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Een prima opkomst van de leden bij onze laatstgehouden algemene
ledenvergadering en wat was het mooi dat al onze ereleden aanwezig
waren. Het geeft maar weer aan dat de betrokkenheid bij de club groot is.
Trots ben ik ook op mijn medebestuursleden, voor hun presentaties tijdens
de vergadering over het onderdeel waar zij binnen de club verantwoordelijk
voor zijn. Door de presentaties, ondersteund met mooie actiefoto’s, ging het
ook echt leven en gaf het een mooie weergave wat er het afgelopen jaar
allemaal is georganiseerd bij de club. Daarnaast kregen wij op deze manier
een goede indruk wat voor activiteiten en werkzaamheden er allemaal weer
zijn verricht. Kortom, het was een goede vergadering met goede vragen en
opmerkingen en daarna natuurlijk de gezellige nababbel, waar wij bij KJ ook erg goed in zijn.
Het schaatsseizoen is alweer in volle gang en ik geef op de dinsdagavond training aan een groep
geoefende schaatsers. Prachtig om te doen, zeker ook als je ziet met hoeveel passie en inzet zij hun
sport bedrijven. Tot nu toe zijn de temperaturen op de meeste avonden boven normaal geweest.
Ondanks dat de ijsmeesters erg hun best doen, slaat het ijs daardoor snel aan. Het is dan echt werkijs
en dat vereist een andere techniek waar ik niet goed in ben. Geef mij maar het mooie gladde glij-ijs. De
echte natuurijsrijders malen hier niet om en kunnen hun techniek heel snel aanpassen aan de
omstandigheden door hun slag te verkorten. In totaal rijden er op dinsdagochtend en -avond onder
leiding van zes trainers ongeveer 100 KJ-leden op de recreatieuren. Het initiatief voor deze trainingen is
indertijd genomen door Matthy van Klaveren. Ik denk niet dat hij zich toen realiseerde hoeveel animo er
onder de leden zou zijn om hieraan deel te nemen.
Het marathonseizoen is ook begonnen. Veel van onze licentierijders doen hier aan mee. Dit jaar is er
een nieuwe klasse bijgekomen, namelijk de masters 4. De animo onder deze veteranengroep is zo groot
dat de marathoncommissie heeft besloten tot uitbreiding van categorieën bij de masters. Omdat de
ouderen langer fit blijven en dus langer blijven sporten, is dit ook weer een signaal dat de schaatssport
aan het vergrijzen is. Het blijft de komende jaren een uitdaging voor ons als club om jeugd en jonge
leden aan de club te binden en enthousiast voor de schaatssport te maken.
De nieuwjaarsreceptie staat dit jaar gepland op 3 januari 2015. Ik hoop heel veel leden en donateurs
tijdens de receptie de hand te mogen schudden in ons mooie clubhuis.
Hoewel het nog vroeg in de tijd is wens ik jullie allemaal alvast heel fijne feestdagen toe.
Groeten,
Nico
Foto: Peter Savenije

De messen zijn geslepen 
Ik was een paar weken geleden bij Edward Hagen
voor mijn schaatsen. Bij binnenkomst zag ik een
KJ-lid van H02 (het tweede uur op maandagavond)
met een big smile op het gezicht, de voeten in een
paar nieuwe schaatsschoenen en nieuwe ijzers in de
handen. ‘Het moet dit jaar gebeuren, vorig jaar door
onoplettendheid een grote kans gemist…’
Er is duidelijk geïnvesteerd in een beter resultaat
aan het eind van dit seizoen.
Dus langebaanschaatsers van KJ, jullie zijn
gewaarschuwd! Er staat er een op scherp, nu al. Dat
belooft wat voor de strijd. Ik ben nu al nieuwsgierig
naar de uitslagen!
Succes!! (Wie de schoen past, trekt hem aan….. )
Renée
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Berichtje van Arjan Dekker
Wij willen de IJsclub bedanken en voor het prachtige boeket bloemen dat we als steun mochten
ontvangen. Ook de leden die met ons meeleven, bedankt voor alle steun in de vorm van kaarten, appies,
mailtjes, bloemen en fijne berichtjes. Dit om de ernstige ziekte waar mijn vrouw mee te maken heeft
dragelijker voor ons te maken. Wij zijn ontzettend blij verrast en het doet ons enorm goed. Wij hebben
eind september te horen gekregen dat mijn vrouw ongeneselijk ziek is en dat wij nu ondanks alle
behandelingen in het VU een zware tijd tegemoet gaan.
Geweldig bedankt voor alle steunbetuigingen!
Ingrid en Arjan Dekker ‘Dekkie’ en boys

JEEN VAN DEN BERG OVERLEED OP 8 OKTOBER 2014
In ons jubileumboek staat een foto van Jeen met
zijn trainer Kees Jongert. Jeen won de Elfstedentocht in 1954 en werd derde in de loodzware tocht
van 1963. Voor mij waren beiden natuurijsschaatsers die ik zeer bewonderde. Door mijn
verdienstelijke rijden in het seizoen 1976/1977
werd ik toegelaten tot de A-rijders en reed in het
peloton met de grote Jeen van den Berg. In de
kleedkamer durfde ik niet eens naast deze grote
kampioen te zitten. Naast Jeen zaten de grote
kampioenen, Jan Roelof Kruithof, Appie Weijs,
Co Giling en ga zo maar door. Ik zat weggescholen in een hoekje en de eerste wedstrijden
op kunstijs was ik al blij dat ik kon volgen. De
marathon van 24 januari 1978 was er één om nooit
te vergeten. Een wedstrijd over 150 ronden op het
loodzware en boterzachte ijs in Alkmaar. Tachtig
medestrijders moesten erkennen dat de slijtage bij
Jeen, inmiddels 50 jaar, nog ver weg was. Jeen
won deze wedstrijd met een ronde voorsprong op
e
Co Giling. Zelf was ik dik tevreden met een 8
plaats.
Jeen was ook iemand die altijd in de Elfstedentocht bleef geloven en als ik ernaar vroeg zei Jeen, “De
Elfsteden komt elk jaar dichterbij” en dat bleek later ook. Half februari 1978 kwam dan toch het natuurijs
en hoewel we er ver voor moesten rijden stonden we aan de start in Midwolda. Je kan wel zeggen voor
mij een heroïsche wedstrijd, alle grote kanonnen aan de start en daar stond Jos Niesten toch maar
tussen. Ambitieus en goed getraind, maar natuurlijk geen ervaring met deze klassiekers. Al vroeg kwam
de wedstrijd op gang en halfkoers zat ik zomaar in een kopgroep met Jeen, Dolle Dries, Jappie van Dijk,
Albert Wijs en Jan Roelof Kruithof. Met nog 2 km te gaan demarreerde de Dolle en die was niet te
houden. Molewiekend ging hij ervan door. Om mij heen kijkend zag ik dat er geen reactie kwam dus ging
ik zelf maar met Jeen in het kontje. “Rijden, rijden,” riep Jeen, straks neem ik wel over. Dus deed ik wat
de grote meester zei. Vlak voor de eindstreep nam Jeen inderdaad over en werd hij tweede en ik derde.
Drie dagen later weer een klassieker in Giethoorn, de 100 km, en weer alle kleppers aan de start. Die
wedstrijd reed ik zeer aanvallend maar in de finale was ik moegestreden en passeerden Dries en Bennie
van de Weide mij. Ik werd toch nog derde, nu voor Jeen van den Berg. Op 20 februari won ik dan mijn
eerste klassieker, de 90 km van Schellinkhout op het IJsselmeer. Vanaf het begin weggesprongen en
met grote voorsprong gewonnen.
Ook reed ik met Jeen diverse 200 km wedstrijden. In 1979 Zevenhuizen waar ik tweede werd en Jeen
derde. In 1982 weer Zevenhuizen, de 200 km, die ik won en Jeen, inmiddels 54 jaar, werd hier vierde.
Deze wedstrijd kreeg nog een staartje want de rijders werden geschorst omdat er een wedstrijd op de
Jaap Edenbaan was die voorrang kreeg. Onder leiding van Jeen werd er protest aangetekend en de
Commissie van Beroep sprak de rijders vrij.
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In 1985, vier dagen voor de Elfsteden, won ik weer de 200 km van Zevenhuizen, maar Jeen was er niet
meer bij. De Elfsteden van 1985 reed hij de toertocht.
Jeen zag in mij een echte natuurijsrijder en gaf mij ook vele tips. Ik herinner mij dat hij achter me zat en
riep “de anderen worden ook moe, en diep blijven zitten, achterop, achterop niet op je punten gaan
rijden.”
Een groot kampioen is niet meer. Met veel respect en trots dat ik met hem heb mogen rijden zal ik Jeen
in gedachten houden.
Jos Niesten

2013
23 november
29 november
2014
2 januari
3 januari
21 februari

MTB tocht Jubileumtocht voor het goede doel (zie bladzijde 6)
Kees Jongert op het ijs (zie bladzijde 7)
uitreiking schoolschaatsdiploma’s Dansschool La Passe 19.30 uur
nieuwjaarsreceptie 16.00-19.00 uur
KJ bokaal

Hallo allemaal,
Ik ben Maartje Heine, de jongste van de familie Heine die heel actief is binnen de club.
Nu ben ik aan de beurt en mag ik een column schrijven over wat ik doe voor de club.
Ik ben voor het tweede jaar schoolschaatsbegeleidster. Vorig jaar moest ik voor mijn
maatschappelijke stage iets uitkiezen. Ik heb ervoor gekozen om iets voor de club te
doen, dus ik ging helpen bij het schoolschaatsen. Dat was maar goed ook, want we
hadden vorig jaar ongeveer honderd kinderen. In het begin wist ik niet wat ik ervan moest verwachten,
maar toen ik eenmaal wist wat de bedoeling was,
wilde ik graag een keer zelf les geven. Die kans had
ik vorig jaar al gekregen, maar dat was samen met
Marja. Ze stond er wel bij, maar ik mocht alles doen.
Dit jaar heb ik al een keer helemaal alleen les
gegeven. Ik probeer de kinderen op een speelse
manier les te geven en wil niet te serieus
overkomen. Ik moet altijd lachen als ik op het ijs
kom en er een paar kinderen die op onze
verzamelplek staan al beginnen te roepen “wat gaan
we doen?”, voordat we de warming-up hebben
gedaan. De kinderen uit mijn groepje maken elke
week sprongen met hun techniek, maar ze moeten
nog veel leren. En dat doen ze met vallen en
opstaan. Ik vind het superleuk, ook al moet ik vroeg
mijn bed uit. Ik denk dat ik dit nog heel lang blijf
doen. Van mij komen jullie nu niet zo snel meer af!
Groetjes Maartje Heine
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In het jaar 1964 won Sjoukje Dijkstra het eerste Nederlandse goud ooit op de Olympische winterspelen.
Kees Verkerk won zilver op de 1500 m.
De Beatles en de Rolling Stones zorgde voor hysterische taferelen bij hun bezoek aan Nederland.
En……. onze ijsclub werd op 10 mei opgericht.
Om dit nogmaals te vieren, hebben we ook dit jaar weer het
ijs gehuurd. Op 29 november organiseren we de inmiddels
traditionele ijsavond. Goed voor de saamhorigheid, de lach,
maar ook de sportieve kant wordt niet vergeten.
We beginnen de avond om 19.45 uur met de jeugd van
Kees Jongert. Zij zullen leuke spelletjes doen, met hier en
daar een wedstrijdelement. Na het grote succes van vorig
jaar, zullen wij ook de schoolschaatsjeugd uitnodigen om op
deze avond kennis te maken met onze ijsclub.
Om 21.00 uur starten we het programma voor de
volwassenen. Iedereen van recreant tot wedstrijdrijder is
uitgenodigd om aan deze avond deel te nemen. Ook dit jaar
sluiten we de avond af met de marathonclubkampioenschappen. Om het wat overzichtelijker voor de jury te
maken, verdelen we het dit jaar in twee groepen. De dames
en de recreanten zullen om 22.15 uur de spits af bijten.
Aansluitend kunnen de heren met een wedstrijdlicentie
strijden om de titel.
Daarna is er nog tijd om de avond te evalueren onder het
genot van een drankje in de kantine van de ijsbaan (dit is op
eigen rekening).
Dus heb je zin in een gezellige sportieve avond. Noteer dan
29 november in de agenda.
Deelname aan de ijsavond is gratis!
Geef je zelf op door een mail te sturen naar:
Mieke Heine royenmiekeheine@casema.nl
Meike Lubbers meikelubbers@gmail.com

Ko Toedestart had de leukste reactie.
Zijn inzending wordt beloond met een fles rode wijn.
Zie verderop in dit clubblad de nieuwe prijsvraag.
‘Sterk spul die Fat en Burn afslankpillen......’
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gehouden op 31 oktober 2014
Aanwezig: 44 leden, zie presentielijst.
Afwezig met afbericht: Ellen Brantjes, Nadine Bruinenberg, Kees Denneman, Freek Hillebrand, Janneke
van der kolk, Meike Lubbers, Theo van Lieshout, Piet Ruiter, Hans Stolp, Wim Verhoef.
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, die het clubhuis deze avond en ook tijdens vele andere
activiteiten verzorgen, worden bedankt voor de gastvrije ontvangst.
Het is dit jaar een bijzonder verenigingsjaar omdat onze club 50 jaar bestaat. Op 10 mei hebben wij hier
uitvoerig bij stil gestaan en dat was in alle opzichten een zeer geslaagde dag. Naast deze dag staat ook
de rest van het jaar en ook het begin van het volgende jaar in het teken van ons jubileum. Helaas het
afgelopen jaar, voor de eerste keer sinds de verhuizing naar Heemskerk, geen ijswinter, maar wij zijn vol
goede moed dat het dit jaar wel lukt en alle voorbereidingen daartoe zijn reeds in gang gezet.
2.

Notulen voorgaande vergadering: Akkoord.

3.

Ingekomen en uitgaande stukken: Geen.

4. Jaarverslag van de secretaris (Benedikt Overtoom)
Jubileum: Dit jaar staat in het teken van het 50-jarig jubileum. Dat hebben we gevierd op 10 mei met
een receptie en een feestavond en de uitgave van het boek ‘Vijftig jaar ijsclub Kees Jongert’. Het
jubileumboek is samengesteld door de commissie bestaande uit Matthy van Klaveren, Jos Niesten en
Renée Duin. Het boek werd gepresenteerd tijdens de receptie en is bij de leden en donateurs thuis
bezorgd. Voor liefhebbers zijn er nog exemplaren te bestellen bij het bestuur à € 10,- per stuk.
Verzekeringen: Wij waren dubbel verzekerd voor Bestuursaansprakelijkheid. De verzekering bij Zicht is
daarom opgezegd.
Benoemingen: Tijdens de prijsuitreiking op donderdag 10 april is Bert Verduin benoemd tot erelid van
ijsclub Kees Jongert. De bestuursleden Nico Pronk, Renée Duin, Cor Enthoven en André Kieftenbeld
werden op 10 mei onderscheiden als lid van verdienste van het Gewest NHU.
Abonnementen en Licenties: Het licentiestelsel van de KNSB is aangepast met één wedstrijdlicentie voor
alle disciplines en er is een daglicentie ingevoerd waarmee tot 3x per seizoen mag worden deelgenomen
aan wedstrijden. Het abonnement voor Schaatsen.nl is uit de licentie gehaald. De bond wil nog verder
gaan en de licenties laten aanvragen door de sporters in plaats van door de verenigingen, maar dat is
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nog niet gelukt door koppeling van licenties en abonnementen door Gewest (en BCH). De marathoncommissie van BCH laat geen deelname aan Marathons met een daglicentie toe. Deelname aan
langebaanwedstrijden met een daglicentie is wel mogelijk, mits tijdig aangemeld.
Verder is er een nieuw systeem van toegangspasjes ingevoerd voor recreanten en licentiehouders.
Kosten € 6 voor de pas worden eenmalig in rekening worden gebracht.
Poortcontrole blijft op KNSB uren (als de kassa niet bezet is).
Niet alle trainers halen genoeg punten om te voldoen aan de norm van de KNSB voor trainerslicenties.
Het bestuur probeert vrijstelling te krijgen bij de KNSB en het Gewest NHU.
5. Verslag van de Technische Commissie (Astrid de Graaf)
Trainingen:
Maandagavond Jeugd door Roy Heine en Astrid de Graaf in de zomer in park Assumburg.
Donderdagavond: door Simon Wijte. In de zomer in het duin en in de winter in park Assumburg.
IJstrainingen:
Wedstrijdschaatsers. Maandag- en woensdagavond. Roy Heine, Mirjam de Jong, Astrid de Graaf,
Sjaak Ooteman, Jos Niesten en Bert Verduin
Recreanten. Di-ochtend. Ben Limmen en Roy Heine
Recreanten. Di- avond. Ronald Pletting, Nico Pronk, Jan Berkhout en Theo de Ruijter
Selecties en extra trainingsfaciliteiten
e
e
 Luc Heine – Baanselectie (29 NK 1500 m, 11 NK 3000 m)
e
 Eshney van Balen – Baanselectie (13 NK allround)
e
e
e
 Axel Koopman – marathonselectie – 1 divisie landelijk (18 algemeen klassement. 5 in het
jongeren klassement)
 Kim van Duivenvoorde – marathonselectie
 Maartje Heine – clubfaciliteiten
Uitslagen Clubkampioenschappen:
• Langebaan:
Pupillen
Britt Hagebout en Stefan Roovers
Junioren C
Eshney van Balen en Huub Koper
Junioren B
Luc Heine
Junioren A
Dennis Dekker
Neo Senioren
Esther Pletting
Senioren
Meike Lubbers en Simon Wijte
Masters
Astrid Borst en Arjan Dekker
• Marathon:
Licentierijders
Esther Pletting en Ronald Pletting
Recreanten
Chris Niele
Clubrecords
De records zijn in het seizoen 2012/2013 scherp gesteld. Toch werden er records verbeterd door
Eshney van Balen (jun-C, alle afstanden) en Luc Heine (jun-B, bijna alle afstanden).
Jos Niesten Trofee en Henk Agterberg Bokaal:
Jos Niesten Trofee: Stefan Roovers.
Henk Achterberg bokaal: Roy Heine.
Juryzaken: Willem Röling verzorgt opnieuw de jury coördinatie.
6. Jaarverslag van de ledensecretaris (Jacqueline van Lieshout)
Overzicht van het ledenbestand met aantallen van 2013 tussen haakjes:
Leden en donateurs 310 (327), Recreanten 161 (165) Licentiehouders 80 (79).
De facturen voor lidmaatschap zijn abusievelijk tweemaal verzonden, maar slechts één maal
afgeschreven. Voor de nieuwe toegangspasjes is in principe voor alle schaatsers een pas aangevraagd
en in rekening gebracht, maar sommige leden hebben hun oude pasje ingeruild en moeten de kosten
voor een pas (€ 6) nog terug ontvangen. Deze kosten worden in januari afgehandeld omdat dan de
facturen van de bond binnen komen.
7. Jaarverslag van de Penningmeester (Wil Wijte)
Wil heeft kopieën van het exploitatieoverzicht en de vermogensopstelling uitgedeeld en licht dit toe.
Vragen uit de zaal worden tot tevredenheid beantwoord.
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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.
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8. Verslag kascontrole commissie (Sjaak Ooteman)
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Freek Hillebrand, Sjaak Ooteman en Frank Verbrugge
(reserve). Freek Hillebrand was verhinderd en Sjaak Ooteman en Frank Verbrugge hebben de kascontrole
uitgevoerd. Sjaak doet verslag. Op advies van de commissie verleent de vergadering décharge aan de
penningmeester voor de gevoerde administratie.
9. Verkiezing kascontrolecommissie
Freek Hillebrand was dit jaar verhinderd en zal volgend jaar voorzitter zijn met Sjaak Ooteman als assistent.
Mart Kos meldt zich als nieuwe assistent.
De voorzitter bedankt Wil voor de gevoerde administratie en de leden van de kascontrolecommissie voor
hun bijdrage.
10. Verslag commissie schoolschaatsen (André Kieftenbeld)
André Kieftenbeld en Mirjam Remmers zijn al vele jaren de organisatoren van het schoolschaatsen met hulp
van de schaatsbegeleiders. André doet verslag van de activiteiten. Er zijn elf lessen op zaterdag-ochtend
voor 41 meisjes en 27 jongens van de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen, met 100 m wedstrijden als
afsluiting op 28 december. Deze wedstrijden zijn vernoemd naar Tini Looijaard. Zij was 40 jaar actief in de
organisatie van het jeugdschaatsen en is onlangs overleden. Er doen meer meisjes (41) mee dan jongens
(27). André zal volgend jaar de ouderraden van de scholen benaderen voor deelname. Er wordt bij voorkeur
geschaatst op combinoren, al dan niet met soft-boots. Houtjes en easy-gliders hebben afgedaan. De
feestelijke uitreiking van de schaatsvaardigheidspaspoorten vindt plaats op vrijdag 2 januari in dansschool
La Passe, aanvang 19:30 uur. Alle leden zijn uitgenodigd om deze gezellige avond bij te wonen.
11. Verslag evenementencommissie (Cor Enthoven)
De evenementencommissie bestaat uit Mieke Heine, Meike Lubbers, Mart Kos, Matthy van Klaveren, Wim
Roling, Peter Smidt en Cor Enthoven. Onlangs heeft Ellen Brantjes zich aangemeld als nieuw lid van de
commissie.
KJ ijsavond (30 november)
Het thema van de ijsavonden in Haarlem die we de laatste jaren organiseren, is gezelligheid en clubbinding
met allerlei spelvormen op de schaats. Aan het begin van de avond was de jeugd van KJ actief en later op
de avond konden de wat ouderen van KJ hun kunsten vertonen, met aan het eind van de avond het
marathonkampioenschap van KJ. Bij de licentierijders ging de zege naar Ronald Pletting en Esther Pletting.
Bij recreanten streek Chris Niele met de eer. Volgende ijsavond is op 29 november.
MTB tochten (15 december, 16 maart, 26 oktober)
De MTB tochten worden erg goed bezocht. Twee tochten in clubverband en een tocht waarvan de
opbrengst wordt geschonken aan een goed lokaal doel.
Op 15 december vorig jaar organiseerden we samen met het Wielercomité Heemskerk en de
Stichting Prokids IJmond de tocht voor het oliebollentoernooi, een voetbaltoernooi voor verstandelijk
gehandicapten in de sporthal van Beverwijk. 320 MTB-ers kwamen op dit evenement af. Aan het einde van
de ochtend kon onze voorzitter aan de stichting een cheque van € 2.000 overhandigen.
Cor Enthoven doet een oproep voor de volgende KJ MTB sponsortocht op 23 november a.s voor het ‘huis
achter de duinen’. (voor info zie www.stichtingachterdeduinen.nl).
Natuurijs wedstrijden: Helaas geen natuurijs en dus ook geen wedstrijden.
Kees Jongert Bokaal (8 februari): De dertigste Kees Jongert Bokaal georganiseerd door Matthy, Peter, Wim
en Meike liep weer als een geoliede machine. De KJ-Bokaal is uitgegroeid tot de belangrijkste wedstrijd
voor ijsclubs op de kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem. Een resultaat waar we als ijsclub heel trots op
kunnen zijn. De bokaal was dit jaar voor Haarlem. De runner-up trofee voor Noordwijk
Fietstoertocht (25 mei): Naast de ronde van Noord Holland die door vele leden weer vanuit ons clubgebouw
is gereden, organiseerden we op 25 mei de jubileumfietstoertocht naar het voormalige eiland Wieringen. De
60 deelnemers startten in twee groepen richting restaurant de Zingende Wielen voor een bakkie leut met
een appelpunt. Daarna reden zij weer terug naar Heemskerk.
Assumburgloop (7 september): Voor de zevende keer alweer hier vanuit ons clubhuis. 87 deelnemers, met
dit keer voor de 10 en de 2,5 km wat meer opkomst bij de jeugd dan in voorgaande jaren.
RABO fietsdag (21 september): De geplande sportdag in de vorm van een zeskamp gecombineerd voor
jeugd met ouderen ging vanwege te weinig aanmeldingen niet door. Om toch wat voor de jeugd te doen,
werd aansluitend aan de RABO fietsdag een sportdag voor de jeugd gehouden. De tocht heeft
€ 375 voor de club opgebracht.
12. Verslag commissie landijsbaan (Ben Limmen)
Dit jaar was er geen natuurijs dus heeft ijsmeester Ben Limmen alleen maar onderhoud te melden. De
onderhoudsploeg, die elke eerste donderdag van de maand actief is, bestaat inmiddels uit 20 man. Vele
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handen maken licht werk en zorgen dat er genoeg tijd is om bij een bakkie leut ook de wereldproblemen
nog even door te nemen. De ijsbaan staat nog niet onder water omdat de gemeente komende week de
verlichting zal vervangen.
Ben bedankt zijn ploeg voor hun inzet en hoopt ook het komende jaar weer op zijn mannen te kunnen
rekenen. Laat de vorst maar komen, wij zijn er klaar voor!
13. Bestuursverkiezing
De bestuursleden Nico Pronk (voorzitter) en Wil Wijte (penningmeester) zijn aftredend en stellen zich
opnieuw verkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en de vergadering stemt in met de
verkiezing van de beide bestuursleden.
14. Mededelingen van de voorzitter: Geen.
15. Rondvraag





Bert Verduin stelt voor om de Assumburgloop voortaan Katerloop te noemen, vanwege de
Heemskerkse kermis. De evenementencommissie zal dit overwegen, maar ziet bezwaren omdat
deze naam al bij andere loopjes wordt gebruikt, die mogelijk op dezelfde datum vallen. Bert nodigt
iedereen uit om de landelijke Marathon te Haarlem op 15 november te bezoeken.
Gerard Duin vraagt of installatie van zonnecollectoren kan worden overwogen.
Sjaak stelt voor om de financiële overzichten op het scherm te projecteren. Dit is echter in het
verleden al eens gedaan en was toen onleesbaar. Wil zal kijken of dit met een andere opzet van de
overzichten wel mogelijk is.

16. Sluiting
Nico bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
Daarna begint Jos Niesten met de tombola voor Het huis achter de duinen. De opbrengst is een mooie
voorzet voor de MTB tocht van 23 november.

UIT DE SERIE KO VERTELT DEEL 12.....
Beste KJ’ers,
Veel mensen vragen mij naar aanleiding van het vorige stukje over de Ronde van Vlaanderen of het
allemaal wel waar is wat ik schrijf. Toegegeven de namen waren gefingeerd, om de echte te beschermen,
maar de gebeurtenissen zijn echt waar.
Zo het schaatsseizoen is weer begonnen, een frisse (ko toe de) start zou je zeggen.
Nou dat viel wel even tegen. Ten eerste, begin oktober is een van de grootste (natuurijs)schaatsers, althans
in mijn beleving, Jeen van den Berg overleden. Deze bijzondere man heeft op mij vele jaren indruk
gemaakt. De onderwijzer die iedereen wilde laten zien dat onderwijzers geen watjes zijn.
In de marathonwedstrijden die ik hem heb zien rijden, was hij altijd wel de slimste rijder die als het ware aan
z’n voorrijder vastgekleefd zat om op het juiste moment toe te slaan.
Naast een fanatieke geldingsdrang (hij wilde altijd winnen) was hij een slimme rijder, maar ook een enorme
doorzetter die veel plezier aan het schaatsen beleefde en mij ook veel plezier aan het kijken naar schaatsen
gaf.
Toen mijn vader op hoge leeftijd nog de schaatsen onder bond werd hij altijd gekscherend door m’n moeder
‘Ouwe Jeen’ genoemd. De laatste keer dat m’n vader heeft geschaatst was op een avond dat het zo
verschrikkelijk had geijzeld, dat we voor op straat waar asfalt lag, konden schaatsen. Hij kwam toen zo
ongenadig op z’n stuitje te vallen dat het met schaatsen over was.
Naast het overlijden van Jeen begon het schaatsseizoen met uitzonderlijk hoge temperaturen. Ik heb ze
zelfs in korte broek en t-shirt zien schaatsen. Best wel link met die scherpe messen. Dat het link is, hebben
we bij de start van het marathonseizoen gezien ondanks de verplichte bescherming. Een ingrijpende
valpartij bij de B-rijders met een slagaderlijke bloeding, die heel fout had afgelopen als er niet iemand
adequaat had gereageerd. Een goede reactie.
Een foute reactie door de nog nauwelijks serieus te nemen coach Jillert A., door te stellen dat diegene die
valt een rode kaart moet krijgen en niet meer mag meedoen. Jeen zou zich omdraaien in z’n graf.
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Zijn reactie zou ongetwijfeld zijn: “Ken je tegenstander, weet wie er gaat vallen en je moet zo hard rijden dat
je die vallers voor blijft.” Nu weten jullie waarom m’n sympathie uitgaat naar Jeen.
Overigens, stel dat we dit rode kaart systeem zouden toepassen bij wielrennen of bij voetbal……..Portugal
zou al na 10 minuten zonder spelers staan.
Ik ben overigens wel benieuwd naar wat de reactie van Jillert was geweest als Christijn Groeneveld nog in
z’n ploeg had gezeten. Christijn brak namelijk z’n rug bij een valpartij. De muziek zal dan wel te hard
hebben gestaan waardoor je een scheurtje in het ijs niet kon horen….
Genoeg over vallen, alhoewel, misschien moeten we een monument oprichten voor ‘Zij die vielen…’
Met een beetje geluk komt het met de temperatuur en winter nog wel goed. Ik fietste onlangs langs
Driehuis-Westerveld en daar stond een bord “Hier wordt niet gestrooid”. Ik kan mij niet voorstellen dat dit er
door het crematorium is neergezet.
Het kan nog maar twee dingen betekenen waarvan de laatste mij de meest waarschijnlijke lijkt.
De eerste zou kunnen zijn dat dit bord er door Sinterklaas is neergezet. Door de zinloze Zwarte PIET
discussie denkt Sint alvast na over het inkrimpen van de strooiplekken vanwege gebrek aan mankracht.
Mogen we straks geen zwarte piet meer uitdelen? Hier zal de politiek niet blij mee zijn.
Nee, ik denk dat de tweede optie is, dat er een vooruitziende blik is, die zegt dat er straks een tekort aan
strooizout ontstaat vanwege vorst. Dat is de reden van dit bord.
Nou als daar geen vertrouwen in een strenge winter in uitstraalt.
Van de week maar eens kijken of-ie er nog staat.
Ko Toedestart

DE EERSTE ZIJN AL VERBETERD……
500 METER DAMES JUNIOREN B
45,28
Nadine Bruineberg
45,22
Eshney van Balen
44,42
Eshney van Balen

18/02/01
05/10/14
22/10/14

Haarlem
Haarlem
Heerenveen

1500 METER DAMES JUNIOREN B
2;18,25
Nadine Bruineberg
2;14,70
Eshney van Balen

11/02/01
22/10/14

Utrecht
Heerenveen

500 METER HEREN JUNIOREN B
40,13
Luc Heine
39,83
Luc Heine

10/12/13
01/11/14

Heerenveen
Haarlem

Wat gaat er in hun hoofd om?
Wie het weet stuurt zijn reactie naar de
redactie: duingoedhart@ziggo.nl
De meest ludieke reactie wordt in het
clubblad geplaatst en beloond met een fles
rode wijn.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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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
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ELFSTEDEN MTB AVONTUUR
De Winter moet nog beginnen, maar wij hebben ons Elfstedenkruisje
al binnen.
Vrijdag 5 september reisden wij af naar het hoge noorden voor ons
Elfstedentocht MTB avontuur. Oké, wij moesten hier wel de harddraverij voor laten lopen, maar dat hebben we er graag voor over
gehad.
Het concept van deze marathon is dat teams van twee rijders in drie verschillende etappes, die voor het
grootste gedeelde onverhard zijn, een route volgen tussen de 11 Friese steden. In totaal deden er 95 teams
mee; 89 mannenteams verdeeld in elite en masters categorie, 2 damesteams en 4 mixed teams, waar wij
(Sander en Astrid ) er één van waren.
In drie dagen hebben wij met GPS 450 km door de weilanden, bossen, koeienstallen, paardenbakken en
sloten gereden en over hindernisbanen, dijken, hekken, planken en bruggen van het Friese landschap. En
in de elf Friese steden je stempeltje halen.

De eerste dag lag een parcours van 120 km op ons te
wachten met aan het einde een tijdrit waarmee een
klassement werd gemaakt. Het parcours wisselde zich
constant af, van verhard naar bos, dan weer stukken over de
weilanden die regelmatig werden onderbroken door hekken
waar je je fiets over heen moest tillen, om daarna de tocht
weer voort te zetten.
Bij de laatste verversingspost begon de tijdrit van 32 km. Na
een uurtje volle bak te hebben gereden kwamen we voldaan
over de finish.

Het was inmiddels 18:30 uur. De tentjes stonden klaar. Tassen
pakken, bedje opmaken, douchen en eten. Om 21:30 uur was
de prijsuitreiking en de briefing voor de volgende dag. We
waren als tweede in onze categorie geëindigd, niet slecht.

De tweede dag begon om 06:00 uur met een ontbijt, gevolgd door
het opruimen van je tas om zo om 07:30 uur aan de start te
verschijnen, die gelijk begon met een tijdrit van 36 km. Tussen de
tijdritten door kon je eigenlijk rustig aan rijden, maar op de een of
andere manier ging dat niet. Als je in een groepje reed, wilde je daar
bij blijven en zo was je toch de hele dag door hard aan het fietsen.
Het nemen van alle hindernissen maakte de tocht heel avontuurlijk
en moest er echt wel worden gewerkt.
Hier en daar waren geheime stempelposten die ervoor moesten
zorgen dat iedereen zich aan de route hield.
Het parcours eindigde ook weer met een tijdrit, die gelukkig
korter was dan was gezegd en dat is altijd lekker. Rustig uitrijden
naar de camping en de 150 km van de tweede dag zat erop.
Wij kwamen als 23ste koppel binnen en dat betekende dat het nog
heerlijk rustig was bij de douches! Schoon en wel op het terras aan
ons welverdiende biertje met een heerlijk patatje en ervaringen delen
met de andere rijders.
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De Trompet 2850
1967 DD HEEMSKERK
Tel. 0251-248844

Gerrit van Assendelftstraat 3
1961NH Heemskerk
Tel 0251-232813
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Na een heerlijk buffet volgde om 21:00 uur weer de prijsuitreiking. Onze
concurrenten waren helaas door een zware valpartij uitgevallen. Wij bleken
beide tijdritten te hebben gewonnen en werden als leiders in onze
categorie in de leiderstrui gehesen (wat overigens een erg mooi shirtje is).
De derde dag stond 180 km op het programma, dus niet nadenken en
gewoon fietsen. Met name het laatste stuk wat door een buitendijks
natuurgebied liep, maakte wel veel indruk. Rond 17:00 uur reden wij
Dokkum binnen waar we in het centrum werden onthaald.

Beloond met een beker voor de eerste plaats in de categorie
mixed, bloemen, het Elfstedenkruisje en een kusje, sloten wij ons
avontuurlijke weekeinde af.
Trots kunnen wij zeggen “dit hebben we toch maar even volbracht
zonder ongelukken en in goede conditie”. Een superleuk
evenement, wat je zeker een keer gedaan moet hebben.
Enne……, je moet echt wel wat doen voor dat kruisje.
Groetjes Sander van der Kolk en Astrid Borst

DE VRIJWILLIGERS OP ÉÉN VAN DE DONDERDAGEN…..
….eerst een bakkie en dan aan de bak!
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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
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De beklimming van de Pico del Veleta, 2 oktober 2014
Traditiegetrouw maak ik met een leuke groep fietsers elk najaar
een buitenlandse fietsreis van pakweg een week. Dit jaar werd
het een rondreis door Andalusië; een prachtige tocht. De groep
bestond uit de volgende negen mannen: Wim Nak, Frans van
Aken, Erik Kieftenbeld, Peter en Jan Boudesteijn, Wiebe Stoker,
Rense Duursma en Henk en Hans de Vries. Een van de
voorwaarde aan zulke tripjes is dat er een uitdaging in moet
zitten. De uitdaging voor deze reis was om de hoogste fietsberg
van Europa te beklimmen. De Pico del Veleta. Van deze
‘koninginnenrit’ volgt hier een verslag:

De beklimming stond gepland voor donderdag 2 oktober vanuit Granada.
Even voor 9 uur klommen we voor Hotel ‘Los Canos de la Alcaiceria’ op onze fietsen. Er waren geen
afspraken gemaakt over de aanpak van de beklimming. Iedereen zou in zijn eigen tempo omhoog gaan. Het
was bovendien nog maar de vraag of iedereen de top zou halen. Niet iedereen had namelijk die ambitie.
Onze fietsgroep bestaat uit recreatieve fietsers. Geen van allen is een echte klimmer. De fietskeuze voor de
rondreis was bij nagenoeg alle rijders gevallen op de hybride fiets omdat we met bagage fietsen en met
fietstassen op een racefiets minder goede ervaringen hebben. De beklimming deden we uiteraard zonder
bagage.

We reden in oostelijke richting de stad uit en konden even later de borden richting Sierra Nevada volgen. De
weg liep vals plat omhoog. Nadat we de Rio Genil waren overgestoken leek de beklimming echt te
beginnen. We wensten elkaar succes en iedereen ging zijn gevecht aan.
De beklimming van de Pico vanuit Granada staat te boek als de nummer 24 van zwaarste beklimmingen ter
wereld. Ter vergelijking: De Mont Ventoux vanuit Bédoin komt op de 177e plaats. De Pico is met zijn 3.395
meter de hoogste berg die je in Europa per fiets tot aan de top kunt beklimmen.
De beklimming is niet echt steil, gemiddeld 6,2%. De moeilijkheid zit hem in de lengte en in de laatste 10
km. De totale beklimming is 43 km lang. Vanuit ons hotel in Granada was de route tot de top 50 km (als je
niet fout rijdt).
Het onderste deel van de beklimming was prachtig. Supergoed asfalt en schitterende uitzichten. De Pico
wordt, net als de Mont Ventoux, intensief gebruikt door verschillende automerken om hun nieuwe modellen
te testen. In druk bestickerde bolides (om de vormen te verhullen) spoten de testrijders omhoog. Hierdoor
was het wel oppassen, bijvoorbeeld wanneer je een buitenbochtje wilde pakken om minder steil te stijgen.
Onze fietsen zijn een stuk zwaarder dan racefietsen. Dat was te merken aan de gemiddelde klimsnelheid.
Deze lag zo’n 3 km/uur lager dan vergelijkbare beklimmingen op de racefiets.
Ieder zocht zijn cadans en al snel viel de groep uit elkaar. Ik kwam alleen te rijden en kwam als eerste aan
in het super ongezellige skidorp Sierra Nevada. Dat ligt op 2.100 meter hoogte. Even voordat ik het dorp
binnen reed, kon ik de Pico Veleta recht voor mij zien liggen. Nog mooi in het zonnetje, maar er dreven
wolken richting de top. Het zou toch jammer zijn als deze helemaal in de wolken terecht zou komen. Vanaf
de top schijn je Marokko te zien.
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Ik stopte in het dorp en ging op zoek naar een café. Tot mijn schrik ontdekte ik dat ik mijn portemonnee niet
bij mij had. Mijn hele dagrantsoen bestond uit vier repen en twee bidons met energiedrank. De bidons
waren vrijwel leeg en ik had nog 1 reep over. Nu had ik het het geluk dat het, zeker op deze hoogte, niet
bepaald warm was. Ik besloot te wachten op de volgers. Helaas was de plaatselijke horeca collectief
gesloten. Overal werd gewerkt en verbouwd om de zaak gereed te krijgen voor het skiseizoen. Ik zocht een
beschut plekje in de zon met zicht op de bocht waar de anderen zouden moeten verschijnen. Ik heb daar
even zitten wachten, maar kreeg het koud en besloot toen om door te rijden.
De weg steeg zigzag door het dorp. Verder bovenin reed ik langs een café dat er erg open uit zag. Hier kon
ik mijn bidons met water vullen. Zo, het vocht was geregeld. Nu maar hopen dat mij een hongerklop
bespaard zou blijven. Ik ging lichter rijden en het tempo daalde. Ik naderde een eenrichtingweg. Wat raar!
Mocht ik daar niet verder? Wat was nu de goede route naar de top? De weg leek even verderop bij een
neergelaten slagboom helemaal op te houden. Ik zag een stilstaande vrachtwagen met draaiende motor.
Aan de chauffeur vroeg ik de weg. Hij wees mij dat ik onder de slagboom door moest. Een smal weggetje
daarachter, met slecht asfalt vol gaten bleek de route naar de top te zijn. Voorbij de slagboom slalomde ik
tussen de gaten door naar boven. Het wegdek veranderde in een soort gravel.
Even voorbij een monument met een Mariabeeld kwam ik bij een driesprong waar geen enkele wegwijzer te
bekennen was. Wat nu? Die Spanjaarden snappen er niet veel van. Mijn gevoel zei me dat ik rechtsaf
moest gaan. Fout dus! De weg eindigde bij een skilift. Hier waren bouwvakkers aan het werk die mij
terugverwezen naar de driesprong. Ik had daar links moeten aanhouden. Vijf dure kilometers verspild! Mijn
telefoon ging over, maar hield er vanzelf weer mee op. Ik zag dat broer Henk had gebeld. Ik keek achter mij
in de diepte en zag twee kleine stipjes naderen. Ik had dus twee achtervolgers die niet te ver achter mij
zaten. Ik vermoedde dat de rest was teruggekeerd. Dat bleek later ook het geval te zijn. De twee waren nog
niet bij de driesprong dus wilde ik hen gauw waarschuwen. Ik belde Henk terug, maar kreeg geen goede
verbinding. Ik hoorde hém luid en duidelijk maar hij hoorde mij helaas niet. Daarop stuurde ik hem een SMS
dat hij links moest aanhouden. Ik zag dat de batterij van mijn telefoon bijna leeg was en klom weer verder.
Het ging nu steil omhoog. Een procentje of 10.
Het wegdek werd alsmaar slechter. Het gravel had
plaatsgemaakt voor grind en keien. Ik moest steeds de juiste
balans zoeken tussen slippen en achterover vallen. Van
vegetatie was vrijwel geen sprake meer. Ik zag alleen wat
vetplantjes en mossen tussen de rotsen. De Mont Ventoux
wordt de kale berg genoemd, maar het bovenste deel van de
Pico zou deze naam ook niet misstaan. Een paar steenbokken,
op korte afstand van mij, keken mij vol medelijden aan. Ik had
ook medelijden met die beesten. Wat een koud en ruig
leefgebied hadden ze! Het wolkendek werd dikker en het werd
mistig om mij heen. De twee volgers waren uit het zicht
verdwenen. Mijn telefoon was uitgegaan. Het begon al licht te
schemeren en ik vond het ineens erg spooky op de berg. Wat
nu als de anderen de pijp aan Maarten zouden geven en ik zou
pech krijgen?
De weg was niet meer dan een geitenpad. Zelfs steenbokken
zouden hier struikelen. Ik klikte mijn schoenen uit mijn combipedalen omdat mijn voorwiel alle kanten op gleed. Ik wilde snel
mijn voeten neer kunnen zetten als ik mijn evenwicht zou
verliezen. Ik slaagde erin om te blijven fietsen. Mijn dikke
banden kwamen mij hier goed van pas. Met een racefiets zou
dit echt onbegonnen werk zijn geweest. Ik vroeg mij af of hoe
ver ik nog moest want volgens de hoogtemeter zou de top nog
200 meter hoger moeten liggen. Plotseling doemden een viertal
bergwandelaars op uit de mist, Duiters. “Noch ein Halbe
Stunde” kreeg ik te horen… Zo die kwam aan. Het bleek gelukkig mee te vallen, maar er verstreken zeker
nog zeker 20 minuten voordat ik de laatste bocht nam en het pad plotseling ophield. Vóór mij lag een rots
en ik zag daarboven de vage contouren van een stenen gebouwtje in de mist. Ik zette mijn fiets neer en
haalde mijn extra kleding van mijn bagagedrager. De temperatuur zal rond het vriespunt zijn geweest. Ik
had onderweg al armstukken aangetrokken. Ik had verder nog een winterjack bij me en een regenjack.
Beide kledingstukken trok ik over elkaar aan. Ik was blij dat ik ook mijn winterhandschoenen had
meegenomen met het oog op de afdaling.
Toen klom ik omhoog. Het gebouwtje was zo te zien niet het allerhoogste punt. De echte top was een
stenen paal met een bordje erop. Daarvan wilde ik een foto nemen. Het was 15.30 uur. Ik had gelukkig mijn
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fototoestel bij me. Mijn telefoon had me in de steek gelaten dus ik was blij dat ik toch bewijsmateriaal kon
verzamelen. Ik maakte een paar selfies en een paar plaatjes met een zelfontspanner terwijl ik mijn best
deed om zo ontspannen mogelijk te kijken. Ik controleerde de foto’s en zag dat dit maar ten dele was
gelukt . Maakt ook niet uit. Ik had afgezien en de sporen daarvan waren duidelijk van mijn gezicht af te
lezen. Ik stond op 3.400 meter, maar er was niets te zien van een ongetwijfeld fraai uitzicht op de
Middellandse zee, laat staan Marokko. Ik zag ik alleen maar grijze mist. Nog een keer terugkomen?
Ik dacht het niet! Er gaat een vet kruis door de Pico Veleta!
Met mijn bewijsstukken en met een goed gevoel over het behaalde
resultaat daalde ik voorzichtig de rots af naar mijn fiets. Ik deed de
fietslampjes aan en begon aan een moeilijke afdaling over de
glibberige keien. Ik was een bocht door en wie zag ik daar krom
gebogen naast zijn fiets staan? Henk de Vries! Hij maakte weer eens
een hoop theater, maar hij had net als ik behoorlijk afgezien in het
laatste stuk.
Ik gaf aan dat hij dicht bij de top zat. In eerste instantie was ik van
plan om nog even met hem mee terug te gaan, maar mijn benen
leken te weigeren. Ik was klaar met de Pico. Ik bleef wel even op hem
wachten. Henk fietste verder en verdween om de bocht. Boven
zeulde hij zijn fiets de rots op en zette hem tegen het gebouwtje voor
een foto. Zo hoog was mijn fiets niet geweest. En dat was precies zijn bedoeling! Van je familie moet je het
hebben! Maar ik heb tot op de dag van vandaag nog geen foto’s van hem gezien bij de echte top… 
Terwijl ik langzaam doorliep om warm te blijven kwam Wiebe, meer dood dan levend, uit de mist
tevoorschijn. Hij riep allerlei verwensingen en was aan het labbere eind.
Ik vijzelde zijn moraal op door te vertellen dat het nog een klein stukje was en hij ging zuchtend en steunend
verder. Hij was nog wel zo bijdehand om mijn fototoestel te vragen want ook zijn telefoonaccu was leeg.
Toen hij de top had bereikt, hoorde ik boven mij zijn oerkreet van de helling galmen.
Wiebe en Henk hielden hun plichtplegingen kort en haalden mij snel in.
Wiebe zei dat hij Petrus had gesproken. Deze had hem niet willen
ontvangen en hem voor 50 jaar terug naar beneden gestuurd. Goed
geregeld Wiebe!
We stapten op de fiets en lieten ons behoedzaam naar beneden rollen.
Afdalen over de keien was nog riskanter dan klimmen. Gelukkig bereikten
we heelhuids de slagboom. Daarna konden we los gaan. Dat was nodig
ook want het begon te donderen en het werd donker. Er was slecht weer
op komst. De afdaling leende zich er prima voor om volle bak naar
beneden te rijden. We bereikten niet de snelheden die we ooit haalden
met de racefiets, maar de bochten liepen wel heel lekker (max 74
km/uur). We daalden 2.635 meter af waar we een uur en drie kwartier over
zouden doen. Over de beklimming had ik totaal 5,5 uur gedaan, inclusief
de verkeerde afslag.
In het dal zagen we geweldige bliksemstralen met vele vertakkingen. Het
donderde onheilspellend. In mijn haast reed ik nog voorbij de afslag die
we hadden moeten nemen. De gps leidde ons via een heel steil straatje
weer op de juiste route. Dat klimmetje hadden we niet meer op gerekend.
We reden Granada binnen. Het spetterde licht en het was onheilspellend
donker geworden. Voor het hotel hebben we gauw een voorbijgangster
gevraagd (op een of andere manier zijn dit altijd dames) om voor ons een
finishfoto te maken. We feliciteerden elkaar en reden snel de fietsen naar
binnen. Net op het moment dat we ons bij de anderen aan de bar
meldden, brak het noodweer los. Hagelstenen zo groot als duiveneieren
kletterden tegen de ramen. De anderen waren bezorgd geweest en
hadden tevergeefs geprobeerd ons te bellen.
Wim was die dag niet mee geweest en was Alhambra gaan bezoeken.
Onderweg had hij een goed restaurant voor de avond gevonden en was
ook nog een winkel binnengelopen.
Aan tafel nam Wim het woord. Uit een plastic tas kwamen drie ‘kostbare’
en ‘zeldzame’ handgeschilderde bordjes van Granada met op de
achtergrond de Pico er duidelijk ingetekend. Voor de nummers 1, 2 en 3
van de Pico de Veleta. Op Youtube staat een kort filmverslag van de fietsreis http://youtu.be/dVcZpdX60cc.
Hans de Vries
De Doorloper
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Als lid van de evenementencommissie mag ik dit seizoen stukjes schrijven in onze
prachtige Kees Jongert Glossy, leuk!
We zijn als evenementencommissie natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen van
‘Kees Jongert op het ijs, de jubileumeditie’ en van de ‘Kees Jongert Bokaal 2015’, maar
daar ga ik het in deze eerste column niet over hebben.
Graag wil ik mijn favoriete ‘afmattraining’ van de week met jullie doornemen, namelijk
de conditie- en krachttraining op donderdagavond (19.30 uur vanuit het clubhuis) onder
leiding van trainer Simon Wijte.
Jullie moeten weten dat Simon echt al zijn vrije tijd besteedt aan het lezen van schaatsmagazines op de
bank (en natuurlijk aan zelf trainen). Echt een schaatsliefhebber en schaatskenner in hart en nieren!
Sinds april train ik mee, in de zomer in het duin en nu in en rondom het park. Het is echt een mooie
combinatie van interval, kracht en coördinatie. Simon weet (natuurlijk door het lezen van al die magazines!)
goed hoe hij kan helpen onze schaatstechniek te verbeteren en hij doet de oefeningen duidelijk voor. We
trainen ook op uithoudingsvermogen door intervallen en het uitstellen van verzuring. Dus: in die
schaatshouding, een paar streksprongen en weer in die houding, aauuww!
Pijn is fijn en vaak valt de spierpijn toch mee, omdat de trainingen goed zijn opgebouwd (heeft Simon vast
uit een van die magazines). Enkele mooie resultaten: Duko heeft na heel wat jaartjes vloeken op de 500 m,
eindelijk ruim! onder de 50 geschaatst, meteen tijdens zijn eerste wedstrijd dit seizoen. Ook Huub is er dik
onder gedoken en rijdt dikke PR’s. Tjarko weet hoe de schaatshouding voelt en heeft de magische 50-grens
ook in zicht. En wij allemaal (ook niet wedstrijdrijders) gaan er qua conditie, coördinatie en kracht erg op
vooruit!
Dan sluit ik mijn betoog af met dit:
Je hoeft geen berenconditie te hebben om
mee te doen. Als je 10 minuten kan
dribbelen is het goed. Je kunt alles op je
eigen niveau doen als je je maar inzet.
Conditie en kracht komen vanzelf als je
trouw komt!
Je kijkt echt niet elke week tegen dezelfde
boom aan in het park, we komen op veel
verschillende plekken en het programma is
gevarieerd. Zelfs in de winter doen we
heuveltrainingen op het viaduct (afgelopen
donderdag heb ik dat ding vervloekt).
En tussen het puffen, hijgen en zweten
door is het ook nog erg gezellig!
Dus: kom allen!
PS. Dat van die schaatsmagazines heeft
Tjarko bedacht en Simon zegt daarop
altijd: ‘Prima dat jullie dat beeld van mij
hebben...’. dus... wij blijven hierin geloven!
Groetjes Meike
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HAARLEM
4 oktober
Maartje Heine
Denise Hilgers
Luc Heine

DB1
DB1
HB2

500
52,22
58,34
41,01

5 oktober
Eshney van Balen
Meike Lubbers
Mieke Heine
Simon Wijte
Lars Beentjes
Tjarko van der Pol

DB1
DSA
DMA
HSA
HA1
HSB

500
CR 45,22
51,73
52,58
43,46
47,54
52,58

1500
2;21,71
2;42,87
2;42,40
2;13,71
2;29,09
2;48,94

10 oktober
Mischa Klein
Stefan Roovers
Daan van ’t Klooster
Jaap Zonneveld

DPC
HPA
HPB
HPB

100
17,84
13,41
14,74
15,66

300
49,22

11 oktober
Maartje Heine
Mieke Heine

DB1
DMA

500
50,32
52,57

3000
5;28,99
5;47,26

12 oktober
Esther Pletting
Maartje Heine
Meike Lubbers
Mieke Heine
Denise Hilgers
Melanie Walters
Stefan Roovers
Duco Luijt
Tjarko van der Pol

100

300

DSA
DB1
DSA
DMA
DB1
DB2
HPA
HMB
HSB

17 oktober
Huub Koper
Tristan Hagen
Stefan Roovers

HC2
HC2
HPA

18 oktober
Eshney van Balen
Maartje Heine
Denise Hilgers
Melanie Walters
Luc Heine
Tristan Hagen

DB1
DB1
DB1
DB2
HB2
HC2

19 oktober
Tristan Hagen
Thialf, 22 oktober
Eshney van Balen
Luc Heine
De Doorloper

DB1
HB2

13,10

1000

1500
2;45,34

2;00,56
2;06,00

500
52,30
1;05,41
1;13,72

500
48,45
49,74
50,83
51,78
56,07
1;06,80

1000

1;58,18
1;51,30

31,96
49,30
50,01

500
50,48
51,36

1500
2;29,08
2;36,89
2;38,74
2;38,70

1000

2;28,19
2;44,05

1500
2;44,77
2;42,24

1;46,11
500
45,32
50,07
53,90
54,69
40,65
50,47

1000

1;50,95

500
51,07

1500
2;37,21

500
CR 44,42
40,41

1500
CR 2;14,70
2;01,50

1500

3000
5;01,19
5;29,74

2;48,45
4;17,60
2;33,32
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24 oktober
Daan van ’t Klooster
Jaap Zonneveld
Tristan Hagen

HPB
HPB
HC2

100
15,33
15,82
51,78

500
1;06,89
1;15,82

1000

25 oktober
Meike Lubbers
Mieke Heine
Simon Wijte
Tjarko van der Pol

DSA
DMA
HSA
HSB

500
51,41
53,06
43,19
52,03

3000
5;50,91
5;43,42
4;58,24
6;05,82

26 oktober
Misha Klein

DPC

100
18,09

300
47,86

300
48,27

26 oktober
Esther Pletting
Meike Lubbers
Mieke Heine
Simon Wijte
Dennis Niesten
Duco Luijt
Tjarko van der Pol
Stephan Ottenhoff

500
49,15
50,89
52,66
43,80
44,33
50,55
51,31
51,44

1500

DSA
DSA
DMA
HSA
HSA
HMB
HSB
HMB

3000
5;25,43

1 november
Maartje Heine
Melanie Walters
Denise Hilgers
Luc Heine

DB1
DB2
DB1
HB2

500
50,40
53,11
53,31
CR 39,83

1;43,03

2;40,41
2;40,95
5;02,45
2;16,98
5;14,44
2;54,43
5;15,23
1000
1;41,68

1500
2;48,93

1;49,24
1;19,68

Al jaren de
toppers op
dinsdag…
vier teams
met de
trainers
Nico, Ronald,
Jan (afwezig)

en Theo
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Wedstrijdkalender 2014-2015
Nr

Datum

van

tot

16:30
17:00
16:30
20:30
16:30
19:45
19:30
17:30

19:00
22:00
19:00
23:00
19:00
23:00
23:00
19:00

16:30
21:30
16:30

Soort

29
31
33

November
vr 14-11-2014
za 15-11-2014
vr 21-11-2014
zo 23-11-2014
vr 28-11-2014
za 29-11-2014
zo 30-11-2014
zo 30-11-2014
December
vr 05-12-2014
za 06-12-2014
vr 12-12-2014

34
36

za 13-12-2014
zo 14-12-2014

19:45
20:30

35
38
39
43
44
45
46

zo 14-12-2014
vr 19-12-2014
za 20-12-2014
di 23-12-2014
za 27-12-2014
zo 28-12-2014
zo 28-12-2014
Januari
vr 02-01-2015
za 03-01-2015
vr 09-01-2015
zo 11-01-2015
zo 11-01-2015
zo 18-01-2015
zo 18-01-2015
vr 23-01-2015
zo 25-01-2015
vr 30-01-2015

17:30
16:30
8:30
18:00
19:45
17:30
20:30

19:00 Baanwedstrijd
23:00 Baanwedstrijd
19:00 IJskonijn wedstrijd
Gewestelijk Kampioenschap
23:00 junioren B
23:00 Clubwedstrijd Groep 2/3
Gewestelijk Kampioenschap
20:00 junioren A
19:00 IJsbeer wedstrijd
11:30 Jan van Gennip Jeugd-Toernooi
19:00 Clubwedstrijd Groep 2/3
23:00 Baanwedstrijd
20:00 Clubwedstrijd Groep 2/3
23:00 Clubwedstrijd Groep 2/3

18:00
19:45
16:30
20:30
17:30
20:00
17:30
16:30
17:30
16:30

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

20
22
25
26
27
28

48
49
52
55
54
58
59
61
63

IJskonijn wedstrijd
KPN Marathon Cup 5
IJsbeer wedstrijd
Clubwedstrijd Groep 2/3
IJskonijn wedstrijd
Kees Jongert op het ijs
Baanwedstrijd
Jeugdmarathon

IJsbeer wedstrijd
Baanwedstrijd
IJskonijn wedstrijd
Clubwedstrijd Groep 2/3
Regio selectie NK junioren C
Clubwedstrijd Groep 2/3
Jeugdmarathon
IJskonijn wedstrijd
Baanwedstrijd
IJsbeer wedstrijd

De Doorloper

Categorie
Pupillen
Jun C
Jun B - Jun A - Neo - Sen - Mas
Pupillen

Afstand
Teamsprint + Reverse Curve
RegioTop 50r, 1e 100r, D 70r, Top 125r
500-1500
Jun BA - Neo - Sen - Mas 500-1500; Jun A - Neo - Sen - Mas 500 - 3000
CDEF 500; AB 700

Jun A - Neo - Sen - Mas
Pup EDC - Pup B - Pup A - Jun C - Jun B

500-1000/1500/3000

Jun C - Jun B - Jun A - Neo - Sen - Mas
Jun B
Pupillen

500-1500
500-1000/1500
Kortebaan

Jun B
Neo - Sen - Mas

500-1500
500 - 3000/5000

Jun A
Jun C2 - Jun B
Pup - Jun C1 (max 220 deelnemers)
Pup - Jun C - Jun B - Jun A
Neo - Sen - Mas
Pup - Jun C - Jun B - Jun A
Jun A - Neo - Sen - Mas

3000
500-1500
Pup 100-300; Jun C1 100-500
Pup 100/300; Pup A - Jun CBA 100-700
500-1000/1500/3000
Pup - Jun CBA 100 -500 of 100-700
(500) 3000 / 2 kw 10000

Jun C
Jun B - Jun A
Pupillen
Jun C - Jun B - Jun A - Neo - Sen - Mas
Jun C
CK gr 3 Jun B - Jun A - Neo - Sen - Mas
Pup EDC - Pup B - Pup A - Jun C - Jun B
Pupillen
Jun C - Jun B - Jun A - Neo - Sen - Mas
Jun C + baanselectie

500-1500
500-1000/1500/3000
500-bonus
500-1000/1500
500-1500
Groep 3 500 - 1500; Groep 2 500 -1500/3000/5000

november 2014
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Gr 2

Gr 2

Ploegenachtervolging
Ploegenachtervolging
500-1500

24

Gr 2

Gr 2

68
71
70
73
76
75
78
79
80
82
84
86
87
89
91

Februari
vr 06-02-2015
zo 08-02-2015
zo 08-02-2015
vr 13-02-2015
zo 15-02-2015
zo 15-02-2015
vr 20-02-2015
za 21-02-2015
zo 22-02-2015
vr 27-02-2015
Maart
zo 01-03-2015
di 03-03-2015
vr 06-03-2015
zo 08-03-2015
ma 09-03-2015
za 14-03-2015

16:30
21:00
17:30
16:30
20:30
17:30
16:30
17:00
19:30
16:30

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

Clubwedstrijd Groep 2/3
Clubwedstrijd Groep 2/3
IJskonijn wedstrijd
IJsbeer wedstrijd
Clubwedstrijd Groep 2/3
Gewestelijke Pupillen A wedstrijd
IJskonijn wedstrijd
Kees Jongert bokaal
Langeafstandswedstrijd
Clubwedstrijd Groep 2/3

Pup - Jun C - Jun B - Jun A
Jun A - Neo - Sen - Mas
Pupillen
Jun C
Jun B - Jun A - Neo - Sen - Mas
Pup A
Pupillen
Op uitnodiging
Op uitnodiging + selecties
Pup - Jun C - Jun B - Jun A

Pup 100-500; Pup A - Jun CBA 500-1000; Jun CBA 500-1500
500-1500/3000
500-300
C1 500-1000; C2 500-3000
500-1000/1500
100-500-700
Ouder/Kind - Estafette

17:30
17:30
16:30
17:30
17:30

19:30
19:00
19:00
20:00
20:30

Baanwedstrijd
Clubwedstrijd Groep 2/3
IJsbeer wedstrijd
IJskonijn vierkamp
IJskonijn vierkamp
Interdisciplinaire wedstrijd

Jun B - Jun A
Pup - Jun C - Jun B - Jun A
Jun C
Pupillen
Pupillen
Jun C - Jun B

500-1000/1500
100 - 500
500-1500-Bonus
1e deel Allround
2e deel Allround
langebaan, marathon, shorttrack

KJ
Dames 5km - Heren 10km
Pup 100-500; Pup A - Jun CBA 500-700

Gr 2

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.
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