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In mijn vorige column beschreef ik uitgebreid alle activiteiten die zijn 
georganiseerd in het kader van ons 50-jarig jubileum. Daarbij ben ik 
helaas  twee zaken vergeten te benoemen. Allereerst de tentoon-
stelling van de schaatsverzameling van  Matthy, die in ons clubhuis 
plaats vond. Prachtig om te zien hoeveel schaatshistorie Matthy in zijn 
bezit heeft en met hoeveel passie en kennis hij over de geschiedenis 
van de schaatssport  kan vertellen. De tentoonstelling was ingericht met 
behulp van de Cor(ren) en Jos. Op de avond voor de tentoonstelling 
was in ons clubhuis ook een bijscholingsbijeenkomst voor schaats-
trainers. De internationale schaatscoach Piet Schipper gaf samen met 
Jos een leerzame lezing over de ontwikkeling van te gebruiken 

trainingsmethodieken en aandachts-punten bij de voorbereiding van trainingen. Ook de trainers van de 
omliggende ijsclubs waren uitgenodigd. Het was niet alleen een leerzame, maar ook een gezellige 
avond, waarbij de banden met de andere ijsclubs nog weer eens werden verstevigd. Bij deze 
gelegenheid konden de deelnemers tevens de tentoonstelling van Matthy bewonderen. 

Het toernooi om de Kees Jongert Bokaal, dat op 21 februari werd gehouden op de ijsbaan in Haarlem, 
was weer een groot succes. Twaalf deelnemende ijsclubs streden om de winst. Ongeveer 150 deel-
nemers, van pupillen tot en met senioren, streden op de diverse afstanden om de punten. De bokaal was 
dit jaar voor IJsclub Haarlem en onze club eindigde op een keurige 6

e
 plaats. Het toernooi, dit keer voor 

de 31
e
 keer, was weer perfect georganiseerd door Matthy, Peter, Meike en Willem. Prachtig om te zien 

hoe zij de vijftig medewerkers weten te managen om alles in goede banen te leiden. Precies om  
23.00 uur werd het toernooi afgesloten. Hierna volgde de prijsuitreiking. Heel veel winnaars op de 
diverse afstanden werden gehuldigd en van de kant van de deelnemers waren er veel lovende woorden 
voor de perfect georganiseerde en sfeervolle wedstrijd. 
 
Het schaatsseizoen zit er weer op en de racefiets is al bij diverse leden uit de schuur gehaald. De 
temperatuur werkt nog niet mee, maar dat zal wel snel veranderen. De Ronde van Noord-Holland staat 
bij veel leden op de kalender. Het is mogelijk om als deelnemer aan de Ronde van Noord-Holland vanuit 
ons clubhuis te starten. De inschrijving moet je zelf van tevoren regelen via Le Champion (zie de mail 
van Cor Enthoven en verderop in dit blad). Zelf heb ik nog niet op de racefiets gezeten en ik zal 
waarschijnlijk ook niet aan de Ronde van Noord-Holland meedoen. De boot gaat binnenkort weer in het 
water en dat vergt de nodige tijd en voorbereiding.   
Groeten,  
Nico 
 

  
 
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. Hier staan 
ook alle foto’s van de diverse evenementen. Goede zomer allemaal en veel trainingsplezier!  
Groeten, Renée 

mailto:duingoedhart@ziggo.nl
http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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Drie keer is scheepsrecht…… laat het daar maar bij blijven! Drie bestuursleden in de lappenmand. Één  
was gelukkig weer snel op de been, de andere twee hadden wat meer tijd nodig.  
 

Cor Enthoven was het eerste slachtoffer. Na 120 
kilometer op de Weissensee was er een valpartij in 
het peloton waarin hij reed. Hij kon dit niet meer 
ontwijken en viel. Hij ving zichzelf op met zijn hand, 
waarbij hij zijn pols brak. Rechts, en natuurlijk is hij 
rechts. Gelukkig had hij twee chauffeurs bij zich om 
hem weer naar Nederland te rijden. Maar….. één van 
de chauffeurs had weinig zicht. Matthy had zijn ogen 
bevroren tijdens dezelfde tocht. Na een paar 
Berenburgers op de avond voor het vertrek, werd het 
zicht al snel beter en kon hij samen met Cor W, Cor E 

naar huis rijden. Cor W kwam ook niet helemaal zonder kleerscheuren over de finish…. 5 kilometer voor 
de finish brak zijn schaats. Gelukkig kon hij lopend de finish bereiken.  
 
Het tweede slachtoffer was vicevoorzitter en trainer Jos Niesten. Tijdens het begeleiden van zijn 
trainingsgroep op de maandagavond in Haarlem brak zijn schaats plotseling af. Hij viel keihard met zijn 
kin op het ijs en bloedde als een rund. Hij was hoogst verbaasd hoe dit kon gebeuren, totdat hij achterom 
keek en zijn ijzer zag liggen. Veel leden natuurlijk hulpvaardig vragen waar hij was en hoe hij heette. 
Hierop noemde hij direct de namen van de personen die hem aanspraken. Zijn schaatsen uitgetrokken 
en schoenen aan. Hij werd verbonden en Martin Huisman nam hem mee naar het RKZ. Het resultaat 
was acht hechtingen in zijn kin en hier en daar wat pijnlijke plekken.  
 
Het derde slachtoffer betreft de redactie van De Doorloper. Zoals altijd ging ik op vrijdagmiddag naar de 
ijsbaan in Haarlem. Dit keer zonder Jos, vanwege zijn ongeval op de maandag ervoor. Dat gaf al een 
beetje een vreemd voorgevoel….. Het was druk op de baan, veel schoolkinderen met begeleiders. Ik 
was net aan mijn derde rondje begonnen, kwam de bocht uit en trof daar een begeleider op handen en 
knieën, die van de buitenbaan de binnenbaan (!) ingleed. Ik kon hem niet meer ontwijken, werd 
gelanceerd en landde op mijn schouder; sleutelbeen gebroken. Lekker dan! Rechts en natuurlijk ben ik 
rechts. Het schaatsseizoen was bijna afgelopen, maar de mtb is ook niet meer uit de schuur geweest… 
 
Vlak voor het verschijnen van dit blad, bereikte ons nog het bericht dat dinsdagavondrecreant Menno 
Glorie op eerste paasdag tijdens een fietstraining is gevallen. Hij brak hierbij zijn sleutelbeen. Namens de 
ijsclub sterkte en beterschap! 
 
Een bloemetje van de ijsclub heeft al dit leed een beetje verzacht. 
 

 

Hoi allemaal, 
‘Rust’, dat is wat ik en de rest van de familie even had. We hoefden niet meer door heel 
Nederland te rijden om naar verschillende ijsbanen te gaan voor Luc z’n wedstrijden. 
Mijn schaatsseizoen zag er wat anders uit dan dat van mijn broer, maar ik heb ook veel 
wedstrijden gereden in Haarlem. In het begin ging het niet zo goed, maar naarmate het 
seizoen vorderde en ik vaker had getraind, heb ik wel een paar mooie persoonlijke 

records gehaald. Ik heb helaas niet genoeg punten gereden om clubfaciliteit te halen, dat vind ik wel 
jammer. Dit weerhoudt me er niet van om op donderdagavond mijn best te doen bij de trainingen van 
Simon. 
 
Wat ik ook het afgelopen seizoen heb gedaan, is een trainingscursus gevolgd van de KNSB. Ik moet nog 
wel mijn praktijkgedeelte afronden, maar ik heb veel geleerd van die cursus. Je ontmoet daar trainers die 
weer een andere kijk hebben op bepaalde oefeningen. Zo hebben we elkaar inspiratie gegeven voor het 
volgende seizoen schoolschaatsen. Alleen duurt dat nog even. Nu nog een zomer goed trainen, veel 
spierpijn krijgen en lekker fietsen! 
Groetjes Maartje Heine 
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Een laatste check van 
Matthy van Klaveren, 
voordat de bezoekers 
komen. 
 
Behalve vele antieke 
schaatsen, waaronder de 
schaatsen van de freule 
Gevers van Marquette, 
waren ook de 
Elfstedenmedailles van  
Jos Niesten en  
Bert Verduin 
tentoongesteld. 
 
Foto: Kees Blokker 

 
 
 

 
 

 
 
Er is slechts één oplossing ontvangen op de prijsvraag. 
Helaas was dit niet de juiste oplossing.  
 

Wat je op de foto zag, was het scharnier van een 

klapschaats. Van heel dichtbij gefotografeerd. 

Vanwege de geringe belangstelling stopt deze rubriek.  

 

 

EEN WEISSENSEE AVONTUUR VAN MARJON DE WIT 
Er is altijd spanning de avond voor de tocht. We leggen alle kleren op volgorde klaar. De reepjes en 
gelletjes tellen we uit en knippen de verpakking van de reepjes alvast open, dat scheelt veel gepruts 
onderweg. Ieder twee flesjes sportdrank en ook daarvan draaien we de doppen een keertje los. Na een 
wat onrustige nacht gaan we vroeg aan het ontbijt met als basis een bord spaghetti. Verder een stevig 
ontbijt erachteraan met een kop koffie. Die koffie zorgt er bij mij voor dat ik binnen een half uur mijn grote 
boodschap kwijt ben en hier tijdens de tocht geen last meer van heb. Terug op de kamer trekken we 
onze schaatskleren aan en spelden de nummers op. Dat opspelden blijft toch een lastig klusje. Mijn 
handschoenen zijn verbonden met een touwtje, dat ik door de mouwen van mijn jack haal, net als bij 
kleine kinderen. Zo kan ik tijdens het rijden relaxed mijn handschoenen uitdoen om eten en drinken uit 
mijn zakken te pakken. Alle sneeuw van de auto en de ramen schoongekrabd, rijden we voorzichtig met 
de auto de kronkelweg naar beneden naar de tent bij de start. Ik draag onder mijn KJ-jack een wielershirt 
achterstevoren. Zo heb ik drie zakken op mijn buik om eten en drinken in te stoppen en de rest prop ik in 
de drie zakken in mijn KJ-jack. We wensen een paar bekenden ook succes.  
 
Om 7.00 uur start de grote meute in het donker. Onze tactiek is om na 1 ronde aan te sluiten. Je hoeft 
dan niet vroeg in het startvak te staan om voorin te kunnen starten, het wordt inmiddels licht, de groepen 
hebben zich gevormd en de transponder registreert uiteindelijk je tijd. We lopen op onze Salomon-
schoenen naar buiten en proberen de ijzers onder te doen. Door de sneeuw valt dit niet mee, want de 
sneeuw plakt onder de schoenen en zit in de binding. Na wat kloppen en stampen lukt het. 
 
Voor start/finish rijden we heen en weer in afwachting van de goede groep. We treffen een paar 
bekenden met hetzelfde plan. Met één van de mannen rijd ik al jaren in dezelfde groep en we delen 
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dezelfde achternaam, maar zijn geen familie. Hij heeft een nieuwe reisgenoot mee, een goede 
schaatser. Afgelopen dinsdag zat hij zes ronden in de kopgroep. Hij viel, kon later geen goede 
aansluiting meer vinden en besloot te stoppen. Vandaag ging hij het opnieuw proberen. De kopgroep 
gaat mij te snel dus die laat ik voorbij gaan. Er volgde nog een klein groepje, maar daarna kwam een 
mooie grote groep. Hiermee ging ik mee. Ik heb niet op de klok gekeken hoe laat ik precies startte, dus 
de hele dag bleef mijn eindtijd een vraagteken. 
 
Het sneeuwde hard en er was een smalle baan geschoven. Er wordt redelijk doorgereden en ik zorgde 
ervoor dat ik goed voorin de groep bleef. Zo is het overzicht beter en de kans dat er iemand voor je valt 
is kleiner. Voor elke ronde had ik een reepje mee. Met mijzelf spreek ik een vaste plek af waar ik ga 
eten. Meestal is dat voor de wind op een beter stuk ijs. Ik knabbel mijn reepje weg en neem een paar 
slokken van mijn meegenomen sportdrank. Als ik niet teveel drink, hoef ik niet naar de wc. Een sanitaire 
stop voor dames is zeer tijdrovend. Meestal is de pot bezet en voordat je alle lagen kleding uit en weer 
aan hebt, is de groep allang buiten zicht.  
 
Het bleef sneeuwen en jammer genoeg vielen er twee sneeuwschuivers uit. Drie ronden lang werd er 
niet geveegd (1,5 uur) en was het oppassen geblazen. Ik had geluk en ben niet gevallen. Concentratie is 
een van de moeilijkste dingen tijdens de 200 km. Als mijn gedachten afdwaalden, dwong ik mijzelf alleen 
maar te denken in welke ronde ik reed. Totaal moesten het er zestien worden. 
 
Af en toe passeer ik iemand met een bekend jack en moedig hem/haar aan. Soms praat er iemand kort 
tegen je. Waar komt Kees Jongert vandaan? Er staat geen plaatsnaam op je jack. Er wordt een halve 
banaan doorgegeven, omdat de man voor je aan de andere helft genoeg heeft. De kopman valt, we 
roepen ieder tot de orde om even te wachten. Het kopwerk wordt wel overgenomen, maar het komt toch 
op een klein zestal neer. Ik besluit ook mijn werk te doen, maar achter een kleine vrouw vind je weinig 
beschutting.  
 
Gelukkig stopt het tussen 13.00 uur en 13.30 uur met sneeuwen. De baan wordt beter en we rijden 
lekker door. Ik let alleen op het ijs. Ik hoor wel mensen langs de kant die mij aanmoedigen, maar ik zie 
ze nauwelijks. Concentratie. Als de groep finisht, moet ik nog 1 ronde van 12,5 km door. Gelukkig zijn er 
nog drie mannen die verder moeten en we gaan met zijn vieren de laatste ronde in. Ieder doet zijn deel 
kopwerk en we persen er nog een goede ronde uit.  
 
Ik rijd onder de finishboog door en hoor mijn naam door de speaker. Ik krijg een bidon in mijn handen 
gedrukt en heb plots een microfoon bij mijn mond. Hoe het met mij gaat? Ik moet even uitblazen voor ik 
antwoord kan geven en zeg: "Goed en ik denk net onder de 8 uur"  
 
Bij de finish staan Kees, 
Ina, Käthe en Peter mij 
op te wachten. Ik krijg 
een arm van Kees om 
toch wat onvast naar 
een bankje te lopen. De 
reisgenoot en goede 
schaatser van mijn 
naamgenoot was weer 
een aantal keren 
gevallen en had 
opgegeven. Voor de 
start had hij nog stoere 
praatjes, een doorzetter 
is het niet. Freek houdt 
wel vol. Hij rijdt stug zijn 
ronden en komt voldaan 
na 200 km over de 
finish. Hij heeft het ook 
volbracht. 
  
Marjon de Wit 
  

Marjon ↑ 
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23 januari 200 km 
Matthy van Klaveren    8.21.53 
Cor Winkel     9.10.15 
Cor Enthoven     5.20.00 gestopt na 125 km met gebroken pols 
 
27 januari 200 km 
Rob Fiddelaar     7.51.38 
Kees van Scherpenzeel    9.37.46 
Käthe van Leijen    9.39.47 
Peter Kolthof     9.39.47 
Willem Röling                       4.22.58 gestopt na 100 km (kin gehecht) 
 
27 januari 75 km 
Ina van Scherpenzeel    5.04.03 
 
30 januari 200 km 
Marjon de Wit      7.52,24 
Rob Fiddelaar        9.14.41 
Freek Hillebrand   10.42,47 
 
30 januari 75 km 
Kees van Scherpenzeel        3.44,49 
 
30 januari 50 km 
Ina van Scherpenzeel         3.14,28 
 
 
 
                                                                             Cor Enthoven, Cor Winkel en Matthy van Klaveren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peter Kolthof en Käthe van Leijen                                    Rob Fiddelaar

↑ 
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V erstopte  riolering  of afvoerleiding,  

oplossen van stank problemen  en 
  

camera inspecties. Maar ook 
  

voor het plaatsen of vervangen 
  

van riolering .   

 

   
ONTSTOPPINGSBEDRIJF   

CEES FI LIPPO 

  

T el .  06 - 51 59 83 90 

  

WWW.CEESFILIPPO.NL    

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

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
 

 

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 

tel:+31251237039
tel:+31654785484
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UIT DE SERIE KO VERTELT DEEL 14..... 
 
Beste KJ-ers, 
Zo.... het schaatsseizoen zit erop. Ik ben weer lekker gaan fietsen. Eigenlijk ben ik wel blij toe ook. 
Niet vanwege het schaatsen maar meer omdat ik op de fiets wat meer beleef dan op de schaats. En 
dan wordt het schrijven van een stukje een stuk makkelijker. Want zeg nou zelf, op de ijsbaan 
(Haarlem), maak je niet zoveel mee, althans niet wat mij inspireert. Alleen maar rondjes rijden en een 
stukje over de reclameborden schrijven is ook niks.   
 
Ja , natuurijs en dan mooie tochten rijden levert voldoende op, maar dat was deze winter ook weer 
niks. Klimatologisch Uitermate Teleurstellend weer, zal ik maar zeggen. Nee, dan op de fiets. Reed ik 
afgelopen weekeinde langs de jachthaven van Uitgeest, staat er een bord langs de weg met als tekst 
‘Hier verse koffie en Oma’s appeltaart’. Nou de appeltaarten die mijn oma maakte waren niet te vr.t.n. 
Nou had het misschien ook gescheeld als ze een oven had gehad, maar dan nog. Oma's appeltaart in 
Uitgeest dus. Zouden de taarten van Oma zijn geweest en prijst de uitbater zijn erfenis aan of hoe zit 
dat. Ik ben benieuwd hoe appeltaart van Oma er over pakweg 30 jaar uitziet. Want dan zijn de jongelui 
van nu de Oma’s. Snel klaar van gemodificeerd zetmeel in een magnetron of zo. Trouwens ze hebben 
het nooit over appeltaart van Opa. Mijn schoonvader, die zelfs overgrootvader was, kon heerlijke 
appeltaart bakken. Dat kwam ook deels door de citroenbrandewijn die hij erdoorheen deed. Daar kon 
Oma nog een puntje aan zuigen, aan de appeltaart wel te verstaan.  
 
Al mijmerend fiets ik door tot ik in mijn ooghoek een monument zie staan. Flarden tekst vullen mijn 
netvlies en het enige wat ik ervan onthouden heb is ‘Zij die vielen’ en ‘40-45’. Ik denk dat het 
monument opgericht is door een zeer zorgzame schaatsliefhebber. Ik schat in dat ie na zo’n 40 tot 45 
valpartijen het monument heeft opgericht. Het zal ongetwijfeld geen voetballiefhebber zijn geweest 
want zoals die gasten vallen is gewoon te erg voor woorden. Een klein tikkie en ze vallen kermend en 
schreeuwend van de pijn op het zachte gras, nog vele meters doorrollend. Zodra de scheidsrechter 
heeft gefloten en een kaart heeft uitgedeeld, gebeurt er vaak een wonder. Ze staan weer op en lopen 
weer gewoon verder. Idee voor de 1

e
 hulp in het ziekenhuis? Zo’n wonderfluit en een pak gele en rode 

kaarten? Ff fluiten, kaartje trekken en lopen maar weer. Scheelt weer zorgkosten voor de fysio en 
dergelijke.  
 
Nee, dan schaatsers en wielrenners, dat zijn pas bikkels (voorbeelden in onze eigen vereniging 
genoeg). Mart Smeets zal wel zeggen: “De kop moet zo ongeveer meer dan 1,5 meter van het lijf af 
liggen want anders staan ze gewoon weer op en willen weer doorgaan”. Inderdaad zijn deze mensen 
een monument waardig.  
 
Kom ik toch weer even terug op schaats- en mtb-seizoen 2014-2015. Voor onderstaande bikkels 
seizoen 2014-2015 “Zij die vielen”, vraag ik jullie respect en bewondering;  
Anneke Pronk, Jos Niesten, Lida Niesten, Cor Enthoven, Renée Duin, Sven Kramer, Koen Verweij, 
Mariska Huisman en vele anderen.  
 
Gelukkig sta ik niet in dit rijtje. Vraag blijft alleen over; Waar zetten we dit monument? 
Veel fietsplezier, zorg dat je niet op het monument komt en laat je niet door Oma misleiden. 
Ko Toedestart 
 
 

 

De klok is vooruit, de fietspelotons rijden weer op maandag om 19.00 uur, vertrek vanaf de Baandert 
en op woensdag 18.30 uur, vertrekt vanaf het clubgebouw. 
  
Ben en Simon trainen weer in de duinen op dinsdag 9.00 uur (Ben) en donderdag18.30 uur (Simon). 
Verzamelen op de parkeerplaats tegenover de Patatoloog. 
  
De jeugd traint op maandag bij het clubgebouw, 18.30 uur. 
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500 METER DAMES JUNIOREN B  
45,28  Nadine Bruineberg 18/02/01 Haarlem 
45,22  Eshney van Balen 05/10/14 Haarlem   
44,42  Eshney van Balen 22/10/14 Heerenveen  
44,35  Eshney van Balen 15/11/14 Hoorn  
44,32  Eshney van Balen 13/12/14 Haarlem  
44,20  Eshney van Balen 20/01/15 Heerenveen 
43,80  Eshney van Balen 31/01/15 Enschede 
 
700 METER DAMES JUNIOREN B  
1;11,47  Maartje Heine  23/12/14 Haarlem 
1;09,64  Maartje Heine  27/02/15 Haarlem 
 
1000 METER DAMES JUNIOREN B 
1;30,03  Nadine Bruineberg 11/02/01 Utrecht 
1;28,19  Eshney van Balen 16/11/14 Hoorn  
 
1500 METER DAMES JUNIOREN B  
2;18,25  Nadine Bruineberg 11/02/01 Utrecht 
2;14,70  Eshney van Balen 22/10/14 Heerenveen  
 
3000 METER DAMES JUNIOREN B 
4;55,59  Nadine Bruineberg 09/03/01 Dronten 
4;53,44  Eshney van Balen 14/12/14 Hoorn  
4;44,76  Eshney van Balen 20/01/14 Heerenveen 
 
300 METER HEREN JUNIOREN B 
26,60  Luc Heine  28/12/13 Amsterdam 
25,67  Luc Heine  09/11/14 Haarlem  
 
300 METER HEREN OVERALL 
26,00  Luc Heine  02/02/13 Den Haag 
25,67  Luc Heine  09/11/14 Haarlem  
 
500 METER HEREN JUNIOREN B  
40,13  Luc Heine  10/12/13 Heerenveen 
39,83  Luc Heine  01/11/14 Haarlem  
39,61  Luc Heine  19/11/14 Heerenveen  
 
500 METER HEREN JUNIOREN B EN OVERALL 
39,60  Albert Lute  10/03/86 Oslo                   Luc Heine 
39,41  Luc Heine  20/01/15 Heerenveen 
39,08  Luc Heine   31/01/15 Heerenveen 

 
700 METER HEREN JUNIOREN B EN OVERALL 
56,22  Luc Heine  23/02/14 Haarlem 
55,36  Luc Heine  14/03/15 Haarlem 
 
1000 METER HEREN JUNIOREN B EN OVERALL 
1;18,61  Luc Heine  10/12/13 Heerenveen 
1;18,43  Luc Heine   16/11/14 Hoorn  
 
1500 METER HEREN JUNIOREN B 
1;59,90  Luc Heine  18/11/13 Heerenveen 
1;59,37  Luc Heine  19/11/14 Heerenveen  
1;58,90  Luc Heine  20/01/15 Heerenveen 
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700 METER HEREN SENIOREN 
1;04, 03 Dennis Niesten 16/12/10 Haarlem 
1;00,96  Dennis Niesten 04/01/15 Haarlem 
1;00,77  Dennis Niesten 27/02/15 Haarlem 
 
 

 

Op 1 maart kreeg Jos Niesten van zijn trainingsgroep van de maandagavond als dank voor de 
trainingen een fles wijn en een Heemskerkse kruidenlikeur. Kees Brasser overhandigde het lekkers 
namens de groep aan Jos na de MTB-tocht. Het was de bedoeling om dit tijdens de laatste training 
aan Jos te geven. Die ging helaas niet door omdat Jos de week ervoor viel, nadat zijn schaats was 
afgebroken.  
Namens de trainingsgroep: Jos nogmaals bedankt voor de trainingen van dit seizoen. 
 

 

 
 
Kees Brasser legde een paar toppers vast tijdens de marathon van 2 maart. Ronald Pletting reed 
voorin mee en werd 10

e
. Jos Niesten eindigde op de 34

e
 plek, Astrid Borst werd 45

e
, Mark Andringa 

61
e
, Stephan Ottenhoff 64

e
 en André Broere 69

e
. (Uitslag Arno is niet bekend, hij had geen 

transponder.)   
 

 
Jos Niesten, André Broere, Ronald Pletting,                                 Klaar voor de start……. 
Arno de Ruijter en Mark Andringa  
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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. 

mailto:info@adrichem.com
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De laatste strandrace is gereden op zondag 15 maart. Dit leek meer een bike-run wedstrijd en het 
verschil werd ook in Camperduin gemaakt door de betere hardlopers onder ons. 
  
Maar eerst was er een gezelschap in het weekend van 7 en 8 maart afgereisd naar Ameland voor de 
één na laatste wedstrijd. Net als vorig jaar was er weer een zonnig weekend voorspeld en dit kwam 
gelukkig uit. De temperatuur en de wind, zw 6, vielen wel iets tegen. Dat was jammer. Vrijdagmiddag 
al gearriveerd op onze vaste slaapplek in Hollum bij de Stayokay. Okay zeker met een gezellige sfeer, 
heerlijk en vooral veel eten en een goede rustige slaapplek onder het licht van de vuurtoren. 
Vrijdagavond al gezellig gegeten met elkaar en in de huiskamer spelletjes gespeeld onder het genot 
van een glaasje champagne, aangeboden door het bruidspaar dat die ochtend in de vuurtoren was 
getrouwd. 
Henk de Ruiter, als BABS, raakte uiteraard al meteen aan de praat met dit excentrieke stel en gaf ons 
elke keer een briefing. 
  
Zaterdagmorgen eerst nog een wandeling en daarna klaargemaakt voor de wedstrijd, die om twee uur 
van start ging. Noekie was er voor de jasjes en om klokslag twee uur gingen de vrouwen van start. De 
mannen startten 25 minuten later. Een echte dames- en mannenstrijd gaat het dan worden. Wel zo 
eerlijk en geen gehaas. Heen met windje mee niet zo erg, maar terug een echte strijd. Gelukkig zat ik 
met twee andere meiden en gingen wij kop over kop richting finish. Op 10 km voor het eind komen 
dan de eerste mannen langs, maar aansluiting met dit geweld is dan echt niet mogelijk. 
Iedereen (ook Henk) weer heel aan de finish gekomen met mooie uitslagen. 

  
  Janneke van der Kolk 3

e
 basis 1.44.46 

  Esther Leune              5
e
 basis 1.49.17  

  
  Bij de mannen in de basis 
  Bas Vosbergen 20ste  1.26.49 
  Theo van Lieshout 33ste  1.28.36 
  Jan Hartman  45ste  1.31.09 
  Mart Diemeer  47ste  1.31.22 
  Dennis Nol             1.33.27 
 
  Zaterdagavond wederom gezellig geborreld, gekletst en  
  gedobbeld. Oh ja, ook nog geklaverjast. Hoe dit is  
  afgelopen dat kunnen jullie beter aan Henk en Mart  
  vragen, maar ik denk dat er straks in café Nol elke  
  vrijdagavond een klaverjasdrive is.  
  Zondag weer vroeg op en om negen uur gestart voor de 
  90 km toertocht. Dit is met geen pen te beschrijven hoe  
  ontzettend mooi dit is. Je fietst over de duintoppen met 
  prachtige vergezichten, door de bossen, weilanden, 
  strand en het oerd.  Prachtig! En chapeau voor Noekie 
  want ze heeft het ook allemaal gefietst! 

Foto boven (van links naar rechts):                 Een top weekend, afgesloten met heerlijke vis in de 
Jan Hartman, Bas Vosbergen,                        haven van Den Oever.                     
Noekie van Lieshout, Dennis Nol,  
Theo van Lieshout, Mart Diemeer, Janneke van der Kolk, Esther Leune en Henk de Ruiter. 
 
En dan 15 maart de laatste wedstrijd. Jan ging voor zijn nummer één positie bij de 60+ mannen en ik 
ging voor de derde plaats bij de damesbasis. 
Allebei is dit gelukt. Weer de start laat in de middag dus het nodige gestress en gewacht maakt dit 
alleen maar erger. Tenminste bij mij vooral. 
Met Theo en Esther heen gefietst en Jan zagen we daar. Dit keer een klein groepje, maar voor ons 
viel er dus nog iets te halen. 
Het was een loodzware wedstrijd met een loopstuk bij Camperduin van bijna 3 km. Om het 
binnenmeer, de dijk op rennen, de dijk weer af rennen dan eindelijk strand, maar dan weer eraf en  
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Henk de Ruiter             1.40.27 
      

 
 
 
 

        Gerrit van Assendelftstraat 3 
       1961NH Heemskerk 
 
        Tel 0251-232813 

 

 

 
 
 

 De Trompet 2850 

1967 DD  HEEMSKERK 

Tel. 0251-248844 
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weer om het binnenmeer heen pffffff. Ik zat 
goed en reed met de kopgroep mee naar 
Camperduin. Daar werd het verschil gemaakt, 
maar ik heb er evengoed ook nog een hoop 
achter me gelaten. Ik reed nu net achter de 
kopgroep en voor alle anderen terug met ietsjes 
wind mee naar Castricum. Mannen waren er 
niet want weer een veel latere start voor hen. 
Gelukkig iedereen weer zonder pech bij de 
finish. Wat zagen we eruit en wat een hoop 
lekke banden en andere narigheid gezien 
onderweg. 
 
Jan Hartman  1

e
  60+  1.34.22 

Theo van Lieshout 2
e
  50-60 1.36.51 

Janneke van der Kolk 2
e
  40-50 1.51.04  4

e
 basis 

Esther Leune  1
e
  50+       1.58.06  8

e
 basis 

  
Het was weer een mooie competitie en op deze manier hebben wij de hele Hollandse kustlijn gehad. 
Van Zeeland tot Ameland gefietst. Het bijzondere is dat het strand echt overal anders is. 
Als afsluiting op het podium met een derde plaats in het eindklassement. Super blij! 
 
Janneke van der Kolk 
 
 

 

 
LENTE 
Beste schaatsgenoten, 
Het is lente! Wat heerlijk dat ik weer in het licht naar mijn werk fiets, de vogels 
keihard fluiten en dat ik op de pont word getrakteerd op prachtige zonsopgangen 
met paars en roze…  
Wat fijn dat we op donderdagavond weer in ons mooie duin rondrennen en 
springen…  
Wat lekker dat mijn collega's vrolijker op werk komen door lekker weer en dat in 
onze tuin, de parken en het duin weer van alles begint groeien en te bloeien. Elk 
seizoen heeft wat moois! 

 
Lente betekent ook dat het schaatsseizoen voorbij is en dus tijd om te evalueren.  
In de Evenementencommissie hebben we gepraat over de Kees Jongert Bokaal. De 
wedstrijden zijn ook dit jaar weer goed verlopen, maar het kan altijd beter! We hebben plannen 
gemaakt voor de volgende editie. Helaas waren er geen natuurijsevenementen te evalueren dit 
seizoen, maar vast volgend jaar weer! 
 
Ook heb ik nagedacht over mijn fantastische carrière op de langebaan, haha! Ik heb dit seizoen heel 
lekker geschaatst, maar de wedstrijden gingen niet sneller dan vorig jaar. Daarom heb ik het 
voornemen om mij aan het begin van het volgende seizoen meteen op het starten te richten.. In de 
opening valt nog veel winst te halen.  
 
En natuurlijk ga ik de hele zomer trainen bij Simon. We hebben te 
horen gekregen dat we deze zomer de statische zit (in de 
schaatshouding stil staan, lekker diep) drie minuten vol gaan 
houden. We zitten nu op twee minuten, maar oeioeioei wat doet 
dat pijn! 
 
Ik wens jullie allemaal een fijne en sportieve lente en zomer toe! 
 
Groetjes Meike  
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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 

  

 

 
 

Nieuwbouw 
Verbouw 

Onderhoud 
 

Lijnbaan 47 1969 ND  HEEMSKERK 
www.bevam.nl 

telefoon 0251-240127 

http://www.bevam.nl/
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JANUARI TOT EN MET MAART 2015 

3 januari  500 1500 3000   

Eshney van Balen DB1 45,18 2;21,33    

Maartje Heine DB1 50,04  5;37,87   

Melanie Walters DB2 53,12  5;52,51   

Luc Heine HB2 40,32 2;06,00    

Jerry Röling HA2 42,17 2;15,33    

       

4 januari, Regioselectie 
junioren B, Den Haag 

 
500 

 
1500 

   

Eshney van Balen DB1  2;20,17    

Luc Heine HB2  2;02,73    

       

4 januari  100 300 500 700  

Chimène van der Eng DPB  42,59 1;09,58   

Dennis Niesten HSA 11,72   1;00,96 CR  

       

4 januari  500 1000 1500   

Meike Lubbers DSA 50,97  2;41,11   

Denise Hilgers DB1 55,72 1;58,76    

Tjarko van der Pol HSB 53,27  2;45,78   

       

9 januari  500 700    

Chimène van der Eng DPB 1;11,90 1;47,16    

Daan van ’t Klooster HPB 1;07,61 1;34,68    

Jaap Zonneveld HPB 1;14,78 1;49,79    

       

10 januari, Regioselectie 
junioren B, Breda 

 
500 

 
3000 

   

Eshney van Balen DB1 45,00 4;57,16    

Luc Heine HB2 39,86 4;14,23    

       

10 januari, Gewestelijke 
Pupillen A wedstrijd, 
Amsterdam 

 
 

500 

 
 

1000 

   

Stefan Roovers HPA 50,58 1;48,97    

       

11 januari  500 1000 1500   

Maartje Heine DB1 49,12  2;31,03   

Esther Pletting DSA 50,12  2;31,45   

Meike Lubbers DSA 50,95  2;38,97   

Melanie Walters DB2 52,97  2;44,09   

Kelly Tromp DB1 57,97 1;59,29    

Simon Wijte HSA 43,27  2;12,16   

Dennis Niesten HSA 44,10  2;16,42   

Tristan Hagen HC2 49,13  2;32,26   

Stephan Ottenhoff HMA 51,53  2;33,26   

Tjarko van der Pol HSB 52,46  2;38,76   

       

18 januari  500 1000 1500 3000  

Meike Lubbers DSA 49,54   5;43,88  

Mieke Heine DMA 52,31  2;42,86   
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18 januari  500 1000 1500 3000  

Kelly Tromp DB1 57,14  3;06,04   

Simon Wijte HSA 43,08   4;43,47  

Dennis Niesten HSA 43,76   5;12,22  

Tristan Hagen HC2 47,29 1;37,52    

Stephan Ottenhoff HMA 50,14   5;11,71  

Tjarko van der Pol HSB 53,62   5;52,68  

       

20 januari, Thialf  500 1500 3000   

Eshney van Balen DB1 44,20 CR  4;44,76 CR   

Luc Heine HB2 39,41 CR 1;58,90 CR    

       

21 januari, Thialf  500 1000 1500   

Maartje Heine DB1 48,92  2;30,18   

Tristan Hagen HC2 47,21 1;38,48    

       

24 januari, Landelijke 
selectiewedstrijd B-junioren 
NK 

 
 

500 

 
 

1500 

 
 

3000 

  

Luc Heine HB2 39,69 2;04,50 4;16,89   

       

25 januari  500 1000 1500 3000  

Eshney van Balen DB1 45,10   4;58,24  

Maartje Heine DB2 48,39  2;33,72   

Melanie Walters DB2 53,57 1;48,05    

Jerry Röling HA2 42,51   4;44,51  

Simon Wijte HSA 43,58 1;26,53    

Tristan Hagen HC2 48,95   5;17,94  

Tjarko van der Pol HSB 50,45 1;43,91    

       

31 januari, Enschede  500 1500    

Eshney van Balen DB1 43,80 CR 2;15,51    

Maartje Heine DB1 48,62 2;31,84    

Luc Heine HB2 39,08 CR 2;00,70    

       

6 februari  100 500 1000 1500  

Chimène van der Eng DPB 15,16 1;11,72    

Merel Pletting DPB 16,33 1;13,87    

Jaap Zonneveld HPB 14,79 1;10,44    

Daan van ’t Klooster HPB 15,10 1;05,89    

Stijn Pletting HPC 16,50 1;10,14    

Eshney van Balen DB1  44,89  2;18,15  

Maartje Heine DB1  48,53  2;33,72  

Melanie Walters DB2  53,10  2;45,22  

Denise Hilgers DB1  55,50    

Manon Mooij DSB  55,46  2;55,56  

Huub Koper HC2  48,84  2;40,58  

Tristan Hagen HC2  49,08 1;42,75   

Stefan Roovers HPA  53,14 1;50,88   

       

7/8  februari, NK Junioren B, 
Deventer 

 
500 

 
1000 

 
1500 

  

Luc Heine HB2 39,92 1;19,45 2;02,06   
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8 februari  300 500 1500 3000  

Chimène van der Eng DPB 41,49 1;10,00    

Misha Klein DPC 46,85 1;18,44    

Jaap Zonneveld HPB 39,78 1;09,90    

Stefan Roovers HPA 32,54 52,76    

Meike Lubbers DSA  51,00 2;42,27   

Melanie Walters DB2  53,38  5;49,16  

Manon Mooij DSB  55,70  6;24,64  

Stephan Ottenhoff HMB  51,56  5;22,72  

Simon Wijte HSA  52,47 2;15,65   

       

15 februari  500 1500 3000   

Eshney van Balen DB1 44,91  4;55,63   

Maartje Heine DB1 49,25  5;21,79   

Meike Lubbers DSA 50,28 2;38,90    

Simon Wijte HSA 43,22 2;11,05    

Tjarko van der Pol HSB 52,02 2;41,94    

       

15 februari, Utrecht  3000     

Luc Heine HB2 4;12,76     

       

21 februari KJ-Bokaal  500 1000 1500 3000 5000 

Chimène van der Eng DPB 1:10.70 2:29.70    

Stefan Roovers HPA 52.44 1:54.30    

Tristan Hagen HC2 47.60 1:34.57    

Maartje Heine DB1 48.25 1:38.39    

Dennis Niesten HSA  1:28.79    

Luc Heine HB2 39.61 (1
e
)  2:00.41 (1

e
)   

Melanie Walters DB2 51.96     

Jan Tol HA2 43.48  2:19.16   

Jerry Röling HA2 57.27   4:41.22  

Esther Pletting DSA 48.08  2:28.35   

Dennis Niesten HSA 43.33     

Stephan Ottenhoff HMB 49.85   5:21.61  

Eshney van Balen DB1   2:15.08 (3
e
)   

Simon Wijte HSA   2:09.70 (2
e
)   

Ronald Pletting HMB     7:58.85 

       

27 februari 2015  100 500 700 1500  

Maud van der Kolk DC1 15,71 1;15,20    

Merel Pletting DPB 16,39 1;10,71    

Maartje Heine DB1  49,15 1;09,64 CR   

Meike Lubbers DSA  50,26 1;10,55   

Melanie Walters DB2  53,04  2;41,73  

Kelly Tromp DB1  57,47 1;18,95   

Stijn Pletting HPC 15,86 1;15,53    

Dennis Niesten HSA  43,97 1;00,77 CR   

Tjarko van der Pol HSB  51,04 1;09,59   

       

1 maart 2015, NK afstanden 
junioren B, Hoorn 

 
3000 

    

Luc Heine HB2 4;18,04     

       

3 maart 2015  100 500    

Esther Pletting DSA 12,78 48,11    



 
De Doorloper april 2015  19  
 

3 maart 2015  100 500    

Maartje Heine DB1 13,14 49,54    

Melanie Walters DB2 13,55 52,73    

Meike Lubbers DSA 13,67 50,35    

Denise Hilgers DB1 13,98 54,61    

Stefan Roovers HPA 12,78 51,15    

Tjarko van der Pol HSB 12,92 49,01    

       

6 maart 2015  500 1500    

Tristan Hagen HC2 47,15 2;25,01    

       

8/9 maart 2015  300 500 700   

Stefan Roovers HPA 32,37 1;04,60 1;11;71   

       

14 maart 2015  700     

Luc Heine HB2 55,36 CR     

       

       

 

4 januari KPN NK marathon Neo Senioren Groningen 
15

e
 Axel Koopman 

 
5 januari baancompetitie Haarlem 
D 
9

e
   Astrid Borst 

M1 
6

e
   Ronald Pletting 

13
e
 Erwin de Vries 

C2 
5

e
   Jos Niesten 

 
10 januari KPN marathoncup Eindhoven 
24

e
 Axel Koopman 

 
11 januari zesbanentoernooi Utrecht 
34

e
 Ronald Pletting 

60
e
 Erwin de Vries 

74
e
 Theo van Lieshout 

 
12 januari baancompetitie Haarlem 
M2 
35

e
 Stephan Ottenhoff  

M3 
12

e
 Gerard Kool 

31
e
 Duco Luijt 

M4 
4

e
   Mark Andringa 

17
e
 Cor Duin 

20
e
 Benedikt Overtoom 

32
e
 Arno de Ruijter 

34
e
 Kees Brasser 

 
17 januari KPN marathoncup Heerenveen 
15

e
 Axel Koopman 
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18 januari jeugdmarathon Haarlem 
HPA 
5

e
   Stefan Roovers 

HPB 
9

e
  Jaap Zonneveld 

DB 
1

e
   Eshney van Balen 

4
e
   Maartje Heine 

 
Eindklassement jeugdmarathon 
HPA 
6

e
   Stefan Roovers 

HPB 
9

e
   Jaap Zonneveld 

DB 
2

e
   Maartje Heine 

6
e
   Eshney van Balen 

 
18 januari zesbanentoernooi Hoorn 
16

e
 Ronald Pletting 

50
e
 Erwin de Vries 

 
19  januari baancompetitie Haarlem 
D 
5

e
   Astrid Borst 

M1 
5

e
   Ronald Pletting 

12
e
 Erwin de Vries 

13
e
 Theo van Lieshout 

C2 
5

e
  Jos Niesten 

 
26 januari baancompetitie Haarlem 
M2 
27

e
 Martin Huisman  

M3 
8

e
   Gerard Kool 

21
e
 André Broere 

M4 
4

e
   Benedikt Overtoom 

5
e
   Mark Andringa 

16
e
 Cor Duin 

21
e
 Arno de Ruijter 

32
e
 Kees Brasser 

37
e
 Ton Elders 

 
2 februari baancompetitie Haarlem 
D 
8

e
   Astrid Borst 

M1 
6

e
   Ronald Pletting 

8
e
   Theo van Lieshout 

10
e
 Erwin de Vries 

C2 
2

e
   Jos Niesten 

 
7 februari zesbanentoernooi Hoorn 
18

e
 Ronald Pletting 
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9 februari baancompetitie Haarlem 
M2 
11

e
 Martin Huisman  

M3 
6

e
   Gerard Kool 

20
e
 André Broere 

30
e
 Duco Luijt 

M4 
4

e
   Mark Andringa 

11
e
 Arno de Ruijter 

13
e
 Cor Duin 

16
e
 Benedikt Overtoom 

26
e
 Jan Niesten 

30
e
 Kees Brasser 

37
e
 René Welboren 

 
16 februari baancompetitie Haarlem 
D 
9

e
   Astrid Borst 

M1 
4

e
   Ronald Pletting 

13
e
 Erwin de Vries 

18
e
 Theo van Lieshout 

C2 
4

e
  Jos Niesten 

 
21 februari KPN marathoncup Deventer 
4

e
  Axel Koopman 

 
21 februari NK jeugdmarathon Breda 
Jun B dames 
15

e
 Eshney van Balen 

 
23 februari baancompetitie Haarlem 
M2 
16

e
 Martin Huisman  

20
e
 Stephan Ottenhoff 

M3 
5

e
   Gerard Kool 

20
e
 André Broere 

30
e
 Duco Luijt 

M4 
9

e
   Mark Andringa 

13
e
 Arno de Ruijter 

17
e
 Cor Duin 

24
e
 Kees Brasser 

 
28 februari KPN marathoncup Amsterdam 
11

e
 Axel Koopman 

 
Eindklassement KPN marathoncup 1

e
 divisie 

4
e
   Axel Koopman en 3

e
 in het jongerenklassement 

 
Eindklassement Baancompetitie Haarlem 
D 
8

e
   Astrid Borst 

M1  
7

e
   Ronald Pletting 

14
e
 Erwin de Vries 

15
e
 Edward Hagen 
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20
e
 Theo van Lieshout 

C2 
5

e
   Jos Niesten 

M2 
17

e
 Martin Huisman 

M3 
7

e
   Gerard Kool 

31
e
 André Broere 

M4 
4

e
   Mark Andringa 

11
e
 Benedikt Overtoom 

26
e
 Arno de Ruijter 

29
e
 Cor Duin 

 
Baankampioenschap Haarlem 2 maart 
10

e
 Ronald Pletting (2

e
 master) 

34
e
 Jos Niesten  

45
e
 Astrid Borst 

61
e
 Mark Andringa 

64
e
 Stephan Ottenhoff 

69
e
 André Broere 

                                                                                      André Broere (rechts) en Arno de Ruijter (voor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mark Andringa                                                              Ronald Pletting (links achter) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Doorloper april 2015  23  
 

 

          Pupillen jongens 
 

100 300 500 700 totaal 
 1 Stefan Roovers PA 12,78 31,96 51,15 1;11,71 219,538 
 2 Sjoerd Steeman PA 14,08 37,59 1;06,43 1;31,91 265,130 45,591 

3 Daan van 't Klooster PB 14,74 40,20 1;05,41 1;33,16 272,652 53,114 

4 Jaap Zonneveld PB 14,66 39,78 1;09,90 1;47,03 285,950 66,411 

          Pupillen meisjes 
 

100 300 500 700 totaal 

 1 Chimène van der Eng PB 15,16 41,49 1;09,04 1;39,17 284,825 
 

          Junioren C heren 
 

500 500 1000 1500 totaal 
 1 Tristan Hagen C2 47,15 47,29 1;37,52 2;25,01 191,536 
 2 Huub Koper C2 48,84 50,48 1;46,42 2;40,58 206,056 14,520 

          Junioren B heren 

 

500 1500 3000 totaal 
  1 Luc Heine 

 
B2 39,83 2;06,00 4;17,60 124,763 

  

          Junioren B dames 
 

500 1500 3000 totaal 
  1 Eshney van Balen B1 44,89 2;18,15 4;55,63 140,211 
  2 Maartje Heine B1 48,39 2;31,03 5;21,79 205,996 65,785 

 3 Melanie Walters B2 52,73 2;41,65 5;49,16 223,000 82,788 

 

          Junioren A heren 

 

500 1500 3000 totaal 
  1 Jerry Röling A2 41,97 2;12,86 4;44,51 133,675 
  

          Senioren heren 
 

500 1500 3000 totaal 
  1 Simon Wijte SA 43,08 2;11,05 4;43,47 134,008 
  2 Dennis Niesten SA 42,76 2;16,42 4;59,89 138,215 4,206 

 3 Tjarko van der Pol SB 49,01 2;38,76 5;52,68 160,710 26,701 

 

          Senioren dames 
 

500 1500 3000 totaal 

  1 Esther Pletting SA 48,11 2;29,08 5;25,43 152,041 
  2 Meike Lubbers SA 49,54 2;38,74 5;43,88 159,766 7,725 

 3 Manon Mooij SA 55,70 2;55,56 6;24,64 178,326 26,285 

 

          Masters heren 
  

500 1500 3000 totaal 
  1 Duco Luijt 

 
M 49,30 2;28,19 5;14,44 151,103 

  2 Stephan Ottenhoff M 50,14 2;33,26 5;11,71 153,178 2,075 

 

          Masters dames 
  

500 1500 3000 totaal 

  1 Mieke Heine M 51,78 2;38,70 5;43,42 161,916 
  

          * alleen de uitslagen van club- en baanwedstrijden gereden in Haarlem gelden voor de  
  clubkampioenschappen. 

          Marathon heren 
licentie 

 

Marathon dames 

 

Marathon 
recreanten 

 1 Edward Hagen 
 

1 Astrid Borst 
 

1 Nico Vessies 

 2 Jos Niesten 
 

2 Esther Pletting 
 

2 Rem Bakker 

 3 Ronald Pletting 
 

3 Maartje Heine 
 

3 Henk Stratmann 
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De Jos Niesten Trofee 
ging dit jaar naar  
Melanie Walters. Het 
seizoen 2014-2015 was 
haar beste seizoen tot nu 
toe bij Kees Jongert. Zij is 
door diepe dalen gegaan, 
is lang ziek geweest, 
maar heeft nu weer heel 
veel plezier in het 
schaatsen gekregen. Zij 
voelt zich steeds meer 
thuis op het ijs en bij de 
club. Is heel leergierig. 
Goed is niet goed genoeg.  
 
Zij reed zoveel mogelijk 
wedstrijden en heeft op 
diverse afstanden haar 

persoonlijke records verbeterd:  
500 m (51,96) - 700 m (1;13,61) - 1000 m (1;48,05) - 1500 m (2;41,65) - 3000 m (5;49,16)                                
Dik verdiend dus! 
 
Op de foto Melanie Walters (links) met de welverdiende trofee en Jos Niesten. 
 
 

 
 
De Henk Agterbergbokaal 
was voor Meike Lubbers. 
Meike is al lid vanaf dat zij 
10 jaar is. Meike was 
schoolschaatsbegeleidster 
en assisteerde bij Roy en 
Astrid op de maandag-
avond. Zij maakte een 
feest van de diploma-
uitreiking van het school-
schaatsen. Zij is vanaf 
augustus 2008 lid van de 
Evenementencommissie. 
Zit vol ideeën en voert 
deze ook uit. Zit in de 
organisatie van de 
ijsavonden in Haarlem. 
Assisteert bij de Kees 
Jongertbokaal. Ontwierp 

hiervoor nieuwe consumptiebonnen en was dit jaar verantwoordelijk voor de samenstelling van het 
protocol, dat zij meteen in een nieuw jasje stak. Zij was in 2009 betrokken bij de organisatie van de 
eindeseizoensborrel met de après ski dresscode en in 2011 bij de jeugdsportdag. Verder is Meike een 
heel prettig mens, weet anderen te stimuleren en te motiveren.  
De juiste kandidaat voor de Henk Agterbergbokaal! 
 
Op de foto Riet Agterberg (links) en Meike Lubbers. Riet Agterberg reikt elk jaar de naar haar man 
vernoemde Henk Agterbergbokaal uit.    
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Een tafel vol prijzen……de spanning stijgt. De winnaars worden in het zonnetje gezet en 
nemen hun prijs en het welverdiende applaus in ontvangst. Met de organisatie en presentatie 
in handen van Mirjam en Astrid gaat het van een leien dakje. De certificaten , verdiend met 
een clubrecord, worden trots ontvangen. De nieuwe clubrecordhouders maken meteen een 
statement: Luc Heine gaat volgend jaar voor een tijd op de 500 m onder de 37 seconden en 
Dennis Niesten wil op de 700 m onder de 1;00 rijden. Lars Beentjes vond de 3 kilometer dit 
jaar nog te lang, maar gaat de afstand volgend jaar wel rijden en Jan Tol hoopt volgend jaar 
meer tijd te hebben….. Waarvan akte! 
 

 
 
Dankzij de aanwijzingen, 
schema’s en pittige trainingen van 
deze trainers werden er veel pr’s, 
mooie uitslagen en clubrecords 
gereden. Staand van links naar 
rechts:  
Roy Heine, Mirjam de Jong,  
Sjaak Ooteman, Simon Wijte en 
Jos Niesten. Zittend: Astrid de 
Graaf en Bert Verduin.  
 
 
 

 
En dan zijn er na afloop 
alleen maar blije winnaars.  
 
Op de foto alle prijswinnaars 
van de clubkampioen-
schappen langebaan 
seizoen 2014-2015.  
 
Van harte gefeliciteerd met 
de prijzen en clubrecords! 
 
Foto’s:  
Jan Rienk van der Meer 
(voor overige foto’s, zie: 
www.ijsclubkeesjongert.nl) 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/

