
 

PORT BETAALD 
HEEMSKERK 



 
De Doorloper februari 2013  1  

 

        Pagina 
 
 
Inhoud            1 

Column van Nico           2 

Van de redactie           2 

Uitglijders           3 

Belangrijke data           3 

Met KJ naar de World Cup Finale in Heerenveen      3 

Tour for Soof            3 

Buitenkansjes           3 

IJsbaan open! Verslag van Jos Niesten        4 

Bedankt Toon!           6 

Luc Heine op NK          6 

Jacht op de clubrecords         8 

Helletocht           9 

Ko Toedestart vertelt          9 

Adverteerder in beeld        10 

Kijkje achter de schermen; de tijdwaarneming     10 

Gezinsuitbreiding        10 

Egmond Pier Egmond        11 

Uitslagen Kortebaanwedstrijden       12 

Voor de liefhebber, Bridging the cap      14 

Gespot….         14 

Uitslagen langebaanwedstrijden      16 

Uitslagen marathonwedstrijden       18 

In gesprek met…….de IJsmeester      21 

Wedstrijdkalender        22 

Natuurijs 2013          23 

 
  



 
De Doorloper februari 2013  2  

 

 
 
Wat hebben wij weer een mooie schaatsweek gehad! De echte winterse kou liet 
helaas verstek gaan en de hoeveelheid sneeuw werkte ook niet in ons voordeel. 
Maar dankzij de uitstekende ligging van de ijsbaan en de grote inzet van heel 
veel vrijwilligers kon de baan voor het publiek open. Prachtig ook om te zien 
hoeveel vrijwilligers, onder leiding van Lida en Jos, in de kantine aan het werk 
waren. Het rouleerschema werkte weer uitstekend en er waren voldoende 
mensen om de baan in optimale conditie te houden. Door de sneeuwval waren 
er geen natuurijstochten bij ons in de buurt, maar veel KJ-ers gingen 

gezamenlijk toch op zoek. In het noorden en oosten kon menig tochtje worden gereden en het was 
prachtig om te horen hoe iedereen had genoten. 
 
Helaas zat het schaatsen er voor mij dit jaar niet in. Afgelopen vrijdag zijn er opnieuw foto’s van mijn 
enkel gemaakt en de arts was tevreden. Ik mag nu weer gaan sporten. Zaterdag ging ik gelijk weer met 
de groep van Jos in het duin mountainbiken. Uit voorzorg had ik de noppen banden gemonteerd en de 
grip was prima. De eerste kilometers was het wel weer even wennen en was ik extra alert op boom-
stronken.  
 
De schaatsen trek ik dit jaar niet meer aan mijn voeten. Ik vind het de moeite niet meer. Over ongeveer 
een maand is het schaatsseizoen alweer afgelopen en ik houd de boel liever heel om straks nog een 
weekje te gaan skiën. 
 
Tijdens het mountainbiken was het prachtig weer en de eerste tekenen van het voorjaar waren alweer 
merkbaar. Mijn gedachten gingen gelijk naar de boot. De dag erna ben ik naar de werf in Alkmaar 
gereden en heb daar even in de boot gezeten om toch weer even de sfeer te voelen die bij het zeilen 
hoort. Prachtig die afwisseling tussen het schaats- en zeilseizoen. 
 
Ik ben blij dat mijn pootje het weer doet. Het was toch een vreemde winter voor mij. Veel in de stoel 
gezeten en de (internet) computer heeft overuren gemaakt. Maar dat is nu voorbij en ik hoop weer lekker 
te gaan fietsen. 
 
Groeten, Nico 
 
 
 

 
 
DE REDACTIE IN ACTIE..….. 
Egmond Pier Egmond was weer een geweldig evenement. 
Gerard had een mobiele kantine geregeld (dankjewel Piet 
en Jos!) waarvan 32 deelnemers dankbaar gebruik 
maakten. De soep van Lida en koffie van An gingen er 
goed in na de geleverde prestaties. Daarna kwamen de 
kleine glaasjes en de sterke verhalen op tafel. Iedereen had 
het anders beleefd en iedereen had de finish gehaald! Ik 
heb heel veel bekenden gezien onderweg. Goed voor de 
adrenaline! Een brul, een groet, daar kan je weer op verder. 
Vlak voor de finish nog de aanmoediging van Piet en bij de 
finish opgevangen door Nico. De streep weer gehaald!  
Niet voor niets getraind! Alhoewel….bijna geen stuurbordje, 
dus geen startbewijs…. Gelukkig kan je Esther om een 
boodschap sturen! 
Thuis vond ik meteen een paar prachtige foto’s van Kees 
Brasser en Peter Savenije in de inbox. Ze kunnen zo in het 
familie album! Tijden en foto’s van de deelnemers van Kees 
Jongert aan dit evenement staan verderop in dit blad.   
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Die waren er gelukkig niet! 
 

 
23 februari 2013 Kees Jongert Bokaal 
  9 maart 2013  World Cup Heerenveen 
17 maart 2013  Mtb-tocht 
14 april 2013  KJ-fietstocht ter voorbereiding Ronde van Noord-Holland (120 km) 
20 april 2013  Ronde van Noord-Holland  
  7 mei 2013  Tijdrit 
15 september 2013 Rabofietsdag 
  8 september 2013 Assumburgloop 
 
 

 
Op zaterdag 9 maart 2013* gaat Kees Jongert met een touringcar naar de World Cup Finale in 
Heerenveen. Wil je mee? Stuur dan een mailtje naar duingoedhart@ziggo.nl. Vermeld hierin je naam, 
adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.  
Kosten toegang en busreis circa € 50,00.  
Let op: bestelde kaarten moeten worden afgenomen.  
 
 

 
 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd het resultaat van Tour for Soof bekend gemaakt. Cor en Jos 
overhandigden cheque van € 4.500 aan Stichting Supersoof. Een mooi resultaat! 
 

 
TE KOOP:  
Kees Jongert schaatstenue, bestaande uit een broek en een jasje in de maat XS.  
Het pak is een seizoen gedragen. Voor de vaste clubprijs € 66,75. 
Anne-Marie Dijcks-Kunnen, telefoon: 0251-259058 
 
GEVRAAGD: 
Wie heeft voor een schappelijke prijs te koop: TWEE VELGEN voor mijn mountainbike, 26 inch.  
De velgen moeten geschikt zijn voor hydraulische remmen. 
Graag een mailtje naar Ronald Meinders, e-mailadres: familie.meinders@ziggo.nl.  

mailto:duingoedhart@ziggo.nl
mailto:familie.meinders@ziggo.nl
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VERSLAG VAN JOS NIESTEN 
Maandag 14-1 voorspellen de weermannen een 
flinke vorstperiode. Ben heeft mij al gebeld vanuit 
Oostenrijk om de pomp uit te zetten.  
Dinsdag 15-1 lag er een mooie zwarte plaat ijs 
van maar 2 cm. 
Woensdag 16-1 kwam dan toch weer de 
sneeuw. Het ijs was nog niet dik genoeg om er 
met machines op te gaan, dus had Ben de lichte 
mannetjes van de club opgetrommeld om 
handmatig te schuiven. Met man en macht werd 
de baan schoongemaakt. Niet bij elkaar staan 
want daar was het ijs te dun voor.  
Donderdag 17-1 en vrijdag 18-1 met kruiwagens 
de sneeuw op de dijken gewerkt en vrijdag met de machines het ijs geborsteld. ‘Zou het wat worden?’ 
was de vraag, maar zaterdag 19-1 ging het de goede kant op, flinke vorst ook overdag met een dikke 
oostenwind. Een mooie zwarte plaat ijs maar nog maar 4,5 cm afwachten dus tot zondag.  
 
Zondag 20-1, 6,5 cm ijs van zeer goede kwaliteit, 
de baan kon open volgens ijsmeester Ben 
Limmen. Direct op de site gezet (zorgt Renée 
voor) en de liefhebbers stroomden toe. Wel 1000 
schaatsers! Wel veel wind maar de kantine werd 
druk bezocht. Zes KJ-ers achter de bar en twee 
in de keuken. Laat in de middag toch weer de 
sneeuw en veel wind. Hier en daar ontstonden 
sneeuwduinen, maandag dus veel onderhoud. 
Maandag 21-1, de baan viel zwaar tegen met 
natte sneeuwplekken en veel sneeuw op de 
baan. Weer schoonmaken want bij KJ geven ze 
de moed nooit op. Ik telde 19 personen die aan 
het kruien en schuiven waren. We gingen toch 
nog tot 16.00 uur open omdat er ook nog twee 
scholen kwamen. 
Dinsdag 22-1 weer schoonmaken en de baan lag 
er redelijk goed bij, zeer geschikt voor de jeugd en de funriders. Een behoorlijk drukke dag met prima ijs 
en weer twee scholen. 
Woensdag 23-1 kwam het Kennemer College met 700 leerlingen. Ze hebben zelf oranje schaatsen voor 
hun leerlingen en de groepen volgden elkaar op met een mooi programma. Na het volbrengen van hun 
verplichte rondjes kregen ze een bon voor chocomel. Met veel hulp achter de bar liep het gesmeerd. Ook 
de basisscholen hadden ‘s middags vrij dus 
bleef het erg druk. 
Donderdag 24-1, de ochtend begon vrij rustig, 
maar ‘s middags werd het steeds drukker met 
ook weer enkele scholen. Tot sluitingstijd veel 
ouders met kinderen. De voorbereidingen 
worden getroffen voor de kortebaanwedstrijden 
die de volgende dag zijn.  
Vrijdag 25-1, er wordt een baan uitgezet die 
extra wordt geborsteld en de scheuren worden 
met warm water dicht gemaakt. Deze baan blijft 
dicht voor het publiek. Maar liefst 63 deelnemers 
en geweldig hoe onder andere de jeugd 
schaatste. Zeer fanatiek, maar ook sportief. Je 
kon nu de vorderingen zien die ze hadden  
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geboekt, door de trainingen van onze jeugdtrainers 
Roy, Astrid, Mirjam en Sjaak. Ook de senioren 
lieten zich van hun beste kant zien, er werd zo hard 
gereden dat de uitloop maar net voldoende was. 
Het bleef tot 23.00 uur nog lang onrustig in ons 
clubgebouw. 
Zaterdag 26-1, dit zou de laatste dag worden met 
een weersvoorspelling van enkele uren sneeuw; 
dat werd dus vegen en borstelen, de hele dag 
door. Met hulde aan de vaste borstelaars Hans en 
Peter, wat hebben deze twee mannen een uren 
gemaakt. Lida deed mee aan de Egmond wandel 
marathon dus onze koks Jos en Piet maakten de 
erwtensoep. Doordat we de baan goed onder-
hielden kon er tot 21.00 uur worden geschaatst. 
Zondag zou het dooien en dat was dus ook zo. 
Maandag 28-1, maar liefst tien mannen en twee vrouwen gingen aan de schoonmaak en om 11.30 uur was 
alles spic en span. Zelfs de dijk en de parkeerplaats werden van vuil ontdaan.  
Alle vrijwilligers bedankt en mogelijk tot een volgende ijsperiode! 
 
 

 

KIJK HEM ZITTEN, OP ‘ZIJN’ BANK… 
 
 
Toon van der Eng maakte een 
aantal nieuwe banken voor onze 
schaatsende gasten. Wat zullen ze 
lekker zitten! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Het eerste echte NK voor Luc is zaterdag 2 februari redelijk succesvol verlopen. Het was het NK om de titel 
supersprint. Hij moest 2 x 100m en 2 x 300m rijden. Echte pure sprint! 
De eerste 100m verliep niet geheel naar wens en dat was te merken in de uitslag, Luc eindigde als 18e. 
De tweede 100m ging al een stukje beter met een verbetering van 0,11 sprintte Luc naar een tijd van 11.22 
sec en de 12e plek. In de tussenstand na 2 onderdelen stond hij op de 15e plek. Hij moest dus nog even 
flink zijn best doen op de 300m. De eerste 300m was even schrikken voor Luc. Na twee keer alleen maar 
rechtdoor te hoeven rijden, kwam hij nu na 100m een bocht tegen. 
Al met al reed hij toch een persoonlijk record van 26.16 sec en behaalde daarmee de 9e plek. 
Nu Luc weer op scherp stond en ook in de gaten had dat hij de bocht door moest, begon hij gefocused aan 
de tweede 300m. Met resultaat! 
Weer een PR! Met een mooie tijd van 26.00 sec, was dit genoeg voor een 6e plaats. 
Luc is uiteindelijk met deze twee mooie PR's,11

e
 van Nederland geworden bij het NK supersprint. 

Dit was om op te warmen een mooi toernooi.  
 
Op zondag 10 februari deed Luc mee met het NK Allround voor junioren. Ook hier eindigde hij op de 11

e
 

plaats. Op de 500 m scherpte hij zijn PR op buitenijs ook nog aan (41.05). 
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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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CLUBRECORDS SEIZOEN 2012/13 
500 meter pupillen C/D jongens 
59,24 Jerry Röling 10/02/07 Groningen 
58,69 Stefan Roovers  21/12/12 Haarlem 
 

700 meter pupillen C/D jongens 
1;27,35 Hans Röling 05/03/96 Haarlem 
1;26,68 Stefan Roovers 14/12/12 Haarlem 
 
500 meter junioren C dames 
47,10 Silvia Beentjes 02/03/00 Heerenveen 
46,86 Suzanne Bos 29/11/12 Heerenveen 
 

1000 meter junioren C dames 
1;34,57 Suzanne Bos 16/02/12 Heerenveen 
1;34,53 Suzanne Bos 07/12/12 Heerenveen 
  
100 meter junioren C heren 
11,91 Simon Wijte 07/12/03 Amsterdam 
11,40 Luc Heine 18/11/12 Haarlem 
11,26 Luc Heine 15/12/12 Alkmaar 
 

300 meter junioren C heren 
29,00 Simon Wijte 07/12/03 Amsterdam 
26,74 Luc Heine 18/11/12 Haarlem 
26,18 Luc Heine 15/12/12 Alkmaar 
 

500 meter junioren C heren 
41,87 Luc Heine 08/03/12 Heerenveen 
41,85 Luc Heine 21/10/12 Heerenveen 
41,64 Luc Heine 07/12/12 Heerenveen 
40,72 Luc Heine 29/12/12 Inzell 
40,53 Luc Heine  30/12/12 Inzell 
 

1000 meter junioren C heren 
1;23,51 Luc Heine 04/03/12 Utrecht 
1;20,65 Luc Heine 30/10/12 Inzell 
 

1500 meter junioren C heren 
2;04,20 Luc Heine 08/03/12 Heerenveen 
2;03,84 Luc Heine 29/12/12 Inzell 
 

300 meter senioren heren 
27,55 Sjaak Ooteman 28/11/93 Haarlem 
26,98 Simon Wijte 09/11/12 Haarlem 
 
500 meter senioren heren 
42,27 René Kieft 04/03/01 Haarlem 
41,88 Simon Wijte 30/10/12 Heerenveen 
41,10 Simon Wijte 29/11/12 Heerenveen  

 
1500 meter senioren heren 
2;08,00 Piet Bloedjes xx/03/78 Inzell 
2;05,58 Simon Wijte 30/10/12 Heerenveen 
2;04,50 Simon Wijte 18/12/12 Heerenveen 
 

3000 meter senioren heren 
4;27,7 Jos Niesten 05/11/78 Utrecht 
4;21,99 Simon Wijte 29/11/12 Heerenveen 
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DE HELDEN VAN ‘86 
Helletocht is een waar gebeurd verhaal waarin een ontzettend zware schaatstocht van 175 km lang wordt 
beschreven, die in grote lijnen valt te vergelijken met de Elfsteden tocht van 1963. De lezer wordt 
meegezogen in het verhaal van de tocht, waarin absurde en moeilijke situaties tijdens het schaatsen 
voorkomen. Deze situaties maken het boek bijzonder leeswaardig.  
Jan Al schreef dit boek over de allerzwaarste schaatstocht ooit, verreden in Noord-Holland.  
De link naar het boek is www.helletocht86.wordpress.com.  
 
 

 

UIT DE SERIE KO VERTELT DEEL 5..... 
 
Beste KJ’ers, 
 
Zo,....allemaal weer een beetje bekomen van het natuurijs? Ik moet jullie eerlijk bekennen dat we toch wel 
een beetje gek aan het worden zijn. Ligt er zeer onbetrouwbaar ijs, stappen we vervolgens in de auto om 
meer dan 100 km te rijden om van dat onbetrouwbare natuurijs te genieten met, als je niet oppast, vele 
anderen.  
 
Zo ook jullie Ko. Wij richting Zweden. Helemaal naar Zweden? Welnee, maar wel richting Zweden. Net 
zoals we zomers altijd richting Afrika gaan en na 125 km de tent in Brabant neer zetten.  
Goed, in Friesland (dat gezien de kou wel Vriesland had mogen heten) in de buurt van Hurdegaryp 
(Godsamme de spellingcontrole raakt helemaal van slag) aangekomen. En daar lag prachtig mooi zwart ijs.  
Ik hoop niet dat Geert Wilders hiervan op de hoogte was, want voor dat je het weet is zwart ijs verboden.  
Krijgen we dan, naast de kopvoddentaks, ook nog een bivakmutsentaks op zwart natuurijs? 
Hij (en wij ook) hoeft niet bang te zijn dat moslims op dit mooie ijs gaan liggen bidden.  
Overigens wel makkelijk voor ze, want als het vriest dan komt de wind altijd uit het oosten. Dus hoef je je 
neus maar in de wind te steken en je staat meteen in de goede richting.  
Allah hava çok soğuk oftewel Allah het weer is erg koud.  
Onderweg ook nog langs de Bonkevaart gereden maar de finish van de 11-stedentocht ligt er nog stil en 
verlaten bij. Wie weet....  
Maar wij mooi schaatsen dus. Onderweg koek en zopie. Ik betaal de verkleumde Fries ons bakkie en hij zegt 
“Tanke wol”. Ik zeg; “Nee loodvrij...hoezo?” Weet ik veel dat-ie dankjewel bedoelt. Ik zag mezelf al geen 
schaap of een dikke wollen trui in m’n tank stoppen. Dat deed m’n vader vroeger wel met een deken onder 
de motorkap als het koud was. Totdat we op een keer wegreden en na enige tijd niets meer konden zien 
vanwege de rookontwikkeling vanonder de motorkap. Vergeten.......  en sindsdien had Dorus het altijd over 
een hoestbui op vier wielen. Blijkbaar had ie ons gezien. Nu mag je alleen nog maar roken op daarvoor 
bestemde plekken.  
Enfin... na een mooie schaatsdag richting huis. Onderweg in Friesland in een restaurant nog wat gegeten.  
Staat daar een bord met daarop “Hier French Fries”. Ik denk mooi, verstaan en praten ze én Frans én Fries 
en ook nog Engels, want Frans was in het Engels geschreven. Waarom niet in het Frans? Moet je als 
Fransman weer Engels kunnen om te weten dat ze daar gewoon Frans praten. Maar ja, die Friezen blijven 
rare Hollanders. Beetje knap Hollands praten “Ho maar!”. Blijken het achteraf franse frietjes te zijn...  
Wij daar lekker eten. Flesje wijn erbij, die effe 20 euro kostte. Zo! denk ik, dat is geen kattepis. Bleek het 
toch een fles Chateau Ruïne 2007 te zijn! Zo goed is mijn Frans niet, maar Chateau is toch echt water van 
de kat.      
 
Kort samengevat, we waren een lekker daggie schaatsen op natuurijs in Vriesland. En die Elfsteden-
tocht...........die laat ik aan mij voorbijgaan. Ik ben geen lid en misschien wel te oud. Ik beschouw mijn leven 
maar als een grote elfstedentocht met  wakken, mooi ijs, koek en af en toe een lekkere zopie en als ik de 
“finish” heb gehaald krijg ik ook een kruis.  
 
Oant sjen.... 
 
Ko Toe De Start 
 

http://www.helletocht86.wordpress.com/
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WEET U GENOEG ALS SCHAATSER VAN UW AANGIFTE IB 2012? 
15 % korting!!! 
 
Velen van u zullen weer voor 1 april 2013 een aangifte Inkomsten-
belasting 2012 moeten indienen. Voor de meesten van u is dit "appeltje 
eitje". Voor enkelen onder u wordt de aangifte, ondanks dat de Belasting-
dienst de aangifte al voor een groot gedeelte heeft ingevuld, steeds 
ingewikkelder. De Belastingdienst kan het maar "niet makkelijker maken".  
 
Heeft u nadat u uw aangifte heeft ingevuld nog twijfel of u het nog wel 
goed heeft ingevuld, of ontvangt u nu wel alles terug waar u recht op hebt?  
 
Administratiekantoor Westerhout biedt u, als lid en vriend van IJsclub Kees 
Jongert, aan om voor u de aangifte te verzorgen. Hiervoor betaalt u als 

particulier niet € 75,00, maar € 63,75 per aangifte. Voor de ondernemers onder u zal ik na het zien van uw 
administratie een schatting opgeven wat dit voor u gaat kosten. 
 
Voor meer informatie zie www.adm-westerhout.nl. Bellen mag ook naar 0251–223518 en dan vragen naar 
Kees Helderman. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Van harte gefeliciteerd 
met jullie dochter en zusje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adm-westerhout.nl/
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UITSLAGEN DEELNEMERS KEES JONGERT 
 
Erwin de Vries   1.15.51 
Bas Vosbergen   1.19.28  
Martin Huisman   1.21.45 
Dennis Nol   1.24.18 
Theo van Lieshout  1.24.20 
Mark Andringa   1.25.25 
Sander van der Kolk  1.27.04 
Jos Niesten   1.27.40  
Henk de Ruiter   1.29.37 
Sjaak Ooteman   1.30.20 
Janneke van der Kolk  1.30.50 
Gerard Duin   1.31.31 
Miranda Duin   1.33.39 
Gerard Kool   1.33.48 
Hans Röling   1.34.31 
Carla Beentjes   1.34.42 
Jan Koper   1.34.51 
Rick Beentjes   1.35.44 
Hans de Vries   1.36.13 
Hans Severens   1.36.56 
Duco Luijt   1.38.49  1.43.15  
Sven Pronk   1.41.20 
Rob Fiddelaar   1.42.39 
René Welboren   1.42.47  2.12.47 
Freek Hillebrand  1.43.19 
Astrid Borst   1.43.38  1.52.05 
Siem Jenema   1.46.02 
Renée Duin   1.47.17 
Hans Kuijl   1.47.40 
Ellen Brantjes   1.49.14 
Peter Visser   1.49.19 

Jacqueline van Lieshout 1.52.46 
Anneke Pronk   1.54.17  2.08.46  
Rik van den Berg  1.59.36 
Maud Duin   1.59.37  
Hans van den Berg  1.59.37 
Cor Duin   1.59.38 
Käthe van Leijen  2.23.06 
Peter Kolthof   2.23.07 
 
Cor Enthoven     1.39.14 
 
 

Foto’s: Peter Savenije en Kees Brasser  
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Meisjes 9-11 jaar 
1. Tess de Vries 
2. Maaijte Bellod 
3. Sterre van Tongeren 
  
Jongens 9-11 jaar 
1. Stefan Roovers 
2. Daan van ‘t Klooster 
3. Marnix van den Bergen 
  
Meisjes 12-15 jaar 

1. Romy Mosch 
2. Pam Beentjes 
3. Maartje Heine 
4. Inge Groenland 
  
Jongens 12-15 jaar 
1. Huub Koper 
  
Dames 
1. Manon Aprahamian 
2. Meike Lubbers 
3. Janneke Stolk 
  
Heren  

1. Dennis Niesten 
2. Luc Heine 
3. Tijmen Hupkes  
 
Foto’s: Kees Brasser en Jan Rienk van der Meer  
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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 

  

 
 
 
 

        Gerrit van Assendelftstraat 3 
       1961NH Heemskerk 
 

        Tel 0251-232813 

 

Visser 

Maerten van Heemskerckstraat 8 
1961 EB Heemskerk 

Tel: 0251-243644 

ook voor het slijpen 

van uw schaatsen 
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Foto: Leo Tillmans 

 

Het is alweer zeven jaar geleden dat wij het eerste schaatsevenement ten bate van Bridging the Gap op de 
IJsbaan van Haarlem zeer succesvol hebben afgerond. Naast de marathon is er een ploegenachtervolging, 
welke door het enorme succes ook dit jaar weer op de agenda staat. 
 
Dit sportspektakel staat alweer voor de deur, en wel op maandag 18 maart a.s. 
 
Wij strijden deze ochtend van 08.30 tot 12.00 uur met schaatsliefhebbers, jong en oud, veteranen en 
veterinnen voor de glimlach van WEER een kind; schaatsen voor kinderen in het Verre Oosten met een 
aangeboren afwijking aan het gezicht. Met de opbrengst van dit schaatsevenement hopen wij een aantal 
kinderen een beter, humaner leven te kunnen geven. Graag nodigen wij je namens de kinderen uit deel te 
nemen aan dit evenement. 
 
Je schaatst, in eigen tempo, 25 ronden binnen 30 minuten (de marathon) en we sluiten deze ochtend af met 
de ploegenachtervolging. Het is de bedoeling dat er teams worden samengesteld van 4 personen die tegen 
elkaar uit zullen komen over 4 ronden. Een afvalrace en het beste team zal uiteindelijk overblijven en zich 
winnaar mogen noemen van de Bridge The Gap ploegenachtervolging. 
 
Kosten: € 15,-- per deelnemer. Alle deelnemers rijden met een transponder waardoor een correcte 
tijdwaarneming plaats vindt. In de ochtend wordt in het restaurant voor diverse kleine versnaperingen 
gezorgd, ook aan de inwendige mens is gedacht. 
 
Op de site van Skatinglink, www.skatinglink.nl  vind je het inschrijfformulier. Men kan het inschrijfformulier 
thuis afdrukken en met een contante betaling inleveren aan de kassa van de ijsbaan. Schrijf duidelijk en 
wanneer je al een eigen transponder (tijdwaarnemer voor op de ijsbaan) hebt, vermeld dit dan met je 
nummer, naam of gebruikersnaam op het formulier. De transponder van MYLAPS voorziet u van uw eigen 
trainingsresultaten en rondetijden tijdens deze marathon. Als u een MYLAPS ProChip aanschaft krijt u een 
persoonlijk account. Met dit account heeft u toegang tot uw eigen schaatsresultaten, rondetijden en aantal 
gereden rondjes. De transponders zijn te bestellen via www.mylaps.com.  
 
Lukt het je niet je ruimschoots voor het evenement in te schrijven dan mag dat natuurlijk ook op de dag zelf. 
Van 08.00 tot 09.00 uur kunnen de laatste deelnemers zich nog aanmelden. De organisatie kan dan na die 
tijd een correcte indeling maken van de ritten die worden gereden. 
 
Wij rekenen op je komst want jij schaatst toch ook voor de glimlach van WEER een kind? 

Namens de organisatie en niet in de laatste plaats de kinderen: Bedankt! 
  
 

 
 

 

De concurrentie is gewaarschuwd! 
Arjan Dekker met zijn nieuwe 
begeleidingsteam: Erik Hulzebosch,  
Bert Verduin en Jos Niesten. 
Als de tijden nu niet naar beneden 
gaan….  

http://www.skatinglink.nl/
http://www.mylaps.com/
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Rectificatie baankampioenschap 2 december 2012 
Meike Lubbers  3000   6.00.70  
Hiermee werd zij 4

e
. 

 
18 december 2012 Wedstrijd Heerenveen 
   500  1500 
Simon Wijte  41.12  2.04.50 CR 
 
20 december 2012 Wedstrijd Heerenveen 
   500  1500 
Luc Heine  41.17 PR/CR 2.05.09 
 
21 december 2012 clubwedstrijd 
   100  500  300 
Angela Dekker  14.26  1.00.81  36.84 PR 
Britt Hagebout  16.14 PR 1.22.21 PR 53.56 PR 
Marnix v.d. Berge  14.25 PR 1.03.59 PR 38.51 PR 
Daan v ’t Klooster 19.06 PR 1.26.50 PR 51.54 PR 
Stefan Roovers  13.90     58.69 PR/CR   36.07 PR 
Stef de Wildt  19.99 PR 1.31.56 PR 52.58 PR 
Jaap Zonneveld  17.01 PR 1.22.99 PR 48.60 PR 
Suzanne Bos  12.79 PR    49.13  NS 
Denise Hilgers  14.35 PR 1.01.12 PR 37.95 PR 
Romy Mosch  12.97 PR    51.63  NS 
Melanie Walters  14.33     55.70  35.83 
Dennis Dekker  12.17     45.97  28.71 
Dennis Niesten  11.44     44.88  28.01 
Arjan Dekker  NS     49.02  31.83 PR 
 
   100  1000 
Maartje Heine  13.65  1.46.34 
Kelly Tromp  14.29 PR 2.22.91 
 
22 december 2012 Wedstrijd Heerenveen 
   500  1000 
Simon Wijte  41.20  1.21.97 CR 
 
23 december 2012 Baanwedstrijd 
   500  1000 
Maartje Heine  51.48 PR 1.45.14 PR 
Luc Heine  41.31  1.22.00 PR/CR 
 
29 december 2012 Jan van Genniptoernooi 
   100  300 
Angela Dekker  14.52     56.52 MV 
Britt Hagebout  16.68     43.69 PR 
Maud v.d. Kolk  18.17 PR    45.62 PR 
Tess de Vries  16.58 PR    53.54 PR 
Marnix v.d. Berge  15.08     36.78 PR  
Steven Kaasenbrood 14.68 PR    39.32 PR 
Daan van ’t Klooster 18.72 PR    49.33 PR 
Huub Koper  13.77     34.72 PR 
Stefan Roovers  14.45     37.01 
Jaap Zonneveld  17.28 PR    46.22 PR 
 
   100  500 
Maartje Heine  13.77     55.11 
Denise Hilgers  15.09  1.04.68 
Kelly Tromp  14.80  1.02.36 
 
29 december 2012 Wedstrijd Inzell 

   500  1500 
Luc Heine  40.72 PR/CR 2.03.84 PR/CR 
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30 december 2012 Wedstrijd Inzell 
   500  1000 
Luc Heine  40.53 PR/CR 1.20.65 PR/CR 
 
4 januari 2013 Clubwedstrijd pupillen-masters 
   100  300  300 
Angela Dekker     14.54     37.48  39.88 
Annika Henneman    15.69 PR    40.61 PR 42.31 
Britt Hagebout     15.54 PR    45.79  46.33 
Stefan Roovers     15.14     36.76  39.04 
Steven Kaasenbrood    14.41     40.98  40.26 
Marnix v.d. Berge     14.95     39.08  40.96 
Niels Bleeker     15.05 PR    39.92 PR 40.76 
Celine Huiberts     16.51     42.52  43.78 
 
   500  1500 
Suzanne Bos     49.05  2.34.01 
Maartje Heine     52.84  2.50.76 
Kelly Tromp  1.01.94 PR 3.17.51 PR 
Romy Mosch     52.70  NF 
Melanie Walters     56.51  NS 
Jerry Röling     43.72  2.13.89 
Dennis Dekker     46.26  2.23.49   
Mieke Heine     52.61  2.45.01 
Arjan Dekker     50.42  2.37.31 
Stephan Ottenhoff    52.54  2.39.38 
   
6 januari 2013 IJskonijnwedstrijd 

   100  300  300 
Angela Dekker     14.30     37.69  38.13 
 
12 januari 2013 Regioselectie NK junioren C Breda 

   500  1500 
Luc Heine     41.17  2.06.11 
Hiermee eindigde Luc op een 5

e
 plaats en heeft zich daarmee rechtstreeks geplaatst  

voor het NK junioren C op 10 februari in Den Haag 

  
13 januari 2013 baanwedstrijd jun B-masters 
   500  1500 
Maureen Bos     55.57  2.46.27 
Mieke Heine     53.30  2.47.14 
Meike Lubbers     53.00  2.49.85 
Kees Brasser     52.21  2.47.37 
Dennis Dekker     45.97  2.27.02 
Simon Wijte     42.20  2.12.53 
 
18 januari 2013 baanwedstrijd junioren C 
   500  1000 
Pam Beentjes     56.74 PR 1.54.69 PR 
Inge Groenland  1.07.38  2.22.58  
Denise Hilgers  1.01.50  2.08.02 PR  
Kelly Tromp  1.02.07  2.06.29 PR   
Melanie Walters     57.29  1.58.36 
 
   500  1500 
Suzanne Bos     48.31  2.36.47 
Maartje Heine     53.92  2.43.13 
Romy Mosch     52.58  2.57.48 
Matthew Dekkers     48.62  2.35.95 PR 
 
25 januari 2013 IJskonijncup 

   1000 
Britt Hagebout  2.46.98 PR 
   
29 januari 2013 Wedstrijd Heerenveen 

   500  1500 
Simon Wijte     42.14  2.09.21 
 



 
De Doorloper februari 2013  18  

 

20 januari 2013 regioselectiewedstrijd jun C supersprint Hoorn 
   100  100  300 300 
Luc Heine     11.12 CR/PR    11.20  26.59 26.28 
Hiermee eindigde Luc op een keurige 7

e
 plaats en plaatste zich hiermee voor het NK  

supersprint op 2 februari a.s. in Den Haag. 

 

 
6 banen toernooi 14 december 2012 Alkmaar 
Dames 
10

e
 plaats Kim van Duivenvoorde 

Masters 
54

e
 plaats Ronald Pletting 

62
e
 plaats Erwin de Vries 

66
e
 plaats Theo van Lieshout 

 
Jeugdmarathon 16 december 2012 Haarlem 
Heren pup c/d 
  3

e
 plaats Stefan Roovers 

14
e
 plaats Jaap Zonneveld 

Dames jun c 
  9

e
 plaats Maartje Heine 

10
e
 plaats Pam Beentjes 

Heren jun c 
  4

e
 plaats Luc Heine 

 
6 banen toernooi 23 december 2012 Utrecht 
Dames 
  7

e
 plaats Kim van Duivenvoorde 

Masters 
31

e
 plaats Ronald Pletting 

60
e
 plaats Erwin de Vries 

 
6 banen toernooi 2 januari 2013 Amsterdam 
Dames 
14

e
 plaats Kim van Duivenvoorde 

Masters 
43

e
 plaats Ronald Pletting 

58
e
 plaats Erwin de Vries 

73
e
 plaats Theo van Lieshout 

 
7 januari 2013 Baancompetitie Haarlem 
Dames 
11

e
 plaats Astrid Borst 

C2 
11

e
 plaats Jos Niesten 

 
6 banen toernooi 13 januari 2013 Hoorn 
Dames 
  8

e
 plaats Kim van Duivenvoorde 

Masters 
44

e
 plaats Ronald Pletting 

52
e
 plaats Erwin de Vries 

66
e
 plaats Theo van Lieshout 

 
14 januari 2013 Baancompetitie Haarlem 
M1 
  3

e
 plaats Edward Hagen 

  7
e
 plaats Ronald Pletting 

15
e
 plaats Erwin de Vries 

18
e
 plaats Theo van Lieshout 

M2 
20

e
 plaats Gerard Kool 

38
e
 plaats André Broere 

39
e
 plaats Stephan Ottenhoff 
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www.mauriceversteyne.nl 

          

 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 scherp concurrerende 
autopremies 

 uiterst vlotte 
schade afwikkeling 

 persoonlijke leningen, 
hypotheken en leasing 

 
Persoonlijke aandacht voor uw belangen 
staat bij ons voorop. 

 
G.V. Assendelftstraat 36 Heemskerk 
Tel: 0251-231140  www.tijms.nl 
e-mail verz@tijms.nl  

 
BEKEND OM ZIJN: 

 

De Trompet 2850 
1967 DD  HEEMSKERK 
Tel. 0251-248844 
 

www.cnelis.nl 

 

http://www.tijms.nl/
mailto:verz@tijms.nl
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M3 
23

e
 plaats Mark Andringa 

28
e
 plaats Duco Luijt 

49
e
 plaats Cor Duin 

58
e
 plaats Kees Brasser 

 
6 banentoernooi 18 januari 2013 Den Haag 

Dames 
12

e
 plaats Kim van Duivenvoorde 

Masters 
38

e
 plaats Erwin de Vries 

42
e
 plaats Theo van Lieshout 

 
20 januari 2013 jeugdmarathon 
Heren pup c/d 
  3

e
 plaats Stefan Roovers 

Dames jun C 
  9

e
 plaats Maartje Heine 

 
21 januari 2013 Baancompetitie Haarlem 

Dames 
  9

e
 plaats Astrid Borst 

 
28 januari 2013 Baancompetitie Haarlem 

M1 
  3

e
 plaats Erwin de Vries 

  7
e
 plaats Edward Hagen 

  9
e
 plaats Ronald Pletting 

18
e
 plaats Theo van Lieshout 

M2 
  8

e
 plaats Martin Huisman 

17
e
 plaats Gerard Kool 

34
e
 plaats André Broere 

39
e
 plaats Stephan Ottenhoff 

M3 
  8

e
 plaats Mark Andringa 

14
e
 plaats Ton de Ruyter 

35
e
 plaats Duco Luijt 

38
e
 plaats Kees Brasser 

39
e
 plaats Arno de Ruijter 

 
29 januari 2013 alternatieve elfstedentocht Weissensee 
200 km 
4

e
 plaats Marjon de Wit     8 uur 35 min en 7 sec 

52
e
 plaats Käthe van Leijen    10 uur 57 min en 51 sec 

Peter Kolthof   10 uur 57 min en 51 sec 
150 km 
Kees van Scherpenzeel    7 uur 22 min en 38 sec 
100 km 
Freek Hillebrand     5 uur 33 min en 48 sec 
50 km 
Ina van Scherpenzeel    3 uur 8 min en 28 sec 
 

 
 
 
 
 
Marjon op de Weissensee.  
Zij schaatst in derde positie.  
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SENNA GLORIE INTERVIEWT FRANK ZUURENDONK, IJSMEESTER IN HAARLEM 
Senna:  
Hoe lang duurt het om het ijs van de ijsbaan goed te krijgen? 
 
IJsmeester Frank:  
Aan begin van het seizoen duurt het een week om de hele 
ijslaag op te bouwen. Het ijs moet in totaal 8 cm dik zijn.  
 
Senna: Hoe maak je kleuren en lijnen op het ijs? 
 
IJsmeester Frank:  
We maken eerst een klein laagje ijs op het beton. Dan huren 
we een machine. Die vullen we met een soort 
schoolbordkrijt. Daarmee maken we de baan wit. Voor de 
binnenbaan, waar alle snelle schaatsers schaatsen 

gebruiken we een blauwe kleur. Die  maken we door twee lepels blauwe kleurstof bij de kalk te doen. Dit is 
genoeg voor de hele binnenbaan. Die kleurstof is een sterk goedje. Dan leggen we gekleurd lint op de 
onderlaag om de lijnen te maken. Als alles klaar is wordt de hele baan nagemeten door een landmeter om te 
kijken of alles goed ligt. Daar maken ze een tekening van. 
 
Senna: Hoe maakt u ijs? 
 
IJsmeester Frank doet een geurtje op mijn hand om te laten zien hoe het werkt. Het geurtje verdampt heel 
snel op mijn hand. Hierdoor wordt mijn hand koud. Onder de ijsbaan lopen buizen waarin CO2 verdampt. 
Hierdoor wordt de baan koud en bevriest het water. 

  
 

Senna: Hoe werkt een dweilmachine 
 
IJsmeester Frank:  
De dweilmachine schraapt met een lang scherp mes de 
baan vlak. Daar waar diepe gaten zitten, vult hij ze met 
water. Soms duurt het een uur voordat de gaten helemaal 
dichtgevroren zijn.  Het ijs wat er wordt afgeschraapt, gaat in 
de dweilmachine. Wat er af gaat, moet er ook weer op. Er zit 
1500 liter warm water in de dweilmachine. Dit water wordt 
onder de dweil op baan gesproeid. Het is warm, zodat het 
niet te snel bevriest, anders krijg je ribbels in het ijs. 
 
 
 

 
 
 
Dit is een stukje van de oude ijsbaan  
waar je de koelbuizen ziet lopen. 
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Wedstrijdkalender 2012/2013       Jury 
  Februari 

         22-2-2013 vrijdag 16:30 19:00 IJSKONIJN Pupillen 500-Afvalrace 
   23-2-2013 zaterdag 17:00 23:00 Kees Jongert Bokaal op uitnodiging 

 
KJ 

  24-2-2013 zondag 20:00 23:00 Zesbanen marathon finale 
    26-2-2013 dinsdag 17:30 19:00 Groep 2 - 3 Jun C - Jun B 100/500 of 500/1500 

   Maart 
         1-3-2013 vrijdag 16:30 19:00 Baanwedstrijd Jun C 500-1000/1500 gr.2 

  5-3-2013 dinsdag 17:30 19:00 Groep 2 - 3 Jun BA - Neo - Sen - Mas 500/1000 
   8-3-2013 vrijdag 16:30 19:00 IJSKONIJN Pupillen 300-Estafette 
   

           
 

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 staan nog meer foto’s van de Kortebaanwedstrijden, mooie reportages van Leo Tillmans en  
Jan Rienk van der Meer. Een versie van de Doorloper met kleurenfoto’s staat ook op de site van Kees Jongert.  
 

 

  

mailto:duingoedhart@ziggo.nl
http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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EERNEWOUDE, SCHERMERHORN, ONDERDIJK, SNEEK, TERBAND 

 

 


