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De jaarvergadering was weer goed bezocht. Alle
bestuursleden hadden hun presentaties goed voorbereid,
zodat een goed beeld werd gegeven van de
bijzonderheden van het afgelopen jaar. Chapeau daarvoor
en het geeft weer eens temeer aan hoe groot de
betrokkenheid en inzet van het bestuur is om gezamenlijk
met de leden doelen te verwezenlijken. Verder heeft het
bestuur een verjonging ondergaan door de komst van
Ineke Castricum als ledensecretaris en Mieke Heine als
voorzitter van de Evenementencommissie. Wat in het
bedrijfsleven vaak niet lukt, slagen wij er wel in om dames
in ons bestuur te krijgen. Oeps… wij moeten er wel voor
waken dat de dames niet de overhand krijgen, momenteel
is de stand 4 dames en 6 heren. 
e
Daarnaast twee hoogtepunten in de vergadering. Als 1 was het Ben Limmen die als ijsmeester/commissaris landijsbaan afscheid nam van zijn taak. Sinds wij de baan in Heemskerk hebben, vervulde Ben
deze taak met verve. Ben hield zijn zaken goed in de gaten en wist precies wat nodig was om de baan
van een goede ijsvloer te voorzien en dat is bij een natuurijsbaan bepaald niet gemakkelijk. Vanwege zijn
grote verdiensten voor de club werd Ben tot erelid benoemd. Zijn taak op de landijsbaan wordt nu
overgenomen door Cor Enthoven, die na een 18-jarig dienstverband als voorzitter van de evenementencommissie van functie ruilde.
Vervolgens werd Ben Verduin als lid van verdienste benoemd, vanwege zijn grote verdiensten als
speaker op de diverse ijsbanen bij de marathon- en langebaanwedstrijden, maar ook tijdens wieler- en
skeelerwedstrijden. Ben heeft in deze rol heel veel betekend voor onze club.
Of dit seizoen een ijswinter gaat brengen blijft afwachten. De kou die wij tot nu toe hebben gehad geeft
hoop, ook de prachtige foto in de krant van 30 november die Jos maakte van onze dichtgevroren ijsbaan.
Laten wij hopen dat dit een voorbode is van een mooie en strenge ijswinter.
De feestdagen staan weer voor de deur. Ik wens jullie allemaal een heel sportief, gelukkig en vooral
gezond 2017. De nieuwjaarsreceptie is dit jaar vanwege het Egmondweekeind (mountainbiken en halve
marathon) wat later dan normaal. Ondanks dit hoop ik dat onze nieuwjaarsreceptie op 14 januari weer
een succes wordt.
Groeten, Nico

Een gloednieuwe Doorloper met een nieuwe columnist. Good old Ko toe de Start had geen inspiratie
meer en heeft cebetical ingelast. Wij moeten het helaas voorlopig zonder zijn avonturen doen.
Op de website www.ijsclubkeesjongert.nl staat alle informatie over onze evenementen. En natuurlijk vind
je er een versie van de Doorloper met kleurenfoto’s. Er is ook een facebookpagina voor IJsclub Kees
Jongert. Deze pagina is alleen voor leden. Ben je lid van Kees Jongert en gebruik je facebook, dan kan
je je aanmelden als lid van de Kees Jongert pagina.
Wil je iets delen met de leden van je club? Een mooie foto, een bijzondere prestatie of een leuk
evenement? Mail het naar duingoedhart@ziggo.nl en je leest het in De Doorloper. DOEN!!
Groeten, Renée

Manon Mooij is al een tijdje geblesseerd aan haar knie en kan op dit moment niet schaatsen.
Freek Hillebrand ging onderuit met zijn MTB en brak zijn sleutelbeen. Louk Behr dacht het vuil in de kliko
aan te stampen en ging met kliko en al onderuit. Gevolg: een gebroken pols. Peter Welp kreeg een stuur
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in zijn ribben en doet het even rustig aan. Henk de Ruiter kreeg klachten en heeft inmiddels een
pacemaker. Wij wensen alle pechvogels van harte beterschap en hopelijk snel weer op de schaats/fiets!

18 december
14 januari
11 februari
18 maart

MTB tocht (zie details op pagina 14)
nieuwjaarsreceptie
KJ-bokaal
einde-seizoensborrel

Aanwezig: 29 leden
1. Opening
De voorzitter, Nico Pronk, opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de leden van
verdienste en de ereleden. Jos en Lida Niesten worden bedankt voor de gastvrije ontvangst in het
clubhuis, op deze avond en tijdens vele andere activiteiten.
2. Notulen voorgaande vergadering:
Akkoord.
3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Samengevat in punt 4 van de agenda.
4. Jaarverslag van de secretaris (Benedikt Overtoom)
De inkomsten van de KNSB zijn gedaald en drastische maatregelen zijn nodig om de toekomst van de
bond te verzekeren. De dalende belangstelling voor het schaatsen en de perikelen bij de KNSB hebben
ook zijn weerslag op het Gewest NHU. De gedaalde verkoop van abonnementen en deelname aan
wedstrijden dreigen ook daar tot ontsporing van de financiën.
4.1. Lidmaatschap KNSB
Ons lidmaatschap bestaat tegenwoordig uit een Basislidmaatschap (€ 200,- p/j) en de module Sport
Wedstrijd >20 licenties (€ 250,- p/j). De jaarlijkse afdracht per actief sportend lid boven de 18 jaar is
gestegen van € 5,00 naar € 7,50.
4.2. Licenties en abonnementen
De prijs van abonnementen blijft gelijk maar een licentie is met een stijging van 18% fors duurder
geworden.
4.3. Ontwikkelingen Gewest-NHU en BC-Haarlem
Het Gewest bezuinigt op ijsuren, evenementen, personeel en selecties. Verder wordt eenmalig ingeteerd
op het vermogen van het gewest. Hierdoor blijven de prijzen van abonnementen gelijk. Er moeten
maatregelen worden getroffen om het schaatsen betaalbaar te houden. Daarvoor is een herziening van
de aanpak van Gewest/Baancommissies/ijsclubs nodig. Er is een overleg ingesteld met het Gewest NHU
en afvaardigingen van de clubs per ijsbaan.
4.4. Ledenbestand (Ineke)
Jacqueline van Lieshout heeft het ledensecretariaat in de loop van het jaar overgedragen aan Ineke
Castricum. Er is er weer een lichte daling van het aantal leden, naar een totaal van 305 inclusief
donateurs. Het aantal recreatieschaatsers is licht gegroeid, maar bij de licentiehouders is een forse
daling. In het bijzonder bij de jeugd (pupillen en junioren). Wij hopen dat er weer jonge schaatsers
bijkomen vanuit het schoolschaatsen.
4.5. Skeelerbaan (Jos & Nico)
Overleg met STG Zaanstreek en wethouders van Zaandam en Heemskerk leverde geen hoge
verwachtingen. KJ blijft de Gemeente herinneren aan de gemaakte afspraak voor de aanleg van een
skeelerbaan.
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5. Jaarverslagen commissies
5.1. Technische Commissie (Astrid de Graaf)
Trainingen:
Onze trainers staan wekelijks voor jullie klaar. Zij geven conditietraining aan de jeugd, wedstrijdschaatsers en recreanten. In de winter zijn er ijstrainingen op maandag voor de wedstrijdrijders en op
dinsdag voor de recreanten. Met nieuwe aanwas vanuit het schoolschaatsen moet dit naast veel
schaatsplezier leiden tot goede resultaten in de wedstrijden en deelname op hoog niveau. Zo trainen
Luc Heine en Eshney van Balen bij de baanselectie en komt Axel Koopman weer uit voor Skate4air in de
topcompetitie.
Winnaars Clubkampioenschappen:


Langebaan: Merel Pletting en Jaap Zonneveld (Pupillen), Stefan Roovers (Junioren C),
Maartje Heine en Tristan Hagen (Junioren B), Luc Heine (Junioren A), Jerry Roling (Neo
Senioren), Esther Pletting en Simon Wijte (senioren) en Astrid Borst en Rem Bakker (Masters)



Marathon: Helaas hadden wij geen club-avond in Haarlem.

Clubrecords
Veel clubrecords zijn scherper gesteld door Luc Heine, Marjon de Wit en Simon Wijte.
Jos Niesten Trofee: Tristan Hagen.
Henk Achterberg bokaal: Jacqueline van Lieshout.
5.2. Commissie Schoolschaatsen (André)
Deelname bestaat dit jaar uit 40 meisjes en 33 jongens. Dat is iets minder dan vorig jaar. Het seizoen
wordt op 20 december afgesloten met de feestelijke uitreiking van de schaatsvaardigheidspaspoorten in
dansschool La Passe en op 24 december volgen nog wedstrijden over 100 meter. We hopen op
doorstroming naar de KNSB-training op maandagavond.
5.3. Evenementen Commissie (Cor Enthoven)
Het jaarverslag van de Evenementencommissie werd voorgedragen door Mieke Heijne. Zij zal het stokje
van Cor overnemen.
MTB toertocht voor het goede doel (8 november) met de Stichting Wielercomité Heemskerk en de
Stichting ProKids IJmond. Zo’n 300 mountainbikers brachten in totaal 2.500 euro op voor de Stichting
Ons Huis Heemskerk Respijtzorg. Naast deze MTB-tocht reden we op 20 december en 19 maart nog
een tocht in clubverband.
De Kees Jongert Bokaal 27 februari 12 clubs streden voor de 32ste keer om deze fel begeerde bokaal.
Het toernooi liep weer als een geoliede machine.
Op 10 april sprongen 28 deelnemers op de racefiets voor een ritje naar Abcoude. Een week later kon
er vanuit het clubhuis worden gestart voor de ronde van Noord Holland waar ook veel KJ-leden aan
deelnamen.
De RABO fietsdag in mei. We waren dit jaar voor het eerst stempelplaats in de route, waardoor de
kantine een leuke verdienste had. De leden hadden € 350,- bij elkaar gefietst.
4 september de Assumburgloop met 84 deelnemers aan de start.
22 september een fietstoertocht naar het voormalige eiland Wieringen. Henk de Ruiter vertrok met
de buffels en een half uurtje later vertrokken Jos en Cor met een groep. Een lekker bakkie met een punt
in de ‘Zingende Wielen’ en terug een straf windje tegen.
Hans Röling lid is geworden van de Evenementencommissie. Een verjonging waar we erg blij mee zijn.
5.4. Landijssbaan (Ben Limmen)
Ben kijkt als scheidend ijsmeester terug op een winter zonder natuurijs. Toen Ben deze taak op zich
nam, verzamelde hij gaandeweg een schare vrijwilligers om zich heen. Deze zelfwerkzaamheidsploeg
groeide uit tot wel 20 personen die maandelijks bijeenkomen voor schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en een gezellig bakkie koffie. Van de jaren met natuurijs hebben we veel geleerd en met een
nieuw besturingssysteem voor de pompen zullen binnenkort alle kinderziektes verholpen zijn. Ben draagt
het stokje van de ijsmeester over aan Cor Enthoven en bedankt alle medewerkers voor het in hem
gestelde vertrouwen.
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RIJWIEL SPECIAALZAAK
Rijksweg 137
1906 BG LIMMEN
www.krooneliefting.nl
Telefoon algemeen 072-5051239
Telefoon werkplaats 072-5052269
o.a. Batavus – Gazelle - Koga Miyata - Giant

ONTSTOPPINGSBEDRIJF

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

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

De Doorloper

Rijksstraatweg 129
1969 LD Heemskerk
tel: 0251 - 237039

www.mauriceversteyne.nl
mobiel: 06 - 54 78 54 84

Een tuin van Maurice Versteyne staat voor
Stijl en Klasse met een Persoonlijke Uitstraling.
Hierdoor is voor iedereen een droomtuin te realiseren.
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Mart Kos stelt voor Ben Limmen te benoemen tot Erelid van de
vereniging. Ben ontvangt deze onderscheiding voor zijn veelzijdige en
langdurige verdienste voor de club, als trainer en als ijsmeester en
beheerder van de landijsbaan.
Jaarverslag van de Penningmeester (Wil Wijte)
5.5. Financieel overzicht
Wil licht het exploitatieoverzicht en de vermogensopstelling toe. Er
zijn geen vragen.
5.6. Verslag kascontrolecommissie (Freek Hillebrand)
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Henk de Ruiter
(reserve/voorzitter) en Mart Kos (assistent). In afwezigheid van Henk,
doet Mart verslag. De vergadering verleent decharge aan de
penningmeester voor de gevoerde administratie.
5.7. Verkiezing kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie zal volgend jaar bestaan uit Mart Kos
(voorzitter), Hans de Boer (assistent) en Frank Verbrugge (reserve).
6. Bestuursverkiezing
Renée Duin, Jacqueline van Lieshout, Cor Enthoven, Ben Limmen en
André Kieftenbelt zijn aftredend. Jacqueline en Ben stellen zich niet
verkiesbaar. Het bestuur draagt voor: Renée Duin (Redactie), Andre Kieftenbelt (Schoolschaatsen),
Ineke Castricum (Ledensecretaris), Cor Enthoven (Commissie landijsbaan/ijsmeester) en Mieke Heine
(Evenementencommissie). De vergadering stemt in met de benoeming van de voorgedragen
bestuursleden.
7. Mededelingen van de voorzitter:
Geen.
8. Rondvraag





Bert Verduin nodigt iedereen uit om de landelijke Marathon te
Haarlem op 19 november te bezoeken en vraagt KJ weer
vrijwilligers te leveren voor de functie van bochtencommissarissen etc.
Hans de Boer vraagt om het verkiezingsschema aan te passen
zodat de vervanging/herverkiezing op regelmatiger basis zal
geschieden.
Jos Niesten geeft aan dat vrijwilligers nodig zijn voor het
clubhuis bij evenementen, ook als er geen natuurijs is. Hij
hoopt dat zich vaker vrijwilligers voor evenementen melden,
zoals bij de Rabo fietsdag.

Tot slot wordt Ben Verduin bedankt voor zijn rol als speaker bij de
KJ-bokaal, de skeelercompetitie Noord-Holland en de
Marathoncommissie. Bij de KJ-bokaal is het nu de beurt aan de
volgende generatie en als dank voor de jarenlange bijdrage wordt
Ben benoemd tot lid van verdienste van onze ijsclub.
9. Sluiting
Foto rechtsboven: Mart Kos speldt de onderscheiding op bij
Ben Limmen.
Foto rechtsonder: Nico Pronk voorziet Ben Verduin van de
versierselen.
Foto links: de nieuwe bestuursleden,
ledensecretaris Ineke Castricum (links) en de voorzitter van de
Evenementencommissie Mieke Heine (rechts).
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Te koop:
KJ schaatsbroek (maat XS) en jas (maat S) te koop voor € 50.
Arno de Ruijter, telefoon 06-53256428
2 paar Viking vaste schaatsen, maat 41 met slijptafel.
MTB
Prijs nader overeen te komen.
Bob Müller, telefoon 02510-221752
Skibox € 50,00.
Gerard Duin, telefoon 06-20352713

Omdat ik geen lid ben van Kees Jongert, zal ik mezelf eerst
even voorstellen. Ik ben Frank Zuurendonk, één van de
ijsmeesters van de baan in Haarlem. Getrouwd en 2 niet
schaatsende dochters. Ik werk nu al meer dan 28 jaar met veel
plezier bij de ijsbaan.
Maar dan ligt er op een dag een briefje op je bureau waarop
staat of je Renée even terug wil bellen? Nou denk je dan, nu
even niet! Het is namelijk eind september en we zijn volop bezig
met de voorbereidingen voor het nieuwe ijsseizoen. Dat is al
best wel druk en daar kwam dit jaar ook nog het plaatsen van een tent over de 30/60 baan bij.
Als het even kan schaats ikzelf op het late uur op de dinsdagavond. Dan kom je Renée vanzelfsprekend een keertje tegen, want Kees Jongert schaatst dan ook met een paar trainingsgroepen hun
rondjes. Na een paar rondjes samen met Renée, je snapt het al, zit je achter de laptop.
Dan, terugkomend op de drukke tijd in september. Wij, dat zijn dan de 4 ijsmeesters die het hele jaar
in dienst zijn van de ijsbaan, beginnen drie weken van tevoren met het schoonmaken van het hele
complex. Dit gebeurt met hogedrukspuiten. Hiermee spuiten we al het zomerstof en vuil van boarding,
pad rondom en betonbaan weg. Dan komt de voor ons belangrijke en zeker ook leuke ijsopbouw week
eraan.We controleren alle veiligheden en alarmsystemen die in de machinekamer aanwezig zijn om
2
de machines veilig te laten draaien. Daarna pompen we de CO (koelmiddel) weer geleidelijk de baan
in. Alle machines gaan dan weer draaien.Het hele weekend erop kan de betonbaan en alles
eromheen langzaam naar de nul graden worden gekoeld. Op maandag gaan we dan het eerste ijs
maken, langzaamaan zodat het een mooi hecht laagje wordt. Niet te dik, want in de avond willen we
deze laag ook nog wit maken. Dit ziet er fraai uit en reflecteert het zonlicht. Over het witkalk doen we
meteen een laagje ijs, anders beschadigt de witte laag. De dinsdag is gereserveerd voor de
wedstrijdstrepen. Een officiële landmeter meet alle start,- finishlijnen in, net als alle bochten. Deze
worden dus meter voor meter ingemeten. Dit moet ieder jaar omdat de baan altijd weer anders krimpt
en uitzet door het vriezen. De woensdag tot en met vrijdag hebben we dan om een mooie ijslaag op te
bouwen waar dan op kan worden geschaatst. Tussendoor komen er altijd weer andere klussen om de
hoek kijken.Dit jaar was er genoeg werk bij het bouwen van de tent over de middenbaan.
Een paar houten schotten die door het vriezen van hun plek zijn verschoven. Of heel simpel, een lamp
die er opeens mee stopt. Kortom altijd een hectische maar leuke week als ijsmeester.
Ik hoop hiermee een indruk te geven van onze ‘opbouw’ week.
Wat ik in mijn, haha wat klinkt dat sjiek, volgende column schrijf, weet ik natuurlijk nog niet.
Maar misschien krijg ik dat van nieuwsgierige Kees Jongertleden te horen.
En dat terwijl ik nu op het nieuws hoor dat er kan worden geschaatst op natuurijs!
Tot ziens op de ijsbaan en veel schaatsplezier!
Frank Zuurendonk
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ADRICHEM TRANSPORT
Lijndenweg 7
1948 ND BEVERWIJK
Telefoon 0251-229144
Telefax 0251-221858
E-mailadres: info@adrichem.com
Nationaal en international transport
inzameling van afval en reststoffen
en containerverhuur

VERKOOP/VERHUUR PROFESSIONELE LICHT & GELUIDSAPPARATUUR VOOR ORKEST - DISCO - CONCERT - OMROEP EVENEMENT- VERGADERING. TEVENS VERHUUR VAN PODIUMDELEN - GROOTBEELDVIDEO - AGGREGATEN.

De Trompet 1344
1967 DA HEEMSKERK
Telefoon: 0251-211622
Telefax: 0251-213126
E-mail: info@m-sound.nl

Er zijn twee plaatsen waar u lekker eet.
Bij u thuis en bij…….’OASE’!
Snackbar Oase
Arendsweg 2
Beverwijk
Telefoon 0251-225302
Maandag en dinsdag gesloten.
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Henk de Ruiter

De Trompet 2850

1.40.27

1967 DD HEEMSKERK
Tel. 0251-248844

Gerrit van Assendelftstraat 3
1961NH Heemskerk
Tel 0251-232813
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HOEK VAN HOLLAND - DEN HELDER EDITIE 2016
Zondag 30 oktober was het dan eindelijk weer zo ver, de langste strandrace ter wereld. Voor de een,
‘laat ik toch maar weer mee doen want het is toch wel iets speciaals’ en voor de ander een evenement
waar na maanden voorbereiding met smart naar is uitgekeken.
Maar wat de insteek ook was er stond weer een behoorlijk aantal leden van de IJsclub Kees Jongert
aan de start. Die start was dit jaar bijzonder vroeg want om 07.00 uur werden wij weggeschoten voor
de 138 km naar Den Helder. Vanwege het zeer vroege uur was een aantal deelnemers
zaterdagavond al met de trein vertrokken voor een overnachting vlak bij de start, maar gelukkig was er
ook nog een aantal chauffeurs/chauffeuses dat het geen probleem vond ook om 04.00 uit bed te
stappen en even op en neer te rijden naar de Hoek. De overgang van zomer- naar wintertijd gaf deze
keer gelukkig 1 uur tijdwinst. En dus werd het op de parkeerplaats net als vorige jaren weer een feest
van herkenning, nummers ophalen, vluchtige babbeltjes met bekenden en nog even bij de buren op
de banden drukken om te kijken of de druk in je eigen banden wel in orde is. Nog even snel een plasje
of hoger het duin op voor een nog grotere boodschap, bidons op de fiets en zakken vullen met
bananen, snelle jelles of ander krachtvoer. In het startvak kwamen wij de Hoek van Holland-slapers
tegen Martin Huisman, Mart Diemeer en Jan Hartman. Ondanks dat zij 2 uur langer hadden geslapen
dan de mannen die deze ochtend uit Heemskerk waren vertrokken, zagen zij er net zo witjes en met
strakke koppies uit als de vroege vogels. In het startvak nog een keer even zenuwachtig aan de
banden voelen van de buren. De meesten die aan de start stonden hadden de afgelopen weken
natuurlijk weer weinig getraind, waren ziek geweest, waren net ontslagen uit Heliomare of kwamen
terug van vakantie….. Toen het startschot viel was er weinig meer te merken van al die gebreken en
vreemde ziektes en rende iedereen zo snel mogelijk naar het harde gedeelte van het strand om daar
op de fiets te springen.

Bas Vosbergen

Jan Hartman in het zoggie van een… ja, een dame!

Henk de Ruiter

Martin Huisman (rechts)
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Willem Piet

Dick Beentjes op kop

Ik sta al zo'n 50 jaar aan de start van allerlei fiets- en/of loopevenementen en het zijn altijd dezelfde
verhalen voor de start van welk evenement waar dan ook. De eerste kilometers had ik het idee dat het
wel eens een goed strandje zou zijn, maar dat viel verderop toch weer tegen en waren het wederom
wisselende omstandigheden die door de een beter werden verteerd dan door de ander. Opvallend
veel deelnemers stonden met lekke banden langs het parcours. Van de KJ-deelnemers was Martin
Huisman wel het grootste slachtoffer; hij moest 3 x van de fiets en zijn eindtijd 4.41.28 was mede
daardoor verklaarbaar. Erwin de Vries moest 1 x van de fiets, zijn eindtijd 4.20.25 was zonder pech
ook aanzienlijk beter geweest. Bas Vosbergen stond na afloop ook niet te lachen na een dag met veel
tegenslag: 4.27.08. Tussen strandafgang IJmuiden en strandopgang Wijk aan Zee werd de wedstrijd
en dus ook de tijd geneutraliseerd verreden vanwege de werkzaamheden bij de sluizen. Er was
daarom genoeg tijd om te eten en drinken, voor een sanitaire stop of herstel aan het rijwiel (je zou hier
ook nog van fiets kunnen wisselen). En dan komt natuurlijk het moment waar je vanaf de start naar
hebt uitgekeken, de erehaag bij Heliomare van ik weet niet hoeveel familieleden en KJ-leden, een
stimulans om er nog 2 uur vol tegen aan te gaan. Bij de bekende badplaatsen veel publiek op het
strand en na de dijk het stuk strand waar ook door de vermoeidheid geen einde aan lijkt te komen.
Dan uiteindelijk bij de vlaggen waar wij het strand mogen verlaten en het bordje nog 1 km. Na de
finish komen de verhalen los van de glimlachende mannen die goed hebben gepresteerd. Dat waren
zeker de veteranen Jan Hartman 3.58.46, het strand is al jaren zijn domein en bovendien is hij vanaf
1 augustus met pensioen dus geen werkstress meer. Mart Diemeer 4.04.54, de man van de super
lange adem werkt ondertussen ook een dag minder om het conditiepeil te verhogen, maar ook de man
die steeds weer aan het innoveren is aan zijn fiets. En neem Willem Piet, voor de eerste keer
deelnemer aan de tocht op zijn gloednieuwe Imming. Meteen de winnaar van het klassement 60+ bij
de cyclo's; 4.21.19. De jeugdige 50+ers stonden ook tevreden te glimmen met de uitslag bij de
basisleden. Mark Andringa werd 17e in 4.07.37, Dick Beentjes werd 20e in 4.09.08 en
Theo van Lieshout werd 22e in 4.11.16, zodat met de uitslagen van deze junioren in de hand de
toekomst er toch rooskleurig uit blijft zien. Na het in ontvangst nemen van de wederom geweldige
herinneringspet (geef dan niets) en het nuttigen van de tomaten en/of erwtensoep zouden wij normaal
gesproken naar het station fietsen voor een gezellige
terugreis per NS. Met chips, borrelnootjes en noem
maar op. Maar ondanks dat er geen bladeren op de
rails lagen, het niet had gesneeuwd en er weinig
wind stond, reden er deze zondag geen treinen en
dus moesten wij met de verschillende auto's naar
huis, jammer maar helaas.
Henk de Ruiter, 4.26.34

De redactie kwam ook nog Sander van der Kolk (foto
rechts) 4.11.18 en Jan Gaal 5.36.57 tegen in de
uitslagen.
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Gespecialiseerd in het behandelen sportblessures.

Janneke Stolk

sportfysiotherapeute

Ellen van Wetering

sportfysiotherapeute

Heemskerkerweg 191
Tel 0251-239101
1945 TG Beverwijk
www.fysiobeverwijk.nl
fysiotherapie@fysiopmc.nl

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Lijnbaan 47 1969 ND HEEMSKERK
www.bevam.nl
telefoon 0251-240127
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Op zondag 18 december 2016 organiseert IJsclub Kees Jongert weer een mtb tocht.
Wij rijden deze tocht in clubverband en starten gezamenlijk om 09.00 uur vanuit ons clubhuis in
Park Assumburg. Zorg wel dat je een duinkaart meeneemt want we rijden een stuk door het duin.
Het is een clubgebeuren waarbij ook vrienden, familie en kennissen als introducé van harte welkom
zijn. Het is de bedoeling dat iedereen die mee wil ook mee kan.
Afhankelijk van deelname en individuele vaardigheden vertrekken er meerdere groepen. Elke
groep heeft een of meerdere voorrijders. De snelheid wordt per groep aangepast. De lengte van de
tocht is circa 40 km. De route volgt een afwisselend parkoers. Gedeeltelijk op de weg, over
onverharde polder- en boswegen, met hier en daar halfverharde zandpaden met klimmetjes en een
stuk strand.
Na afloop verzamelen we weer in ons clubhuis voor een kop soep en de traditionele nababbel.
Bovendien is er gelegenheid om de fietsen af te spuiten. Het inschrijfgeld is € 2,- (exclusief
duinkaart).

In het boek Vijftig jaar IJsclub Kees Jongert staat (bladzijde 22) dat Willem Aardenburg de ijsclub
oprichtte met zijn schaatsvrienden Jan Al, Jan Muijs, de gebroeders Jan en Leen Fenger en Joop
Broerse. Van de laatste wisten wij niet zeker of zijn naam klopte, het leek niet meer te achterhalen.
Sinds kort weten wij dat hij niet Joop Broerse heette, maar Jan Broerse.
JoNi en de redactie hadden een ontmoeting met mevrouw en dochter Els Broerse.
Jan kwam uit Assendelft en was de jongste uit een gezin met vier kinderen. Hij was altijd al een
schaatsliefhebber. Zo gauw er ijs was stond hij erop. Met zijn zwager Braas schaatste hij vele tochten.
Hij hield ook van voetbal, maar omdat hij maar één nier had mocht hij zelf niet voetballen en werd hij
keeperstrainer bij DEM. Hij is jaren vrijwilliger geweest bij DEM.
Jan ontmoette zijn vrouw tijdens een dansavond bij restaurant Eggers in Castricum. In zijn
verkeringstijd zat hij op de grote vaart. Omdat hij dienstplichting was, moest hij in dienst en werd
chauffeur. Hij lag in Oirschot, net als Jos Niesten.
Met zijn gezin woonde hij op de Westerhoutweg in Velsen. Later verhuisden zij naar de Cornelis
Matersweg in Beverwijk.
Na de grote vaart werkte Jan een paar jaar in de cokes, bij Cap Timmer. Begin jaren zestig kwam hij
bij Van Vuuren in dienst. Eerst op de vrachtwagen en daarna als uitvoerder. Hij heeft 21 jaar bij Van
Vuuren gewerkt. Zijn vrouw werkte bij de familie Van Vuuren in de huishouding. Als er vorstverlet was
kon hij lekker schaatsen. Zijn schaatsmaten uit die tijd waren onder andere Ab Geldermans en de
Gerard Pengers. Hij vergaarde heel wat medailles van allerlei schaatstochten. Voor de Elfstedentocht
van 1973 had hij een startbewijs, maar door ziek en zeer ging de tocht voor hem niet door.
Door Piet van Vuuren kwam hij bij de ijsclub terecht. Van 1964 tot 1968 zat Jan in het bestuur. In 1968
stapte het grootste deel van het bestuur op. De penningmeester (Muijs) moest opstappen omdat hij
het geld voor andere zaken had gebruikt. Fenger, Doever en Jan stopten ook als bestuurslid.
Omdat het huis aan de Cornelis Matersweg flink moest worden verbouwd, meldde Jan zich bij de
strooidienst om een extra centje te verdienen. ’s Nachts moest hij strooien en met de verbouwing erbij
werd het allemaal teveel, dus stopte hij bij de ijsclub.
Jan en zijn vrouw kregen twee kinderen, een zoon Peter en een dochter Els. Beiden zijn geen
schaatsers. Zijn dochter was twee jaar, kon net een beetje lopen en toen het ging vriezen, bond Jan
haar een paar schaatsen onder. Achter een stoel schaatste zij met haar vader door het
Westerhoutbos naar het Rennewie in Velsen Noord. Jan vond het heerlijk om kinderen te leren
schaatsen. Helaas hadden zijn eigen kinderen er geen plezier in. Hoe grappig is het dan dat zijn
kleinzoon Sean het wel heel leuk vond en zelfs een aantal jaren bij Kees Jongert heeft geschaatst. Op
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de oude schaatsen van zijn opa! En hoe klein is de wereld……Sean woont samen met Evelien
Maalman, ook een oud KJ-lid.
Jan heeft dit zelf niet meer meegemaakt. Hij is door een
ongeval op zijn werk omgekomen. Hij was aan het werk in
een nishut. Zijn collega’s waren steltonplaten aan het
plaatsen en Jan had als taak om te controleren of het
goed ging. Omdat de mannen het niet voor elkaar kregen
om een steltonplaat op zijn plek te krijgen, besloot Jan om
een handje te helpen. Op dat moment schoot de plaat uit
de kraan en kwam op Jan terecht. Hij was op slag dood.
Hij is 47 jaar geworden.
Daarna brak er een hele moeilijke tijd aan voor Mevrouw
Broerse. Na 7 jaar kwam het geluk weer op haar pad en
heeft zij toch wat van het leven weten te maken.
Wij spraken met een hele opgewekte en positieve dame die best wel trots is op Kees Jongert. Haar
man stond aan de wieg van de club welke na 52 jaar nog een prachtclub is. Zij is daarom best wel
teleurgesteld dat de naam van Jan fout in het boek staat. Dat is helaas niet meer terug te draaien. We
hopen dat wij met dit interview Jan toch de eer hebben gegeven die hij verdient.
Op de foto mevrouw Broerse en haar dochter Els.

In de hal van het gemeentehuis van Heemskerk is dagelijks tot eind februari een expositie van
Matthy van Klaveren te bewonderen. Jos en Bert hebben ook attributen aangeleverd.

Oude tijden herleven in een nieuw jasje.
Het is alweer jaren geleden dat een grote delegatie van IJsclub Kees Jongert Thialf (en omgeving)
bezocht. We waren al bij veel grote toernooien aanwezig.
Dit jaar organiseren wij een uitstapje naar een andere discipline van de schaatstak, namelijk het WK
Shorttrack in Ahoy Rotterdam. Dit vind plaats in het weekend van 10 tot en met 12 maart 2017.
Wij willen kaarten bestellen voor zaterdag 11 maart. Op deze dag worden onder andere de finales van
de 500 m en de 1500 m verreden en krijgen we ook de halve finales van de spectaculaire
onderdeel relay (aflossing) te zien. De hele middag zit vol spanning en sensatie.
Wij hebben al gekeken wat de kosten ongeveer zullen zijn. Het zal rond de € 50,- per persoon
uitkomen. Dit is inclusief toegangskaart en busvervoer vanaf de ijsclub naar Ahoy en weer terug.
Wij willen graag weten wie er met ons mee gaat naar dit mooie evenement, zodat we de kaarten
kunnen bestellen.
Graag een reactie sturen naar Mieke Heine: royenmiekeheine@casema.nl
Wij hopen op een bus vol KJ-ers!
Namens de evenementencommissie,
Mieke Heine

Er waren dit najaar wel heel veel eikels. Hoe zou het met de schildpad van Henk zijn? Is hij na vier
jaar weer eens naar zijn geliefde winterplek gewandeld. Volgens onze Correspondent uit Noorwegen,
gaat het deze winter gebeuren. Deze week (eind november) lag de baan al even dicht, een prachtige
plaat ijs even door JoNi op de kiek gezet.
De Doorloper
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Direct sloeg de koorts op onze KJ-facebookpagina toe. MATTEN IN HET CLUBHUIS?
Waarop weer onnozel werd gereageerd: IS ER
RUZIE? Nee, de rubber matten goochem!
Als kersverse ijsmeester dacht ik, het
roulatieschema landijsbaan mag wel weer even
worden opgefrist, want het gaat gebeuren
hoor!!!!!
Op pagina 18 staat het bijgewerkte rooster. Voor
de zaterdagavond wil niemand zich nog
vastleggen. Logisch, zou ik ook nu nog niet doen.
Te zijner tijd moet de dagcoördinator (hé Nico
ben jij dat?) maar even een rondje bellen. Ook de
maandag en de vrijdag zijn nog wat mager bezet.
Liefhebbers kunnen zich bij mij aanmelden.
Cor E

Dames 700 meter
Junioren A

1;03,26

Eshney van Balen

26/11/16

Haarlem

38,46
38,38
38,31

Luc Heine
Luc Heine
Luc Heine

22/12/15
05/11/16
06/11/16

Inzell
Inzell
Inzell

700 meter Junioren A & Overall
Overall
55,36
53,78

Luc Heine
Luc Heine

14/03/15
26/11/16

Haarlem
Haarlem

1500 meter Junioren A & Overall
1;54,82
1;54,66

Luc Heine
Luc Heine

11/10/15
02/10/16

Inzell
Inzell

3000 meter Junioren A & Overall
4;06,02
4;01,09
3;58,54

Luc Heine
Luc Heine
Luc Heine

20/02/16
01/10/16
06/11/16

Heerenveen
Inzell
Inzell

1;01,29
59,29

Simon Wijte
Jerry Röling

16/12/10
04/12/16

Haarlem
Haarlem

1;00,22
1;00,13

Simon Wijte
Simon Wijte

05/12/15
04/12/16

Haarlem
Haarlem

Heren 500 meter
Junioren A & Overall

700 meter
Neosenioren

700 meter
Senioren
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Dag

Openingstijden Bestuur

tijden

Buitenploeg

E-mailadressen

Telefoonnummers

Maandag

09.30-21.00

Jos Niesten
06-20401536
josniestenschaatst@casema.nl

09.30-13.00
13.00-18.00
18.00-21.00

Peter Welp
Joep van der Zee
Cor Enthoven

peterwelp@ziggo.nl
joepsofie@gmail.com
fam.enthoven@ziggo.nl

239268
234751
06-25528944

Dinsdag

09.30-21.00

Wil Wijte
0251 243266
info@wijte.nl

09.30-13.00
13.00-18.00
18.00-21.00

Ben Limmen / Hans Stolp
Henk Stratmann / Peter de Weijer
Ben Limmen/Kees Brasser

gpnlimmen@hotmail.com / hansstolp@ziggo.nl
374754 / 375537
Henk.Stratmann@casema.nl /pldeweijer@outlook.com233427 / 228115
gpnlimmen@hotmail.com/ keesbrasser@casema.nl 374754 / 821658

Woensdag

09.30-21.00

Renée Duin
06-53511025
duingoedhart@ziggo.nl

09.30-13.00
13.00-18.00
18.00-21.00

Mart Kos / Jan Paap
Jan Raap / Cor Apeldoon
Ronald Pletting / Piet Ruiter

mart.kos@ziggo.nl / JanenGre@casema.nl
apelstad@ziggo.nl
r.pletting@casema.nl

238184 / 230425
222271 / 240472
06-48909181 / 242437

Donderdag

09.30-21.00

Cor Enthoven
06-25528944
fam.enthoven@ziggo.nl

09.30-13.00
13.00-18.00
18.00-21.00

Loek Behr / Bob Muller
Toon van der Eng / Cees Lute
Hans Kuil / Cor Winkel

lbehr@casema.nl
toeng@casema.nl
hanskuijl@gmail.com / mwinkel@casema.nl

310976 /211752
06-51664650 /
06-51002475/06-51218323

Vrijdag

09.30-21.00

Benedikt Overtoom
09.30-13.00
06-51850375
13.00-18.00
benedikt.overtoom@bluewater.com 18.00-21.00

Bob Muller
Henk Ruiter
Hans de Boer

ruitertjes@hotmail.com
jh_deboer@hotmail.com

221752
248817
06-22489994

Nico Pronk
06-51333911
nico.pronk@gmail.com

Hans Kuil
Kees Denneman / Ton Elders
nog in te vullen door belronde

Zaterdag

09.30-21.00

Zondag

09.30-18.00

09.30-13.00
13.00-18.00
18.00-21.00

hanskuijl@gmail.com
denneberg@hetnet.nl / aamelders@hotmail.com

06-51002475
0251-227385/06-55325198
0251-242437

André Kieftenbeld
09.30-13.00 Roy Heine / Andre Broere
royenmiekeheine@casema.nl / gabroere@casema.nl 06-18978963 / 201479
06-27745323
13.00-18.00 Eduard de Vilder / Cor Enthoven
e.de.vilder@hetnet.nl / fam.enthoven@ziggo.nl
228527 / 0625528944
andré.kieftenbeld@hccnet.nl
na 18.00 gesloten
Het genoemde bestuurslid is voor de betreffende dag verantwoordelijk voor de gang van zaken op en rond de ijsbaan.
Let op: Voor vervanging dient men zelf zorg te dragen, b.v. door ruiling.
Vaste activiteiten: 1. toezicht veiligheid, 2. vegen, 3. scheuren vullen met warm water(avondploeg), 4. pilonnen uitzetten
Invallers: Sjaak Ooteman, 237904, Mark Andringa 316063, Arjan Niesten 06-55325198, Martin Huisman 316740, Ronald Huisman 242038, Dick Beentjes 253967, Matthy v Klaveren 241492,
Hans Hoogland 233958 Hans de Vries 06-10912571
wijzigingen even doorgeven aan Cor Enthoven 0251658778 / 0625528944 of fam.enthoven@ziggo.nl
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€ 2.100 VOOR DE HUMANITAS KINDERVAKANTIEWEKEN
Op zondag 13 november trotseerden rond 170 mountainbikers het koude en natte weer tijdens de jaarlijkse
MTB-toertocht die werd verreden voor een lokaal goed doel.
Deze tocht van circa 40 km is voor sportieve mountainbikers en ging via stad, strand en duin. Op het strand
had men de wind in de rug. De meeste rijders waren binnen de twee uur weer terug. In de kantine van IJsclub
Kees Jongert was het daarna nog gezellig vertoeven met erwtensoep en bockbier.
Rond half 12 kon de organisatie een cheque van € 2.100 overhandigen aan vertegenwoordigers van
Humanitas. Van het bijeen gebrachte bedrag kunnen kinderen uit de IJmond een onbezorgde week beleven
tijdens een van de Humantas kindervakantieweken. Doorgaans zijn dat kinderen tussen 6 en 12 jaar voor wie
een vakantie geen vanzelfsprekendheid is, bijvoorbeeld door een complexe thuissituatie of omdat er gewoon
geen geld voor is.

De MTB-toertocht voor een goed doel wordt jaarlijks georganiseerd door IJsclub Kees Jongert, de stichting
Wielercomité Heemskerk en serviceclub Pro Kids IJmond. Elk jaar wordt voor een ander lokaal doel gefietst.
Voor iedereen die niet heeft meegefietst, maar wel de kindervakantieweken wil steunen, kan een bijdrage
leveren aan Humanitas District Noordwest, IBAN NL70RABO 0344 759 202 onder vermelding van
kindervakantieweken.

Inzell, 1 oktober
Luc Heine

HA2

500
38,98

3000
4;01,09 CR

Inzell, 2 oktober
Luc Heine

HA2

500
38,96

1500
1;54,66 CR
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Haarlem, 9 oktober
Stefan Roovers
Luc Heine

HC2
HA2

Haarlem, 15 oktober
Luc Heine
Stefan Roovers

HA2
HC2

500
39,63
46,74 PR

1000
1;18,40
1;34,97 PR

Haarlem, 16 oktober
Stijn Pletting

HPA

100
13,89 PR

500
1;08,01

Haarlem, 22 oktober
Maartje Heine
Simon Wijte
Tristan Hagen
Tjarko van der Pol
Meike Lubbers
Mieke Heine
Luc Heine

DA1
HSA
HB2
HSB
DSB
DMA
HA2

500
47,16
43,41
45,55
48,99
51,00
51,93

1000
1;38,47

Haarlem, 23 oktober
Sjoerd Steeman
Eshney van Balen

HC2
DA1

500
56,49
46,67

1500
3;06,29

Haarlem, 30 oktober
Stefan Roovers
Merel Pletting
Loïs van der Wijst
Maartje Heine
Jos Niesten
Ronald Pletting
Esther Pletting
Duco Luijt
Mieke Heine

HC2
DC1
DC1
DA1
HSB
HMA
DSA
HMA
DMA

500
46,40 PR
1;09,92 PR
1;12,94 FL
47,28
47,50 PR
47,98
49,20
51,68
52,69

700
1;05,64 PR
1;40,14
1;28,94

Inzell, 5 november
Luc Heine

HA2

500
38,38 CR

1500
1;54,79

Inzell, 6 november
Luc Heine

HA2

500
38,31 CR

3000
3;58,54 CR

Haarlem, 13 november
Jerry Röling
Tristan Hagen
Stefan Roovers
Simon Wijte

500
43,28
45,21
46,69

700

HN2
HB2
HC2
HSA

Haarlem, 20 november
Eshney van Balen
Luc Heine
Jerry Röling
Rem Bakker
Maartje Heine
Mieke Heine

DA1
HA2
HN2
HMA
DA1
DMA

500
46,18
38,94
42,50
52,84 PR
47,69
52,83

Haarlem, 26 november
Luc Heine
Eshney van Balen

HA2
DA1

700
53,78 CR
1;03,26 CR
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100
13,01

300
28,99 PR

500
47,61 PR
38,67

1500
1;59,55

1500

5000

2;13,53
2;19,83
2;33,77
2;41,94
2;39,94
7;03,04

1500

2;32,44
2;23,67 PR
2;21,47
2;33,31
2;38,82
2;44,24

1000
1;24,47
1;31,19

3000

1;06,40
4;51,26
1000
1;34,88

december 2016

1500

3000

1;57,21
2;10,57
2;30,90 PR
5;18,24
5;44,50
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Haarlem, 4 december
Simon Wijte
Jerry Röling
Stijn Pletting
Merel Pletting
Ronald Pletting
Maartje Heine
Meike Lubbers
Mieke Heine
Rem Bakker

HSA
HN2
HPA
DC!
HMA
DA1
DSB
DMA
HMA

500
43,39
43,46
1;04,85
1;17,75
47,48
48,17
51,42
53,29
52,90

700
1;00,13 CR
59,29 CR
1;52,14 FL

1500

3000

2;19,67
2;30,37
2;50,73
2;42,30
5;18,50

Ondanks dat ik uitslagen zo zorgvuldig mogelijk overneem, kan er toch een fout insluipen of kan ik een uitslag
vergeten zijn. Mocht dit het geval zijn, laat het mij even weten! Mail naar: mirjam.dejong@tiscali.nl

Baancompetitie d.d. 17 oktober 2016
C1
e
8 Jos Niesten
e
12 Simon Wijte
M1
e
5 Edward Hagen
e
6 Ronald Pletting
e
8 Erwin de Vries
e
9 Theo van Lieshout
C2
e
7 Tristan Hagen
KPN marathon cup 1 d.d. 22 oktober 2016 Amsterdam Topdivisie
e
48 Axel Koopman
Baancompetitie d.d. 24 oktober 2016
M2
e
15 Martin Huisman
M3
e
15 Gerard Kool
e
16 Rem Bakker
e
31 Andre Broere
M4
e
18 Cor Duin
e
19 Arno de Ruijter
KPN marathon cup 2 d.d. 29 oktober 2016 Leeuwarden Topdivisie
e
47 Axel Koopman
Zesbanentoernooi d.d. 29 oktober 2016 Den Haag
M
e
21 Ronald Pletting
Baancompetitie d.d. 31 oktober 2016
C1
e
25 Jos Niesten
M1
e
8 Ronald Pletting
e
9 Theo van Lieshout
e
13 Edward Hagen
e
16 Erwin de Vries
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C2
e
16 Tristan Hagen
Zesbanentoernooi d.d. 6 november 2016 Haarlem
M
e
33 Ronald Pletting
Baancompetitie d.d. 7 november 2016
M2
e
7 Martin Huisman
e
11 Erwin de Vries
M3
e
11 Gerard Kool
e
13 Rem Bakker
e
24 Andre Broere
e
29 Mark Andringa
e
46 Duco Luijt
M4
e
19 Arno de Ruijter
e
43 Kees Brasser
Baancompetitie d.d. 14 november 2016
C1
e
29 Jos Niesten
M1
e
4 Ronald Pletting
e
10 Theo van Lieshout
C2
e
7 Tristan Hagen
KPN marathon cup 5 d.d. 19 november 2016 Haarlem Topdivisie
e
63 Axel Koopman
Baancompetitie d.d. 21 november 2016
M2
e
18 Erwin de Vries
e
25 Martin Huisman
M3
e
11 Gerard Kool
e
13 Rem Bakker
e
24 Andre Broere
e
29 Mark Andringa
e
46 Duco Luijt
M4
e
19 Arno de Ruijter
e
23 Rob Fiddelaar
e
27 Cor Duin
e
37 Kees Brasser
Baancompetitie d.d. 28 november 2016
C1
e
21 Simon Wijte
M1
e
3 Ronald Pletting
e
15 Edward Hagen
C2
7e Tristan Hagen
9e Jos Niesten
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KPN marathon cup 5 d.d. 26 november 2016 Hoorn Topdivisie
e
47 Axel Koopman
Zesbanentoernooi d.d. 2 december 2016 Alkmaar
e
20 Ronald Pletting
Baancompetitie d.d. 5 december 2016
M2
e
7 Erwin de Vries
e
17 Martin Huisman
M3
e
2 Rem Bakker
e
13 Gerard Kool
e
33 Duco Luijt
M4
e
27 Cor Duin
e
33 Kees Brasser

Hele fijne feestdagen en een sportief en gezond 2017

Onderstaand bericht stuurde Manon Mooij:
‘Afgelopen zaterdag, 10 december, stonden Astrid en Jan voor de deur met een prachtige bos bloemen
namens de ijsclub. Wat een verrassing! Vanwege een knieblessure kan ik dit seizoen helaas niet schaatsen.
Wat doet het dan goed, om met zo'n mooie bos bloemen te worden verrast en te weten dat er aan je wordt
gedacht! Hartelijk bedankt!’
Manon Mooij
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Datum

van

tot

Soort

Categorie

Afstand

Jury

December
za 17-12-2016

8:30

11:30 Jan van Gennip Jeugd-Toernooi

Junioren C1 en Pupillen

zo 18-12-2016

17:00

19:30 IJskonijn

Pupillen

za 07-01-2017

20:00

23:00 Ter Aar Trofee

zo 08-01-2017

17:00

19:30 IJskonijn en IJsbeer

zo 08-01-2017

20:00

23:00 Ploegenachtervolging

zo 15-01-2017

17:00

19:30 Ijskonijn en IJsbeer

Pupillen A en Junioren C

Supersprint 2x100m 2x300m

zo 15-01-2017

20:00

23:00 Clubwedstrijd Groep 2-3

Jun B t/m Masters

2x100/2x 300; 500-700-1500

zo 22-01-2017

17:00

19:30 IJskonijn en IJsbeer

Pupillen ABCD en Junioren C

Jeugdmarathon

za 28-01-2017

20:00

23:00 Vierkamp baanbreed

zo 29-01-2017

17:00

19:30 IJskonijn

zo 29-01-2017

20:00

23:00 Vierkamp baanbreed

zo 05-02-2017

20:00

zo 05-02-2017
za 11-02-2017

Pup ABC: 2x500m ; Pup DEF: 100-500m

Januari
Ploegenachtervolging

Gr 2
Pupillen BCDEF

Supersprint 2x100m 2x300m

23:00 Clubwedstrijd Groep 2-3

Jun B t/m Masters

i.c.m. CK groep 3 van 4-2-2017

17:00

19:30 IJskonijn en IJsbeer

Junioren C en Pupillen A

JunC: 500-1000m; PupA 500-1000m

17:00

23:00 Kees Jongert Bokaal

zo 12-02-2017

17:00

19:30 IJskonijn en IJsbeer

Pupillen en Junioren C

FUN: ouder-kind wedstrijd

zo 19-02-2017

20:00

23:00 Clubwedstrijd Groep 2-3

Jun B t/m Masters

500-1500-3000-(Jun A t/m Masters 5000)

zo 26-02-2017

17:00

19:30 IJsbeer

Junioren C

Finale

zo 05-03-2017

20:00

23:00 Baanwedstrijd: Lange afstand spektakel

ma 06-03-2017

17:30

19:45 Finale Jeugdmarathon

Pupillen en Junioren C

Jeugdmarathon

ma 06-03-2017

20:00

23:00 Kampioenschap van Haarlem

D/M/C

Marathon

zo 12-03-2017

17:00

19:30 IJskonijn

Pupillen

Finale

za 18-03-2017

18:00

21:00 Haarlemse Combinatie

Junioren C

Interdisciplinaire wedstrijd

Februari
Gr 2

Maart

De Doorloper

december 2016
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