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December 2011 
 

 
 

Beste leden, 
Wat was het weer mooi om te zien dat zoveel (44) mountainbikers op de derde 
zondag van december aanwezig waren in ons clubhuis om mee te doen aan 
onze toertocht door de duinen en over het strand. Weinig rijders lieten zich 
kennelijk weerhouden door het slechte weer van de afgelopen dagen, en 
inderdaad de thuisblijvers kregen weer ongelijk. Behalve een paar  hagelstenen 
en wat spetters bleef het droog en zelfs de zon kwam nog even tevoorschijn. 
Cor en Matthy regelden de inschrijving en Renée stond, alsof ze nooit iets 

anders had gedaan, achter de bar om de deelnemers van koffie te voorzien. Helaas voor Renée dit keer 
geen deelname aan de tocht  vanwege een hardnekkige rugblessure. 
 
De deelnemers vertrokken in twee groepen onder leiding van Gerard en Jos. Ook vandaag was, met 
name op het strand, de bandenspanning weer van groot belang. Dit was gelijk weer een test voor de 
deelnemers aan Egmond-pier-Egmond. Het credo voor het strand is: brede banden met niet teveel 
spanning. Door de vele regenval was het zand in het duin hard en dus goed te berijden. Op het strand 
was het anders. Hoog water, dus vlakbij de vloedlijn blijven. De noordwester hielp ons goed naar de 
noordpier en vervolgens terug via Wijk aan Zee naar ons clubhuis. Daar stond de heerlijke soep van Lida 
al op ons te wachten.  
 
De komende weken zal er nog flink worden getraind voor deelname aan Egmond-pier-Egmond. De 
voorbereidingen om hier gezamenlijk met een aantal deelnemers naar toe te gaan is al in volle gang. 
Gerard heeft ook dit jaar weer Piet Beentjes bereid gevonden om het vervoer van de fietsen met zijn 
vrachtauto te regelen. De auto is dan ook gelijk ons onderkomen, voor en na de wedstrijd. Uiteraard 
gaan er weer enkele pannen soep van Lida mee en daarnaast nog enkele „versnaperingen‟. Helaas is de 
vrachtauto al vol, dus aanmelden is niet meer mogelijk.   
 
Zoals elders ook te lezen is, is de nieuwjaarsreceptie deze keer op nieuwjaarsdag. De keuze voor de 
eerste dag van het jaar heeft alles te maken met het sportieve weekend van 7 en 8 januari in Egmond en 
de vele leden die hieraan zullen deelnemen.   
 
Ik wens jullie allemaal heel fijne  feestdagen toe en vooral een gezond, gelukkig en sportief 2012. 
Natuurlijk hoop ik veel KJ leden op nieuwjaarsdag in ons clubhuis te ontmoeten. 
Met vriendelijke groet, Nico 
 
 

 
 
Het ledensecretariaat van Kees Jongert is verhuisd van de Romerkerkweg in Beverwijk naar de 
Saartstraat 4 in Heemskerk. Alle informatie over het lidmaatschap, aanmelden, opzeggen of 
adreswijzigingen kunt u vanaf nu kwijt bij Hans de Boer, telefoon: 06-27867092. 
e-mail: ledensecretariskj@gmail.com.   
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KORT VERSLAG 
Meer dan 40 leden tekenden de presentielijst tijdens de jaarvergadering op 4 november 2011. Daarmee 
was de vergadering goed bezocht. Een kort verslag van de jaarvergadering is opgenomen in dit 
clubblad. Een uitgebreid verslag is per e-mail aan de leden gestuurd.  
 
1. Opening 
De voorzitter, Nico Pronk, opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de leden van 
verdienste en de ereleden. Een bijzonder welkom voor Ria Aardenburg, dochter van één van de 
oprichters van de club en Tim Schouten die als jongste lid in KJ-clubkleding is aangeschoven. Nico 
complimenteert Jos en Lida voor het beheer van de kantine, diensten waar de club dankbaar gebruik van 
maakt. 
 
2. Notulen voorgaande vergadering  
In de notulen van 2010 ontbreekt een opmerking over vroegtijdig benaderen van de scholen voor het 
schoolschaatsen. Overigens akkoord. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken (zie de uitgebreide notulen)  
 
4. Jaarverslag van de secretaris (zie de uitgebreide notulen) 
 
5. Jaarverslag van de ledensecretaris  
Na een kleine opleving in het voorgaande jaar is er een flinke daling van het aantal leden. Dit is een 
landelijke tendens die veelal aan de crisis wordt toegeschreven. Renée Duin heeft de redactie van het 
clubblad van Frank Verbrugge overgenomen en zal de ledenadministratie overdragen aan de nieuwe 
ledensecretaris (zie punt 12). 
 
6. Jaarverslag van de penningmeester  
De financiële situatie van de club is gezond. Er is discussie over de extra afdracht van € 5  per lid aan de 
KNSB, om de actieve leden te laten meetellen voor NOC/NSF. Hierover is ook in het gewest Noord 
Holland/Utrecht het laatste woord nog niet gesproken 
 
7. Verslag kascontrole commissie  
Henk de Ruiter en Henk Gouma hebben de financiële administratie gecontroleerd en vonden deze 
correct en uitstekend verzorgd. Wel hebben zij een aantal opmerkingen ter verbetering. Zij bevestigen 
dat de club er financieel gezond voor staat. Op advies van de commissie verleent de vergadering 
décharge aan de penningmeester voor de gevoerde administratie. 
 
8. Verkiezing kascontrolecommissie  
Henk de Ruiter heeft zijn taak voltooid en verlaat de commissie. Henk Gouma vervult volgend jaar de rol 
van voorzitter en Ronald Huisman is de assistent. Freek Hillebrand meldt zich als reserve. 
 
9. Verslag commissie schoolschaatsen  
André doet verslag van de activiteiten. De deelname is dit jaar nog verder gedaald; van 64 naar 60 
kinderen (43 meisjes en 17 jongens). In verhouding tot andere clubs valt dit echter nog mee. De lessen 
worden afgesloten met een diploma-uitreiking in dansschool La Passe op dinsdag 20 december om 
19:30 uur. Alle leden zijn van harte welkom 
 
10. Verslag evenementencommissie (zie de uitgebreide notulen). 
 
11. Verslag commissie landijsbaan 
Ben Limmen doet verslag. Met de gemeente zijn we in gesprek over een aantal verbeter-punten en de 
aanleg van de skeelerbaan. Gedacht wordt aan een 333 meter baan met openstelling op vaste uren 
onder toezicht van de ijsclub. Er zijn bij de gemeente genoeg financiële middelen ter beschikking en de 
aanleg zou al in het voorjaar van 2012 kunnen beginnen er zijn echter nog geen concrete toezeggingen 
gedaan. 
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12. Bestuursverkiezing  
De bestuursleden Nico Pronk (voorzitter) en Wil Wijte (penningmeester) zijn aftredend. Beiden stellen 
zich herkiesbaar. Hans de Boer is door het bestuur voorgedragen voor de functie van ledensecretaris. Er 
hebben zich bij de secretaris geen tegenkandidaten gemeld en de vergadering gaat akkoord met de 
(her-)verkiezing van de bestuursleden. 
 
13. Mededelingen van de voorzitter  
Nico vraagt aandacht voor het MTB klankbordoverleg met de PWN. Jos doet hiervan verslag 
 
14. Rondvraag  
Ben Verduin doet een oproep voor assistentie van de jury bij de landelijke Marathon.  
Bert Verduin roept iedereen op om het evenement te bezoeken. 
Matthy van Klaveren vraagt om uitleg van de perikelen met de watermeter. Er is vermoedelijk een 
lekkage waardoor de meterstand onwaarschijnlijk hoog is. 
Matthy meldt dat alle credits voor de clubrecords voor Mirjam zijn.  
Matthy stelt voor een reservering en begroting te maken voor het aanstaande jubileum. 
Matthy stelt vast dat het bestuur nu een extra bestuurslid kent. Dit wordt bevestigd.  
Matthy vraagt het bestuur erop toe te zien, dat de digitale gegevens waaronder ook foto‟s, voldoende 
zorgvuldig worden bewaard. 
Henk de Ruiter vraagt of de MTB route door westelijk Beverwijk kan worden aangepast. Jos Niesten en 
Henk de Ruiter zullen gezamenlijk een gewijzigde route zoeken 
 
15. Sluiting  
Nico bedankt het bestuur, de vrijwilligers en bezoekers van de vergadering en sluit de vergadering. Zoals 
gebruikelijk bleef het daarna nog lang onrustig aan de Adelaertlaan. 
 
 

 

Het MTB-seizoen is niet helemaal zonder problemen begonnen. Peter Welp maakte een duikeling met 
zijn MTB en brak zijn sleutelbeen. Hans Kuijl deed hetzelfde en brak zijn frame. Hij kwam er zelf gelukkig 
zonder kleerscheuren vanaf en rijdt nu op een prachtige MTB van Italiaanse makelij. Henk Stratmann 
ontdekte ook dat bomen niet meegeven en hield er een pijnlijke schouder aan over. Martin Huisman 
raakte een paaltje en miste daardoor een paar trainingen.  

 
 
 
Deze bikkels staan elke 
zaterdagochtend klaar voor een 
pittig MTB tochtje. Het remmen en 
sturen gaat nog niet bij iedereen 
goed. Af en toe maken ze 
hardhandig kennis met moeder 
aarde….. 
Maar het zijn echte bikkels en die 
geven niet zo snel op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op het ijs missen we Wim Verhoef en Ton de Ruyter (ook fanatiek mtb-er). We wensen ze van harte 
beterschap! 
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DE KUNST VAN HET RONDJES PAKKEN 
Hoe doe je dat, een rondje pakken? Het lijkt zo makkelijk, maar tot voor kort wilde 
het nog niet echt lukken bij mij. Tot de wedstrijd in Breda! Eindelijk mocht ik eens 
meemaken hoe het is om een rondje te pakken in het B-peloton.  
Dit seizoen gaat het iedere wedstrijd beter en kan ik mij steeds beter laten zien. 
Alleen lukt het mij niet om mee te springen met de juiste groepjes. Ik spring af en toe 
wel mee, maar altijd met de verkeerde jongens. En als je dan uitgeput terugkomt in 

het peloton zie je de groep gaan waarvan je denkt...... ja daar had ik  mee moeten zitten. Op dat moment 
zit je stuk of net ingesloten en zie je de groep verder en verder wegrijden. En wordt het weer afsprinten 
om nog een zo goed mogelijke klassering te behalen. Dat moest maar eens veranderen vond ik, maar 
hoe doe je dat? 
In het begin van de wedstrijd zou ik mij rustig houden om zo min mogelijk krachten te verspelen. Dit lukte 
goed en ik kon makkelijk meerijden. Na de tussensprint reden er wat mannen van naam weg en wist ik 
dat ik erbij moest zitten. Samen met ploeggenoot en uiteindelijke winnaar van de wedstrijd, Kevin 
Regelink, sprongen we naar de kopgroep. Zo ontstond er een kopgroep van zeventien man. Eenmaal 
aangesloten was het een „eitje‟, het peloton gaf bijna direct op bij het zien van de grote groep. En zo was 
mijn eerste rondje een feit!  
En dan de bel voor het peloton. Toch een raar gevoel als je de bel hoort en weet dat je nog elf rondjes 
door moet. In de kopgroep waren wij met drie man vertegenwoordigd en dus bijna verplicht om te 
winnen. Door ijzersterk optreden van Kevin werd het de tweede overwinning van de ploeg. Ikzelf 
eindigde als 14e, na nog een keer te hebben aangevallen in de finale, helaas zonder succes. Nu dus nog 
leren hoe je een finale moet rijden. 
Kortom, vanuit vertrouwen in jezelf in dienst van het team rijden en zo een rondje pakken op het peloton 
en op jezelf! 
 
Axel 
 
 

 
 

TEAMSPRINT, HEEFT HET TOEKOMST? 
Het schaatsseizoen is nu twee maanden bezig en ik moet zeggen dat het al erg 
goed gaat. Niet alleen met mij maar ook de rest van de club is lekker bezig. Er 
zijn al een paar clubrecords gereden en ik verwacht dat er nog veel records 
gereden zullen worden. 
  
Maar nu even terug naar de titel van deze column. Een nieuw onderdeel in de 

schaatswereld is de teamsprint, en het origineel komt van het baanwielrennen. De bedoeling is dat je 
met z‟n drieën start op de 1000m. Één rijdt het eerste rondje op kop. Daarna valt die af. Dan rijdt de 
tweede het tweede rondje op kop. Daarna valt die ook af, en de derde maakt het af. 
  
Veel mensen zijn onzeker over de toekomst van dit onderdeel, zal het wel aanslaan bij het publiek? Ik 
denk dat het wel een toekomst heeft. Ikzelf heb een teamsprint gereden op het Gewestelijk 
Kampioenschap in Alkmaar. Na een paar keer oefenen lieten ze mij het eerste rondje rijden, Tom de 
tweede en Jeroen de derde. Uiteindelijk zijn we vierde geworden. Ik vond het in ieder geval leuk en het 
publiek vond het ook leuk om te zien. Ik hoop dat het een echt onderdeel wordt. Ik wens alle leden van 
Kees Jongert een goed winterseizoen toe en ook wens ik alvast iedereen een vrolijk kerstfeest en een 
gelukkig Nieuwjaar.  
En nu maar hopen dat de Elfstedentocht doorgaat!!! 
 
Luc 
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M-Sound Showequipment verhuur en verkoop van licht- geluids- en videoapparatuur en de fabricage 
van flightcases. 

 
De Trompet 1344 

1967DA Heemskerk 
 

Tel: 0251-211622 
Fax: 0251-213126 

E-mail info@m-sound.nl 

 

  

   
ONTSTOPPINGSBEDRIJF   

CEES FI LIPPO 

  

T el .  06 - 51 59 83 90 

  

WWW.CEESFILIPPO.NL    

------------------- 

  

 

   
V erstopte  riolering  of afvoerleiding,  

oplossen van stank problemen  en 
  

camera inspecties. Maar ook 
  

voor het plaatsen of vervangen 
  

van riolering .   

 

   
V erstopte  riolering  of afvoerleiding,  

oplossen van stank problemen  en 
  

camera inspecties. Maar ook 
  

voor het plaatsen of vervangen 
  

van riolering .   
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CINGLÉ DU MONT VENTOUX 
Vandaag moet het dan gaan gebeuren, ik sta nu in Bédoin en het is 07.15 uur. Vanochtend twee bakjes 
rijst met caramel gegeten en toen met de auto, de fiets achterin, naar het dorpje aan de voet van de 
Mont Ventoux. Ik haal mijn startstempeltje in Bar de L‟Observatoire. Hier zitten al een paar mannen 
buiten aan de koffie. Het is ook al 19 graden en het belooft een warme dag te worden. Ik rijd het dorpje 
uit en krijg direct al zicht op de bekende toren op de top, eigenlijk lijkt het allemaal niet zo hoog, maar ik 
weet beter.  

 
De eerste kilometers gaan rustig omhoog en ik passeer de 
gehuchten Sainte-Colombe en Les Bruns. Dan komt het bordje 
van Saint-Estève in beeld. De stijging was tot nu toe gemiddeld 
zo 4 à 5%, maar na dit dorp kan je aan de bak. Ruim acht 
kilometer lang klim je 9 tot 11% en er is geen enkel rust-
moment. Ik rijd tussen de bomen van Floret de Bédoin en de 
vaak beschreven vliegen zijn ook aanwezig. Even later 
passeert mij de eerste renner en om zijn hoofd zit een wolk van 
vliegen. Ik moet aanzienlijk terug en kan nu nog slechts één 
versnelling lichter. Niet veel later komen de eersten van de top 
al weer naar beneden. Ze hebben regenjackjes aan tegen de 
kou, want de hemel is blauw. Ze zijn misschien gestart in 
Malaucène en met hetzelfde doel bezig als ik; driemaal de 
Mont Ventoux op één dag, vanuit Zuid, Noord en Oost. Zo af 
en toe word ik voorbij gereden door een renner. Dan zie ik 
eindelijk een loods en een vakantiechalet. Ik weet dat ik nu niet 
ver meer ben van Chalet Reynard. Het wordt nu even 5% en ik 
eet al rijdend mijn eerste banaan. Ik passeer het Chalet. Nu 
nog zes kilometer naar de top waarvan de eerste drie 7% zijn 
en daarna oplopend tot 11%. De bomen zijn verdwenen en het lijkt een maanlandschap aan stenen. Het 
uitzicht is overweldigend en nu begin ik te merken hoe hoog ik inmiddels zit. Bédoin ligt op een hoogte 
van nog geen 300 meter en nu zit ik bijna op 1400 meter. Het betekent wel dat ik nog ruim 500 meter 
aan hoogte moet winnen. Rustig pedalerend ga ik verder en ruim een kilometer voor de top passeer ik 
het monument voor Tommy Simpson, de renner die op de Mont Ventoux in de Tour de France van 1967 
het leven liet. Een combinatie van dope, uitputting en wellicht alcohol werden hem fataal. Wielertoeristen 
laten er nu vaak een bidon, petje of binnenband als eerbetoon achter. Na goed tweeëneenhalf uur ben ik 
boven. Geen wereldprestatie en met enige jaloezie denk ik aan de klasbakken binnen onze club. De 
mannen Cor Enthoven of Gerard Duin, die moeiteloos een peloton op sleeptouw kunnen nemen, zullen 
waarschijnlijk lachen om deze tijd. Of het nu schaatsen, lopen of fietsen is, ik zit altijd achteraan. Op Jos 
en Bert moet ik met schaatsen ook altijd veel toegeven en met lopen was Mart Kos of Nico Baart al snel 
uit zicht.  
 
Het winkeltje boven is nog niet open. Ik vraag mijn stempel aan twee marktkooplui op de top, echter 
tevergeefs. Zij verwijzen me naar de winkel, maar ik blijf  niet wachten totdat die opengaat. Ik trek mijn 
jasje aan, hoewel het op de top boven de 20 graden is. De afdaling naar Malaucène over ruim eenen-
twintig kilometer gaat binnen een half uur en mijn hoogste snelheid is bijna zeventig km per uur. Hoewel 
ik hiermee eigenlijk wel blij ben, weet ik ook dat een beetje renner de tachtig haalt en ik denk dat de 
professionals wel de honderd of meer halen. Ik klim als een slak tegen een zeephelling en ik daal als een 
oud wijf. Beneden is het 32 graden en ik haal een stempeltje 
bij de Office of Tourisme. Ik vul mijn bidons met water uit het 
kraantje bij het eerdergenoemde stempelpunt en begin aan 
de tweede beklimming.  
 
De eerste drie kilometers stijgen rond de  6% en zijn goed te 
doen. Ik eet een tweede banaan. Snel daarna stijgt het twee 
kilometer lang 9%, maar daarna  komt een viertal kilometers 
van rond de 7%. Het is hier helemaal open en de zon schijnt 
meedogenloos op je kop. Het zweet loopt van mijn rug en het 
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lijkt wel of ik met mijn gat in een bak water zit, maar dan 
wel zout water. Ik moet mezelf op rantsoen stellen met 
betrekking tot het drinken. Bij elk kilometerpaaltje mag ik 
een slok. Het tempo zakt op de steile stukken naar zes 
km per uur of minder. Ik begin te twijfelen of ik het wel 
ga halen. Volgens sommige tabellen zitten er stukjes 
tussen van 13 en 15%. De tabellen verschillen 
overigens wel met elkaar, maar ik merk dat ik het 
moeilijk krijg. De vaart is er uit en het is vechten naar de 
rotonde op 1400 meter. Ik weet dat je daar even wat 
rust krijgt, maar daarna wordt het weer gemiddeld ruim 
8%. Ik passeer de rotonde en kan even een tandje 
zwaarder schakelen. Niet lang echter want dan komt er 
een stuk van 10%. Nog vijf km naar de top en ik besluit 
even te stoppen voor een banaan en een extra slok. Het 
uitzicht is aan deze kant van de Ventoux misschien nog 
wel grootser en weidser dan aan de andere kant. Na 
een paar minuten stap ik weer op en vecht me naar 
boven. Vlak voor de top wordt weer een foto gemaakt 
net als aan de andere zijde. Uiteindelijk ben ik boven. 
De temperatuur op de top is dik in de 20 graden, wel 
staat er een stevige bries. Ik haal mijn twee stempeltjes 
in de winkel en twee flesjes water voor € 5. De bidons 
zijn schoon leeg en één flesje verdwijnt direct in het 
keelgat. De andere doe ik in mijn bidon voor de afdaling 
want je krijgt een droge mond van het dalen. Ik moet nu 
beslissen of ik bij Chalet Reynard naar Bédoin ga of naar Sault. Over de beklimming uit Malaucène heb 
ik bijna drie uur gedaan, maar aan de andere kant, het is nog ruim vóór twee uur. Als ik van Sault terug 
kom kan ik altijd nog bij Chalet Reynard direct afslaan naar Bédoin. Bovendien is deze laatste kant de 
kant voor de Watjes en de Mietjes. Sault ligt op ruim 760 meter en de beklimming is nu zesentwintig 
kilometer. Zijn de wegen naar Malaucène en Bédoin van prachtig asfalt, de weg naar Sault is zoals altijd 
slecht vanaf het Chalet. Ik besluit rustig te af te dalen en hoop te herstellen. Omdat deze kant grote 
stukken kent die maar 3 tot 4% dalen, kan je ook lekker meetrappen. Het laatste stukje naar Sault moet 
je weer stevig klimmen. Ook nu weer  haal ik mijn stempel bij Office of Tourisme en vul ik mijn bidons 
weer tot de nok. Volgens mijn Polar CS500 is de temperatuur in Sault 33 graden en naar mijn gevoel kan 
dat heel goed kloppen. Ik eet nog een reepje en begin aan de laatste van de drie beklimmingen. 
Tenminste, na eerst ruim een kilometer dalen naar onder de 700 meter. Daarna stijgt het gemiddeld 
tussen de 4 en 5% tot aan het Chalet Reynard. De stijging tot daar komt tot maximaal 6,5%. De macht is 
echter uit de benen en na bijna een uur heb ik dertien kilometer afgelegd. Ik ben pas op de helft en de 
zwaarste helft moet ik nog krijgen. Ik kijk op mijn horloge en wil eigenlijk om half vijf  bij C.R. zijn. Daar 
heb ik nog drie kwartier voor. Als ik dan over de laatste zes kilometer, waar de stijging weer 8% is, een 
uur doe dan ben ik om half zes boven. Dan nog een half uur dalen en dan ben ik om zes uur in Bédoin. 
Waar blijft het laatste stuk naar C.R. waar de stijging maar minimaal is? Gelukkig wordt het eindelijk wat 
lichter, maar het tempo gaat wel iets, maar niet veel omhoog. Het is vijf over half vijf als ik bij C.R. ben. Ik 
besluit even te stoppen en een reepje te eten. De zon gaat nu verscholen achter een wolkendek en er 
zitten zelfs koppen aan de lucht. Ik voel me wel leeg en op, maar als ik elke kilometer stop dan nog moet 
ik het halen. Ik pauzeer ruim vijf minuten en dan ga ik weer op weg. Voor mij zie ik drie rakkers in het 
geel gehuld, maar na een bocht zijn ze uit het zicht. Na een kilometer hoef ik niet te stoppen en rijd rustig 
verder. Ook na twee kilometer kan ik nog rustig door rijden. Slechts één renner haalt mij nog in. Een paar 
auto‟s passeren mij. Verder is het stil. De fotograaf is al vertrokken en langzaam rijd ik richting het 
monument. Weer zie ik de drie rakkers met hun witte koppies voor me. Ik neem nog een slok uit mijn 
bidon en begin aan de laatste twee kilometers klimmen. Ik krijg het nu wel moeilijk en ga regelmatig 
staan. Ik passeer weer het monument en begin aan de laatste kilometer, moet ik nog stoppen of ga ik het 
halen? Ik kijk op mijn horloge, het is vijf voor half zes. De drie zie ik niet meer terug. Om even over zes 
zet ik aan voor de laatste 150 meter van 11%. Ik haal mijn stempel en koop een blikje cola en een flesje 
water, weer voor € 5. Als ik weer buiten kom regent het een beetje. Ik doe mijn gele regenjack weer aan 
en daal af naar Bédoin, eerst rustig maar daarna steeds sneller. Het is een schitterend parcours, heerlijk 
golvend naar beneden. Er is bijna niemand meer op weg, slechts een enkele auto kom ik nog tegen. 
Bijna beneden kom ik nog een paar fietsers tegen die omhoog gaan. Ik vraag mij af of die echt nog naar 
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de top gaan. De regen is inmiddels opgehouden en 
stelde niet veel voor, wel was het aanzienlijk kouder 
boven. Nog slechts 15 graden. Om vijf over zes ben ik 
in Bédoin, waar het nog altijd 18 graden is. 
 
Ik grijns want ik heb het gehaald; driemaal de Ventoux 
op één dag. Ik mag me nu Cingle du Ventoux noemen. 
Wanneer ik thuis ben, zal ik de stempelkaart opsturen 
naar Christian Pic en hoop dan dat ik in het register 
word opgenomen. Ik plaats de fiets in de auto en rijd 
terug naar Faucon, waar we op de camping een 
stacaravan hebben gehuurd. Margriet zit te wachten, 
net als de drie gele rakkers. De eerste grijp ik direct in 
zijn kladde en ook nummer twee en drie verdwijnen 
weldra in het keelgat. Mijn achterwerk stelt fietsen de 
komende dagen niet zo op prijs, dus dat wordt wijn 
proeven en rond het zwembad zitten. Na gedane arbeid 
is daar ook niets mis mee. 

 
Cinglé Matthy  
          
 

 
De jacht op clubrecords is al in een vroeg stadium van het seizoen geopend. Zowel in Enschede, 
Heerenveen als onze eigen baan in  Haarlem zijn er clubrecords gereden. 
Nieuwe clubrecords staan meteen on line op www.ijsclubkeesjongert.nl. De stand tot nu toe: 
Suzanne Bos  Jun C  1500 meter 2.35.26 gereden op 1 november jl. in Enschede 
Luc Heine  Jun C    1500 meter 2.12.67 gereden op 24 november jl. in Heerenveen 

1500 meter 2.09.12 gereden op 13 december in Heerenveen  
Simon Wijte  Neo Sen 3000 meter 4.27.01 gereden op 1 november jl. in Enschede 

1500 meter 2.05.22 gereden op 9 november jl. in Heerenveen 
1500 meter 2.03.38 gereden op 7 december jl. in Heerenveen 

Nadine Bruineberg Sen      100 meter 12.25 gereden op 6 november jl. in Haarlem 
                                            300 meter 29.18 gereden op 6 november jl. in Haarlem 
                                           500 meter 45.04 gereden op 12 november jl. in Haarlem 
                                          1500 meter 2.19.72 gereden op 12 november jl. in Haarlem 
 

 
 
Op 16 oktober organiseerde de evenementencommissie de eerste MTB tocht van dit seizoen. Het was 
prachtig weer, er waren veel deelnemers en de soep smaakte als vanouds.   
 

 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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VERSLAG VAN JOS NIESTEN VAN DE KEES JONGERT MARATHON OP 26 NOVEMBER 2011 
Om 22.30 uur gingen 46 mannen en vrouwen van start voor het clubkampioenschap marathon van Kees 
Jongert. De dames reden 20 ronden en de heren 25. Vanaf de eerste ronde werd er direct hard gereden 
en het gevolg was dat het peloton meteen verbrokkelde. Er ontstond na enkele ronden een kopgroep 
met drie dames tussen de heren. Door het hoge tempo moesten Arno de Ruijter en Duco Luijt lossen uit 
deze groep. Nadine Bruineberg kreeg last van haar ongemakkelijke knie en staakte de wedstrijd. Achter 
de kopgroep reden nog twee grote groepen waarbij vooral Cor Duin en Nico Pronk de gangmakers 
waren. Mieke Heine zwom een beetje tussen deze twee groepen in maar wist zich goed te handhaven 
door stug door te blijven rijden. Bij de dames was er geen sprake van een eindsprint omdat er verwarring 
ontstond door het ontbreken van een rondebord en een speaker. Toch was duidelijk dat Kim van 
Duivenvoorde de wedstrijd uiteindelijk won en Astrid Borst clubkampioen bij de dames masters werd. De 
heren moesten nog 5 ronden door en Stephan Ottenhoff was de tempobeul die dacht de anderen stuk te 
rijden. Dit lukte evenwel niet en met een geweldige eindsprint werd Simon Wijte kampioen bij de 
senioren. Erwin de Vries pakte de titel bij de masters. Vermeld moet worden het zeer goede rijden van 
Jan Tol en Jerry Röling, die respectievelijk tweede en derde werden. Onderstaand de uitslag van de 
marathon en we kijken terug op een zeer geslaagde clubavond waarbij dank aan de organisatoren.  
 
Dames Senioren:   Dames Masters:  
1. Kim van Duivenvoorde  1. Astrid Borst 
2. Meike Lubbers   2. Mieke Heine 
3. Noekie van Lieshout   3. Janneke van der Kolk 
 
Heren Senioren:   Heren Masters: 
1. Simon Wijte    1. Erwin de Vries 
2. Jan Tol    2. Theo van Lieshout 
3. Jerry Röling    3. Stephan Ottenhoff 
 
Uitslagen jeugd 
Meisjes:    Jongens: 
1. Suzanne Bos    1. Luc Heine 
2. Romy Mosch    2. Lars Beentjes 
3. Maartje Heine   3. Joris Groen 
 
Schoolschaatsers 
Jongens:    Meisjes: 
1. Ties Beentjes   1. Tess de Vries 
2. Daan van der Kolk   2. Shannon Uiterdijk 
3. Quinten Bijwaard   3. Fabienne Kremer 
 
 

 
 
Het is eind november, ik fiets 2,5 uur in de mist, zie geen hand voor ogen. De wegen ken ik maar al te 
goed, maar waar ik op de weg ben….? De weg maakt een slingertje naar links en een bochtje naar 
rechts, ik blijf gewoon rustig volgen. 
 
Dit ritje is wel een beetje hoe ik me de laatste maanden heb gevoeld, je volgt het pad maar waar je je 
begeeft…. is mistig, vaag en vol onzekerheid. Niet alleen op sportgebied maar ook in mijn werk. In feite 
heb je nooit zekerheid, in helemaal niets. 
 
Na schaatsseizoen 2010-2011 is het onduidelijk of ik nog een landelijk marathonseizoen mag rijden. 
Eind juli is dan de kogel door de kerk: Nee, er worden geen beennummers meer uitgegeven en dus ben 
je gedegradeerd. Met dit antwoord trekt de mist al wel weer wat op. Duidelijkheid. Dan begint echter de 
onzekerheid in het werkveld: Minister Schippers haalt de dieetadvisering uit het basispakket. 
Hierdoor klaart de mist niet echt op in mijn hoofd. Een periode gedemotiveerd.  
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Ik blijf de mistige weg volgen, komt plots een brug tegen, en peddel weer verder. Vragen als: „Wat wil ik?‟ 
„Wat kan ik?‟ „Wat mag ik?‟ borrelen op. Afgelopen jaren ben ik doelgericht bezig geweest, en wist 
waarvoor ik trainde. Het doelloos rondrijden zit (nog) niet in mijn systeem, en ik formuleer een nieuwe: 
Mijn doel: een goede Weissensee rijden! Is wat vaag: want wat is goed? De definitie van goed ben ik dan 
ook nog steeds aan het bedenken en herformuleren: Voorlopig staat het zo: Graag zou ik de 200 km 
weer willen uitrijden, en wat er verder bij komt is mooi meegenomen.  
Een appartement is geboekt, samen met mijn ouders reis ik 25 januari 2012 af. Zij gaan mij ook 
verzorgen tijdens de 200 km op 4 februari. Ik kijk er al naar uit!  
 
De tijd verstrijkt, tijdens mijn tocht heb ik niets gezien, waar ik heb gereden, het enige dat ik weet is dat ik 
terug bij af ben: de oprit van thuis, daar breekt de zon dan door de mist heen. Het gaat weer goed! 
 
Kim van Duivenvoorde 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Langebaanwedstrijden en marathon rijden? Ja hoor, die combinatie kan echt! Kijk naar een aantal 
landelijke marathoncracks die steeds meer een uitstap maken naar de langebaan. 
 
Vorig seizoen heeft een aantal van jullie meegedaan aan de clubkampioenschappen langebaan. Echt 
top! Eindelijk ook een klassement bij de senioren en masters heren. Goed voorbeeld (de dames) doet 
goed volgen. En hoe gezellig was het? Volgens ons heel gezellig. 
 
Voor dit seizoen hopen we op een nog grotere deelname. Altijd in voor verbetering, toch?! 
 
Net als vorig seizoen hoef je niet aan alle wedstrijden mee te doen. Twee wedstrijdjes rijden en je hebt je 
klassement gereden (meer mag natuurlijk altijd).  
Het klassement gaat over 500, 1500 en 3000 meter. 
 
De data waarop je deze wedstrijden kunt rijden zijn: 
 
Zondag  08 januari 2012 20.30-23.00 uur  500 + 1500 meter of (500) + 3000 meter 
Zondag 15 januari  2012  21.30-23.00 uur  500 + 1500  
Zondag 19 februari 2012  20.30-23.00 uur  (500) + 3000 meter 
Zondag 26 februari 2012  19.30-23.00 uur  500 + 1500 meter of 500 + 3000 meter 
 
Aanmelden moet via de website van de baancommissie: www.bchaarlem.nl 
Klik bovenaan het scherm „inschrijven' aan. Klik het dik gedrukte „open' aan, voer je wedstrijdnummer en 
e-mailadres in en klik op „verder'. Nu krijg je een overzicht van je ingevoerde gegevens. Hierna kan je de 
inschrijving bevestigen.  
 

 
                  
 

   
 
 

http://www.bchaarlem.nl/
http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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Gespecialiseerd in het behandelen sportblessures. 

 
Janneke Stolk sportfysiotherapeute i.o 

 

Ellen van Wetering sportfysiotherapeute i.o 

 
Heemskerkerweg 191 

Tel 0251-239101 
1945 TG Beverwijk 

www.fysiobeverwijk.nl 
         fysiotherapie@fysiopmc.nl 

  

 
 
 
 

        Gerrit van Assendelftstraat 3 
       1961NH Heemskerk 
 

        Tel 0251-232813 

 
 

 

Visser 

Maerten van Heemskerckstraat 8 
1961 EB Heemskerk 

Tel: 0251-243644 

ook voor het slijpen 

van uw schaatsen 
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  1 januari Nieuwjaarsreceptie, clubgebouw Kees Jongert, vanaf 16.00 uur 
11 februari   Kees Jongert Bokaal Haarlem 
11 maart MTB-tocht 
15 april  Bert Beentjes toer 
  3 juni  Jos Niesten classic 
14 oktober MTB-tocht 
 
 

 
Te Koop: schaatspak, in september nieuw gekocht. Maat: jas xxs, broek xs.  
Pauline van Gorkum, 06-22068555. E-mail: p.knoop@gmail.com.  
 
 

 
 
“Doe jij maar het verslag maar”, waren de laatste woorden van Gerard D. op station Castricum, 
zondagavond 13 november, na een geslaagde Hoek van Holland-Den Helder. “Gepensioneerden 
hebben toch tijd zat”, voordat hij bij Renee in de auto stapte. 
 
Achteraf, in de kantine, bij de finish en in de trein tussen Den Helder en Castricum was het een 
geslaagde dag. Maar toen Theo de R. om half zes met zijn schoonzoon bij mij voor de deur stond, dacht 
ik: waar ben ik mee bezig. Zaterdagavond belde ik Theo op om af te spreken en ik vroeg: “Weet je waar 
ik woon? Kan je het vinden in het donker?” “Dacht je nou werkelijk dat er nog ergens anders bij jou in de 
straat licht brandt om die tijd?” 
 
Om kwart voor zes verzamelen bij Westerhout. Iedereen op tijd. Jan H., Mart D., Gerard D., Janneke 
v.d.K., Theo van L., Cor D. en Henk de R., met chauffeurs, de dochter van Jan, de schoonzoon van 
Theo van L. en de schoonzoon van Theo de R. Je moet toch wat over hebben voor de hobby van 
je schoonvader. Hoe dichter wij bij Hoek van Holland kwamen hoe meer auto's ons passeerden met 
MTB's op de dragers. Aan het strand een feest van herkenning want half Heemskerk zat al aan de koffie 
en iedereen natuurlijk meteen in de rij voor de WC. Bandendruk, wel of niet veel eten en drinken 
meenemen, ben net hersteld van een griepje, ik weet niet of de benen goed zijn, als het niet gaat, stap ik 
in Wijk aan Zee uit, dat waren de onderwerpen aan de koffie en thee en in de rij voor het toilet,  je had er 
zoals altijd niets aan maar het was wel heel erg herkenbaar. Dan maar naar de start. 
 
Vanaf de eerste meters na de start was het strand zacht en nat en vanaf het begin waren er een paar 
stukken waar moest worden gelopen. Iedere keer hoopte je dat het strand een beetje beter zou worden. 
De goede stukken waren spaarzaam. Wij waren dan ook veel later dan de planning was in Wijk aan Zee, 
waar een grote delegatie ongeduldig op ons stond te wachten met eten en waardevolle aanwijzingen, 
maar wel heel erg goed voor de moraal! Het tweede gedeelte was wel iets beter, maar echt goed werd 
het niet. Ook hier weer zachte stukken, soms tot je assen door het water en de wind kwam steeds harder 
uit de verkeerde hoek. En dan die strekdammen om gek van te worden. 
Maar het goede nieuws is dat wij allemaal de finish hebben gehaald en dus allemaal een kop soep in de 
voetbalkantine konden nuttigen en met sterke verhalen de trein in konden stappen. Behalve de twee 
29ers want die werden opgehaald. Dus toch een aparte klasse? Of alleen een aparte behandeling? 
 
Zonder 29nr was Janneke voor mij de persoon van de dag, een 4e plek bij de dames en een prima tijd 
6.20. Bovendien zonder de 29ers, die volgens Mart D. nog eens 5% voordeel geven, dus dat geeft voor 
een volgend jaar iets om over na te denken. Er lag trouwens zaterdagavond al een dikke Duitse 
fietscatalogus op de keukentafel bij de familie van L., dus wie weet…. 
 
Jan H. was met zijn nieuwe 29er de snelste van de KJ-delegatie, de investering is er dus dubbel en 
dwars uitgekomen. Het was voor mij geen verrassing want de laatste weken bij de zaterdagochtend-
training was hij al niet te houden, hij vloog werkelijk over het strand. Ook Mart D., sinds kort de trotse  

mailto:p.knoop@gmail.com
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eigenaar van een fiets met twee 29 inch wielen, was weer heel sterk en dus voorin de uitslag van H.V.H-
D.H. terug te vinden. Hij kwam al onder de douche vandaan toen ik net binnen was. Ook hij kon zich de 
afgelopen weken moeilijk inhouden. Theo van L., volgens mij heeft hij 134 km geprobeerd om Janneke 
uit de wind te houden met zijn neus vol in de wind, begon op de terugweg in de trein naar Castricum hij 
alweer over de marathon van maandagavond op de kunstijsbaan in Haarlem. 
Cor D. en Gerard D. deden voor de eerste keer mee aan deze langste en zwaarste strandrace ter 
wereld. Ze troffen het dus niet met de omstandigheden op het strand maar eenmaal aan de soep in de 
voetbalkantine was alle leed weer snel vergeten. Cor gaf echter wel aan dat het een eenmalige missie 
was. Gerard zie ik met de progressie van de laatste maanden nog wel een keer aan de start staan. 
Theo de R. en Henk de R., geen familie van elkaar, waren niet geheel tevreden met de uitslag, maar wel 
blij dat de finish weer gehaald was. Bij Theo werkten een aantal tandwielen niet naar behoren, daardoor 
viel voor hem de eindtijd iets tegen. Maar Theo, je hebt een mooi boek aan de finish gekregen met 
voorbeelden van mooi materiaal…Ik weet het antwoord al, niet nodig. 
 
Ik zelf heb onderweg een tijdje aan afstappen gedacht, maar Mark A. bracht redding door mij een aantal 
kilometers uit de wind te houden, zodat ik weer over mijn dipje heen kon komen en samen met Wil 
Brakenhof ook een 60+er een leuk gevecht kon aangaan. Mark A.? Ja, hij stond er weer, bij de 
strandopgang in IJmuiden, evenals vorig jaar. Tot voorbij Egmond heeft hij mij lekker geholpen en  
afgezet in een goede groep, waarna hij zich liet afzakken naar Cor D. en Gerard D. die hij vervolgens 
ging helpen. En, ja hoor, hij ging dit jaar door tot Den Helder waar hij ook nog zo'n prachtig XXL T-shirt, 
het maandblad Bike Freak en een kop soep in ontvangst mocht nemen. Alleen jammer dat hij in de trein 
nog een lekke voorband kreeg. Mark, volgend jaar maar mee naar de start in Hoek van Holland. 
 
Half zeven thuis, dus dertien uur onderweg, 135 km gefietst en een paar uur onderhoud aan de fiets… 
  
Henk de Ruiter 
 
UITSLAG STRANDRACE HOEK VAN HOLLAND-DEN HELDER 
Dames    tijd   deelnemer 
4   6.20.21   Janneke van der Kolk 
 
Heren    tijd  deelnemer 
  89              5.48.15     Jan Hartman 
109            5.58.18     Mart Diemeer 
168            6.16.16     Peter van Vuuren 
183            6.18.55     Theo de Ruijter 
190            6.20.15     Theo van Lieshout 
237            6.30.53     Ruud Jongeling 
266            6.34.20     Henk de Ruiter 
330            6.56.45     Gerard Duin 
359            7.03.09     Cor Duin 
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De Trompet 2850
         1967DD 
Heemskerk          
tel 0251-248844
   

          www.cnelis.nl 

 
  
 

www.mauriceversteyne.nl 

          

 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 scherp concurrerende 
autopremies 

 uiterst vlotte 
schade afwikkeling 

 persoonlijke leningen, 
hypotheken en leasing 

 
Persoonlijke aandacht voor uw belangen 
staat bij ons voorop. 

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

 
BEKEND OM ZIJN: 

 

   
ONTSTOPPINGSBEDRIJF   

CEES FI LIPPO 

  

T el .  06 - 51 59 83 90 

  

WWW.CEESFILIPPO.NL    

------------------- 

   

   
V erstopte  riolering  of afvoerleiding,  

oplossen van stank problemen  en 
  

camera inspecties. Maar ook 
  

voor het plaatsen of vervangen 
  

van riolering .   

  

http://www.tijms.nl/
mailto:verz@tijms.nl
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Verzameld door onze correspondent in Uitgeest, Frank Verbrugge. 
 
IJSBAAN HAARLEM 
16 oktober 2011 Baanwedstrijd        Totaal 
1

e
 Luc Heine  HC1 500 m 45.68  1000 m  1.28.28    89.820 

9
e
 Maureen Bos D45 500 m 55.85  1000 m  1.50.72  111.210 

2
e
 Axel Koopman HN1 500 m 40.94  1500 m  2.01.93    81.583 

 
21 oktober 2011 Clubwedstrijd 2/3       Totaal 
29

e
 Maartje Heine DPA 100 m 14.95    500 m     59.69 PB 134.440 

32
e
 Tristan Hagen HPB 100 m 14.68 PB   500 m  1.05.09 PB 138.490 

43
e
 Pam Beentjes DPA 100 m 15.53 PB   500 m  1.09.04 PB 146.690 

46
e
 Pleun van Lieshout DPB 100 m 16.31    500 m  1.08.01 PB 149.560 

47
e
 Joris Groen  HPA 100 m 16.51    500 m  1.07.71 PB 150.260 

50
e
 Thim Schouten HPB 100 m 15.75 PB   500 m  1.13.62 PB 152.370 

52
e
 Denise Hilgers DPA 100 m 15.71 PB   500 m  1.14.83  153.380 

  3
e
 Simon Wijte HN4 500 m 43.26  1500 m  2.10.26    86.680 

  9
e
 Dennis Niesten HSA 500 m 44.85  1500 m  2.28.16    94.236 

13
e
 Duco Luijt  H40 500 m 50.25  1500 m  2.34.11  101.620 

19
e
 Mieke Heine D40 500 m 53.54  1500 m  2.48.37  109.663 

21
e
 Lars Beentjes HC2 500 m 57.95 PB 1500 m  3.08.52 PB 120.790 

 
21 oktober 2011 Baanwedstrijd Jun C 500-1500/1000     Totaal 
  9

e
 Romy Mosch DC1 500 m    54.09  1000 m  1.52.84  110.510 

23
e
 Lindy Huiberts DC2 500 m 1.11.42  1000 m  2.27.99 PB 145.415 

  2
e
 Suzanne Bos DC1 500 m    51.39  1500 m  2.44.68  106.283 

 
23 oktober 2011 Pupillenwedstrijd        Totaal 
22

e
 Maartje Heine DPA 300 m    36.64 PB   300 m     36.76    73.400 

54
e
 Denise Hilgers DPA 300 m    42.31 PB   300 m     42.90    85.210 

52
e
 Joris Groen  HPA 300 m    40.80 PB   300 m     40.43 PB   81.230 

 
23 oktober 2011 Baanwedstrijd        Totaal 
5

e
 Simon Wijte  HN4 500 m     42.94 1000 m  1.24.85    85.365 

9
e
 Dennis Niesten HSA 500 m     44.15 1000 m  1.33.38    90.840 

 
30 oktober 2011 Baanwedstrijd        Totaal 
17

e
 Maureen Bos D45 500 m     56.44 3000 m  5.48.72  114.560 

10
e
 Simon Wijte HN4 500 m     42.85 3000 m  4.41.41    89.751 

43
e
 Kees Brasser H55 500 m     51.30 3000 m  5.55.90  110.616 

 
IJSBAAN ENSCHEDE 
01 november 2011 BCH wedstrijd      
Luc Heine   HC1 500 m     44.70 PB 1500 m  2.14.02 PB 
Simon Wijte  HN4 500 m     41.46 PB 3000 m  4.27.01 PB/CR  
Suzanne Bos   DC1 500 m     51.12 1500 m  2.35.26 PB/CR 
 
IJSBAAN HAARLEM 
04 november 2011Selectiewedstrijd      
Maartje Heine  DPA 500 m     58.38 PB 1000 m  2.02.00 PB  
Luc Heine  HC1 500 m     45.06 1500 m  2.14.54 
 
06 november 2011Baanwedstrijd 
     100 m      100 m  300 m   Totaal 
15

e
 Suzanne Bos  DC1 13.41      13.30 PB 32.26      58.970 

22
e
 Romy Mosch DC1 13.32 PB    16.01  33.46         62.790 

37
e
 Inge Groenland DC1 14.54      14.41  39.56 PB     68.510 

42
e
 Lindy Huiberts DC2 15.88 (ht)  15.25 PB 41.63 PB     72.760 
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    100 m      100 m  300 m   Totaal  
  4

e
 Luc Heine  HC1 12.06 PB 11.88 PB 28.62 PB     52.600 

16
e
 Wesley Wild HC2 12.72  12.48  33.65      58.850 

 
6 november 2011 Baanwedstrijd 
     100 m     100 m      300 m  300 m Totaal 
  2

e
 Nadine Bruineberg DSA 12.25     12.30         29.18   29.29   83.020 

31
e
 Maureen Bos D45 14.73     14.75         37.37  37.37 104.220 

20
e
 Dennis Niesten HSA 11.48         11.38 PB 28.75  28.68   80.290 

40
e
 Duco Luijt  H40 13.87 PB 14.05    33.39 PB 33.43   94.740 

 
HEERENVEEN SCHAATSCIRCUIT 
Maureen Bos  D45 500 m    55.06  1500 m  2.42.39 
Simon Wijte  HN4 500 m    41.86  1500 m  2.05.22  PB/CR  KJ-mijlpaal 
 

IJSBAAN HAARLEM 
12 november 2011 STG Ter Aar Trofee  
Ter Aar heeft zijn Trofee waar 8 clubs strijden om de eer van hun club. KJ werd 5

e
 met 90 punten. 

Hieronder de individuele tijden van onze vertegenwoordiging.  
Suzanne Bos  DC1 500 m 5

e
 - 49.80 PB 1000 m  5

e
 - 1.44.09 

Luc Heine  HC1 500 m 2
e
 - 45.16 1000 m  2

e
 - 1.29.30 PB 

Romy Mosch  DC1 500 m 8
e
 - 52.29 1000 m  8

e
 - 1.47.87 

Jerry Röling  HB1 500 m 4e - 43.32 PB 1500 m  5e - 2.15.49    
Jan Tol   HB1 500 m 7e - 44.89 1500 m  6e - 2.19.76 PB 
Simon Wijte  HN4 500 m 2

e
 - 41.88 1500 m  2

e
 - 2.19.72 

Nadine Bruineberg DSA 500 m 1e - 45.04 CR 1500 m  2
e
 - 2.19.72 CR 

Dennis Niesten   HSA 500 m 6
e
 - 44.59 1500 m  6

e
 - 2.22.74 PB 

Edward Hagen   H40 500 m 4
e
 - 46.71 PB 1500 m  5

e
 - 2.19.12 PB 

 
Ploegenachtervolging 6

e
 Nadine, Jerry, Dennis en Simon  

 
13 november 2011 Baanwedstrijd       Totaal 
  3

e
 Suzanne Bos DC1 500 m    50.66  1000 m  1.44.15  102.735 

  8
e
 Romy Mosch DC1 500 m    52.17 PB 1000 m  2.04.44  114.390 

18
e
 Inge Groenland DC1 500 m 1.03.60  1000 m  2.13.58 PB 130.390 

10
e
 Wesley Wild HC2 500 m    51.46 PB 1000 m  1.48.53 PB 105.725 

19
e
 Lars Beentjes HC2 500 m    56.31 PB 1000 m  1.58.61 PB 115.615 

  6
e
 Jerry Röling HB1 500 m    43.98 (ht) 1500 m  2.16.02    89.320 

13
e 
Jan Tol   HB1 500 m    44.69 PB 1500 m  2.22.00    92.023 

 
18 november 2011 IJskonijn-cup  
19

e
 Pleun van Lieshout DPB 700 m  1.34.43 PB 

12
e
 Tristan Hagen HPB 700 m  1.29.11 PB 

10
e
 Maartje Heine DPA 1000 m  2.00.74 PB 

12
e
 Pam Beentjes DPA 1000 m  2.12.27 PB 

14
e
 Kelly Tromp DPA 1000 m  2.17.07 PB 

 
27 november 2011 Clubwedstrijd 2-3       Totaal 
4

e
 Simon Wijte  HN4  500 m     43.61 1500 m  2 .16.59   89.140 

 
29 november 2011 Baanwedstrijd       Totaal 
10

e
 Suzanne Bos  DC1 500 m     52.40 1000 m  1.44.47  104.635 

11
e
 Romy Mosch DC1 500 m     53.04 1000 m  1.54.62 (mv)     110.490 

      Inge Groenland DC1 500 m 1 .03.28   
26

e
 Lindy Huiberts DC2 500 m 1 .09.04 PB       1000 m  2 .25.92 (ht)     142.000   

 
HEERENVEEN SCHAATSCIRCUIT 
7 december 2011 
Simon Wijte  HN4 500 m     41.64 1500 m  2.03.38 PB 
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De hele reportage is te zien op onze website: 

www.ijsclubkeesjongert.nl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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Verzameld door onze correspondent in Uitgeest, Frank Verbrugge. 
 
08-10-11 Deventer Openingswedstrijd voor overdekking ijsstadion  

1
e
 Divisie Heren 75 rnd (68/1) 0:40:39 uur (gemiddeld 32,5 sec) 44,3 km/h 

34
e
 (69) Axel Koopman (Romex Restate) 

10-10-11 Haarlem Marathoncompetitie 1
e
 wedstrijd 

D 30 rnd (27/1) 0:19:41 uur (gemiddeld 39,4 sec) 34,3 km/h  
13

e
 (30) Astrid Borst 

C1 44 rnd (19/1) 0:26:02 uur (gemiddeld 34,5 sec) 38,0 km/h 
15

e
 (44) Kim van Duivenvoorde en 18

e
 (27) Jos Niesten 

C2 30 rnd (19/1) 0:18:08 uur (gemiddeld 36,6 sec) 37,2 km/h 
5

e
 (27) Simon Wijte    

15-10-11 Amsterdam KPN Marathon Cup 1  
1

e
 Divisie Heren 100 rnd (80/1) 0:53:56 uur (gemiddeld 32,4 sec) 44,5 km/h 

31
e
 (89) Axel Koopman  

17-10-11 Haarlem Marathoncompetitie 1
e
 wedstrijd 

M1 45 rnd (33/4) 0:27:20 uur (gemiddeld 36,4 sec) 39,5 km/h 
1

e
 (45) Edward Hagen, 2

e
 (45) Ronald Pletting, 25

e
 (39) Theo van Lieshout  

en 27
e
 (39) Erwin de Vries 

Twee KJ-ers in de top, het wordt vast een mooi seizoen.  
M2 35 rnd (45/3) 0:22:25 uur (gemiddeld 38,4 sec) 37,5 km/h 
16

e
 (35) Stephan Ottenhoff, 29

e
 (35) André Broere, 33

e
 (35) Martin Huisman en  

39
e
 (26) Gerard Kool 

M3  25 rnd (57/6) 0:16:48 uur (gemiddeld 40,3 sec) 35,7 km/h 
27

e
 (25) Jan Niesten, 30

e
 (25) Duco Luijt, 42

e
 (25) Cor Duin, 46

e
 (25) Kees Brasser, 

52
e
 (22) Benedikt Overtoom en 55

e
 (16) René Welboren    

22-10-11 Heerenveen KPN Marathon Cup 2  
1

e
 Divisie Heren 100 rnd (84/1) 0:53:39 uur (gemiddeld 32.2 sec) 44,7 km/h 

18
e
 (100) Axel Koopman  

Een massasprint van 61 man en Axel haalde zijn eerste punt en staat in het 
tussenklassement op de 27

e
 plaats. In het jongerenklassement is hij elfde met 8 punten.  

24-10-11 Haarlem Marathoncompetitie 2
e
 wedstrijd 

C2 30 rnd (21/1) 0:20:08 uur (gemiddeld 40,3 sec) 38,1 km/h 
7

e
 (27) Simon Wijte   

D 30 rnd (21/1) 0:20:08 uur (gemiddeld 40,3 sec) 35,8 km/h  
8

e
 (30) Astrid Borst 

Astrid en Simon zijn het seizoen goed begonnen. 
28-10-10 Alkmaar Gewestelijk 6 banentoernooi 1

e
 wedstrijd 

Masters 50 rnd (70/3) 0:29:12 uur (gemiddeld 35,0 sec) 41,1 km/h 
28

e
 (44) Ronald Pletting, 64

e
 (44) Theo van Lieshout en 68

e
 (44) Erwin de Vries 

Dames 35 rnd (27/1) 0:22:14 uur (gemiddeld 38,1 sec) 37,8 km/h 
16

e
 (35) Kim van Duivenvoorde  

29-10-11 Utrecht KPN Marathon Cup 3  
1

e
 Divisie Heren 100 rnd (90/1) 0:55:24 uur (gemiddeld 33,2 sec) 43,3 km/h 

20
e
 (94) Axel Koopman  

31-10-11 Haarlem Marathoncompetitie 2
e
 wedstrijd 

M2 35 rnd (56/3) 0:22:05 uur (gemiddeld 37,9 sec) 35,7 km/h 
21

e
 (35) Gerard Kool, 34

e
 (35) André Broere en 41

e
 (35) Stephan Ottenhoff 

M3 24 rnd (78/12) 0:15:40 uur (gemiddeld 39,2 sec) 34,5 km/h 
9

e 
(24) Ton de Ruyter, 26

e 
(24) Jan Hartman, 30

e
 (24) Jan Niesten, 31

e
 (24) Duco Luijt, 

41
e
 (24) Nico Pronk, 42

e
 (24) Cor Duin, 56

e
 (22) Mark Andringa, 66

e
 (19) Eduard de 

Vilder, 68
e
 (17) Arno de Ruijter, 69

e
 (17) Kees Brasser, 76

e
 (13) René Welboren en  

77
e
 (13) Piet Ruiter 

M1 45 rnd (35/3) 0:27:03 uur (gemiddeld 36,1 sec) 37,4 km/h 
3

e
 (43) Edward Hagen,12

e
 (43) Ronald Pletting en 27

e
 (43) Theo van Lieshout 

04-11-10 Den Haag Gewestelijk 6 banentoernooi 2
e
 wedstrijd 

Masters 50 rnd (66/1) 0:28:42 uur (gemiddeld 34,4 sec) 41,8 km/h 
60

e
 (40) Theo van Lieshout  
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Dames 35 rnd (28/1) 0:21:35 uur (gemiddeld 37,0 sec) 38,9 km/h 
20

e
 (33) Kim van Duivenvoorde.   

05-11-11 Eindhoven KPN Marathon Cup 4  
1

e
 Divisie Heren 100 rnd (82/1) 0:57:07 uur (gemiddeld 34,3 sec) 42,0 km/h 

59
e
 (92) Axel Koopman  

07-11-11 Haarlem Marathoncompetitie 3
e
 wedstrijd 

C2 30 rnd (23/1) 0:18:26 uur (gemiddeld 36,9 sec) 39,1 km/h 
16

e
 (25) Simon Wijte   

D 30 rnd (21/1) 0:19:06 uur (gemiddeld 38,2 sec) 37,7 km/h  
13

e
 (30) Astrid Borst 

C1 45rnd (20/1) 0:26:15 uur (gemiddeld 35,0 sec) 41,1 km/h 
20

e
 (14) Jos Niesten 

09-11-11 Amsterdam  Gewestelijk 6 banentoernooi 3
e
 wedstrijd 

Masters 50 rnd (93/3) 0:29:10 uur (gemiddeld 35,0 sec) 41,1 km/h 
14

e
 (50) Edward Hagen, 30

e
 (35) Ronald Pletting en 90

e
 (17) Theo van Lieshout  

Dames 35 rnd (25/1) 0:21:19 uur (gemiddeld 36,5 sec) 39,4 km/h 
25

e
 (11) Kim van Duivenvoorde   

12-11-11 Den Haag De Uithof Bokaal KPN Marathon Cup 5  
1

e
 Divisie Heren 100 rnd (85/1) 0:55:34 uur (gemiddeld 33,3 sec) 43,2 km/h 

12
e
 (85) Axel Koopman  

14-11-11 Haarlem Marathoncompetitie 3
e
 wedstrijd 

M3  25 rnd (75/10) 0:15:59 uur (gemiddeld 38,4 sec) 37,5 km/h 
3

e 
(25) Ton de Ruyter, 21

e
 (25) Harold Muskee, 27

e
 (25) Jan Niesten,  

35
e
 (25) Mark Andringa, 48

e
 (19) Arjan Dekker, 57

e
 (16) Arno de Ruijter,  

59
e
 (16) Duco Luijt, 66

e
 (15) Piet Ruiter, 68

e
 (15) Eduard de Vilder en  

75
e
 (8) René Welboren  

M1 45 rnd (32/3) 0:22:05 uur (gemiddeld 37,9 sec) 38,0 km/h 
1

e
 (45) Edward Hagen, 20

e
 (41) Theo van Lieshout en 21

e
 (41) Erwin de Vries 

M2 35 rnd (46/3) 0:22:05 uur (gemiddeld 37,9 sec) 38,0 km/h 
19

e
 (35) Gerard Kool, 21

e
 (35) Stephan Ottenhoff en 39

e
 (35) André Broere  

19-11-11 Haarlem Jan van der Hoorn Schaatssport Marathon KPN Marathon Cup 6  
1

e
 Divisie Heren 100 rnd (86/1) 0:55:03 uur (gemiddeld 33,0 sec) 43,6 km/h 

24
e
 (945) Axel Koopman  

20-11-11 Utrecht Gewestelijk 6 banentoernooi 4
e
 wedstrijd 

Masters 50 rnd (61/3) 0:29:05 uur (gemiddeld 34,9 sec) 41,2 km/h 
39

e
 (44) Ronald Pletting, 42

e
 (44) Theo van Lieshout en 49

e
 (44) Erwin de Vries 

Dames 35 rnd (20/1) 0:21:53 uur (gemiddeld 37,5 sec) 38,4 km/h 
6

e
 (35) Kim van Duivenvoorde   

21-11-11 Haarlem Marathoncompetitie 4
e
 wedstrijd 

D 30 rnd (18/1) 0:19:34 uur (gemiddeld 39,1 sec) 36,8 km/h  
8

e
 (30) Astrid Borst 

C1 46rnd (19/1) 0:26:34 uur (gemiddeld 34,7 sec) 41,6 km/h 
19

e
 (14) Kim van Duivenvoorde 

C2 30 rnd (22/1) 0:19:03 uur (gemiddeld 38,1 sec) 37,8 km/h 
13

e
 (30) Jos Niesten   

26-11-11 Tilburg KPN Marathon Cup 7  
1

e
 Divisie Heren 100 rnd (85/1) 0:55:34 uur (gemiddeld 33,3 sec) 43,2 km/h 

12
e
 (85) Axel Koopman  

27-11-11 Haarlem Gewestelijk 6 banentoernooi 5
e
 wedstrijd 

Masters 50 rnd (81/4) 0:28:75 uur (gemiddeld 34,7 sec) 41,5 km/h 
37

e
 (44) Ronald Pletting, 62

e
 (44) Erwin de Vries, 67

e
 (44) Theo van Lieshout  

en 79
e
 (14) Edward Hagen 

Dames 35 rnd (21/1) 0:22:02 uur (gemiddeld 37,8 sec) 38,1 km/h 
4

e
 (35) Kim van Duivenvoorde  

28-11-11 Haarlem Marathoncompetitie 4
e
 wedstrijd 

M1 45 rnd (34/4) 0:27:45 uur (gemiddeld 37,0 sec) 36,5 km/h 
4

e
 (45) Edward Hagen, 12

e 
(45) Ronald Pletting, 24

e
 (45) Erwin de Vries 

en 25
e
 (45) Theo van Lieshout 

M2 35 rnd (54/1) 0:21:55 uur (gemiddeld 37,5 sec) 35,9 km/h 
35

e
 (35) André Broere 
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M3  25 rnd (65/7) 0:16:32 uur (gemiddeld 39,7 sec) 34,0 km/h 
15

e
 (25) Harold Muskee, 33

e
 (25) Mark Andringa, 37

e
 (25) Jan Niesten,  

39
e
 (25) Duco Luijt, 41

e
 (25) Cor Duin, 55

e
 (19) Nico Pronk, 59

e
 (18) Kees Brasser, 

62
e
 (10) Piet Ruiter en 65

e
 (2) Eduard de Vilder 

29-11-11 FlevOBokaal 1 voor regionale rijders en rijdsters 
Dames 27 km (18/1) 1:00:41 uur (606.8 sec) 26,7 km/h 
9

e
 Kim van Duivenvoorde   

30-11-11 Amsterdam Gewestelijk kampioenschap 
D 35 rnd (25/1) 0:20:25 uur (35,0 sec) 41,1 km/h 
19

e
 (35) Kim van Duivenvoorde 

Heren ABC 100 rnd (47/1) 0:55:01 uur (33,0 sec) 43,6 km/h 
28

e
 (89) Axel Koopman 

03-12-11 Assen KPN Marathon Cup 8  
1

e
 Divisie Heren 100 rnd (78 /1) 0:54:49 uur (gemiddeld 32,9 sec) 43,8 km/h 

35
e
 (94) Axel Koopman  

05-12-11 Haarlem Marathoncompetitie 5
e
 wedstrijd 

C2 30 rnd (23/1) 0:18:11 uur (gemiddeld 36,4 sec) 39,6 km/h 
9

e
 (27) Jos Niesten   

D 30 rnd (22/1) 0:19:14 uur (gemiddeld 38,5 sec) 37,4 km/h  
6

e
 (30) Astrid Borst 

10-12-11 Amsterdam KPN Marathon Cup 9  
1

e
 Divisie Heren 100 rnd (88/1) 0:54:29 uur (gemiddeld 32,7 sec) 44,1 km/h  

18
e
 (89) Axel Koopman  

12-12-11 Haarlem Marathoncompetitie 5
e
 wedstrijd Kerstbrodenmarathons 

M2 35 rnd (58/2) 0:22:27 uur (gemiddeld 38,5 sec) 35,2 km/h 
26

e
 (35) Gerard Kool en 54

e
 (33) Martin Huisman  

M3  25 rnd (69/12) 0:16:16 uur (gemiddeld 39,0 sec) 34,7 km/h 
17

e
 (22) Harold Muskee, 18

e
 (22) Jan Niesten, 29

e
 (22) Benedikt Overtoom,  

33
e
 (22) Mark Andringa, 38

e
 (22) Duco Luijt, 44

e
 (22) Cor Duin,  

46
e
 (22) Arno de Ruijter, 51

e
 (22) Arjan Dekker, 58

e
 (22) Kees Brasser,  

64
e
 (18) Piet Ruiter, 67

e
 (17) René Welboren en 69

e
 (8) Eduard de Vilder 

M1 45 rnd (28/3) 0:27:53 uur (gemiddeld 37,2 sec) 36,4 km/h 
4

e
 (45) Edward Hagen, 10

e 
(45) Ronald Pletting, 20

e
 (45) Theo van Lieshout en  

23
e
 (45) Erwin de Vries 

16-12-11 Alkmaar Gewestelijk 6 banentoernooi 6
e
 wedstrijd 

Dames 35 rnd (19/1) 0:21:26 uur (gemiddeld 36,7 sec) 39,2 km/h 
13

e
 (35) Kim van Duivenvoorde 

Masters 50 rnd (76/3) 0:30:13 uur (gemiddeld 36,3 sec) 39,7 km/h 
48

e
 (44) Ronald Pletting, 70

e
 (44) Erwin de Vries en 71

e
 (44) Theo van Lieshout  

17-12-11 Breda KPN Marathon Cup 10  
1

e
 Divisie Heren 100 rnd (80/1) 0:53:59 uur (gemiddeld 32,4 sec) 44,5 km/h 

14
e
 (100) Axel Koopman  
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         Meer foto‟s staan op onze website: 
         www.ijsclubkeesjongert.nl 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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 Wedstrijdkalender 2011/2012    

Datum van tot Soort Categorie Afstand Jury 

di 27-12-2011 17:30 19:00 Clubwedstrijd  Jun B-Jun A-Neo-Sen-Mas 500-1500 of (500)-3000   

vr 30-12-2011 16:30 19:00 Clubwedstrijd  Jun C-Jun B-Jun A-Neo-Sen-Mas 100-300 of 500-1500 Gr 2 

za 31-12-2011 8:30 11:30 Jan van Gennip Jeugd-Toernooi Pupillen 100 - 300   

Januari             

vr 06-01-2012 16:30 19:00 Pupillen wedstrijd Pupillen Ploegenachtervolging   

zo 08-01-2012 20:30 23:00 Clubwedstrijd  Jun B-Jun A-Neo-Sen-Mas 
500-1000 of 500-1500 of (500)-
3000   

wo 11-01-2012     Heerenveen wedstrijd IJs- en clubfaciliteitenrijders op uitn     

vr 13-01-2012 16:30 19:00 Baanwedstrijd Jun C 500-1000/1500   

zo 15-01-2012 17:30 19:00 Jeugdmarathon       

zo 15-01-2012 21:30 23:00 Clubwedstrijd  Neo-Sen-Mas 500-1500   

vr 20-01-2012 16:30 19:00 Pupillen wedstrijd Pupillen 500 + bonus   

zo 22-01-2012 17:30 20:00 Clubwedstrijd  Jun C-Jun B-Jun A 500-1500 Gr 2 

vr 27-01-2012 16:30 19:00 Pupillen wedstrijd Pupillen B t/m F 700, A 1000    

zo 29-01-2012 21:00 23:00 Clubwedstrijd  Jun C-Jun B-Jun A 500-1000 Gr 2 

Februari             

vr 03-02-2012 16:30 19:00 Clubwedstrijd  Pup - Jun C 100-500 of 500-1000   

zo 05-02-2012 17:30 19:00 Jeugdmarathon       

vr 10-02-2012 16:30 19:00 Baankampioenschap Pupillen + Jun C op uitnodiging   Gr 2 

za 11-02-2012 17:00 23:00 Kees Jongert Bokaal Op uitnodiging   KJ 

zo 12-02-2012 19:30 23:00 Baankampioenschap Jun B+A - Neo - Sen - Mas     

di 14-02-2012 17:30 19:00 Clubwedstrijd  Jun B- Jun A 500-1500   

vr 17-02-2012 16:30 19:00 Pupillen wedstrijd Pupillen ouder en kind 300 - estafette   

zo 19-02-2012 20:30 23:00 Clubwedstrijd  Jun C-Neo-Sen-Mas 
500-1000 of (500)-3000 of 5000 
of 10000  Gr 2 

vr 24-02-2012 16:30 19:00 Clubwedstrijd  Pup-Jun C-Jun B-Jun A 100-500 of 500-1000   

zo 26-02-2012 17:30 19:00 Gewestelijke wedstrijd Junioren C, op uitnodiging 500 - 1500m   

zo 26-02-2012 19:30 23:00 Clubwedstrijd Jun A - Neo - Sen - Mas 500-1500 of 500-3000   

Maart             

ma 05-03-2012 21:30 23:00 Kampioenschap van Haarlem Alle deelnemers marathon competities     

di 06-03-2012 17:30 19:00 Clubwedstrijd  Pup-Jun C-Jun B-Jun A 100-500 of 500-1000 Gr 2 

do 08-03-2012     Heerenveen wedstrijd IJs- en clubfaciliteitenrijders op uitn     

vr 09-03-2012 16:30 19:00 Pupillen wedstrijd Pupillen Allround 1e dag   

ma 12-03-2012     Pupillen wedstrijd Pupillen Allround 2e dag   
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