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Wat was het een verrassing voor mij toen ik op 26 april bij 
het raadhuis van Heemskerk arriveerde voor, zoals ik 
dacht, een gesprek met wethouder Aad Schoorl over 
onze ijsbaan en de aanleg van een skeelerbaan. Toen ik 
langs de raadzaal liep zat deze vol met mensen, 
waaronder veel van mijn familie, leden van Kees Jongert, 
vrienden en kennissen. Het eerste wat in mij op kwam 
was; “nee hé niet ik.” Maar het was wel zo. Jos 
begeleidde mij via de receptie naar de raadzaal waar de 
burgemeester haar opwachting maakte voor de jaarlijkse 
lintjesregen. Goed geheim gehouden door iedereen, 
alhoewel mij wel enkele bijzonderheden waren 
opgevallen. Anneke was de dagen ervoor ontzettend 
onrustig geweest en ging al vroeg naar haar werk omdat 

zij wat extra uren wilde maken? Ook Jos vond dat wij voor het gesprek met de wethouder in pak 1 
moesten verschijnen. Een beetje overdreven, vond ik…. Ik voelde mij zeer vereerd dat ik die dag lid werd 
in de orde van Oranje Nassau. Nog groter werd de verrassing toen ik ’s middags tijdens een door de club 
aangeboden receptie in ons clubhuis, ook nog eens als erelid van Kees Jongert werd onderscheiden. 
Gekscherend vond ik dat ik onderhand op een Russische generaal begon te lijken. Maar nogmaals ik 
heb het allemaal zeer op prijs gesteld. Kees Jongert is een prachtige club met heel veel enthousiaste 
leden en het is nog mooier als je daar al 20 jaar voorzitter van mag zijn. Dank ook voor de vele 
felicitaties. Ik zeg het nog maar weer een keer: “Kees Jongert is een club van, voor en door de leden”.                  
Dit zegt genoeg. 
 
Het schaatsseizoen hebben wij heel goed afgerond met de jaarlijkse prijsuitreiking aan de club-
kampioenen. Deze avond werd uitstekend professioneel begeleid door Astrid en Mirjam met prachtige 
foto’s, overzichten en statistieken. Mooi om te zien hoeveel progressie sommige rijders hebben gemaakt 
het afgelopen jaar, dit belooft veel voor het komend jaar. Uiteraard lukt dit niet zonder de inzet van onze 
enthousiaste trainers. Dank daarvoor. 
 
Verder hadden wij een heel gezellige ‘stampottenborrel'-middag/avond, die onze evenementen-
commissie had georganiseerd. Waarbij zeker Roy niet mag worden vergeten. Hij zorgde voor een 
overheerlijke stamppot. Deze meeting kreeg nog een bijzonder tintje omdat Jan Schrama van de 
stichting Kennemer Delta Heemskerk een lied had geschreven over onze elfstedenrijders Jos Niesten en 
Bert Verduin. De stichting houdt zich bezig met de geschiedenis van Heemskerk. De prestaties van onze 
mannen behoort ook zeker tot de geschiedenis van Heemskerk. Jan zong zelf dit lied in ons clubhuis, 
waarbij het bestuur het achtergrondkoor vormde. Van dit lied is een CD uitgebracht die regelmatig op de 
plaatselijke radio is te horen. Als ode aan Jos en Bert mocht ik een door de stichting ontworpen bord 
onthullen. Voortaan wordt onze kantine de ‘ELFSTEDENTOCHTZAAL’ genoemd. Een mooi initiatief van 
de stichting en de prestaties van Jos en Bert zijn op deze manier mooi vereeuwigd. 
 
Verder kan ik melden dat de baanvereniging Haarlem formeel is opgericht. Deze vereniging, waar wij lid 
van zijn, zal voortaan in plaats van het gewest NH/U het ijs huren voor de deelnemende ijsclubs op de 
baan Haarlem. De vereniging is voortvarend te werk gegaan en de uren en prijzen voor het komend 
seizoen zijn in een vroeg stadium bekend. De prijzen zijn gelijk aan vorig jaar en Ineke en Wil zullen jullie 
daar verder over informeren. 
Ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie. 
Groeten vanaf het (schier)eiland Krk (Kroatië), Nico 
 
 

  
 
Op de website www.ijsclubkeesjongert.nl vind je het laatste nieuws over de club, 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. 
 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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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 
 
 

 
 
Peter Welp zat op de fiets, werd beroerd en was gelukkig op tijd bij de dokter. Hij is inmiddels gedotterd 
en kreeg een stand. Ben Limmen stond op de wachtlijst voor een operatie en is ook al geholpen. Beiden 
waren aanwezig bij het traditionele koffiemoment na de laatste duintraining van de dinsdagochtend-
groep. Janneke van der Kolk is herstellende van haar laatste operatie. Henk de Ruiter is op 25 maart 
lelijk gevallen; gelukkig gaat het al weer de goede kant op. Henk zit alweer op de fiets en jureert ook 
weer. Alie de Ruijter (vrouw van Theo) zit op dit moment in de lappenmand.  
Wij wensen ze allemaal beterschap en een goed herstel! 
 
 

 
De zomertenues en het winterjack zijn binnen! Op donderdag 5 juli kan je je bestelling tussen 19.00 en 
21.00 uur in het clubgebouw ophalen. Ben je verhinderd? Regel dan een familielid of vraag je 
schaatsmaatje of hij/zij je bestelling kan ophalen. De winterbroeken zijn later besteld vanwege het testen 
van het snijvaste materiaal. Deze komen in september binnen.   
 
 

 

  9 september Assumburgloop 
13 september Bestuursvergadering 
20 september Najaarsvergadering BCH 
29 september IJsbaan haarlem open 
  1 oktober Eerste ma-avond ijstraining 
  2 oktober Eerste dinsdagochtend- en recreantentraining 
20 oktober Kees Jongert ijsavond 
11 november MTB-tocht voor het goede doel (zie details onderaan deze pagina) 
17 november Landelijke KNSB Marathon Haarlem 
  9 februari KJ-Bokaal 

 

 

Geen buitenkansjes in deze editie.  

 

 
De jaarlijkse MTB-tocht voor het goede doel wordt dit jaar op 11 november verreden. Deze tocht wordt 
door IJsclub Kees Jongert samen met het Wielercomité Heemskerk en ProKids IJmond georganiseerd.  
Dit jaar wordt met de tocht geld ingezameld voor de Stichting Hidde. Stichting Hidde is opgericht naar de 
wens van Hidde om iets te doen voor zijn lotgenoten, zieke kinderen met kanker. Hidde had CNL 
leukemie en is genezen door stamceltransplantatie. Hidde gaf in de zomer van 2016 aan dat hij graag 
iets wilde doen voor andere zieke kinderen met kanker zoals hij. Stichting Hidde maakt het voor 
gezinnen met een ernstig ziek kind mogelijk om een week in een ruime chalet vakantie te vieren en 
organiseert familiedagen met als doel ervaringen met andere ouders uit te wisselen of gewoon even op 
andere gedachten te komen. Voor meer info: www.stichtinghidde.nl.  
 

 

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

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

  

 
 
 

 

 

 
 
 

RIJWIEL SPECIAALZAAK 
Rijksweg 137 

1906 BG  LIMMEN 
www.krooneliefting.nl 

Telefoon algemeen  072-5051239 
Telefoon werkplaats 072-5052269 
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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. 
 

                                          
   

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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Elk jaar weer is het voor mij de vraag. Hoe kom ik mijn zomer 
door? Niet dat ik een hekel heb aan de zomer. En als ik de zomer 
door ben hoe staat het er dan voor met mijn conditie. De 
afgelopen jaren is dit  voor mij altijd de reden geweest om ergens 
eind maart, of als ik een erg gezellige kerst had gehad al iets 
eerder, mijzelf een doel te stellen voor in de zomer. Zo ben ik ooit 
begonnen met het hardlopend beklimmen van Alpe d’Huez, wilde 
ik drie jaar geleden de Mont Ventoux van alle kanten op één dag 
opfietsen, heb ik twee jaar geleden Alpe d’Huzes gefietst en mijn 
eerste marathon gelopen en afgelopen jaar mijn tweede marathon 
gefinished. En dan merk ik vervolgens ergens rond januari 2018, 
dat ik voor het tweede seizoen op rij een niet heel denderend 
wedstrijdseizoen achter de rug heb.  Dan bedenk ik dat marathons   

lopen het toch ook niet helemaal is als ik hard wil schaatsen. Maar ja, wat wordt dan het doel. 
Sowieso had ik al besloten dat fietsen een beter alternatief is dan hardlopen. Ik heb dan ook in januari   
besloten voor deze zomer maar even geen doel te stellen en te kijken of dit het gewenste effect heeft 
als ik in oktober weer op het ijs stap. Op het moment dat ik dit schrijf is het nog ongeveer 100 dagen 
afzien zonder doel. Nog 100 dagen zonder ijs. Bij mij is het aftellen echt alweer begonnen en we gaan 
weer zien wat een zomer, maar dan zonder doel, heeft opgeleverd. 
 
Simon 
 
 

 
Traditiegetrouw huldigt IJsclub Kees Jongert aan het eind van het schaatsseizoen de clubkampioenen 
en worden de Jos Niesten Trofee en Henk Agterberg Bokaal uitgereikt. Vrijdag 6 april vond de 
prijsuitreiking plaats in het clubgebouw van de ijsclub. 
 
De clubkampioenen zijn: Tycho Faber en Jona Kool (pupillen), Jaap Zonneveld en  
Merel Pletting (junior C), Tristan Hagen en Maartje Heine (junior A), Luc Heine (neo senior), Simon 
Wijte en Esther Pletting (senior), Jos Niesten en Mieke Heine (masters).  
 
Jos Niesten mocht de Jos Niesten Trofee dit jaar aan zijn zoon uitreiken. Jos Niesten jr.  kreeg deze 
prijs voor zijn goede prestaties en inzet. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt als stimuleringsprijs en als 
beloning voor de goede inspanningen. Jos jr. is lid van Kees Jongert sinds 1999. Hij was er een aantal 
jaar tussenuit en heeft daarna het schaatsen weer heel goed opgepakt. Op de langebaan rijdt hij zijn 
wedstrijden en hij verbeterde dit seizoen op de 500, 1500 en 3000 meter zijn persoonlijke records. 
Echt uitblinken doet hij op de marathon. Vorig seizoen eindigde hij op een mooie achtste plaats in het 
eindklassement marathon C2, dit seizoen werd hij heel knap 

 
eerste. Hij slaat vrijwel geen training 

over, zijn techniek verbetert nog steeds en hij is naast het schaatsen ook actief op de mountainbike en 
de racefiets. Hij is zeer regelmatig aanwezig bij clubevenementen en altijd geïnteresseerd in andere 
clubleden.  
 
De Henk Agterberg Bokaal ging naar Kees Denneman. Deze prijs kun je niet winnen, maar moet je 
verdienen. De bokaal is bestemd voor iemand die zich op één of andere manier voor de club heeft 
onderscheiden. Kees is al jaren vrijwilliger bij de ijsclub en altijd inzetbaar bij natuurijs als bediener 
van de veegmachines. Bij problemen met de machines is hij ook de monteur. Kees maakte 
sneeuwschuivers en heeft de machinale sneeuwschuiver voor Kees Jongert ontworpen. Hij reed zelf 
nog de Elfstedentocht, is nog steeds actief schaatser en toerfietser en reed gedurende 40 jaar diverse 
Kees Jongert tochten. Kees is trouw lid van de ijsclub en altijd betrokken. Om deze redenen ontving 
hij dit jaar de Henk Agterberg Bokaal. 

 
Het volledige overzicht van de clubkampioenschappen en de foto’s van de prijsuitreiking staan op 
pagina 10 en 11. 
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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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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 
 

http://www.bevam.nl/
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De redactie wenst iedereen een 
hele fijne vakantie! 
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  Jos Niesten sr (l) mocht de Jos Niesten Trofee 
overhandigen aan zijn zoon Jos Niesten jr. (r).  

Nico Pronk (l) met Kees Denneman (r).  
Kees kreeg dit jaar de Agterbergbokaal.  

De winnaars en de 
trainers bij elkaar.  
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De nieuwe clubkleding nog net op tijd  
binnen voor een foto in het clubblad. 
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Op 7 juli vanaf 14.00 uur tekent en signeert Tjarko in The Read Shop op de Breestraat in Beverwijk.  
 
 
 

 
Als vervanger voor Roy en Nico heb ik drie trainingen verzorgd. De laatste training ging vanaf de 
Zuiderwentweg en omdat ik wat wilde vertellen over het tuindersgebied en het Noord Oostoor gingen 
we vanaf ons voormalige bedrijf op pad met uitleg over het gebied en een training. Ik vertelde over de 
aardwarmte van Floricultura en over de lelieteelt onder netten. Maar ook de aktie tegen de komst van 
de waterfabriek en de familie Boreel en Gevers die het bezit verkochten aan PWN.  
Na afloop was er koffie met appeltaart van Lida. 
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Annelies Vessies kwam op bezoek met een mooi 
project geheten de BANKJESPARADE.  
 
Wat heeft dit met Kees Jongert te maken?  
Welnu er wordt een zitbankje gemaakt in de vorm 
van een houten schaats. Onze naam komt erop te 
staan en waarschijnlijk wordt de bank geplaatst bij 
de vijver in het centrum van Heemskerk naast de 
kerk. Alles wordt gesubsidieerd. 

Voorbeeld van een schaatsbank (dit is niet het 
ontwerp van Annelies Vessies).  

 

 

 

 

 

 

 


