e, Stefan werd bij de 
junioren C ook 2e en Sanne werd bij de neo-senioren 1e. Aan de PR’s te zien heeft iedereen het natuur-
lijk geweldig gedaan, met deze resultaten is Luna 7e geworden, Joni 4e, Leon 17e en Thijs 19e.

Het was een leuke wedstrijd om naast de langebaanwedstrijden te doen. Hopelijk mogen er volgend jaar 
op zijn minst net zoveel Uitgeesters meedoen als dit jaar.  

Sanne Veenboer
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Mijn eerste marathonseizoen
Dit jaar heb ik voor het eerst meegedaan aan de marathonwedstrijden op vrijdagavond. Ik reed samen 
met Sanne, Joni, Josine, Pauline en Nancy bij de dames 2. Dit was een grote groep met veel snelle dames 
maar ondanks dat hebben we toch allemaal wat punten weten binnen te halen! Ik vond het heel leuk om 
te doen en ik hoop dat er volgend jaar nog meer enthousiaste schaatssters mee gaan doen!! 

Even wat anders…
Ik wil Sanne en Joni ook nog even een dik verdiend compliment geven. Deze dames hebben meegedaan 
aan de buffelavonden. Joni heeft de 2e mee gedaan, dat zijn 100 rondjes en  helemaal uitgereden. Top 
gedaan Joon!! En samen met Sanne heb ik alle 3 de avonden gereden 75, 100 en de 125 rondes!! Sanne 
topper! Het zijn super leuke avonden en ik hoop dat volgend jaar Uitgeest nog beter vertegenwoordigd is! 

Jamie de Vries
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Wedstrijdverslagen vanuit de
jurykamer 
Clubwedstrijd CALU – 19-10-2014
Op 19 oktober 2014 werd de eerste wedstrijd gereden. Nadat de drie ijsclubs (Castricum, Limmen en 
Uitgeest) vooraf hadden afgesproken hoe we de wedstrijden in aantallen (juryleden) gaan bezetten, kon 
de wedstrijd zonder problemen starten. In onze gedachte tenminste, de werkelijkheid was anders. SARA, 
Hoofdcomputer, ET en scorebord wilden niet eendrachtig hun taken uitvoeren. Wat blijkt: er zijn nieuwe 
programma’s en de systeembeheerder was gillend weggelopen. Met andere woorden in de eerste dweil 
werden alle tijden via de speaker doorgegeven. 
Onze Sjon achter de Hoofd Computer wist snel de telefoon te pakken en had snel alles op orde. Uitein-
delijk waren er veel PR’s, goed warm weer en blijde gezichten. 

Clubwedstrijd CALU – 1-11-2014
De tweede wedstrijd is ook niet zonder slag of stoot begonnen. Onze Cor zat nu achter de HC en wist 
gelukkig de nieuwe systeembeheerder via Teamviewer het systeem aan de praat te krijgen. Maar dat 
neemt niet weg dat de namen en het scorebord na de dweil pas in werking traden. Met andere woor-
den: geen van de rijders wisten hun gereden tijd en daarom weren in de eerste dweil alle tijden via de 
speaker doorgegeven.
Bij +16” op de baan, windstilte en goed ijs een ongekende prestatie van de ijsmeester.  

Clubwedstrijd CALU – 15-11-2014
De wedstrijd begon erg goed. Een goede start-up beschrijving, Sjon achter de HC en starten met die 
wedstrijd. We kwamen bedrogen uit. 92 kloktijden corrigeren is geen eenvoudige taak. Echter zorgde 
ik ervoor dat ik stand by stond, manusje van alles is dus corrigeren maar, ik heb niets van de wedstrijd 
gezien behoudens pen en papier.

Tijdens het eerste blok wedstrijden kwam iemand van de baancommissie het probleem oplossen. De 
marathon had de vorige avond de HC op set-up laten staan, ja dat kunnen wij niet oplossen een bijko-
mend en tijdrovend gebeuren is het spontane up-daten van Windows (allemaal tijdverlies). In de eerste 
dweil werden alle tijden via de speaker doorgegeven.

Wij hebben toch binnen de tijd onze veel te volle wedstrijd kunnen draaien en konden met voldoende 
PR’s naar huis. Onze “oud” wedstrijdschaatsster Immy Nelis zag ik ook op de baan en zij vertelde mij dat 
ze net zo zenuwachtig was als indertijd bij Uitgeest.   

Clubwedstrijd CALU – 3-1-2015
Na handen schudden gingen we aan de slag. Ik heb weer geen clubgenoot zien rijden, om chagrijnig 
van te worden. Nu was de microswitch van het startpistool de boosdoener, hoorde we van de IT’er van 
de baancommissie. Uiteindelijk was een reset voldoende geweest.

Clubwedstrijd CALU – 11-1-2015
Een wedstrijd met storm en een goed functionerende tijdwaarneming, wat een verademing. Het leverde 
toch enkele PR’tjes op vooral die van Joni Krom vielen op, proficiat!  
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Baanselectie BC – 18-1-2015
Ik was verhinderd. Maar Hein en Martijn hebben de ijsclub vertegenwoordigd.

Clubwedstrijd CALU – 31-1-2015
Windstil, licht vriezend weer dat beloofde een geweldige avond te worden. Ook nog spontaan aange-
boden omroepster Ada Bergsma bedankt. Als ik zeg dat er voor 95% aan PR’s zijn gereden, miszeg ik 
niets. De baan bleef keihard, dweilen was overbodig (wel gedaan natuurlijk).

Clubwedstrijd CALU – 21-2-2015
Bijna een kopie van 31 januari. De verenigingen namen elk 1/3 van het aantal deelnemers voor hun re-
kening wat resulteerde in een rustige jurykamer en 5 á 10 minuten eindigen voor 23.15 u. Limmen had 
nog een wedstrijd in Haarlem, vandaar. Ook deze avond veel PR’s met een paar uitschieters.

Ik wil alle juryleden bedanken voor hun inzet, vooral omdat de elektronica ons t/m 3 januari zo vreselijk 
in de steek heeft gelaten. Verder de trainers die trots op het resultaat mogen zijn en daar doen wij allen 
het voor; genieten van de ontwikkeling van de jeugd tot volwassenheid in ons geliefde schaatsen.

Aad Tock

Bedankt trainer 
Wij willen onze trainer Kees heel hartelijk bedanken voor alle leuke en leerzame lessen die hij gegeven 
heeft op zaterdagochtend. Niet alleen wij moesten om half 7 op zaterdagochtend ons bed uit, maar ook 
onze trainer Kees. Gelukkig hadden we een leuke groep en hebben we veel van Kees geleerd.

Wij kijken nu alweer uit naar de zomertraining

Mike en Patrick Roelands
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Laatste training
Traditiegetrouw verkleed omdat het mag  ;-)
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De Doorgeefpen
Wat is je naam:                                                       Bram Ursem
Wat is je geboorteplaats:                                           Beverwijk
Hoe oud ben je nu:                                                    13 jaar
Heb je nog broers/zussen:                                        3 broertjes, Thijn, Ries en Dax
Wat zijn je hobby’s:                                                    Schaatsen, piano spelen en skiën

Op welke school zit je nu:                                         Jac P. Thijsse College, Castricum
Wat is je lievelingseten:                                             Gourmetten 
Voor welk tv-programma blijf je thuis:                      De TV Kantine 
Wie is je idool:                                                          Heb ik niet  
Van wat voor muziek houd je:                                    Allemaal, behalve de Boogie
Wat zou je doen met 1 miljoen:                                  -

Welke sporten beoefen je nog meer naast
schaatsen:          Skiën met de wintersport
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:       Ik vind het een hele leuke sport en
         heb een meer tegenover mijn huis
         waar ik dan in de winter op kan
          schaatsen. 
Je hebt een hekel aan:                                              Huiswerk
Je kunt genieten van:                                                Op de bank zitten en niks doen

Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:                 Op vakantie naar Thailand 
Je zou eventueel emigreren naar:                  Geen één land, ik wil hier blijven
Je hebt bewondering voor:                          Mijn ouders
Je kunt absoluut niet:                                    Voetballen
Wie is je favoriete schaatser:                             Sven Kramer
Wat wil je later worden:                                            Weet ik nog niet helemaalt

Wat is je favoriete vakantie bestemming:         Het strand in Wijk aan Zee
Hoe lang zit je al op schaatsen:          5/6 jaar
Wat is je leukste kamp ervaring:                          Ik ben nog nooit op kamp mee
         gegaan. Ik heb dan drukke weken op  
         school. Ik hoop volgend jaar mee te   
         kunnen.
 Aan wie geef je de pen door:     Kris Aardenburg
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Liduina werd geboren in 1380 op Palmzondag, geen 
grap, werd zij in Schiedam geboren. Schiedam werd 
later de plaats, en de gepekelde drinkers onder u 
weten het wel, dat daar later de Hollandse jene-
verstokerijen uitdijden. Zij, zegt het verhaal, wilde 
als meisje niet trouwen en vroeg aan de goede God 
haar zo te maken, dat geen man haar als vrouw 
zou begeren. Haar gebed werd verhoord. Toen ze 
op vijftienjarige leeftijd met haar vriendinnen ging 
schaatsen op de bevroren Maas, kwam zij ongeluk-
kig ten val en brak een rib. Deze genas niet, waar-
door de pijn verergerde en ze bedlegerig werd. De 
ene ontsteking volgde op de ander. Dit lijden ver-
droeg zij 38 jaren lang, terwijl zij bijna niets at, op 
een hostie na. Daar zij niet klaagde, haar geloof 
alleen maar sterker werd en zij veel aandacht gaf 
aan andere armen en zwakken, zagen veel mensen 
haar als voorbeeld. Al tijdens haar leven werd Lid-
uina vereerd als heilige en kwamen van heinde en 
verre pelgrims naar Schiedam.

Liduina was een zienster en een weldoenster, want 
door de vele giften en gaven, die zij kreeg van de 
mensen, die haar bezochten, bekwam zij een zak 
met geld, waarvan nimmer de bodem in zicht raak-
te. Een veel gebruikte Schiedamse uitspraak vroe-
ger, als kinderen bijvoorbeeld bleven zeuren om een 
ijsje, was : Ik heb de beurs van Liduina niet. In het 
verlengde hiervan zeiden mijn ouders, dat het geld 
hun niet op de rug groeide en later in een reclame-
spot had iemand het over ”Ik ben de Amersfoortse 
niet”. En er zullen natuurlijk nog tal van dit soort 
gezegden zijn. 

De legende gaat verder. Vanaf 1407, 27 jaar oud 
en al een hele tijd bedlegerig, kreeg zij mystieke 
ervaringen en ontving zij bezoek van een engel 
die haar steunde. Soms trad ze uit haar lichaam 
en nam de engel haar mee naar de Sint Janskerk, 
waar zij als jong meisje veel kwam, of maakte met 
haar verre reizen naar het Heilige Land en Rome. 

Op een dag liet de engel haar 
een rozelaar (Belgisch woord 
voor rozenstruik) zien. “Als 
deze rozelaar in volle bloei 
staat, zal je lijden voorbij 
zijn”, zo legde de engel uit. 
Op de derde Paasdag, (14 
april 1433) overleed Liduina. 
Op het moment van overlij-
den vulde haar kamer zich 
met rozengeur. In het Lidui-
na-jaar, dus 2015, wordt in 
Schiedam een roze rozelaar 
gedoopt met de naam Lidui-
na, waarmee Schiedam haar 
eigen Liduina-roos krijgt.

Liduina
Op Palmzondag, lezende in het maandblad, genaamd Jacobsstaf, van het Neder-
landse genootschap van Sint Jacob, d.d. december 2014, kwam ik een stuk te-
gen van Carla Vermunt, getiteld “Liduina van Schiedam”, 2015 het Liduina-jaar in 
Schiedam, Beschermheilige voor schaatsers.

Ik wil u dit verhaal niet onthouden.
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Liduina, wat staat voor “heilige strijd” doet met haar 
levensverhaal haar naam eer aan. Ze is de heilige 
van het volk. Door haar en lange en vroom gedragen 
lijden is Liduina de beschermheilige van de chro-
nisch zieken geworden. Ook is zij beschermheilige 
van schaatsbonden en verenigingen. Vele schaats-
banen in de wereld zijn naar haar vernoemd, zoals 
een in Toronto.

Tot zover de “Jacobsstaf”, met een aanvulling mij-
nerzijds. Ik las elders, dat zij niet in 1433, doch in 
1435 overleed, hetgeen mij logischer lijkt, gezien 
het feit, dat er elk jaar festiviteiten omtrent deze 
vrouw worden georganiseerd.

Nu ik toch bezig ben geweest over deze vrouw, hier 
een persoonlijke noot. Ooit was er in Den Helder 
een ziekenhuis die naar haar werd vernoemd. De 
personele bezetting bestond naar goed Rooms ge-
bruik uit nonnen. Dat was nog in de tijd, dat al deze 
vrouwen min of meer vanuit hun gezinnen werden 
aangewezen hun diensten, tot de dood erop volgde, 
aan de medemens te besteden. Schatten van men-
sen, die nimmer CAO gesprekken voerden en die 
allen door hun activiteiten, zonder de visioenen van 
Liduina bezig waren een stoel in de hemel te ver-
dienen. Als jochie werd ik op een zekere dag daar 
in het ziekenhuis opgenomen, omdat mijn ‘amande-
len (tegenwoordig tonsil) gepeld’ moesten worden. 
Er werd niets gepeld. Er werd slechts geknipt en 
zonder verdoving. Blijkbaar te weinig morfine aan-
wezig. De nonnen hebben daarna weken moeten 
bidden om mijn toen gebruikte woordenschat bij 
de Heer te verontschuldigen. Een lange tijd kon ik 
niets eten en slechts wat drinken. Alvorens het zie-
kenhuis te verlaten moest ik met mijn moeder naar 
het kapelletje aldaar een paar kaarsen op te steken 
om de Heer te bedanken. Men zegt vaak tegen mij, 
dat ik nogal hard praat. Nu dit is dan de reden. 
Ik ben echter nog niet klaar met dit ziekenhuis. In 
1966 kreeg ik met voetballen een bijna doodtrap, 
waarbij het kuitbeen van mijn rechterbeen brak. 
Een lelijke breuk, werd gegipst , moest 14 dagen 
in het ziekenhuis verblijven, niet daar maar elders. 
De dag kwam dat dat gips eraf moest. Dit gebeurde 
in het voornoemde ziekenhuis. Een paar daarvoor 
aangestelde nonnetjes begonnen heel voorzichtig 
met een soort van schaar het gips door de knippen, 
maar het gelukte hen niet zo erg. Plots verscheen 
er daar, dacht ik, een chirurg. Hij had tenminste een 

witte jas aan. Het gewurm van die nonnen bezag hij 
een tijdje . Hij ging weg en kwam even later terug 
met een soort slijptol en zei tegen die nonnen, dat 
zij voor hem even opzij moesten gaan; dat het voor 
hem allemaal te lang duurde en dat hij de zaak wel 
even zou regelen. Dat deed hij dus ook, maar wel 
op een zodanige wijze, dat ik opeens een vreselijke 
pijn in dat been kreeg en wederom tot grote vloe-
ken werd aangezet. Het was een prima slijptol, die 
niet alleen zin had in gips, maar ook in vleselijke 
geneugten. Alras bleek, dat hij een vreselijke “Jaap’ 
op de binnen kant van mijn rechterenkel had ge-
schapen. Die chirurg keek ernaar en zei tegen mij, 
dat ik maar eerder die vreselijke woordenschat had 
moeten bezigen en vertrok. Die nonnen schaamden 
zich natuurlijk rot en op mijn vraag, of dat deze man 
wel een chirurg was en niet een toevallig voorbij-
komende klusjesman, antwoordden zij toch beves-
tigend. Zij brachten een loopgips aan. Hierna toch 
weer gegaan naar de kapel voor het opsteken van 
een kaars. Die chirurg had de glans hiervan, meen-
de ik, nodig.

Bekend is, dat elk negatief, ook iets positiefs voort-
brengt. Zo heb ik jaren toch een leuk verhaal gehad 
over deze poging tot “zware mishandeling”. Jaren 
geleden zat ik op een verjaardag en vertelde dit 
verhaal voor de zoveelste keer tegen voor mij on-
bekende mensen. Nadat ik mijn verhaal kwijt was, 
vertelde een van de omstanders ook een bijzonder 
verhaal te hebben. Hij had een zwaar ongeval gehad 
en lag volledig in de kreukels. Was ook in eerderge-
noemd ziekenhuis behandeld . Hij was na eindeloos 
revalideren weer bijna hersteld, maar had nog een 
makke. Iedere keer dat hij een windje moest laten, 
vloog zijn pet af. Hij wilde dit demonstreren en ging 
naar de gang, om zijn pet op te halen en op te zet-
ten. Wij hebben hem gelukkig konden weerhouden 
van zijn medisch “wonder”. Niet vanwege dit “won-
der” maar vanwege de stank.

Mogelijk heeft deze Liduina, aan wiens naam ik 
slechte herinneringen koester, toch een mirakel be-
werkstelligd. Deze beschermheilige heeft toch mo-
gelijk het “mirakel“ geschapen, dat de IJsclub Uit-
geest een voorzitter heeft, die eigenlijk nooit iets 
met het schaatsenrijden ‘an sich’ te maken heeft 
gehad.

Herman van Sambeek
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Een ware marathonkampioen: 
Ruud van Egmond 
Ruud van Egmond schaats al jaren bij IJsclub Uitgeest. Dat hij goed is en dat hij 
hard kan schaatsen is bij velen van de club bekend. Maar zijn prestaties van afge-
lopen seizoen zijn ongekend. Hij mag zich van ons een ware marathonkampioen 
noemen. Hij is in Alkmaar bij de C1 eerste geworden en is ook bovenaan in het 
eindklassement geëindigd bij het Zesbanentoernooi
Ruud heeft zich niet zo goed voorbereid op dit sei-
zoen als hij had willen doen. Hij was vorig jaar 7e 
geworden bij het Zesbanentoernooi. Door deze hoge 
klassering was hij al gepromoveerd om bij de B te rij-
den. Helaas moest hij hiervoor afzeggen wegens een 
vervelende blessure. Hij kampte in het begin van het 
schaatsseizoen nog steeds hiermee. Zover zijn bles-
sure het toeliet heeft hij zich voorbereid op het win-
terseizoen. Je zou denken dat hij na zo’n blessure niet 
nog zo’n goed seizoen kon rijden. Maar niets bleek 
minder waar. We hebben hier te maken met een die 
hard schaatser die iedereen bij elke marathon weer 
versteld liet staan; de toeschouwers, maar ook zijn 
concullega’s op het ijs. 

Voor Ruud was het een goed gevoel om bovenaan te 
komen in beide eindklassementen. ‘Als je begint met 
het Zesbanentoernooi dan hoop je hoog te eindigen, 
maar ik verwachtte niet dat ik eerste zou worden. Dat 
ik na enkele wedstrijden zo’n marathon domineer, is 
natuurlijk een heel mooi gevoel. De marathon die mij 
het meeste is bijgebleven, is een wedstrijd tijdens het 
Zesbanentoernooi. Ik kon wegrijden van het peloton, 
twee keer zelfs. Ik lag dus twee rondjes voor, maar 
helaas viel ik ook twee keer tijdens deze rit en werd 
ik uiteindelijk tweede. Een andere rit die me goed is 

bijgebleven, was toen we in het begin van de mara-
thon weg konden rijden van het peloton. Dat was al 
na zeven rondjes, en dat is best snel.’ Ruud won ook 
met een groot puntenverschil in het eindklassement 
van het Zesbanentoernooi, namelijk 55,1 punten. 

Volgend jaar rijdt Ruud mee met de B-rijders. Hij zal 
de marathons nu landelijk gaan rijden en heeft er 
voor elke zaterdag één op de planning staan. ‘Bij de 
marathons van de B-rijders worden er 100 rondjes 
gereden in plaats van de 50 die je moet volhouden bij 
de C-rijders. Mijn doel is om de marathon uit te rijden. 
Het gaat er sneller en harder aan toe en de rondes 
zijn groter. De bochten worden namelijk eerst groter 
gemaakt met pionnen. Die pionnen worden telkens 
wat naar binnen geplaatst en vervolgens worden ze 
weggehaald. Dit doen ze zodat de bochten niet snel 
worden uitgetrapt. Als een grote groep mannen 100 
rondjes lang door dezelfde bochten moet lopen, zijn 
ze op het einde niet meer te rijden.’ Ruud zal de ma-
rathons niet in zijn IJsclub Uitgeest pak schaatsen. Hij 
is gevraagd om zich aan te sluiten aan Team Groe-
nestroomshop.nl. 

Wil je ook zo goed als Ruud worden? Dan mag je 
waarschijnlijk nog wel even hard trainen. Ruud traint 
namelijk meerdere keren per week. ‘In de winter sta 
ik drie keer per week op de schaatsen en fiets ik ook 
twee keer in de week. En van de zomer ga ik weer 
duintrainingen en hardlooptrainingen doen en kun je 
me veel rond zien rijden op de fiets. Het is belangrijk 
dat je veel uren maakt en in de zomer een goede 
voorbereiding treft voor het winterseizoen.’

Ruud, wij zijn onwijs trots op je en wensen je veel 
succes volgend jaar bij de B-rijders! 
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Jeugdcommissie
Sportieve jeugdleden,

Jullie kennen de jeugdcommissie waarschijnlijk al jaren. Sinds dit jaar is er het een en ander veranderd. 
Zo zijn Nancy, Bonnie en Mike na jaren organiseren van het kamp en de uitjes gestopt met de jeugdcom-
missie. Om ervoor te zorgen dat er een gezellig groep blijft zijn er een aantal mensen bijgekomen. Dit 
zijn Joni, Ruud, Ruben, Sanne en Nicky. De gehele jeugdcommissie bestaat nu uit: Roel Stam, Ruud van 
Egmond, Ruben Stam, Joni Krom, Sanne Veenboer en Nicky Thelosen.

Wij hebben een Facebook-account aangemaakt voor IJsclub Uitgeest, waar veel van jullie al lid van zijn, 
om in contact te blijven met jullie buiten het schaatsen om. De Facebookpagina is te vinden door te zoeken 
op IJsclub Uitgeest, hier kun je dan klikken op lid worden en kunnen wij je toevoegen. Omdat er ook foto’s 
op de ijsclub Facebook geplaatst worden, hebben wij ervoor gekozen dat het een besloten groep is. Dit 
houdt in dat alleen mensen op de Facebook kunnen kijken die lid zijn van de groep. Op Facebook kondigen 
wij alle uitjes aan die wij zullen organiseren. 

De jeugdcommissie is altijd druk bezig om leuke dingen te bedenken voor uitjes en kamp. Mochten jullie 
een leuk idee hebben horen wij dit natuurlijk graag! Dit kan via de Facebook of email :
(jeugdcommissie@ijsclubuitgeest.nl)

Wij hebben erg veel zin in het organiseren van uitjes en kamp! 

Groetjes,
De jeugdcommissie

mailto:jeugdcommissie@ijsclubuitgeest.nl
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Wie was ... Jan Bos
Op 25 januari 1998 deed Jan 
Bos - van 29 maart 1975 te 
Hierden - in Berlijn wat geen 
schaatsende Nederlander voor 
hem gelukt was: wereldkampi-
oen sprint worden. Na de eer-
ste dag leidde de stylist op een 
veelbelovende manier en wist 
kamergenoot Erben Wenne-
mars het zelfs al zeker: ‘Jan, jij 
gaat wereldkampioen worden!’ 
Maar de zondag begon met een 
matige 500 meter, waarna heel 
even een lichte twijfel toesloeg. 
Bos herpakte zich meteen, wat 
op de afsluitende 1000 meter 
tot het gewenste en unieke re-
sultaat leidde.

“Met een gezonde spanning ben ik vrijdagavond 
gaan slapen. Ik wist dat ik goed was. Maar was ik 
goed genoeg? Op de vorm en het presteren van je 
concurrenten heb je geen invloed. Na het ontbijt zijn 
we naar de ijsbaan gegaan; vijf minuutjes met de 
auto. Mijn 500 meterrit zat achter in het program-
ma. Ik was altijd geduldig, kon rustig en geconcen-
treerd wachten tot het zou beginnen. Terwijl ik aan 
het inrijden was, ging Sylvain Bouchard onderuit. 
Pal naast me, in de bocht, knalde hij keihard de kus-

sens in. Prima, 
één concurrent 
minder.”

“Ik reed tegen 
Jeremy Wo-
therspoon, één 
van de top-
favorieten en 
veel meer een 
500 meter-
specialist dan 
ik. Mijn eerste 
honderd me-
ter was nooit 
heel sterk. Ik 
moest het van 

het rondje daarna hebben, als ik op gang was ge-
komen. Daarom focuste ik me op de start en op de 
eerste slagen. Die moesten zo agressief mogelijk 
zijn.”

“Terwijl Jeremy en ik klaarstonden, zag ik een ca-
meraatje op zo’n tien meter voor me net boven het 
ijs hangen. Dat was een vinding van de Duitse tv-re-
gie. Het irriteerde me, dus: rot op met dat ding! 
Toch was mijn focus en ook mijn start goed, net als 
het eerste rechte stuk. We gingen gelijk de eerste 
bocht in; hij in de binnenbaan, waardoor hij een 
mooi mikpunt voor mij vanuit de buitenbocht en op 
de kruising werd. Daar kon ik naar Jeremy toe rij-
den en ik voelde: dit gaat goed.”

Dubbel gevoel
“In de binnenbocht pakte ik hem, won de rit en 
meteen flitste door m’n hoofd: goh wat mooi en wat 
zijn de gevolgen? Dit kan een héél mooi toernooi 
worden! Want de 1000 is mijn beste afstand. En die 
won ik ook, en dik. Na de eerste dag was het gat 
met Jeremy vier tiende seconde: pff, tjee! Ik wist 
dat ik echt een heel goede kans maakte om wereld-
kampioen te worden; áls ik geen fout zou maken. 
Maar een foutje is gauw gemaakt. Dus was mijn 
gevoel ook dubbel, want ik had nog helemaal niks.”
“Maar Erben, mijn kamergenoot, was al door het 
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dolle heen en bleef maar roepen: ‘Jan, je gaat we-
reldkampioen worden!’ Journalisten herinnerden 
me meteen aan iets wat ik zelf ook allang besefte: 
als dat ging gebeuren, zou ik de eerste Nederlander 
zijn. Ik probeerde zo rustig mogelijk te blijven wat 
best lastig was, want ik zat vol adrenaline. En Peter 
Mueller, mijn trainer-coach, kwam ook nog op de 
kamer om te vertellen dat ik de volgende dag de 
500 meter weer tegen Jeremy zou rijden. Daar was 
ik niet blij mee. Ik had liever mijn eigen race gere-
den; dus tegen een zwakkere tegenstander, door 
wie ik me niet zou laten opfokken. Ik heb niet lekker 
geslapen, ben een paar keer wakker geworden en 
voelde dan meteen stress.”

Die 500 ging de volgende dag slecht. Ik moest - 
en ik weet nu niet meer waarom - te gehaast naar 
de start, waardoor m’n planning en voorbereiding 
verstoord waren en m’n focus niet optimaal was. 
De eerste stap na de start was niet goed en daarna 
maakte ik nog een paar missers. Maar na 60 meter 
heb ik me vermand en die laatste 440 meter ben ik 
volle bak gaan rammen. Daardoor hield ik voor de 
1000 nog wel een voorsprong over op Jeremy. Maar 
die had een hele goede 500 gereden waardoor die 
vier tiende seconde flink geslonken was. Fuck! En 
meteen daarna dacht ik: het zal me toch niet ge-
beuren dat ik door deze stomme 500 de wereldtitel 
misloop. Van angst of stress had ik geen last. Ik was 
alleen maar boos.”

Positieve energie
“In de atletiekhal, die naast de ijsbaan lag en waar 
we onze warming-up en cooling-down deden, heb 
ik die boosheid omgezet in positieve energie. Zo is 
die mislukte 500 toch ergens goed voor geweest. 

Ik heb koffie gedronken, een broodje en een paar 
bananen gegeten en ben daarna in die hal met een 
handdoek over mijn hoofd op een bankje gaan lig-
gen. Daar heb ik me voor alles en iedereen afgeslo-
ten en de situatie geanalyseerd: ik heb een voor-
sprong op de 1000, daarin rij ik weer tegen Jeremy 
en het is ook mijn afstand, dus heb ik alles onder 
controle.”

“Het plan was om Jeremy meteen vanaf de start het 
gevoel te geven dat hij geen enkele kans had. Zo 
lag ik op dat bankje keer op keer mijn race te visua-
liseren; en alleen het ideale scenario, waarin we na 
600 meter gelijk zouden liggen en hij een mentale 
tik zou krijgen. Want hij was de snellere starter en 
mijn slotronde was beter. In je hoofd duurt zo’n vir-
tuele race ongeveer twee seconden.”

“Ook in het echt verliep de race volgens dat ideale 
scenario. Ik was goed weg, vanuit de binnenbaan. 
Op de 1000 start de man in de binnenbaan achter 
de rijder in de buitenbaan, waardoor die een mik-
punt wordt. Het liep allemaal perfect. Op 600 meter 
had ik zelfs een voorsprong van drie honderdste. 
Toen moet er bij Jeremy iets geknakt zijn en wist 
ik: ik ben wereldkampioen! In de laatste binnen-
bocht, die ik redelijk ‘op safe’ heb gereden, ben ik 
onderdoor gekomen en vlak voor de finish heb ik 
m’n vuisten al gebald en ben ik een beetje overeind 
gekomen.”

“Na de finish ben ik langs de kant bij mijn ouders 
en m’n drie broers beland. De ouders van Erben, die 
derde was, stonden daar ook. Dat werd één gro-
te ontlading. Meteen gingen de flessen champagne 
open en begonnen wij te lurken. Na één teug goot 

Erben zijn fles over mij heen. Ja, 
dat kon ik natuurlijk niet op me 
laten zitten, dus … Op de beelden 
van de ceremonie is te zien dat 
m’n haren nog nat zijn.”
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Wist u dat…
- Ruben al lekker leert koken?
- Dat het steeds beter gaat?
- Hij eerst nog in staat was de waterkoker in de brand te zetten?
- Hij nu in staat is om al een taart te maken voor Nicky?
 
- Benno eindelijk in een marathonwedstrijd voor Willem kon eindigen?
- Willem nog wel boven hem in het eindklassement is geëindigd?
 
- Ruud van Egmond met de marathon zowel het Zesbanen klassement als het klassement in Alkmaar 

heeft gewonnen?
- Wij benieuwd zijn naar zijn prestaties in de landelijk B competitie volgend jaar?

- Roos de Boer haar been had gebroken met het inlopen?
- De laatste ijstraining Roel Stam verkleed was als rendier?
- En nog veel meer bijzondere creaties rondliepen?
- Ook trainer Kees er aan moest geloven met een pracht pruik?
- Na de laatste ijstraining het iets drukker was in de McDonalds?
- Daar diverse ijsclubleden zijn gesignaleerd?
 
- De palen er weer in- en uitgezet zijn?
- Er helaas geen natuurijs was?
- Alle ijsclubleden dit natuurlijk verschrikkelijk jammer vonden?
- Iedereen hoopt dat we volgend jaar toch weer een kortebaanwedstrijd mogen rijden?
- We dan hopen dat Patrick den Elsen niet eeuwige vierde blijft?
- Hij na een aantal keer vierde te zijn geweest, toch wel eens op het podium mag staan?
- Hij dan wel heel hard mag gaan trainen en rijden?
- Wij geloven dat het hem wel gaat lukken?
- Hij zijn dochters Luna en Rosa als voorbeeld mag nemen?

- We naast Ruud van Egmond nog een goede schaatser in Uitgeest hebben wonen? 
- Deze beide heren geweldig zijn in het marathon schaatsen?
- Marcel van Ham tweede is geworden bij het NK Marathon?
- Hij achter Jorrit Bergsma is geëindigd? 
- Dit een hele knappe prestatie is? 
- Ook al is Marcel geen lid van IJsclub Uitgeest, wij toch heel trots zijn op deze Uitgeester? 
- Wij hem succes wensen voor volgend jaar en hopen dat hij dan Jorrit Bergsma verslaat?  

- Het schaatsseizoen er weer op zit?
- Wij nu onze schaatsen hebben opgeborgen en de fiets en skeelers van zolder halen?
- Het marathonseizoen met hoogte- en dieptepunten is verlopen?
- Rob tijdens een marathonwedstrijd op zijn achterhoofd is gevallen? 
- Hij hier een hersenschudding aan over heeft gehouden?
- Het gelukkig steeds beter met hem gaat?
- Wij hem nog veel sterkte wensen? 
- Josine tijdens haar laatste marathon haar schaatsen wilde kussen?
- Dit niet helemaal goed verliep?
- Waardoor zij vervolgens ook het ijs ging zoenen?
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- Het peloton van de Dames2 goed vertegenwoordigd werd door Uitgeest? 
- Jamie en Joni ook de smaak te pakken hebben van het marathonnen? 
- Bij de Masters3 altijd het groepje Uitgeester mannen Rob, Tinus, Peter, Klaas, Nico en Koen rijden? 
- Deze mannen altijd om de top van het klassement strijden? 
- Kees dit ook altijd doet, maar dan bij de Masters2?
- Hij alleen meer ronde aan ronde op kop rijdt? 
- Hij hierdoor op het einde niet veel punten haalt?
- Benno vaak achter Kees aanrijdt? 
- Hij veel punten heeft gehaald en hoog in het eindklassement is geëindigd? 
- Stefan Schot ook bij de Junioren de marathon rijdt? 
- Hij dit goed doet?
- Wij nog veel van hem kunnen verwachten de komende jaren?
- Net als zijn broertjes Marco en Leon? 
- Ruben Stam ook de smaak van de marathon te pakken heeft gekregen?
- Hij dit seizoen ook een aantal marathons heeft verreden? 
- Ruben het wel moest afleggen tegen Ruud de kampioen?
- Ruud volgend jaar landelijk bij de B-rijders te bewonderen is?
- Hij in de voetsporen rijdt van Wim en Piet van Hoolwerff? 

- Marcel Vosse de laatste training heeft gemist vanwege een val op de ski’s? 
- Hij vorig jaar ook al mank liep?
- Hij toen zijn scheenbeen had gebroken? 
- Dit door de zaalvoetbal kwam?
- Koen van Egmond hem wil adviseren om geen andere sporten meer te gaan doen dan het schaat-

sen?
- Hij namelijk graag met zijn maatje Marcel traint? 
- Wij Marcel sterkte willen wensen met zijn nieuwe/oude blessure?
- En Koen ook veel sterkte willen wensen met het trainen zonder zijn maatje?

- Woensdag 13 mei de jaarvergadering is?
- Dit om 19.30 uur begint in Café Thijs aan de Langebuurt?
- Wij jullie daar graag zien?




