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Bij het lezen van dit clubblad is de ijsbaan in Haarlem reeds
open. Ik moet nog wel even in de stemming raken na al die
zonnige en vooral warme dagen in deze mooie nazomer. Wat
zal de komende winter ons weer brengen? Het wordt weer eens
tijd voor een lekkere ijswinter, die wij al 3 jaar lang moeten
ontberen. Het zou voor de club ook goed zijn, niet alleen
financieel, maar zeker ook voor het saamhorigheidsgevoel dat
een echte natuurijswinter nog eens extra met zich mee brengt.
Samen de handen uit de mouwen steken om de natuurijsbaan
in orde te hebben en te houden en de kantine draaiende te
houden. En natuurlijk te genieten van het echte natuurijs. Laten
wij maar afwachten of dit allemaal gaat lukken.
In mijn vorige column schreef ik al over de financiële problemen bij ons gewest en de KNSB. Het zag er
even naar uit dat wij ook dit jaar te maken zouden krijgen met een contributieverhoging van de diverse
trainingsuren. De voorgestelde begroting van het gewest werd daarom collectief door de verenigingen
afgewezen. Een nieuwe begroting, waarbij de prijzen gelijk bleven aan het vorig jaar, werd uiteindelijk
goedgekeurd. De komende tijd gaat het gewest samen met de verenigingen verder op zoek naar
oplossingen om de schaatssport betaalbaar te houden. Dit gaat mogelijk gepaard met een beperking van
het aantal wedstrijd- en trainingsuren. In de aanstaande jaarvergadering is er wellicht meer over dit
onderwerp te melden. Als club zijn wij nauw bij de diverse overleggen betrokken. Wij houden jullie op de
hoogte.
Het bestuur, de evenementencommissie en de trainers hebben de eerste vergaderingen voor het
komende seizoen alweer achter de rug. Iedereen zet zich vol in om ook dit jaar weer een goed
programma neer te zetten en het de leden naar de zin te maken. Hulde aan al die mensen die hiervoor
hun best doen.
Ik wens jullie een fijn schaatsseizoen toe.
Groeten, Nico

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

Harry Folkers was na een knieoperatie even uitgeschakeld. Hij kreeg namens het bestuur een bloemetje
en stuurde onderstaand bericht.
‘Tijdens mijn revalidatie na een knieoperatie, stond op een zaterdagochtend Cor Duin voor de deur. Hij
bracht namens het bestuur/de club een hele mooie grote bos bloemen. Waarvoor dank! Belangstelling
e
doet een mens altijd goed. Hoop voor de 2 helft van het schaatsseizoen weer m’n slagen te kunnen
maken op de ijsbaan.
Sportieve groeten Harry Folkers’
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04 oktober
10 oktober
13 oktober
04 november
13 november
18 december
19 november
11 februari
18 maart

eerste ijstraining dinsdagochtend/avond
eerste KNSB ijstraining
bestuursvergadering
jaarvergadering
MTB tocht voor het goede doel (details op pagina 4)
MTB tocht
marathon Haarlem
KJ-bokaal (onder voorbehoud)
einde-seizoensborrel

Even een geheugensteuntje voor de aankomende winterperiode op dinsdagochtend.
De tijden zijn: tussen 9.00 uur (of eerder) tot de ‘dweil’ van 9.30 uur inrijden.
De spiertjes losmaken en het goede gevoel krijgen is een noodzaak.
Dan verzamelen en tot 10.30 uur schaatsen met nadruk op techniek, met opdrachtjes.
Na 10.30 uur duurtraining in de vorm van tussen 10 en 30 ronden.
Dit is al besproken bij de duintrainingen, maar toen was nog niet iedereen bereikt.
We mogen allemaal vrijblijvend iemand meenemen om in de groep mee te trainen
en te kijken of ze het leuk vinden.
We hopen dat het weer een leuke periode wordt op weg naar natuurijs.
Tot ziens in elk geval tot 4 oktober a.s.
Roy en Ben

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

De IJsbaan Haarlem opent op zaterdag 1 oktober om 12.00 uur de deuren voor het
nieuwe seizoen.
In het openingsweekend (1 en 2 oktober) kan iedereen voor € 2,00 per dag
schaatsen op de 400 meterbaan. De 30x60 meterbaan is open vanaf 15 oktober (met
overkapping).
Op zaterdag 1 oktober is de baan open van 12.00 tot 18.00 uur en op zondag 2 oktober
kan er geschaatst worden van 9.30 tot 18.00 uur.
In het openingsweekend kunnen de ijsclubs (potentiële) leden uitnodigen om kennis te
maken met lessen en/of schaatstrainingen voor de gereduceerde toegangsprijs van
€ 2,00. Vanaf 8 oktober beginnen de trainingen van het Gewest NHU op de IJsbaan
Haarlem. Dus ook het jeugdschaatsen gaat op deze dag weer van start.
In het openingsweekend is er nog ruimte voor ijsclubs om het ijs te huren voor
wedstrijden, clinics, etc. Dit geldt ook in de week na de sluiting van de IJsbaan op
zondag 12 maart.
In de eerste week (maandag 3 t/m donderdag 6 oktober) kan iedereen komen
schaatsen tussen 17.00 en 19.00 uur. Op deze tijden geldt de normale toegangsprijs.
De IJsbaan Haarlem communiceert dat deze uren bestemd zijn voor geoefende
schaatsers. De IJsclubs kunnen – desgewenst - deze tijden gebruiken om reeds met
de trainingen te beginnen.
In de Kerstvakantie zijn de openingstijden voor het publiek ruimer: van maandag t/m
vrijdag is de IJsbaan Haarlem open van 8.00 tot 17.00 uur. Dit geldt uiteraard niet op
feestdagen. Kijk voor specifieke openingstijden op de website van de IJsbaan.
De verruiming van de openingstijden voor het publiek betekent dat er in deze weken
alleen trainingen kunnen plaats vinden tussen 18.00 en 19.15 uur. Heeft iemand een
regulier abonnement voor een trainingsuur tussen 17.00 en 18.00 uur (bijvoorbeeld
op maandag), dan kunnen deze rijders op dit uur terecht.
Op woensdagmiddag is er met ingang van dit seizoen – mede op verzoek van de
ijsclubs – op de 400 meterbaan een specifiek uur (16.00 – 17.00 uur) voor
jeugdschaatsen in het leven geroepen. IJsclubs kunnen op dit uur les geven aan de
jeugd.
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Schema trainingen KNSB Gewest NH/U seizoen 2016-2017
op de IJsbaan Haarlem
Code
Code
Dag
Tijd
HW1 ***
HT1
Maandag
17.25 - 18.30 uur
HW2
HT2
Maandag
18.45 - 19.50 uur
HW3
HT3
Maandag
20.05 - 21.15 uur
HW4
HT4
Woensdag
18.00 - 19.15 uur
HW5
HT5
Donderdag
18.15 - 19.15 uur
HW6
HT6
Zaterdag
07.00 - 08.10 uur
HW7
HT7
Zaterdag
16.30 - 17.45 uur
CF/YF **
Dinsdag
18.15 - 19.15 uur
HST1 *
Dinsdag
17.00 - 18.00 uur
HST2 *
Donderdag
17.00 - 18.00 uur
HST3 *
Vrijdag
18.15 - 19.15 uur
*
= Topsport trainingsuren (Schaatsacademie/RTC c.s.)
**
= gecombineerd trainingsuur IJsfaciliteiten en Clubfaciliteiten
***
= Aanvankelijk was gecommuniceerd 17.00 uur: dit bleek toch niet mogelijk

Zijn er clubleden met een EHBO-diploma die bij evenementen van de club als EHBO-er willen optreden?
Bijvoorbeeld bij de Assumburgloop. Aanmelden kan per e-mail bij Cor Enthoven:
fam.enthoven@ziggo.nl.

Op zondag 13 november organiseren we weer in samenwerking met Pro Kids IJmond
en het wielercomité Heemskerk een MTB-tocht voor een goed doel. Dit jaar is als
doel gekozen Humanitas IJmond kindervakantieweek. Het inschrijfgeld is 5,00 euro
(meer mag ook) en een deel van de kantineopbrengst gaat ook naar het goede doel.
Er kan worden gestart tussen 9.00 uur en 10.30 uur. Vanaf 9.00 uur vertrekken er verschillende
voorrijders waarbij je kan aansluiten. De tocht is helemaal uitgepijld zodat je hem ook individueel kunt
rijden.

De conditietraining van Simon Wijte op donderdagavond verhuist per 6 oktober a.s. naar park
Assumburg. De training start om 19.00 uur (was 18.30 uur).

Te koop:
1 x Viking vaste schaatsen maat 38-39
2 x salopette maat L
Prijs nader overeen te komen.
Jane van Tongeren, telefoon 0251-310828 of 06-24533302
Skibox. Merk Hapro. Afmeting 2,25 m x 0,60 m. Prijs € 100,00.
Gerard Duin, telefoon 06-20352713
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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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In ons jubileumboek, dat is uitgegeven in 2014 bij ons 50-jarig bestaan, vermeldden wij al dat er in
Beverwijk al eerder een ijsclub was. Deze club was opgericht op 7 januari 1941. Hoe lang de club
heeft bestaan, is moeilijk te achterhalen. In ieder geval was volgens gegevens bij de KNSB de club in
1951 geen lid meer van de KNSB. (Zie ook ‘100 jaar winter, Het gedenkboek van het gewest
Noord-Holland/Utrecht 1895 – 1995’ van Ron Couwenhoven/Huub Snoep). Dat laatste hoeft niet per
definitie te betekenen dat de club toen is opgeheven. Soms zag men de toegevoegde waarde niet
meer om lid te blijven van de KNSB en vond men de afdracht die gedaan moest worden maar
verspilling. De kans dat de club tegen die tijd wel is opgeheven, is echter toch wel groot. Zoals blijkt uit
de afgedrukte pagina uit het jaarboekje van de KNSB uit 1942 was burgemeester H.J.J. Scholten
(1895 – 1978) beschermheer van de ijsclub. In die jaren kwam het veelvuldig voor dat
hoogwaardigheidsbekleders tot beschermheer of beschermvrouwe werden benoemd. Burgemeester
Scholten was burgemeester van Beverwijk van 1933 – 1956. Dit is korte tijd onderbroken geweest
omdat de bezetter in juni 1942 de NSB’er J.B. van Grunsven in zijn plaats benoemde. Na de oorlog is
dat uiteraard weer teruggedraaid.
Het is heel erg jammer dat er tussen 1943
en 1954 door de KNSB geen jaarboekjes
meer zijn uitgegeven. De eerste jaren ligt
de oorzaak waarschijnlijk bij de WO II,
maar we moeten tot 1954 wachten
voordat er weer een boekje verschijnt.
Hierdoor kunnen we ook niet achterhalen
wie er allemaal lid waren van het bestuur.
Uit een contributiekaartje dat in ons
jubileumboek staat afgedrukt, weten we
dat ook M.A. Hergarden een
bestuursfunctie heeft gehad. Wat verder
opvalt, is dat er tevens een Eere-voorzitter
was benoemd. Mr A. Moens (1873-1949)
was notaris en gevestigd aan de
Breestraat. Ik heb het niet kunnen
verifiëren, maar ik vermoed dat hij
belangrijk is geweest voor het
samenstellen van de statuten en het
huishoudelijk reglement. Deze zijn
aanwezig bij de KNSB. Opmerkelijk is
verder nog de vele personen met een titel.
Was het in die jaren dan een eliteclub?

Bladzijde uit Jaarboekje van 1942 van de KNSB

In de jaren 1954 en 1956 kom ik niets
meer van deze ijsclub tegen, maar de
winters in deze jaren waren pittig en
gaven ons twee Elfstedentochten.
Waarschijnlijk bestond de club toen dus al
niet meer.

De laatste twee opmerkelijke punten betreffen ten eerste de hoeveelheid leden; dat bedroeg in 1941
dus 305. Het ledental van onze ijsclub lag vroeger en nu altijd zo rond de 300 – 350. Het tweede voor
mij opmerkelijke punt is dat, als onze ijsclub wordt opgericht in 1964, er nog vanuit de oude ijsclub een
bedrag van f 400,00 beschikbaar wordt gesteld. Dat dit bedrag na zoveel jaar (13?) nog beschikbaar
is en niet is ‘verdwenen’ of aan een ander schaatsgerelateerde club is geschonken. Zover nu bekend,
heeft ook niemand melding gemaakt bij de oprichting van onze ijsclub dat er mogelijk nog een
slapende vereniging bestond. En zo werd toen in Beverwijk een nieuwe ijsclub geboren.
Matthy van Klaveren
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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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Heren 10 km
1.
Joris Sinnege 35.46
2.
Cees Kersten 36.25
3.
Edwin Aardenburg 37.11
Dames 10 km
1.
Leontien Coelen 43.58
2.
Fabiene Broere 45.44
3.
Karin Groeneveld 47.17
Jongers 2,5 km
1.
Piet v Vuuren 8.55
2.
Toon vVuuren 9.50
3.
Sjoerd Steeman 9.58
Meisjes 2,5 km
1.
Sien vVuuren 10.08
2.
Malisa Röling 10.46
3.
Jet Commandeur 11.06

Foto rechts: start Assumburgloop
Foto onder: alle prijswinnaars
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Foto linksboven: Mieke Heine in actie.

Foto rechtsboven: André Broere ligt op koers.

Foto linksonder: Simon Wijte gaat nog
niet eens van zweten van zo’n rondje….

Foto rechtsonder: Willem Röling moest nog flink
aanzetten om de lopers voor te blijven 
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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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RONDJE STAVOREN
Een week eerder zouden we dit rondje rijden, maar ’s morgens werd het afgeblazen want het regende
toen pijpenstelen. Het zou die vrijdag bijna de hele dag regenen. Het enige verschil was dat het zo nu
en dan wat minder hard ging. Ook nu voor vrijdag 8 juli 2016 werden de weerprofeten geraadpleegd.
Wuppie vertrouwt volledig op Jan Visser en anderen hadden donderdagavond laat nog even naar
Piet Paulusma gekeken. Volgens beide mannen zouden we het niet droog houden, maar Buienrader
gaf ons ’s morgens goede hoop en omdat de telefoon ook stil bleef, reden we allemaal naar het
startpunt in Uitgeest waar gelukkig het groene hek open stond ten teken dat de tocht door ging. Om 8
uur ging het met de wind achter naar Heerhugowaard. Daar stond Ben R. in de startblokken om zich
bij ons aan te sluiten. Zo reden we in gestrekte draf naar Den Oever. Bij de Zingende Wielen werden
de koppen geteld, Cor E., Mart K., Henk S., Toon v.d. E., Louk B., Eduard d. V. Peter W., Peter d. W.,
Ben R., Matthy v. K en een vrouwelijke pedaleuze Ellen B. Aan de koffie zaten dus 9 bassen, 1 tenor
aan de Bitter Lemon en een sopraantje aan de thee.

Het koor bijeen in de Zingende Wielen
Na een pauze van een klein half uurtje werden de stalen rossen weer beklommen en in galop ging het
naar en over de Afsluitdijk. Even werd nog gezocht naar de plek waar Toon vorig jaar het asfalt had
gekust, maar gevonden werd die niet. Aan het einde van de dijk was het droge weer even op, de
eerste druppels vielen, maar nog te kort om de regenjackies te pakken. In Makkum ging onze tuinder
het gevecht aan met een tractor die hij natuurlijk glansrijk won. Het gevolg was echter wel dat we van
het rechte padje waren. Er werd links en rechts gekeken en we vonden een groene route naar
Workum. Was het eerst nog asfalt, al snel werden het betonplaten. De regen begon nu ook serieus te
worden en voor we er erg in hadden stonden we in een boerenschuur. De regenjacks kwamen overal
tevoorschijn en Buienrader gaf aan dat het tot na half twee zou blijven regenen. Er werd besloten om
maar te vertrekken want het was nog 30 km naar Stavoren. De boot zou om tien minuten over twee
vertrekken en, net als het peloton, ook zij wacht op niemand. De juiste groene weg werd weer gezocht
en gevonden, maar de brede betonnen paden werden al snel smaller en smaller om uiteindelijk nog
maar ongeveer 30 cm breed te worden. De koeien die zich te goed hadden gedaan aan de appeltaart
van Cor W. holden over het paadje voor ons uit. Cor W. zou ons vorige week op de camping in
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De bui begint zich al te ontwikkelen, maar zou pas echt losbarsten na Makkum

Op de afsluitdijk
Workum ontvangen, maar omdat wij niet verschenen had hij de dames maar verwend. Tussen de
koeien en hun vlaaien door, over smalle bruggetjes en wildroosters kwamen we tenslotte weer op een
wat normalere weg. Ruim op tijd arriveerden we in de stad Stavoren waar we een kaartje kochten
naar Enkhuizen. In restaurant Vrouwe van Stavoren troffen we een alleraardigste serveerster die ons
van soep voorzag. Of ze nog zo blij was toen wij vertrokken waren, betwijfel ik. De kussens van de
stoelen waren kleddernat en onder de stoelen en tafels kon je watertrappelen. Het was gelukkig wel
weer droog geworden en aan boord gingen bij sommigen de schoenen uit en bij de meesten de
jassen. Behalve bij één, die trok het liefst zoveel mogelijk aan want die had het koud. Het sopraantje
zong het hoogste lied, zij had als enige droge kleding mee. Na een hapje of een drankje aan boord
stapten we om kwart voor vier weer van boord. De weg was droog, maar de wind vanaf Enkhuizen
alleen maar straf tegen. Wij hebben hem niet gezien, maar Mart K. waarschijnlijk wel, want hij reed
alsof de duivel hem op de hielen zat. De rest er amechtig achteraan. Bij Hoorn namen we afscheid
van Ben. Hij ging dit jaar voor de korte versie van het Rondje van Stavoren. In Krommenie zwaaiden
we Toon, Cor en Louk uit, zij gingen over Krommeniedijk terug naar Uitgeest en Castricum. Bij Busch
en Dam sloegen Peter, Peter en Edward af richting windmolen. Renner K. gaf nu ook de pijp aan
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Maarten en had gelukkig last van een hongerklop. Op de Baandert gingen er drie linksaf de Jan van
Kuikweg op en één sloeg rechtsaf naar de Professor ten Doeschatestraat. Om kwart over zes plaatste
ik mijn fiets in de garage en zocht de douche op nadat ik nog een blik op de teller had geworpen. Een
dikke 190 km gaf de teller aan, bij anderen zelfs over de 200 km. We kunnen zeggen dat we deze
vrijdag niet stil hebben gezeten en Ben R. heeft de datum voor volgend jaar alweer vastgezet. Noteer
maar alvast in uw agenda: Stavoren Classic vrijdag 30 juni 2017.

Op 25 september werd het Rondje Wieringen door twee pelotons gefietst. Een ‘rondje’ van 140 km
met een pittig windje tegen op de terugweg…..
Foto’s: Ben Rasch
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