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alkmaar

Speciale bijlage i alkmaar op zondag i 4 oktober 2015

Speciaal voor 

kinderen:

discoschaatsen en 

spelletjesmiddag

Vakantieprogramma’s zie onze website

Spelletjesmiddag iedere woensdagmiddag in de ijshal

discoschaatsen elke vrijdag van 16:45 tot 22:00 uur in de ijshal 

buffelavonden 5 avonden, data zie onze website

Wannabe buffels 5 ochtenden, data zie onze website

Wintertijdchallenge nacht van 24 op 25 oktober om 02:00 uur

Schaatsruilbeurs zaterdag 31 oktober, 15:30 uur

nk junioren all-round 12 - 14 februari

Finale marathon cup zaterdag 20 februari

11-Stedentocht zondag 28 februari

Schaats4daagse 29 februari - 4 maart

60 van de Weissensee  zaterdag 5 maart

ijSbaan open op 
10 oktober

het nieuwe schaatsseizoen van de meent staat voor de deur! op zaterdag 10 oktober wordt de 
ijsbaan feestelijk geopend door ireen W31 en ireen W32 voor een seizoen vol schaatsactiviteiten. 
tot en met zondag 13 maart biedt de meent een gevarieerd programma met voor ieder wat wils. in 
deze krant vind je informatie over de ijsbaan, diverse activiteiten, verschillende schaatsdisciplines,  
de verenigingen en clubs die hier schaatsen en onze partners Sportshop Slikker en Schaatsschool 
in balans. We heten je graag weer van harte welkom! 

lees meer op pagina 5lees meer op pagina 5

curling: met vrienden, 

familie of collega’s

lees meer op pagina 3

Wintertijdchallenge

Spieren voor spieren

een Seizoen Vol actiViteiten! kortingSactie
openingSWeekend

agenda 2015-2016

aan het programma wordt volop gewerkt. kijk voor actuele openingstijden en een overzicht van alle 
evenementen op www.demeentalkmaar.nl/ijsbaan. 

10-rittenkaart tot 17 jaar  
€ 3,60 korting nu voor € 32,40

25-rittenkaart tot 17 jaar 

€ 8,00 korting nu voor € 72,00

10-rittenkaart  
€ 4,95 korting nu voor € 44,55

25-rittenkaart  
€ 11,00 korting nu voor € 99,00

De 10- en 25-rittenkaarten zijn geldig 
gedurende het lopende seizoen en het
volgende seizoen. 

Excl. eenmalige paskosten à € 5,00
Geldig op 10 en 11 oktober
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jeugdschaatsen op 
zaterdagochtend
alle kinderen uit de regio alkmaar en omstreken krijgen de 
mogelijkheid om op zaterdagochtend op een leuke en leer-
zame manier de beginselen van het schaatsen te leren. Van 
9.00 tot 12.00 uur zijn er veel verenigingen die kinderen 
van groep 4 t/m 8 op een speelse manier schaats-les geven 
op ijsbaan De meent. Dit zijn publieksvrije uren, er zijn dus 
géén (volwassen) recreatie schaatsers op het ijs. 

Verspreid over de buitenbaan van de 400m baan heb-
ben alle lesgroepen hun eigen stuk ijs waar ze alle oefe- 
ningen kunnen doen. De binnenbaan wordt gebruikt voor het  
rondes rijden. Doordat er geen (volwassen) vrij schaatsers 
rondrijden is het op de baan veel veiliger voor de kinderen 
om te schaatsen. tijdens de schaatslessen wordt onder 
andere ingegaan op het vallen & opstaan, het recht op de 
schaatsen staan, de schaatshouding, de afzet en het boch-
ten rijden. aan het einde van de reeks lessen krijgt ieder 
kind een diploma. kijk gerust eens op de website van de ver-
eniging bij u in de buurt om te kijken wat het jeugdschaat-
sen inhoud. sinds een jaar worden er voor de kinderen ook 
verschillende clinics georganiseerd, waarbij ze kennis maken 
met het shorttracken, marathon-rijden en kunstrijden. Ver-
der mogen alle kinderen twee keer per seizoen mee doen 
aan een echte wedstrijd. Zo kunnen ze alvast even ruiken 
aan de wereld van sven kramer en ireen wüst!

leren kunstrijden op de meent kan alleen bij de afdeling 
kunstrijden van de alkmaarsche ijsclub. de leden komen 
uit de gehele regio alkmaar en verder. 

Schaatslessen
op zaterdagmorgen en dinsdagmiddag en -avond bieden wij les-
uren aan de jeugd in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar en de recreatieve 
schaatser vanaf 16 jaar. er wordt les gegeven aan een gevarieerde 
groep van beginnende en gevorderde schaatsers in de ijshal. De 
lessen en level-indeling volgen het internationale learn-to-skate 
programma. 

kunstrijden een koud kunstje? kom het uitproberen met ons pro-
beerpakket: 4 lessen voor 35,- (jeugd) of 55,- (vanaf 16 jaar) via 
www.alkmaarscheijsclub.nl 

Wedstrijden
De wedstrijdrijders komen uit op regionale en (inter)nationale 
wedstrijden. startende wedstrijdrijders beginnen in de bokaal-
klasse. De eerste wedstrijd van het seizoen is de waagbokaal op 
13 december op ijsbaan De meent. U bent van harte uitgenodigd 
om te komen kijken! ook altijd al een kur willen rijden of zijn uw 
kinderen geïnteresseerd? neem dan contact op met de alkmaarse 
iJsclub. wedstrijdrijders die zeven enkelsprongen beheersen, heb-
ben na behalen van knsB-testen toegang tot de landelijke knsB 
of nk wedstrijden. Dit winterseizoen heeft de alkmaarsche iJsclub 
14 schaatsers die op dit niveau uitkomen.

Voor elk wat wils!
op ijsbaan De meent zijn alle disciplines vertegenwoordigd. 
of je nu wilt kunstrijden, priksleeën of een marathon schaat-
ser bent, er is van alles mogelijk. kijk voor een volledig over-
zicht van alle verenigingen die schaatsen op onze baan op 
www.demeentalkmaar.nl.

G-schaatsen
onderdeel van de alkmaarse iJsclub is Zoeff, de afdeling voor 
het G-schaatsen voor sporters met een beperking. Zoeff be-
geleidt al dertig jaar schaatsers met een verstandelijke en/of 
lichamelijke handicap. Van jong tot oud; de één schuifelt achter 
een schaatsrekje, de ander rijdt verbluffende tijden. maar al-
lemaal kunnen ze rekenen op de aandacht en steun van vol-
doende en ervaren trainers. leren schaatsen, vrij bewegen en 
plezier maken, daar gaat het om.

lange baan, korte 
baan, supersprint
De bekendste schaatsvorm is ongetwijfeld het hardrijden op 
de langebaan. Het langebaanschaatsen werd als wedstrijd-
vorm al beoefend voordat de knsB in 1882 werd opgericht. 
Het langebaanschaatsen kent de volgende afstanden: 100, 
500, 1000, 1500, 3000, 5000, 10.000 meter en ploegenach-
tervolging. korte baan en supersprint zijn disciplines voor de 
echte snelheidsduivels. Je kunt hiervoor terecht bij een van de 
verengingen.

marathon
wat maakt het marathonschaatsen zo leuk? wat is er aan om je 
helemaal de tandjes te rijden? De echte marathon schaatsers 
weten het antwoord: De voldoening dat je door het schaatsen 
een lichamelijke en vooral geestelijke overwinning kunt beha-
len. iedereen kan meedoen, op zijn eigen niveau. 

priksleeën
priksleeën is een van de oudste nederlandse sporten. De slee-
en van tegenwoordig zijn sterk verbeterd. priksleeën is een ge-
makkelijke manier om heerlijk snel over het ijs te vliegen. Het 
bovenlichaam, de armen én de longinhoud krijgen een flinke 
training. 
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op zaterdagavond traint de trainingsgroep van de landelijke Ver-
eniging van schoonrijders in alkmaar. De schoonrijders trainen 
van 19:00 tot 21:00 uur, in een gezellige ambiance in de ijshal 
van De meent. De groep bestaat op het moment uit zo’n 30 ac-
tieve leden. De training bestaat uit een uur trainen onder leiding 
van wisselende, geschoolde, trainers. na de dweilpauze is er tijd 
om zelfstandig te rijden.

schoonrijden is een vorm van voorwaarts schaatsen waarbij de 
schaatser beurtelings op één schaats op de binnen- en buiten-
kant van het schaatsijzer rijdt. Hierdoor maakt de schaatser in een 
vloeiende beweging grote bogen over de breedte van de baan. 
Het is zaak om de bogen zo mooi mogelijk te rijden waarbij voor-
al gelet wordt op de houding, de helling en de techniek van het 
schaatsen. er zijn verschillende combinaties mogelijk voor het uit-
voeren van deze bogen, dat kan zowel individueel, als paar, in een 
viertal of in een zestal. Het rijden met een partner of aan de stok 
maakt het mogelijk de sport als beginner snel onder de knie te 
krijgen. Het belangrijkste is natuurlijk om vooral heel veel plezier 
te hebben in het bedrijven van deze mooie sport!

geïnteresseerden.
Het is altijd mogelijk om bij ons te komen schaatsen, de eerst 

twee keer mag u gratis meerijden als u het van te voren laat we-
ten kunnen wij een paar leenschaatsen voor u regelen. 

Wanneer
Van 10 oktober 2015 tot en met 12 maart 2016 op de zaterdag-
avonden van 19:00 tot 21:00 uur.

kosten
De kosten voor een schaatsseizoen deelnemen aan de lVs trai-
ningsgroep alkmaar bedragen € 185,- euro. Hier komen de kosten 
voor het lVs-lidmaatschap bij.

informatie: 
marjolein porsius, tel. 0251-293000
www.schoonrijden.nu

Shorttrack
Voor shorttrack kun je in alkmaar terecht bij shorttrack alkmaar 
(sta). ongeacht leeftijd, schaatservaring en conditie kan je bij ons in 
een gezellige maar leerzame omgeving alles leren wat met de mooie 
shorttracksport te maken heeft. in de schaatsklas shorttrack ben je 
van harte welkom om de basistechnieken aan te komen leren van 
onze gediplomeerde trainers. De geoefende schaatser is welkom om 
te slijpen aan de bochtentechniek en aan deze schaatsdiscipline te 
proeven. mocht je dat willen kan je hiervandaan doorstromen naar 
één van onze wedstrijdgroepen.

Wat is shorttrack ?
shorttrack is de jongste telg onder de schaatsdisciplines en is inmid-
dels uitgegroeid tot de meest spectaculaire tak van de schaatssport. 
Het is een olympische sport die verreden wordt op een ovale 111,11 
meter lange shorttrackbaan met scherpe bochten. De boarding van 

de baan wordt voorzien van een baanbeveiliging. in de scherpe boch-
ten krijg je een flinke kracht te verduren, waardoor je zonder de juiste 
techniek gewoon rechtdoor zou gaan. op een 400- meterbaan on-
dervinden alleen de allersnelste sprinters iets vergelijkbaars. wed-
strijden worden verreden in meerdere heats met 4 tot 6 shorttrackers 
per heat. om de heats en uiteindelijk de wedstrijd te winnen zijn niet 
alleen snelheid maar ook een goede techniek en tactiek belangrijk. 
Hiermee bevat shorttrack alle componenten waaraan een moderne 
publiekssport moet voldoen: snelheid, spanning en sensatie!

Shorttrack kun je leren
shorttrack is een mengeling van techniek, behendigheid, tactiek, 
snelheid en conditie. Dit kun je leren op de trainingen bij onze club. 
we bieden trainingen aan voor de beginnende/startende schaatser, 
de gevorderde schaatser en schaatsers die hun bochten techniek 
willen verbeteren. Dit altijd met shorttrack als invalshoek, dus ook 
wedstrijdjes komen aan de orde. spelenderwijs bevorderen de trai-
ners het plezier in het shorttrack en verbeteren ze de prestaties van 
de diverse trainingsgroepen.

Shorttracken iets voor jou?
shorttrack is voor iedereen die van snelheid en spektakel houdt. Ben 
je enthousiast geworden en heb je belangstelling? kom dan eens kij-
ken naar een van de trainingen van sta in ijsal De meent in alkmaar.

Voor trainingen van shorttrack alkmaar kun je terecht in de ijshal 
van De meent op:
maandag:  18:20 – 19:20 (schaatsen voor Jong & oud)
maandag:  19:30 – 20:30 
woensdag: 18:00 – 19:00
Voor informatie, inschrijven of een proeftraining mail met info@
shorttrackalkmaar.nl of voorzitter@shorttrackalkmaar.nl of bezoek 
onze website: http://www.shorttrackalkmaar.nl/

kunstrijden een koud kunstje? 
kom het proberen!

kalender ijshal de meent:
• waagbokaal 
 zondag 13 december 8:00-13:00
 toegang gratis

• winterimprovisatieshow 
 zaterdag  2 januari 17:30-19:30
 toegang gratis

• knsB testrijden
 Zondag 28 februari 8:00-13:00

• Zaterdag 12 maart
 reservering club of gewestelijk kampioenschap

Schoonrijden in 
alkmaar
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“een heerlijk idee toch, zonder blaren, zere en-
kels en last van uw rug- een schaatstoertocht 
door de schitterende polders van noord Hol-
land kunnen rijden… bij schaats- en skeeler-
school in Balans bent u hiervoor aan het juiste 
adres! 
wiJ GaranDeren sCHaatspleZier Voor 
ieDereen!”

cUrSUSSen Voor VolWaSSenen
wij verzorgen 7 dagen per week, ’s ochtends, 
’s middags en ’s avonds, allerlei schaatscur-
sussen voor volwassenen. Bent u een begin-
nend schaatser of vergevorderde ‘schaats-
crack’? Geen probleem! op alle tijden dat wij 
schaatslessen verzorgen zijn er verschillende 
nivogroepen op het ijs. onze leraren passen 
de oefenstof  aan aan elk nivo; dus zeker we-
ten voor ieder wat wils! 

Wij verzorgen o.a.
• 18w cursussen
• 9w cursussen
• schaatscursussen voor de echte beginners 

(eventueel met behulp van een zgn. rekje)
• Conditieschaatslessen & trimschaatslessen
• 5-weekse Bochtenclinics 
 
cUrSUSSen Voor de jeUgd
al onze jeugdschaatscursussen zijn bedoeld 
voor beginnende t/m vergevorderde schaat-
sertjes vanaf 6 jaar. op een leuke en speelse 
manier leren de kinderen de belangrijkste as-
pecten van de schaatstechniek. wij werken 
uiteraard in verschillende nivo- en leeftijd-
groepen. 

wij verzorgen onze jeugdschaatscursussen op 
de woensdagmiddagen, vrijdagmiddagen, za-
terdagmiddagen en zondagochtenden.

Wij verzorgen o.a.
• 18w cursussen
• 9w cursussen (start na de kerst)
• schaats- en ijshockeycursussen, - clinics en 

instuiven voor scholen

overige in balans wintercursussen
• ouder-kind schaatscursussen. ouders en 
 kinderen schaatsen op dezelfde dag en tijd.
• schaatscursussen voor kinderen van 
 13 t/m 16 jaar
• schaats- en ijshockeyclinics voor 
 (basis)scholen
• 3 en 4 daagse Vakantie-schaats-Clinics in 

de herfst-, kerst- en krokusvakantie. 
 Voor volwassenen en kinderen.
• iJshockeyclinics
• Curlingclinics
• kinderpartijtjes, schaatsen, ijshockeyen en/

of curling
• privélessen
• schaatsen slijpcursussen
• schaatsreizen naar Zweden
• familie-, groeps- en bedrijfsschaatsclinics 

en arrangementen. evt. gecombineerd met 
mountainbiken.

• popUlair deze winter, onze 2 weekse 
 opfriscursus: “try before you Glij” 

`liJkt Het U wat?` sCHroom Dan niet en 
Geef U VanDaaG noG op Voor Deelname 
aan ÉÉn Van onZe Vele CUrsUssen!

schaats- en skeelerschool in Balans 
terborchlaan 301, 1816 mH  alkmaar. 
t: 072 52 00 924
e: info@inbalansalkmaar.nl
i: www.inbalansalkmaar.nl

zaterdag 10 oktober: Start nieUWe 
SchaatScUrSUSSen bij SchaatS- en 
SkeelerSchool in balanS!

het nieuwe sportcomplex de meent is op 
het gebied van sportaccommodaties echt 
uniek in nederland. “het is uniek, zowel 
qua architectuur als door het multifuncti-
onele gebruik,” begint eddy bakker, mana-
ger exploitaties zijn verhaal. 

“Voor verschillende sporten zal alkmaar met De 
meent een sportaccommodatie kunnen bieden 
die op nationaal niveau de hoogste faciliteiten 
kan bieden. ook op europees niveau is dit een 
topaccommodatie. er zijn verschillende ruimtes 
die flexibel en variabel inzetbaar zijn en meerde-
re zalen verdeeld over meerdere etages,” aldus 
eddy Bakker. “De cateringvoorzieningen wor-
den verzorgd door de Vermaat Groep waardoor 
we elk evenement op niveau kunnen bedienen. 
Gezien de bereikbaarheid en het gratis parkeren 

is de locatie ook bij uitstek geschikt voor kleine 
vergaderingen.” 
eddy Bakker besluit lachend: “en er staan voor 
2016 al vele (sport) evenementen op de rol!” 

We gaan midden in de nacht, op het moment 
dat de klok een uur terug gaat, schaatsen, 
wandelen en bootcampen voor het goede 
doel!
 
in de nacht van 24 op 25 oktober, van 02:00 uur 
zomertijd tot 02:01 uur wintertijd (61 minuten) 
doen we mee met de wintertijd Challenge, spie-

ren voor spieren. naast langebaan schaatsen 
of kunstrijden, kun je deelnemen aan bootcamp 
van the Bootcampclub op het middenterrein of 
een uur wandelen rond de 400-meterbaan. De 
entree is gratis en het aanwezige personeel zal 
je als vrijwilliger aanmoedigen. 
kom ook in beweging voor het goede doel! 
meld je aan via www.wintertijdchallenge.nl.

dit zwemseizoen heeft de zwembad 
hoornse Vaart een speciale zwemoch-
tend voor 55+’ers geïntroduceerd: Seni-
or Fit. iedere woensdagochtend, van 9:00 
tot 12:00 uur. 

in het 25-meterbad en het golfslagbad wor-
den verschillende groepslessen gegeven in 

een gezellige en ontspannen sfeer. in beide 
baden kunt u ook zelf recreatief banen zwem-
men. er is een divers programma samenge-
steld zodat er voor iedereen, van elk niveau, 
wat te doen is. 
Uw kopje koffie of thee staat voor u klaar op 
het terras, kom een keer langs voor een gratis 
proefles! 

Buffelavonden 
Voor iedereen die het leuk vindt worden er 
dit seizoen diverse buffelavonden en och-
tenden georganiseerd. deze buffelavonden 
zijn een ideale opbouw om je voor te berei-
den op mogelijk natuurijs of een alternatie-
ve tocht in oostenrijk of zweden.

meedoen aan de buffelavond is een kwestie 
van schaatsen, doorschaatsen en verder schaat-
sen. iedere avond loopt het aantal rondes dat 
wordt geschaatst, zonder dat tussentijds wordt 
gestopt, steeds iets op. naast de bekende buf-
felavonden worden er, in samenwerking met 
schaatsschool in Balans, ook buffelochtenden 
georganiseerd. Zowel het aantal ronden alsook 

het tempo ligt op deze ochtenden iets lager dan 
op de reguliere buffelavonden. 
De data van de buffelavonden zijn te vinden op 
www.demeentalkmaar.nl. Daag jezelf uit en doe 
een keer mee! 

Wintertijd challenge

de meent, een uniek 
Sportcomplex!

Senior Fit (55+) 

in balans!
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Hotel Zuiderduin  Zeeweg 52  Egmond aan Zee  www.luckystrikebowling.nl

zondag 1 nov.  13.00 - 18.00 uur

• 1 uur bowlen
• Heksendrankje
• Cupcake of muffin
• Kom verkleed en ontvang een griezelcadeautje!

€ 5,50
  p.p. (vanaf 5 pers.)

€ 8,00

  p.p. (vanaf 5 pers.)

Reserveer   als je durft 

via 072 750 2040   
( (

halloween         

            bowlen
zaterdag 31 okt.  20.00 - 00.00 uur

• 1 uur bowlen
• 1x bitterganituur
• 2x drankje (frisdrank, bier of wijn)
• Deze avond wordt er gruwelijk gedraaid door DJ’s Timber & Ties 

Dress code: Halloween Horror (dress to impress)

Sauna Center Zuiderduin
Zeeweg 52  Egmond aan Zee  -  072 750 2063  -  www.zuiderduin.nl       Dagelijks geopend: 10.00  -  23.30 uur

Member Card Actie!

Sauna Zuiderduin

Eénmalige registratiekosten € 25,00 p.p.

Daarna per saunabezoek slechts € 12,50 p.p.

Normaal € 17,50 p.p. 

De member card is geldig tot 1-1-2018.

Even lekker ontspannen!
Kom en geniet van a l  onze luxe faci l i te iten .
Zwembad, Turks stoombad, Japanse baden

whir lpoo l  en d iverse Finse sauna’s
Graag tot z iens!

ZZ

Egmond aan Zee 

online verkoop: findermasters.nl  -  hotelarrangement: zuiderduin.nl

4-6 dec. 2015 WERELDTOP DARTS
in Hotel Zuiderduin Egmond aan Zee

    Alkmaar    
    Merv’s Sportcafé
    Scharlo 33
    06-30790197

    Egmond aan Zee
    Hotel Zuiderduin
    Zeeweg 52 
    072-7502000

  Heerhugowaard
  Café de Swan
  Middenweg 178 
  072-5711309

Noord-Scharwoude
Prima Darts
Dorpsstraat 614
06-25161484

   Obdam
   Nelly’s Café
   Dorpsstraat 152
   0226-454143

Schagen
Start 2 Dart
Noord 96
0224-531377

____________________________________________________Verkoopadressen_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

vrijdagavond
zaterdagmiddag
zaterdagavond
zat. middag en avond
zondagmiddag
passe partout

€ 12,50

€ 12,50

€ 20,00

€ 27,50

€ 20,00

€ 55,00
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Sportshop Slikker
Welkom in het nieuwe schaatsseizoen waarin er veel positieve veranderingen staan te 
gebeuren. zo ook voor ons; de enthousiaste medewerkers van Sportshop Slikker. Wordt 
er dit seizoen nog gestart in de tijdelijke locatie aan de buitenzijde van de ijsbaan, hal-
verwege het seizoen nemen wij onze intrek in het prachtige, nieuwe winkelpand aan 
de voorzijde bij de vernieuwde hoofdentree van de meent.

in deze mooie, open ruimte kunnen wij onze 
schaatsen en fietsen, complementaire sporten 
bij uitstek, op een aantrekkelijke en overzichte-
lijke manier aan onze klanten presenteren. Het 
geeft ons letterlijk de ruimte om de verschillen-
de doelgroepen beter te bedienen en we hopen 
natuurlijk dat u met plezier even bij ons binnen 
loopt.
U kunt bij ons terecht voor alles wat met schaat-
sen te maken heeft, zoals verhuur, verkoop, 
tweedehands en lease alsmede kleding, acces-
soires, ronden en slijpen. loop gerust bij ons 
binnen voor vakkundig advies en informatie. wij 
staan het hele jaar door, winter en zomer, graag 
voor u klaar.

tijdens en vooral ook na het schaatsseizoen zijn 
wij in deze nieuwe locatie te vinden voor alles 
op het gebied van racefietsen, mountainbikes, 
beachracers en custom gebouwde fietsen. onze 
collega ramses Bekkenk, onze specialist en zelf 
topmountainbiker, informeert u graag over de 
verschillende mogelijkheden en diverse fiets-
merken zoals niner, focus en Giovanni (ons ei-
gen merk sinds 1978).
meer informatie vindt u op www.slikkersport.
nl en voor de laatste nieuwtjes volgt u ons via 
www.facebook.com/sportshopslikkeralkmaar. 
like ons op Facebook en ontvang gratis 
een slijpbeurt voor uw schaatsen (één paar 
schaatsen per like/persoon).

De sportzomer
alsof ik tien flessen Vodka op een 
avondje eigenhandig soldaat heb 
gemaakt. nee, geen kwaliteitsvodka. 
Van die goedkope rommel, van die 
Vodka waar je extreme hoofdpijn van 
krijgt, een week lang ziek bent en je 
complete geheugen van verliest. ik 
voel me ellendig, klote en beroerd, 
kortom een kater van jewelste. zo een 
kater die je maar één keer in je leven 
meemaakt. 

een betere omschrijving van mijn gevoel van 
vandaag kan ik niet geven. waarom ik mij 
dan zo voel? nou niet omdat ik graag Vodka 
drink, maar puur alleen omdat de sportzo-
mer voorbij is. wekenlang werden we in de 
maand mei lekker gemaakt op televisie. De 
sportzomer kwam eraan, lekker weer, vakan-
tie en eindeloos grote sportevenementen. 
Heel nederland werd in mei al omgetoverd 
tot een oranje walhalla; partytenten, vlag-
getjes en gele supermarkt-truien waren 
niet uit het dagelijkse leven weg te denken. 
Deze sportzomer kon wel eens een histori-
sche worden.

Het wk Beachvolleybal, wk Zwemmen, wk 
atletiek, wk dit, wk dat en ga zo maar door. 
Daarnaast werd er ook nog ergens tussen 
nederland en frankrijk gefietst. wat hadden 
wij Hollanders, zo vaderlandslievend als wij 
zijn, ons er op verheugd. titelkandidaten op 
alle vlakken, bij het idee alleen al begon het 
bloed bij ons nederlanders te koken. 

Helaas, het liep allemaal toch nèt even an-
ders dan gehoopt. net geen rondvaart door 
de grachten van amsterdam, net geen echte 
gele trui of nieuw bolletjescafe en ook net 
niet vaak genoeg het wilhelmus. maar er is 
hoop, want het einde van de zomer betekent 
tevens het begin van het nieuwe schaats-
seizoen. en dat is nou net waar wij neder-
landers wel goed in zijn!

De hele zomer hebben wij schaatsers wèl 
ons best gedaan en er een echte sportzomer 
van gemaakt. klinkt misschien heel gek; zon, 
zomer en schaatsen maar eigenlijk is schaat-
sen een pure zomersport. De gehele zomer 
hebben wij namelijk van ellende achterste-
voren de trap afgelopen en ondersteboven 
op de fiets gezeten. puur van de pijn, pijn die 
wij met de ploeg omtoveren tot snelheid op 
het ijs van De meent, pijn die er weer voor 
zorgt dat wij in de winter wel voor de prijzen 
kunnen strijden en dat we deze sportzomer 
snel kunnen vergeten.  

maar toch wint deze pijn het op het moment 
nog niet van mijn kater. Deze sportzomer 
gaat de boeken in als één grote anti-climax 
met een enkel hoogtepunt. Gelukkig bestaat 
er nog altijd goedkope Vodka, gelukkig be-
staat er nog de sportwinter. 

ik wens iedereen een mooie winter op of 
naast De meent! 

koen klinkhamer
team Bauerfeind/podobrace.nl

Column

“er zijn veel nieuwe impulsen dit jaar,” vertelt 
Ben van langen, locatiecoördinator iJsbaan. “Dit 
jaar starten we opnieuw met de tijdelijke entree. 
Halverwege het jaar zal er een overgang zijn 
naar de entree in het nieuwe complex.”
maar dat is niet de enige nieuwe impuls. er is 
een hagelnieuwe tribune, de geschilderde dak-
spanten zien er weer uit als nieuw, er liggen 
zo’n 1.000 zonnepanelen op de overkapping van 
de 400-meter baan, de kalender staat vol met 
nieuwe activiteiten en er is een nieuwe ploeg 
toezichthouders. “Vier nieuwe gezichten die 
samen zorgen voor een prachtige ijsvloer en de 
veiligheid in en om het complex,” besluit Ben van 
langen zijn relaas. 
“ik kijk altijd enorm uit naar het nieuwe seizoen. 
10 oktober starten we weer!”

Ben je op zoek naar een origineel, leuk en gezel-
lig vrienden-, familie- en/of bedrijfsuitje? Dan is 
Curling wat voor jou! Curling is een ijssport voor 
zowel jong als oud. een sport waarbij communi-
catie en samenwerking net zo belangrijk zijn als 
de individuele prestatie van de steen ‘gooien’, 
schuiven en vegen. Curling wordt gespeeld onder 
leiding van een ervaren instructeur en kan wor-
den aangevuld met diverse horeca arrangemen-
ten. meer informatie? Bel 072 5200924.

iJshockey voor de jeugd
Ben je tussen 8 en 14 jaar en heb je maandag-
middag tussen 16:15 en 17:15 uur tijd om op het 
ijs te staan? en heb je altijd al ijshockey willen 
spelen? Doe dan nu mee met de ijshockeylessen! 

De lessen bestaan uit twee blokken van 7 les-
sen gedurende 7 weken. een les duurt één uur. 
Het eerste blok start maandag 26 oktober. Direct 
na de kerstvakantie, maandag 4 januari 2016, 
start het tweede blok. wij vragen een bijdrage 
van € 36,00 per blok per kind. te betalen aan 
de kassa op de eerste cursusdag. alle ijshockey-
spullen (Helmen, sticks, handschoenen en pucks) 
zijn aanwezig. wil je meer informatie? mail dan 
naar b.vanlangen@alkmaarsport.nl. wil je je aan-
melden? Dat kan via www.demeentalkmaar.nl/
ijsbaan.

nieuw: spelletjesmiddag!
nieuw dit jaar is de spelletjesmiddag op woens-
dagmiddag. iedere woensdagmiddag worden 
tussen 14:00 en 16:00 uur diverse activiteiten 
aangeboden in de ijshal van De meent. 
we verklappen niet te veel maar het populaire 
sneeuwballen gooien en sjoelen komen zeker 
aan bod! 

iJsdisco
elke vrijdag van 16:45 tot 22:00 uur wordt de 
ijshal van iJsbaan De meent omgetoverd tot een 
ijsdisco! swingen op de schaats bij een unieke 
lichtshow met disco-, led- en laserlichten die op 
het ijs worden geprojecteerd. Doordat de disco ‘s 
middags begint is het superleuk om hier vrijdag-
middag je kinderfeestje te vieren!

Vanaf 19:30 tot 22:00 uur is onze vaste DJ Barry 
aanwezig om de nieuwste hits te draaien. Hij 
zorgt ervoor dat het schaatsfeest nóg cooler 
wordt! De ijsvloer in de ijshal is groot genoeg 
voor iedereen om zijn swingende moves op het 
ijs te laten zien.

‘we staan voor een spannend jaar’

curling: met 
vrienden, familie 
of collega’s

Speciaal voor de kids

 400 meterbaan ijshal (30 x 60 meter)

maandag 09:00 – 16:00 uur 09:00 – 16:00 uur

Dinsdag 09:00 – 16:00 uur 09:00 – 16:00 uur

 19:45 – 22:30 uur

woensdag 09:00 – 16:45 uur 09:00 – 16:45 uur

 19:00 – 22:30 uur 19:30 – 21:00 uur

iJshockey  21:00 – 22:30 uur

Donderdag 09:00 - 16:00 uur 09:00 – 16:00 uur

 19:45 - 22:30 uur 20:15 – 22:15 uur

Vrijdag 09:00 – 21:00 uur 09:00 – 21:00 uur 

Zaterdag 12:45 – 17:00 uur 13:00 – 17:00 uur

Zondag 09:00 – 16:00 uur 10:00 – 16:00 uur

openingstijden ijsbaan de meent seizoen 2015-2016

bij de meent kUnt U gratiS parkeren. 



w w w . d e m e e n t a l k m a a r . n l  •   i n f o @ a l k m a a r s p o r t . n lschaatskrant alkmaar I 4 oktober 2015 I pagina 6

Lage rugklachten en schaatsen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Uit onderzoek blijkt dat bijna 
alle schaatsers wel eens last heb-
ben van lage rugklachten. Jonge 
schaatsers hebben zelfs 2 tot 3 
maal zoveel rugklachten als hun 
leeftijdsgenoten.

Een mogelijke oorzaak van deze 
rugklachten is een bekkenscheef-
stand. Hierbij verdraait het bekken 
en komt er teveel spanning op de 
rug te staan. Diep zitten tijdens het 
schaatsen is pijnlijk of kan maar 
een beperkt aantal rondes worden 
volgehouden. De schaatser moet 
omhoog komen om de pijn te ver-
minderen. Vaak verstijft de rug na 
het schaatsen en is het lastig om 
bijvoorbeeld de schaatsen uit te 
trekken.

Een ander gevolg van deze bek-
kenscheefstand is dat de knie niet 
recht onder de heup staat. Er ont-
staat instabiliteit tussen de heup, 
knie en enkel waardoor het rijden 
op een schaats moeilijker wordt. In 
veel gevallen zoekt de schaatser 
naar stabiliteit door de schaats iets 
naar binnen neer te zetten op het 
ijs. In de bochten is dit ook merk-
baar omdat het overbrengen van de 
kracht in de benen naar het ijs lasti-
ger gaat en het versnellen hierdoor 
wordt beperkt.
Daarnaast kunnen de rugwervels 
scheef gaan staan waardoor irritatie 
van de ischiaszenuw ontstaat. Dit 

veroorzaakt een tinteling of diepe 
pijn in het been. U begrijpt dat een 
nauwkeurige diagnose essentieel 
is om deze klachten goed te kun-
nen behandelen. Een chiropractor is 
gespecialiseerd in deze klachten en 
kan u helpen.

Chiropractoren staan bekend om 
de specifieke correcties die ze 
uitvoeren. Deze worden manipula-
ties genoemd of in de volksmond 
ook wel ‘kraken’. Een chiropactor 
beschikt echter over een veel bre-
der scala aan behandeltechnieken 
en zal per casus bekijken welke 
techniek het meest geschikt is. Er 
wordt dus lang niet altijd ‘gekraakt’. 
Wanneer de pijnklachten verminde-
ren is het belangrijk de rug te sta-

biliseren. In deze fase spelen oefe-
ningen uiteraard een grote rol. Deze 
zullen uitgelegd worden en kunt u 
thuis doen.

Een geregistreerde chiropractor 
heeft een vijfjarige universitaire vol-
tijd opleiding gevolgd. Tijdens deze 
studie wordt er gehamerd op een 
specifieke diagnose, een verfijnde 
techniek van het behandelen van de 
wervelkolom en het uitsluiten van 
risico’s. Controleer dus altijd of een 
chiropractor aangesloten is bij de 
Nederlandse Chiropractie Associatie 
en geregistreerd staat bij de 
Stichting Chiropractie Nederland.
Voor een afspraak kunt u contact 
opnemen met onze praktijk in 
Bergen of Alkmaar.

Rugklachten bij schaatseRs

Chiropractie Bergen
T. Visserweg 1 
1862 VC Bergen
072-5814889

www.chiropractiebergen.nl

Chiropractie Alkmaar
Raadhuisstraat 14
1829 BV Alkmaar/
Oudorp
072-5110770

www.chiropractie-alkmaar.nl

Nieuwe collectie schaatsklediNg 
eN accessoires zijN biNNeN!

dorpsstraat 705 • 1723 he Noord-scharwoude
telefoon 0226 34 29 50 • www.janbouwesfietsen.nl

Schaatsliefhebbers
Wij hebben de 

nieuwe collectie schaatsen 
weer binnen gekregen van 

 
onder andere: 

zandstra, raps en Power slide 
hockey- en kunstschaatsen.

grote keuze 
in kinderschaatsen

Wij slijpen en  
polijsten alle soorten 
schaatsen in iedere 
gewenste ronding.

Ook hebben wij 
diverse slijpstenen en 
slijptafels

Schaatshelmen
mutsen
Ribcap



“caStricUm 
ontdooit alS 
het VrieSt…”
de Vereniging kennemer ijsbaan (Vkij) castricum staat 
al meer dan 80 jaar in de winter op de schaats. Wan-
neer de natuurijsbaan aan de zeeweg bevroren is loopt 
heel castricum uit om rondjes te schaatsen. tegenwoor-
dig biedt de vereniging het hele jaar door activiteiten 
voor jong en oud!

WinterSeizoen
De VkiJ verzorgt tijdens de winterperiode trainingsactivitei-
ten op de ijsbaan. Van fanatieke trainingen voor wedstrijd-
schaatsers, trainingen voor recreanten zonder behoefte aan 
wedstrijden tot trainingen op speelse wijze voor de startende 
jeugd. al deze trainingen worden geleid door gediplomeerde 
trainers die voor ieder niveau een trainingsschema opzetten 
die onder anderen gericht is op de conditie en schaatstech-
niek op de schaats. 

zomerSeizoen
maar wat als het seizoen in maart voorbij is? in de zomer 
wordt het ijs ingeruild voor asfalt! Bij VkiJ Castricum is er vol-
op ruimte om inline skaten. naast lessen en trainingen voor 
de jeugd, zijn er mogelijkheden voor recreanten en wedstrijd-
schaatsers. De lessen vinden voornamelijk plaats op het afge-
sloten parkeerterrein van het Bonhoeffer College. Hier wordt 
de basis gelegd om veilig en verantwoord de openbare weg 
op te gaan.
 
trainingen jaarrond
Jaarrond verzorgt de vereniging verschillende conditietrai-
ningen. een hardlooptraining voor de fanatiekere sporter tot 
een 50+ fitheidstraining. De trainingen zijn erop gericht de 
conditie op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren. oe-
feningen voor schaatshouding en schaatstechniek zullen ook 
voorbij komen voor de mensen die in de winter ook veel op de 
schaats staan. 

aanmelden voor alle activiteiten is nog mogelijk! informatie 
vind je op de website: www.vkij.nl of via secretaris@vkij.nl.

de aijc: een club voor iedereen 
die wil schaatsen!
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hSc de draai is een leuke en professionele schaatsvereni-
ging in heerhugowaard. zowel kinderen, recreatieve rij-
ders als wedstrijdrijders voelen zich bij ons prima thuis. 

Voor de wedstrijdrijders zijn er het hele jaar rond veel activitei-
ten. tijdens de winterperiode kan er op diverse momenten in de 
week worden getraind onder leiding van ervaren trainers. tevens 
worden er vele lange baan wedstrijden en marathon wedstrijden 
georganiseerd. een goede voorbereiding op het winterseizoen in 
de zomer is cruciaal voor de wedstrijdschaatsers. De Draai biedt 
daarom in de zomer periode skeelertrainingen, droogtrainingen, 
fietstraining en krachtrainingen aan. kinderen in de leeftijd van 
6 tot 13 jaar zijn bij HsC de Draai welkom bij het jeugdschaat-

sen. op zaterdagochtend van 09:00 tot 10:00 uur wordt er les 
gegeven. alle kinderen zijn welkom, kinderen die nog helemaal 
niet kunnen schaatsen of kinderen die al een beetje wat kunnen. 
kinderen worden ingedeeld naar leeftijd en niveau. op een gezel-
lige, speelse manier word er d.m.v. oefeningen en spelletjes de 
kinderen het schaatsen bijgebracht. ook voor recreanten, voor 
kinderen, jongeren en volwassenen, die geen wedstrijden willen 
rijden maar toch lekker willen schaatsen is er keuze genoeg. op 
verschillende avonden en ochtenden in de week wordt er onder 
leiding van ervaren trainers les gegeven. ook deze lessen zijn ge-
schikt voor beginners, geoefenden of gevorderden. 

meer informatie vindt u op de website: www.hscdedraai.nl

stG Geestemerambacht
stg Geestemerambacht is een schaatstrainingsgroep voor jong en 
oud. Het schaatsen en alle sporten eromheen kunnen in de zomer 
en winter bij ons beoefend worden. ons enthousiaste team van 
trainers staan voor u klaar om u alle facetten van het schaatsen 
en eromheen te leren. Van hardlopen en skeeleren voor de jeugd 
tot hardlopen in het duin en wielrennen voor de senioren. en voor 
alle leeftijden het schaatsen zelf op ijsbaan De meent. Dus ben je 
in de omgeving langedijk opzoek naar een gezellige buitensport 
vereniging, dan raad ik u van harte aan om onze website (www.
stggeestmerambacht.nl) eens te bezoeken! Graag tot ziens!

Schaatsvereniging bergen & Schoorl: 1+1=3!
Breder aanbod, inschrijving geopend
De schaatsverenigingen van Bergen en schoorl slaan de handen ineen bij het jeugdschaatsen in het schaatsseizoen 2015-2016! 
Hierdoor is er voor alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar een breder aanbod. ofwel: 1+1=3!

wacht niet te lang met aanmelden, het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol.

aanbod heel seizoen  half seizoen

Voor wie? Voor alle kinderen in de leeftijd van  Voor alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar

 6 t/m 12 jaar die willen leren schaatsen  die graag de basisvaardigheden van het schaatsen

 voor hun plezier of voor de sport. willen leren.

aantal lessen 22 11

wanneer? Zaterdag 10 oktober t/m Zaterdag 12 maart Zaterdag 2 januari t/m zaterdag 12 maart

Hoe laat? 10:00-11:00 uur 09:00-10:00 uuur

waar? iJsbaan de meent, alkmaar iJsbaan de meent alkmaar

wat kost dat? E 76,- (incl toegang ijsbaan De meent) E 52 (incl toegang tot de ijsbaan De meent)

Vragen of aanmelden jeugdschaatsenbergen@hotmail.com  jeugdschaatsen@stgschoorl.nl

 www.stgbergen.nl/jeugdschaatsen. www.stgschoorl.nl/jeugdschaatsen.

naast het jeugdschaatsen hebben stG-Bergen en stG-schoorl ook voor volwassenen een ruim  aanbod van sportieve activiteiten  
zoals schaats-, skeeler- en hardlooptraining. meer informatie hierover is te vinden op de websites; stG Bergen: www.stgbergen.nl en 
stG schoorl: www.stgschoorl.nl

als één van de oudste schaatsverenigingen in nederland, 
opgericht in 1885,  is de alkmaarsche ijsclub een begrip 
in nederland. de aijc is een grote schaatsvereniging die 
met haar verschillende afdelingen voor elke leeftijd veel 
te bieden heeft. 

op recreatief gebied is er voor de jongste jeugd tot twaalf jaar 
het jeugdschaatsen zowel op de 400-meter baan als in de bin-
nenhal voor kunstrijdertjes in de dop. Veel kinderen hebben bij 
gebrek aan natuurijs hun eerste schaatsschreden bij het jeugd-
schaatsen gezet en hebben daar hun schaatsvaardigheidsdiploma 
gehaald. Daarnaast is er een afdeling toerschaatsen, G-schaatsen 
en kunstrijden.

Voor de prestatiesporter zijn er twee wedstrijdafdelingen. als eer-
ste de afdeling kunstrijden. Daarnaast is er de wedstrijdafdeling 
langebaan met ruim 170 wedstrijdschaatsers in alle leeftijdsca-

tegorieën, de bakermat van de successen van onder andere Jakko 
Jan leeuwangh en koen Verweij. 

Binnen elk van deze afdelingen vindt er het hele jaar door een 
groot aantal activiteiten plaats. kunstrijden schaatst ook in de 
zomer door en binnen de andere afdelingen wordt er gefietst en 
geskeelerd dat het een lieve lust is.
Binnen de wedstrijdafdeling zijn er in de zomer naast de fiets- en 
skeelertrainingen ook loop- en krachttrainingen. Daarnaast zijn er 
diverse trainingskampen en trainings-weekenden binnen de ver-
schillende afdelingen in binnen- en buitenland. kortom, voor wie 
fijn en gevarieerd wil sporten binnen een gezellige vereniging zijn 
er genoeg mogelijkheden voor zomer en winter bij de alkmaar-
sche iJsclub.

Wil je lid worden, wil je een proefles of wil je meer info? 
kijk op www.aijc.nl

wat een keuze bij de Heerhugowaardse 
schaatsclub de Draai!



vrijdag 09.10

REÜNIE “DE DIE” 

zaterdag 10.10
RENÉ FROGER - JEROEN V/D
BOOM - GERARD JOLING

zaterdag 17.10

VAN DIK HOUT

zondag 18.10

TOPPERS VAN ORANJE
TV opnamen met ruim 40 artiesten

zaterdag 31.10

PURE MAGIC
John Jay Grey, Sebastiaan Hooft e.a.

zaterdag 21.11

WAYLON

zaterdag 19.12

CRAZY PIANO’S X-MAS EDITION

zaterdag 23.01

MISS MONTREAL

zaterdag 26.03

TRIJNTJE OOSTERHUIS

zaterdag 11.06

EDWIN EVERS BAND

zondag 13.12

INDOOR KERSTMARKT
Gratis toegankelijk!
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