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In dit nummer ...
Van de redactie

De kerst staat voor de deur, het schaats-
seizoen is weer in volle gang en het heeft 
zelfs al enkele nachten gevroren. Gaat het 
dit jaar dan echt gebeuren? Zal de Molen- 
en Merentocht weer sinds jaren gereden 
kunnen worden? Laten we maar hard gaan 
duimen en hopen dat de kou aanslaat en we 
allemaal kunnen doen wat we leuk vinden: 
schaatsen! 

Tot die tijd moeten we nog maar even 
knus voor de openhaard gaan zitten om dit 
prachtige clubblad weer helemaal uit te le-
zen. Je vindt hier onder andere het baan-
rooster voor de landijsbaan. Als Koning Win-
ter echt zijn best gaat doen, mogen we de 
landijsbaan weer openen en kan iedereen 
uit de omgeving bij ons de schaatsen onder 
binden. Maar dit kan natuurlijk niet zonder 
de hulp van de vrijwilligers. De baan moet 
verzorgt worden, de chocolademelk moet 
worden verwarmt en iemand moet natuur-
lijk achter de kassa zitten om iedereen te 
verwelkomen. Dan zorgen we er weer met 
z’n allen voor dat iedere Uitgeester weer kan 
voelen waarom natuurijs het beste is wat je 
kan overkomen. 

Verder kun je lezen hoe onze jeugdcommis-
sie weer een spectaculair kamp heeft geor-
ganiseerd en welke twee vrouwelijke leden 
zich opnieuw aan de marathon van de vrij-
dagavond hebben gewaagd. Dit en nog veel 
meer leuke stukken vind je in dit clubblad. 

De volgende deadline van het clubblad is 
1 april 2015. Jullie hebben dus nog even 
om alle leuke dingen die je meemaakt op te 
schrijven en te mailen naar clubblad@ijsclu-
buitgeest.nl. 

De redactie wenst jullie hele fijne feestda-
gen en een koud en voorspoedig 2015 toe!

Herman zegt ...  4
Nieuwe rubriek op onze website  6
Baanverzorging(landijsbaan)
schema 2014/2015 10
Kamp in Zandvoort 12
Surfen op het strand van 
Zandvoort 14
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Foto voorpagina: trainer Kees bid voor natuurijs.
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Herman zegt ...
Vanuit de bestuurskamer van het Cor Groen Honk licht voorzitter Herman van Sam-
beek zijn kijk op de afgelopen maanden toe en blikt hij vooruit op het huidige 
schaatsseizoen.
In de Rooms Katholieke Kerk in ons dorp hangt in 
de buurt van het orgel een spreuk: ”De mens meet 
de tijd, maar de tijd meet de mens.”  Ik moest in 
deze dagen enkele malen hieraan denken, daar ik 
weer een jaar aan mijn jaartallen mocht toevoe-
gen. Tenslotte, als je in je levensavond bent geko-
men, gaan de jaren echt tellen. Dan is ieder jaar er 
een. Gaat dit ieder jaar gewoon door en wij dus de 
vierjaargetijden meemaken, doen helaas bepaalde 
jaargetijden niet waarvoor ze zijn benoemd. Echter 
niet de zomer; daar kunnen wij dit jaar meer dan 
tevreden over zijn. Maar de winter die ons toch 
echt wel iedere keer vreugde moet verschaf- fen, 
laat het de laatste jaren afweten. Waarom 
Koning Winter ons al enige jaren links 
laat liggen, stemt ons droef, temeer 
omdat hij dit niet laat verklaren. 
Daarom kan hij niet anders dan dit 
jaar ons ter wille te zijn, namelijk 
koud weer gepaard gaande met 
heel veel ijs. In het verleden heb ik 
hier weleens geschreven dat indien 
Koning Winter met enige schroom 
naar Holland afreist, hij met Sinter-
klaas maar eens moet bellen. Die 
moet toch iedere keer die zware 
reis uit Spanje uitvoeren en die laat 
nimmer verstek gaan, ondanks het 
feit dat hij iedere keer met ge-
vaar voor eigen leven zich 
op een paard moet hijsen 
om door de schare gezien 
te worden. Hij moet zich 
daarnaast nog toelaten 
zingen door een menig-
te die het eigenlijk alleen 
maar op zijn zak voorzien 
heeft. Verder is hij in ge-
zelschap van knechten 
die zonder onderscheid 
des persoons zo zwart als 

roet zijn, maar waar sommigen in de Nederlandse 
natie problemen mee hebben. Het deerde hem dit 
jaar wederom niet en deed hetgeen wat het gros 
van ons volk van hem verwachtte.

Koning Winter zou toch eens bij hem in de leer 
moeten gaan, onder het motto “Ook ik wil als Ko-
ning Winter ieder jaargetijde plichtgetrouw en pa-
raat zijn.” Ik hoop, dat hij dit jaar aan deze woor-
den invulling gaat geven.

Als u dit leest, staan de Kerstdagen voor de deur. 
Hierin wordt de geboorte van wederom een Koning 

gevierd. Deze zal ook weleens met de wenk-
brauwen fronsen, want wat de mensheid 

van zijn leer in de praktijk brengt, is vaak 
huilenswaardig. Laat echter onverlet dat 
ik hoop dat u hele fijne en louterende 
kerstdagen zult beleven, want weet wel 
dat wij op een geweldig stukje aarde 
leven. Ik wens dan ook een ieder met 
elkaar, vreedzame en goedgevulde 
kerstdagen toe.

Het clubgebouw is deze maand weer 
van alle smet bevrijd. Een ieder dank 

die hieraan heeft meegewerkt. 
Ook is er nabij het gemaaltje 

een fundering gemaakt 
waar straks een 

mooie grote 
vlaggenmast 
in kan worden 
geplaatst. Je 
kunt straks 
bij wijze van 
spreken al 
vanuit Aker-
sloot zien of 
onze ijsbaan 
open is, wan-
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neer de vlag van de ijsclub zich strak gespannen in 
het luchtruim vertoont. Een geweldige gedachte. 

Het invoeren van het IBAN nummer voor de inning 
van de contributie heeft gelukkig niet tot heel veel 
extra werk geleid. Indien u dit schrijven ontvangt 
of beziet, is de contributie van uw rekening afge-
schreven.

Ook indien u het vorenstaande leest, is het nieuwe 
jaar nabij. Het bestuur hoopt voor u, dat 2015 een 
jaar wordt en dan natuurlijk in positieve zin, om 
nooit te vergeten en dat daarnaast velen daar deel-
genoot van mogen zijn.

Herman van Sambeek

IJsclub Uitgeest
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Nieuwe rubriek op onze website
Op de website van IJsclub Uitgeest (www.ijsclubuitgeest.nl) is een nieuwe rubriek 
geplaatst. Deze rubriek heet ‘Vraag & aanbod’.
Je kunt hier schaats-, skeeler- of fietskleding en -onderdelen etc. aanbieden of vra-
gen. 

Hoe het werkt bij het aanbieden:

Je stuurt een mail naar vraagenaanbod@ijsclubuitgeest.nl met het object dat jij te koop wilt aanbieden. 
Stuur eventueel een foto en prijs mee, zodat de koper een duidelijk beeld heeft. Het emailadres en tele-
foonnummer waar een potentiële koper op kan reageren, stuur je ook mee. 

Je aanvraag komt binnen bij de redactie van de website, na de controle wordt het op de website geplaatst 
en zal je daar bericht van krijgen.

Hoe werkt het bij het vragen: 

Ben je op zoek naar een paar schaatsen van maat 40? Mail deze vraag dan met je gegevens naar vraagen-
aanbod@ijsclubuitgeest.nl. Na controle zal je vraag zo snel mogelijk op de website geplaatst worden. 

Vragen?
Bel me maar
Peter op 06 50288786
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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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Bij openstelling van de landijsbaan is jullie assistentie hard nodig bij de vele werkzaamheden op en rond 
de ijsbaan. Zoals altijd doen wij hierbij een beroep op de trainingsgroepsleden (vanaf jongens junior B en 
dames junior A). Het groepshoofd van elke groep zorgt ervoor dat iedereen komt van zijn groep.
• Indien de ijsbaan open gaat voor het publiek wordt het groepshoofd van elke groep de avond van te-

voren gebeld door de ijsmeester: Koen van Egmond.
• In principe geldt dag 1 = groep 1, dag 2 = groep 2, etc. Als er meer dan vier dagen zijn waarop de 

ijsbaan open is, begint de telling opnieuw: dag 5 = groep 1, etc. 
• Indien je verhinderd bent, graag ruilen met een groepslid van een andere groep. Dit regel je zelf.
• Sta je niet in één van deze groepen, je bent altijd welkom om te helpen. Net als dat je ook op de   

andere dagen dat de ijsbaan open is, kan helpen i.p.v. alleen de ingedeelde dag.

De taken zijn:
• Kaartverkoop
• Helpen in de kantine
• Helpen bij het schaatsen slijpen
• Toezicht op het gebruik van het ijs
• Verzorgen van het ijs
• Opruimen van de spullen na sluiting

Baanverzorging(landijsbaan)
schema 2014/2015
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Kamp in Zandvoort
Op 26 september was het zover: De jeugd van IJsclub Uitgeest mocht eindelijk op 
kamp! Dit jaar hebben wij besloten naar Zandvoort te gaan. Vrijdagmiddag verza-
melden we om 16.00 uur bij het Cor Groen Honk om met auto’s te vertrekken naar 
onze bestemming. 

Aangekomen op de locatie, een scoutinggebouw, zijn we eerst de spullen gaan uitladen en hebben al-
lemaal de beste slaapplek uitgekozen. Daarna hebben we patat gegeten en zijn we een kampvuur gaan 
maken. Bij het kampvuur werd er een heel eng verhaal verteld waarna wij een mysterie moesten oplossen 
in het bos.. Spannend! 

Zaterdagochtend moch-
ten we uitslapen en na 
het ontbijt hebben we 
een spel gedaan in het 
bos. Het was prachtig 
weer dus de rest van 
de dag zijn we naar 
het strand geweest. Er 
waren surfplanken mee 
dus Mike en Sanne heb-
ben ons leren surfen. 
Toen wij terug kwamen 
van het strand stonden 
er heerlijke wraps voor 
ons klaar. 

‘s Avonds hebben we eerst 
fantastische acts gezien bij 
de bonte avond en daarna 
heeft er nog een dropping 
plaatsgevonden. 
Een heel vol weekend dus! 
Zondag was iedereen dan 
ook heel erg moe en hebben 
we besloten na het opruimen 
naar huis te gaan. Ik vond 
het een super leuk weekend 
met zijn allen en troffen we 
het met heel mooi weer. 
        Bonnie de Vries
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Surfen op het strand van 
Zandvoort
Tijdens het jeugdkamp verbleven we met zijn allen in een scoutinggebouw in Zandvoort. Als je aan mij 
vraagt waar ik aan denk bij Zandvoort is dat natuurlijk het strand en de zee! Omdat het strand op loopaf-
stand van het scoutinggebouw was, kwam al snel het idee om daar gezellig een middagje heen te gaan. 
Om ook nog wat sportiefs te doen tijdens het kamp, gingen er een stapel surfplanken mee op het dak van 
de auto. Ondanks dat het al september was, was het nog hartstikke lekker weer. 

Zaterdagmiddag vertrokken we dan ook met de hele groep voor een dagje strand. We waren nog maar net 
aangekomen en de zwembroeken en bikini’s kwamen al tevoorschijn om vervolgens de zee in te springen. 
De kinderen vonden het erg leuk om het surfen een keer te proberen. Nadat ze in een surfpak waren gehe-
sen, gaf Mike eerst een surfles op het ‘droge’. Hoe lig je op zo’n plank en hoe sta je op? Toen dit een beetje 
duidelijk was gingen we het water in. Doordat we vijf surfplanken meehadden en de kinderen een beetje 
afwisselden, kwam iedereen aan de beurt om het surfen uit te proberen. Al snel zagen we de eersten die 
konden staan en dat iedereen er veel plezier in had. Met een klein beetje hulp lukte het uiteindelijk bijna 
iedereen om mee te peddelen met een golf, om uiteindelijk te kunnen staan. 

Ruim twee uur later gingen we pas uit de zee om even lekker wat te eten en te drinken. De rest van de 
middag bestond uit spelletjes doen zoals trefbal, lummelen en elkaar ingraven. Met een beetje kleur op 
onze gezichten van de zon die de hele dag scheen, gingen we na een geslaagde middag weer terug om 
bij het scoutinggebouw lekker avond te eten.

Sanne Veenboer
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Vroege vogels
Mag ik jullie even de “Vroege vogels” voorstellen: (van links naar rechts op de foto) 
Patrick Roelands, Bram Ursem, Thomas Jongejans, Kris Aardenburg, Hamish Castri-
cum, Rosa den Elsen en Mike Roelands. 

Zij staan elke zaterdag in alle vroegte op om in het 
donker naar de ijsbaan in Alkmaar te rijden. Al om 
7:25 zijn zij aanwezig om samen de warming-up 
te beginnen. Een rondje om de baan inlopen, wat 
rekken en strekken en wat coördinatie schaatsoe-
feningen. Hierna zijn ze echt wakker, trekken snel 
hun schaatsen aan en stappen zodra de Zambonie 
(luisterend naar de naam “Eice Bear”) het ijs heeft 
gedweild om 7:50 het ijs op. Nadat ze zelf ingere-
den hebben, verzamelen we. We starten altijd ge-
zamenlijk met 2 x 4 ronden in een treintje rijden. 
Dit om te leren achter elkaar en in elkaars tem-
po te schaatsen. Nog even 4 steigerungen om de 
snelheid er even lekker in te krijgen. En dan gaan 
we over naar de technische schaatsoefeningen; zij-
waartse afzet, armbeweging, diep zitten, recht op 
de schaats staan en het aller moeilijkste, de bocht 
door. 

Afsluitend van de training nog even knallen in de 
bochten of een estafette waarbij ik gezien het ze-
vental ook nog aan het bak moet. Moe en voldaan 
stappen zij dan om 9:00 uur van het ijs af. De 
schaatsen uit, even afdrogen en dan snel naar de 
auto en naar huis. Het is voor mij als trainer altijd 
weer een uitdaging om alle trucen uit de kast te 
halen om van deze vroege vogels goede schaatsers 
te maken. Maar zoals de foto al laat zien staat hier 
een groep enthousiastelingen waarbij dit zeker gaat 
lukken. Elke week zie ik weer verbeteringen en de 
resultaten zijn zichtbaar in de tijden van de lange-
baanwedstrijden. Houd de “Vroege vogels” in de 
gaten, jullie gaan er vast meer van horen.

Kees Molenaar
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Principe en techniek 

Schaatsen is mogelijk doordat het ijzer onder de schoen met weinig wrijving over het ijs kan glijden. 
Een schaatser kan sturen door de schaats te kantelen, waardoor de rand van het ijzer in het ijs ‘graaft’. 
Hierdoor verandert de wrijving en is het mogelijk om van richting te veranderen.

Een goed uitgevoerde schaatsslag is een vloeiende beweging waarbij de onderstaande stappen in elkaar 
overgaan:

1. Afzet met linkerbeen / valbeweging naar rechts
2. Neerzetten rechterbeen / achterlangs bijhalen linkerbeen
3. Afzet met rechterbeen / valbeweging naar links
4. Neerzetten linkerbeen / achterlangs bijhalen rechterbeen

Bovenstaande beweging wordt alleen gebruikt om rechtuit te schaatsen. 
Bij het nemen van een bocht maken schaatsers een zogenaamde overstap, ook wel pootje over  genoemd. 
Hierbij wordt afgezet met het rechterbeen, dat vervolgens voorlangs over het linkerbeen wordt geplaatst. 
Na het strekken van het linkerbeen wordt dit been naast het rechterbeen neergezet, waarna de cyclus 
weer opnieuw begint.

Martina Sâblikovä tijdens het maken van een overstap
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De Doorgeefpen
Wat is je naam:                                                       Stijn Tromp
Wat is je adres:                                                        Hoefblad 6
Wat is je geboorteplaats:                                           Beverwijk
Hoe oud ben je nu:                                                    13 jaar
Heb je nog broers/zussen:                                        1 zusje; Rianne
Wat zijn je hobby’s:                                                    Voetbal, kickboksen en schaatsen.

Op welke school zit je nu:                                         Jac P. Thijsse College, Castricum
Wat is je lievelingseten:                                             Pasta   
Voor welk tv-programma blijf je thuis:                      Champions League (voetbal) 
Wie is je idool:                                                          Thierry Henry   
Van wat voor muziek houd je:                                    Rap, R&B en House
Wat zou je doen met 1 miljoen:                                  Op vakantie gaan

Welke sporten beoefen je nog meer naast
schaatsen:          Voetbal en kickboksen.
Waarom heb je gekozen voor schaatsen:         Omdat ik het een leuke sport vond  
      
Je hebt een hekel aan:                                              Huiswerk maken  
Je kunt genieten van:                                                Voetbal 

Wat zou je ooit nog wel eens willen doen:                 Paragliden 
Je zou eventueel emigreren naar:                  Brazilië
Je hebt bewondering voor:                          -
Je kunt absoluut niet:                                    -
Wie is je favoriete schaatser:                             Sven Kramer
Wat wil je later worden:                                            Fysiotherapeut

Wat is je favoriete vakantie bestemming:       Frankrijk
Hoe lang zit je al op schaatsen:        3 jaar
Wat is je leukste kamp ervaring:                        niet op 
       kamp 
       geweest

Aan wie geef je de pen door:

                        Bram Ursem
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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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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. Uiteindelijk 
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 woorden: 
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 ma-
rathon had de vorige avond de HC op set-up laten staan, ja dat kunnen wij niet oplossen een bijkomend 
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.   

Aad Tock 
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1  100 meter.

Nr Deelnemer Cat Tijd Punten Achter Info

1 Kris Aardenburg HC1 14.96 74.800 PB 

2 Rosa den Elsen DPD 15.20 76.000 1.200 PB 

3 Brian Bloedjes HPA 15.70 78.500 3.700

4 Leon Schot HPD 15.85 79.250 4.450 PB 

5 Thijs van Tol HPA 16.12 80.600 5.800  

2  500 meter.

Nr Deelnemer Cat Tijd Punten Achter Info

1 Ruud van Egmond HN3 41.80 41.800

2 Stefan Schot HC2 46.61 46.610 4.810

3 Benno van Tol H45 48.30 48.300 6.500

4 Kees Molenaar H55 48.35 48.350 6.550

5 Sanne Veenboer DN2 48.36 48.360 6.560

6 Marjolein Weeland DB1 50.80 50.800 9.000

7 Marco Schot HPA 51.13 51.130 9.330 PB 

8 Jamie de Vries DA1 53.01 53.010 11.210

9 Femke Jongenotter DB1 53.69 53.690 11.890

10 Roos de Boer DPA 53.78 53.780 11.980 PB 

11 Nicky Thelose DN3 54.46 54.460 12.660

12 Paul Snijder HB2 55.50 55.500 13.700

13 Stan de Vries HB2 56.67 56.670 14.870

14 Luna den Elsen DPA 58.40 58.400 16.600 PB 

15 Brian Bloedjes HPA 1:02.41 62.410 20.610 PB 

16 Esmee Walsmit DC1 1:04.86 64.860 23.060

17 Rosa den Elsen DPD 1:10.63 70.630 28.830 PB 

18 Thijs van Tol HPA 1:12.21 72.210 30.410

19 Kris Aardenburg HC1 1:13.34 73.340 31.540 FL 

20 Leon Schot HPD 1:18.35 78.350 36.550 PB  

3  1000 meter.

Nr Deelnemer Cat Tijd Punten Achter Info

1 Ruud van Egmond HN3 1:24.89 42.445

2 Stefan Schot HC2 1:34.31 47.155 4.710

3 Benno van Tol H45 1:34.90 47.450 5.005

4 Kees Molenaar H55 1:38.49 49.245 6.800

5 Sanne Veenboer DN2 1:40.53 50.265 7.820

6 Marjolein Weeland DB1 1:43.78 51.890 9.445

7 Marco Schot HPA 1:43.86 51.930 9.485 MT 

8 Jamie de Vries DA1 1:48.36 54.180 11.735 MT 

9 Femke Jongenotter DB1 1:49.96 54.980 12.535

10 Nicky Thelose DN3 1:52.63 56.315 13.870

11 Paul Snijder HB2 1:57.78 58.890 16.445 PB 

12 Stan de Vries HB2 2:01.28 60.640 18.195

13 Roos de Boer DPA 2:03.52 61.760 19.315 MT 

14 Luna den Elsen DPA 2:05.83 62.915 20.470 MT 

15 Esmee Walsmit DC1 2:19.91 69.955 27.510  

Wedstrijddatum 19-10-2014
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Wedstrijddatum:

Uitgeester 300m 500m 700m 1500m
Naam Cat Tijd Info Tijd Info Tijd Info Tijd Info

Ruud van Egmond HN3 41.46 MT 

Stefan Schot HC2 45.38 PB 2:24.89

Willem Brantjes H55 45.74 2:26.77

Nancy Molenaar DSA 46.91 2:34.86

Kees Molenaar H55 46.92 2:26.79

Sanne Veenboer DN2 47.36 PB 2:39.50

Benno van Tol H45 47.81 2:23.94 MT 

Marco Schot HPA 49.81 PB 1:11.25 PB 

Marjolein Weeland DB1 50.25 2:41.27 PB 

Jamie de Vries DA1 50.91 PB 2:48.38 PB  

Roos de Boer DPA 51.76 PB 1:19.75 PB 

Femke Jongenotter DB1 52.25 2:46.98

Nicky Thelose DN3 53.42

Paul Snijder HB2 53.76 PB 1:17.25 PB 

Esmee Walsmit DC1 59.71 1:23.20 PB 

Sjoerd Rienks HC2 59.91 PB 1:26.93 PB 

Brian Bloedjes HPA 1:01.22 PB 1:28.61 PB 

Wouter Rienks HB2 1:04.73 PB 1:33.33 PB  

Bram Ursem HC1 1:06.40 1:28.43 PB 

Thijs van Tol HPA 1:06.90 1:30.22 PB 

Thomas Jongejans HPA 42.19 PB 1:09.12 PB 

Patrick Roelands HPB 40.84 PB 1:09.68 PB 

Kris Aardenburg HC1 1:10.87 1:29.47 PB 

Leon Schot HPD 49.52 PB  1:11.80 PB 

Mike Roelands HPB 41.49 PB 1:15.22 PB  

11-1-2014

Wedstrijddatum: 15-11-2015

Uitgeester 100m 300m 500m 1500m
Naam Cat Tijd Info Tijd Info Tijd Info Tijd Info

Sanne Veenboer DN2 12.03 MT 30.21

Kees Molenaar H55 12.35 MT 30.47 2:26.81

Jamie de Vries DA1 12.82 MT 32.61 PB 

Marjolein Weeland DB1 12.89 MT 31.72 PB 49.96 MT 

Paul Snijder HB2 12.89 MT 33.80 PB 

Roos de Boer DPA 12.94 MT 32.30 PB 

Marco Schot HPA 12.96 MT 31.82 PB 

Joni Krom DA1 13.09 MT 33.16 PB 

Luna den Elsen DPA 13.35 MT 35.36 PB 

Bram Ursem HC1 13.38 MT 37.78 PB 

Nicky Thelose DN3 13.49 MT 32.94

Femke Jongenotter DB1 13.92 MT 32.99 PB 52.39 MT 

Kris Aardenburg HC1 14.06 MT 38.66 PB 

Sjoerd Rienks HC2 14.13 MT 36.20 PB 

Kelly Zonneveld DB2 14.20 MT 36.57 PB 

Patrick Roelands HPB 14.45 MT 39.34 PB 

Rosa den Elsen DPD 14.49 MT 40.89 PB 

Brian Bloedjes HPA 14.64 MT 38.20 PB 

Esmee Walsmit DC1 15.07 MT 37.44

Wouter Rienks HB2 15.10 MT 39.12 PB 

Thijs van Tol HPA 15.28 MT 1:02.67 MT  

Leon Schot HPD 15.34 MT 42.29 PB 

Mike Roelands HPB 15.48 MT 42.07

Thomas Jongejans HPA 15.53 MT 41.33 PB 

Hamish Castricum HPA 15.55 MT  43.23 PB  

Ruud van Egmond HN3 41.62 MT 2:04.88 PB 

Stefan Schot HC2 44.80 MT 2:22.32 PB 

Nancy Molenaar DSA 47.30 MT 2:31.23  
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Marathonschaatsen in Alkmaar
Dit jaar doe ik voor het eerst mee aan de marathonavonden op vrijdagavond in Alkmaar. Ik heb 2 jaar ge-
leden al samen met Joni Krom een paar keer mee gedaan op donderdagavond, maar daar zijn we snel mee 
gestopt. Dat vonden we jammer en zijn nu toch weer begonnen maar dan op de vrijdag bij de dames 2. 

Voor degene die niet weten wat een marathon inhoud: wij rijden in een groep met ongeveer 25 meiden, 
20 rondjes achter elkaar. Iedereen rijdt voor zichzelf. Ik vind het super leuk om te doen en rijd vaak samen 
met Pauline, Joni en Kim. Ook rijden er nog een paar meiden van Castricum bij ons. Sanne, Nancy en Jo-
sine rijden bij ons in de groep maar die gaan allemaal een stukje harder dan wij. En dat maakt natuurlijk 
helemaal niet uit want meedoen is belangrijker dan winnen!!

Jamie de Vries 
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Wist u dat…
- Ruben na elke training trots laat zien dat hij een koekje in zijn tas heeft?
- Dit een speciaal koekje is?
- Omdat hij dit speciale koekje elke week van zijn vriendin Nicky krijgt?
- Ruben nu zelf ook een bidon limonade bij zijn koekje krijgt?
- Iedereen toch wel stiekem deze luxe wilt? 

- De kinderen/jongeren op boeven pad waren tijdens het kamp in Zandvoort?
- Één van de leiding al lag te slapen terwijl iedereen nog bij het kampvuur zat?
- De kinderen met elkaar een plan bedachten om de slapende leiding wakker te maken?
- Dit gedaan werd door de muziek erg hard aan te zetten?
- Niemand dus wist dat je slapende ‘honden’ maar beter niet wakker moet maken?
- Wij niet bedoelen dat de desbetreffende leiding een hond is?
- Dat uiteindelijk de jongeren meer schrokken van de wakker geworden leiding dan dat de leiding 

van de muziek schrok?
- De slapende leiding de volgende dag wraak nam?
- Hij namelijk bij het ochtendspel vla over een van de jongeren gooide?
- Stan hier toch niet zo blij mee was?
- Maar Ruud zijn lol niet op kon?

- Er dit jaar weer twee nieuwe meiden van IJsclub Uitgeest mee zijn gaan doen met de marathon op 
vrijdagavond?

- Dit Jamie de Vries en Joni Krom zijn?
- Beiden de eerste keer al meteen lieten zien wat zij in hun mars hebben?
- En dat enkele oudere dames toch weer iets meer hun best moeten gaan doen?
- De Dames2 van de vrijdagavond marathon tegenwoordig wel erg groot is geworden?
- Hier elke marathon ongeveer 20 tot 30 meiden meerijden?
- Veel meiden van IJsclub Uitgeest hier toch niet zo blij mee zijn?
- Hierdoor voor hun namelijk geen punten meer worden gescoord?
- Zij eigenlijk ook van mening zijn dat er een Dames3 moet worden aangeschaft?
- Josine, Pauline, Kim, Jamie en Joni dan niet meer voor de poedelprijs hoeven te strijden?
- Maar ook echt onderling om de meeste punten kunnen gaan rijden? 
- Kim ook weer terug is van weggeweest? 
- Sommigen hier heel erg blij mee zijn?

- Er nog een paar extra fanatieke meiden op de ijsclub zitten?
- Dit Pauline, Bonnie en Josine zijn?
- Zij namelijk laatst meegedaan hebben met de Duathlon?
- Ze eerst 5 kilometer moesten hardlopen?
- En vervolgens 11 km moesten schaatsen?
- Dit 27 rondjes zijn? 
- Het geen gemakkelijk karwei was voor de meiden?
- Je wel zware benen hebt nadat je 5km hebt hardgelopen? 
- Het dan dus extra moeilijk maakt om nog eens 11 km te schaatsen?
- Maar de meiden dit heel goed hebben gedaan!?

- De volgende deadline voor het clubblad 1 april 2015 is?
- De redactie van het clubblad jullie geweldige feestdagen en een koud en mooi 2015 toewenst? 
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