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Het eerste KJ-evenement van dit seizoen hebben wij 
alweer achter de rug. De Assumburgloop was ook dit jaar 
weer een succes. Hulde aan onze Evenementen-
commissie, een goed parcours en een goede verzorging 
en begeleiding onderweg. Een mooi aantal deelnemers,  
bij de jeugd en bij de volwassenen. Hoewel de parcours-
records dit jaar niet werden verbroken, scheelde het in 
enkele gevallen niet veel.  
Ja, en de ijsbaan gaat binnenkort ook weer open en dat is 
de start van een nieuw schaatsseizoen. Het bestuur heeft 
al weer verschillende vergaderingen achter de rug, bij KJ 
en bij het gewest NH/U. Ook dit jaar was het weer een 
hele toer om de begrotingen van de diverse ijsbanen in 
ons gewest weer zodanig vast te stellen dat de prijzen 

gelijk blijven aan de voorgaande jaren. Dus ook dit jaar geen prijsverhogingen van de diverse 
abonnementen, dat was ook een keiharde eis van de ijsclubs in ons gewest. Om de prijzen op dit niveau 
te houden is het de uitdaging voor de ijsclubs om meer abonnementen te verkopen. Dus weet je iemand 
in je omgeving die interesse heeft om bij ons te gaan schaatsen, maak hem of haar enthousiast om dit 
ook daadwerkelijk te gaan doen. Een proefles is natuurlijk altijd mogelijk. 
Op 19 november a.s. organiseren wij als KJ  weer samen met het Wielercomité Heemskerk en Pro Kids 
IJmond de jaarlijkse mountainbiketocht voor het goede doel. Dit  jaar gaat de opbrengst van deze tocht 
naar de stichting KANZ in Heerhugowaard. Deze stichting biedt de mogelijkheid aan kinderen met een 
meervoudige beperking om onderwijs en zorg op maat te geven, met veel ruimte voor individuele 
begeleiding. Verschillende kinderen met een beperking komen uit de IJmond, o.a. uit Heemskerk en 
Uitgeest. Het onderwijs wordt gegeven op een reguliere basisschool en het dagelijks contact tussen 
deze kinderen en de basisschoolleerlingen is prachtig en leerzaam voor beide partijen. Omdat kinderen 
naast een verstandelijke beperking vaak ook een lichamelijke beperking hebben, is bewegen niet altijd 
vanzelfsprekend en eenvoudig en daarom juist extra belangrijk. Het geld dat wij op 19 november bij 
elkaar fietsen, wordt gebruikt om de kinderen dit jaar onder deskundige begeleiding te kunnen laten 
zwemmen. Het zou mooi zijn als wij dit jaar weer een mooie donatie bij elkaar fietsen en voor dit doel 
aan de kinderen kunnen geven. Noteer deze datum daarom alvast in je agenda! 
Ik wens jullie een heel fijn schaatsseizoen toe, Nico. 
 
Groeten, Nico 
 
 

  
 
Op de website www.ijsclubkeesjongert.nl staat alle informatie over onze evenementen. En natuurlijk vind 
je er een versie van de Doorloper met kleurenfoto’s. Er is ook een facebookpagina voor IJsclub Kees 
Jongert. Deze pagina is alleen voor leden. Ben je lid van Kees Jongert en gebruik je facebook, dan kan 
je je aanmelden als lid van de Kees Jongert pagina. 
 
Wil je iets delen met de leden van je club? Een mooie foto, een bijzondere prestatie of een leuk 
evenement? Mail het naar duingoedhart@ziggo.nl en je leest het in De Doorloper, op de website of de 
facebookpagina. DOEN!! 
Groeten, Renée 
 
 

 
 
Bert Verduin belandde onlangs onverwachts in het ziekenhuis, maar was gelukkig weer snel op de been. 
De fruitmand van de club heeft daarbij zeker geholpen. Hij is al lang weer aan het werk en heeft 
bewezen dat hij niet alleen prijzen met schaatsen kan winnen, maar ook met zijn bloemen! 
 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
mailto:duingoedhart@ziggo.nl
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30 september IJsbaan Haarlem open 
2 oktober eerste KNSB-training in Haarlem 
3 oktober eerste dinsdagtrainingen in Haarlem (ochtend en avond) 
5 oktober presentatie Jos Geijsel (zie bladzijde 10) 
7 oktober start schoolschaatslessen 
19 november MTB-tocht voor het goede doel (zie bladzijde 9) 
3 november jaarvergadering 
2018 
3 januari nieuwjaarsreceptie 
17 februari  KJ-Bokaal 
10-11 maart WK allround (zie bladzijde 13) 
 
 

 
De zomer is voorbij en de dagen worden weer korter. De ijsbaan gaat open en de conditietrainingen op 
donderdag verhuizen van het duin naar het park. Vanaf 28 september vinden de trainingen van Simon 
Wijte weer plaats in park Assumburg. Start om 19.00 bij het clubgebouw. Iedereen is welkom ongeacht 
welk niveau je hebt. 
 
 

 
Op 15 juli was het eindelijk zo ver. Na een 
tijdje uit beeld te zijn geweest, was daar de 
sport- en speldag voor de jeugd weer. Deze 
keer was de schoolschaatsgroep van 
afgelopen seizoen ook uitgenodigd.  
Om 10.00 uur meldden 17 enthousiaste 
jongens en meiden zich voor een sportieve 
ochtend. Om even wakker te worden, 
moesten ze eerst hun schoen weer zo snel 
mogelijk terugvinden. Het veterstrikdiploma 
was bij sommigen nog erg vers dus het werd 
nog spannend welk team dit als eerste voor 
elkaar kreeg. Daarna werd het brein aan het 
werk gezet. Hoe kom je zo snel mogelijk aan de overkant als je met  
8 man maar twee vuilniszakken hebt en niet op het gras mag staan?  
Het was erg leuk om te zien dat er zeer veel varianten te bedenken 
zijn om dit voor elkaar te krijgen. Ook bleek dat het team dat iets 
meer de tijd nam om een methode te bedenken, uiteindelijk als 
winnaar uit de bus kwam. Het klopt dus echt, hardlopers zijn…… 
                                                       
Gelukkig zat het weer erg mee en deed het zonnetje zijn best. 
Daarom mocht waterpret niet uitblijven. De zeer bekende kelnerrace 
werd in diverse varianten uitgevoerd. Ook daar kwam tactiek en 
teamwork bij kijken.  
 
Na dit spektakel was er even tijd om wat te drinken en werden de 
teams klaar gemaakt voor het volgende spel. Ook daarmee werden 
de hersens weer even aan het werk gezet. Met letters op buik en rug 
moesten zo snel mogelijk woorden worden gevormd. 
 
Als afsluiter natuurlijk nog een spel met water, want dat blijft toch het leukst. Elk team kreeg 1 emmer 
water en 10 sponzen. Elk team moest proberen zoveel mogelijk water naar de overkant te krijgen zonder 
met de spons te lopen. Dus er moest worden overgegooid. De tegenstander mocht twee verdedigers 
inzetten. Zij moesten proberen om de spons van de tegenstander te onderscheppen en leeg te knijpen. . 
Ook daar was het weer grappig om te zien dat men zeer fantasierijk is en je dus op verschillende  
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manieren die spons aan de overkant kan krijgen. Er zijn heel wat sponzen heen en weer gevlogen en 
Meike en ik hopen dat we ze allemaal hebben teruggevonden.  
Zo niet, dan komt die spons in het ijs door ons . 
 
Meike en ik hebben een hele leuke ochtend gehad. We zagen hier en daar wat fanatisme, wat moeite 
met verliezen, maar vooral veel plezier. We hopen dat we dit festijn in de winter ook op het ijs kunnen 
herhalen.  
 
Groetjes!  
Mieke en Meike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De dinsdagochtendgroep zit vol met tradities en één daarvan is koffiedrinken en taart eten bij onze 
trainer, Ben Limmen in Wijk aan Zee. Deze keer was het dinsdagochtend 11 juli. Wij verzamelden in 
plaats van in de duinen, zoals gebruikelijk, om negen uur bij Ben. Eerst was er toch een training in de 
vorm van een duurloop over het strand. Wij gingen hard lopend vanuit Ben zijn huis naar het strand en 
verder over het strand tot aan de pier en weer terug. Dit is voor de diehards; er zijn er ook die stevig 
doorwandelend over het strand liepen tot de rest terugkwam om dan gezamenlijk weer terug te gaan. Na 
deze toch wel behoorlijke inspanning is het goed toeven bij Ben in de tuin. Tafels, stoelen, koffie, thee, 
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taarten en kopjes stonden allemaal al klaar. Iedereen schuift aan. Het is een zeer geanimeerd gebeuren, 
er kan volop worden bijgepraat en alle taarten werden geprobeerd. Heerlijk! 
Deze dinsdag had nog een extra tintje want onze nieuwe trainer die het stokje van Ben gaat overnemen 
kwam zich voorstellen. Hij is bij iedereen al wel bekend, het is namelijk onze voorzitter, Nico Pronk. Op 
deze manier kon hij ook een beeld krijgen van waar hij aan begint. Naar mijn idee gaat dat wel 
goedkomen met Nico en de groep.  

Wij zullen Ben als trainer zeker gaan missen, maar wie weet is Nico wel wat minder streng?   
Gelukkig blijft Ben in ieder geval met ons meedoen en ik hoop dat wij deze midzomertraditie in ere 
houden want het was weer een zeer geslaagde en gezellige ochtend.  
Bedankt Ben en Clara voor de gastvrijheid en alle taartbakkers voor de heerlijke taarten. 
Namens de dinsdagochtendgroep, Feija Stuart – Vogelsang 
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V erstopte  riolering  of afvoerleiding,  

oplossen van stank problemen  en 
  

camera inspecties. Maar ook 
  

voor het plaatsen of vervangen 
  

van riolering .   

 

   
ONTSTOPPINGSBEDRIJF   

CEES FI LIPPO 

  

T el .  06 - 51 59 83 90 

  

WWW.CEESFILIPPO.NL    

------------------- 

  

 
 
 

 

 

 
 
 

RIJWIEL SPECIAALZAAK 
Rijksweg 137 

1906 BG  LIMMEN 
www.krooneliefting.nl 

Telefoon algemeen  072-5051239 
Telefoon werkplaats 072-5052269 

 
 

 
 

 
Rijksstraatweg 129 

1969 LD Heemskerk 
tel: 0251 - 237039 

www.mauriceversteyne.nl 
 
mobiel: 06 - 54 78 54 84 

 

Een tuin van Maurice Versteyne staat voor 
Stijl en Klasse met een Persoonlijke Uitstraling. 

Hierdoor is voor iedereen een droomtuin te realiseren. 
 

 

tel:+31251237039
tel:+31654785484
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Er zijn twee plaatsen waar u lekker eet. 
Bij u thuis en bij…….’OASE’! 

Snackbar Oase 
Arendsweg 2 

Beverwijk 
Telefoon 0251-225302 

Maandag en dinsdag gesloten. 
 

                                          
   

VERKOOP/VERHUUR PROFESSIONELE LICHT & GELUIDSAPPARATUUR VOOR ORKEST - DISCO - CONCERT - OMROEP -                                                
EVENEMENT- VERGADERING.  TEVENS VERHUUR VAN PODIUMDELEN - GROOTBEELDVIDEO - AGGREGATEN. 
 
 

 

 
 
 
De Trompet 1344 
1967 DA  HEEMSKERK 
Telefoon:  0251-211622 
Telefax:    0251-213126 
E-mail:     info@m-sound.nl 
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Geen buitenkansjes in deze editie.  

 

 

 
En ik maar denken dat mijn columnjaar er op al zit. Nou mooi 
niet….. blijkt maar weer. 
We zitten alweer in september en zijn de ijsbaan al aan het 
schoonspuiten voor het komende seizoen. 
Normaal doen we dat met een lekker zonnetje, maar dit jaar 
gaat dat niet lukken, wat een regen! 
En dat voor de normaal altijd zo mooie septembermaand. 
Op de baan zijn we verder druk met de laatste voorbereidingen. 
Zo willen we onder de tent op de 30/60 baan met gekleurde 

lampen een gezellige sfeer creëren. Maken we iets om vlaggen aan te kunnen hangen. En is de 
regeling van de luchtboarding veranderd, want deze schijnt bij onze buren voor geluidsoverlast te 
zorgen. En dat kon nog wel even tussendoor, waterlekkage in de ‘meterkast’ en dus een elektronisch 
apparaat (soft starter) kaduuk. Maar deze zorgt er wel voor dat een koelcompressor gaat draaien, dus 
moet er een nieuwe worden gemonteerd. En iets nieuws heeft bij ons altijd net andere maten en 
aansluitingen. 
 
Gisteravond ook weer de baancommissievergadering bijgewoond. 
Op zo’n vergadering merk je dat iedereen weer druk in de weer is om het nieuwe seizoen weer goed 
te laten verlopen. En dan moet je denken aan wedstrijdkalenders maken, de planning voor het 
jeugdschaatsen, de jury voor de marathon, tot het organiseren van küren voor de kunstrijders. 
Iedere schaatsdiscipline is hierbij vertegenwoordigd. Wel leuk/bijzonder en goed om hierbij aanwezig 
te mogen zijn. Zo zijn de lijnen lekker direct en kunnen we meteen in overleg. 
 
Maar verder gaan we volgend week weer heerlijk opstarten voor een nieuw seizoen. 
Altijd weer leuk om een mooie ijsvloer neer te leggen. Het eerste ijs te zien  verschijnen, het wit 
maken en de stippen en strepen erop aanbrengen. En dan de eerste schaatsers weer binnen te zien 
komen. Sommigen de eerste baantjes nog ietwat onwennig, terwijl anderen meteen weg schaatsen 
alsof ze gisteren nog een 10 km hebben geschaatst. 
 
Volgens mij was dit mijn laatste schrijven voor het clubblad van Kees Jongert. Vond het leuk om te 
doen, en ik hoop dat ik op deze manier iets meer heb kunnen vertellen over wat er zoal gebeurt op de 
ijsbaan. En dan vooral vanaf onze (ijsmeesters) kant. Natuurlijk hoop ik jullie komend seizoen weer 
veel tegen te komen op en rond het ijs. 
 
En vooral een mooi ijsseizoen met snelle tijden, veel natuurijs(tochten), mooie marathons, 
Gezellige schaatsmomenten, een spannende Kees Jongert Bokaal, kortom veel….. 
Schaatsplezier!!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Frank Zuurendonk, 
één van de ijsmeesters in Haarlem 
 
 

 
 
IJsclub Kees Jongert organiseert samen met het Wielercomité Heemskerk en ProKids IJmond een 
MTB-tocht op 19 november voor de Stichting Kanz. 
In de IJmond zijn er enkele kinderen die aan de zeldzame ziekte het Pit Hopkindssyndroom lijden. Er 
is voor de school van deze zieke mensen behoefte aan speeltoestellen, maar bijvoorbeeld ook 
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abonnementen (geld dus) voor zwemlessen. Dit willen wij mogelijk maken door voor hen te gaan 
fietsen op de MTB. De kosten van inschrijving zijn minimaal € 5,00 (meer mag ook). Dit bedrag komt 
geheel ten goede aan de stichting. De tocht gaat door de natuur en over strand, een duinkaart is niet 
nodig. De lengte van de tocht is 42 kilometer en de start is bij ons club gebouw. De start is van 9.00 
uur tot 10.30 uur en de route is helemaal uitgepijld. 

 

 
Op 5 oktober geeft Jos Geijsel aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg over de beste 
conditietraining voor schaatsers. Jos Geijsel is inspanningsfysioloog en was verbonden aan de VU. Hij 
deed inspanningstesten voor Ajax en maakte trainingsschema’s voor diverse schaatsploegen, maar 
begeleidde ook de hockey- dames en ga zo maar door. Verder leidde schaatstrainers op, zo ook  
Bert Verduin en Jos Niesten. Deze presentatie is voor clubleden; er zijn punten te verdienen voor de 
licentie. Er zijn ook trainers van andere verenigingen uitgenodigd. Niet-leden betalen €10,-. 

 
 

 

HET SCHAATSPAK 3/3 
In de eerste column van deze trilogie schreef ik over mijn 
persoonlijke ervaringen met het Kees Jongert schaatspak. Dat 
schaatspak heb ik in de tweede column onder een vergrootglas 
gelegd en nu, in deze laatste derde column, ligt hetzelfde pak op 
onze eettafel. Een buurvrouw van even verderop parkeert de auto 
heel ongemakkelijk bij ons voor de deur, half op de stoep. Ze lijkt wat 
zenuwachtig want tegenover mij zit Ard Schenk. En dat wist ze.  
 
Al een paar jaar maak ik met veel plezier illustraties voor Ard die te 
zien zijn in een presentatie waarmee hij door het land trekt. Zo nu en 
dan moeten we dus aan tafel om een en ander te bespreken. En nu 
ligt daar dus een Kees Jongert schaatspak op. De vrouw van Ard 

heeft gezonde koeken gebakken en aan Ard meegegeven. Dat is een traditie geworden nadat ik hem 
een keer ongezonde roze koeken heb gegeven. 
 
Tijdens het nuttigen van de gezonde koek begint Ard te vertellen over schaatspakken door de jaren 
heen. Zijn eerste echte schaatspak was een fladderende broek van wol. Vastgezet met klippertjes. 
Daaronder, tegen de kou, een maillot van zijn moeder. Maar dat mocht ik niet zeggen. De wollen trui 
had een handige rits bovenin.  
 
In de zeventiger jaren begon schaatser en architect Franz Krienbühl zich met het schaatspak te 
bemoeien. Hij was de eerste schaatser in een strak aerodynamisch pak. Heel lang konden de 
‘wollentruischaatsers’ daar niet om lachen, aangezien Krienbühl 30 seconden van zijn PR af reed en 
dat was toch niet niks. 
 
En zo veranderde het wol in tricot, tricot weer in nylon en uiteindelijk kwamen er schaatspakken van 
kunststof. Er zijn hier en daar nog wat ‘strips’ opgeplakt, maar dat was volgens Ard een placebo-
effect. Ard: “Bij de Japanners pakte dat helemaal verkeerd uit want zij hadden de strips met een 
kartelschaar uitgeknipt en opgeplakt. Deze lieten los tijdens de wedstrijd…” 
 
Op ons Kees Jongert pak zitten geen snelle strips. Wel 8 clublogo’s en bovendien zit het strak om ons 
lichaam. Maar los van een strak pak denk ik dat schaatsers pas echt snel gaan rijden als het thuisfront 
een beetje meehelpt. Dus dat we in plaats van roze koeken, zelfgebakken gezonde koeken 
meekrijgen van thuis. Dat is beter voor de aerodynamica.  
 
Tjarko 
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Henk de Ruiter             1.40.27 
   
  

 
 
 
 

        Gerrit van Assendelftstraat 3 
       1961NH Heemskerk 
 

        Tel 0251-232813 
 

 

 
 
 

 De Trompet 2850 

1967 DD  HEEMSKERK 

Tel. 0251-248844 
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Gespecialiseerd in het behandelen sportblessures. 

 
Janneke Stolk sportfysiotherapeute  

 

Ellen van Wetering sportfysiotherapeute  
 

Heemskerkerweg 191 
Tel 0251-239101 

1945 TG Beverwijk 
www.fysiobeverwijk.nl 

         fysiotherapie@fysiopmc.nl 

 
 

Nieuwbouw 
Verbouw 

Onderhoud 
 

Lijnbaan 47 1969 ND  HEEMSKERK 
www.bevam.nl 

telefoon 0251-240127 
 

http://www.bevam.nl/
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EVEN BIJPRATEN 
Sinds 2004 een leuke groep van Mieke Heine overgenomen. Mieke kreeg een andere baan en zelf 
met pre-pensioen. Dit was de start van een mooie invulling van de afgelopen periode. In deze jaren 
met veel plezier in de winter en direct aansluitend de ‘duin’-trainingen beleefd. Daarbij altijd een 
beroep kunnen doen op diverse clubgenoten, bij vakanties of andere bijzondere dagen (ook bij ziek en 
zeer). Toen de groep wat te groot werd, al snel Roy bereid gevonden om training te geven op het ijs. 
Tot op de dag van vandaag dus ook al vele jaren. Maar ook Matthy met wie ik meestal de 
vakantieweken kon bespreken. En incidenteel stonden Henk Schilder, Piet Ruiter en Cor Duin ook 
altijd voor onze club klaar. Dit gezegd hebbende is het natuurlijk een heerlijk gevoel dat dit 
dinsdagochtendfeestje wordt voortgezet. Onze voorzitter, nu ook met vervroegd pensioen, heeft 
aangegeven dat hij dit wel ziet zitten. Dat geeft een heerlijk gevoel (ook een beetje….) voor de 
toekomst. Met Nico het een en ander doorgenomen en hij heeft ook kennis gemaakt met diverse 
mensen bij de duintraining en de ‘vakantiedag’ in Wijk aan Zee. Als dit clubblad bij jullie in de bus ligt, 
ben ik nog met vakantie. Maar op 3 oktober schaats ik weer lekker mee met de groep Matthy, Henk, 
Louk, Jan etc. Ik blijf hiermee een beetje verbonden met het dinsdagochtendgebeuren. Voor de 
aankomende tijd wens ik Nico en Roy veel plezier op het ijs en hopelijk ook op natuurijs. Voor de 
duintrainingen 2018 gaat Nico een planning maken voor zijn vakantiedagen en ben ik beschikbaar, 
evenals voorgaande jaren Roy en Matthy (hoop ik ). 
Het KJ-gevoel blijft dus de basis en ik sluit een hele mooie tijd af. Blij dat ik dit heb mogen meemaken 
met elkaar! 
Hartelijke groeten en tot op het ijs (natuurijs) 
Ben Limmen 
 
 

 

KJ-ers opgelet!! 
Van 9 tot en met 10 maart 2018 wordt het WK allround gehouden op de Coolste Baan van Nederland. 
Daar moeten wij toch bij zijn!! 
Het mooiste programma is op zaterdag 10 maart. 
Aanvang Programma: 
16.00 uur Heren 500 m 
16.45 uur Dames 1.500 m 
18.00 uur Heren 5.000 m 
20.45 uur Dames 5.000 m 
 
Wij zouden het ontzettend 
gezellig vinden om met 
een hele bus vol KJ-ers 
naar het Olympisch 
stadion te gaan om daar 
de toppers aan te 
moedigen. Om te 
inventariseren of dat gaat 
lukken, kan je ons al 
doorgeven of je erbij wilt 
zijn. Zodra de kaarten in 
de verkoop gaan, kunnen 
we meteen het benodigde 
aantal kaarten bestellen. Dan kunnen we met een grote groep bij elkaar staan/zitten. 
Dus mocht je nu al weten dat je mee wilt. Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar: 
royenmiekeheine@casema.nl 
 
Meer details volgen later, dus blijf ook de mail in de gaten houden! 
Namens de evenementencommissie, 
Mieke Heine 

mailto:royenmiekeheine@casema.nl


 
De Doorloper september 2017  14  
 

        
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Doorloper september 2017  15  
 

 

Wilco van der Pol en Sanne Bakker waren de winnaars van de Assumburgloop van ijsclub Kees 
Jongert. Bij de jeugd waren de zegens voor Piet en Sien van Vuuren. Er stonden op 10 september 
zo’n tachtig deelnemers aan de start bij de kantine van de ijsclub in park Assumburg.  
Bij de 10 km voor de heren vormde zich al gauw een kopgroep van drie man: Wilco van der Pol,  
Daan van Leeuwen en Joost Beentjes. Na ongeveer 3 km nam Van der Pol de kop en stond die niet 
meer af. Het gat met Van Leeuwen werd niet veel groter dan twintig meter. Joost Beentjes volgde op 
bijna een minuut. Bij de 10 km voor vrouwen was er weinig strijd. Vanaf de start nam Sanne Bakker 
direct de leiding en bij de finish was haar voorsprong op nummer twee, Nadine Duursma, precies 3 
minuten. Marja de Wildt eindigde als derde.  
 
Bij de jeugd werd er 2,5 kilometer gelopen. Bij de meisjes ging de overwinning naar Sien van Vuuren. 
Piet van Vuuren was de beste bij de jongens. 
 
Volledige uitslag: 
 
Heren 10 km 
1. Wilco van der Pol 38.59 
2. Daan van Leeuwen 39.14 
3. Joost Beentjes 39.55 
 
Dames 10 km 
1. Sanne Bakker 43.09 
2. Nadine Duursma 46.09 
3. Marja de Wildt 49.44 
 
Jongens 2,5 km 
1. Piet van Vuuren 8.39 
2. Jaap Zonneveld 9.14 
3. Toon van Vuuren 9.15 
 
Meisjes 2,5 km 
1. Sien van Vuuren 9.43 
2. Jet Commandeur 10.57 
3. Ella Jenema 11.52 
 

Foto onder: Podium heren 10 km 
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Foto’s boven, van links naar rechts: podium dames, podium meisjes, podium jongens. 
Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Paul Steeman. Op de website www.ijsclubkeesjongert.nl staan 
alle foto’s die Paul maakte van de Assumburgloop.   

 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/

