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Ik heb weer genoeg te vertellen in deze column want de afgelopen 
maanden is er  veel georganiseerd  door het bestuur, evenementen-
commissie en clubleden. 
Allereerst op 23 november de mountainbiketocht voor het huis achter 
de duinen. Aan de tocht deden ongeveer 300 mountainbikers mee. Een 
grandioze opkomst. Het inschrijfgeld, de opbrengst van twee loterijen 
en een gedeelte van de barinkomsten leverden in totaal het prachtige 
bedrag van 2.500 euro op. Dit geld overhandigde Jos na de tocht aan  
Shirley Verduin van de stichting. Ik was helaas niet in de gelegenheid 
om als voorzitter de overhandiging te doen omdat er tijdens de tocht op 

de Duinweg een aantal bikers van de Donne Rosa-ploeg ten val was gekomen. Tijdens een inhaal-
manoeuvre waren Ellen Brantjes, Karin Flierman, Lida Niesten en mijn Anneke gevallen en gewond 
geraakt. Het letsel van Lida, Ellen en Anneke was zodanig dat zij in het ziekenhuis moesten worden 
behandeld. Dit was wel een domper op het voor de rest zeer geslaagde evenement. Het herstel verloopt 
min of meer voorspoedig en laten wij hopen dat ze binnenkort weer op de fiets zitten. 
Verder hadden wij dit jaar vanwege ons 50-jarig jubileum onze ijsavond op de schaatsbaan in Haarlem. 
Deze avond was weer perfect georganiseerd door onze evenementencommissie en veel (jeugd)leden 
deden hieraan mee. Het was een gezellige avond met veel ludieke opdrachten en spelletjes en 
daarnaast de afsluitende marathon. Een zeer geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Op 3 januari hielden wij de inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie. Mooi om te zien, hoeveel leden en 
donateurs deze receptie bezochten. Jos en Lida hadden alles weer tot in de puntjes verzorgd en Linda,  
Annemarie en Niels zorgden ervoor dat iedereen op tijd werd voorzien van een drankje en een hapje. 
Het was een hele gezellige bijeenkomst waar natuurlijk veel over sport werd gesproken en waarbij veel 
oude en nieuwe verhalen met elkaar werden gedeeld. Ook bij deze bijeenkomst merk je hoe groot de 
saamhorigheid in woord en daad is bij onze club. 
Bij het schrijven van deze column hebben wij net Egmond-Pier-Egmond en de halve marathon van 
Egmond achter de rug. Veel leden van KJ deden aan deze evenementen mee. Met ongeveer 30 
man/vrouw vertrokken wij op zaterdag naar Egmond om EPE te rijden. De weersvooruitzichten waren 
slecht. Windkracht 8 met uitschieters naar 9 en 10 met hagel en regenbuien. De start was vanwege de 
weersomstandigheden en de waterstand met 5 kwartier verlaat. Wij stonden ook dit jaar met de 
vrachtauto van Piet Beentjes vlakbij de start. Lida en Jos hadden voor de soep en de broodjes gezorgd. 
Vlak voor de start werden wij in de startvakken op de boulevard getrakteerd op een dikke hagel- en 
regenbui. Kletsnat begonnen wij aan de tocht. De stormachtige wind draaide tijdens de tocht van 
zuidwest naar noordwest zodat wij hem twee keer schuin tegen hadden. Het was zaak om goed uit te 
kijken waar je het beste kon rijden en dat je in de goede waaier kwam te zitten. Ondanks de slechte 
weersomstandigheden was iedereen na afloop enthousiast over de tocht en kwamen, onder het genot 
van een warme kop snert en een broodje, de verhalen los. Gerard en Renée hadden de boel weer goed 
geregeld. Na thuiskomt hebben wij het bekende afzakkertje genomen in de ‘uitspanning’ van Jos en 
Lida. Ook deze keer bleef het nog even onrustig aan de Zuiderwentweg.     
Groeten,  
Nico 
 
 
 

 
 
Egmond Pier Egmond,  
het was een pittig ritje…… 
Bedankt voor alle aanmoedigingen!  
En Sven en Peter, bedankt voor de 
prachtige foto’s! 
 
Renée 
 
 

Foto: Peter Savenije 
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Vorige week kregen wij het bericht dat Mart Kos was getroffen door een hartinfarct. Mart is inmiddels 
gedotterd en het gaat de goede kant op.  
Piet Ruijter herstelt van een kleine operatie. Beiden kregen een bloemetje met beterschapwensen. 
 
Een uitglijder met een waarschuwing. Eduard de Vilder zijn mtb is heel brutaal uit zijn schuur gestolen. 
Dankzij zijn vrienden trapt hij inmiddels weer mee. Een prachtig gebaar! Dus KJ-leden wees 
gewaarschuwd; zet je mtb voortaan in de schuur ook gewoon maar aan de ketting.  
 
 

  

14 februari Nacht van Haarlem (zie bladzijde 14) 
21 februari  KJ bokaal 
1 maart  mtb-tocht (zie bladzijde 16) 
 
 

 

Hoi allemaal, 
Voor mijn gevoel is het seizoen pas begonnen omdat mijn tijden steeds sneller worden. 
Maar we zijn al op de helft. En voor de kleinsten onder ons is het jammer genoeg al 
afgelopen. Ik heb heel erg genoten van het lesgeven aan al die kinderen die in mijn 
groepje zaten. Ze waren stuk voor stuk goed in hun eigen onderdelen. De één kon beter 
glijden en de ander was weer wat sneller. Ik heb vanaf het begin tot het einde iedereen 

zien groeien in zijn/haar techniek en dat doet me goed. Wie wil nou niet zeggen dat ze als een speer 
twee rondjes hebben gereden, of dat hun techniek beter is 
geworden? Ik vond het heel jammer dat ik niet bij de 
diploma-uitreiking kon zijn omdat ik moest werken. Ik heb 
nou eenmaal zo mijn verplichtingen, maar ik wilde echt heel 
graag naar de diploma-uitreiking. Dan kon ik weer alle 
kinderen zien en natuurlijk ook die bij mij hebben gereden. 
Toen ik thuiskwam van mijn werk zag ik een kleinigheidje 
dat ik van Michelle, een meisje uit mijn groep, had 
gekregen. Ik vond het echt heel lief dat ze dat voor mij had 
gemaakt. 
Natuurlijk doe ik volgend jaar weer mee. Ik ga komende 
maand een cursus volgen om nog beter training te kunnen 
geven, zodat niet alleen de kinderen, maar ik er ook weer 
wat wijzer van word. De familie Heine gaat nog even door 
met het hele land doorrijden om te schaatsen, tot ziens! 
Groetjes Maartje Heine 
 
 
 

 
 
Wiebe Stoker had de leukste reactie.  
Zijn inzending wordt beloond met een fles rode wijn. 
Zie verderop in dit clubblad de nieuwe prijsvraag.  
 

‘Wat een kegel! 
Wie heeft er zoveel gedronken?’ 
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Foto’s gemaakt door Jan van der Meer. Voor alle foto’s in kleur zie de website. 
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BUFFELS IN DE PYRENEEËN; ETAPPECOURSE VAN 7 T/M 12 SEPTEMBER 2014 
Op 6 september om 23.30 uur sloot ik als laatste buffel aan bij het peloton dat die avond in Biert was 
neergetreken, in de Ariege een streek in het oostelijk deel van de Pyrineeën. Biert ligt in een dal, globaal 

tussen Andorra en Toulouse. Door Martin was een 
hotel gereserveerd dat door twee Hollandse expats 
werd gerund: Elma en Mark Putter. Elma runde op 
voortreffelijke wijze de keuken; elke ochtend 
zelfgebakken brood, soms met croissantjes en 
soms met ‘pancakes’, maar altijd lekker en 
voldoende om een etappe te fietsen. ‘s Avonds 
kwamen er minimaal drie gangen op tafel waar 
vanzelfsprekend een goed glas wijn of rosé naast 
stond. Mark nam de overige verzorging voor zijn 
rekening: tips over de te volgen route, zelf 
meerijden en als taxi voor het vervoer van en naar 
de dependance voor de coureurs die daar sliepen.  
Het peloton werd gevormd door de coureurs  
Erwin, Theo, Ben, Benedikt, Theo, Ronald, Henry, 
Henk, Jan, Martin . 

 
In totaal hebben wij 6 etappes gereden die tussen de 60 en de 
110 km lang waren. Per etappe varieerde het klimmen tussen 600 
tot 2400 hoogtemeters.  
 
De eerste dag is op advies van Mark een route gereden die ons 
over 2 cols voerde: de Col de Saraille van 924 meter hoog, een 
prima terras in Aulus les Bains en uiteindelijk over de  
Col de Latrape, een kuitenbijter van 1110 meter hoog.  
De hele dag hebben wij prima weer gehad en een half uur na 
aankomst in het hotel viel het middagbuitje. 
Deze dag werd duidelijk dat ik de chauffeur zou zijn van de bus: 
het spreekwoordelijke laatste deel van het peloton dat juist op tijd 
binnenkomt voor het sluiten van de finish. Vandaag met Jan en  
Ben in de bus, een andere dag alleen met Jan en een keer met 
Theo vL.  
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De tweede dag trok het peloton in een tocht van 77 km over 
twee cols: Port de Lers van 1517 meter hoog, vooral berucht 
door de drievoudige val van Jens Voight in de afdaling in de 
recente Tour de France. Wij zijn daar in ieder geval zonder 
valpartij afgedaald. Onderweg naar de pleisterplaats voor  
koffie ++ is er door het peloton een ploegentijdrit gereden: op de 
aflopende weg door het dal naar Terrascon werd lachend 
tussen de 50 en 60 km/u geklokt. Na de koffiestop werd de Col 
de Port beklommen, in het begin een vals plat klimmetje, maar 
later serieus klimmen naar 1249 meter. De omstandigheden 
waren prima: weinig wind, zonnig en 27°C. Bij terugkomst in het 
hotel werden diverse cola’s, biertjes, koppen thee en de nodige 
hartige nootjes weggesnoept. 
 
 

Op dag 3 werd een 6 collentocht over 93 km weggetrapt over 1800 hoogtemeters. Vanuit het hotel werd 
als 1

e
 de Col de Port beklommen vanaf de westzijde. Wederom werd er afgedaald naar Terrascon en 

ging het langs de rivier de Ariege naar Foix, waar het kwintet cols van de middag beklom. De 
voornoemde cols werden in deze volgorde bedwongen: Col de Marrous 990 meter, daarna de Col de 
Jouels van 1247 meter hoog, hierna de Col de Portel 
van 1432 meter, als voorlaatste de Col de Peguere 
van 1375 meter en tot slot de Col de Crouzette van 
1241 meter gevolgd door een steile afdaling waarbij 
de helft van de remblokjes werd opgerookt, door het 
zware remmen door de coureurs. 
 
Bij de stop op de top van de Marrous raakten wij 
bijna Erwin kwijt: toen hij het restaurant in liep om 
nog een bestelling te plaatsen, bleek de vloer aldaar 
door de kastelein dusdanig opgepoetst te zijn dat hij 
onderuit ging en gelukkig zonder blessures, maar wel 
geschrokken, weer kon opstaan. Het peloton kwam 
tevens met de schrik vrij. 
 
De tachograaf van de bus heeft vandaag een maximale snelheid van 68 km/u vastgelegd bij een 
gemiddelde van 19 km/u. Aansluitend aan het wederom zeer voortreffelijke diner werden de verhalen 
sterker, vloeide de wijn ruimschoots en bleef het lang onrustig op het terras.  
 
Woensdag 11 september volgde het peloton vanuit het hotel de route stroomafwaarts, langs de rivier tot 
de start van de klim naar de Col de Chatchaudegue met de top op 893 meter. Deze klim begon lekker in 
de schaduw van de bomen met een 7% helling, maar gaf onderweg een aantal keren een uitschieter 
naar 11,5%. De afdaling bracht ons tot Seix, waar een terrasje bezocht werd alvorens wij de Col de 
Latrape voor de wielen kregen. Deze klim bracht ons tot een hoogte van 1111 meter bij gemiddeld 7%, 
maar uitschieters tot 8%, en ja dat ene procentje merk je wel degelijk, ik wel in ieder geval! Hierna liep de 

afdaling naar Aulus les Bains waar door en 
misverstand het peloton verdeeld raakte over 2 
terrasjes: het ene deel nam alleen iets te 
drinken, het andere deel van het peloton heeft 
geluncht. Na deze lunch besloot de bus zich via 
de Col de Saraille naar het hotel in Biert te 
spoeden, de overige pelotonmakkers gingen via 
de Col de Agnes naar Biert. In de afdaling van 
de Col de Agnes liep Theo dR een klapband op 
z’n achterwiel op. Door de gezamenlijke 
inspanning van de buffels was dit defect weer 
snel verholpen en werd de rest naar het hotel 
gedaald. De bus heeft vandaag 87 km gereden 
met 1500 hoogtemeters het peloton heeft 93 km 
geklokt bij 1800 hoogtemeters. In de loop van de 
dag bleken toch enkele coureurs een zware start 
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te hebben gehad deze ochtend. Waarschijnlijk een 
afwijkende dosering van de poeders in de bidons. 
Op dag 5 van de tour stond de Col de Core op het 
programma voor de coureurs. Een ander deel van 
het peloton koos voor de optie om een 
wandeltocht te doen (geen wandeletappe) naar 
een bergtop in de omgeving. Als buschauffeur heb 
ik besloten om rond de eerste berg te rijden zodat 
ik een plaatsje op het terras kon reserveren in 
Seix voor de klim naar de Colde la Core. Vanuit 
Seix vertrok het gedecimeerde peloton (Henry, 
Martin, Benedikt, Theo vL , Erwin en Ronald) naar 
de 14 km verder gelegen top op 1395 meter. 
Tijdens de klim liep Theo vL een fysieke inzinking 
op, maar hij kon op z’n tandvlees de bus volgen. 
Na de afdaling tot in Castilion en Couserans werd 
een terrasje gevonden voor een frisje en een sandwich. Vanaf hier vertrok de bus en het peloton voor 
hun rit naar het hotel, de bus via de vallei en rivier naar Biert, het peloton pakte na de lunch nog 3 cols 
voordat zij na 112 km en 2422 hoogtemeters weer retour hotel waren. Helaas liep Henry in de laatste 
meters van de laatste klim een breuk in z’n ketting op, maar de gereedschapskist van Benedikt bracht 
uitkomst, samen met een reparatieschakel. De bus (Theo vL en Ronald) waren na 90 km en 900 
hoogtemeters weer thuis. De temperatuur werd onderweg op 32 graden gemeten. Uiteindelijk was 
iedereen weer voldaan terug in het hotel en kon het peloton deze ‘Koninginnenrit’ bijschrijven op haar 
palmares. Ook deze avond werd er weer heerlijk gedineerd en kon er tot laat op het terras worden 
genoten van de desserts en de koffie/thee/borrel. 
 
Vrijdag was alweer de laatste koersdag. Gekozen werd om wederom de Col de la Core te bedwingen, 
maar nu vanaf de noordzijde vanuit St.Girons. Na het startschot vloog het peloton versterkt met Mark in 
gestrekte draf naar St. Girons waar op een schitterend gelegen terras de eerste koffie en thee van de 
dag werd gescoord. Vanuit St. Girons werd de D 619 gevolgd naar de voet van de klim, hierbij werd de 
afslag naar de Poret de Aspin overgeslagen. Vandaag zat ik als chauffeur helemaal alleen in de bus, 
maar bovenop de cols werd natuurlijk gewacht. Wederom bracht deze afdaling ons naar Seix, maar 
omdat wij daar rond 14.00 uur aankwamen werden er geen bestellingen meer voor de lunch opgenomen 
en konden wij slechts een flesje cola kopen. Nadat de penningmeester de rekening had betaald ging de 
deur van het restaurant op slot en bleven de lege glazen wachten op de middagploeg van het restaurant. 
De meegenomen reepjes en koeken werden genuttigd waarna het peloton opstapte voor de laatste klim 
over de Col de Sairaille naar het hotel in Biert. Na 93 km en 1500 hoogtemeters kwam het hele peloton 
weer veilig thuis en kon het inruimen van de auto’s beginnen. Het diner werd begonnen met een toast 
die al rap overging in een heerlijke afsluiting van deze koersweek. Vanwege het feit dat we op zaterdag 
nog een stevige thuisreis voor de boeg hadden ging iedereen ‘vroeg’ naar bed om de volgende ochtend 
fris en fruitig aan de trip naar Nederland te beginnen. 
 
Tot zover mijn verslag van een week fietsen met een stel goede vrienden die elkaar niet slaan, de hele 
dag treiteren, maar hierbij zo ongelofelijk veel lol hebben en keet trappen dat wij bij tijd en wijle kramp in 
de buik hebben van het lachen en tussendoor ook nog tijd hebben om een paar bergen te beklimmen.  
Toen ik op donderdag in mijn eentje op weg was naar Seix, realiseerde ik mij dat ik precies een jaar 
eerder  volkomen in de prak lag en dat ik nu weer lekker op de fiets zit en hoe blij en dankbaar je dan 
bent om dat weer te kunnen doen, vooral met je fietsmaten om je heen. 
Toen wij na afloop op de kaart keken en alle routes hadden bekeken, bleek dat bijna alle tochten om 
Seix draaiden. Elma merkte op dat je het hoorde uit te spreken als: Alles draaide om seks. 
Ronald Huisman (Foto’s van Henry en Ronald) 

PS. Dit is natuurlijk alleen maar het verslag van de dingen die naar buiten mogen komen, het mag 
bekend zijn: Wat in het peloton gebeurt, blijft binnen het peloton!  
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UIT DE SERIE KO VERTELT DEEL 13..... 
 
Beste KJ-ers, 
Alweer enige tijd geleden sloeg ik het wekelijkse suffertje, het Kennemer weekblad, open en zag ik een foto 
staan met allemaal vrouwen in een roze wieleroutfit.  
Verrek! Die meiden ken ik van Kees Jongert. Ik zag ook dat ze van plan waren om voor een goed doel te 
gaan mountainbiken namelijk het huis achter de duinen.  
Fantastisch dat er mensen zijn die, in een tijd waarin het merendeel voornamelijk met zichzelf bezig is 
middels selfie’s (het woord zegt al genoeg), ook eens aan andere mensen denken en zich daar net als de 
organisatie van dit evenement voor in willen spannen. 
Jammer dat het voor een aantal verkeerd afliep door een lelijke valpartij. Een welgemeend van harte 
beterschap dames!  
Ik wil het artikel aan mijn vrouw Clara, die toevallig in de keuken stond te koken, laten zien. Wij, mijn vrouw 
en ik, worden door de familie en kennissen altijd Klaar en Ko genoemd, alsof het om een reclameslogan 
voor revolutionair WC-papier gaat.  Hoe dat eruit ziet mag jezelf bedenken. Suggesties inleveren bij de 
redactie.  
Afijn, ik wil het artikel over de meiden aan haar laten zien en ze zegt: “Je weet toch dat ik geen barst zie 
zonder bril?” “Ok, ik zoek je bril wel even.” Ligt er op het aanrecht een leesbril, maar zonder barst. 
Ik zeg: “Je neemt deze maar, maar dan zie je nog geen barst, die moet ik er straks maar even in maken 
dan.” Clara zeg: ”Barst!!!” Nu weet ik niet of ze het tegen mij had of tegen de bril.    
Ik zie toch (zelfs zonder bril) dat in het algemeen vrouwen meer met elkaar wat doen dan mannen.  
Of het nu in de duinen hardloopgroepjes zijn, weekeindjes weg, of gewoon ‘s avonds vrouwen die met 
elkaar wandelen enzovoort. Het viel mij vooral laatst op, toen ik met Clara naar de Margriet winterfair in de 
Jaarbeurs in Utrecht was, dat er veel meer vrouwen zijn die met elkaar naar een beurs gaan dan mannen. 
Zorgelijk vind ik het altijd worden als een groepje vrouwen worden omgeven door hun mannen. Die stralen 
vaak een gedrag uit of gedragen zich vaak waar een haan jaloers op kan worden. Zo was ik deze zomer 
voor de Huchiestocht (een fietstocht voor het klimmersbrevet) in Veenendaal. Huchie is dialect voor heuvel. 
Een groepje vrouwen, dat duidelijk met elkaar was, werd bewaakt door een nogal aanwezige irritante man, 
die nogal denigrerend richting ‘zijn dames’ liet zien wie er toch de sterkste van de groep was. Een van de 
dames, zeer waarschijnlijk de partner van haantje, droeg een nogal doorschijnend wit fietspak, tenminste 
als je goed keek. Meer een soort huchiespak en waarschijnlijk heette ze Pandora, als ik zo de gedachten 
kon lezen van de omringende mannen. Echter niemand van deze mannen, waarbij inmiddels het 
testosteron de oren uitspoot, mocht kijken, althans zo liet haantje dat blijken. Tja, doe haar dan een 
modelletje Burka met zeem aan. Effe oppassen dat een en ander niet tussen de ketting komt.  
Het mooiste vind ik dan ook als dit soort haantjes op hun nummer wordt gezet.  
Toen het flink heuvel op ging en hij eraf werd gereden door een andere dame uit het groepje kwam ik net 
even adem tekort om hem van dit feit nog even fijntjes op de hoogte te brengen. 
Zo ook gingen we enige jaren geleden met de kinderen en de tent kamperen in Brabant. We stonden op 
een groot veld met gezinnen en naast ons een caravan waarin twee jonge meiden hun vakantie vierden. 
Opvallend veel mannen (van die types die alleen tijdens de vakantie onder de douche zingen en tegen hun 
vrouw schat zeggen) moesten opeens net voor onze tent en de caravan van de meiden voetballen als ze 
(de meiden) voor de caravan zaten. Ik heb niks met voetballen of welke balsport dan ook dus ik waag mij 
daar ook niet aan. Ik heb totaal geen balgevoel behalve als ik iets te enthousiast op de fiets spring of een 
bitterbal te snel in de mond stop (hierover later meer).  
Afijn, op zeker moment ontglipt de bal aan een van de voetballende haantjes en komt bij de meiden onder 
de campingtafel. Ha, bingo, denkt ie, kan ik mooi een gesprek aanknopen. Maar de bingo was in de kantine 
al aan de gang. Een van de meiden springt echter op en neemt de bal op haar voet en schouders om 
vervolgens een soort van warming-up à la Maradona uit te voeren, die hij ooit eens voorafgaand aan de 
wedstrijd Bayern-München – Napoli deed. Het nummer ‘Live is Life’ van de band Opus klinkt nog net niet. 
We hebben nooit meer zo’n rustige vakantie gehad, er werd geen bal meer aangeraakt. 
Behalve de bitterballen die ik ‘s avonds uit de snackbar ging halen toen we door de meiden werden 
uitgenodigd om een wijntje te komen drinken. Ik werd daarna door de mannen ook minder enthousiast  
begroet. Misschien jaloers? Ik wilde ze nog adviseren om voortaan onder de douche het nummer  ‘Vuile 
huichelaar’ te gaan zingen en ik kreeg de neiging om de rest van de vakantie halve haantjes te gaan eten.  
Kortom doe gewoon, dan doe je gek genoeg. Maar ja, dit laatste hoef ik jullie KJ’ers eigenlijk niet te 
vertellen.  
 
Ko Toedestart 
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DE JACHT GAAT DOOR…… 
 
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  
 
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  
 
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  
 
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  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Wat is dit? 
Als je weet wat dit is, stuur dan een mailtje naar de redactie: 
duingoedhart@ziggo.nl. Vermeld erbij dat het om de 
prijsvraag van januari 2015 gaat. Onder de juiste antwoorden 
wordt een fles wijn verloot.  
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

  

mailto:duingoedhart@ziggo.nl
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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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VAN DE DINSDAGOCHTEND 

 
 
 
 
 
Al jaren staan deze kanjers 
op dinsdagochtend op het 
ijs om de trainingen en 
oefeningen van Ben en 
Roy te volgen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En deze kanjers zijn er 

altijd op vrijdagmiddag.  
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        Gerrit van Assendelftstraat 3 
       1961NH Heemskerk 
 
        Tel 0251-232813 

 

 

 
 
 

 De Trompet 2850 

1967 DD  HEEMSKERK 

Tel. 0251-248844 
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Op 14 februari 2015 organiseert IJsbaan Haarlem de Nacht van Haarlem. 
  
Tussen 23.30 uur en 1.00 uur kunnen schaatsers in de late uren zoveel mogelijk rondjes schaatsen. Vanaf 
22.30 uur zijn de rijders welkom om zich in te schrijven. De inschrijving staat open voor iedereen: jong en 
oud, ervaren en minder ervaren, wedstrijdrijders en recreanten. Om 23.30 uur klinkt het startschot en 
kunnen de rijders aan hun prestatietocht beginnen. 
  
Inschrijven kost € 5,- voor 16 jaar en ouder en € 2,50  voor jeugd t/m 15 jaar. Dit bedrag is inclusief de 
toegang tot de ijsbaan en een herinnering: een medaille voor de jeugd en een speciale ‘Nacht van Haarlem-
muts’  voor iedereen. Daarnaast vragen wij iedereen om € 1,- op vrijwillige basis  te doneren voor het KWF: 
bij de entree staat hiervoor een collectebus. Het wordt vooral een feestelijke nacht. Sportiviteit en het 
neerzetten van een prestatie zijn natuurlijk belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om de gezelligheid. 
Voor recreanten wordt er een stempelpost ingericht waarbij ze een klein stukje moeten klunen naar de 
stempelpost. De marathonrijders kunnen met hun transponders de ronden te tellen. 
  
Maartens café is geopend, net als de schaatsverhuur. Langs de baan staat ook een koek-en-zopietent en is 
er (waarschijnlijk) live-muziek. 
  
Het moet een gezellige, vrolijke avond worden. Hoe meer rijders, des te beter! 
 
 

 

HOEK VAN HOLLAND-DEN HELDER 
Zondag 9 november deed een aantal leden van Kees Jongert/Baandert Buffels mee aan de strandrace 
Hoek van Holland-Den Helder over 135 km, met een paar opmerkelijke uitslagen. Waarschijnlijk het gevolg 
van de gezamenlijke duurtrainingen in de aanloop naar dit evenement. 
Mannen cyclo 60+    1e Mart Diemeer   4.21.31 
Mannen basislid 60+.   1e Jan Hartman   4.35.00 
Vrouwen basislid 40+    3e Janneke van der Kolk  4.46.50   
Vrouwen basislid 50+    1e Esther Leune   5.01.54 
Mannen basislid 50-60  13e Martin Huisman   4.30.37   
Mannen basislid 50-60  18e Theo van Lieshout   4.35.03 
Mannen cyclo 50+.         Dennis Nol   4.50.11.  
Dennis kon na afloop niets meer fout doen bij Esther na al het dernywerk. 
Bas Vosbergen werd bij de mannen onder de 40 met een basislidmaatschap en 26”-fiets 49e in 4.52.52. 
Erwin de Vries, Willem Kramer en Dick Beentjes hadden te kampen met materiaalpech, waarbij Dick de 
kroon spande met drie lekke banden. Maar opgewekt naar het volgende evenement. 
  
TEXEL STRANDRACE 
Zaterdag 22 november weer een wedstrijd gereden 
voor de Lotto strandrace competitie. Ditmaal ging de 
reis naar Texel waar een race was over 46 km. Een 
nieuwe wedstrijd die vandaag voor het eerst werd 
georganiseerd. Super geregeld daar op Texel en heel 
relaxed met zo'n 500 man. Start in de Koog en heen 
en weer, strand op en af gereden van de Slufter tot 
het zuidelijkste stukje strand van Texel. Door een 
héél slecht strand en de vele op- en afgangen super 
zwaar! Start en finish moesten zelfs door de meesten 
rennend worden genomen. Jan was natuurlijk super 
gemotiveerd om zijn nummer 1 positie te verdedigen.  
Ook hier weer opmerkelijke uitslagen: 
Jan Hartman  1.44.38   2e leeftijdscategorie 
Erwin de Vries  1.42.52 
Theo van Lieshout  1.36.51   2e leeftijdscategorie 
Bas Vosbergen (26”) 1.48.28 
Janneke van der Kolk 1.47.33   1e leeftijdscategorie en 4e in algemeen klassement 
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 NOORDWIJK 
Zondag 14 december weer een wedstrijd in de Lotto strandrace competitie in Noordwijk. Gereden met een 
aantal buffels. 52 km, eigenlijk alleen maar over strand met start en finish op de boulevard. Heen naar 
IJmuiden met een lekker windje in de rug, maar een zompig strand, bezaaid met zeesterren. Terug een 
harde wind pal tegen. De vrouwen weer eerder vertrokken (15 minuten) en de hele snelle profdames als 
een speer ervandoor. Wel jammer dat je dan met zo weinig dames rijdt want een beetje steun bij elkaar, 
vooral met wind tegen terug naar Noordwijk, is er bijna niet. Pas na enkele kilometers terug de eerste snelle 
mannen die je inhalen, maar daar kan je hooguit één km mee op rijden. Gelukkig komen de mannen met 
een bij te houden tempo al snel daarna. Daar kan je je dan eindelijk tussen zetten en mee laten zuigen naar 
Noordwijk.  
Bij de mannen was het opmerkelijk dat een grote groep binnen 1 minuut finishte. 
Janneke van der Kolk 2.03.20     6e algemeen klassement en 2e in leeftijdscategorie 40-50 
Esther Leune              2.11.28   11e algemeen klassement en 1e in leeftijdscategorie 50-60 
Theo van Lieshout      1.49.57     4e in leeftijdscategorie 50-60 
Mart Diemier               1.50.08     2e in leeftijdscategorie 60+ 
Martin Huisman          1.50.09     7e in leeftijdscategorie 50-60 
Jan Hartman               1.50.09     1e in leeftijdscategorie 60+ 
Willem Kramer            1.50.16     8e in leeftijdscategorie 50-60 
Erwin de Vries            1.57.09 
Bas  Vosbergen          1.57.13 
  
Nu nog vier wedstrijden te gaan. Ik weet niet of iedereen deze allemaal gaat rijden. Renesse, Petten,  
Ameland en Castricum volgen nu nog. 
De volgende wedstrijd is op 24 januari in Renesse. 
Janneke van der Kolk 
 

 

  
(foto’s Sven Pronk)

 

DEELNEMERS   E.P.E.  HALVE MARATHON 
Lars Beentjes   1.38.26 
Theo van Lieshout  1.38.45 
Erwin de Vries   1.40.31 

Jos Niesten   1.40.37 
Mark Andringa   1.43.17           
Jan Koper   1.52.49 
Hans Röling   1.53.58 
Gerard Kool   1.56.53 
Hans de Vries   1.57.24 
Nico Pronk   1.57.38 
Sander van der Kolk  1.58.17 
Astrid Borst   1.58.18  1.52.41 (foto midden) 
Ton Visser   1.59.54 
Hans Severens   2.01.25  1.48.14 (foto onder) 
Siem Jenema   2.02.09 

Margret Röling   2.04.37                           (foto boven) 
Renée Duin   2.06.27 
Jacqueline van Lieshout 2.06.39 
Freek Hillebrand  2.07.25 
Esther Raateland  2.09.50 
Cor Duin   2.10.36 
Jan van der Meer  2.12.10 
Jan Gaal   2.12.20  2.11.07 
Rob Fiddelaar   2.12.54 
Hans Kuyl   2.26.23 
Ferry Roemer   2.39.35 
Cor Enthoven     1.48.42 
Cor Apeldoorn     2.04.24 
René Welboren     2.15.06  
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HELMPJE! 
Een aantal weken geleden was er tijdens mijn maandagavond-train-uurtje paniek op de 
ijsbaan. “Allemaal omhoog komen, stoppen met hard rijden!” Het was opeens opvallend 
stil om mij heen en in de tweede binnenbocht lag een meisje en ze schreeuwde 
angstig. Ze was op haar hoofd gevallen en er kwam een plasje bloed op het ijs. 
Gelukkig was daar al snel de brancard, de ambulance werd gebeld en mijn 
schaatsmaatje Mieke hielp mee het meisje te kalmeren. Ze was erg in de war en bleek 
een flinke hersenschudding te hebben. Ze heeft er nu, bijna een maand later, nog 
steeds veel last van!  
Trainer Sjaak zei meteen: “Dit is de druppel, ik ga met een helm op rijden.” Ook ik was 

behoorlijk geschrokken en dit voorval zette me aan het denken. 
 
Vorig weekend weer zo’n zelfde verhaal bij de vader van een goede vriend. Op de ijsbaan werd hij onderuit 
gehaald door een klein jongetje. Hij viel op zijn hoofd en wist niet meer welke dag het was, hij sloeg wartaal 
uit. Ook hij ging met de ambulance naar het ziekenhuis en had ook een flinke hersenschudding. Hij moest 
twee nachtjes in het ziekenhuis blijven omdat er kans was op complicaties. 
 
Als het meisje en de vader van mijn vriend een helmpje hadden gedragen, hadden ze misschien een stuk 
minder hoofdpijn en ellende gehad. 
 
De ijsmeester weet dat er dagelijks een ambulance moet komen. Ja mensen, DAGELIJKS! En heel vaak is 
het voor langebaanschaatsers die op hun hoofd zijn gevallen.  
 
Dus we kunnen blijven denken: ‘dit overkomt mij niet’ of ‘als ik val, 
val ik altijd op mijn knieën’. (Wat in mijn geval echt zo is! Als er 
natuurijs is, heb ik binnen twee dagen twee prachtige blauwe 
knieën te pakken .)  
Maar we kunnen ook gewoon, voor de zekerheid, zo’n ding kopen! 
Ook op de skipiste zie je bijna niemand meer zonder helm, dat 
kan ook op het ijs. 
 
We zijn gistermorgen naar Edward gegaan en hebben de coolste 
helmpjes gekozen die er waren. Lekker kleurig, als je er dan toch 
een op je hoofd hebt……  

 
Hopelijk zien we steeds meer van jullie met zo’n blits helmpje 
veilig rond rijden, dan kunnen we als ijsclub Kees Jongert het 
goede voorbeeld geven! 
  
Groetjes Meike 
 

 

 

Op zondag 1 maart organiseert ijsclub Kees Jongert weer een MTB toertocht. 

Wij rijden de tocht in clubverband en starten gezamenlijk om 09.00 uur vanuit ons clubhuis in park 
Assumburg. Zorg ervoor dat je een duinkaart meeneemt want wij rijden een stuk door het duin. 

Hoewel het een clubgebeuren is, zijn vrienden en kennissen als introducé van harte welkom. Het is de 
bedoeling dat iedereen die mee wil ook mee kan. 

Afhankelijk van de deelname en de individuele vaardigheden vertrekken er meerdere groepen met een 
voorrijder. De snelheid wordt per groep aangepast. De lengte van de tocht is circa 40 km. De route volgt 
een afwisselend parkoers over de weg, door het duin en een stukje strand.  

Na afloop verzamelen we weer in ons clubhuis voor een kop soep en de traditionele nababbel. Bovendien is 
er ook gelegenheid om de fietsen af te spuiten. Kosten 2 euro. Voor eventuele nadere info: 
fam.enthoven@ziggo.nl. 
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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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Nagekomen wedstrijduitslag oktober     

19 oktober  500 1000 1500   

Esther Pletting DSA 50,49 1;42,35    

Mieke Heine DMA 52,39 1;48,10    

Melanie Walters DB1 54,30     

Simon Wijte HSA 43,57 1;27,17    

Lars Beentjes HA1 47,88 1;35,50    

Tristan Hagen HC2 51,07  2;37,21   

       

1 november  500 1000 1500   

Maartje Heine DB1 50,40 1;41,68    

Melanie Walters DB2 53,11  2;48,93   

Denise Hilgers DB1 53,31 1;49,24    

Luc Heine HB2 39,83  1;19,68    

       

7 november  100 300 500   

Misha Klein DPC 18,84 48,65    

Stefan Roovers HPA 13,62  52,60   

Daan van ’t Klooster HPB 15,59  1;19,29   

       

8 november, STG Ter Aar Trofee                500                  1000                 1500 

Eshney van Balen DB1 45,74 1,32;90    

Esther Pletting DSA 50,12  2;45,53   

Maartje Heine DB1 50,57  2;41,54   

Luc Heine HB2 40,87  2;03,38   

Simon Wijte HSA 43,81  2;16,26   

Jerry Röling HA2 44,15  2;16,67   

Lars Beentjes HA1 47,12  2;33,80   

Ronald Pletting HMB 47,44  2;23,99   

Huub Koper HC2 49,07 1;46,42    

       

9 november  100 300 300   

Denise Hilgers DB1 13,78 34,08 34,39   

Kelly Tromp DB1 14,10 35,13 35,14   

Melanie Walters DB2 14,17 34,46 34,67   

Luc Heine HB2 11,29 CR 25,67 26,00   

Marnix van den Berge HC1 14,16 35,80    

       

9 november  100 100 300 300  

Dennis Niesten HSA 11,43 11,82 27,48 27,74  

       

15 /16 november, Wokke Vastgoed Bokaal, Hoorn 
                                                                        500                 1000                  1500            3000 
Eshney van Balen  CR 44,35  CR 1;28,19  2;15,43   

Luc Heine HB2 39,98 CR 1;18,43   4;13,65  

       

17 november, Heerenveen 300 500 1500 3000  

Maartje Heine DB1 31,47 49,38  5;30,39  

Denise Hilgers DB1 34,50 53,38 2;54,58   

Tristan Hagen HC2 31,34 1;02,16 
 

   

19 november, Heerenveen 500 1500    

Luc Heine HB2 CR 39,61  1;59,37    
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21 november  300 500    

Stefan Roovers HPA 32,27 53,28    

       

23 november  500 1500 3000   

Maartje Heine DB1 50,41 2;43,02    

Mieke Heine DMA 53,88 2;51,26    

Melanie Walters DB2 56,49     

Dennis Niesten HSA 45,09  5;06,54   

Lars Beentjes HA1 48,01 2;36,38    

Tristan Hagen HC2 51,39 1;42,48    

Duco Luijt HMB 51,53  5;32,70   

       

28 november  300 700    

Chimène van der Eng DPB 42,39 1;39,17    

Stefan Roovers HPA 32,08 1;11,77    

Sjoerd Steeman HPA 37,59 1;31,91    

Daan van ’t Klooster HPB 40,20 1;33,16    

Jaap Zonneveld HPB 43,41 1;47,03    

       

30 november  500 1500 3000   

Eshney van Balen DB1 45,44     

Jerry Röling HA2 42,63 2;12,86    

Dennis Niesten HSA 44,15  5;00,23   

       

5 december  500 1000 1500   

Eshney van Balen DB1 45,90  2;18,38   

Meike Lubbers DSA 50,86  2;41,48   

Mieke Heine DMA 53,64  2;42,48   

Melanie Walters DB2 53,92 1;49,64    

Luc Heine HB2 40,92  2;07,13   

Dennis Niesten HSA 44,79  2;21,62   

Tjarko van der Pol HSB 52,00  2;47,89   

       

6 december  500 1000    

Jerry Röling HA2 43,22 1;25,16    

       

13/14 december, Gewestelijk Kampioenschap NH-U junioren B 
                                                         Haarlem 500  Haarlem 1500      Hoorn 3000 
Eshney van Balen DB1 CR 44,32 2;16,83 CR 4;53,44   

Luc Heine HB2 40,49 2;01,91 4;19,26   

       

14 december  500 3000    

Maartje Heine DB1 50,04 5;30,88    

Meike Lubbers DSA 51,45 5;45,43    

Melanie Walters DB2 54,44 5;51,24    

Jerry Röling HA2 44,32 4;46,64    

Tjarko van der Pol HSB 52,45 6;05,95    

       

16 december  300 500    

Maartje Heine DB1 31,75 50,33 
 

   

19 december  500 1500    

Melanie Walters DB2 53,83 2;47,56    

       

20 december, Jan van Gennip jeugd Toernooi 
                                                                        100                   300 
Stefan Roovers HPA 16,71 32,12    
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20 december, Gewestelijk Kampioenschap Supersprint JunC/B, Alkmaar 
                                                                        100                   100                    300              300 
Luc Heine  11,03 11,09 27,08 27,09  

       

23 december  100 300 700   

Maartje Heine DB1 13,31  1;11,45   

Melanie Walters DB2 13,82  1;13,61   

Maud van der Kolk DC1 15,86  1;45,74   

Stefan Roovers HPA 13,29  1;15,33   

Daan van ’t Klooster HPB 15,64 40,65    

Jaap Zonneveld HPB 16,09 43,13    

       

27 december  500 1000 1500 3000  

Eshney van Balen DB1 45,36  2;24,34   

Luc Heine HB2 40,60   4;17,74  

Jerry Röling HA2 41,97 1;22,84    

Dennis Niesten HSA 42,76 1;27,98    

       

28 december  100 500 1000 1500  

Maartje Heine DB1  48,83  2;35,08  

Melanie Walters DB2  53,42  2;44,54  

Jaap Zonneveld HPB 14,66 1;11,01    

Daan van ’t Klooster HPB 14,95 1;05,90    

Huub Koper HC2 51,02   2;41,64  

Tristan Hagen HC2 51,06   2;35,47  

Stefan Roovers HPA 51,29  1;47,26   

       

28 december  500 3000 10000   

Mieke Heine DMA 53,08 5;44,62    

Dennis Niesten HSA 44,10 4;59,89    

Stephan Ottenhoff HM 50,45  19;45,84   

       

       

 
 
13 oktober baancompetitie Haarlem 
D 
8

e
 Kim van Duivenvoorde 

10
e
 Astrid Borst 

M1 
3

e
  Edward Hagen 

9
e
 Ronald Pletting 

16
e
  Erwin de Vries 

18
e
 Theo van Lieshout 

C2 
6

e
 Jos Niesten 

 
18 oktober KPN marathon cup Eerste Divisie Amsterdam 
17

e
 Axel Koopman 

 
19 oktober jeugdmarathon Haarlem 
Pup A 
19

e
 Sjoerd Steeman 

Jun B 
5

e
 Eshney van Balen 

7
e
 Maartje Heine 
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20 oktober baancompetitie Haarlem 
M3 
14

e
 Gerard Kool 

31
e
 Duco Luijt 

M4 
3

e
 Benedikt Overtoom 

4
e
 Mark Andringa 

23
e
 Arno de Ruijter 

37
e
 Kees Brasser 

40
e
 Harry Folkers 

 
25 oktober zesbanentoernooi Hoorn 
48e Theo van Lieshout 
53

e
 
 
Erwin de Vries 

 
27 oktober baancompetitie Haarlem 
D 
9

e
 Astrid Borst 

11
e
 Kim van Duivenvoorde 

M1 
8

e
 Ronald Pletting 

18
e
 Erwin de Vries 

C2 
2

e
 Jos Niesten 

 
1 november KPN marathon cup  
Eerste Divisie Utrecht 
4

e
 Axel Koopman 

 
2 november jeugdmarathon Haarlem 
Pup A 
11

e
 Stefan Roovers 

14
e
 Sjoerd Steeman 

Pup B 
10

e
 Jaap Zonneveld 

Jun B 
3

e
 Maartje Heine 

 
2 november zesbanentoernooi Haarlem 
52

e
 Ronald Pletting 

58e Theo van Lieshout 
 
3 november baancompetitie Haarlem 
M2 
36

e
 Stephan Ottenhoff 

M3 
27

e
 Andre Broere 

31
e
 Gerard Kool 

38
e
 Duco Luijt 

M4 
5

e
 Mark Andringa 

18
e
 Arno de Ruijter 

19
e
 Cor Duin 

33
e
 Jan Niesten 

39
e
 Kees Brasser 

42
e
 Rene Welboren 

 
8 november KPN marathon cup Eerste Divisie Den Haag 
9

e
 Axel Koopman 

 
9 november zesbanentoernooi Alkmaar 
32

e
 Ronald Pletting 
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10 november baancompetitie Haarlem 
D 
7

e
 Astrid Borst 

M1 
8

e
 Ronald Pletting 

9
e
 Edward Hagen 

16
e
 Erwin de Vries 

22
e
 Theo van Lieshout 

C2 
8

e
 Jos Niesten 

 
15 november KPN marathon cup Eerste Divisie Haarlem 
14

e
 Axel Koopman 

 
17 november baancompetitie Haarlem 
M2 
13

e
 Martin Huisman 

39
e
 Stephan Ottenhoff 

42
e
 Ton de Ruyter 

M3 
24

e
 Gerard Kool 

34
e
 Andre Broere 

39
e
 Duco Luijt 

M4 
9

e
 Mark Andringa 

18
e
 Arno de Ruijter 

20
e
 Cor Duin 

28
e
 Jan Hartman 

41
e
 Kees Brasser 

51
e
 Jan Niesten 

52
e
 Rene Welboren 

 
20 november Heideman Bokaal Dronten 
35

e
 Axel Koopman 

22 november KPN marathon cup Eerste Divisie Hoorn 
13

e
 Axel Koopman 

 
23 november zesbanentoernooi Utrecht 
33

e
 Ronald Pletting 

 
24 november baancompetitie Haarlem 
D 
13

e
 Astrid Borst 

M1 
8

e
 Edward Hagen 

11
e
 Ronald Pletting 

14
e
 Erwin de Vries 

20
e
 Theo van Lieshout 

C2 
4

e
 Jos Niesten 

 
29 november KPN marathon cup Eerste Divisie Assen 
3

e
  Axel Koopman 

 
30 november jeugdmarathon Haarlem 
Pup A 
5

e
 Stefan Roovers 

14
e
 Sjoerd Steeman 

Pup B 
10

e
 Jaap Zonneveld 

Jun B 
3

e
 Maartje Heine 
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1 december baancompetitie Haarlem 
M2 
26

e
  Martin Huisman 

M3 
23

e
 Duco Luijt 

37
e
 Andre Broere 

M4 
6

e
  Mark Andringa 

17
e
 Benedikt Overtoom 

19
e
 Cor Duin 

21
e
 Jan Hartman 

35
e
 Kees Brasser 

 
6 december KPN marathon cup Eerste Divisie Tilburg 
20

e
  Axel Koopman 

 
7 december zesbanentoernooi Haarlem 
44

e
 Ronald Pletting 

58
e
 Theo van Lieshout 

 
8 december baancompetitie Haarlem 
D 
10

e
 Astrid Borst 

M1 
8

e
 Ronald Pletting 

16
e
 Erwin de Vries 

19
e
 Theo van Lieshout 

C2 
4

e
 Jos Niesten 

 
15 december baancompetitie Haarlem 
M2 
30

e
  Stephan Ottenhoff 

M3 
7

e
 Gerard Kool 

22
e
 Andre Broere 

M4 
6

e
  Mark Andringa 

13
e
 Benedikt Overtoom 

28
e
 Cor Duin 

34
e
 Kees Brasser 

 
12 december zesbanentoernooi Alkmaar 
30

e 
 Ronald Pletting 

44
e
 Erwin de Vries 

 
13 december KPN marathon cup Eerste Divisie Breda 
3

e
 Axel Koopman 

 
14 december KPN marathon cup Eerste Divisie Rotterdam 
7

e
 Axel Koopman 

 
20 december KPN marathon cup Eerste Divisie Groningen 
15

e
 Axel Koopman 

 
22 december baancompetitie Haarlem 
D 
9

e
  Astrid Borst 

M1 
12

e
 Erwin de Vries 

14
e
 Theo van Lieshout 

C2 
9

e
 Jos Niesten 
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27 december KPN marathon cup Eerste Divisie Enschede 
8

e
 Axel Koopman 

 
Axel staat met al deze mooie uitslagen op dit moment op een 4

e
 plaats in het klassement! 

 
29 december baancompetitie Haarlem 
M2 
6

e
  Martin Huisman 

M3 
4

e
 Gerard Kool 

11
e
  Andre Broere 

M4 
4

e
  Benedikt Overtoom 

10
e
 Mark Andringa 

19
e
 Arno de Ruijter 

21
e
 Cor Duin 

43
e
 Rene Welboren 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto linksboven: Jan van der Meer, aangemoedigd door Astrid. Foto rechtsboven: Lars Beentjes. 
Foto linksonder: Erwin de Vries, aangemoedigd door Anneke en Ellen. Foto rechtsonder: Hans Röling. 
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Nr Datum van tot Soort Categorie Afstand Jury 
  Januari             

59 vr 23-01-2015 16:30 19:00 IJskonijn wedstrijd Pupillen Ploegenachtervolging   

61 zo 25-01-2015 17:30 19:30 Baanwedstrijd Jun C - Jun B - Jun A - Neo - Sen - Mas Ploegenachtervolging   

63 vr 30-01-2015 16:30 19:00 IJsbeer wedstrijd Jun C + baanselectie 500-1500   

  Februari             

68 vr 06-02-2015 16:30 19:00 Clubwedstrijd Groep 2/3 Pup - Jun C - Jun B - Jun A Pup 100-500; Pup A - Jun CBA 500-1000; Jun CBA 500-1500    

71 zo 08-02-2015 21:00 23:00 Clubwedstrijd Groep 2/3 Jun A - Neo - Sen - Mas 500-1500/3000 Gr 2 

70 zo 08-02-2015 17:30 20:30 IJskonijn wedstrijd Pupillen 500-300   

73 vr 13-02-2015 16:30 19:00 IJsbeer wedstrijd Jun C C1 500-1000; C2 500-3000   

76 zo 15-02-2015 20:30 23:00 Clubwedstrijd Groep 2/3 Jun B - Jun A - Neo - Sen - Mas 500-1000/1500   

75 zo 15-02-2015 17:30 20:00 Gewestelijke Pupillen A wedstrijd Pup A 100-500-700   

78 vr 20-02-2015 16:30 19:00 IJskonijn wedstrijd Pupillen Ouder/Kind - Estafette   

79 za 21-02-2015 17:00 23:00 Kees Jongert bokaal Op uitnodiging   KJ 

80 zo 22-02-2015 19:30 23:00 Langeafstandswedstrijd Op uitnodiging + selecties Dames 5km - Heren 10km   

82 vr 27-02-2015 16:30 19:00 Clubwedstrijd Groep 2/3 Pup  - Jun C - Jun B - Jun A Pup 100-500; Pup A - Jun CBA 500-700   

  Maart             

84 zo 01-03-2015 17:30 19:30 Baanwedstrijd Jun B - Jun A 500-1000/1500   

86 di 03-03-2015 17:30 19:00 Clubwedstrijd Groep 2/3 Pup - Jun C - Jun B - Jun A 100 - 500  Gr 2 

87 vr 06-03-2015 16:30 19:00 IJsbeer wedstrijd Jun C 500-1500-Bonus   

89 zo 08-03-2015 17:30 20:00 IJskonijn vierkamp Pupillen 1e deel Allround   

91 ma 09-03-2015 17:30 20:30 IJskonijn vierkamp Pupillen 2e deel Allround   

  za 14-03-2015     Interdisciplinaire wedstrijd Jun C - Jun B langebaan, marathon, shorttrack   

 

 
 
 
 
 
 
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. 

                                            Wedstrijdkalender 2014-2015 

mailto:duingoedhart@ziggo.nl
http://www.ijsclubkeesjongert.nl/

