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De start van het schaatsseizoen is voor onze club weer
goed verlopen. Onze ledensecretaris zorgde er samen
met de trainers voor dat alle deelnemende leden hun
trainingen op de gewenste uren kunnen volgen. Op de
langebaan en marathon worden mooie uitslagen gereden.
Het streven is om hier via de pers meer bekendheid aan
te geven. Dat is niet alleen leuk voor de rijders zelf, maar
ook een manier om onze club en de schaatssport te
promoten. Met name dit laatste blijft een voortdurend punt
van aandacht.
Naast de licentiehouders zijn er elke dinsdagochtend en
-avond ongeveer 80 leden die fanatiek hun schaatslessen
volgen. Het wedstrijdelement is voor deze groep misschien wat minder, maar het plezier is er beslist niet
minder om. Dit jaar mag ik voor het eerst samen met Roy Heine training geven aan de dinsdagochtendploeg. Het is mooi om te zien met hoeveel inzet en plezier onze leden hun sport beleven. Daarbij vormt
het sociale aspect een belangrijk onderdeel, niet alleen tijdens, maar zeker ook na de training.
Het schoolschaatsen is door André en Mirjam ook dit jaar weer op de kaart gezet. Meer dan 60 kinderen
krijgen elke zaterdagochtend onder begeleiding van hun trainers schaatsles. Het is prachtig om te zien
met hoeveel plezier de kinderen de aanwijzingen oppakken en het geleerde op het ijs uitproberen. Dit is
toch de bakermat van de schaatssport. Het zou mooi zijn als meer kinderen de weg naar de ijsbaan
zouden vinden. Door (bijvoorbeeld AH en KNSB)-acties wordt getracht om de schaatssport te promoten.
Ook binnen onze eigen club wordt verder nagedacht hoe hieraan verder vorm te geven.
Ik ben er trots op dat wij ook dit jaar een mountainbiketocht voor het goede doel konden organiseren.
Samen met de stichting Wieler Comité Heemskerk en Pro Kids Beverwijk reden wij een bedrag van
€ 1750 bij elkaar voor de Stichting Kanz. Daardoor maakten wij het samen mogelijk dat gehandicapte
kinderen onder deskundige leiding zwemlessen kunnen volgen.
Kees Jongert is een club die springlevend is. Naast de zaken die al zijn genoemd, wordt er veel meer
gedaan. Een voorbeeld hiervan is onze zelfwerkzaamheidploeg. Elke 1e donderdag van de maand komt,
onder leiding van Cor E en Jos, deze ploeg (de laatste keer 23!!!) bijeen in ons clubhuis. Na een paar
bakjes koffie met koek worden de nodige klussen uitgevoerd. Het clubhuis is voor de komende
bijeenkomsten en de nieuwjaarsreceptie door deze ploeg weer geheel in kerstsfeer aangekleed. Het is
prachtig geworden.
Ja, en nu nog natuurijs. Na 4 jaar mag het toch wel weer een keer. Volgens allerlei ‘deskundigen’ en
analyses is de kans groot dat het deze winter gaat lukken. Samen met het verhaal van de vele eikels die
er dit jaar zijn, ga ik er dan ook vanuit dat wij dit seizoen op het natuurijs rijden.
Ik wens jullie allemaal heel fijne feestdagen en vooral een gezond, voorspoedig en gelukkig 2018 en tot
ziens op de nieuwjaarsreceptie!
Groeten, Nico

Op de website www.ijsclubkeesjongert.nl vind je het laatste nieuws over de marathonwedstrijden, 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, op de website of de
facebookpagina. Je kunt ook zelf foto’s of prestaties posten op de facebookpagina. DOEN!!
Groeten, Renée
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Janneke van der Kolk zit in de lappenmand. Zij kreeg een bloemetje van de ijsclub en wij wensen haar
van harte beterschap! Theo de Ruyter kreeg een nieuwe knie en wij hopen dat hij snel weer pijnvrij is.
In het afgelopen kwartaal zijn er drie potentiële  leden geboren…..
Mijs Sprengers, dochter van Maarten Sprengers en Marlous Maalman
Saar Luijendijk, dochter van Anthonie en Kim Luijendijk-van Duivenvoorde
Fara van der Pol, dochter van Tjarko van der Pol en Meike Lubbers.
Allemaal van harte gefeliciteerd en veel geluk met de kleintjes!
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Aanwezig: 43 leden.
Afwezig met afbericht: Hans de Boer, Kees Denneman, Jan Hartman, Martin Huisman,
Matthy van Klaveren en Manon Mooy.
1. Opening
De voorzitter, Nico Pronk, opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de leden van
verdienste en de ereleden. De vergadering verleent goedkeuring voor de datum van vergaderen, welke
valt buiten de statutair bepaalde termijn.
Jos en Lida Niesten, vanavond bijgestaan door Gerard, worden bedankt voor de gastvrije ontvangst in
het clubhuis, niet alleen op deze avond, maar ook tijdens vele andere activiteiten.
e
Helaas het 4 jaar op rij geen ijswinter. Dat is spijtig voor de ijsclubs en voor de hele schaatssport.
Natuurlijk hopen wij dat het de komende maanden wel gaat gebeuren.
2. Notulen voorgaande vergadering: Akkoord.
3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Diverse correspondentie met de Baan Commissie Haarlem, het gewest NHU en de Gemeente
Heemskerk zijn samengevat in punt 4 van de agenda. Voorts is er een oproep voor vrijwilligers van de
stichting Running Blind Alkmaar. Zie bladzijde 12.

De Doorloper

december 2017

5

4. Jaarverslag van de secretaris (Benedikt Overtoom)
De nog steeds lastige financiële situatie bij de KNSB en het Gewest-NHU leiden tot prijsstijgingen en
voortzetting van de hervormingen. De KNSB heeft gesneden in uitgaven voor de wedstrijdschaatsers en
het bondsbureau, maar kan prijsstijgingen in contributies en licenties niet voorkomen. Bij het GewestNHU zijn de abonnementsprijzen onder druk van de ijsclubs gelijk gebleven, maar dit gaat weer ten
koste van het eigen vermogen. Organisatorische wijzigingen staan op stapel om het volgend seizoen de
uitgaven beter te beheersen.
4.1. Lidmaatschap KNSB
De contributie voor de KNSB is opnieuw gestegen. Voor het basislidmaatschap (€ 200,- p/j) en de
wedstrijdmodule (€ 300,- p/j) betalen wij dit jaar € 50 meer. De jaarlijkse afdracht per actief lid is met
€ 1,00 verhoogd. Ook de prijs van licenties is voor alle categorieën met € 2,50 verhoogd. Wel hebben we
via de sportbond gebruik gemaakt van de ‘subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie
sportaccommodaties’ voor een bijdrage in de aanschaf van de zonnepanelen op het clubgebouw.
4.2. Ontwikkelingen Gewest-NHU en BC-Haarlem
De voorzitter presenteert de stand van zaken van de bezuinigingen en herstructurering. Opnieuw kostte
het grote moeite om de begroting van het gewest sluitend te krijgen. Dit door de afnemende vraag naar
abonnementen en de hoge lasten van ijsbaan Utrecht. Er moet verder worden bezuinigd in het Gewest
en er worden nieuwe afspraken met ijsbaan Utrecht gemaakt. Voor de inkoop van trainingsuren van de
ijsbanen en de verkoop van abonnementen wordt er per ijsbaan een vereniging opgericht die alle
schaatsverenigingen die op de betreffende ijsbaan trainen zal vertegenwoordigen. Een en ander volgens
het studierapport ‘De Baan Centraal’. Deze vereniging zal efficiënt en kostendekkend moeten werken en
rechtstreeks onderhandelen met de ijsbaan (Stichting Kunstijsbaan Kennemerland) en de aangesloten
verenigingen. Het Gewest NHU blijft bestaan, maar met een kleiner takenpakket. Dit zal reeds in 2018
inwerking treden.
4.3. Ledenbestand (Ineke)
Ineke presenteert een overzicht van het ledenbestand 2017. Weer is er een daling van het aantal leden
en donateurs. Ook de aantallen recreanten en licentiehouders zijn afgenomen. De belangstelling voor de
dinsdagochtend is voor het eerst groter dan voor de dinsdagavond. Gebrek aan groei bij de jeugd is nog
steeds het belangrijkste punt van zorg en wij werken eraan om jonge schaatsers te werven uit het
schoolschaatsen.
4.4. Skeelerbaan (Nico)
Zie mededelingen voorzitter.
5. Jaarverslagen commissies
5.1. Technische Commissie (Astrid de Graaf)
Trainingen:
Er zijn wat wisselingen bij onze trainers. Jos Niesten, Ben Limmen en Theo de Ruyter zijn gestopt.
Training op KNSB-uren wordt nu gegeven door Roy Heine, Mirjam de Jong, Astrid de Graaf, Simon
Wijte, Sjaak Ooteman en Bert Verduin. De recreantentrainingen op de dinsdag worden verzorgd door
Roy Heine, Nico Pronk, Jan Berkhout, Ronald Pletting en Chris Niele.
Winnaars Clubkampioenschappen:
 Langebaan:
Pupillen:
Stijn Pletting
Junioren C:
Stefan Roovers en Merel Pletting
Junioren B:
Tristan Hagen
Junioren A:
Luc Heine en Maartje Heine
Neo senioren:
Jerry Röling
Senioren:
Simon Wijte en Esther Pletting
Masters:
Ronald Pletting en Mieke Heine
 Marathon:
Helaas hadden wij dit jaar geen club-avond in Haarlem. Daarom geen Marathonkampioenschap.
e
Wel waren er in de Marathoncompetitie top 10 klasseringen: M1: 5 Ronald Pletting,
e
e
e
M2: 7 Erwin de Vries, C2 : 7 Tristan Hagen, 8 Jos Niesten.
Clubrecords
Luc Heine grossierde opnieuw in clubrecords in de categorie Heren Junioren A en/of overall: 500, 700,
3000, 5000 en 10000 meter. Zijn zus Maartje Heine verbeterde het clubrecord op de 5000 meter
(Jun-A dames). Op de incourante 700 meter waren er clubrecords voor Eshney van Balen
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(Jun-A Dames), Mieke Heine (Masters Dames), Jerry Röling (Neo-Senioren Heren) en Simon Wijte
(Senioren Heren).
Jos Niesten Trofee en Henk Agterberg Bokaal:
Jos Niesten Trofee:
Luc Heine
Henk Agterberg Bokaal:
Marjon de Wit
De volgende KJ-leden hebben een plaats verdiend bij een schaatsteam:
 Luc Heine - Schaatsteam Beyond
 Axel Koopman - Marathon Top divisie schaatsteam Skate4Air
 Tristan Hagen - Marathonselectie Haarlem
Voor scholing van trainers is er onlangs een bijeenkomst met inspanningsfysioloog Jos Geijsel
georganiseerd. Deze bijeenkomst werd ook bezocht door trainers van andere schaatsclubs. Voor het
bijwonen van deze presentatie zijn punten toegekend door de KNSB.
5.2. Commissie Schoolschaatsen (André)
De belangstelling voor het schoolschaatsen is dit jaar weer iets minder. Met 42 meisjes en 26 jongens
zijn we zaterdag 7 oktober begonnen aan 10 lessen in vijf groepen onder begeleiding van Gaia en
Denise, Arnold en Martine, Jan, Ronald en Judith en Maartje en Tristan. Daarnaast hebben we via de
Albert Hein sportactie een extra les gegeven aan 10 kinderen. Op 4 januari wordt de serie lessen
afgesloten met de diploma-uitreiking in dansschool La Passe.
5.3. Evenementen Commissie (Mieke Heine)
Mieke doet verslag van de evenementen die door de commissie zijn georganiseerd:
 Het eerste evenement was de MTB-tocht voor het goede doel; Humanitas IJmond kinderen
vakantie week, in samenwerking met Pro-Kids IJmond en het Wielercomité Heemskerk. Met zo’n
180 deelnemers is er € 2.100,- voor dit doel opgehaald. Deze MTB-tocht was de aftrap voor nog
twee tochten die in clubverband werden verreden. De deelnemende KJ-ers werden na de ritten
weer beloond met de overheerlijke soep van Lida.
 Helaas ontbrak het deze winter aan voldoende dik natuurijs. Daardoor konden wij geen
evenementen op onze ijsbaan organiseren, maar de draaiboeken liggen klaar en we hopen ze
komende winter weer uit de kast te halen.
e
 Op 11 februari werd voor de 33 keer om de Kees Jongert Bokaal gestreden. De organisatie was
in de vertrouwde handen van Matthy van Klaveren, Peter Smit, Meike Lubbers en Wim Röling,
bijgestaan door vele vrijwilligers. Door een late afzegging stonden er dit jaar slechts elf clubs aan
de start. De toernooizege was voor STG Ter Aar. Kees Jongert greep net naast de runner-up
trofee. Deze ging naar IJsclub Zwanenburg, die ook nog eens de ploegenachtervolging op hun
naam schreef. De volgende editie is op 17 februari 2018.
 Op 11 en 12 maart was Ahoy Rotterdam het decor voor het WK shorttrack. De zaterdag werd
bezocht door een delegatie van Kees Jongert. Met opzwepende muziek, een lichtshow, diverse
optredens, maar vooral met spectaculaire races waar we onder andere Sjinkie Knegt de 500m
zagen winnen, was het een evenement om niet snel te vergeten.
 Een week later, op 18 maart, werd het schaatsseizoen definitief afgesloten met de
eindeseizoensborrel, waar het nog lang onrustig bleef aan de Adelaertlaan.
 In het voorjaar gingen de ijzers in het vet en kwamen de stalen rossen weer van stal. Op 15 april
werd er door zo’n 20 deelnemers een toertocht naar Abcoude verreden als warming-up voor de
Ronde van Noord-Holland. Een week later vertrok een grote groep KJ-ers vanaf het clubhuis
voor de tocht door onze geliefde provincie.
 Op 11 juni werd de Rabofietsdag georganiseerd. Net als vorig jaar was ons clubhuis start en
stempellocatie en kon je tegen inlevering van een bonnetje een kopje koffie krijgen. Er was
geïnvesteerd in een nieuw koffiezetapparaat waardoor de vrijwilligers in de kantine goed waren
voorbereid op de enorme vraag naar kopjes koffie. Naast de opbrengst van de koffie, heeft er
ook nog een delegatie € 340,- bij elkaar gefietst. Volgend jaar streven wij naar het maximale
bedrag van € 500,- per vereniging. Dat zou toch moeten kunnen met zoveel fietsers binnen de
club.
 Op 15 juli hebben Meike en Mieke een sport- en spelochtend voor jeugdleden en
schoolschaatsers georganiseerd. De weergoden waren ons goed gezind en we konden lekker
naar buiten voor spelletjes, veelal met water. Het was weer erg leuk om te organiseren voor de
enthousiaste kinderen en zeker voor herhaling vatbaar.
 Het laatste evenement van dit jaarverslag is onze oude vertrouwde Assumburgloop. Er stonden
zo’n 80 deelnemers aan de start, waarvan 25 bij de jeugd. Dit jaar geen parcoursrecord, maar
wel weer een hoop tevreden deelnemers. Volgend jaar zal de Assumburgloop zelfs
gemoderniseerd worden met echte startnummers.
De Doorloper
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Mieke vraagt aandacht voor twee komende evenementen:
Op 19 november de jaarlijkse MTB tocht voor de stichting Kanz.
Op 10 en 11 maart is het WK-schaatsen Allround in het Olympisch stadion te Amsterdam. De
evenementencommissie zou het ontzettend leuk vinden om daar met een grote delegatie KJ-ers
naar toe te gaan. Houd clubblad, website en de mail in de gaten voor verdere informatie.

5.4. Landijsbaan (Cor Enthoven)
Even leek het een ijswinter te worden. Op 19 januari lag er een prachtige plaat ijs, maar de vorst zette
niet lekker door en het ijs werd niet dik genoeg om de ijsbaan te openen.
Meer succes hadden we met de zonnepanelen. In de jaarvergadering van 2015 had Gerard Duin al eens
de installatie van zonnepanelen geopperd. Het bestuur is hiermee aan de gang gegaan en in maart zijn
er 24 zonnepanelen geïnstalleerd door de firma Visser met 30% subsidie op de materiaalkosten.
Inmiddels zijn er al 5500 kWh aan stroom geproduceerd.
Een mooie erfenis van voorganger Ben is de onderhoudsploeg die iedere eerste donderdag van de
maand om 10:00 uur bijeenkomt voor koffie en daarna kijkt wat er te klussen valt. Even de machines
laten draaien, grasmaaien, ramen lappen, vloeren dweilen, onkruid verwijderen. Niks is ze te gek. Om
half twaalf ziet alles er weer spik en span uit.
Onze baan is tien jaar geleden aangelegd als evenemententerrein met een drainagesysteem en een
mooie grasmat, die altijd netjes werd gemaaid en bijgehouden door de Gemeente. In het voorjaar was
men helemaal gestopt met maaien omdat er een scholekster zat te broeden. In overleg met de
Gemeente is besloten dat voorlopig de buitenzijde van de baan wordt bijgehouden en het overige deel
wordt gemaaid en geruimd voor de winter. Binnenkort maken we nieuwe afspraken voor onderhoud van
het terrein met de gemeente.
IJsmeester Cor sluit af met de voorspelling dat we deze winter wel ijs zullen krijgen.
6. Jaarverslag van de Penningmeester (Wil Wijte)
6.1. Financieel overzicht
De penningmeester licht het exploitatieoverzicht en de vermogensopstelling toe. Er zijn geen vragen.
6.2. Verslag kascontrole commissie (Mart Kos)
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Mart Kos (voorzitter) en Hans de Boer (assistent).
Mart Kos doet verslag. De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
6.3. Verkiezing kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie zal volgend jaar bestaan uit Hans de Boer (voorzitter) en Theo de Ruyter
(assistent).
7. Bestuursverkiezing
De bestuursleden Nico Pronk (voorzitter) en Wil Wijte (penningmeester) zijn aftredend. Zij stellen zich
beide opnieuw verkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en de vergadering stemt in
met de benoeming van de voorgedragen bestuursleden.
8. Mededelingen van de voorzitter:
Nico licht de stand van zaken van de skeelerbaan toe. De toezegging van de 400m skeelerbaan komt
voort uit de onderhandelingen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk die zijn gevoerd in de periode
2000 t/m 2006, voorafgaand aan de verhuizing.
Het clubgebouw is in 2006 in gebruik genomen. In overleg met de toenmalige wethouders van de
gemeente Heemskerk, Leo van der Kolk en Odd Wagner, is in 2007 een projectgroep opgericht met als
doel het ontwikkelen en aanleggen van een skeelerbaan. In deze projectgroep waren vertegenwoordigd
gemeente Heemskerk, IJsclub Kees Jongert en de KNSB (expertise). De groep heeft ook gekeken naar
mogelijkheden om warmte te onttrekken aan de skeelerbaan als alternatieve energiebron.
Vervolgens is een stuurgroep gevormd die in de periode 2008-2011 veel onderzoek heeft gedaan om te
komen tot een definitief voorstel voor aanleg van een skeelerbaan. Een afgerond plan en
ontwerptekeningen zijn voor goedkeuring ter beschikking gesteld aan de gemeente Heemskerk. In 2013
is de skeelerbaan per raadsbesluit geschrapt uit het exploitatieplan Assumburg/Oud-Haerlem vanwege
de tegenvallende verkoopresultaten van de woningen in plan Assumburg.
In 2015 is er opnieuw gesproken met wethouder Aad Schoorl en enkele ambtenaren over de
skeelerbaan. Aanleiding was de investering in de accommodatie voor het onderhoudsteam van de
kasteeltuin. De wethouder gaf geen blijk van verplichting en verwees uiteindelijk naar het raadsbesluit
van 2013. Hieropvolgend heeft de het bestuur van de ijsclub per brief zijn ongenoegen geuit aan het
college van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters van de raad. Als antwoord werd per
brief verwezen naar het raadsbesluit uit 2013 wat tot op heden nog steeds van kracht is.
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RIJWIEL SPECIAALZAAK
Rijksweg 137
1906 BG LIMMEN
www.krooneliefting.nl
Telefoon algemeen 072-5051239
Telefoon werkplaats 072-5052269

ONTSTOPPINGSBEDRIJF

CEES FILIPPO
Tel. 06-51 59 83 90
WWW.CEESFILIPPO.NL

------------------Verstopte riolering of afvoerleiding,
oplossen van stankproblemen en
camera inspecties. Maar ook
voor het plaatsen of vervangen
van riolering.
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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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In 2016 zijn er gesprekken gevoerd met ijsclubs Zaandam en Haarlem en de Schaatsacademie om
gezamenlijk tot aanleg van de skeelerbaan in Heemskerk te komen. Hierin kwamen het gezamenlijke
eigendom, de financiering en het beheer naar voren als struikelblokken.
In september van dit jaar is er opnieuw met de gemeente gesproken. Er wordt verwacht dat er op
korte termijn gronden worden verkocht in plan Assumburg, waardoor financiën ter beschikking komen
voor aanleg van de skeelerbaan. Wel moet er door de raad een nieuw besluit worden goedgekeurd
voor aanleg van de skeelerbaan. In het overleg is de gemeente met een alternatief voorstel gekomen;
een eventuele verhuizing naar het Tolhek. Daar zou dan ook gelijk een skeelerbaan kunnen worden
gerealiseerd. Men houdt momenteel alle sportaccommodaties tegen het licht of er wellicht, in
samenwerking met andere gemeenten, multifunctionele accommodaties kunnen worden gedeeld. Het
bestuur van KJ heeft aangegeven daar geen behoefte aan te hebben. De plaats, het clubhuis en de
landijsbaan die wij nu hebben zijn perfect. De investeringen (eigen clubhuis) en aanleg van de
landijsbaan inclusief verlichting, pompinstallatie en dergelijke zijn groot geweest. Bovendien delen wij
de mening van het bestuur van ODIN dat thans geen sprake is van een goede bereikbaarheid bij het
Tolhek. Daarom blijft het bestuur van KJ vasthouden aan de huidige locatie en de toezegging van de
aanleg van een skeelerbaan. Dit is gecommuniceerd met wethouder Frowijn van ruimtelijke ordening.
De raad zal opnieuw een besluit moeten nemen als er, na verkoop van gronden voor woningbouw,
voldoende geld beschikbaar is. Het is aan de politiek wat er verder gaat gebeuren.
9. Rondvraag


Bert Verduin nodigt iedereen uit om de landelijke Marathon te Haarlem op zaterdag 18
november te bezoeken en vraagt KJ weer om vrijwilligers voor de functie van
bochtencommissarissen etc.

10. Sluiting
Nico bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering, waarna het nog lang onrustig was aan de
Adelaertlaan.

24 december
4 januari
6 januari
17 februari
10-11 maart

MTB tocht (aanvang 9.00 uur, kijk voor details op de website of facebookpagina)
diploma-uitreiking schoolschaatsen
nieuwjaarsreceptie, aanvang 16.00 uur
KJ-Bokaal
WK allround (zie website voor details)

Geen buitenkansjes in deze editie.

Schaatsen is iets dat ik in mijn leven al langer wel dan niet doe.
En in al die jaren heb ik al honderden wedstrijden geschaatst.
Deze wedstrijden vonden voornamelijk plaats in Haarlem maar
ook in Heerenveen en zelfs Hamar is de revue gepasseerd.
Persoonlijke records rijden doe ik al een paar jaar niet meer en
toch sta ik op een besneeuwde zondagavond met te veel
tegenwind mijn best te doen om er een goede 1500 meter uit te
persen. Na twee minuten, vijfentwintig seconden en een beetje
nadat het startschot heeft geklonken, passeer ik de finish. Een tijd
die ik sinds ik 13 was niet meer heb gereden. Voor veel mensen
een reden om zich af te vragen wat hij of zij in godsnaam aan het
doen is. Voor mij het moment om in lachen uit te barsten bij de
gedachte dat het niet veel slechter kon en vrolijk mijn uitrijdrondjes
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te gaan doen. Waarom dit gevoel zul je je afvragen? Door al die jaren van wedstrijden ben ik erachter
gekomen waarom ik mij elke zomer wil afmatten, waarom ik wekelijks op het ijs sta om mijzelf te
verbeteren in de hoop sneller te gaan schaatsen. Het is gewoon zo ontzettend leuk om te doen. Door
de jaren heen ben ik meer en meer gaan beseffen dat het leuk moet zijn. Of dat tenminste het
eindresultaat leuk zal zijn. Want zonder hard werken kom je uiteindelijk nergens. Dat ik aan het trainen
was voor mijn eerste marathon vond ik dat zeker niet altijd leuk. Maar op het moment dat ik over de
finish kwam, was er wel de euforie van het finishen.
Toen ik op mijn 11e begon met schaatsen, had ik niet kunnen bedenken dat ik nu 29 jaar oud nog
steeds week in week uit op de baan zou staan om het beste uit mezelf te halen. En op dit moment ook
wekelijks in het park sta om het beste uit anderen te halen. De enige reden die ik kan bedenken dat dit
nog steeds het geval is, is omdat de techniek zo complex is dat er altijd iets te leren is en er altijd
ontwikkeling in blijft zitten. Om deze techniek te combineren met de kwaliteiten van een individu, is
iets dat mij fascineert en dat ervoor zorgt dat iedereen jong of oud altijd kan blijven bijleren. En dus sta
ik elke week met een glimlach op mijn gezicht op het ijs of voor de groep in het park. Omdat elke tip
die ik krijg of geef een stukje ontwikkeling met zich meebrengt. En dan maakt het dus niet uit dat ik
twee minuut vijfentwintig en een beetje rijd over een 1500 meter. Die glimlach op het gezicht is
uiteindelijk het belangrijkste.
Simon

Hallo sportievelingen,
Wij zijn Running Blind Alkmaar; een gezellige hardloopgroep waar mensen met een visuele beperking
en buddy's samen genieten van de heerlijke hardloopsport. We trainen de ene week op
vrijdagochtend, de andere week op zaterdagochtend. Elke loper heeft een vrijdag én een zaterdag
buddy, zodat de loper iedere week 1x kan lopen en de buddy om de week loopt. Samen trainen we
onder leiding van enthousiaste trainers en werken we naar leuke wedstrijden toe (voor de liefhebbers).
Wij zoeken buddy's uit de omgeving van Heemskerk om twee lopers met een visuele beperking van
en naar de training te halen en te brengen. Deze training vindt plaats op en rondom de baan van
atletiekvereniging Hylas. Hebben jullie misschien lopers die het leuk vinden om dit te doen, neem dan
contact op met alkmaar@runningblind.nl.
Met sportieve groet,
Angeline de Graaff

Kees Jongert heeft een MTB-clinic ingebracht bij de veiling voor de Evelaer, dit op verzoek van
Ronald Pletting. Vorig jaar bood Kees Jongert schaatslessen aan, maar dat liep niet zo. Nico en Jos
gaven een clinic aan 16 personen. Dit heeft € 280,- opgebracht voor de Evelaer. Na afloop kregen de
deelnemers zelfgemaakt appelgebak van Lida (van eigen appels) en erwtensoep. Er waren veel
positieve reacties.
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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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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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VERSLAG VAN JOS NIESTEN
Op 19 november gingen 150 MTB-ers op weg om de storm gedurende 42 km te trotseren. Er was dit
keer wel moed voor nodig om de tocht te volbrengen. Onder de deelnemers dit keer opvallend veel
dames die zich niet lieten kennen door de omstandigheden. Eerst ging het naar de noordpier en daar
het strand op. Het was zeer zwaar omdat de noordwestenwind pal tegen was en het strand ook nog
eens boterzacht. Om 9.00 uur gingen de eerste rijders van start en om 11.00 uur kwamen ook de
eersten weer terug. Veel respect voor al die deelnemers die de tocht volbrachten. De Elfstedenrijders
Bert Verduin en Jos Niesten spraken over een barre tocht die wel wat weg had van de Elfsteden. De
voorbereiding voor de echte Elfsteden hebben we dus al gehad. Laat het nu maar gaan vriezen, deze
MTB-ers zijn er klaar voor. De opbrengst van de MTB-tocht voor de Stichting Kanz was € 1.750,-.

e

Eerst een bakkie en dan aan de bak. Iedere 1 donderdag van de maand melden zij zich. Een ploeg
om trots op te zijn!
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De avond met Eduard met aansluitend een bokbierproeverij was een groot succes. Er waren 60
aanwezigen en Cor E. beschikt over meer talenten dan wij denken…
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De presentatie van Jos Geijsel op 5 oktober was niet alleen via computerbeelden te volgen, er
kwamen ook nog een paar echte Kees Jongert acteurs in actie. Chris Niele, Tjarko van der Pol,
Duco Luijt, Simon Wijte en Rem Bakker hadden na de donderdagavondtraining nog lucht over voor
een demonstratie.

Onze trouwste fan!
Overal waar Kees Jongertleden meedoen aan
evenementen staat hij ons
aan te moedigen. Dit keer
hebben wij hem gespot in
Wijk aan Zee tijdens de
strandrace Hoek van Holland/
Den Helder.
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Heren Neosenioren & Overall
500 meter
Heren Neosenioren

Heren Overall

1000 meter
Heren Neosenioren
Heren Overall
1500 meter
Heren Neosenioren
Heren Overall
5000 meter
Heren Neosenioren
Heren Overall

39,60
38,78
38,53
38,31
38,30
38,28

Albert Lute
Luc Heine
Luc Heine
Luc Heine
Luc Heine
Luc Heine

10/03/86
22/09/17
29/09/17
06/11/16
11/11/17
12/11/17

Oslo
Inzell
Inzell
Inzell
Inzell
Inzell

1;21,07
1;15,18
1;14,93

Simon Wijte
Luc Heine
Luc Heine

15/01/12
10/10/15
29/09/17

Hamar
Inzell
Inzell

2;01,93
1;56,95
1;54,66
1;53,30

Axel Koopman
Luc Heine
Luc Heine
Luc Heine

16/10/11
24/09/17
02/10/16
01/10/17

Haarlem
Inzell
Inzell
Inzell

7;43,06
7;02,73
7;01,51
6;56,50

Hans Röling
Luc Heine
Luc Heine
Luc Heine

16/02/08
28/02/17
23/09/17
30/10/17

Haarlem
Heerenveen
Inzell
Inzell

Inzell, 22 t/m 24 september
Luc Heine
HN1

500
38,78 CR

1500
1;56,95 CR

5000
7;01,51 CR

Inzell, 29 september en
1 oktober
Luc Heine

HN1

500
38,53 CR

1000
1;14,93 CR

1500
1;53,30 CR

Heerenveen, 7 oktober
Luc Heine

HN1

1500
1;55,11

Haarlem, 8 oktober
Jos Niesten

HMA

500
46,91 PR

1500
2;19,74 PR

Haarlem, 14 oktober
Esther Pletting
Simon Wijte
Chris Niele

DSA
HSA
HMA

500
48,26
43,29
53,95

1000
1;39,19

Haarlem, 15 oktober
Jos Niesten
Maartje Heine
Mieke Heine
Luc Heine

HMA
DA2
DMA
HN1

500
46,76 PR
47,20
53,44

1500
2;20,52
2;27,53
2;42,83
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Haarlem, 22 oktober
Jaap Zonneveld
Luc Heine
Esther Pletting
Mieke Heine

HC2
HN1
DSA
DMA

Haarlem, 28 oktober
Melanie Walters
Simon Wijte
Chris Niele
Maartje Heine
Tristan Hagen
Esther Pletting
Mieke Heine

DN1
HSA
HMA
DA2
DA1
DN1
DMA

Heerenveen, 30 oktober
Luc Heine

HN1

Haarlem Trofee, Haarlem
4 november
Maartje Heine
Frillensee Cup, Inzell
11 november
Luc Heine
12 november
Luc Heine
Haarlem, 12 november
Stijn Pletting
Merel Pletting
Chris Niele
Simon Wijte
Mieke Heine
Haarlem, 19 november
Maartje Heine
Jos Niesten
Esther Pletting
Rem Bakker
Mieke Heine
Chris Niele

500
1;00,18
39,34
49,32
54,02

1000
1;17,48

2;31,69
2;45,19

500
54,90
43,18
54,26

500
53,84

3000

5;25,81
4;38,64
5;19,58
6;00,74
5000
6;56,50 CR

500

1500

DA2

47,38

2;25,63 PR

HN1

500
38,30 CR

1500
1;54,39

HN1

38,28 CR

1;53,88

500
1;04,08 PR
1;04,27PR

1500
3;56,62
4;00,11

DA2
HMA
DN1
HMA
DMA
HMA

1500
2;14,20
2;41,92 PR

500
38,65

C1
C2
HMA
HSA
DMA

1500

3000

5;36,13
55,07
500

2;47,75
1000

48,02
48,48
49,67
53,26
54,30
54,77

1;38,36

1500

2;26,25
2;32,31
2;36,88
2;48,69
2;41,34 PR

Baancompetitie d.d. 9 oktober 2017
M2
e
8 Erwin de Vries
e
9 Theo van Lieshout
e
31 Martin Huisman
M3
e
6 Gerard Kool
e
11 Rem Bakker
e
19 Mark Andringa
e
34 Benedikt Overtoom
e
37 Evert van Rijt
e
43 Duco Luijt
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M4
e
19 Rob Fiddelaar
e
25 Arno de Ruijter
e
27 Cor Duin
e
37 Kees Brasser
Baancompetitie d.d. 16 oktober 2017
M1
e
9 Edward Hagen
e
10 Ronald Pletting
C1
e
21 Tristan Hagen
e
24 Simon Wijte
C2
e
2 Jos Niesten
Dames
e
6 Astrid Borst
KPN marathoncup d.d. 21 oktober 2017
Amsterdam
e
56 Axel Koopman
Zesbanentoernooi d.d. 22 oktober 2017
Utrecht
C
e
48 Tristan Hagen
Baancompetitie d.d. 23 oktober 2017
M2
e
11 Erwin de Vries
e
16 Theo van Lieshout
e
21 Martin Huisman
M3
e
8 Rem Bakker
e
23 Evert van Rijt
e
25 Astrid Borst
e
32 Gerard Kool
e
33 Benedikt Overtoom
e
38 Andre Broere
M4
e
15 Arno de Ruijter
e
17 Rob Fiddelaar
e
33 Cor Duin
e
40 Kees Brasser
KPN Marathon d.d. 28 oktober 2017 Leeuwarden
e
54 Axel Koopman
Baancompetitie d.d. 30 oktober 2017
M1
e
5 Ronald Pletting
e
12 Edward Hagen
C1
e
21 Tristan Hagen
C2
e
3 Jos Niesten
Dames
e
7 Astrid Borst
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KPN Marathon d.d. 4 november 2017 Heerenveen
e
53 Axel Koopman
Zesbanentoernooi d.d. 5 november 2017 Haarlem
C
e
54 Tristan Hagen
Baancompetite d.d. 6 november 2017
M2
e
7 Erwin de Vries
e
12 Theo van Lieshout
M3
e
4 Gerard Kool
e
9 Rem Bakker
e
17 Andre Broere
e
20 Evert van Rijt
M4
e
17 Rob Fiddelaar
e
21 Willem v.d. Brink
e
28 Arno de Ruijter
e
33 Cor Duin
KPN Marathon d.d. 11 november 2017 Utrecht
e
37 Axel Koopman
Baancompetitie d.d. 13 november 2017
M1
e
4 Ronald Pletting
e
11 Edward Hagen
C1
e
14 Tristan Hagen
C2
e
1 Jos Niesten
Baancompetie d.d. 20 november 2017
M2
e
5 Erwin de Vries
e
15 Theo van Lieshout
e
18 Martin Huisman
M3
e
3 Gerard Kool
e
5 Rem Bakker
e
27 Mark Andringa
e
28 Benedikt Overtoom
e
31 Evert van Rijt
M4
e
10 Rob Fiddelaar
e
12 Willem v.d. Brink
e
21 Cor Duin
e
38 Kees Brasser
KPN Marathon d.d. 25 november 2017 Hoorn
e
45 Axel Koopman
Baancompetitie d.d. 27 november 2017
M1
e
6 Ronald Pletting
e
7 Edward Hagen
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C1
e
5 Tristan Hagen
e
17 Simon Wijte
C2
e
2 Jos Niesten
D
e
7 Astrid Borst
6 banen toernooi d.d. 1 december 2017 Alkmaar
C
e
37 Tristan Hagen
M
e
30 Edward Hagen
e
33 Ronald Pletting
Baancompetitie d.d. 4 december 2017
M2
e
7 Erwin de Vries
e
16 Theo van Lieshout
e
22 Martin Huisman
M3
e
1 Rem Bakker
e
8 Gerard Kool
e
28 Mark Andringa
e
30 Evert van Rijt
M4
e
13 Rob Fiddelaar
e
29 Cor Duin
e
45 Kees Brasser
KPN Marathon d.d. 9 december 2017 Deventer
e
46 Axel Koopman
Klaas Pander Memorial d.d. 9 december 2017 Haarlem
e
2 Tristan Hagen/Edward Hagen
6 banen toernooi d.d. 10 december 2017 Utrecht
M
e
24 Ronald Pletting
6 banen toernooi d.d. 16 december 2017 Hoorn
M
e
28 Ronald Pletting
C
e
31 Tristan Hagen
KPN Marathon d.d. 16 december 2017 Den Haag
e
41 Axel Koopman
Baancompetitie d.d. 18 december 2017
M2
e
7 Erwin de Vries
e
12 Martin Huisman
e
14 Theo van Lieshout
M3
e
10 Rem Bakker
e
20 Gerard Kool
e
29 Benedikt Overtoom
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M4
e
18 Rob Fiddelaar
e
22 Arno de Ruijter
e
36 Willem v.d. Brink
e
37 Cor Duin
e
45 Kees Brasser

Fijne kerstdagen en

een sportief 2018!
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