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De eerste trainingen op het ijs zitten er weer op. In het begin was het toch wel
wat onwennig. Was ik ook nog vergeten de schaatsen te slijpen en dat is een
must, zeker als je lange tijd niet hebt geschaatst.
Dit jaar ben ik samen met Cor Duin ook weer trainer op de dinsdagavond.
Ongeveer 65 recreanten staan tussen 22.00 en 23.00 uur op het mooie ijs in
Haarlem om de aanwijzingen van de trainers aan te horen. Prachtig om te zien
hoe leergierig deze leden zijn en in veel gevallen snel vorderingen maken. De
bekende kreten van; verder door je knieën, kont laten zakken, zijwaarts afzetten en achterop blijven
zitten klinken over de baan. Het is een late training maar dat mag de pret niet drukken. Dan komt het
gezelligste deel van de avond. In de kantine wordt er nog gezellig nagezeten. Gerard houdt nauwlettend
de inkomende en uitgaande gelden van de ‘pot’ in de gaten en daarna komen de consumpties, met soms
ook nog een bitterballetje, op tafel. Om 24.00 uur geeft uitbater Maarten onverbiddelijk het sein dat de
zaak gaat sluiten en soms onder protest, want gezelligheid kent geen tijd, verlaat iedereen de zaak. Het
was weer een prachtige ijsavond!!
Ook het mountainbiken in het duin is weer begonnen. Ik heb het idee dat de groepen steeds groter
worden op zaterdagochtend. Het is verzamelen bij de boerderij van Admiraal op de hoek bij de Voorweg.
De laatste keer stonden er rond de 25 rijders en rijdsters. De groep splitst zich in tweeën, de snelle en de
wat minder snelle. De laatste tijd is het vanwege de vele regen glibberen en glijden in het duin, zeker met
de gladde ‘super moto’ banden die eigenlijk alleen voor het rijden op het strand bestemd zijn. Maar ja, ze
rijden zo heerlijk licht en dat scheelt weer in snelheid. Menig valpartijtje is dan ook het gevolg. Het geeft
vaak weinig tot geen letsel omdat je meestal lekker zacht door het zand rolt. Het valt mij op dat er steeds
meer 29er fietsen in het peloton komen. De redactrice van ons clubblad ‘onze Renée’ heeft er onlangs
ook een aangeschaft en zij raakt er niet over uitgepraat. Volgens Renée heeft een 29er alleen maar
voordelen; je zit hoger, het rolt gemakkelijker, het biedt meer comfort tijdens het rijden en het
belangrijkste is dat je er ook nog sneller mee rijdt. Ik werd van haar enthousiasme toch een beetje
onrustig. Ik ga eerdaags toch ook maar eens kijken of het iets mij voor is of zou het voor een groot deel
ook tussen de oren kunnen zitten. Ik ben er niet zeker van, dus laat ik toch maar eens een proefrit
maken.
Verderop in het clubblad vinden jullie de bijzonderheden over de aanstaande jaarvergadering. Het is
traditie bij onze club geworden dat heel veel leden bij deze vergadering aanwezig zijn en geïnteresseerd
zijn in het door het bestuur gevoerde beleid. Ik hoop dat dit deze avond ook weer het geval is.
Groeten, Nico

HET CONTRAST…..
Hoe groot kan een
contrast zijn? De
linkerfoto maakte
ik op onze eerste
vakantiedag.
Een verdiend
biertje in het
zonnetje aan het
eind van de eerste
dag van de
Mergelheuvelland2daagse in
St. Geertruid in Limburg. De rechterfoto is gemaakt op onze laatste vakantiedag, tijdens de opening van
het schaatsseizoen. Terwijl wij onze laatste vakantiekilometers in Toscane fietsten haalden onze
clubmaten de schaatsen alweer ‘uit het vet’. Inmiddels staan onze ‘zomer’fietsen op zolder en rijden wij
weer op de ‘winter’fiets. Dat betekent crossen door de bossen of zandhappen op het strand. De
schaatsen hebben we gelukkig ook weer gevonden……
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De ex-redacteur van De Doorloper, Frank Verbrugge, was deze zomer 50 jaar met zijn Hannah
getrouwd. Van de club kregen zij een mooi boeket waar zij erg blij mee waren.

Het bestuur van IJsclub Kees Jongert nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering
Wanneer?
9 november 2012
Hoe laat?
20.00 uur
Waar?
Clubgebouw Kees Jongert
AGENDA:
1. Opening
2. Notulen vergadering 4 november 2011
3. Ingekomen/Uitgaande stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag ledensecretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Verkiezing kascontrolecommissie
De commissie bestond dit jaar uit: Henk Gouma en Ronald Huisman
met Freek Hillebrand als reserve.
9. Verslag commissie schoolschaatsen
10. Verslag evenementencommissie
11. Verslag commissie landijsbaan
12. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn de bestuursleden Astrid de Graaf (Technische Commissie),
Jos Niesten (Vice-Voorzitter) en Benedikt Overtoom (Secretaris). Zij stellen zich opnieuw
verkiesbaar. Ook Frank Verbrugge (Assistent Redacteur) treedt af. De functie van Assistent
Redacteur vervalt en Frank Verbrugge stelt zich niet verkiesbaar voor een bestuursfunctie.
(Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de
vergadering melden bij de secretaris)
13. Mededelingen voorzitter
14. Rondvraag
15. Sluiting
16. Nababbel, voor de ervaren KJ-ers is dit een begrip!

9 november 2012
16 december 2012
5 januari 2013
23 februari 2013

Algemene Ledenvergading 20.00 uur
MTB-tocht Tour for (Super)Soof 9.00 uur
Nieuwjaarsreceptie 16.00-19.00
Kees Jongert Bokaal

Op 10 november organiseert de KNSB samen met Shorttrack Haarlem van 20.00 tot 21.00 uur een
clinic, speciaal bedoeld om eens te proberen hoe het is om op shorttrackijzers te staan. Ga naar
www.schaatsen.nl/shorttrack-clubtour en meld je aan voor de clinic van de KNSB. Maar ook op de
gewone, reguliere trainingen van Shorttrack Haarlem ben je altijd van harte welkom!
Informatie en meer over shorttrack Haarlem vind je terug op www.shorttrackhaarlem.nl.
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De editie van 2012 van de Assumburgloop telde 87 deelnemers en werd onder zeer warme omstandigheden
gehouden! Ondanks de warmte werd bij de dames een nieuw parkoersrecord* gevestigd.
10km Heren
Ronald Poel 36.14
Edwin Aardenburg 36.41
Dennis de Wit 39.35
10 km Dames
Léontine Coelen 42.46*
Els Raap 46.14
Yvonne Smit 49.57
Uitslag bij de jeugd
Jongens 2,5 km
Levi van Diest 9.56
Tijmen van 't Land 10.40
Ties Beentjes 11.29
Meisjes 2,5 km
Mariska Poel 10.20
Maartje Heine 12.33
Jet Commandeur 12.49

Tijdens de Rabofietsdag fietsten enthousiaste KJ-leden € 230 bij elkaar.

Op 7 oktober reden we onze eerste MTB toertocht van dit seizoen. Het werd een echte prutrace maar de
animo was er niet minder om. Er stonden 37 deelnemers aan de start die na afloop weer getrakteerd
werden op een kop heerlijke soep. De baggersporen in het clubhuis werden de volgende dag door de familie
Niesten, met hulp van Henk de Ruiter, weer netjes uitgewist. De volgende MTB rit staat gepland voor
zondag 16 december.
Op de foto links de groep van
Jos. Na een hoop prut toch
allemaal met een glimlach aan
de finish!
De foto rechts laat een van de
twee dames van een nieuwe
lichting zien. De ander was
Jacqueline, de vrouw van
Benedikt Overtoom. Deze
twee mtb-fans beoefenen de
sport nog niet zo lang, maar zij
lieten zich mooi niet tegen
houden door de regen en de
prut!
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VERKOOP/VERHUUR PROFESSIONELE LICHT & GELUIDSAPPARATUUR VOOR ORKEST - DISCO - CONCERT - OMROEP EVENEMENT- VERGADERING. TEVENS VERHUUR VAN PODIUMDELEN - GROOTBEELDVIDEO - AGGREGATEN.

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

ONTSTOPPINGSBEDRIJF

CEES FILIPPO
Tel. 06-51 59 83 90

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

WWW.CEESFILIPPO.NL

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

De Doorloper

november 2012

6

EEN ONGELUK STAAT OP EEN KLEIN WEGGETJE!
Het kan de beste overkomen. Neem nou Sven Kramer, vallen van een schommel? Of
was het een tuinbankje? Hoe stom kan je zijn. En kan zoiets kleins nou echt je hele
seizoen over hoop gooien? Inmiddels mag ik mezelf bij de ervaringsdeskundigen
scharen. Gelukkig sta ik, net als Sven Kramer nu ook weer op het ijs. Maar goed, voor
de mensen die het nog niet weten, toch nog maar even terug naar die bewuste
zomeravond.
Na een avondje werken op de zeilschool fietste ik terug naar huis. Nadat iedereen
afsloeg, fietste ik op mijn teenslippers en korte broek rustig naar huis. Geen hond op de weg dus om de
verveling tegen te gaan, op dat kleine landweggetje, pakte ik even mijn mobiel erbij. Tsja, je moet altijd upto-date blijven hè! Ik stond namelijk zomaar op de voorpagina van een of andere Duitse krant. Twee weken
eerder hadden wij namelijk een internationale massastart gereden waarin een ploeggenoot keurig tweede
werd. En daarvan stond een mooie foto (met mij voorop) in de krant. BAM BOTS AUW. Daar lag ik, op de
grond, na het raken van een klein rottig paaltje, met een bebloede teen die al flink aan het kloppen was.
Maar goed, dat zal wel overgaan, dacht ik nog. Thuis aangekomen was het toch al erg dik. Eerst maar eens
slapen en dan morgen maar kijken. ‘s Morgens meteen maar naar de dokter gegaan, die net als ik van
mening was dat het gebroken was. Dus een foto laten maken in het ziekenhuis waaruit bleek dat het niet
gebroken was en dus naar huis gestuurd met het advies ‘zoek het maar uit’. Na anderhalve maand aan het
modderen te zijn geweest toch nog maar weer terug naar de dokter. Na verschillende bezoekjes aan
chirurgen en fysiotherapeuten nog maar een foto laten maken waaruit bleek dat het toch gebroken was. Na
nog twee weken niks doen, mocht ik eindelijk weer trainen op het ijs. En ja, dat valt tegen zeg!!
Maar goed, inmiddels al weer twee marathons gereden waarvan ik de laatste in Deventer had uitgereden als
ik niet was meegesleurd in een valpartij. Op dus naar Den Haag om de eerste marathon van dit seizoen
weer uit te rijden!

GAAT VOOR GEEN ENE METER!
Een beetje een duistere titel, maar dat was mijn gedachte wel na mijn eerste
wedstrijden. Op 4 oktober mocht ik weer naar Heerenveen voor mijn eerste
wedstrijd. Zoals de titel al zegt ‘ging het voor geen ene meter’, de tijden waren
niet waarop ik had gehoopt en dus ging de focus naar de volgende dag. De dag
daarna reed ik namelijk nog een wedstrijd en die kunnen we ook maar beter
vergeten. Maar waar lag het nou aan? Twee weken hiervoor had ik nog heerlijk
geschaatst tijdens mijn trainingskamp in Heerenveen en tijdens de trainingen
ging het ook goed. Maar zodra het piepje van de starter ging, lukte niks meer. Toch kwam er weer licht aan
het einde van de zogenaamde tunnel. Afgelopen zondag reed ik een wedstrijd in Haarlem en de opdracht,
die ik mezelf oplegde, was om puur op techniek te rijden. En ja hoor, een PR op de 500 m! Tweehonderdste
maar, maar nu had ik in ieder geval mijn regiopunten en de 2.08 op de 1500 m viel me ook alles mee. De
conclusie van dit alles? Opstartproblemen. Ik had gewoon even nodig om dat wat in de trainingen lukte ook
in de wedstrijd te stoppen. Nu is het afwachten, namelijk of ik word uitgenodigd voor de Residentiecup, waar
e
de top 12 heen mag. Met deze tijden sta ik nu rond de 10 plek. De deadline van de tijden ligt op 11
november, dus misschien kan ik voor die tijd nog een paar tienden van mijn tijden afsnoepen. Tot die tijd is
het afwachten, en ik zou zeggen: Tot de volgende column!

Op 11 september werd er door de evenementencommissie weer een tijdrit georganiseerd. Na de eerste
tijdrit in april ontving de evenementencommissie zoveel positieve geluiden, dus nog maar een keer
georganiseerd. De animo hiervoor met 15 deelnemers viel een beetje tegen. Zeker gezien het fietspotentieel
dat binnen onze club aanwezig is. We wijten het maar aan plankenkoorts; een beetje bang om met de billen
bloot te gaan. Op de volgende bladzijde de uitslagen van de bikkels die het wel aan durfden.
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Afstand 11490 meter

11 september 2012
tijd
km/uur

Dames
Esther Leune
Maureen Bos
Anneke Pronk

20.37
22.01
22.29

33.4
31.3
30.7

Heren
Bas Vosbergen
Dennis Nol
Dick Beentjes
Mark Andringa
Ton Elders
Simon Wijte
Stephan Ottenhoff
Nico Vessies
Duco Luijt
Nico Pronk

18.17
18.31
19.02
19.13
19.34
19.41
19.51
20.43
21.02
21.52

37.7
37.2
36.2
35.9
35.2
35.0
34.7
33.3
32.8
31.5

Jongens
Ties Beentjes
Wout Verduin

23.35
25.41

29.2
26.8

Jerry Röling in actie
tijdens de Wielerronde
Heemskerk. Hij eindigde
in zijn categorie op de
e
14 plaats.

Vanaf seizoen 2012-2013 is op IJsbaan Haarlem het ‘late-avondabonnement’ vervangen door een
25-rittenkaart. Met deze 25-rittenkaart zijn schaatsers niet meer gebonden aan één bepaalde avond van de
week. Schaatsers hebben toegang tot de ijsbaan van dinsdag tot en met vrijdag van 22.00 tot 23.00 uur (het
late-avond-uur!). In tegenstelling tot het oude abonnement is de 25-rittenkaart niet één, maar maximaal twee
seizoenen geldig. De niet gebruikte ritten gaan mee naar het volgende seizoen.
Het is dus niet meer noodzakelijk voor de ledensecretaris om de passen van de dinsdagavondrecreanten
vooraf aan het seizoen op te waarderen. Daarom heeft het bestuur besloten vanaf seizoen 2013-2014 de
abonnementskosten niet meer bij de dinsdagavondrecreanten in rekening te brengen. Vanaf volgend
seizoen zijn deze leden dus zelf verantwoordelijk voor het opwaarderen van hun toegangskaart, de
25-rittenkaart.

Op zaterdag 9 maart 2013* gaat Kees Jongert met een touringcar naar de World Cup Finale in Heerenveen.
Wil je mee? Stuur dan een mailtje naar duingoedhart@ziggo.nl. Vermeld hierin je naam, adres, postcode en
woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Kosten toegang en busreis circa € 50,00.
Let op: bestelde kaarten moeten worden afgenomen.
* Onder voorbehoud; het is nog niet zeker of wij genoeg kaarten kunnen bestellen.

Voor Kees Jongertleden die (op eigen gelegenheid) het EK Allround op 11, 12 en 13 januari 2013 in
Heerenveen willen bijwonen, is het mogelijk om via de club kaarten te bestellen.
Stuur vóór 8 november 2012 een mailtje naar duingoedhart@ziggo.nl. Vermeld hierin je naam, adres,
postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en het aantal kaarten dat je wilt bestellen.
De zitplaatsen kosten € 51,50 en de staplaatsen € 31,50 per dag.
Let op: bestelde kaarten moeten worden afgenomen.
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Gespecialiseerd in het behandelen sportblessures.
Janneke Stolk

sportfysiotherapeute i.o

Ellen van Wetering

sportfysiotherapeute i.o

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

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

ook voor het slijpen
van uw schaatsen
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Op zondag 30 september was het eindelijk weer zover. Vlak voordat we de ijzers weer onder zouden binden,
werd nog de KJ jeugdsportdag georganiseerd. De weergoden waren ons die dag gunstig gezind en er waren
gelukkig veel enthousiaste jeugdleden die zich hadden aangemeld voor deze sportieve, maar vooral ook
gezellige middag. Het programma was gevarieerd. Van intensieve teambuilding op de Skippyrups, tot
opperste concentratie bij het pasta rijgen. We kunnen er nog veel meer over vertellen, maar soms zeggen
foto’s meer …..

Meer foto’s van de sportdag
staan op de website
www.ijsclubkeesjongert.nl.

We hopen dat we volgend jaar weer op zoveel enthousiaste jeugd kunnen rekenen.
Namens de evenementencommissie: Meike en Mieke (met dank aan onze assistent, Roy)
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Inschrijven voor de jeugdmarathons kan via marathonhaarlem@hotmail.com. Meld in dit mailtje je naam,
leeftijd, categorie, wedstrijdnummer, ijsclub en e-mailadres. Dit jaar worden er nog vier jeugdmarathons
gehouden:
- 17 november 16.30-17.30 uur (voorafgaand aan de landelijke marathon, deze marathon telt niet
mee voor het klassement): voor pupillen a, b, c/d.
- 25 november 16.30-19.00 uur: voor pupillen a, b, c/d en junioren a, b en c (gewestelijk
kampioenschap).
- 16 december: 17.30-19.00 uur: voor pupillen a, b, c/d en junioren a, b en c.
- 20 januari: 17.30-19.00 uur: voor pupillen a, b, c/d en junioren a, b en c.
Voor degenen die dit jaar voor het eerst schaatsen op maandagavond; overleg eerst met je trainer voordat je
je aanmeldt voor een wedstrijd. Voor de ervaren wedstrijdrijders; jullie weten wat je te doen staat!

Beste KJ’ers,
Inmiddels hebben we alweer de eerste streken op (of in?) het ijs gezet. Vooraf de schaatsen nog eens laten
slijpen en de rondingen laten zetten. In de zaak waar ik dat laat doen vraagt de juffrouw achter de balie: “
Wat kan ik voor u doen?” Ik antwoord: “Kunt u mijn rondingen nakijken?”.
Op dat moment realiseer ik mij de impact van mijn antwoord en was ik blij dat ik niet achter de balie stond.
Ze keek mij dan ook wat vragend aan en toen ik mijn schaatsen liet zien slaakte ze nog net niet uiterlijk
(maar ik denk wel innerlijk) een zucht van verlichting. Vervolgens vraagt ze “En wat voor ronding moet erin?”
“Nou ja, gewoon normaal” antwoord ik. Ik heb niet zo’n behoefte om met rondingen te experimenteren. Zeker
niet met deze. Tegelijkertijd moest ik denken aan jaren terug. Dat is het voordeel van ouder worden, je kunt
jaren terug denken, nog wel tenminste, en je hoeft niet meer zoveel vooruit te denken. Ging het in aandelen
ook maar zo. Om je winst te halen hoef je alleen nog maar in het verleden te kijken. Laten ze bij aandelen
nou net zeggen: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat wil niet
zeggen dat handelaars in aandelen dementerend zijn.
Maar goed.. terug naar de rondingen.
Jaren terug, in weer zo’n stevige natuurijsperiode (die had je nog vroeger) ging ik met m’n schaatsmaat de
kop van Noord-Holland in. Bij Nieuwe Niedorp aangekomen, iets van de Langereis of zo, lag er bijzonder
veel zand op het ijs. Naast dat het niet zo lekker schaatst, net of je hoezen er nog om zitten, komt het de
scherpte van de schaatsen ook niet ten goede. In no-time schaatsten we als een paar hevig incontinente
bejaarden met een luier, (Pampers voor baby’s boven de 80 kg) die al een paar dagen niet was verschoond,
tussen de benen. We hadden geen enkele, maar dan ook geen enkele grip meer op het ijs.
Bij Heerhugowaard op een omgekeerd roeibootje even rusten. M’n maat trok z’n schaatsen uit en verruilde
de linker voor de rechterschaats en andersom natuurlijk. Nu schaatste hij weg als een bejaarde die wel
verschoond was maar dan met een luier voor baby’s tot 6 kg, die veel te strak was aangetrokken. Nog geen
kilometer hield hij dit vol. Uitgeput kwamen we eindelijk thuis.
De volgende dag weer op pad. Nu bij Oost-Graftdijk. Onder het schaatsen zag ik mijn maat weer als die
bejaarde, maar dan een waarvan de luier steeds afzakte en voor z’n schaatsen kwam. Hij struikelde steeds.
Rollatorschaatsen bestonden toen nog niet, anders kwam hij daar wel voor in aanmerking.
Ik vroeg: “Wat heb je met je schaatsen gedaan?” “Gewoon geslepen“, was z’n antwoord. Onderwijl komen
wij een bordje ‘Schaatsen slijpen ->’ tegen. Wij daar langs door -> te volgen en de schaatsenslijper had
zowaar (ik had dat nog nooit gezien) een meetinstrument gemaakt om de ronding te meten. Wat bleek. Door
alle ijver had m’n maat de gehele ronding uit z’n schaats geslepen. Nadat de ronding opnieuw was gezet
(mooie term) en de schaatsen geslepen (en wij ondertussen z’n vrouw van haar soep en berenburger af
hadden geholpen) konden wij weer op pad.
Kortom zorg goed voor je rondingen dan hoef je geen luier om.....
Veel schaatsplezier de komende tijd.
Oan’t sjen!
Ko Toedestart
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Mark en Gerard, niet alleen op de fiets een team…

Willem, baancommissaris en voorrijder.

11 oktober 2012 wedstrijd Heerenveen
Maartje Heine
500 53.35
Luc Heine
500 42.97

1500 2.47.53 (PR)
1500 2.10.53

12 oktober 2012 selectiewedstrijd Haarlem
Luc Heine
500 43.71

1000 1.27.11

13 oktober 2012 Baanwedstrijd neo-sen-mas
Esther Pletting
500 50.27
Mieke Heine
500 52.89
Meike Lubbers
500 54.69
Maureen Bos
500 58.00

1500 2.42.17
1500 2.44.42
1500 2.58.92
1000 1.53.23

Simon Wijte

1500 2.13.13

500 43.16

14 oktober 2012 Baanwedstrijd Jun C Haarlem
Suzanne Bos
500 47.86 (PR)
Maartje Heine
500 53.58
Melanie Walters
500 55.77
Denise Hilgers
500 1.04.01 (PR)

1000 1.38.56
1000 1.50.88 (PR)
1000 1.53.37
1000 2.09.60 (PR)

Matthew Dekkers

1000 1.43.60

500 49.81

21 oktober 2012 Baanwedstrijd Junioren C
Inge Groenland
500 1.02.59 PR
Maartje Heine
500 53.42
Romy Mosch
500 52.42
Kelly Tromp
500 1.04.40
Melanie Walters
500 55.96
Matthew Dekkers
Luc Heine

500 48.75 PR
500 41.85 PR

1500 3.37.71 PR
1500 2.46.65 PR
1500 3.25.48 PR
1500 2.57.08
1500 2.38.99 PR
1500 2.08.90

21 oktober 2012 Baanwedstrijd Neo senioren-Senioren-Masters
Meike Lubbers
500 53.07
1500 2.46.57
Simon Wijte
500 42.44
1500 2.10.52
26 oktober 2012 Selectiewedstrijd junioren C Haarlem
Luc Heine
500 42.85
1500 2.14.87
Suzanne Bos
500 48.20
1500 2.37.58
De Doorloper
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27 oktober 2012 Baanwedstrijd junioren C
Pam Beentjes
500 56.30 PR
Inge Groenland
500 1.03.65
Maartje Heine
500 53.81
Denise Hilgers
500 1.03.65 PR
Romy Mosch
500 52.38
Kelly Tromp
500 1.04.17
Melanie Walters
500 54.68
Matthew Dekkers

500 49.74

1500 3.12.13 PR
1000 2.18.13
1500 2.53.81
1000 2.16.61
1000 2.15.85 PR
1000 1.51.26
1000 1.39.07 PR

28 oktober 2012 Baanwedstrijd Neo senioren-Senioren-Masters
Simon Wijte
500 43.61
3000 4.44.99
28 oktober 2012 Teamsprint junioren C Deventer
Luc Heine
1000 1.35.1
1000 1.33.94

e

(2 plaats met team Haarlem)

15 oktober 2012 Dames
e
10 plaats Astrid Borst
e
13 plaats Mieke Heine
15 oktober 2012 C2
e
11 plaats Kim van Duivenvoorde
e
14 plaats Jos Niesten
e

27 oktober 2012 KPN marathon cup 3 1 divisie Deventer
e
61 plaats Axel Koopman
28 oktober 2012 Jeugdmarathon Haarlem
Junioren C dames
e
7 plaats Maartje Heine
e
8 plaats Pam Beentjes
Junioren B heren
e
1 plaats Lars Beentjes

Deze en andere foto’s van
Coen Uitermark van het
schoolschaatsen staan op
de website:
www.ijsclubkeesjongert.nl.
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De Trompet 2850
1967DD
Heemskerk
tel 0251-248844
www.mauriceversteyne.nl

www.cnelis.nl

BEKEND OM ZIJN:


scherp concurrerende
autopremies
uiterst vlotte
schade afwikkeling
persoonlijke leningen,
hypotheken en leasing




Persoonlijke aandacht voor uw belangen
staat bij ons voorop.
G.V. Assendelftstraat 36 Heemskerk
Tel: 0251-231140 www.tijms.nl
e-mail verz@tijms.nl

ONTSTOPPINGSBEDRIJF

CEES FILIPPO
Tel. 06-51 59 83 90

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

WWW.CEESFILIPPO.NL

------------------De Doorloper
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Wedstrijdkalender 2012/2013
November
4-11-2012 zondag
17:30
4-11-2012 zondag
20:30
9-11-2012 vrijdag
16:30
10-11-2012 zaterdag
19:45
11-11-2012 zondag
20:00
16-11-2012 vrijdag
16:30
17-11-2012 zaterdag
16:30
17-11-2012 zaterdag
18:00
18-11-2012 zondag
17:30
18-11-2012 zondag
20:30
25-11-2012 zondag
17:30
25-11-2012 zondag
19:30
30-11-2012 vrijdag
16:30
December
1-12-2012 zaterdag
19:45
2-12-2012 zondag
17:30
7-12-2012 vrijdag
16:30
9-12-2012 zondag
20:30
14-12-2012 vrijdag
16:30
16-12-2012 zondag
17:30
16-12-2012 zondag
19:30
21-12-2012 vrijdag
16:30
23-12-2012 zondag
17:30
25-12-2012 dinsdag
17:30
28-12-2012 vrijdag
16:30
29-12-2012 zaterdag
8:30

Jury
20:00
23:00
19:00
23:00
23:00
19:00
17:30
23:00
20:00
23:00
19:00
23:00
19:00

Baanwedstrijd
Pup A op uitnodiging , Jun C vrije inschrijving
Baanwedstrijd
Jun B - Jun A
Groep 2-3
Pup 100/500, Jun C 100/300, Jun BA-Neo-Sen-Mas 100/300 of 500/1500
Ter Aar Trofee
op uitnodiging
Groep 2-3
Jun C 500/1500, Jun A- Neo-Sen-Mas 500/1500 of 3000
IJSKONIJN
Pupillen
Jeugdmarathon Pupillen DCBA
Landelijke Marathon
Baanwedstrijd
Jun C - Jun B
Baanwedstrijd
Jun A - Neo - Sen - Mas
GWK Marathon Pupillen DCBA - Jun CBA op uitnodiging
Zesbanen toernooi marathon
IJSKONIJN
Pupillen

23:00
23:00
19:00
23:00
19:00
19:00
23:00
19:00
20:00
19:00
19:00
11:30

Baankampioenschap
op uitnodiging
Baankampioenschap
op uitnodiging
Baanwedstrijd
Jun C
Baanwedstrijd
Neo - Sen - Mas
IJSKONIJN
Pupillen
Jeugdmarathon Pupillen DCBA - Jun CBA
Groep 2 - 3
Jun B 500/1500 of 3000, Jun A-Neo-Sen-Mas 500/1500 of 3000 of 2k 5000
Groep 2 - 3
Pup 100/500, Pup A-Jun C 100/500 of 1000, Jun BA-Neo-Sen-Mas 100/500
Baanwedstrijd
Jun B - Jun A
IJsbaan gesloten
IJSKONIJN
Pupillen
Jan van Gennip Jeugd-Toernooi
Pupillen - Jun C

De Doorloper
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A500-1000/AB100/500
500-1000/1500
gr.2
500 - 1000/1500
Ploegenachtervolging

100-300
100-300

gr.2

Kortebaan
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500-1000/1500
5000
500+bonus

gr.2

gr.2
500-1000/1500
700
100-300

Wedstrijdkalender 2012/2013
Januari
1-1-2013 dinsdag
17:30
4-1-2013 vrijdag
16:30
6-1-2013 zondag
17:30
11-1-2013 vrijdag
16:30
13-1-2013 zondag
17:30
13-1-2013 zondag
20:30
18-1-2013 vrijdag
16:30
20-1-2013 zondag
17:30
25-1-2013 vrijdag
16:30
Februari
3-2-2013 zondag
20:00
5-2-2013 dinsdag
17:30
8-2-2013 vrijdag
16:30
10-2-2013* zondag
17:30
10-2-2013* zondag
20:00
22-2-2013 vrijdag
16:30
23-2-2013 zaterdag
17:00
24-2-2013 zondag
20:00
26-2-2013 dinsdag
17:30
Maart
1-3-2013 vrijdag
16:30
5-3-2013 dinsdag
17:30
8-3-2013 vrijdag
16:30

Jury
19:00
19:00
20:30
19:00
20:00
23:00
19:00
19:00
19:00

IJsbaan gesloten
Groep 2 - 3
Jun C
Super Sunday Pupillen
Pupillen
IJSKONIJN
IJSKONIJN
Pupillen
Baanwedstrijd
Jun CBA - Neo - Sen - Mas
Groep 2 - 3
Jun BA - Neo - Sen - Mas
Baanwedstrijd
Jun C
Jeugdmarathon Pupillen DCBA - Jun CBA
IJSKONIJN
Pupillen

23:00
19:00
19:00
19:30
23:00
19:00
23:00
23:00
19:00

Baanwedstrijd
Jun C
Groep 2 - 3
Jun BA - Neo - Sen - Mas
IJSKONIJN
Pupillen: ouder en kind
Groep 2 - 3
Pup 100/500, Pup BA 500/1000, Jun CBA-Neo-Sen-Mas 100/300 of 500/1500,
Groep 2 - 3
Jun B 500/3000 of 5000, Jun A-Neo-Sen-Mas 500/3000 of 5000 of 2 kw. 10000
IJSKONIJN
Pupillen
Kees Jongert Bokaal
op uitnodiging
Zesbanen marathon finale
Groep 2 - 3
Jun C - Jun B

19:00 Baanwedstrijd
19:00 Groep 2 - 3
19:00 IJSKONIJN

100/300 of 500/1500
100-100-300-300
1-2-3Ploegenachtervolging
500/1500
500-1000/1500
1000-700

Jun C
Jun BA - Neo - Sen - Mas
Pupillen

500-1000/1500
500/1500
500-Teamsprint

500-Afvalrace
KJ
100/500 of 500/1500
500-1000/1500
500/1000
300-Estafette

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!!
Op de website www.ijsclubkeesjongert.nl staat een versie van de Doorloper met kleurenfoto’s.
november 2012
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* Voor zondag 10-2-2013 geldt voor junioren B t/m masters of de eerste of de tweede wedstrijd inschrijven. Niet allebei inschrijven.
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