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Het schaatsseizoen is voorbij en de schaatsen kunnen weer in het vet. 
Behalve de Weissenseegangers moest de rest van onze schaatsende 
leden het deze winter met kunstijs doen. Dat was toch even vreemd na zes 
natuurijswinters. Deze winter is bijzonder zacht geweest en alle records 
werden verbroken. Er heeft  nauwelijks ijs op het water gelegen, wat toch 
wel heel uniek is. Onze ijsmeester Ben heeft eind februari de ‘stop’ weer uit 
de natuurijsbaan getrokken en na enkele dagen was het gras weer 
zichtbaar. De mannen van de zelfwerkzaamheidploeg hebben ook deze 
winter het nodige werk verricht om alles gereed te maken voor een 
ijswinter, het heeft niet zo mogen zijn. 

 
De laatste mountainbiketocht van dit seizoen is ook alweer verreden. Helaas kon ik vanwege een flinke 
griep niet mee doen. Zo’n zestig rijders deden mee, prachtig toch! Van Hans Kuijl hoorde ik dat hij in het 
bos achter de begraafplaats aan de Bankenlaan, in zijn kuit was gebeten door een loslopende 
Dobermann Pinscher. Volgens Hans werd dit blijkbaar door niemand uit het peloton opgemerkt want 
iedereen reed gewoon door. Het letsel viel gelukkig mee. Er werd volstaan met een tetanusinjectie. Hans 
was blij dat het ‘maar’ een hond was en geen beer. Je moet er niet aan denken dat hij helemaal alleen 
met zo’n beest het gevecht had moeten aangaan….. 
 
Wij staan aan de vooravond van een belangrijke dag: het vijftigjarig bestaan van onze ijsclub op 10 mei. 
Het bestuur heeft al veel werk verricht om dit op een mooie en memorabele wijze in ons clubgebouw te 
vieren. De officiële receptie (voor genodigden) is ‘s middags en ’s avonds is er een feest. Wij hopen en 
verwachten dat veel leden en donateurs hierbij aanwezig kunnen zijn. De uitnodiging voor het jubileum 
ontvangen jullie binnenkort per post. Ook is het boek over 50 jaar IJsclub Kees Jongert klaar. Het ligt nu 
bij de drukker. Het is een prachtige verzameling geworden van feiten, verhalen en prestaties van  
Kees Jongertleden door de jaren heen, aangevuld met prachtige foto’s. Dit boek wordt gratis aan de 
leden en donateurs aangeboden en thuis bezorgd. Het boek is een knap stukje werk dat vooral door 
Matthy en Jos is geschreven en uit hun eigen archiefmateriaal is samengesteld. Het ontwerp en de  
lay-out van het boek heeft Renée verzorgd. Zij hebben hier het afgelopen jaar heel veel tijd en energie in 
gestoken. Dit boek mag niet ontbreken in je eigen bibliotheek! Ik ben benieuwd naar de reacties. 
Groeten,  
Nico 
 
 

  
 

De schaatsen zijn 
ingeruild voor de 
fietsschoenen. 
Woensdagavond 
2 april reden wij ons 
eerste rondje.  
Maar liefst achttien 
liefhebbers stonden 
in de startblokken. 
Prachtig weer, een 
leuk fotomomentje, 
een prima rondje en 
na afloop een mooi 
verslag van de 
kopman. De kop is 
er af!    
Groeten, 
Renée 
 

Foto: Peter Savenije 
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Esther Leune treft het niet dit jaar. In augustus maakte zij een uitglijder met de mtb waardoor zij de start 
van het schaatsseizoen mistte. Toen het schaatsseizoen bijna was afgelopen, durfde ze toch nog een 
keer de schaatsen onder te binden. Helaas was het van korte duur. Tijdens een mtb-training op zaterdag 
kwam ze ongelukkig in een kuil terecht en brak haar sleutelbeen. Zij kreeg een bloemetje om het leed te 
verzachten.  
 
Theo de Ruyter is geopereerd en kreeg een nieuwe heup. Hij moet revalideren en vooral veel geduld 
hebben. Dat zal niet meevallen…. Wij wensen hem en vooral Alie veel sterkte! Ook Theo kreeg een 
bloemetje.  
 
In het vorige clubblad schreven wij dat Rina Kerkhof ernstig ziek was en wensten wij haar veel sterkte 
om de ziekte te overwinnen. Het heeft niet zo mogen zijn. Rina is op 9 februari 2014 overleden. Rina 
schaatste jarenlang op de dinsdagavond. Door haar ziekte kon zij niet meer schaatsen en heeft zij het  
lidmaatschap van de club opgezegd. Zij bedankte alle trainers die haar een stukje techniek hadden 
bijgebracht. Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies .  
 
 
 

 
   
18 april  prijsuitreiking 19.30 uur 
19 april  Ronde van Noord Holland 
24 april  Bestuursvergadering 
10 mei  IJsclub Kees Jongert bestaat 50 jaar (uitnodiging volgt) 
25 mei  Jubileum fietstocht 
 
 

 

Hallo, 
Het schaatsseizoen zit er alweer op. Ik heb een redelijk NK Allround en 
NK Marathon gehad. Het NK Marathon verliep goed, maar de laatste 
ronden gingen wat minder. Uiteindelijk zevende. Dit was voor mij de 
laatste keer op het ijs dit seizoen.  
 
De week van de voorjaarsvakantie ben ik naar Geisingen in Duitsland 
gegaan voor een trainingskamp op de skeelers. Ik heb weer zin in het 
skeelerseizoen. Hierna even gerust en daarna op naar Italië voor het 
tweede trainingskamp in San Benedetto del Tronto. Zaterdag 22 maart 
aangekomen en zondag de eerste training gedraaid. Dit ging helaas niet 
zoals ik had gehoopt. Na een half uur trainen was er een valpartij en ik 
zat daar bij. Toen zat  ik in Italië met een gekneusde enkel en kon 

jammer genoeg niet meer trainen. In Nederland weer snel herstellen en weer trainen (op de foto zien 
jullie hoe ik in Italië werd vervoerd)  
 
Tot  het volgende schaatsseizoen! 
 Eshney 
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DE  ZOMERTRAININGEN ZIJN WEER BEGONNEN; DE TIJDEN OP EEN RIJTJE: 
 
Maandagavond jeugd (Roy/Astrid) 
Start 7 april a.s. van 18.30 uur tot 20.00 uur. Verzamelen bij het  clubhuis. Roy en Astrid geven 
afwisselend training. Pauze in zomervakantie, afhankelijk van animo. 
 
Dinsdagochtend recreanten (Ben) 
Deze training is al gestart. Van 09.00 uur tot 10.30 uur. Verzamelen in de duinen, ingang Patatoloog 
 
Donderdagavond combi jeugd/volwassenen wedstrijdrijders/recreanten (Simon) 
Vanaf 4 april a.s. naar de duinen van 18.30 uur tot 20.00 uur. 
Mogelijke pauze in juli/augustus afhankelijk van animo. 
 
De trainers hebben er zin in en hopen op een grote opkomst! 
 
 

 

 

De zelfwerkzaamheidploeg komt elke eerste donderdag van de 
maand naar het clubgebouw om de nodige werkzaamheden te 
verrichten.  
 

Het zijn hele enthousiaste leden die niet te beroerd zijn om een 
klus te klaren. Soms zijn ze wel heel enthousiast…. 
 
Tijd voor Hans Anders heren….? 
 
Gelukkig kon de fotograaf de eerste poging vastleggen! 
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www.mauriceversteyne.nl 
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UIT DE SERIE KO VERTELT DEEL 10..... 
 

Beste KJ'ers, 
Onlangs bij een verjaardag aan de borreltafel ging het gesprek over vrijwilligers. “Zeg Ko”, zei iemand, 
“lever jij eigenlijk een serieuze bijdrage aan jouw vereniging?” “Nee, nu je het zegt, mijn bijdrage is niet echt 
serieus te noemen.” “Wordt het dan geen tijd dat je dat ook eens gaat doen dan?” “Ja....ok, bij deze dus 
mijn serieuze bijdrage aan de vereniging.” 
 
Onlangs moest ik weer bloed geven. Ik ben al jaren bloeddonor. Ook het bedrijf dat bloed afneemt is 
onderhevig aan veranderingen. Ging vroeger na afloop van het bloed geven de cognacfles scheutig rond en 
was het soms een waar feest, nu is het allemaal anders en zakelijker We geven ook minder vaak bloed 
omdat ze minder nodig hebben. Komt door alle kijkoperaties. We hebben nu echte Hollandse chirurgen, wel 
kijken, niet opereren. Maar dit terzijde. Nu was de locatie weer aan de beurt om te veranderen. Men komt 
nu met een grote bus bij een voetbalvereniging (vlakbij onze ijsbaan) en je moet je nu dus in de kantine 
(althans, dat dacht ik) melden om een vragenlijst in te vullen. Keuren en bloed geven in de bus en na afloop 
koek en zopie. Dat laatste is echt de enige overeenkomst met schaatsen, want wat wil het geval? Ik zit daar 
met een onbekende vrouw en ik zeg: “Zo mooie kantine heeft de vereniging, beetje klein, maar wel luxe 
leren stoelen, mooie biertap, dartboard enzovoort, alleen een lelijke vent achter de tap.” Zegt de vrouw: 
“Nee, dit is niet de kantine, dit is de bestuurskamer.” “Nou,” zeg ik, “dan gaat het nogal goed met de 
vereniging zeker, in ieder geval met het bestuur.” Waarop de vrouw al haar frustraties jegens de voetbalclub 
begint te spuien. “Mijn zoon speelt in een laag elftal,” zegt ze, “geen trainer, coach en ik sta op zaterdag in 
een soort Pipowagen koffie te schenken voor de toeschouwers. Betaal me daar nog een hoop contributie 
voor, maar als je niet in het eerste speelt, ben je niet in beeld. Je ziet wat er zoal met mijn geld gedaan is.” 
“Zo, dat is nogal wat,” zeg ik. “Zit u ook op een vereniging,” vraagt ze? “Jazeker,” zeg ik, en niet zonder 
trots, “ik ben lid van ijsclub Kees Jongert.” “O,” zegt ze, “Nou dan zal dat bij jullie nog veel erger zijn dan hier 
dus.” “Hoezo,” vraag ik. “Nou,” zegt ze, “ik denk alleen al aan de uitspraken van schaatsers bij de 
Olympische Spelen. Die zeggen dat schaatsers allemaal eenlingen zijn en alleen aan zichzelf  denken.”  
“Nou, mevrouw, ik zal u meteen uit de droom helpen. Ten eerste heeft het bestuur geen eigen kamer, maar 
men heeft ervoor gezorgd dat bestuur en leden in een echt mooie kantine (mag dat nog wel kantine heten?) 
terecht kunnen. Verder is het bestuur wars van enige opsmuk of wat dan ook. Iedereen, van topschaatser 
tot krabbelaar, is binnen de club evenveel waard. Vrijwilligers is geen probleem, vooral omdat er zeer veel 
waardering voor de vrijwilligers is. Ze vechten bijna om een baantje te mogen vegen. Kortom, ik heb niet de 
indruk dat er binnen de vereniging mensen zijn die alleen maar aan hun eigen denken. Integendeel zelfs, 
volgens mij niemand. En de jeugd wordt juist goed getraind. Die zijn de toekomst hè. Kortom, het motto is 
‘Geen gezeik allemaal gelijk’.” De vrouw keek mij enigszins verbouwereerd aan. Dit had ze blijkbaar niet 
verwacht. “Ik ga maar naar huis,” zei ze. “Tot ziens,” zei ik, “en, o ja, nog wat.... Als de baan of kantine open 
is, moet u eens langs komen. We hebben zelfs verse koek die je niet, zoals de koek hier, gelijk stoflongen 
bezorgt en de zelfgemaakte erwtensoep kan ik u aanbevelen.” De vrouw glimlachte nog, ze was niet alleen 
een halve liter bloed kwijt, maar ik hoop ook een verkeerde gedachte. Zo dit was voorlopig mijn serieuze 
bijdrage voor dit jaar.  
Ko ToedeStart   
 
 
 

 
 
De ronde van Noord Holland wordt op 19 april gereden. Voor de liefhebbers is het clubgebouw vanaf 7.30 uur open, 
voor een bakkie of als vertrekpunt.  Jos vertekt met zijn peloton rond 8.00 uur. Daarna is het clubgebouw gesloten. 
Vanaf 11.30 uur is er weer iemand aanwezig voor de nababbel bij een bakkie koffie, een biertje of een heerlijke kom 
soep van Lida.  
LET OP: inschrijven is NIET mogelijk bij Kees Jongert. Dat moet je van tevoren regelen.  
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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 
 
 

 

 

  

   
ONTSTOPPINGSBEDRIJF   

CEES FI LIPPO 

  

T el .  06 - 51 59 83 90 

  

WWW.CEESFILIPPO.NL    

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

  

 

   
V erstopte  riolering  of afvoerleiding,  

oplossen van stank problemen  en 
  

camera inspecties. Maar ook 
  

voor het plaatsen of vervangen 
  

van riolering .   

 

   
V erstopte  riolering  of afvoerleiding,  

oplossen van stank problemen  en 
  

camera inspecties. Maar ook 
  

voor het plaatsen of vervangen 
  

van riolering .   
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FIETSEN IN DE DUINEN 
Castricum 4-03-2014 
 
Veel recreanten uit de omgeving en ver daar buiten maken gebruik van ons duingebied. Op alle mogelijke 
manieren kunnen zij genieten van verschillende faciliteiten die er aanwezig zijn. Van speelvelden, banken, 
picknicktafels, wandelroutes en fietspaden. Iets meer dan vier miljoen bezoekers per jaar mogen wij 
verwelkomen. Dit moet dan wel in goede banen worden geleid. Zoneren van ons toch wel kwetsbare gebied 
is dan ook een must. Er zijn delen voor wandelaars, natuurgenieters, voetballers, fietsers, langeafstand 
wandelaars, hardlopers en nog veel meer.  
 
Op de meeste onverharde paden in het Noord-Hollands duinreservaat mag tot 10.30 uur worden gefietst. Er 
ligt ongeveer 170 kilometer aan onverharde paden voornamelijk in het oostelijk deel van ons terrein. Na 
10.30 uur zijn die paden voor wandelaars, gezinnen, ouderen, families en andere groepen. Zo kunnen er 
geen aanvaringen ontstaan tussen verschillende 
gebruikers. Er zijn paden waar helemaal niet gefietst 
mag worden. Dit is duidelijk aangegeven door een 
bordje aan het begin van het pad zodat vergissen niet 
mogelijk is. Soms moet dit iets worden aangepast, een 
pad erbij of een gedeelte waar het niet meer kan. Zo is 
er nu een deel wandelpad ten noorden van Egmond aan 
Zee dat niet meer geschikt is om te fietsen. Het gaat om 
honderd meter tussen de duinen van Wimmenum en 
zomerhuisterrein de Nollen. Het is een kwetsbaar stukje 
duin, horend bij het ‘Zeedorpenlandschap’. Hier komen 
meerdere specifieke plantensoorten voor die horen bij 
dit in Europa unieke landschap. Samen met die planten 
leven veel vlinders, bijen, graafwespen, hommels, 
andere insecten en hagedissen. Al deze soorten zouden 
door overmatig gebruik door fietsen over dit pad in 
gevaar komen. Daarom heeft PWN  besloten dit korte 
stukje voor fietsverkeer af te sluiten en vraagt begrip 
hiervoor. Boswachters zullen er de komende tijd op 
toezien dat de maatregel wordt opgevolgd. 
 
Ben Hopman, boswachter 
 

 

Wat gebeurt hier?  
Wie het weet stuurt zijn reactie naar de 
redactie: duingoedhart@ziggo.nl 
 
De meest ludieke reactie wordt in het 
clubblad geplaatst en beloond met een 
fles rode wijn. 
 
De man op de foto en zijn compaan zijn 
uitgesloten van deelname. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. 
 
  

mailto:duingoedhart@ziggo.nl
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HET JACHTSEIZOEN IS WEER GEOPEND! 
 
100 METER JUNIOREN C DAMES 
12,24  Silvia Beentjes  13/01/00 Haarlem 
12,01  Eshney van Balen 21/12/13 Amsterdam 
 
300 METER JUNIOREN C DAMES 
29,41  Silvia Beentjes  19/12/99 Alkmaar 
29,31  Eshney van Balen 10/11/13 Haarlem 
 
500 METER JUNIOREN C DAMES 
46,64  Suzanne Bos  13/03/13 Heerenveen 
45,28  Eshney van Balen 20/10/13 Enschede 
45,24  Eshney van Balen 25/10/13 Haarlem 
45,17  Eshney van Balen 09/11/13 Haarlem 
44,37  Eshney van Balen 18/11/13 Heerenveen 
43,87  Eshney van Balen 21/01/14 Heerenveen 
 
700 METER JUNIOREN C DAMES 
1;05,85  Silvia Beentjes  03/02/00 Haarlem 
1;02,74  Eshney van Balen 15/11/13 Haarlem 
 
1000 METER JUNIOREN C DAMES 
1;34,53  Suzanne Bos  07/12/12 Heerenveen 
1;31,81  Eshney van Balen 09/11/13 Haarlem 
 
1500 METER JUNIOREN C DAMES 
2;24,66  Suzanne Bos  13/03/13 Heerenveen 
2;18,92  Eshney van Balen 20/10/13 Enschede 
2;18,85  Eshney van Balen 25/10/13 Haarlem 
2;16,04  Eshney van Balen 18/11/13 Heerenveen 
2;13,26  Eshney van Balen 29/01/14 Heerenveen  
 
3000 METER JUNIOREN C DAMES 
5;10,51  Suzanne Bos  12/02/13 Heerenveen 
4;44,16  Eshney van Balen 21/01/14 Heerenveen (1

e
 van Nederland in haar categorie) 

 
300 METER JUNIOREN B HEREN 
27,62  Arjan Niesten  02/12/01 Alkmaar 
26,64  Luc Heine  10/11/13 Haarlem 
26,60  Luc Heine  28/12/13 Amsterdam 
 
500 METER JUNIOREN B HEREN 
41,44  Axel Koopman  04/03/09 Heerenveen 
40,45  Luc Heine  18/11/13 Heerenveen 
40,13  Luc Heine  10/12/13 Heerenveen 
 
700 METER HEREN JUNIOREN B 
1;01,29  Simon Wijte  16/12/10 Haarlem 
56,22  Luc Heine  23/02/14 Haarlem 
 
1000 METER JUNIOREN B HEREN 
1;22,45  Axel Koopman  01/02/09 Amsterdam 
1;20,54  Luc Heine  24/11/13 Hoorn 
1;18,61  Luc Heine  10/12/13 Heerenveen 
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1500 METER JUNIOREN B HEREN 
2;03,06  Axel Koopman  04/03/09 Heerenveen 
2;03,06  Luc Heine  09/11/13 Haarlem 
1;59,90  Luc Heine  18/11/13 Heerenveen 
 
3000 METER JUNIOREN B HEREN 
4;21,84  Axel Koopman  05/12/08 Heerenveen 
4;21,66  Luc Heine  26/10/13 Haarlem 
4;18,59  Luc Heine  15/12/13 Alkmaar 
4;13,15  Luc Heine  17/12/13 Heerenveen 
4;11,14  Luc Heine  01/03/14 Enschede 
 

 

 
HOE EEN ALTERNATIEVE ELFSTEDENTOCHT ÉCHT EEN ALTERNATIEVE WERD…… 
 
Een verslag van twee weken Weissensee: regen, ijs en sneeuw  
 
De 1

e
 toertocht op dinsdag 21 januari viel letterlijk in het water – het regende en er stond veel water op het 

ijs. Dus geen 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 of 200 km!! 
De 2

e
 toertocht van vrijdag 24 januari werd gelukkig wel gereden onder redelijke omstandigheden. 

 
Op 25 januari waren wij aangekomen bij de Weissensee. We konden heerlijk schaatsen, want het ijs lag er 
mooi bij. Onze ‘Eismeister’ Norbert Jank had een baan van 12,5 km geprepareerd. 
 
De 3

e
 toertocht van 28 januari werd ook onder goede omstandigheden verreden. 

Kees reed 200 km, Ina 50 km (nog steeds een beetje last van mijn linkerknie…) 
 
De 4

e
 toertocht, gepland voor vrijdag 31 januari, werd verschoven naar donderdag 30 januari vanwege de 

verwachte hevige sneeuwval. Het sneeuwde echter donderdagochtend al, dus het werd een lastige tocht 
met slecht zicht. Kees reed toch nog 50 km en Ina 25 km. Wij haalden donderdagmiddag onze langlaufski’s 
tevoorschijn en liepen vanuit ons hotel over de besneeuwde stoep naar het meer en legden zo de rondjes af 
over het ijs, dit was genieten!! 
 
Het bleef maar sneeuwen, ook vrijdag de hele dag!!!  
De Alternatieve Elfstedentocht voor de wedstrijdrijders, die voor vrijdag stond gepland, ging natuurlijk niet 
door: het ijs was gezonken door het gewicht van 1.50 meter sneeuw. Er was nu niets anders meer te doen 
dan wandelen door het dikke pak sneeuw….. en de juiste auto terug te vinden om de terugreis te 
aanvaarden.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met vereende krachten werden de auto’s uitgegraven. Onze auto stond muurvast met de voorkant in een 
berg sneeuw, Norbert Jank - ja, onze Eismeister… - kwam te hulp met zijn jeep en trok onze auto er 
voorzichtig uit!   Deze actie haalde zelfs het NOS-Journaal!                                          
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        Gerrit van Assendelftstraat 3 
       1961NH Heemskerk 
 

        Tel 0251-232813 
 

 

 
 
 

 De Trompet 2850 

1967 DD  HEEMSKERK 

Tel. 0251-248844 
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We konden echter nog niet richting huis. We waren dus echt ingesneeuwd, want de bergpas die we af 
moeten rijden was niet begaanbaar. De weg was geheel verdwenen en 1.50 meter sneeuw ruim je niet zo 
maar even op. Het leger werd ingeschakeld en zaterdagmiddag laat konden er mondjesmaat auto’s de pas 
af terug naar huis. Wij konden zondagochtend met sneeuwkettingen de bergpas af. Toen we beneden 
waren, konden de sneeuwkettingen er weer af en was de terugreis geen probleem meer. 

 
Thuis gekomen bloeiden de sneeuwklokjes  
al volop…    
                                                 
Ina en Kees van Scherpenzeel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

dinsdag 28 januari  
Rob Fiddelaar   200 km    8.20.13 
Cor Winkel   200 km    8.58.29 
Kees van Scherpenzeel  200 km    9.09.17 
Willem van de Brink  200 km    9.17.31 
Wim Röling   200 km    9.17.32 
Käthe van Leijen  200 km    9.28.57 
Peter Kolthof   200km    9.28.57 
Marjon de Wit   200 km    9.32.17 
Freek Hillebrand  200 km    9.32.17 
Cor Enthoven          162,50 km   7.34.18 
Ina van Scherpenzeel      50 km    3.07.02 
 
donderdag 30 januari 
Marjon de Wit   200 km    8.09.12 
Rob Fiddelaar (kapotte schaats)200 km          10.22.14   
Kees van Scherpenzeel      50 km    2.22.52 
Ina van Scherpenzeel      25 km    1.31.43 

 

Op de foto: Marjon tijdens de 200 km op 30 januari 2014.
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Gespecialiseerd in het behandelen sportblessures. 

 
Janneke Stolk sportfysiotherapeute i.o 

 

Ellen van Wetering sportfysiotherapeute i.o 

 
Heemskerkerweg 191 

Tel 0251-239101 
1945 TG Beverwijk 

www.fysiobeverwijk.nl 
         fysiotherapie@fysiopmc.nl 
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Na de feestavond op 10 mei ter gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan, organiseren wij op zondag 25 mei 
een jubileum fietstocht over een afstand van ongeveer 150 km.  
Het plan is om een snelle fietsgroep te vormen (denk aan de Baandert Buffels) en een minder snelle 
fietsgroep. De minder snelle fietsgroep vertrekt een half uur eerder (8.00 uur), dan de snelle fietsgroep  
(8.30 uur) zodat we halverwege de toer gezamenlijk aan de koffie zitten. Omdat het een jubileum fietstocht 
is, worden de appelpunt en een bakkie door de club aangeboden. Na afloop van de toer is er nog een 
happy hour is ons clubhuis met alle consumpties voor 1 euro. 
Om een idee te krijgen hoeveel appelpunten ik moet bestellen, is vooraf aanmelden gewenst. Stuur dus 
even een mailtje naar fam.enthoven@ziggo.nl.  
 
Groeten Cor Enthoven 
 

  

Inmiddels de mtb met dit mooie weer op zolder gezet en al vele kilometers op de racefiets gemaakt, maar 
toch hier nog een verslagje van de landelijke KNWU strandrace competitie, die afgelopen winter voor het 
eerst is gehouden. Er worden vanaf oktober acht wedstrijden gereden die allemaal meetellen voor de 
klassering. Te beginnen met Hoek van Holland-Den Helder en de laatste was Castricum-Camperduin. Je 
moet ze allemaal rijden/uitrijden wil je kans maken op een hoge plek. Dit is misschien het enige minpuntje 
want bij pech of afwezigheid kun je dit wel vergeten. 
Ik zelf heb er vijf gereden waaronder Hoek van Holland en het NK in Petten. 
De mooiste en gezelligste was op Ameland. We hebben daar maar een heel weekeind van gemaakt.  
Zaterdagochtend de strandrace en op zondag 90 km in drie lussen van 30 km. Alle hoeken van Ameland 
gezien en grotendeels single tracks. Door het prachtige weer en de gezelligheid van een leuk koppel een 
super mooie tocht! In de Stayokay ‘s avonds goed fietsvoer en daarna aan de grote tafel een potje skibo of 
keezen. Hoe leuk kan het zijn!  
Esther, die ook mee was, kon helaas niet fietsen vanwege haar gebroken sleutelbeen. Zondagavond op de 
boot terug naar Hollum zag ze eruit alsof ze een weekje Canarische eilanden had geboekt. Liever had ze op 
de fiets gezeten, maar ze heeft zich prima vermaakt. Hopelijk ben je snel weer de oude, Esther! 
 
Van Kees Jongert waren Mark Andringa, Dennis Nol, Henk de Ruiter, Erwin de Vries, Miranda Duin, Theo 
van Lieshout en mijn persoon serieus bezig met deze competitie.  
Zeker een aanrader voor iedere fanatieke mtb-er. Iets om voor volgend jaar in de gaten te houden. Zeker de 
kleinere wedstrijden met 300/500 man aan de start. Goede organisatie en niet zo massaal als een EPE! Je 
komt ook nog eens ergens en het strand is overal toch weer anders. 
 
In het algemeen klassement bij de mannen scoorde Mark goed met een 54ste plek en de meest gereden 
wedstrijden van ons allen. Helaas kon je ze niet allemaal finishen anders was je hoger geëindigd, Mark! 
Bij de dames werd Miranda 10de en eindigde ik op de 5de plek!  
Al met al een leuke competitie en volgend seizoen zijn we weer van de partij! 
Groet Janneke van der Kolk 
31-03-2014 

 
  

mailto:fam.enthoven@ziggo.nl
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29 januari 2014 Schaatscircuit Heerenveen 
      500  1500 
Eshney van Balen    43.93  2.13.26 PR/CR 
 
2 februari 2014 Baanwedstrijd jun C t/m masters 
      500  1000 
Luc Heine     40.95  1.21.24 
      500  3000 
Arjan Dekker     50.32  5.43.44 
 
4 februari 2014 clubwedstrijd groep 2/3 
     500  1500 

Astrid Borst     53.98  2.43.62 
Mieke Heine     53.88  2.46.09 
Meike Lubbers     51.48  2.46.43 
Esther Pletting     51.01  2.37.20 
Mark Andringa  1.26.08 MV 2.44.37 
Lars Beentjes     47.10  2.36.46 
Arjan Dekker     51.79  2.38.94 
Dennis Niesten     44.85  2.30.00 
Tjarko v.d. Pol     53.06 PR 2.54.57 
Jan Tol      43.84  2.23.44 
     500  1000 
Maartje Heine     51.66  1.48.22 
Denise Hilgers     56.55 PR NG 
Stefan Roovers     55.85  1.58.28 
 
7 februari 2014 Clubwedstrijd groep 2/3  
      100  500  300 
Chimene v.d. Eng    16.05 PR 1.10.63 PR 42.69 PR 
Britt Hagebout     14.39  1.06.49 PR NG 
Misha Klein     17.92 PR 1.20.51 PR 47.85 PR 
Marnix v.d. Berge    14.68  1.00.83  36.99 
Daan van ’t Klooster    15.63 PR 1.07.51 PR 49.39 MV 
Stefan Roovers     13.77 PR    57.00  34.40 
Stef de Wildt     15.56 PR 1.13.92 PR 42.56 PR 
Jaap Zonneveld    15.56 PR 1.14.02  44.70 PR 
      500  1000 
Astrid Borst     53.41  1.44.56 
Denise Hilgers     56.25 PR NG 
      500  1500 

Kelly Tromp  1.02.19 NG 
Huub Koper     53.19 PR 2.58.50 PR 
 
8 februari NK junioren B Tilburg 
   1500 
Luc Heine  2.04.16 29

e
 plaats 

 
9 februari 2014 Kees Jongert Bokaal 
      500    1000    
Pup 
Britt Hagebout  1.01.66 PR 8

e
   2.16.34 PR 10

e
 

Stefan Roovers     54.12 PR 9
e
    1.51.30 PR 9

e
 

Jun C 

Maartje Heine     49.97 8
e    

1.59.84 MV 12
e
 

Tristan Hagen     54.33 10
e
    1.52.28 10

e
  

Sen 
Dennis Niesten     44.76 10

e
    1.28.80 9

e
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      500    1500 
Jun A/Neo 

Esther Pletting     49.62 4
e
 2.28.82 PR 5

e 

Jan Tol      43.84 5
e 

Jerry Röling    2.12.96 4
e
 

Sen 
Nadine Bruineberg    47.65 6

e 
2.32.61 9

e
 

Simon Wijte    2.15.65 9
e
 

      500  3000 
Neo sen 
Dennis Dekker     46.48 12

e
 5.04.21 12

e
 

Masters 
Edward Hagen     46.37 PR 8

e
  5.04.90 9

e
 

   5000 
Sen 
Ronald Pletting  7.57.35 9

e
 

 
9 februari 2014 NK junioren C Tilburg 
      500  1500 
Eshney van Balen    44.63 17

e
  2.19.12 12

e
 Eindklassement 13

e
 

 
15 februari 2014 Gewestelijke wedstrijd junioren C Hoorn 
   1500 
Eshney van Balen 2.23.88 
 
16 februari NK selectie jun B 3000 m 
Luc Heine 4.17.01 5

e
 plaats en geplaatst voor NK op 1 maart a.s. 

 
16 februari wedstrijd Inzell 
      500  1500 

Maureen Bos     56.12  2.47.51 
 
22 en 23 februari wedstrijd Inzell 
      500  1000  500  1000 
Maureen Bos     56.17  1.51.55  57.87  1.54.15  
 
21 februari clubwedstrijd groep 2/3 
      100     500  300 
Chimene v.d. Eng    16.85  1.11.07  43.98 
Britt Hagebout     14.68  1.06.97  38.84 PR 
Melanie Walters    14.59     59.74  NG 
Marnix v.d. Berge    15.08  1.01.84  35.50 PR 
Stefan Roovers 13.62         53.68 PR 32.75 PR 
Stef de Wildt     16.24  1.14.86  44.24 
Jaap Zonneveld    15.94  1.13.31 PR 45.85 
      500  1500 
Maartje Heine     51.27  2.43.19 
 
23 februari 2014 baanwedstrijd  
      500     300 
Melanie Walters    58.07     35.82 
      500     700 
Maartje Heine     50.96  1.11.68 
Luc Heine     41.16     56.22 PR/CR 
 
23 februari 2014 clubwedstrijd groep 2/3 
      500  1500 
Mieke Heine     53.86  2.47.76 
Meike Lubbers     52.04  2.47.25 
Esther Pletting     50.27  2.33.84 
Mark Andringa     52.08  2.38.06 
Tjarko v.d. Pol     52.91 PR 2.52.08 
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      500  5000 
Dennis Dekker     46.36  9.06.99 PR 
 
25 februari 2014 clubwedstrijd groep 2/3 
      100     500 
Chimene v.d. Eng    16.31  1.09.20 PR 
      500  1000 
Britt Hagebout  1.04.33 2.15.61 PR 
Maartje Heine     50.49  1.45.30 
Marnix v.d. Berge    59.43 PR 2.06.63 PR 
Huub Koper     50.73 PR 1.53.08 PR 
 
28 februari 2014 IJskonijnwedstrijd 
Ouder-kind wedstrijd 
Chimème v.d. Eng deed hier samen met haar vader Jacco aan mee (zie foto) 
 
2 maart 2014 extra wedstrijd 
      500  1000 
Meike Lubbers     53.14  1.45.09 
Esther Pletting     50.41  1.43.37 
Melanie Walters    57.23  NG 
Tjarko v.d. Pol     53.37  1.53.08 PR 
      500  1500 
Dennis Niesten     46.20  2.29.79 
      500  3000 
Simon Wijte     44.90  5.13.07 
 
4 maart 2014 extra wedstrijd 
      500  1000 
Melanie Walters    55.54  1.54.40 
      500  1500 
Astrid Borst     53.58  2.36.88 
Mieke Heine     52.03  2.37.76 
Meike Lubbers     50.33  2.38.20 PR 
Esther Pletting     48.28 PR 2.26.85 PR 
Tjarko v.d. Pol     52.17 PR 2.48.08 PR 
 
7 maart 2014 IJsbeerwedstrijd 
      500  1500 
Denise Hilgers     55.92 PR 2.58.04 PR 
Huub Koper     52.06  2.56.26 PR 
 
9 maart 2014 ijskonijncup finale 1

e
 dag 

      300     700 

Britt Hagebout     39.11  1.30.09 PR 
Stefan Roovers     33.44  1.14.90 PR 
 
9 maart 2014 clubwedstrijd groep 2/3  
      500  3000 
Astrid Borst     52.78  5.14.56 PR 
Maartje Heine     49.37 PR 5.27.98 PR 
Mieke Heine     51.93  5.34.11 
Meike Lubbers      49.47 PR 5.45.48 PR 
Mark Andringa     52.06  5.28.27 
Luc Heine     40.61  4.16.57 
Dennis Niesten     44.54  5.00.52 PR 
Tjarko v.d. Pol     53.64  6.13.17 PR 
 
 
 
 
 

http://www.ijskonijncup.nl/img/full/albums/ha085/mg0447_b.jpg
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3 februari 2014 baancompetitie Haarlem 
D 
11

e
 Astrid Borst 

C2 
  5

e
 Jos Niesten 

 
9 februari 2014 jeugdmarathon Haarlem 
Helaas geen uitslag van te vinden. 
 
9 februari 2014 6 banentoernooi Haarlem 
M 
47

e
 Theo van Lieshout 

56
e
 Ronald Pletting 

 
10 februari 2014 baancompetitie Haarlem 
M1 
11

e
 Ronald Pletting 

14
e
 Erwin de Vries 

16
e
 Theo van Lieshout 

M2 
26

e
 Gerard Kool 

46
e
 Andre Broere 

M3 
  1

e
 Ton de Ruyter 

  2
e
 Stephan Ottenhoff 

23
e
 Benedikt Overtoom 

25
e
 Mark Andringa 

45
e
 Cor Duin 

52
e
 Arno de Ruijter 

53
e
 Arjan Dekker 

68
e
 Kees Brasser 

69
e
 Rene Welboren 

 
17 februari 2014 baancompetitie Haarlem 
D 
  8

e
 Astrid Borst 

C2 
  4

e
 Jos Niesten 

 
22 februari 2014 6 banentoernooi Hoorn 
M 
28

e
 Ronald Pletting 

36
e
 Theo van Lieshout 

42
e
 Erwin de Vries 

 
22 februari 2014 NK jeugdmarathon 
Pupillen B heren 
26

e
 Stefan Roovers 

Jun C dames 
  7

e
 Eshney van Balen 

 
24 februari 2014 baancompetitie Haarlem 
M1 
  1

e
 Ronald Pletting 

16
e
 Erwin de Vries 

18
e
 Theo van Lieshout 

M2 
26

e
 Andre Broere 

28
e
 Gerard Kool 
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M3 
12

e
 Stephan Ottenhoff 

18
e
 Mark Andringa 

31
e
 Cor Duin 

49
e
 Arno de Ruijter 

 
Eindklassement baancompetitie Haarlem 
D 
  9

e
 Astrid Borst 

C2 
  5

e
 Jos Niesten 

M1 
  4

e
 Ronald Pletting 

  7
e
 Erwin de Vries 

21
e
 Edward Hagen 

31
e
 Theo van Lieshout 

M3 
  4

e
 Stephan Ottenhoff 

11
e
 Ton de Ruijter 

34
e
 Duco Luijt 

 
24 februari 2014 KPN marathoncup Amsterdam(coolste baan) heren 1

e
 divisie 

14
e
 Axel Koopman 

Eindklassement KPN marathon cup heren 1
e
 divisie 

Axel eindigt op een keurige 18
e
 plaats. Mooi seizoen geweest Axel!! 

 
 

 

 
Op dinsdag 1 april stond dit trio om 18.30 uur bij 
het clubgebouw van Kees Jongert. Om de 
woorden van Cor E te herhalen: “De klok ging 
één uur vooruit, niet één dag achteruit!” 
 
En dan ook nog onze columniste Eshney en 
haar vader voor je karretje spannen, zodat jij uit 
de wind kan rijden……  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Op 10 mei bestaat IJsclub Kees Jongert 50 jaar! Binnenkort ontvangen de leden en donateurs van de club 
de uitnodiging voor de jubileum feestavond. Vanwege de organisatie is het belangrijk je hiervoor aan te 
melden. Op de uitnodiging staat bij wie je dat kan doen. Niet vergeten!! 

 
 
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. DOEN!! 
 
Op de website www.ijsclubkeesjongert.nl staat een versie van de Doorloper met kleurenfoto’s. 

mailto:duingoedhart@ziggo.nl
http://www.ijsclubkeesjongert.nl/

