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Op het moment dat ik deze column schrijf, verblijven wij op een  
camping in Wenen. Prachtig weer vandaag, ongeveer 26 
graden en regelmatig zon. Op de mountainbike langs de Donau. 
Alleen is ons gebleken dat de Donau niet zo blauw is als wordt 
bezongen. Het is een grijze modderige snelstromende rivier, 
maar dat is ook mooi. Vanavond keek ik in mijn mailbox en zag 
dat Renée meldde dat de sluitingsdatum voor het insturen van 
copy naderde. Dus snel aan de slag.  
Er is de nodige discussie over de tarieven van de abonne-
menten en licenties voor het komende winterseizoen. Met Astrid 
en Roy ben ik verschillende keren naar de vergaderingen van 
de baancommissie in Haarlem geweest. Ook dit jaar bleek dat 

de prijzen weer omhoog zouden gaan omdat er onvoldoende abonnementen zijn verkocht het afgelopen 
seizoen. Daardoor wordt het door het gewest gehuurde ijs onvoldoende gebruikt en is het niet kosten- 
dekkend. Als verenigingen van de baan Haarlem hebben wij een gezamenlijk standpunt ingenomen dat 
verhoging van de prijzen voor ons niet meer bespreekbaar is en dat moet worden vastgehouden aan de 
nullijn. Het schaatsen moeten betaalbaar blijven. Als bestuur van KJ zijn wij van mening dat, als er geen 
maatregelen worden genomen, er een verdere neerwaartse spiraal ontstaat in de afname van 
abonnementen. Dit moet worden voorkomen. Kortom de tering moet naar de nering worden gezet en 
een van de oplossingen kan zijn dat er minder ijs uren worden ingekocht. Naast de brieven die over dit 
onderwerp naar het gewestelijk bestuur zijn verzonden, werd dit ook nog eens duidelijk gemaakt in de 
pas gehouden gewestelijke voorjaarsvergadering. Dit had tot gevolg dat de begroting voor 2016/2017 
tijdens de vergadering werd teruggenomen door het gewestelijk bestuur. Er is afgesproken dat de maand 
juni wordt gebruikt om met afvaardigingen van de gewestelijke verenigingen naar een oplossing wordt 
gezocht om de begroting aanvaardbaar en sluitend te krijgen. Dit nieuwe voorstel wordt in een extra 
vergadering van het gewest ter goedkeuring aan de verengingen aangeboden. Het is wellicht een wat 
technisch financieel verhaal, maar ik wilde het jullie niet onthouden. Wordt vervolgd. 
Verder zijn heel veel leden gewoon lekker bezig om hun conditie op peil te houden ter voorbereiding voor 
het komend seizoen. De trainingen in de duinen worden goed bezocht en veel fietsgroepen zijn door de 
week en in het weekend actief. De zomervakantie staat voor de deur of is al bezig (zoals bij ons), dus 
wat wil je nog meer. 
 
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. DOEN!! 
Groeten, Renée 
 
 

 
 
Ben Limmen kreeg klachten en is inmiddels gedotterd. Een bloemetje van Kees Jongert ging zijn kant 
op. Ben stuurde dit bedankje op 17 mei: ‘Even een berichtje vanuit Wijk aan Zee: Renée heeft een 
prachtige ruiker gebracht zoals op de foto (bladzijde 4) te zien was. Daarvoor natuurlijk bedankt. 
Dan even alle mensen met een persoonlijke boodschap, het doet een mens goed en het helpt ook! 
Bedankt! 
 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
mailto:duingoedhart@ziggo.nl
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Ik ben een week nu na het dotteren en het 
voelt goed. Mag alleen wandelen en rustige 
activiteiten ondernemen, dat is niet veel, 
maar we gaan weer de goede kant op. We 
hopen deze drukke periode achter ons te 
laten met genieten in de nieuwe tuin. Op  
13 juni ga ik het traject in van hartrevalidatie 
voor 6 weken. Ik hoop later  weer met de 
traingen te mogen aanvangen. 
Voor de dinsdagochtendgroep staat  alles al 
gereed om het jaarlijkse loopje in Wijk aan 
Zee op de Stetweg af te sluiten. Dan kan het 
‘normale’ leven weer beginnen. 
Vanaf ons zonnig stekje,  
tot ziens Ben’ 
 

 
Hans de Boer heeft een nieuwe heup gekregen. De revalidatie verloopt langzaam en zit een beetje 
tegen. Jos Niesten ging op ziekenbezoek en nam een bloemetje mee.  
 
Op 13 juni kwam Hans Kuijl achter het station van Castricum lelijk ten val na een aanvaring met een 
auto. Hij had niets gebroken, maar moest wel een nacht in het ziekenhuis blijven. 

Mart Kos was erbij (ook gevallen), had een zere kont en dikke knie.   
 

 
 
Kim en Anthonie Luijendijk-van Duivenvoorde kregen een 
zoon: Stijn. Stijn is geboren op 26 maart. Astrid ging op 
kraamvisite met een bloemetje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Begin mei is Riet Agterberg overleden. Riet was de weduwe van Henk Agterberg, de naamgever van de 
Henk Agterberg trofee. Riet was de laatste tijd al niet erg fit en moest voor het eerst de prijsuitreiking 
afzeggen. Riet kwam elk jaar naar de prijsuitreiking om de Henk Agterberg trofee te overhandigen aan 
de winnaar. We wensen haar dochter Mary veel sterkte! 
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Op 15 mei overleed op 52-jarige leeftijd Ingrid Dekker, de vrouw van Arjan Dekker.  
Arjan stuurde het volgende bericht: 
‘Lieve clubleden, clubvrienden. Als je meissie ongeneeslijk ziek wordt, staat de wereld op z'n kop. Alles 
lijdt eronder. De afgelopen bijna 2 jaar waren een hel. Ze werd verlamd en later, november 2015, ook 
nog eens blind. Als je dan sportvrienden om je heen hebt die het leed voor ons - mij - ons Dekkies4ever 
team enigszins verzachten door allerlei steun, is dat met geen woord te beschrijven. Helemaal als je na 
de afscheidsbijeenkomst en de uitvaart in ons clubgebouw de after-condeleance ‘viert’ met 160 man en 
er dan lieve clubleden naast Jos en Lida opstaan en hier een enorme bijdrage leveren en ons 
belangeloos bij staan om er iets moois van te maken. En dat werd het. Na twee ‘mooie’ waardige, 
stijlvolle dagen een mooie afsluiting op het het leven van Ink. 
Jos, Lida, Renée, Linda, Anneke en Nico dit heeft ons zo ontzettend goed gedaan. Zo ontzettend 
bedankt. Met liefde iets geven dat je met elkaar op sportgebied en vriendschap hebt opgebouwd. 
Schaatsen is een individuele sport waar je een saamhorigheid voelt die groter is dan bij het mooiste 
sportteam op aarde.  
 
Zo ontzettend bedankt om ons grote verdriet iets te verlichten. 
Dekkies boys Lars, Jesper en Wessel en ‘icedek’ Arjan Dekker’ 

 

 
 
De Rabofietsdag op 5 juni was een groot succes. Er stonden twee koffiemachines aan, maar het was 
niet bij te houden. Cor Enthoven aan de ene en Lida en Jos Niesten aan de andere. Linda Niesten voor 
de appelgebak, de broodjes enzovoort. Wil Wijte maakte foto’s en hielp opruimen en Astrid en Roy 
waren met de jeugdploeg aan het fietsen. Ook erelid Mart Kos wist weer een aantal fietsers warm te 
krijgen voor de grote ronde. Al met al een promotie voor de club en de clubkas wordt er ook nog mee 
gevuld. De deelnemers fietsten € 350,00 voor Kees Jongert bij elkaar.   
 
 

 

4  september Assumburgloop 
 
 

 

Op zondag 4 september organiseren we de Assumburgloop vanuit ons clubgebouw aan de Adelaertlaan 
5 in Heemskerk. 

Voor de jeugd t/m 15 jaar is er een loop met een lengte van 2,5 km en voor de dames en heren is er een 
10 km loop. De start van de 10 km is om 10.30 uur. De 2,5 km start om 10.45 uur. 

Inschrijven op de dag zelf vanaf 9.30 uur. Voor de eerste drie meisjes en jongens op de 2,5 km en de 
eerste drie dames en heren op de10 km is er als herinnering een fraaie beker beschikbaar. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 voor jeugd en € 3,00 voor volwassenen. 
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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 

 
o.a. Batavus – Gazelle - Koga Miyata - Giant 

 

 
 

 
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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VERSLAG TOUR DE BENELUX 2016 
Het was voorafgaand aan een MTB-rit op dinsdagmorgen dat ik hoorde dat een vijftal KJ-leden  
(Peter Welp, Mart Kos, Louk Behr, Peter de Weijer en Piet Ruiter) zich had ingeschreven voor de Tour 
de Benelux en dat er waarschijnlijk meer leden zouden volgen. Via Google zag ik dat de tocht werd 
georganiseerd door RTV Steenwijk. Ik verkeerde in de veronderstelling dat dit een lokale omroep was, 
pas later ontdekte ik dat RTV voor Ren en Tour vereniging staat. Het programma zag er zo leuk uit dat 
steeds meer KJ-ers zich aanmeldden. Uiteindelijk stond de teller op maar liefst 20! De later 
aangemelde 15 renners maken deel uit van de Baandert Buffels. Het zijn Mart Diemeer, Cor Duin, 
Theo en Henk de Ruiter (geen broers maar gedragen zich wel zo), Willem Piet, Ben Kouwen,  
Freek Hillebrand, Rem Bakker, Henk Welp, Dennis Nol, Theo van Lieshout, Erwin de Vries,  
Jacques van Vlaanderen, Mark Andringa en Piet Limmen.    
 
Na inschrijving ging ik wat verslagen doorlezen van andere jaren. Het werd mij duidelijk dat het veel 
zwaarder zou worden dan ik aanvankelijk dacht. Klimmetjes van maar liefst 20% konden we tegemoet 
zien en dat terwijl ik de laatste 15 jaar slechts één keer de heuvels met de fiets heb gezien. Met mijn 
98 kg ben ik bepaald geen klimmerstype, dat betekende trainen, trainen en nog eens trainen. Helaas 
werkte het weer niet mee en pas laat werd de MTB verruild voor de racefiets. De dag na koningsdag 
werden we tijdens de rit nog overvallen door een stevige hagelbui bij een temperatuur van 2 graden. 
Henk Welp is, zoals bekend, allergisch voor regen en had zijn startbewijs al bijna op marktplaats 
gezet. Hoe anders zou het worden. 
 
4 mei 
De dag voor vertrek brengt Rem Bakker de fiets bij mij en zijn vrouw Gerda zijn tas. Rem rijdt de 
volgende dag met mij mee net als Mart Diemeer. De volgende ochtend vind ik een briefje van Rem in 
de bus waarin hij aangeeft niet mee te kunnen. De moeder van Gerda is die nacht overleden, heel 
triest. Daardoor gaan Mart Diemeer en ik met de auto richting Oosterhout waar we als eerste 
aankomen. Dat zou ons de dagen erna op de fiets niet meer lukken.  
 
Alle deelnemers worden door Hennie Dokter en zijn collega’s hartelijk welkom geheten. Er wordt 
verteld dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers boven de 58 jaar ligt. Ik had ook niet verwacht in 
een Club Escolette terecht te komen.  
 
Het weer is inmiddels stukken beter geworden dan de afgelopen dagen. Enkelen durven het zelfs al 
weer aan met een korte broek richting Valkenburg te rijden. Bij Berg en Dal kunnen we al snel merken 
hoe het heuvel op rijden voelt. Daar valt de Buffels-groep al uit elkaar in Buffels 1 en 2. Ik zit samen 
met Cor Duin en Ben Kouwen in Buffels 2. Bij de koffie komen we weer bij elkaar en rijden de Buffels 
gezamenlijk naar Valkenburg. Gelukkig hebben we een stevige wind tegen, dat zijn we als Noord- 
Hollanders gewend. Bovendien kan Dennis Nol, als kopman, zijn energie dan kwijt. Na een prachtige 
tocht langs de oevers van de Maas en wat klimmetjes voor Valkenburg komen we om 15.25 uur in ons 
hotel aan. Het terras is uitnodigend en na wat plastic speelgoedgeld te hebben gekocht kunnen we 
aan de Radler en het echte bier. De groep Kos komt een kleine drie kwartier later binnen. Piet Ruiter 
heeft een eigen groep gevonden, maar Piet maakt erg gemakkelijk vrienden en vooral vriendinnen. 
 
Hotel Schaepkens van St Fijt (Limburgers zijn gek op vreemde namen) heeft prima kamers en de 
buffetten zijn erg goed. Dat wielrenners het nodige verbranden blijkt uit de overvolle borden, je zou 
bijna denken dat er ook Oost-Europeanen in het hotel zitten. ‘s Avonds steekt de organisatie ons een 
hart onder de riem door te zeggen dat we de volgende dag dezelfde afstand als vandaag gaan rijden, 
maar dan met 2400 in plaats van 700 hoogtemeters met bovendien een stukje van 20%. 
 
5 mei 
Vol goede moed vertrekken we even na achten richting Bitburg. Het is al weer een stukje warmer en 
bij een aantal gaan de armstukken uit. Al snel wordt duidelijk dat de Buffels definitief in 1 en 2 uiteen 
vallen. Met alle klimmetjes voor de boeg zou ‘boven wachten’ voor velen erg lang wachten betekenen. 
Bij onze groep zijn Cor en Ben in het bezit van een GPS, die echter beide niet werken. Daarom 
moeten we op zoek naar een groep met een werkende GPS en die vinden we, de ‘RABO mannen’. 
Regelmatig sluit Mart Kos aan die met zijn 75 jaar als een jonge god de heuvels op springt. Petje af!! 
Cor Duin gaat een stukje voor de RABO-mannen rijden die achter hem rechtsaf slaan. Ben en ik 
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Van links naar rechts: Mark Andringa, Dennis Nol, Theo van Lieshout, Mart Diemeer, Erwin de Vries,  
Henk de Ruiter en Jaques van Vlaanderen.  

Van links naar rechts: Piet Limmen, Freek Hillebrand, Henk Welp, Cor Duin, Ben Kouwen?,  
Theo de Ruiter, 2 leden van de brandweer Ubbergen en Dennis Nol.  

Theo en Henk de Ruiter (geen broers, maar gedragen zich wel zo) met gespannen gezichten aan de 
start.   
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roepen Cor en wachten uiteraard op zijn terugkeer, maar het gevolg is wel dat we het groepje met 
GPS kwijt zijn. Gelukkig kunnen we met andere groepen meerijden en uiteindelijk sluiten we weer bij 
de RABO-mannen aan.  Onderweg staat Buffels 1 met pech langs de kant van de weg. Wat er precies 
aan de hand is weet ik niet, maar volgens mij was Henk de Ruiter die ochtend vergeten zich te 
scheren en is onderweg zijn scheermes in zijn band gekomen. Hij moeten wachten op een nieuwe 
buitenband. Henk Welp rijdt als de brandweer en is om die reden bij Jan en Michiel van de vrijwillige 
brandweer Ubbergen aangesloten. Na 95 km, bij Wischeid komt het beloofde klimmetje van 14% met 
stukjes van 20%. Ik heb dat te laat in de gaten waardoor ik niet meer van 25 naar 28 kan schakelen 
en ik moet halverwege van de fiets af. Gelukkig wordt het iets minder steil waardoor ik weer op kan 
stappen en het laatste steile stukje fietsend op de foto kom. In de brief van RTV Steenwijk werd niet-
klimmers een 39-26 geadviseerd. Ik neem bij een volgende tour in de heuvels toch maar een triple of 
een compact. In Bitburg aangekomen zie je al snel de grote brouwerij in de binnenstad. Je hoort in het 
peloton “Bitte ein Bit” maar zover is het nog niet. Hotel Eifelstern is een voormalige Amerikaanse 
legerbasis en een stukje buiten Bitburg gelegen. Het hotel is basic, maar prima en in de Biergarten 
kun je niet met speelgoedgeld betalen, maar heb je schrapkaarten nodig. Hebben we zo lang gewerkt 
aan één Euro en dan nog moet je wisselen om wat te kunnen kopen. 
 
6 mei 
Vandaag wordt door enkelen als rustdag ingevuld. Het weer leent zich daarvoor, het zijn zomerse 
temperaturen. Een rustdag nemen, kan omdat de rijders na 140 km weer in Bitburg terugkeren. Dat 
zeg ik nu, maar de meesten komen niet aan dat aantal kilometers. Direct in het begin zijn er 
problemen met de navigatie en ontstaat er verwarring in de groepen. Het gevolg is dat Erwin de Vries 
en Piet Limmen bij onze groep, Buffels 2, aansluiten. Uiteindelijk rijden wij 133 km, Buffels 1 komt net 
aan de 100 km, alleen ‘good old’ Mart Kos en zijn groep doen het volgens het boekje. Desondanks is 
het een prachtige, maar pittige tocht, landschappelijk gezien de mooiste. Bij aankomst in het hotel 
blijkt dat de rechter schakelhandel van de fiets 
van Henk de Ruiter defect is. Nadat de specia-
listen er naar hebben gekeken en blijkt dat deze 
niet te repareren is, dreigen voor Henk 2 dagen 
busvervoer in plaats van fietsen. Gelukkig heeft 
de organisatie een bijzonder creatieve mecani-
ciën. Hij ziet kans met 3 tie wraps een oude 
schakelhandel boven op het stuur te monteren. 
Met een nieuwe kabel kan Henk weer zoals 
vroeger ‘met gevoel’ schakelen.  
 
Het is een bijzonder gezicht de handel bovenop het stuur. Het lijkt een beetje op de bediening die een 
machinist op de trein heeft en iemand ziet zelfs gelijkenis tussen Henk en de Spoorwegman uit de film 
Flodder. Maar de oplossing houdt Henk tot het eind van de Tour op de fiets. Dezelfde avond nog 
bestelt kopman Dennis Nol op markplaats een nieuwe Dura Ace schakelhandel. 
 
7 mei 
We gaan weer op de terugweg naar Valkenburg over een afstand van 165 km. Dit zou voor mij de 
zwaarste dag worden met klimmetjes uit Luik-Bastenaken-Luik en de benen voelen zwaar. Om 8.00 
uur worden de tassen in het busje gezet. Om 8.30 uur vertrekken de verschillende groepen nadat we 
door Hennie Dokter van de organisatie op de foto zijn gezet. Bij ons zijn de groepen weer verdeeld in 
Buffels 1, Buffels 2 met de brandweer Ubbergen, de groep Kos en de vriendengroep Piet Ruiter. Na 
55 km is de eerste koffiestop waarna we richting Stavelot gaan. We rijden relatief veel op drukke 
secundaire wegen met veel motorrijders, oppassen is hier zeker geboden. Bij Stavelot gaan we de 
lange klim van de Haute Levée aan, een bijna 4 km lange klim met stijgingspercentages tussen de  
2-12 %. Deze klim valt mij niet tegen, ik had de Wanne of Stockeu gevreesd. Kort na het eind van de 
beklimming krijgen we de ene na de andere lekke band, 3 in totaal. Kort daarna is er weer een 
uitstekende verzorging bij km 97. We lassen zelf nog een extra stop in om op een terrasje van het 
prachtige weer te genieten, waarna we weer in ons bekende hotel in Valkenburg aankomen.  
 
8 mei 
Het is al weer de laatste dag met de terugrit naar Oosterhout/Nijmegen. De route loopt, niet zoals op 
de heenweg langs de Maas maar door Duitsland. Team Brandweer Ubbergen/Buffels 2 is aangevuld 
met enkele renners uit Buffels1 die niet uitgeput in Oosterhout aan de finish willen komen. Het is een 
mooie tocht met een gunstige windrichting. Helaas zien we onderweg een renner op de grond liggen.  
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Later blijkt dat hij, Nico geheten, bij zijn val breuken aan sleutelbeen, ribben en schouderblad heeft 

opgelopen. Naarmate we dichter bij de finish komen, krijgen we de oostenwind steeds meer in de rug 

en gaat het tempo omhoog richting 40 km/u. In Berg en Dal aangekomen valt de publieke 

belangstelling tegen. Alleen de vrouw van brandweerman Michiel staat langs de kant, daarvoor al die 

dranghekken plaatsen lijkt ons wat overdreven. Of zou dat voor de Giro geweest zijn die vanmorgen 

islangsgekomen? Bij de finish in Oosterhout worden we door de organisatie ontvangen met een 

handdoek en een maaltijd. 

Het was een mooie Tour. Het weer en de sfeer waren fantastisch en alles zat mee, met uitzondering 
van de val van Nico. Wij danken Hennie Dokter en zijn collega’s van RTV Steenwijk. Zij hebben 
gezorgd voor een meer dan voortreffelijke organisatie.  
 
Freek Hillebrand 

  

Good old Mart Kos;  
als een jonge god….. 

Freek Hillebrand;  
mooi op tijd voor  
de fotograaf….. 
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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. 
 

 

 
 

 

                                             ADRICHEM TRANSPORT 

                                                              Lijndenweg 7 
                                                    1948 ND  BEVERWIJK 
                                                     Telefoon 0251-229144 
                                                     Telefax   0251-221858 
                                            E-mailadres: info@adrichem.com 

 
                                          Nationaal en international transport 
                                          inzameling van afval en reststoffen 
                                                     en containerverhuur 
  

 
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 
 
 

 

 
 

mailto:info@adrichem.com
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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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Clubkampioenschap Langebaan 2015/2016* 
   

          Pupillen jongens 
 

100 500 500 totaal 

  1 Jaap Zonneveld PA 13,93 1;00,48 1;03,52 193,650 
  2 Stijn Pletting PB 13,91 1;11,47 1;17,94 218,960 25,310 

 

          Pupillen meisjes 
 

100 500 500 totaal 
  1 Merel Pletting PA 15,00 1;10,69 1;10,95 216,640 
  

          Junioren C heren 
 

500 500 1000 totaal 
  1 Stefan Roovers C1 49,06 49,38 1;42,04 149,460 

  2 Sjoerd Steeman C1 55,10 57,64 2;11,04 178,260 28,800 
 

          Junioren B heren 

 

500 1500 3000 totaal 
  1 Tristan Hagen B1 44,92 2;19,15 4;52,58 140,066 
  

          Junioren B dames 
 

500 1500 3000 totaal 
  1 Maartje Heine B2 47,59 2;29,47 5;19,31 150,631 
  

          Junioren A heren 

 

500 1500 3000 totaal 
  1 Luc Heine 

 
A1 39,20 2;00,76 4;16,41 122,188 

  

          Neosenioren heren 

 

500 1500 3000 totaal 

  1 Jerry Röling N1 42,93 2;08,87 4;40,36 132,613 
  

          Senioren heren 
 

500 1500 3000 totaal 
  1 Simon Wijte SA 42,31 2;07,26 4;30,60 129,830 
  2 Dennis Niesten SA 44,13 2;21,11 5;18,03 144,171 14,341 

 4 Jos Niesten SB 47,62 2;23,73 5;04,05 146,205 16,375 

 3 Tjarko van der Pol SB 48,75 2;33,74 5;44,69 157,445 27,615 

 

          Senioren dames 
 

500 1500 3000 totaal 

  1 Esther Pletting SA 48,15 2;32,57 5;16,23 151,711 
  2 Meike Lubbers SA 50,33 2;40,38 6;02,70 164,240 12,528 

 

          Masters heren 
  

500 1500 3000 totaal 
  1 Rem Bakker M 53,75 2;41,91 5;31,82 163,023 

  

          Masters dames 
  

500 1500 3000 totaal 

  1 Astrid Borst M 53,72 2;38,14 5;32,73 161,888 
  2 Mieke Heine M 52,56 2;40,22 5;42,74 163,090 1,201 

 

          

          * alleen de uitslagen van club- en baanwedstrijden gereden in Haarlem gelden voor de 
clubkampioenschappen. 
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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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De trotse prijswinnaars met hun trainers. Van links naar rechts, staand: Bert Verduin, Sjaak Ooteman, 
Simon Wijte, Roy Heine, Mirjam de Jong, Jerry Röling, Maartje Heine, Dennis Niesten, Tristan Hagen,  
Jos Niesten (jr) en Rem Bakker. Midden: Jos Niesten (sr), Astrid de Graaf, Esther Pletting en Mieke Heine. 
Onder: Jaap Zonneveld, Merel Pletting, Stijn Pletting, Sjoerd Steeman en Stefan Roovers.  
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Tristan Hagen ontving de Jos Niesten Trofee vanwege zijn inzet en goede prestaties. De Jos Niesten 
Trofee wordt jaarlijks uitgereikt ter stimulering om op de ingeslagen weg verder te gaan en als 
beloning voor de inspanningen van het afgelopen seizoen. De trofee symboliseert doorzettings-
vermogen en vastberadenheid, maar ook clubliefde en inzet. Tristan veranderde van een rebelse 
puber naar iemand die naar een 
volgend niveau wil groeien. Trainingen 
worden niet meer overgeslagen en er 
wordt volle bak getraind. Zijn techniek 
is in de loop van het seizoen met 
sprongen vooruit gegaan. Van weinig 
tot geen wedstrijden rijdt hij nu soms te 
veel wedstrijden. Hij verbeterde zijn 
PR’en op de 500 m (43,78),  
1000 m (1;31,78), 1500 m (2;13,14) en 
3000 m (4;52,58). Probeerde een keer 
een marathon te rijden en reed daarna 
het hele seizoen mee. Kwam vorig jaar 
een keer assisteren bij het school-
schaatsen op zaterdagochtend en is 
nu een vaste kracht om de kennis en 
het plezier van schaatsen over te 
brengen op een volgende generatie. 
Een terechte winnaar van de Jos 
Niesten Trofee. 
 
 

 

De Henk Agterbergbokaal werd door 
Nico Pronk uitgereikt aan Jacqueline 
van Lieshout.  
Jacqueline werd twee jaar geleden 
ledensecretaris bij de ijsclub. Zij komt 
uit de hockeywereld en wist niets van 
het reilen en zeilen bij een schaats-
club. Met haar enthousiasme leerde  
ze snel en werden problemen 
uitdagingen.  
 
De Henk Agterbergbokaal kun je niet 
winnen; je moet hem verdienen. De 
bokaal is bestemd voor iemand die 
zich op één of andere manier voor de 
club heeft onderscheiden.  
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Geef een wijziging op tijd door aan de ledensecretaris 
Leden die een wedstrijdlicentie willen, moeten dit tegenwoordig zelf aanvragen bij de KNSB. 
Wedstrijdlicenties zijn één jaar geldig en lopen automatisch af.  Een maand voor aflooptermijn krijgt de 
licentiehouder een mail van de KNSB met de mogelijkheid een nieuwe licentie af te nemen.  
Abonnementen voor de KNSB-trainingsuren worden aangevraagd door de ledensecretaris. Als je 
vorig jaar een abonnement voor een bepaald trainingsuur had dan wordt dit verlengd, tenzij je een 
wijziging hebt doorgegeven.  
 
Als je besluit je wedstrijdlicentie niet te verlengen, vergeet dan niet de ledensecretaris hiervan op de 
hoogte te brengen! Je abonnement wordt dan omgezet van een wedstrijd- naar een 
trainingsabonnement. Ook andersom geldt, als je een nieuwe licentie aanvraagt, dat je het 
ledensecretariaat informeert zodat het trainingsabonnement kan worden omgezet naar een 
wedstrijdabonnement.  
 
LET OP!  
Wijzigingen moeten zo snel mogelijk doch UITERLIJK vóór 31 augustus per e-mail aan de 
ledensecretaris zijn doorgegeven: Ledensecretariskj@gmail.com. 
 
Eventuele administratiekosten van de KNSB, voor wijzigingen na 1 september, worden doorberekend 
aan de leden. Restitutie van betalingen voor aangevraagde abonnementen is niet altijd mogelijk. Dus 
wees alert op het op tijd doorgeven van een eventuele wijziging zodat je geen onnodige kosten krijgt.  
In de tabel op de volgende bladzijde staan de trainingsuren van het afgelopen seizoen vermeld. Op 
het moment van het ter perse gaan van het clubblad zijn de definitieve tijden en abonnementsprijzen 
nog niet bekend, maar het is de verwachting dat deze gelijk blijven aan vorig seizoen.  
In de tabel staan deze uren nog eens vermeld. Op de dikgedrukte uren wordt training gegeven door 
Kees Jongert.  
  

mailto:Ledensecretariskj@gmail.com
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Langebaan/Marathon 

 

HW0/HT0 Maandag 17.30 - 18.35 uur 

Alle categorieën (vooral voor  jeugd)* (vanaf 17.00 uur kun je het ijs op) 

Als je om 17.00 uur begint, ga je om 18.05 uur van het ijs af. Iedere training duurt 65 minuten. 

 

HW1/HT1 Maandag 18.50 - 19.55 uur Alle categorieën **  (begin- en eindtijd +/- 5 minuten) 

 

HW2/HT2 Maandag 20.10 - 21.15 uur Alle categorieën *** (begin- en eindtijd +/- 5 minuten) 

 

RW1/RT1 Dinsdag 17.00 - 18.05 uur Topschaatsen - RTC/Schaatsacademie 

 

- Dinsdag 18.10 - 19.15 uur Clubfaciliteiten 

 

HW3/HT3 Woensdag 17.00 - 18.05 uur Alle categorieën 

 

HW4/HT4 Woensdag 18.10 - 19.15 uur Alle categorieën 

 

RW2/RT2 Donderdag 17.00 - 18.05 uur Topschaatsen - RTC/Schaatsacademie 

 

HW5/HT5 Donderdag 18.10 - 19.15  uur Alle categorieën 

 

HST Vrijdag 17.00 - 18.05 uur IJsfaciliteiten 

 

HW6/HT6 Vrijdag 18.10 - 19.15 uur Alle categorieën, vooral niet-wedstrijdrijders 

 

HW7/HT7 Zaterdag 07.00 - 08.10 uur Alle categorieën 

 

HW8/HT8 Zaterdag 16.30 -  17.45 uur 
 

Gewestelijke codes: HW  = wedstrijdabonnementen; HT = trainingsabonnementen; HST = IJsfaciliteiten 

 

 


