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Net terug van een zeilvakantie naar Duitsland en Denemarken, schrijf ik thuis
deze column. Toch wel weer vreemd om na 5 weken op een zeilboot te hebben
geleefd weer terug te zijn in je eigen huis waar alles weer veel groter en ruimer
is. Want een boot is leuk, maar het blijft toch een beperkt aantal vierkante
meters waarop je lange tijd vertoeft. Onderweg naar de Duitse wateren voeren
wij via Harlingen, Leeuwarden en Dokkum naar Lauwersoog om vervolgens via
de Duitse bocht naar het Waddeneiland Norderney te zeilen.
Het eerste deel van de tocht ging voor een groot deel over de route van de
Elfstedentocht. Ik moest toch weer even terugdenken aan de afgelopen winter omdat de kans toen groot
was dat de tocht opnieuw zou worden verreden. Opnieuw kwam ik langs Bolsward, Franeker en
Harlingen en dus ook langs de plaats waar wij met Piet Paulusma met een groot aantal KJ leden op de
foto gingen. Anneke heeft het bruggetje van Bartlehiem met commentaar op de film gezet. Ook in de
zomer is Friesland een prachtige provincie en de route is prachtig om te varen, vanwege het variërende
landschap en de leuke steden. Het zal mij benieuwen of koning winter zich aanstaand seizoen van zijn
goede kant laat zien, zodat de tocht weer een keer kan worden verreden.
Ik heb genoten van de gezamenlijke fietstrainingen op de woensdagavond. Cor en Gerard schrijven
prachtige verslagen van de belevenissen tijdens deze avondtocht. Tot in detail weten zij de
bijzonderheden te vermelden als het gaat om de snelheden die worden gehaald, wie, wanneer en waar
op kop heeft gereden en wie de diverse tussensprints heeft gewonnen. Er gebeurt altijd wel iets
bijzonders tijdens de rit en ook dit soort zaken wordt op een ludieke manier beschreven. De schrijvende
pers rijdt echt mee in de koers.
Het schaatsseizoen staat alweer voor de deur en de trainers, ledensecretaris en de redactie van het
clubblad zijn naast een aantal andere mensen weer volop bezig om alles in goede banen te leiden. Veel
zaken moeten vooraf worden geregeld, zodat een ieder weer over de faciliteiten beschikt om de juiste
(ijs)trainingen te kunnen volgen. Meer details hierover vinden jullie elders in dit blad.
Ik wens jullie allemaal een heel goed schaatsseizoen toe.
Nico

Op 28 maart begonnen de Bikkels en de Buffels aan hun bekende fietsrondjes op woensdagavond. De
redactie was aanwezig om de enthousiastelingen op de gevoelige plaat vast te leggen. De Bikkels
hadden er meer vertrouwen in dan de Buffels…..

Dertien Bikkels aan de start tegenover zes Buffels (vijf Buffels en een gastrijder). Gedurende het seizoen
werden beide groepen steeds groter.
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Volop in training voor ‘zijn’ Jos Niesten Classic kwam de naamgever van deze tocht ten val. Op 28 mei
ontvingen wij onderstaand bericht van hem.
‘Beste sporters,
Zoals we reeds een aantal weken doen, zijn we begonnen met de skeelertraining vanuit ons
clubgebouw. Zaterdag met drie man vertrokken Duco, Sjaak en ikzelf. De anderen waren op vakantie.
Langs Busch en Dam sloeg het noodlot toe, waarschijnlijk een steentje tussen de wielen en plotsklaps
lag ik ontveld met een black-out op het asfalt. Vanaf dat moment ben ik enkele uren kwijt en ontwaakte ik
in het RKZ. Volgens Sjaak, die me nog net kon ontwijken, wilde ik direct opstaan en DOORGAAN. Dit
werd door de heren niet toegestaan en 112 werd gebeld en de ambulance was snel ter plaatse. Ben
Limmen was een fietstocht aan het doen en zag mij ook liggen in een belabberde toestand. In het RKZ
ontwaakte ik en vroeg ik mij af wat er gebeurd was en waar ik verbleef. Zelf heb ik Lida nog gebeld die
Jos naar Schiphol bracht voor een vakantie met vriendin en kinderen naar Egypte. Na drie keer bellen
had ik haar eindelijk aan de lijn. ‘Waar ben je?’ was de vraag. Ja, verward, ik zie Anneke Duin lopen en
nog wat warrige taal. Lida wist genoeg. Anneke werkt bij de spoedeisende hulp, dus wist Lida wel waar
ik verbleef. Ze hadden met mij gedaan wat nodig was, een scan en ga zo maar door. In het ziekenhuis
om het uur bloeddruk meten en vragen waar ik was, geboortedatum, welke dag het was, met een lampje
in de ogen schijnen. Prima verzorgd werd ik en het besef kwam langzaam terug. Eigenlijk vond ik dat ik
wel naar huis kon, maar daar werd anders over gedacht. Spiegeltje gepakt en naar mijn kop kijken, viel
wel mee vond ik. Mijn wonden likken ging niet want het zat onder het verband. Nou ja, je moet jezelf er
bij neer leggen, dus ik zei tegen Lida: "Zeg de geplande puzzelrit voor 2e pinksterdag maar af, ik moet
herstellen”. Na een onrustige nacht met veel controle voelde ik mij in de ochtend meer dan goed om op
huis af te stevenen. Dit werd niet toegestaan, eerst moest de neuroloog langskomen om een
eindoordeel te geven. Zoals verwacht mocht ik naar huis en heb vanochtend alle verbanden verwijderd
en moet zeggen dat ik weer in de benen ben. Natuurlijk moeten de schaafwonden herstellen maar verder
gaat het goed met me. Zoals gebruikelijk is bij Indianen, heeft de TAM TAM reeds vele leden en medesporters bereikt en heb ik vele beterschapwensen gekregen. Natuurlijk gooi ik de skeelers niet in de kast
maar wacht tot de ergste verwondingen niet meer te zien zijn. Dan zullen jullie mij weer zien skeeleren
dus ook bij de JN Classic. Vanaf deze plaats bedank ik iedereen en met name Sjaak voor de zorg.
Groeten Jos’
Vanaf Matthy van Klaveren zijn vakantieadres kregen we het bericht dat Peter Schmidt een ongeluk
tijdens een ritje op de racefiets had gehad.
Toen het weer wat beter ging met Peter stuurde hij het volgende bericht: ‘Op 5 juni ging ik op de
racefiets even een rondje maken. Ter hoogte van West-Knollendam kwam er een abrupt einde aan het
rondje. Zelf heb ik het niet bewust meegemaakt, maar ik ben daar tegen de zijkant van een auto gebotst.
Gevolg hiervan was onder andere een klaplong, vier gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen.
Na anderhalve week mocht ik het ziekenhuis weer verlaten en ben nu herstellende.
Langs deze weg wil ik Kees Jongert bedanken voor de heerlijke fruitmand die ik heb gekregen en ook wil
ik de Kees Jongertleden bedanken voor de getoonde belangstelling.’
Op 18 juni ontvingen wij onderstaand bericht van Hans de Vries: ‘Wat een verrassing. Vandaag een
mooie bos bloemen ‘voor de schrik’ ontvangen van IJsclub Kees Jongert. En laat ik nou ook nog jarig
zijn... Super bedankt! Voor degene die nu denkt waar die bloemen voor zijn: Ik ben vorige week getroffen
door een kleine herseninfarct. Naar de oorzaak wordt nog gezocht. Omdat ik ook benauwd ben wordt
gedacht aan hart of longen.... Vandaag was ik buiten adem toen ik de ziekenhuistrap opliep. Ik hoop dat
er snel duidelijkheid is. De groene trein (de Bikkels) moet het even zonder mij doen. Groeten, ik houd
jullie op de hoogte.’
Op 1 juli schreef Hans: ‘Na een prima fietstest bij de cardioloog afgelopen woensdag (27 juni) heb ik
vanmorgen voor het eerst weer een tochtje gereden door de prachtige Noord-Hollandse duinen.’ Aan de
berichten op facebook te zien zit Hans gelukkig weer regelmatig op de fiets.
Jan en Gré Paap maakten geen uitglijder maar waren 50 jaar getrouwd. Onderstaand bericht kwam bij
de redactie binnen: ‘Wij willen bestuur en de dinsdag trainingsgroep hartelijk bedanken voor de mooie
bloemen, geweldig! Hieruit blijkt dat het niet alleen een schaatsclub is maar ook een heel sterke
vriendenclub. Ik geniet er nog steeds van om in deze ploeg mee te draaien.
Nogmaals bedankt!’ Gre en Jan Paap
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Op 2 juli overleed Helma Röling, de vrouw van Willem en moeder van Hans, Aad en Rianne. Dat de club
de familie Röling een warm hart toedraagt, blijkt wel uit het feit dat er veel clubleden aanwezig waren bij
de condoleance en de begrafenis.
In juli overleed ook Henk van der Eng uit Uitgeest, jarenlang trouw lid en sponsor van Kees Jongert.

Op 27 april is Maarten Kos geridderd. Tijdens een receptie in het clubgebouw werd Maarten door
voorzitter Nico toegesproken, waarin hij een beeld schetste van alles wat Maarten allemaal voor de sport
heeft betekend:
Je werd in 1967 lid van de ijsclub Kees Jongert, die kort daarvoor in 1964 was opgericht.
Al snel maakte je deel uit van het bestuur, dat was in 1970.
Kennelijk was men al snel overtuigd van je leidinggevende kwaliteiten want in 1972 werd je
e
voorzitter van KJ. en volgde onze 1 voorzitter Willem Aardenburg op. Deze functie bekleedde je
tot 1979.
Je was in 1973 mede oprichter van het schoolschaatsen met onder andere Harry Falke, Kees
Rootjes, Gerrit Cornelisse en Jos Niesten. Ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum destijds
stuurde de KNSB een speciale bedankbrief aan de initiatiefnemers. Tot op de dag van vandaag
bestaat het schoolschaatsen nog steeds en dat geeft gelijk het belang aan dat het heel goed is
geweest dat deze mensen dit toen hebben georganiseerd.
In 1980 werd je lid van de marathoncommissie Haarlem om vervolgens in 1983 ook lid te worden
van de baancommissie Haarlem. Tot 1990 heb je deel uitgemaakt van de baancommissie en van
de marathoncommissie heb je nog maar enkele jaren geleden afscheid genomen. Binnen de
marathoncommissie vervulde je de dubbele functie van secretaris en penningmeester.
Mart, in deze commissies heb je heel veel werkzaamheden verricht en ik zal er een paar noemen:
de zorg voor de financiële huishouding van de marathoncommissie
inschrijven van rijders en rijdsters
samenstellen van de deelnemerslijsten
uitgifte van de startnummers
samenstellen van prijzenpakketten (krentenbroden en worsten, waar altijd zwaar om wordt
gestreden, maar ook de prijzen voor de landelijke wedstrijden)
gedurende het hele schaatsseizoen was je al die jaren aanwezig als jurylid op de maandagvond
in Haarlem, maar ook op andere ijsbanen, tijdens landelijke wedstrijden en zeker als er natuurijs
was.
Dat deze en andere werkzaamheden werden gewaardeerd blijkt wel uit het feit dat je binnen onze eigen
ijsclub erelid bent, maar ook lid van verdienste van het gewest NH/Utrecht.
Verder heb je ook deel uitgemaakt van de Marathoncommissie van de IJsclub Kees Jongert. Samen met
Piet Welp en Coen Niesten organiseerden jullie de Kees Jongert marathons in Haarlem, gedurende een
flink aantal jaren. Daarbij werden locale sponsoren binnengehaald om zo de kosten van de wedstrijden
te dekken. Ook de organisatie in 1983 van de grote natuurijswedstrijd op de KJ baan aan de
Ringvaartweg namen jullie voor je rekening. (Dit was een hoogtepunt in het bestaan van onze ijsclub.)
Daarnaast heb je nog veel meer gedaan:
Gedurende ongeveer 10 jaar ben je speaker geweest bij de halve marathon in Egmond aan Zee,
bij de doorkomst in Bakkum.
Jurylid en speaker bij wielerwedstrijden van BRC Kennemerland gedurende vele jaren
vrijwilliger bij de bij wielerronde Heemskerk.
Jurylid bij langebaanschaatsen in Haarlem en Alkmaar gedurende een groot aantal jaren.
Jurylid tijdens skeelerwedstrijden onder andere bij wedstrijden van de skeeler promotie N-H.
Tot op heden ben je nog steeds actief in de evenementencommissie van IJsclub Kees Jongert,
die tal van evenementen organiseert; zoals de Kees Jongert bokaal, de Jos Niesten Classic,
fietstoertochten en schaatswedstrijden en ga zo maar door.
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Dit alles deed je in al die jaren naast je eigen bedrijf, je gezin en als actief sporter. Je reed meerdere 200 km
schaatstochten, waaronder de Elf Stedentocht in 1986, vele fietstoertochten en je was ook een verdienstelijk
hardloper.
Wij kennen jou als een man die liefde heeft voor de sport, maar zeker ook iemand die altijd behulpzaam is
om anderen te kunnen laten sporten of wedstrijden te laten bedrijven. Jij neemt gevraagd en ongevraagd het
initiatief om evenementen te organiseren. Vele zaken zijn daarbij tot in detail geregeld en de financiële
boekhouding is altijd correct. Je bent een bescheiden man, die zich meestal niet op de voorgrond stelt. Je
overziet zaken en handelt hiernaar. Je bent een vrijwilliger pur sang, die je als club moet koesteren en dat
doen wij dan ook en daar heb je deze onderscheiding dan ook mede aan te danken.
Na de toespraak van Nico sprak Maarten onderstaande
woorden:
‘Beste Vrienden,
Ik heb vandaag in de lintjesregen gestaan. Nou weten jullie
als het op de een regent dan druppelt het op de ander. Deze
onderscheiding is mede ook verdiend door alle vrijwilligers
waar ik al die jaren mee heb samengewerkt en nog steeds
samenwerk, want alleen bereik je niets! Ik heb altijd met veel
plezier allerlei dingen helpen organiseren, van een buurtfeest
bij de Evelaer tot een natuurijsmarathon bij Kees Jongert. En
van een landelijke marathon op de ijsbaan Haarlem tot aan
wielerwedstrijden bij de BRC Kennemerland. Ook het
schoolschaatsen dat we destijds opgezet hebben met Harry Falke, Jos Niesten, Cees Rootjes en Gerrie
Cornelissen (de laatste twee zijn al naar de eeuwige ijsvelden) heb ik 10 jaar lang met veel plezier gedaan.
Altijd met enthousiaste en gemotiveerde mensen om mij heen.
Ik wil iedereen bedanken die zich heeft uitgesloofd om mij door de ballotagecommissie voor deze
onderscheiding te krijgen. In het bijzonder het bestuur van Kees Jongert, dat hier ongetwijfeld heel veel werk
aan heeft gehad. Hartelijk dank allemaal. En natuurlijk een groot woord van dank aan mijn Rita, mijn lieve
vrouw, die mij altijd maar weer heeft laten gaan naar allerlei uithoeken voor vergaderingen in Amersfoort,
Amsterdam, Hoogland, Lelystad, Haarlem, Alkmaar tot aan Oosthuizen aan toe. Want dat organiseren is niet
alleen veel doen maar ook veel soms teveel praten. Rita bedankt! Ik zal het kruis vanavond op je
hoofdkussen leggen en dan ben ik weer gewoon ridder te voet.
Ik wil aan het einde van mijn dankwoord een verhaaltje voorlezen om te proberen iedereen en vooral jonge
mensen ervan te overtuigen om vrijwilligerswerk op te pakken en te blijven doen.’
‘Teamwork
Er waren eens drie mensen, ze heetten Iedereen, Iemand en Niemand. Op een dag moest er een
belangrijke opdracht worden uitgevoerd, en Iedereen werd gevraagd dit te doen. Iedereen was er zeker van
dat Iemand het zou doen. Iedereen kon het, maar Niemand deed het. Hierdoor werd Iemand boos omdat het
de taak van Iedereen was. Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand realiseerde zich
dat Iedereen het niet wilde doen. Aan het eind beschuldigde Iedereen Iemand, toen Niemand deed wat
Iedereen had kunnen doen.’
De moraal is: laat niet een ander alles doen, maar steek zelf ook je handen uit de mouwen, anders gebeurt
er op een gegeven moment niets meer…..
Maarten Kos

1 paar wedstrijdskeelers maat 44 (5 wielen). Schoen merk: Mogema-MG-S1. Onderstel van DASIA (als
nieuw). 4 paar nieuwe beschermspullen zoals pols/ellebogen/kniestukken etc.
Oorspronkelijke aanschafprijs: circa € 400,--. Vraagprijs: € 125,00. Jasper Blonk, tel. 075-6289529.
Salomon 4-wiels-skeelers, maat 42-43 en een Oval droogschaatstoestel (stangensysteem) met glijders.
Prijs nader overeen te komen met: Kees Peters, Vondellaan 63, Beverwijk telefoon 227858.
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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.
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In het begin van het schaatsseizoen werd de knoop toch wel definitief doorgehakt.
Met de uitnodiging om bij de juniorenformatie van (toen nog) Sinnige Bouw te rijden,
kwam het schaatsen toch wel op een lager pitje te staan. De schaatstrainingen op
maandag en dinsdag werden nog wel gevolgd maar de wedstrijden waren op één
hand te tellen. Het fietsen dan, vanaf januari werd er hard getraind om vanaf half
maart in goede conditie te zijn. In de weekeinden werd er met de ploeg de nodige
kilometers weggetrapt en doordeweeks werd er zelf getraind. In de
voorjaarsvakantie gingen we op trainingskamp in Ronse, een week lang zwoegen op beklimmingen zoals de
Taaien Berg, Oude Kwaremont en natuurlijk ‘de muur’ die er helaas zeer glad bij lag door de vochtige
omstandigheden. Tijdens dit trainingskamp werd ook de eerste wedstrijd verreden, een omloop in Opwijk.
Na een mooie wedstrijd zat ik in de kopgroep die voor de zege ging rijden. Helaas miste ik nog een beetje
koersinzicht en werd tiende, dit was toch wel een opsteker voor de eerste koers als junior. De weken hierna
werden de kermiskoersen verruild voor de juniorenklassiekers, te beginnen in België en vanaf april in
Nederland. De wedstrijden werden vaak gekenmerkt door harde wind en regen waardoor het niet altijd
makkelijk was om de voorste bij te houden, maar vaak ging dit wel aardig en waren er ook goede uitslagen.
De mooiste meerdaagse die we met de ploeg reden, onder andere in Duitsland, Engeland en Zwitserland,
moest ik helaas aan me voorbij laten gaan om toch maar even mijn havo diploma te halen. Na de examens
reed ik twee meerdaagse in Nederland en België. Beide eindigde ik rond plaats 30, wat voor een eerstejaars
junior redelijk goed is. Rond deze tijd werd ook het NK verreden, in het Drentse Exloo. Na een mooie
aanvallende koers finishte ik in het peloton. Eind juni werd de eerste podiumplaats van het seizoen behaald
in Honselersdijk. Die prestatie wilde ik twee dagen later graag herhalen in een bijna thuiswedstrijd in
Limmen. Jammer genoeg werkten de benen niet goed genoeg mee. Vanaf nu gaan we weer een beetje
toewerken naar het naseizoen, waarin ook nog vele mooie wedstrijden zijn met natuurlijk de Ronde van
Heemskerk en daarnaast ook de enige juniorenklassieker van Noord-Holland, de Ronde van het Lage Land
op 5 augustus. Ik heb veel zin in de rest van het seizoen en hoop dat er een aantal mooie uitslagen komen.
Groeten Jerry

DE WIELEN ROLLEN WEER
Geachte lezers,
Na het typen van deze column vertrek ik naar het zuiden om daar mijn vakantie te
vieren. Maar eerst moet natuurlijk de column af. Ik ben weer geselecteerd voor de cselectie en we zijn nu alweer een tijdje aan het trainen. Nieuwe hoofdtrainer, nieuwe
ploeg, dus het was wel weer even wennen maar ik zit er nu weer helemaal in. Qua
trainingen is er niet veel veranderd, behalve dat we niet meer zo vaak hardlopen en
meer focussen op het skeeleren. De verhouding tussen Luc en het skeeleren was niet
zo heel goed, maar ik ben blij om te zien dat het nu al stukken beter gaat. Ik heb nieuwe wielen aangeschaft
en het lijkt ineens alsof ik vlieg. Ik moet wel realiseren dat aan elke vlucht een einde komt, en ik heb wel een
beetje genoeg van de noodlandingen. En ik kan met trots zeggen dat ik nog niet gevallen ben. Nu ga ik toch
echt mijn spulletjes pakken en dan richting de Dordogne, om daar een sportieve maar ook zeer luie vakantie
te hebben. Au revoir.
Luc

Op 26 maart reed Suzanne Bos nog even snel een clubrecord in Heerenveen: 3000 meter in 5.23.46. Het
oude clubrecord stond op 6.16.52! Dit belooft wat voor het seizoen 2012-2013.

9 september Assumburgloop/Rabo Fietsdag
29 september ophalen abonnementen/licenties (wedstrijdrijders) van 9.00 uur tot 10.30 uur clubhuis
14 oktober
MTB-tocht
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Op zondag 9 september organiseren we de Assumburgloop over twee afstanden: 2,5 en 10 km.
De deelnemers aan de 10 kilometer lopen twee ronden door het mooie park Assumburg. Het park wordt dan
verlaten en via de Zuidermaatweg gaat het richting de Broekpolder. Hier wordt een kleine lus gelopen.
Daarna gaat de route weer terug via het park naar de finish op het ijsbaan terrein, waar ook is gestart.
Speciaal voor de jeugd tot en met 15 jaar is er een loop over 2,5 km. Het parkoers van de 2,5 km bestaat uit
een ronde door het park, met ook de start en finish op het ijsbaanterrein.
De inschrijving is vanaf 9.30 uur in het clubgebouw van de ijsclub aan de Adelaertlaan 5 in park Assumburg
in Heemskerk. Het inschrijfgeld voor de 2,5 km is € 2,00 en voor de 10 km € 3,00.
Om 10.30 uur klinkt het startschot voor de 10 km. De start van de 2,5 km is om 10.45 uur.
Voor de eerste drie heren en dames op de 10 km en jongens en meisjes op de 2,5 km is er een
herinneringsbeker beschikbaar. De uitreiking hiervan vindt plaats direct na afloop van de 10 km in het
clubgebouw van de ijsclub.
Helaas valt de Assumburgloop dit jaar gelijk met de RABO fietsdag. De data van de Assumburgloop staat al
jaren vast op de eerste zondag na de kermis van Heemskerk. Deze datum hadden we dus ook vorig jaar al
weer vastgesteld en opgegeven bij de Dutch Runners Guide (het vroegere trimloop boekje). Een half jaar
geleden hoorden wij dat de RABO fietsdag ook op 9 september was gepland. In overleg met het bestuur
hebben we besloten dit jaar de Assumburgloop gewoon door te laten gaan en volgend jaar naar een andere
datum uit te wijken.

ZONDAG 9 SEPTEMBER DE RABO FIETSDAG; IEDEREEN OP DE FIETS!!
Deelname is gratis. Iedere deelnemer geeft bij de start op voor welke club hij of zij gaat fietsen en de RABO
bank stort dan 10,00 euro per deelnemer in de clubkas. Iedereen is welkom tijdens de Rabobank Fietsdag
2012. Dus wilt u de kas spekken voor een club uit de regio IJmond-Noord, dan nodigen wij u van harte uit
om mee te fietsen op zondag 9 september. Er kunnen maximaal 2.500 mensen meedoen, dus zorg dat u op
tijd bij één van de startpunten bent.
Opstappen
Er zijn twee locaties waar u aan de Fietsdag kunt beginnen:
 Kinderboerderij de Baak, Westerhoutweg 18 in Beverwijk
 Parkeerterrein Zwaansmeer, Lagendijk in Uitgeest
Tussen 10.00 uur en 11.00 uur kunt u opstappen. Bij de startpunten ontvangt u een rugzakje waarin onder
andere de stempelkaart zit en een beschrijving van de route.
Stempels
Een volle stempelkaart is tien euro waard! Onderweg komt u drie stempelposten tegen. En na 30 kilometer
eindigt u de route waar u bent begonnen. Daar ontvangt u de laatste stempel en levert u de volle
stempelkaart in. Volle stempelkaarten kunnen tot uiterlijk 15.00 uur worden ingeleverd.
Dus als ieder KJ lid even een kennis of familielid enthousiast maakt voor deze fietstocht gaan we de honderd
makkelijk halen!

De ledensecretaris, Hans de Boer, zit op zaterdag 29 september van 9.00 uur tot 10.30 uur in het clubgebouw om de abonnementen/licenties aan de wedstrijdrijders uit te delen. Ben je verhinderd? Vraag of je
schaatsmaatje jouw abonnement/licentie meeneemt of regel iets anders. Het is vervelend voor de
controleurs aan de poort als je zonder abonnement naar de ijsbaan komt. Voor meer informatie:
Hans de Boer 06-27867092.
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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

ook voor het slijpen
van uw schaatsen
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Jerry Röling en Suzanne Bos zijn geslaagd voor de cursus schaatsbegeleider. Proficiat!!

Langebaan 2011/2012
Pupillen jongens
1 Stefan Roovers
2 Tristan Hagen
3 Thim Schouten
4 Joris Groen
Pupillen meisjes
1 Maartje Heine
2 Pam Beentjes
4 Kelly Tromp
3 Pleun van Lieshout
5 Denise Hilgers
Junioren C heren
1 Luc Heine
2 Wesley Wild
Junioren C dames
1 Suzanne Bos
2 Romy Mosch
3 Inge Groenland
4 Lindy Huiberts
Junioren B heren
1 Jerry Röling
2 Jan Tol
Senioren heren
1 Dennis Niesten
Senioren dames
1 Nadine Bruineberg
Masters heren
1 Stephan Ottenhoff
2 Mark Andringa
Masters dames
1 Mieke Heine

PD
PB
PB
PA
PA
PA
PA
PB
PA
C1
C2
C1
C1
C1
C2
B1
B1
S
S
M
M
M

100
14,09
14,38
13,88
15,77
100
14,13
14,90
15,47
15,17
14,91
100
11,95
12,48
100
13,30
13,32
14,41
15,25
500
43,98
43,96
500
43,97
500
45,17
500
50,44
52,68
500
53,09

500
1;02,80
1;03,75
1;06,90
1;04,09
500
53,37
1;02,19
1;03,15
1;04,77
1;08,88
300
29,04
32,56
300
32,26
33,46
39,56
41,63
1500
2;16,02
2;22,00
1500
2;27,06
1500
2;19,71
1500
2;36,14
2;39,58
1500
2;44,20

500
1;03,27
1;04,96
1;13,62
1;07,71
500
54,54
1;03,62
1;04,26
1;06,62
1;09,71
500
43,31
50,48
500
49,97
51,53
1;03,18
1;09,04
3000
4;50,80
5;20,03
3000
5;07,35
3000
5;04,35
3000
5;13,13
5;46,47
3000
5;58,84

totaal
196,520
200,610
209,920
210,650
totaal
178,560
200,310
204,760
207,240
213,140
1000
1;26,94
1;48,53
1000
1;38,06
1;50,13
2;13,58
2;25,92
totaal
134,453
144,631
totaal
144,215
totaal
142,465
totaal
154,675
163,618
totaal
167,630

4,090
13,400
14,130

21,750
26,200
28,680
34,580
totaal
135,180
159,011
totaal
152,766
162,361
195,903
211,383

23,831

9,595
33,542
58,617

10,178

8,943

Voor pupillen t/m junioren B gelden de resultaten van alle club- en baanwedstrijden van seizoen
2011/2012 gereden in Haarlem, m.u.v. de wedstrijden waarvoor men is uitgenodigd.
Voor junioren A t/m Masters gelden de wedstrijden gereden op 8 en 15 januari, 19 en 26 februari 2012.
Marathon
Heren senioren
1 Simon Wijte
2 Jan Tol
3 Jerry Röling
Dames senioren
1 Kim van Duivenvoorde
2 Meike Lubbers
3 Noekie van Lieshout

De Doorloper

Herenmasters
1 Erwin de Vries
2 Theo van Lieshout
3 Stephan Ottenhoff
Damesmasters
1 Astrid Borst
2 Mieke Heine
3 Janneke van Kolk
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De (aanwezige) prijswinnaars van
het seizoen 2011-2012.

Shorttracken is leuk, spectaculair en gezellig. Je leert er bovendien geweldige bochten van lopen.
Het komend seizoen zal Shorttrack Haarlem trainingen en lessen op de middenbaan verzorgen. Deze
trainingen zijn gratis en toegankelijk voor iedereen! Je hoeft geen wedstrijdlicentie te hebben. Iedereen is
welkom: ook recreanten, jong en oud.
Shorttrackschaatsen kun je gratis lenen. Shorttrack Haarlem heeft veertig paar ter beschikking van maat 34
tot en met 46.
Er wordt getraind en lesgegeven op dinsdag en donderdag van 18.15 tot 19.15 uur en op zondag van 19.00
tot 20.00 uur. De training op zondag is speciaal voor pupillen (van beginners tot gevorderden). De trainingen
op dinsdag en donderdag zijn bestemd voor junioren c tot en met masters. Ook hier geldt: van beginners tot
gevorderden. Het enige wat je moet doen om aan een training of les deel te nemen, is je aanmelden via de
inschrijfmodule van de Baancommissie Haarlem. Ga daarvoor naar de website van de Baancommissie
Haarlem (www.bchaarlem.nl) en klik op inschrijven onder het kopje langebaan (links) en vervolgens op
Inschrijven shorttrack. Nogmaals: een licentie is niet nodig, wel moet je je voor iedere training/les apart
aanmelden. Er kunnen per training maximaal 30 schaatsers meedoen.
Vind je shorttracken een geweldige sport en wil je wedstrijden rijden? Dat kan! Op dinsdag en donderdag
wordt er van 17.15 tot 18.15 uur shorttracktraining voor wedstrijdrijders gegeven. Om aan de
wedstrijdtrainingen deel te mogen nemen, hoef je nog niet te kunnen shorttracken als een kampioen. Dat
leren de trainers je wel. Wij verwachten wel dat je dan tenminste eenmaal per week komt trainen en
bovendien aan zoveel mogelijk regionale of landelijke shorttrackwedstrijden deelneemt. Er zijn
shorttrackwedstrijden op elk niveau. Hiervoor heb je een KNSB-licentie nodig. Heb je al een licentie voor het
langebaanschaatsen? Dan hoef je alleen maar een zogeheten oormerk aan te schaffen voor het
shorttracken: dit oormerk kost slechts € 1,35. Via de licentie-administratie van jouw ijsclub kun je een licentie
of het oormerk aanvragen.
Shorttrack Haarlem organiseert komend seizoen maandelijks een wedstrijd (van pupillen t/m masters) op
zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur (de pupillentraining komt dan te vervallen). Voor deze onderlinge
wedstrijdjes heb je geen licentie nodig.
Iedere zondagavond kunnen trainers/begeleiders met hun eigen recreanten- of wedstrijdgroep komen
shorttracken van 20.00 tot 21.00 uur. De shorttrackschaatsen liggen er al klaar voor. Trainers of begeleiders
kunnen dit uur reserveren door een mailtje te sturen naar: info@shorttrackhaarlem.nl
Alle informatie over Shorttrack Haarlem staat op de website van Shorttrack Haarlem:
www.shorttrackhaarlem.nl. Voor meer informatie kan je mailen naar: info@shorttrackhaarlem.nl of bellen met
Michiel Kersten (06 1005 7228).
Shorttrack Haarlem is een initiatief van de IJsbaan Haarlem (SKK)
en de Baancommissie Haarlem
De Doorloper
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Beste KJ’ers,
Zo, het schaatsseizoen zit erop en als het goed is staan alle schaatsen weer in het vet. Nu had ik dit aan het
einde van het vorig seizoen verkeerd begrepen en in plaats van de schaatsen in het vet te zetten heb ik de
schaatser (mezelf dus) in het vet gezet. Het scheelt maar een lettertje maar met grote gevolgen. Oftewel, ik
was veel te zwaar aan het schaatsseizoen begonnen. Voor komend seizoen moet dat dus anders. Dus
alvast maar de schaatser uit het vet halen en maar weer flink aan het fietsen geslagen. Dat viel best wel
mee, voor mijn gevoel reed ik best wel hard. Ik heb trouwens uitgevonden hoe je twee keer zo hard kunt
fietsen. Mijn vrouw had op haar fiets een fietscomputer die het niet meer deed en ik moest dus een nieuwe
monteren. Appeltje, eitje computertje monteren, sensor plaatsen in het wiel, instellen en klaar. Alleen ze
bleek twee keer zo hard te gaan. De wieldiameter stond goed, dus nog maar eens gezocht. Wat bleek, de
oude sensormagneet van de oude fietscomputer, die in je wiel op een spaak zit, zat er nog op (toevallig ook
nog op de goede hoogte). Kortom twee sensoren plaatsen en je gaat twee keer zo hard. Op een van mijn
tochten kreeg ik een andere fietser, die ver in de verte te zien was, in de smiezen en ondanks de harde wind
tegen liep ik zowaar op hem in. Volgens mij vanuit de verte een profwielrenner zo te zien door de kleuren. Ik
kreeg al visioenen voor het komend schaatsseizoen, waar ik mijzelf al op het podium zag staan. “Kramer Ik
kom eraan!” Des te groter was de desillusie toen ik dichterbij kwam en het een vrouw met een kinderwagen
bleek te zijn, die ook nog mijn kant uitkwam. Geen podium en Kramer kan met een gerust hart naar de
Spelen in Rusland. Gelukkig haalde ik een week later wel een (wat oudere) renner in. We raakten aan de
praat. We hadden het over ouder worden en sporten. Hij zei nog “Wacht maar, als je zo oud bent als ik, dan
piep je wel anders.” We gingen wat harder fietsen en de man begon zowaar te piepen. Inderdaad het klonk
heel anders. Ik ben benieuwd hoe ik ga piepen als ik zo oud ben geworden als hij. Gelukkig duurt dat nog
een paar schaatsseizoenen.
Oan’t sjen!
Ko Toedestart

e

Cor Winkel (in 6 positie in licht gekleurd jack) tijdens
de Lastige Lijven Toertocht. Naar eigen zeggen reed
hij 270 ronden voor het goede doel.

Jan Paap (77) tijdens de veldloop voor ambtenaren
e
26 plaats (categorie 60+) tijd: 36.18
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De Trompet 2850
1967DD
Heemskerk
tel 0251-248844
www.mauriceversteyne.nl

www.cnelis.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

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

ONTSTOPPINGSBEDRIJF

CEES FILIPPO
Tel. 06-51 59 83 90
WWW.CEESFILIPPO.NL
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Afstand 11490 meter
startnr naam

eindtijd

Km/u

plaats

1
2
3
4
5

Maartje Heine
Nienke Martens
Anneke Pronk
Caroline Wijte
Mieke Heine

24.59.30
26.48.14
22.54.04
23.49.52
21.37.12

27,6
25,7
30,1
28,9
31,9

4
5
2
3
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Merijn Martens
Gerard Henneman
Nico Pronk
Hans Kuil
Jan Niesten
Luc Heine
Johan de Vries
Gerard Duin
Duco Luit
Bouke Raap
Stephan Ottenhoff
Theo de Ruijter
Ronald Pletting

23.47.30
19.21.62
22.46.02
27.24.30
21.36.80
19.59.74
20.42.48
19.29.58
20.25.89
24.43.18
pijl gemist
19.18.89
18.37.02

29,0
35,6
30,3
25,2
31,9
34,5
33,3
35,4
33,7
27,9

10
3
9
12
8
5
7
4
6
11
13
2
1

35,7
37,0

De prijzen gingen naar Mieke Heine en Ronald Pletting. Zij kregen beiden een ‘toepasselijke’ fles wijn.
Mieke kreeg een fles wijn met de naam Rolling.
Rolling begint in 1928, als een toenmalig Nederlands meisje met haar penvriend uit Australië trouwt (met de
handschoen...) en naar dat verre land emigreert. Haar man overlijdt reeds jong en zij bleef achter met 5000
schapen en een wijnmakerij. De schapen werden verkocht maar het druiven telen en wijn maken bleef.
Natuurlijk moest zij zich verplaatsen over de grote afstanden in Australië. Van paarden was ze bang en
autorijden was ‘not done’ voor vrouwen in die tijd. Dus liet ze een Gazelle Transportfiets (damesmodel!)
komen uit Holland, waarop ze de rest van haar jaren rondreed. Haar kleinzoon vereeuwigde haar op het
etiket en haar fiets staat nog steeds in de ontvangsthal. Een heerlijke fluwelen Shiraz vol van fruit en de zon
van Sunny Australia. Het gebied waar zij wijn maakte gaf ze een naam: Orange. In haar mandje op het etiket
liggen dan ook sinaasappels.
Ronald kreeg een fles wijn met de naam Gesloten Fiets.
‘Gestolen Fiets’ is een grap van wijnmaker Dirk van der Niepoort, die na een proeverij een wijn liet proeven
zonder etiket, gemaakt van druiven waar normaal Port van gemaakt wordt. Hij wilde graag een Nederlands
thema verwerken om zijn Nederlandse afkomst te benadrukken, al was hij dan zesde generatie Nederlander.
Afgekeurd werden: klompen, molens en tulpen. De fiets werd algemeen als leuk beschouwd totdat iemand
droog opmerkte: ‘Als-ie er tenminste nog staat as je terugkomt....’ Niemand kon bevroeden dat deze grap
zou resulteren in een werkelijk etiket! Vooral niet dat Willem Holtrop zo’n leuk stripverhaaltje zou maken.
Na de grap blijft er een wijn over vol van modern Portugal en de zon.
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Zaterdag 29 september gaat de ijsbaan weer open. Vanaf maandag 1 oktober a.s. starten de
ijstrainingen weer.
TRAININGSTIJDEN LICENTIEHOUDERS
Maandag
H01 17.30 -18.35 uur
H02 18.50 -19.55 uur
H03 20.10 -21.15 uur
Woensdag
H04 17.30 -19.00 uur
TRAININGSTIJDEN RECREANTEN
Dinsdag
09.30 -10.45 uur
22.00 -23.00 uur
De laatste conditietraining (in het park) voor de jeugd is op maandag 24 september a.s.
De laatste duintraining voor de recreanten op dinsdagochtend is op dinsdag 25 september a.s.
De duintraining op de donderdag gaat gewoon door. Deze wordt waarschijnlijk vanaf eind september
naar park Assumburg verplaatst. Exacte datum volgt via de mail en op de website.
Tijdens het openingsweekend van de ijsbaan worden er nog geen wedstrijden gereden. Deze tijden
worden dan in het weekeinde opgevuld met vrije ijstrainingen. Houd hiervoor de website van de
baancommissie in de gaten, www.bchaarlem.nl.

Dat hij kan schaatsen wisten we al, maar fietsen kan hij ook. Tijdens de ronde van Uitgeest werd Mark
Andringa eerste in de categorie ‘inwoners’. Hier heeft hij de winst te pakken!!
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Tijdens deze editie van de JN Classic werd in samenwerking met het wielercomité Heemskerk geld bij
elkaar geskeelerd en gefietst voor Pro Kids IJmond. Het skeelerevenement telde 37 deelnemers. Samen
met de 23 fietsers werd er € 780,00 opgehaald voor het goede doel. Dit geld was voor de organisatie van
een zeilweekeind met gehandicapte kinderen uit de IJmond. Onze inbreng werd zeer gewaardeerd door
de organisatie.

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!!
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IJSSELMEERRONDE, MONSTERTOCHT VAN DE BAANDERT BUFFELS
Op 23 juni reden de Baandert Buffels hun jaarlijkse monstertocht, de IJsselmeerronde, een fietstocht van
311 km. Vertrek vanaf de Baandert om 06.00 uur, aankomst in het clubgebouw 18.00 uur met een
gemiddelde van boven de 30 km/u.
Deelnemers: Freek Hillebrand, Henry Duyn, Ronald Pletting, Mark Andringa, Jan Hartman, Erwin de
Vries, Bas Vosbergen, Theo van Lieshout, Mart Diemeer, Marco de Jonge, Gerard Duin en Piet Limmen.
De laatste is de organisator van deze tocht, bedenkt de route, regelt de bezemwagen en rijdt de hele dag
met een big smile rond.
Het was een prachtige dag, zonnig, niet te warm en heel veel wind. Het eerste
stuk gingen de mannen als een speer. Lekker hoor, met de wind in de rug! De
eerste stop in Lemmer werd bereikt na een lekke band van Gerard. Toen drie
man aan de band stond te trekken, kon de reserveband ook worden gewisseld,
ook lek. Daarna reed Marco nog lek maar toen was er eindelijk pauze in
Lemmer met 170 km op de teller. Koffie, thee, appelgebak en grote glazen cola
gingen er in.
Op naar Den Oever, de tweede rustplek en tijd voor een uitsmijter, soepie of
broodje gezond. En of zij honger hadden! Op de Afsluitdijk was er vreselijk
gebuffeld met windkracht 6 à 7 tegen. Met de wetenschap dat zij nog 50 km
tegen de wind in moesten buffelen, stapten zij na de lunch weer op hun ros. De
laatste loodjes…… en die waren zwaar. Maar het hele spul haalde de finish. Als je de gezichten niet had
gezien onderweg zou je denken dat een eitje was geweest. Bij een biertje in het clubhuis kwamen de
sterke verhalen en waren er twee erg blij dat zij in de bezemwagen naar Beverwijk mochten… Vanuit de
bezemwagen, die werd bestuurd door Renée Duin, maakte Marion de Wit prachtige foto’s.

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