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Ja, dit is alweer het laatste clubblad van het seizoen
2016/2017. Ik vind het knap dat onze Renée het elke keer
weer voor elkaar krijgt om een goed en informatief
clubbad samen te stellen. Daarbij is zij natuurlijk
afhankelijk van de aangeleverde copij door de leden.
Daarom daag ik de KJ-ers uit om voor het komende
seizoen van een leuke gebeurtenis of deelname aan een
sportief evenement een leuk verslag te maken en aan
Renée te mailen. Dit maakt het blad nog meer compleet.
Verder heeft Renée samen met Teunis van Teuniz.nl
Multimedia Design de afgelopen maanden heel veel werk
gehad aan het realiseren van onze nieuwe website. De
site was na zoveel jaar wel toe aan een opfrisbeurt en het
resultaat mag er zijn. Voor het vele werk complimenten
aan onze webdesigner Teunis en Renée.
Begin juli is de uitgestelde ‘voorjaars’-vergadering van ons gewest NH/ Utrecht. Het verlate tijdstip van
de vergadering heeft een aantal oorzaken. Allereerst het toch nog plotseling overlijden van de voorzitter
van het gewest, Hans Brandt. Wij wisten dat Hans al lange tijd ziek was, maar bij de najaarsvergadering
zat hij toch weer de vergadering voor en leek hij zijn ziekte te hebben overwonnen. Het mocht helaas
niet zo zijn. Hans was erg betrokken bij het wel en wee van de schaatssport en kon genieten als zaken
door samenwerking konden worden gerealiseerd. Hij is helaas te vroeg overleden. Daarnaast spelen de
begrotingsperikelen ook dit jaar weer een grote rol bij het gewest. Afgelopen winter is veel werk verzet
en overleg geweest met de ijsclubs in het gewest. Dit alles met het doel om, door efficiënt met geld en
middelen om te gaan, de schaatssport betaalbaar te houden. De komende vergadering moet
duidelijkheid geven of men daarin is geslaagd.
Ik wens jullie allemaal een heel fijne (wellicht sportieve) vakantie.
Groeten, Nico

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

Cor Winkel en Rem Bakker waren even opgenomen in de ziekenboeg. Cor is nog herstellende. Rem was
al snel weer op de been, heeft een nieuw ros aangeschaft en reed meteen de Beneluxtoer. Op pagina 5
staat een uitgebreid verslag van deze toertocht. Trainer Simon Wijte is in Frankrijk getrouwd met zijn
Nienke. Namens de ijsclub van harte gefeliciteerd en veel geluk samen!

1 juli
15 juli
10 september
30 september
De Doorloper

Skate-/skeelerclinic bij BRC Aagtenpark van 15.30 uur tot 16.30 uur (zie pagina 18)
Sport- en spelletjesochtend voor de jeugd (zie pagina 8)
Assumburgloop
IJsbaan Haarlem open
juni 2017
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In de jaarvergadering had met name Gerard Duin al eens gevraagd of het voor de ijsclub niet interessant
was om zonnepanelen aan te schaffen. Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan en we hebben als
eerste eens gekeken naar ons jaarverbruik. Dat bleek nog flink hoog te zijn. We kwamen de afgelopen
jaren uit op een gemiddelde van 6500 kWh per jaar (circa € 1.400,-).
De volgende stap was het aanvragen van een offerte bij de firma Visser. Eerst samen de situatie ter
plaatse bekeken. Het advies was om 24 panelen te plaatsen met een capaciteit van 275 Wp. Het totaal
geïnstalleerde vermogen bedraagt dus 6600 Wp. Wat betekent dat nu precies Wp?
2
Watt-piek is het maximum theoretisch vermogen van een zonnepaneel (met een oppervlakte van 1 m
en gemeten bij een temperatuur van 25 graden). Dit is een standaardeenheid waarmee zonnepanelen
op vermogen met elkaar worden vergeleken. In de praktijk moet het vermogen in Watt-piek
worden vermenigvuldigd met een factor om tot de jaaropbrengst in kWh te komen. Omdat het dak van
ons clubhuis erg gunstig ligt, kunnen we rekenen met een factor 1 zodat we uitkomen op ca 6600 kWh,
bij een gemiddelde van 1500 zonuren per jaar.
De firma Visser gaf ons een tip over een subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie
sportaccommodaties (EDS)’. In de periode 2 januari 2017 vanaf 09:00 uur tot 31 december 2017 tot
17:00 uur kunnen sportstichtingen en sportverenigingen subsidie aanvragen voor de aanschaf van
zonnepanelen. Deze subsidie bleek voor sportverenigingen 30% op de materialen te bedragen. Het was
wel zaak om op 2 januari direct achter de PC te gaan zitten want het budget van 6 miljoen euro was
vorig jaar 7x overtekend. Dus op 2 januari om 9.00 uur achter de PC en om 9.15 uur was de aanvraag
weg. Op 6 januari kreeg ik het bericht dat er inmiddels een kleine 500 aanvragen waren en dat het
subsidieplafond van 6 miljoen al was bereikt. Afwachten dus. Maar dat wachten duurde niet lang want op
15 februari was er een brief van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland; de subsidie was
toegekend en een paar dagen later stond het al bij Wil op de KJ-rekening. Dat betekent dat onze
terugverdientijd met twee jaar wordt verkort en nu uitkomt op 5 jaar. Opdracht gegeven aan firma Visser
en op 22 maart werden de panelen geplaatst.
Op het dak werden eerst montagerails gemonteerd. Daarna gingen de eerste panelen er op.
Ieder paneel is voorzien van een optimizer.
Voordelen zijn:
- een hogere energie-opbrengst;
- constante terugkoppeling van de prestaties van elk paneel;
- energie-opbrengst per individueel paneel. Mocht er bijvoorbeeld op één paneel vogelenpoep
zitten, of is er één paneel stuk, dan blijven de andere panelen gewoon hun volle capaciteit
geven.
Om 15.00 uur was de klus klaar. Als laatste moest Liander onze meter nog vervangen want deze bleek
niet terug te draaien en dat is natuurlijk wel van belang. Maar dat is inmiddels ook gebeurd.

Via het SolarEdge monitor portal (geactiveerd via een App op de 06) kunnen we de prestaties van de
zonne-installatie volgen. Een voorbeeld staat op pagina 5.
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Zoals je kunt zien hadden we van 1 tot 20 april al 600kWH geproduceerd.
Dus schijnen maar met die zon.
Cor E

WINNAARS IJSCLUB KEES JONGERT GEHULDIGD
Vrijdag 31 maart werden onze clubkampioenen langebaan
gehuldigd. De prijzen gingen naar:
Stijn Pletting (pupillen), Stefan Roovers en Merel Pletting (junior
C), Tristan Hagen (junior B), Luc Heine en Maartje Heine (junior
A), Jerry Röling (neo senior), Simon Wijte en Esther Pletting
(senior), Ronald Pletting en Mieke Heine (masters). Op pagina 7
staat een volledig overzicht met de tijden erbij.
Luc Heine ontving de Jos Niesten Trofee vanwege zijn goede inzet
en prestaties. De Jos Niesten Trofee wordt jaarlijks uitgereikt ter
stimulering om op de ingeslagen weg verder te gaan en als
beloning van de inspanningen van het afgelopen seizoen. Luc is lid
van Kees Jongert sinds 2007, begonnen als pupil D en nog steeds
de club trouw. Dit jaar rijdt hij bij de baanselectie waar hij als
oudste van de groep de kartrekker is, wat hem goed afgaat. Reed
sinds 2011 maar liefst 88 clubrecords en 21 wedstrijden. Heeft dit
seizoen het NK allround junioren gehaald. Podium gehaald o.a. bij
gewestelijk kampioenschap junioren A, gewestelijk kampioenschap
sprint en Kees Jongert Bokaal. Reed dit jaar zijn eerste 10 km wat
hem een clubrecord bij de junioren A opleverde. Een terechte
winnaar van de Jos Niesten Trofee.
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De Henk Agterberg bokaal werd uitgereikt aan Marjon de Wit. De
Henk Agterberg bokaal kun je niet winnen, maar moet je
verdienen. De bokaal is bestemd voor iemand die zich op één of
andere manier voor de club heeft onderscheiden. Marjon is lid
van Kees Jongert sinds 2005, doet altijd mee aan evenementen
van de club en is altijd bereid om te assisteren bij evenementen
van de club. Zij is van de lange adem; reed al 20 keer de
alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Bij deze
toertochten over 200 km eindigde zij in de uitslag bij de dames
onder andere 4 keer als eerste, 1 keer als tweede, 5 keer als
derde, 3 keer als vierde en 1 keer als zesde. Op 11 januari 2016
reed Marjon in 19.48.73 een clubrecord op de 10 km bij de dames
masters.
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Clubkampioenschappen Langebaan 2016/2017*
Pupillen jongens
1 Stijn Pletting
Junioren C heren
1 Stefan Roovers
2 Jaap Zonneveld
Junioren C dames
1 Merel Pletting
Junioren B heren
1 Tristan Hagen
Junioren A heren
1 Luc Heine
Junioren A dames
1 Maartje Heine
Neosenioren heren
1 Jerry Röling
Senioren heren
1 Simon Wijte
2 Dennis Niesten
3 Jos Niesten
4 Tjarko van der Pol
Senioren dames
1 Esther Pletting
2 Meike Lubbers
Masters heren
1 Ronald Pletting
2 Rem Bakker
Masters dames
1 Mieke Heine

PA
C2
C1
C1
B2
A2
A1
N2
SA
SA
SB
SB
SA
SB
M
M
M

100
13,75
500
46,37
58,30
500
1;07,19
500
44,00
500
38,67
500
47,16
500
42,50
500
43,39
43,83
47,13
48,41
500
48,99
50,50
500
47,48
52,84
500
51,93

500
1;04,23
500
46,40
59,67
500
1;09,92
1500
2;15,19
1500
1;57,21
1500
2;28,30
1500
2;10,57
1500
2;11,57
2;21,20
2;23,67
2;32,31
1500
2;26,86
2;39,06
1500
2,19,67
2;30,90
1500
2;39,94

500
1;04,85
1000
1;33,20
2;04,02
1000
2;23,01
3000
4;46,51
3000
4;10,73
3000
5;15,96
3000
4;47,85
3000
4;41,47
5;06,01
4;56,68
5;33,63
3000
5;09,63
5;47,37
3000
4;44,86
5;18,50
3000
5;40,23

totaal
197,830
totaal
139,370
179,980
totaal
208,615
totaal
136,815
totaal
119,528
totaal
149,253
totaal
133,998
totaal
134,158
141,898
144,466
154,785
totaal
149,548
161,415
totaal
141,513
156,223
totaal
161,948

40,610

7,740
10,308
20,626

11,866

14,710

* alleen wedstrijden gereden in Haarlem tellen mee voor de clubkampioenschappen.
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Tijdens de Rabofietsdag stapten meerdere KJ-ers
en familie op de fiets en spekten met hun gereden
kilometers de clubkas. In totaal fietsten zij
€ 340,00 voor de club bij elkaar. Chapeau!
En hartstikke bedankt voor jullie inzet!
Mieke, Roy, Astrid en Jan namen de jeugd mee.
Matthy staat niet op de foto maar fietste ook met hen
mee.

Op 15 juli organiseren wij een sportieve, spannende maar vooral leuke en gezellige sport- en
spelochtend voor de KJ-jeugd en de schoolschaatsers van het afgelopen seizoen.
Om 10 uur verzamelen wij bij het clubhuis.
Daar worden de teams ingedeeld en gaan we van
start met deze gezellige sport- en spelochtend.
Trek sportieve kleren aan die een beetje vies en
misschien ook een beetje nat mogen worden.
We stoppen om 12.30 uur, daarna kunnen jullie de
hele middag weer bijkomen van deze sportieve
ochtend.
Heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan!
Dit kan je doen door ons een mail te sturen.
Stuur de e-mail aan Mieke Heine,
royenmiekeheine@casema.nl of aan
Meike Lubbers, meikelubbers@gmail.com.
Deelname is gratis!
Wij hebben er in ieder geval al veel zin in!
Groetjes Mieke en Meike
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RIJWIEL SPECIAALZAAK
Rijksweg 137
1906 BG LIMMEN
www.krooneliefting.nl
Telefoon algemeen 072-5051239
Telefoon werkplaats 072-5052269

ONTSTOPPINGSBEDRIJF

CEES FILIPPO
Tel. 06-51 59 83 90
WWW.CEESFILIPPO.NL

------------------Verstopte riolering of afvoerleiding,
oplossen van stankproblemen en
camera inspecties. Maar ook
voor het plaatsen of vervangen
van riolering.
De Doorloper

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.
juni 2017 Hierdoor is voor iedereen een droomtuin te realiseren.
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Geen buitenkansjes in deze editie.

Het is alweer juni en het is heerlijk weer, maar ik moet toch in
de pen voor het clubblad van ijsclub Kees Jongert.
Voor mensen die niet met schaatsen bezig zijn, klinkt dat
vreemd. Net zoals ik wel eens mensen tegenkom die weten dat
ik op de ijsbaan werk en dan, omdat het zomer is en lekker
weer, zich afvragen: “Maar wat doe je dan in de zomer?”
Gekscherend is het antwoord dan vaak: “Wachten tot het weer
gaat vriezen.”
Daarom nu een paar werkzaamheden waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest:
Zo lekte er af en toe een druppeltje olie op het ijs onder één van de dweilmachines vandaan
(haha vandaar al die pr’s). Echter die olie kwam uit het differentieel van de vooras en liep via de
elektro-aandrijfmotor uit een ontluchting en viel zo af en toe op het ijs.
Dus een keerring kapot die dit normaliter tegen moet gaan. Dan moet de machine op de brug en
kunnen we de aandrijfmotor demonteren en die keerring vervangen.
Ook ging het raam lastig open en dicht, er bleek een boutje losgeschoten te zijn.
In de machinekamer staan compressoren die worden aangedreven door elektromotoren. Dit gebeurt
door V-snaren zo’n 10 per compressor. Deze slijten en moeten dus wel eens worden vervangen.
Alleen moeten dan de motoren worden verschoven en die wegen een paar honderd kilo. Je begrijpt
dat dit een zwaar klusje is. Gelukkig met het juiste gereedschap en geduld komt dit ook voor elkaar.
Dan een geluidsprobleem dat iedere schaatser wel herkent.
Vooral als er kunstrijden en wedstrijden tegelijk zijn, gaat de muziek door elkaar.
Nu kan je nooit de muziek helemaal scheiden, maar er worden nu kleine speakers in de tent boven de
30/60 baan gehangen, in de hoop dat het geluid van de kunstrijders beter boven hun hoofd blijft
hangen. Het zijn wel veel speakertjes en dus ook veel kabels die moeten worden gelegd.
Ook is de rondetijd meetlus weer gecontroleerd, zijn er houten vlonders hersteld, tourniquet in de hal
van een nieuwe motor voorzien, deurtje geschilderd, baanbeveiliging gaatjes geplakt.
Een schildersbedrijf heeft de grijze palen en spanten geschilderd, er is een beluchter op een
waterleiding gezet, transportkisten zijn gemaakt om de messen van de dweilmachines in te vervoeren,
straatwerk is hersteld, deurdranger gerepareerd….
Zoals je ziet genoeg werkzaamheden om een zomer mee bezig te zijn.
En dan in september beginnen we met het voorbereiden voor een nieuw schaatsseizoen.
De laatste klusjes afmaken en het schoonmaken van de baan, zodat er in oktober weer geschaatst
kan worden.
Maar eerst nog veel zonneschijn en mooie vakanties!
Frank Zuurendonk
IJsmeester
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HET SCHAATSPAK 2/3
Al eeuwenlang schaatsen de Nederlanders. Hoogstwaarschijnlijk
hebben we onze eerste krassen in het ijs gezet op schenkels. Een
schenkel is een stuk bot uit de achterpoot van een rund, paard,
schaap, geit of een ander dier waaraan je in die tijd een pesthekel
had.
Deze botte schaats, ook wel glis genoemd, hebben archeologen
terug kunnen vinden, maar van het oeroude schaatspak vrijwel niets.
Het schilderij ‘de Tuin der Lusten’ (1503-1515) van Jheronimus
Bosch toont hier misschien wel de oorzaak van; in dit schilderij wordt
namelijk naakt geschaatst.
Ondanks onze sportieve strakke schaatslijven, schaatsen we bij Kees Jongert met een schaatspak
aan. En we zijn trots op de goede naam van onze club want ‘IJsclub-Kees Jongert’ staat er maar liefst
8 keer op gedrukt! Dat is zes keer meer dan het uit elf lijntjes bestaande Griekse helden-logo op het
thuis-tenue van Ajax.
De plekken van boven naar beneden zijn;
1
op de trapezius-spier (tussen de schouderbladen)
2+3
op de linker en rechter pectoralis major (grote borstspier)
4+5
op de linker en rechter buitenste buikspier
6
op de musculus gluteus maximus (dus niet op het kruis!)
7+8
en tot slot op kniehoogte van het linker- en het rechterbeen.
Dus of je nu rechtop staat of diep in de schaatshouding; met ons Kees Jongert pak aan is onze club
vanuit alle hoeken zichtbaar.
Uiteraard zorgt dat weer voor een mooi groepsgevoel. Het pak is herkenbaar en dat is leuk voor op de
baan, maar vooral ook leuk op natuurijs. Alleen in ijs lijkt ons schaatspak niet heel veel vertrouwen te
hebben. Wij dragen als enige club van Haarlem, en waarschijnlijk ook van heel Nederland, een
schaatspak waarop een vloeibaar water motief te zien is. Dat is dus in de verkeerde
aggregatietoestand! Vloeibaar water is leuk als verkoeling in de zomer. In de winter zie ik het toch
liever in een vaste toestand!
Laten we hopen dat tijdens de komende winter het vloeibare water alleen op onze pakken terug te
vinden is. Anders moeten we misschien overwegen om net als in 1503 naakt te gaan schaatsen, toen
de sloten nog wel dicht lagen!
In de slot-column van deze trilogie zal ik het met een voormalig langebaanschaatser hebben over de
schaatspakken door de jaren heen en natuurlijk over ons eigen mooie Kees Jongert pakkie!

Als je Frank en Hanna vraagt naar hun ervaringen met de tandem, nou ga er maar even voor zitten,
want dan komen de verhalen los.
Frank en Hanna, allebei sportief, zeker waar het gaat om fietsen.
Natuurlijk allebei een eigen fiets, maar toen zij jaren geleden tijdens een fietstocht een terrasje
opzochten, zagen zij een stel op een sportieve tandem.
Hanna zou toen hebben gezegd: “Zou dat ook niet wat voor ons kunnen zijn.”
Frank viel toen bijna van zijn terrasstoel, want hij dacht dat Hanna hem in de maling nam.
Maar wat bleek toen Frank even later weer stevig op zijn stoel zat, Hanna was bloedserieus.
Nou, het vervolg laat zich raden.
Er werd in no time een tandem aangeschaft en Frank en Hanna gingen op pad.
Overal ging de tandem mee naar toe, want Frank, (wat is die man verrekte handig), maakte zelf een
goeie tandemdrager voor achter op de trekhaak van de auto.
Wieltjes eruit, spatzuiver!
De Doorloper
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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

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.
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Henk de Ruiter

De Trompet 2850

1.40.27

1967 DD HEEMSKERK
Tel. 0251-248844

Gerrit van Assendelftstraat 3
1961NH Heemskerk
Tel 0251-232813

De Doorloper
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Eenmaal gepakt door het tandemvirus, stak Frank zijn licht op bij DE tandembouwer in Noord-Holland,
Jan Groot en Zn in Alkmaar, de Vittorioman bij uitstek.
Er werd een Azuurblauwe tandem Strada op maat gebouwd, waarmee Hanna en Frank hun
buitenlandse vakanties nog meer kleur gaven.
Zelfs de naam: F. Verbruggen staat in het frame gegraveerd!
Vele vakanties zijn genoten, met steeds de tandem mee.
Ook de bergen in en met 70 k/u afdalen. Hanna gaf geen krimp.
Prachtige foto’s van het stel met de tandem zijn te bewonderen in huize Verbruggen.
Ook mooie verhalen, dat Hanna en Frank op de tandem de Ronde van Noord-Holland reden en een
dusdanig mooi tempo aanhielden, dat zij een enorme sliert fietsers achter zich aan kregen.
De prachtige blauwe tandem met Hanna en Frank aan de kop van het peloton.
En dan komt het moment, en dat is een moment, waar wij allemaal vroeg of laat tegenaan zullen
lopen: je moet gaan inleveren. De tochtjes, die je vroeger met twee vingers in je neus maakte, worden
zwaarder en zwaarder. Gevolg was dat de tandem steeds minder gebruikt werd.
Nu heeft Frank een fantastische schuur met een puntdak en een hijskatrol, kon de tandem prachtig in
de nok hangen…. Maar ja, dan hangt-ie daar maar.
Marktplaats? Oh nee, geen optie voor Frank en Hanna.
Die Cor Duin, die rijdt met zijn slechtziende zoon toch op een mountainbiketandem?
Wat zouden zij ervan vinden om onze wegtandem te gaan gebruiken?
“Prima idee Frank”, zou Hanna toen gezegd hebben.
En hoe ging het verder.
Het aanbod van Frank en Hanna werd met twee handen aangenomen.
De Vittorio Strada werd uit de nok getakeld en door Frank onder handen genomen. Nou eigenlijk
hoefde er nauwelijks iets aan te gebeuren, want de tandem was gewoon in topconditie.
Enkele details: extra dikke ketting vanuit het baanwielrennen; twee speciale tandemtandwielen in
Frankrijk aangeschaft en spatbordjes, want dat wilde Hanna.
Op 1 april van dit jaar, en dat was dus geen mop, is de Vittorio Strada wegtandem door Huub en Cor
in gebruik genomen. Inmiddels zijn er alweer vele kilometers mee gereden, en…. hij is fantastisch!
En als een tandem vrouwelijk is dan is ZIJ fantastisch!
Het tweede leven van de tandem van Frank en Hanna is begonnen.
Frank en Hanna, jullie hebben ons een enorm groot plezier gedaan met deze fantastische tandem.
We zullen er zuinig op zijn!
Huub en Cor Duin

“…… en niet harder
afdalen dan 70 km per
uur hoor, denk erom!”
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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
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Dirk Andringa, al jarenlang een trouw lid van KJ, kreeg dit leuke artikel toegestuurd en vroeg zich af of
het misschien wat was voor De Doorloper. En dat is het natuurlijk!
(Bron: Vlot Magazine, december 2016.)
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Tijdens de opening van het Aagtenpark (rondom het wielerparcours van BRC) op 1 juli geeft
Luc Heine een skate-/skeelerclinic. Zijn zus Maartje zal hem daarbij assisteren.
Op een vlak stuk van het wielerparcours verzorgen zij van 15.30 uur tot 16.30 uur de clinic.

TOUR DE BENELUX
Van 24 tot en met 28 mei reed een aantal leden en sympathisanten van leden van de IJsclub Kees
Jongert de Tour du Benelux, waaronder een aantal al voor de 2e keer. De leeftijden van de KJdeelnemers varieerden van 26 tot 75 jaar en ook de variëteit in de sekse was groot want u begrijpt het
al er waren vrouwelijke en mannelijke deelnemers.
De Tour is een vijfdaagse rittenkoers van ongeveer 800 kilometer, georganiseerd door de RTV
Steenwijk met bagagevervoer en eten en slapen in hotels.
1e etappe van Oosterhout bij Nijmegen naar Valkenburg
2e etappe van Valkenburg naar Bitburg
3e etappe van Bitburg naar Bitburg; rondje Luxemburg
4e etappe van Bitburg naar Valkenburg via een andere route
5e etappe van Valkenburg naar Oosterhout via Duitsland.
De deelnemers van bovengenoemde ijsclub zal ik even voorstellen.
Mart Kos de Adelaar van Heemskerk aan Duin, ondertussen 75 jaar en oud-voorzitter van Kees
Jongert, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en in de winter iedere maandagavond te vinden op de
ijsbaan in Haarlem, was er weer bij en hoe. Ik durf te zeggen dat hij de grootste prestatie van ons
allen heeft neergezet. Voor een groot gedeelte alleen fietsend op zijn witte Giant, later met zijn nieuwe
vrienden van de RTV Steenwijk was hij niet te houden. Ik had het geluk bij hem op de kamer te mogen
slapen en iedere ochtend het vaste ritueel van zijn voorbereiding te mogen meemaken. Hij was wel de
oudste deelnemer die de volledige ronde heeft gereden.
Freek Hillebrand heeft reeds vele malen de Weissensee schaatsmarathon uitgereden, is voor KJ
tijdens verschillende evenementen op vele plaatsen inzetbaar, had het op de vele hellingen zichtbaar
moeilijk met voor een rasklimmer iets te veel lichaamsgewicht, maar op het vlakke gedeelte ging hij
fluitend mee. Na zijn vertrek bij Tata is hij vaste deelnemer aan de dinsdag- en donderdagritjes en had
dus voldoende kilometers in de benen.
Rem Bakker in de winter actief als marathonschaatser zat na zijn val op de Weissensee afgelopen
winter en tijdje in de lappenmand, maar de medische ingreep een paar weken voor de start van de
Tour deed wonderen en hij kwam op het vlakke en op de heuvels nergens in de problemen mede door
zijn hagelnieuwe Pinarello.
De dames Esther Leune en Janneke van der Kolk konden zich prima handhaven in het peloton. Voor
de start waren beiden een beetje gespannen want iedereen had van tevoren zijn mening gegeven
over het rondje, maar je moet het toch eerst zelf maar ervaren. Niet dat het heel gemakkelijk was,
maar zij hebben zich er prima doorheen geslagen. Bovendien is de nababbel gezelliger met een paar
dames erbij.
Willem Piet ook een begenadigd schaatser had zijn zoon Jorrit meegenomen die, ook door zijn leeftijd
(26 jaar), één van de sterkste klimmers was. Dat het regelrecht uit de genen van zijn vader kwam, was
wel duidelijk zichtbaar, want Willem stond ook zijn mannetje heuvel op. Jorrit zal met veel plezier
terugkijken op deze Tour want ik heb Willem verschillende keren tijdens het eten of aan de borrel,
daar wil ik vanaf zijn, horen zeggen “ga thuis maar een mooie fiets voor jezelf uitzoeken, je vader of
anders je moeder heeft nog wel ergens een potje”.
Dennis Nol had in het verleden ook schaatsaspiraties, maar het is er nooit helemaal uitgekomen, heeft
het ook nog een korte periode met dubbele ijzers geprobeerd, maar kon daardoor de bochten niet
houden en moest tijdens iedere ronde tweemaal uit het schuimrubber langs de baan worden getakeld.
Trapte tijdens de afgelopen Tour zijn 11 aan gort, er stonden nog maar 5 tandjes op. Jammer dat
Gerard Kool niet mee was, hij had het misschien met een plaatje kunnen verhelpen. Dennis kwam
hierdoor de laatste dag wat snelheid te kort met zijn 53 x 12.
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Mark Andringa vaste deelnemer aan schaatsmarathons op de maandagavond, vormde samen met
zijn buurman uit Uitgeest, Sjaak van Vlaanderen, het duo Buurman en Buurman. Mark heeft de gave
om in één uur 5 kwartier te praten, maar had aan zijn slapie Sjaak een evenknie. Tijdens het klimmen
moet je niet in de fout gaan om met Mark in gesprek te gaan, ondanks dat hij blijft proberen je uit de
tent te lokken. Mark maakt van elke rit een heuse touretappe met tussensprints, bonificaties,
klassementen en de 3-kilometer regel.
Theo van Lieshout schaatst in de winter nog steeds in de hoogste categorie op de maandagavond bij
het marathonschaatsen, werd in zijn vorige sportieve leven de Taeke Taekema van de
hockeyvereniging Overbos genoemd vanwege zijn snoeiharde push, is op de hellingen niet te volgen
en gaat op de top aangekomen nog even terug in de afdaling om zijn vriendin op te halen en te
ondersteunen. Theo zit het liefst 7 dagen per week op zijn plastic vriend, maar moet daarom ook
regelmatig worden afgeremd.
Theo de Ruyter al jaren schaatstrainer van KJ en deelnemer aan de vrijdagmiddag 100 rondenschaatsers met o.a. Jos Niesten, heeft de afgelopen dagen weer veel kopwerk gedaan en mensen uit
de wind gehouden. Alie mag in haar handen knijpen met zo'n man
Het nazitten is bij Theo net zo belangrijk als de Tour zelf, gezelligheid boven alles en dat is deze Tour
ook door het mooie weer aardig gelukt.
Henk de Ruiter, in een ver verleden penningmeester van KJ, mocht dit jaar zijn slaapplek delen met
de oud-voorzitter die hem ongeveer 45 jaar geleden naar KJ loodste om penningmeester te worden.
Hij is hem daar nog steeds dankbaar voor om bij deze gezellige vereniging rond te lopen.
Mart Diemeer, de man uit Limmen, komt al jaren vanuit Limmen zich aansluiten bij de verschillende
tochten en trainingsritten, een jeugddroom ging bij hem in vervulling met het winnen van de witte trui
van het jongerenklassement. Hij heeft er werkelijk jaren voor moeten strijden, maar Mart met zijn
duursportachtergrond geeft nooit op.
Ton Elders schaatsend lid bij KJ en gepatenteerd tijdrijder had tijdens de vele afdalingen in de
Ardennen en de Eifel problemen met zijn Colnago. De voorvork begon bij hoge snelheden te vibreren.
Minder snel naar beneden rijden zou een oplossing zijn, maar ja je gaat niet naar de Ardennen om
langzaam te dalen. Gelukkig is er in zo'n gemêleerd gezelschap altijd wel iemand met een oplossing
en dus kwam de technische man die zelfs een Boeing 737 kan laten vibreren, Sjaak van Vlaanderen,
met de oplossing; haal dat gewei maar eens van je stuur, dat ding hoort bij een hert op zijn kop. Ton
kon daarna iedereen persoonlijk mededelen dat de vibratie over was.
Chris Niele dit jaar recreantenkampioen van KJ begon de Tour met pech door een gebroken zadelpen
tijdens de 1e etappe, kwam daardoor samen met Mart Kos laat binnen, maar bleek tijdens de Tour
een begenadigd klimmer en sloot zich later aan bij een groepje van de RTV Steenwijk.
De tocht zelf ging net als het gewone dagelijkse leven over hoge pieken en door diepe dalen en was
voor de meesten toch weer een behoorlijke uitdaging, want ga maar na; 5 dagen achter elkaar meer
dan 150 km fietsen, is zelfs voor bovengenoemde fanatieke fietsers geen dagelijkse kost. Iedereen
was dan ook zichtbaar opgelucht bij de aankomst in de sporthal in Oosterhout na het volbrengen van
de Tour. Het geluk van de tocht van 2016 hadden wij dit jaar weer aan onze zijde, op één enkele
onweersbui na was het weer prachtig zodat wij bij aankomst iedere dag, na het zien van de laatste
kilometers van de Giro van Tom, elkaar konden larderen met sterke verhalen. Als je iedere dag zo'n 7
uur met elkaar op de fiets onderweg bent en tijdens die rit meestal 2 maal een terras bezoekt, is de
nababbel bij het hotel nooit saai. Met bier voor de echte mannen, Radler voor de watjes en nootjes,
zoutjes en kaas uit de tassen van Esther en Janneke werden de verhalen met de dag sterker en bleef
het meestal tot laat in de avond onrustig. De eerste avond in Valkenburg stond natuurlijk in het teken
van Ajax versus Manchester United, met de voor de meesten tegenvallende uitslag. De volgende
avonden kwamen natuurlijk ook nog de kaarten voor het klaverjassen op tafel, maar wanneer iemand
van mij uitslagen verwacht moet ik diegene teleurstellen. Het ging immers om vriendschappelijke
potjes zonder winstoogmerk. De laatste etappe eindigde in de sporthal in Oosterhout waar het laatste
avondmaal van de organisatie werd geserveerd en genuttigd. Aangezien het moment van vertrek naar
huis ook het vertrek was van Tom Dumoulin voor zijn laatste huzarenstuk, besloot een grote groep er
nog 45 minuten aan vast te knopen en ‘het moment’ gezamenlijk zittend voor de TV te vieren.
Een meer dan geslaagde actieve vakantie zeker voor herhaling vatbaar.
Henk de Ruiter
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TOMpoucen met de foto van de winnaar van de
Giro erop voor de zelfwerkzaamheidsploeg.
Elke eerste donderdag van de maand doen deze
toppers klusjes in en rond het clubgebouw.

De koffiestop tijdens de Ronde van Abcoude. Het was dit jaar tegen de wind bikkelen.

Gekiekt op de Zuiderweg tijdens de Ronde van
Noord-Holland.

De Doorloper

juni 2017

20

