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Onze redactrice Renée zit mij al een paar dagen achter de broek om mijn
column aan te leveren. Tijdens de prijsuitreiking van de clubkampioenen
beloofde ik haar dat ik mijn best zou doen, maar dat ik nog een onderwerp
moest bedenken.
Na vandaag met een flink aantal KJ-ers te hebben gefietst, was dit niet meer zo
moeilijk. Er gebeurt altijd wel iets tijdens een tocht en dat was vandaag ook weer
het geval. Cor E. en Jos hadden een mooie route bedacht, met een totale lengte
van ongeveer 120 km. De tocht voerde via het Twiske naar Pumerend en via de
Schellingwouderbrug naar Driemond, om vervolgens daar onze tussenstop te maken. Met natuurlijk
koffie en appelgebak. Het weer werd in de loop van de ochtend steeds beter en na de koffie liepen de
temperaturen met een schraal zonnetje op tot in de buurt van de 20 graden. Vol goede moed werd met
e
het 2 deel van de tocht aangevangen. Met de wind in de rug liep de snelheid lekker op. Bij Nes aan de
Amstel met de pont naar de overkant en via het Amsterdamse bos terug richting huis. Op de
Schipholweg, nabij het Sonygebouw, ging het in eens helemaal fout. Wij reden als groep over het pas
geasfalteerde fietspad in de richting van Zwanenburg. Bij een inhaal manoeuvre ging het hele peloton
naar de linkerzijde van de weg en daarbij raakte ik naast de weg in de berm. In een poging om weer op
het fietspad te komen kwam ik ten val en viel daarbij midden op het fietspad. Een aantal mensen vielen
met fiets en al over mij heen, het leek wel een slagveld. Het deed mij denken aan de grote valpartijen die
je weleens tijdens de bekende klassiekers ziet. Marjon bleek over mij heen te zijn gereden en was vol
over de kop gegaan. Hans was ook ten val gekomen en Ellen kon tenauwernood een aanrijding
voorkomen en bleef maar net op de been. Marjon had last van haar ribben en haar helm en pak waren
beschadigd. Hans zijn kin was geschaafd en zijn bril stond scheef op zijn neus. Mijn net nieuwe fietspak
kan gelijk de prullenbak in en ik liep verschillende schaafwonden aan mijn knie en arm op. De fietsen
waren gelukkig nog redelijk in orde. Nadat iedereen van de ergste schrik was bekomen werd de tocht
via Spaarnewoude, pontje Buitenhuizen, en Assendelft voortgezet. In het clubgebouw heb ik nog even
wat gedronken om daarna snel thuis onder de douche te gaan. Vervolgens toch nog maar even naar de
EHBO en daar een tetanus prik gehaald. Volgens de broeder konden de schaafwonden het best worden
behandeld door ze goed schoon te maken en verder niet te verbinden.
Achteraf bezien had ik gewoon mijn fiets in de berm moeten laten uitrijden om vervolgens achteraan in
het peloton aan te sluiten, maar ja je probeert weleens wat.
Groeten, Nico

UITSLAGEN..…..
Het clubblad is natuurlijk het medium om prestaties van onze leden in te vermelden. Maar dan moet de
redactie er wel van op de hoogte zijn….. De schaatsuitslagen gereden op Haarlem worden altijd keurig
verzameld door onze vaste correspondent uit Heemskerk. Andere uitslagen zoals van de halve marathon
van Egmond, Egmond-Pier-Egmond, Hoek van Holland-Den Helder en de alternatieve Elfstedentocht op
de Weissensee haal ik van internet of ontvang ik van een van onze andere correspondenten. Het
grootste probleem is dat wij niet weten wie er allemaal meedoen en aan welk evenement. En dan kan
het gebeuren dat iemand wordt vergeten. Dat is niet leuk, vooral als anderen wel worden genoemd.
Dus, als je wilt dat je prestatie wordt vermeld in De Doorloper, stuur dan een e-mail naar
duingoedhart@ziggo.nl. Dan weet je zeker dat je wordt genoemd en met de juiste uitslag!
Meteen een rectificatie: Marjon de Wit reed op 29 januari 2013 200 km op de Weissensee in 8 uur en 35
seconden! In het vorige blad stond abusievelijk 8 uur 35 minuten en 7 seconden.
Rob Fidelaar deed er 8 uur 45 minuten en 34 seconden over.
Op 1 februari reed Rob Fidelaar nog een keer 200 km en klokte toen 10 uur 3 minuten en 15 seconden.
Kees Scherpenzeel deed er 9 uur 45 minuten en 5 seconden over.
Ina Scherpenzeel reed op 1 februari 100 km en finishte in 6 uur 45 minuten en 57 seconden.
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Tijdens de laatste mtb tocht is Loek Behr lelijk onderuit gegaan. Hij is nog niet uit de lappenmand.
Namens het bestuur zocht Ben Limmen hem op en nam een bloemetje mee.
Wij wensen Loek van harte beterschap!
Marjon de Wit zit aardig in de kreukels na de valpartij uit de column van Nico. Ook voor haar een
bloemetje en beterschap!

Mieke Heine werd onverwacht in het ziekenhuis opgenomen met een zware ontsteking aan de blinde
darm. Zij is inmiddels geopereerd en weer thuis. Sterkte en beterschap!
Cees en Nel Lute waren op 18 april 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

7 mei 2013
15 september 2013
8 september 2013

Tijdrit
Rabofietsdag
Assumburgloop

De recreanten cracks van de dinsdagochtend zijn al lang weer begonnen in het bos, onder leiding van
Ben Limmen. Ga zo door! Aanvang training 09.00 uur. Verzamelen parkeerterrein in het duin bij ingang
Patatoloog. Duinkaart meenemen!
De donderdagavondtraining voor wedstrijdschaatsers en recreanten vindt vanaf 4 april ook weer in het
duin plaats. Aanvang training 19.00 uur. Verzamelen parkeerterrein in het duin bij ingang Patatoloog.
Duinkaart meenemen! Ook de oudere jeugd kan deelnemen aan deze training. Twijfel je of je dit aan
kunt, overleg dan even met Roy of Astrid.
De zomertraining voor de jeugd is op 8 april gestart. Training start bij het clubhuis van Kees Jongert.
Aanvang 18.30 uur.
Kom allemaal meedoen, hoe meer zielen hoe meer vreugde!
Veel plezier en een mooi zomerseizoen toegewenst!
Groeten Astrid

TE KOOP:
Salomon 4-wiels-skeelers, maat 42-43 met pols- en kniebeschermers.
Oval droogschaatstoestel (stangensysteem) met glijders. Vraagprijs € 60,00.
Kees Peters, Beverwijk. Telefoon: 0251-227858.
TE KOOP:
Wij willen graag het KJ schaatspak van onze zoon verkopen. In het pak is 1 seizoen geschaatst.
Maat is XS, vraagprijs € 65,00.Jordy Bruins, Heemskerk. Telefoon: 0251-881201.
E-mail: Arwinenlinda@ziggo.nl
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WISSELING VAN DE WACHT
Hans de Boer stopt als ledensecretaris. De nieuwe ledensecretaris is Jacqueline van Lieshout.
Adres: Laan van Blois 257, 1944 MJ BEVERWIJK. Tel. 0251-214185. E-mail: ledensecretarisKJ@gmail.com.

BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
Als je nu al weet dat je komend schaatsseizoen niet meer gaat schaatsen, zeg dan vóór 1 mei a.s. je
lidmaatschap op. Dan kan de ledensecretaris je op tijd afmelden bij de KNSB. Als je te laat opzegt, loopt
het lidmaatschap door en worden er kosten in rekening gebracht. Afmelden kan bij Jacqueline van
Lieshout, e-mail: ledensecretarisKJ@gmail.com.

OPWAARDEREN ABONNEMENTEN
De recreanten van dinsdagavond moeten met ingang van het komende seizoen zelf hun abonnementen
opwaarderen. Het late-avondabonnement is een 25 rittenkaart geworden. Afgelopen seizoen is de
25-rittenkaart in het leven geroepen. Met deze kaart kan er op elk late-avonduur van de week worden
geschaatst. Deze kaart is op te waarderen via de website www.ijsbaanhaarlem.nl of aan de kassa bij
aanvang van het seizoen. De 25-rittenkaart is vanaf komend seizoen 2 jaar geldig na de aankoopdatum.
Een beschrijving voor het online opwaarderen staat op de website van IJsbaan Haarlem.

LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN!
Ondanks dat het weer beter geschikt is voor een Elfstedentocht, is
het toch bijna tijd om de zomertrainingen weer op te pakken. Als
eerste maar even het goede nieuws, ik ben geselecteerd voor de
baanselectie van Haarlem. Daar zal ik het volgende seizoen trainen
en hopelijk grote stappen maken. Zoals ik al zei, beginnen de
zomertrainingen al bijna en het eerste trainingskamp staat al
gepland. Met hemelvaart gaan we naar Limburg om daar eerst de
Klimclassic te rijden en daarna gaan we richting Wallonië om de Waalse Pijl te rijden. Mijn kuiten zullen
de muur van Huy nog lang voelen ben ik bang. Ook de skeeler-, hardloop- en krachttrainingen zullen
weer opgepakt worden. Dit allemaal om tijdens het schaatsseizoen weer al mijn pr’s te verbeteren en om
hopelijk weer mooie uitslagen te rijden. Via deze column zal ik jullie op de hoogte houden van de laatste
nieuwtjes en ontwikkelingen in mijn nog prille schaatscarrière. Bedankt voor het lezen.
Luc Heine

SCHAATSCLINIC VOOR ARJAN DEKKER VAN SVEN KRAMER EN BARBARA DE LOOR
Begin maart kreeg ik een mailtje van de KPN omdat ik cloud”klant ben. Of ik mij wilde opgeven om mee
te loten voor een schaatsclinic met Sven Kramer en Barbara de Loor. Van alle aanmeldingen zouden er
20 gelukkigen worden ingeloot. Ik dacht, joh ik geef mij op, maar dat wordt toch niets. En... wat denk je?
Krijg ik een week later een mailtje dat ik één van de gelukkigen ben en dat ik mag meedoen! Echt gaaf
want koning winter was nog niet vertrokken en ik had totaal geen zin om de schaatsen in het ‘vet’ te
zetten terwijl de banen in de omgeving al dicht zijn. Ik mocht ook een introducé meenemen.
Het nieuws druppelde via ‘facebook’ al snel naar overige clubleden door en er werden verzoeken gedaan
om juist hen te kiezen die met me mee wilden (ik kan mij dat voorstellen ). Het was een ‘lastige
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bevalling’ maar ik heb mijn schaatsbuurman en vriend Melis Schaap meegenomen. Ook zijn kids schaatsen
allemaal op Alkmaar en daar in huize Schaap ontstond een heuse strijd richting vader Schaap, dat juist hij
mee mocht naar de clinic, maar goed. Melis heeft een ludiek voorstel richting zijn kids gedaan om dit op te
lossen.
Wij hadden dus een clinic van 2 x 3 kwartier
tegoed van onze wereldkampioen en van
Barbara de Loor, die ook op diverse afstanden
en WK’s medailles heeft gewonnen. We werden
keurig ontvangen, direct met allerlei leuke
kadootjes verwend waaronder een gave Craft
rugtas, KPN muts, handschoenen en een lunch.
Een bijzonder leuke ontvangst. Na een uurtje
was het tijd om het ‘Haagse ijs’ (Uithof) op te
gaan. We werden verdeeld in vier groepjes. Melis
en Dekkie werden na een schaatservaringsrondje
in de meest ervaren schaatsgroep ingedeeld. Er
werd door schaatstrainer John een en ander aan
wat basiszaken gedaan op het ijs en toen kwam
Barbara de Loor erbij om les te geven. Echt gaaf om te horen waar ze allemaal op let. Na drie kwartier was
er een uitgebreide handtekening en fotoshoot waar Sven en Barbara echt de tijd voor namen. Melis had zijn
kids beloofd met iets tegemoet te komen dus die had van elke Schaaptelg een schaatsjack mee, waar Sven
en Barbara een mooie handtekening op konden zetten. Ze namen er dan ook echt de tijd voor. Zelf maakten
we ook even gebruik van de gelegenheid om diverse krabbels te laten zetten en foto’s te maken.
Na deze break was het tijd voor Sven om ons bij
te staan op het ijs. Echt gaaf! We kregen diverse
aanwijzigen op het rechte eind, maar het accent
lag bij de bochtentechniek. Wij hebben echt wat
gehad aan de aanwijzigen. Ook deed hij even
voor hoe een goede bocht te rijden, niet normaal
hoe hard en prachtig om te zien hoe hij door de
bocht zoeft. Wij vonden het prachtig om te
ervaren op wat voor een leuke manier hij met ons
omging. Vlak voor deze laatste sessie gaf hij een
ander groepje aandacht en nam trainer John het
nog even over. We moesten op het rechte eind
vaart maken om de bocht goed aan te snijden en,
zoals Sven had uitgelegd, alleen in het midden
van de bocht langs de blokjes te gaan. Ik reed op
kop en had er flink de vaart in net voor de bocht,
toen Sven rustig schaatsend net voor mij richting binnenbaan ging. Dus dat hield voor mij in om de
‘schaatsbargoen’ te schreeuwen ‘HOGEROP’. Hij keek verschrikt om en ging direct richting buitenbaan en
moest er hard om lachen. Een rondje later zei ik tegen hem dat ik dat wel gaaf vond om dit een keer tegen
hem te mogen zeggen. Het zal waarschijnlijk voorlopig de laatste keer zijn . Ook werd ik nog geïnterviewd
door de KPN cameraploeg. Er staat een stukje op intranet bij KPN. Voor ons niet te bemachtigen, helaas.
Na de clinic was er nog een leuke afscheidsbijeenkomst en de KPN dankte ons dat wij er voor hen zijn,
zakelijk, maar ook hier tijdens de clinic. Het was een dag om nooit te vergeten en echt uniek om mee te
maken.
Sportieve groetjes van Dekkie ( Arjan Dekker)

UIT DE SERIE KO VERTELT DEEL 6.....
Beste KJ’ ers,
Ik zal meteen maar met de deur in huis vallen. Ik ben zwanger!!
Tenminste als ik de aardige juffrouw mag geloven die ik terloops op een verjaardag hoorde zeggen “Je bent
pas echt zwanger als je de benen tegen de buik voelt schoppen”.
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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 FILIPPO
Tel. 06-51 59 83 90

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

WWW.CEESFILIPPO.NL

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

De Doorloper

april 2013

7

En dat voelde ik op het moment dat ik op de fiets onder in de beugel (neen, nee geen Grolsch….) moest om
zo’n bejaarde op een elektrische fiets bij te houden. Ik wilde wel even lekker uit de wind zitten, zoals dat in
vaktermen heet. Maar ja, achter zo’n bejaarde is dat niet altijd even fris.
Soms is het net of je achter zo’n walmende snorfiets zit, maar dan een met een ongewassen snor, als je
begrijpt wat ik bedoel.
Gelukkig schopten de benen aan de buitenkant tegen de buik, dus niet zwanger.
Maar het was wel een gevaarlijk ritje. Het was denk ik toch iemand die nog nooit op een racefiets had
gezeten, sterker nog, ik verdacht hem ervan dat het meer het type was, dat als-ie met de pont over moest
steken, hij niet af hoefde te stappen.
Kortom het is een feit, dat het gebruik van E-fietsen door mensen (waar wel of geen luchtje aan kleeft) die
geen snelheid zijn gewend, gevaarlijk kan zijn. Daarentegen wordt het fietsen er voor een heleboel mensen
wel makkelijker door. Ze komen weer buiten en blijven niet de hele dag in de stoel zitten. Ze hebben nog wel
experimenten met elektrische stoelen gedaan, maar dat was alleen goed voor het omlaag brengen van het
cellentekort in de gevangenis, en het verhogen van het pensioentegoed van het pensioenfonds. Dus
oppassen als er een fietsenplan voor bejaarden komt.
Over veilig op de fiets gesproken…. Mijn werkgever vindt het ook handig om je allerhande veiligheidstips te
geven, zodra je het terrein opkomt. Zoals van de winter bijvoorbeeld, deze… ‘Let op gladde wegen!!!’
Mensen komen van ik weet niet hoever, de gladde wegen trotserend naar hun werk en zijn ze er eindelijk
dan denken ze ‘Hee verrek…. Gladde wegen???’ Maar de meest onhandige tip die ik als fietser heb gehad
was deze tip ‘Veilig fietsen… zoek oogcontact!’
Nou dat heb ik geweten. Ik fietsen, kom ik bij een kruising (ik heb voorrang want ik kom van rechts), komt er
zo’n Mini aangereden. Zo’n nepmini van BMW, waarin vaak van die geblondeerde types rondrijden. Die
mini’s worden trouwens steeds groter lijkt het wel, blijkbaar past anders het ego er niet meer in. Ik zoek
oogcontact, want soms zijn het dan ook nog van die ‘eigen volk eerst’ types die menen dat overal en waar
dan ook te moeten misbruiken. Met gierende banden stopte ze vlak voor mijn fiets. Ik had, dacht ik,
oogcontact met haar gehad, maar blijkbaar niet met haar medepassagier. Dat was zo’n bijpassende
sportschooljongen die, denk ik, net naar de tandarts was geweest, omdat z’n armen vol plakplaatjes zaten.
Tenminste…. vroeger kreeg ik bij de tandarts altijd zo’n plakplaatje als ik niet had gehuild na de jaarlijkse
controle.
Hoe ik dat weet, dat-ie plakplaatjes had? Hij stapte namelijk uit en begon meteen te schreeuwen: “Wat zit je
nou zo naar m’n wijf te kijke??” Dat je je vrouw al zo noemt zegt al genoeg en dat je de n vergeet bij het
woord kijke is mijn fout. M’n Nederlands is niet zo besd.
Ik had meteen met hem oogcontact. Tenminste…. zijn rechtervuist tegen mijn linkeroog. Kortom beste
KJ’ ers ik heb voor jullie een hele goede tip. Pas op met het aannemen van tips, vooral die van je werkgever
en ga aan de goede kant uit de wind zitten.
Oan’ t sjen!
Ko toe de Start

Op 6 september 2013 beklimmen Gerard en ik de Mont Ventoux voor de Stichting Mont Ventoux. Het doel
van deze stichting is het inzamelen en werven van fondsen ten behoeve van KWF kankerbestrijding en
diverse lokale goede doelen die zich inzetten voor mensen met kanker. Wij moeten minimaal
€ 400,00 inzamelen om mee te mogen doen, maar meer geld is natuurlijk altijd welkom bij de Stichting Mont
Ventoux. Misschien willen Kees Jongertleden ons sponsoren en daarmee een bijdrage leveren aan het
goede doel?
Dat kan via de link: http://www.grootverzettegenkanker.nl/deelnemers-2013/ReneDuinGoedhart/ of
http://www.grootverzettegenkanker.nl/deelnemers-2013/GerardDuin/. Alle bijdragen gaan rechtstreeks naar
de Stichting Mont Ventoux. Deelname-, reis- en verblijfkosten gaan niet van het sponsorgeld af, dat hebben
wij zelf betaald. Als je ons sponsort lever je niet alleen een bijdrage aan een goed doel, maar dan weten wij
ook dat je aan ons denkt als het moeilijk wordt op die kale berg! Voor meer informatie zie:
www.grootverzettegenkanker.nl.
Gerard en Renée Duin
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Pupillen jongens
1 Stefan Roovers
2 Huub Koper
3 Tristan Hagen
4 Marnix van den Berge
5 Steven Kaasenbrood
6 Thim Schouten
7 Niels Bleeker
8 Jaap Zonneveld
9 Daan van 't Klooster
10 Stef de Wildt

PC
PA
PA
PB
PA
PA
PA
PD
PD
PD

100
13,51
13,36
13,80
14,08
14,41
13,62
15,05
17,01
17,43
18,69

300
36,07
34,72
36,93
36,78
39,92
46,75
39,92
46,22
49,33
51,18

500
56,99
1,01,61
59,92
1;01,59
1;03,63
58,08
1;07,04
1;22,99
1;24,58
1;28,19

totaal
184,656
186,276
190,170
193,290
202,213
204,096
208,823
245,073
253,946
266,940

1,620
5,514
8,634
17,557
19,440
24,167
60,417
69,290
82,284

Pupillen meisjes
1 Angela Dekker
2 Annika Henneman
3 Britt Hagebout
4 Maud van der Kolk

PA
PA
PA
PB

100
13,99
15,69
15,17
16,74

300
36,84
40,61
43,11
45,62

500
59,32
1;07,98
1;10,91
1;16,25

totaal
190,670
214,113
218,610
235,983

23,443
27,940
45,313

Junioren C heren
1 Luc Heine
2 Matthew Dekkers

C2
C1

500
41,31
47,81

1000
1;22,00
1;38,37

1500
2;08,90
2;35,95

totaal
125,276
148,978

23,702

Junioren C dames
1 Suzanne Bos
2 Maartje Heine
3 Melanie Walters
4 Pam Beentjes
5 Kelly Tromp
6 Denise Hilgers
7 Inge Groenland

C2
C1
C2
C1
C1
C1
C2

500
47,50
50,48
54,68
53,73
1;00,09
1;01,12
1,02,59

1000
1;36,64
1;43,14
1;51,26
1;54,69
2;06,29
2;08,02
2;18,13

1500
2;32,18
2;40,75
2;57,08
2;57,61
3;17,51
3;18,36
3;37,71

totaal
146,546
155,633
169,336
170,278
189,071
191,250
204,225

9,087
22,790
23,732
42,525
44,704
57,679

Junioren B heren
1 Jerry Röling
2 Dennis Dekker

B2
B2

500
43,09
44,19

1500
2;13,89
2;21,66

3000
4;47,96
5;04,38

totaal
135,713
142,140

6,427

Senioren heren
1 Simon Wijte
2 Dennis Niesten

S
S

500
42,20
43,47

1500
2;10,52
2;20,72

3000
4;36,33
5;04,52

totaal
131,761
141,130

9,369

Senioren dames
1 Meike Lubbers

S

500
51,06

1500
2;42,77

3000
5;54,36

totaal
164,376

Masters heren
1 Stephan Ottenhof
2 Duco Luijt
3 Mark Andringa
4 Kees Brasser

M
M
M
M

500
49,83
50,18
50,66
50,86

1500
2;30,44
2;34,16
2;36,37
2;44,73

3000
5;19,00
5;14,28
5;27,56
5;58,23

totaal
153,143
153,946
157,376
165,475

Masters dames
1 Mieke Heine

M

500
52,61

1500
2;44,42

3000
5;46,35

totaal
165,141

0,803
4,233
12,332

* alleen de uitslagen van club- en baanwedstrijden gereden in Haarlem gelden voor
het clubkampioenschap.
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HENK AGTERBERGBOKAAL
De Henk Agterbergbokaal wordt normaal gesproken aan één persoon uitgereikt. Dit jaar ging deze prijs naar
twee genomineerden: Hans Kuijl en Peter Welp.
Peter Welp kreeg deze prijs omdat:
hij de aansluitingen heeft gedaan bij de nieuwbouw o.a. de gasleiding, het water naar de bar, de
ijsmachine, de chocomachine, de spoelbakken en de vaatwasser;
hij ook de aansluitingen heeft verzorgd in de nieuwe keuken;
binnenkort gaat hij, of is zelfs al bezig, aan de slag met de aansluiting van een nieuwe gevelkachel,
waardoor Lida en anderen geen kou meer hoeven te lijden in de keuken.
Hans Kuijl kreeg de prijs omdat:
hij veel heeft gesleuteld om de machines dagelijks bedrijfsklaar te houden;
hij met zijn kraan ons veel handmatig graafwerk heeft ontnomen, denk hierbij aan de fundering van
de nieuwe keuken, regenafvoeren en leidingen.
Zij maken beiden deel uit van de zelfwerkzaamheidploeg. Als bestuur zijn wij trots op deze ploeg voor het
vele werk dat zij verzetten gedurende het hele jaar en vooral tijdens vorstperiodes. Voor beiden geldt dat, nu
wij alweer voor de 5de keer achter elkaar natuurijs hadden, zij bij de voorbereiding en tijdens de werkelijke
natuurijsperiode dagelijks, samen met anderen, de vaste vegers waren en ze misten nooit een dag. Zij
gingen net zo lang door tot de baan er weer perfect bij lag. Waren voor dag en dauw aanwezig en sloten de
dag af met een borrel hier aan de bar.
Door hun inzet en grote betrokkenheid bij de club hebben zij zich de afgelopen jaren onderscheiden en
daarom verdienen zij dit jaar de Henk Agterberg bokaal.

Nadat Nico Pronk de winnaars
had toegesproken, overhandigde
Riet Agterberg de bokaal aan
Hans Kuijl en Peter Welp.
Zij mogen allebei een half jaar met de (wissel)
bokaal pronken.

JOS NIESTENTROFEE
De Jos Niesten Trofee ging dit jaar naar Maartje Heine.
Onderstaand een paar eigenschappen van Maartje,
waardoor zij deze prijs heeft verdiend:
Strebertje. Bloedfanatiek. Niet tevreden als het geen
PR is. Moet af en toe even worden toegesproken na
een wedstrijd omdat het koppie gaat hangen.
Schaatstraining, conditietraining, langebaanwedstrijd,
marathon. Het moet al gek lopen, als deze schaatser
niet aanwezig is. Extra wedstrijd? Ja hoor ook van de
partij.
‘Je gaat toch veel sneller als je 500 meter over de
ijsbaan rent’, was altijd de gedachte. Maar gelukkig is
dat ook afgeleerd. We zijn nu aan het schaatsen. En
ook die o zo vervelende bocht gaat stukken beter.
De Doorloper
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Dit alles heeft geleid tot het verbeteren van alle PR’s en ja, ook zelfs die vreselijke grens van 50 seconden
op de 500 meter is doorbroken. En ook leverde het op het laatste moment genoeg punten op om in
aanmerking komen voor clubfaciliteiten. Yeah!! Keer extra schaatsen op de dinsdag.
De PR’s:
100 m
13.52
300 m
33.94
500 m
49.60
1000 m
1.43.14
1500 m
2.34.34

Aan het eind van het schaatsseizoen gezinsuitbreiding bij de familie Ottenhoff.
Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje!

CLUBRECORDS SEIZOEN 2012/13
500 meter pupillen C/D jongens
59,24
Jerry Röling
58,69
Stefan Roovers
58,68
Stefan Roovers
55,98
Stefan Roovers

10/02/07
21/12/12
10/02/13
23/02/13

Groningen
Haarlem
Haarlem
Haarlem

700 meter pupillen C/D jongens
1;27,35
Hans Röling
1;26,68
Stefan Roovers
1;23,56
Stefan Roovers

05/03/96
14/12/12
15/02/13

Haarlem
Haarlem
Haarlem

500 meter junioren C dames
47,10
Silvia Beentjes
46,86
Suzanne Bos
46,64
Suzanne Bos

02/03/00
29/11/12
13/03/13

Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen

1000 meter junioren C dames
1;34,57
Suzanne Bos
1;34,53
Suzanne Bos

16/02/12
07/12/12

Heerenveen
Heerenveen

1500 meter junioren C dames
2;28,95
Suzanne Bos
2;24,66
Suzanne Bos

08/03/12
13/03/13

Heerenveen
Heerenveen
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3000 meter junioren C dames
5;23,46
Suzanne Bos
5;10,51
Suzanne Bos

26/03/12
12/02/13

Heerenveen
Heerenveen

100 meter junioren C heren
11,91
Simon Wijte
11,40
Luc Heine
11,26
Luc Heine
11,12
Luc Heine

07/12/03
18/11/12
15/12/12
20/01/13

Amsterdam
Haarlem
Alkmaar
Hoorn

300 meter junioren C heren
29,00
Simon Wijte
26,74
Luc Heine
26,18
Luc Heine
26,00
Luc Heine

07/12/03
18/11/12
15/12/12
02/02/13

Amsterdam
Haarlem
Alkmaar
Den Haag (+ overall)

500 meter junioren C heren
41,87
Luc Heine
41,85
Luc Heine
41,64
Luc Heine
40,72
Luc Heine
40,53
Luc Heine
40,44
Luc Heine

08/03/12
21/10/12
07/12/12
29/12/12
30/12/12
21/03/13

Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Inzell
Inzell
Heerenveen

1000 meter junioren C heren
1;23,51
Luc Heine
1;20,65
Luc Heine

04/03/12
30/12/12

Utrecht
Inzell

1500 meter junioren C heren
2;04,20
Luc Heine
2;03,84
Luc Heine
2;03,07
Luc Heine

08/03/12
29/12/12
27/02/13

Heerenveen
Inzell
Heerenveen

3000 meter junioren C heren
4;54,95
Luc Heine
4;36,39
Luc Heine
4;22,72
Luc Heine

19/02/12
19/02/13
21/03/13

Haarlem
Haarlem
Heerenveen

100 meter senioren heren
11,29
Dennis Niesten
11,28
Dennis Niesten

18/12/11
26/02/13

Amsterdam
Haarlem

300 meter senioren heren
27,55
Sjaak Ooteman
26,98
Simon Wijte

28/11/93
09/11/12

Haarlem
Haarlem

500 meter senioren heren
42,27
René Kieft
41,88
Simon Wijte
41,10
Simon Wijte

04/03/01
30/10/12
29/11/12

Haarlem
Heerenveen
Heerenveen

1000 meter senioren heren
1;24,87
Robert Jansen
1;21,97
Simon Wijte

17/02/07
22/12/12

Haarlem
Heerenveen

1500 meter senioren heren
2;08,00
Piet Bloedjes
2;05,58
Simon Wijte
2;04,50
Simon Wijte

xx/03/78
30/10/12
18/12/12

Inzell
Heerenveen
Heerenveen
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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

Visser
Maerten van Heemskerckstraat 8
1961 EB Heemskerk
Tel: 0251-243644

Gerrit van Assendelftstraat 3
1961NH Heemskerk

ook voor het slijpen
van uw schaatsen
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3000 meter senioren heren
4;27,7
Jos Niesten
4;21,99
Simon Wijte

05/11/78
29/11/12

Utrecht
Heerenveen

Hallo Kees Jongert collega’s en sportvrienden,
Ik ben benieuwd of wij volgend jaar met een leuke delegatie van Kees Jongert naar de Weissensee kunnen
afreizen om samen op het ijs een of meerdere tochten van 200 km te rijden. Je ziet daar elk jaar steeds
meer ijsclubs samen dit evenement beleven. Ieder op zijn eigen tempo en niveau natuurlijk. Het lijkt mij ook
een keer leuk om dit op poten te zetten. Ik heb zelf 2 jaar geleden in een super voordelig, maar erg goed
hotel aan het meer gezeten en wellicht kunnen wij daar met z’n allen ook in vertoeven. We doen dan een
groepsboeking. Het hotel staat vlak voor de brug, eigenlijk tegenover de plek waar de ‘tent’ staat, aan de
overzijde van het meer. Vanuit de tuin stap je zo het ijs op. Je kan natuurlijk ook op eigen houtje afreizen en
zelf een hotel regelen. Wij zouden samen met een bus kunnen gaan of met eigen vervoer.
Het gaat mij erom dat wij met zoveel mogelijk Kees Jongert leden samen de tocht rijden.
Ik benieuwd of er animo is onder de leden van onze club. Er zijn veel leden die toch elk jaar weer een of
zelfs twee keer de tocht op de Weissensee rijden. Wij zijn nu ruim ¾ jaar vóór het hele gebeuren dus
hebben we nog even de tijd om erover na te denken en de zaken te regelen. Afhankelijk van de
belangstelling kan ik een arrangement samen stellen voor jullie. De deelnemers moeten wel zelf het
lidmaatschap bij de Stichting Wintermarathon regelen.
De tochten worden verreden van 21 januari tot en met 1 februari 2014. Info op de website:
http://www.weissensee.nl/nieuwsberichten/weissensee-2014-van-21-januari-tot-en-met-1-februari
Graag jullie antwoord naar mijn emailadres: info@btbadek.nl met onderwerp Weissensee 2014.
Laat ook andere ideeën/suggesties achter en vergeet niet je naam te vermelden en met hoeveel personen je
denkt te gaan. Je zit nog nergens aan vast, het is puur aftasten of het haalbaar is.
Fans kunnen ook meereizen want we hebben ook mensen nodig die tijdens de tocht eten en drinken
aangeven vanuit onze ‘Kees Jongert tent’ op het ijs.
Ik zou graag response willen op onderstaande vragen: (kopieer en plak ze even in je mailtje naar mij )
O Ja ik zou het leuk vinden om samen de tocht met Kees Jongert in 2014 te rijden
O Ik ga op eigen houtje en reis zelf naar de Weissensee.
O Ik ga op eigen houtje maar wil wel samen in het hotel zitten met Kees Jongert
O Ik zou graag samen georganiseerd met Kees Jongert afreizen, inclusief hotel.
O Ik wil de tocht wel 2x rijden
O Ik ga met …. personen de tocht schaatsen
O Ik neem …. personen/fans mee
O Mijn suggestie:………………
Graag hoop ik iets van jullie te horen, probeer uiterlijk eind april je response te sturen.
Dan kan ik afhankelijk van de belangstelling een richtprijs maken voor een arrangement.
Alvast bedankt, sportieve groetjes van ‘IceDek’ (Arjan Dekker) telefoon: 06-12466291.
De Doorloper
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wellicht weer in 2014 !! met zijn allen

TIJDENS DE FINALE VAN DE WORLDCUP IN
HEERENVEEN

Rectificatie/aanvulling alternatieve elfstedentocht Weissensee
200 km 29 januari 2013
e
4 plaats Marjon de Wit
8 uur 0 min en 35 sec (i.p.v. 8 uur 35 min en 7 sec)
e
142 plaats Rob Fiddelaar
8 uur 45 min en 34 sec
200 km 1 februari 2013
e
340 plaats Rob Fiddelaar

10 uur 3 min en 15 sec

2 februari 2013 NK Supersprint junioren C Den Haag
100
100
300
300
Luc Heine
11.22 11.33 26.16 PR
26.00 PR/CR
e
Hiermee eindigde Luc op een mooie 11 plaats. Gefeliciteerd!
3 februari 2013 Baanwedstrijd junioren C Haarlem
500
1500
Suzanne Bos
46.86
2.30.55
Maartje Heine
51.48 PR
2.40.62 PR
Denise Hilgers
1.01.12 PR
2.08.02 PR
5 februari 2013 clubwedstrijd groep 2/3 Haarlem
500
1000
Meike Lubbers
51.29 PR
1.44.86 PR
Dennis Dekker
45.55
1.32.50
Simon Wijte
42.36
1.24.44

Esther Pletting
Mark Andringa
Dennis Niesten
Stephan Ottenhoff
Jan Tol

De Doorloper
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50.66 PR
44.22
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44.02

1500
2.39.44
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IJskonijnwedstrijd 8 februari 2013
500
Stefan Roovers
1.01.97

500
59.65

Zaterdag 9 en zondag 10 februari 2013 Subtop Meerkamp Alkmaar/Amsterdam
500
1000
1500
3000
Simon Wijte
42.33
1.22.62
2.08.04
4.35.65
10 februari 2013 Clubwedstrijd groep 2/3 Haarlem
100
500
Britt Hagebout
15.17 PR
1.16.23
Denise Hilgers
14.35 PR
NS
Maud v.d. Kolk
16.74 PR
1.16.25 PR
Marnix v.d. Berge
14.37
1.02.94 PR
Daan van ’t Klooster
17.43 PR
1.24.58 PR
Stefan Roovers
13.70
58.68 PR/CR
Stef de Wildt
18.69 PR
1.28.19 PR

Angela Dekker

500
1.02.85

1000
2.15.57 PR

Pam Beentjes
Suzanne Bos
Romy Mosch
Kelly Tromp
Dick Beentjes
Lars Beentjes
Matthew Dekkers
Duco Luijt

500
54.82 PR
49.23
52.11
1.00.09 PR
48.70 PR
48.51 PR
48.71
50.48

1500
2.57.61 PR
2.33.72
NS
3.20.31
2.33.43 PR
2.34.90 PR
2.38.43
2.34.16

10 februari 2013 Clubwedstrijd groep 2/3 Haarlem
500
3000
Meike Lubbers
51.83
5.54.36 PR
Mark Andringa
50.96
5.27.56 PR
Kees Brasser
53.79
5.58.23
Dennis Dekker
45.81
5.10.18
Duco Luijt
5.24.81
Dennis Niesten
43.47
5.04.52 PR
Stephan Ottenhoff
50.24
5.19.00
10 februari NK allround junioren C in Den Haag
500
1500
Luc Heine
41.05
2.05.79
e
Luc eindigde ook hier op mooie 11 plaats. Gefeliciteerd
12 februari 2013 Wedstrijd Heerenveen
500
1500
Maartje Heine
50.50 PR
2.34.87 PR

Suzanne Bos

500
47.61

3000
5.10.51 CR/PR

13 februari 2013 selectiewedstrijd Haarlem
500
1500
Maartje Heine
50.93
1.43.26 PR

Luc Heine
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15 februari 2013 Baanwedstrijd pupillen Haarlem
100
700
Stefan Roovers
14.10
1.23.56 PR/CR

Angela Dekker
Pleuntje van Lieshout
Steven Kaasenbrood
Huub Koper

500
1.00.49
1.00.02 PR
1.03.65 PR
DQ

1000
2.09.07 PR
2.08.75 PR
2.26.34 PR met val
2.02.95 PR

Britt Hagebout

500
1.15.35 PR

700
1.45 41 PR

16 februari 2013 Schaatscircuit Heerenveen
500
1500
Simon Wijte
41.60
2.04.82
16 en 17 februari 2013 Frillenseecup Inzell
500
1000
Maureen Bos
1.01.50
1.50.30

1500
2.43.53

3000
5.44.55

26 februari 2013 Clubwedstrijd groep 2/3 Haarlem
100
500
Angela Dekker
13.99 PR
59.32 PR
Britt Hagebout
15.17
1.12.59 PR
Marnix ten Berge
14.08 PR
1.01.59 PR
Stefan Roovers
13.89
56.99
Thim Schouten
13.62 PR
58.08 PR
Dennis Niesten
1.28 CR/PR
43.75
Simon Wijte
11.66
42.26

Meike Lubbers
Esther Pletting
Dennis Dekker
Arjan Dekker

500
52.01
50.23
44.19
50.02

1000
1.47.15
1.42.71
1.32.20
1.43.07 PR

27 februari 2013 Wedstrijd Heerenveen
500
1500
Suzanne Bos
47.70
2.32.48
Maartje Heine
50.47
2.34.34 PR
Luc Heine
40.58
2.03.07 CR/PR
1 maart 2013 baanwedstrijd Haarlem
500
Pam Beentjes
53.73 PR
Matthew Dekker
49.01

Suzanne Bos
Maartje Heine
Kelly Tromp
Dennis Dekker

500
49.41
50.48
1.00.29
45.31

1000
1.55.77
1.41.11
1500
2.36.44
2.44.77
3.23.42
2.21.66

3 maart 2013 Talentendag junioren C Utrecht
500
1000
Luc Heine
41.05
1.21.82
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5 maart 2013 Clubwedstrijd groep 2/3 Haarlem
500
1000
Suzanne Bos
48.32
1.36.64
Maartje Heine
51.00
1.43.14 PR
Mieke Heine
52.76
1.45.52
Meike Lubbers
51.06 PR
1.40.42 PR
Mark Andringa
50.75
1.39.44 PR
Lars Beentjes
46.90 PR
1.36.73 PR
Dennis Dekker
44.44
1.27.27 PR
Dennis Niesten
43.78
1.27.43 PR
Simon Wijte
42.25
1.24.11
11 maart 2013 finale ijskonijncup
300
Stefan Roovers
36.71
Britt Hagebout
43.11 PR

500
58.43
1.10.91 PR

700
1.33.38
1.47.67

13 maart 2013 Wedstrijd Heerenveen
500
Suzanne Bos
46.64 CR/PR

1000
1.35.38

1500
2.24.66 CR/PR

19 maart 2013 Wedstrijd Enschede
1500
Luc Heine
2.03.42
21 maart 2013 Wedstrijd Heerenveen
500
Luc Heine
40.44 PR/CR

3000
4.22.72 PR/CR

4 februari 2013 Baancompetitie Haarlem
Dames
e
7 plaats Astrid Borst
C2
e
11 plaats Jos Niesten
11 februari 2013 Baancompetitie Haarlem
M1
e
11 plaats Erwin de Vries
e
12 plaats Theo van Lieshout
e
14 plaats Ronald Pletting
M2
e
17 plaats Martin Huisman
e
19 plaats Gerard Kool
e
43 plaats Andre Broere
M3
e
16 plaats Jan Niesten
e
18 plaats Mark Andringa
e
25 plaats Duco Luijt
e
43 plaats Arno de Ruijter
e
44 plaats Cor Duin
e
52 plaats Kees Brasser
e
65 plaats Rene Welboren
17 februari 2013 Zesbanentoernooi Alkmaar
M1
e
23 plaats Ronald Pletting
e
37 plaats Erwin de Vries
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18 februari 2013 Baancompetitie Haarlem
C2
e
10 plaats Jos Niesten
24 februari 2013 Zesbanentoernooi Haarlem
M1
e
36 plaats Ronald Pletting
e
51 plaats Theo van Lieshout
e
53 plaats Erwin de Vries
Eindklassement Zesbanentoernooi
Dames
e
8 plaats Kim van Duivenvoorde
M1
e
61 plaats Ronald Pletting
25 februari 2013 Baancompetitie Haarlem
M1
e
2 plaats Ronald Pletting
e
14 plaats Erwin de Vries
e
16 plaats Theo van Lieshout
M2
e
27 plaats Gerard Kool
M3
e
12 plaats Mark Andringa
e
38 plaats Arno de Ruijter
e
39 plaats Cor Duin
e
47 plaats Kees Brasser
4 maart 2013 Kampioenschap van Haarlem
Dames
e
12 plaats Kim van Duivenvoorde
M1
e
9 plaats Ronald Pletting
e
10 plaats Edward Hagen
e
24 plaats Theo van Lieshout
e
47 plaats Stephan Ottenhoff
e
49 plaats Mark Andringa
e
68 plaats Rene Welboren
e
70 plaats Jan Niesten
e
74 plaats Jos Niesten
Uitslagen Kees Jongert Bokaal zaterdag 23 februari 2013
500
1000
e
e
Angela Dekker
1.01.75 11
2.12.40 10
e
e
Suzanne Bos
49.03 5
1.44.47 6
e
e
Maartje Heine
49.60 7 PR
1.43.19 6 PR
e
e
Stefan Roovers
55.98 5 CR/PR
2.07.79 7 PR
e
e
Luc Heine
41.17 2
1.23.34 2
500
1500
e
e
Dennis Dekker
45.19 8
2.20.12 6
e
e
Esther Pletting
49.49 10
2.32.04 8 PR
e
Jan Tol
43.74 9e PR
2.24.51 10
e
e
Nadine Bruineberg
46.02 3
2.28.54 5
e
Dennis Niesten
43.29 7 PR
e
Hans Röling
2.20.51 8
1000
5000
e
e
Simon Wijte
1.24.96 3
8.06.89 7
500
3000
e
e
Ronald Pletting
46.27 6
4.46.45 1
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www.mauriceversteyne.nl

BEKEND OM ZIJN:




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

De Trompet 2850
1967 DD HEEMSKERK
Tel. 0251-248844
www.cnelis.nl
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Ploegenachtervolging 2400 meter
e
Team Ronald Pletting, Hans Röling en Dennis Dekker 3.36.82 9

KORT VERSLAG VAN ONZE CORRESPONDENT UIT HET HEEMSKERKER DUIN
Zaterdag 20 april waren er diverse ploegen die vanuit de IJsclub hun ronde van Noord Holland reden, wij
waren er om 7.30 voor de koffie en er stond al een ploeg van twintig man te wachten. De vroege vogels
BBuffels doen deze tocht als wedstrijd en vertrokken in de vrieskou. De recreatieve fietsers gingen wat later
van start. Gerard en Renée D. gingen samen, maar toen ze vertrokken haakten direct een 15tal KJ-ers aan.
Wij (Cor en Jos) met de overige KJ-ers gingen om 8.00 uur van start met 13 (gevaarlijk getal). Als enige
dame hadden we Lida mee, die de tocht wonderbaarlijk goed volbracht. In Alkmaar nog even Roy H. en Jan
R. vd M. gespot en toen snel verder met de wind op kop.
Ja, we deden de 160 en kregen in Oostzaan onze tegel en Lida nog een roos. Linda had om 13.30 uur de
kantine geopend en de soep opgezet (had Lida de dag ervoor klaargemaakt, als verrassing). Frank V. kwam
er direct aan met zijn E-bike om te inventariseren hoe het ons was vergaan. Als eerste kwamen Gerard en
Renée binnen met de ploeg en gingen direct aan de soep. Gerard nam de taak van Linda over en de
bankjes van Toon werden direct in gebruik genomen. De zon scheen uitbundig op ons terras. Al snel kwam
Willem R. met zijn mannen aanschuiven voor de soep en een biertje. Wij kwamen om 14.45 uur aan en
gingen aan de heerlijke tomatensoep en natuurlijk een Hertog Jan. Na ons nog de twee afgehaakte
deelnemers, die de laatste soep verorberden. Soep op en wie kwam er nog aan met zijn vrienden en
schoonzoon, onze penningmeester Wil met Jan Berkhout, Rob Toman en zijn schoonzoon. Wij hebben ze
aan het bier en de noten gezet en we bleven nog gezellig napraten. Al met al was het een zeer geslaagde
ronde van Noord Holland, waarbij ons clubgebouw een echte pleisterplaats was.
Gaan we natuurlijk mee door.
Jos Niesten

Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking werden de (aanwezige) trainers in het zonnetje gezet.
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