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Allereerst een grote pluim voor Roy en Luc Heine van
onze club omdat zij het afgelopen jaar samen met
anderen de promotors van het jeugdschaatsen zijn
geweest. Zij ontvingen hiervoor uit handen van wethouder
Erol van Beverwijk een certificaat en een schildje voor de
succesvolle bijdragen aan het project ‘sportstimulering
jeugd’. Deze waardering was vooral voor de inzet in
december op het ijsbaantje bij het stationsplein in
Beverwijk. Roy en Luc lieten op de gelegenheidsijsbaan
veel jonge schaatsers de lol van het schaatsen beleven.
Het mooie was dat ook de naam van onze ijsclub hierbij
nadrukkelijk werd genoemd.
Op het gebied van het jeugdschaatsen is er meer nieuws.
Zoals bij de meesten van jullie al bekend is, hebben
André en Mirjam te kennen gegeven dat zij, na meer dan ruim 20 jaar, het stokje voor de begeleiding van
het jeugdschaatsen willen overdragen. In de winter is het bestuur bezig geweest om vervanging te
vinden en dat is gelukt. Henk Gouma en Maartje Heine zijn bereid om de taak van André en Mirjam over
te nemen. Henk en Maartje zijn beiden niet onbekend bij het jeugdschaatsen. Henk is vele jaren als
begeleider bij het jeugdschaatsen actief geweest en Maartje doet dit ook alweer enige jaren. De rollen
zijn onderling verdeeld. Maartje is vooral actief bij de begeleiding op het ijs en Henk zal het
administratieve gedeelte en de helikopterview op zich nemen. Na goedkeuring door de ledenvergadering
zal hij plaatsnemen in het bestuur. Het komende jaar dragen André en Mirjam de taken over en blijven zij
er dit seizoen op afstand bij betrokken. Het bestuur is blij met deze nieuwe enthousiaste mensen.
Uiteraard wordt aan het beëindigen van de werkzaamheden van André en Mirjam in de komende
jaarvergadering aandacht besteed.
Diverse groepen zijn weer volop bezig met de droogtrainingen in het duin en op sportpark Assumburg. Er
is een leuke aanwas te melden van jeugdleden en dat is natuurlijk een heel mooie ontwikkeling .
Verder was de zelfwerkzaamheidploeg de laatste maanden heel actief met de bestrating rond het
clubhuis. Nieuwe looppaden zijn aangelegd en op de kop van het clubhuis is een groot terras rond de
pompputten gecreëerd. Het ziet er heel verzorgd uit en als club mogen wij trots zijn op de inzet van
zoveel vrijwilligers.
Verder is Ineke, ondanks haar lelijke val, alweer bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Over abonnementen en prijzen staat verderop meer in het blad. Wij zijn heel blij dat Ineke goed lijkt te
herstellen van haar verwondingen en in staat is om haar werkzaamheden van ledensecretaris weer
voorzichtig op zich te nemen.
Veel van jullie zijn of gaan met vakantie. Ik schrijf deze column midden in het tuinbouwgebied Ceriale
aan de Italiaanse Rivièra. De camping ligt hier midden tussen de vele bloemenbedrijven en het lijkt wel
een beetje op het Heemskerkerduin. Alleen zijn hier de buitenbloemen door de vroege natuur al in een
zeer vroeg stadium naar de afnemers gegaan.
Ik wens jullie allen een fijne vakantie.
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.
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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2019

2020

22 augustus
1 september
8 september
19 oktober
15 februari

Bestuursvergadering
Wielerronde Heemskerk
Assumburgloop
Kees Jongert op het ijs
Kees Jongertbokaal

Paula Veldhuijs heeft een lelijke val gemaakt met de mtb. Leon Schelvis verging hetzelfde op de
racefiets. Jan Kuil onderging een openhartoperatie en Janny de Boer staat op dit moment voor een
operatie. Het bestuur wenst allen van harte beterschap en veel sterkte!

BEN VERDUIN
Ben Verduin is op zaterdag 15 juni toch nog vrij plotseling overleden op de leeftijd van 81 jaar. Hoewel
Ben al vijf jaar geleden ziek werd, heeft hij nog vijf mooie en actieve jaren gekregen. Zelfs in 2018 heeft
Ben nog samen met Mart Kos de ronde van Heemskerk als speaker aan elkaar gepraat en de Dikke
Banden Race voor de jeugd verslagen. Ben was jarenlang voorzitter van de Baancommissie in Haarlem
en had daardoor ook zitting in het gewest. Door Bert kwam Ben in aanraking met de schaatssport en al
snel werd hij ingeschakeld als jurylid en later als speaker. Ook bij KJ heeft Ben vele wedstrijden als
speaker gedaan. Niet alleen bij schaatswedstrijden, ook bij het skeeleren werd Ben gevraagd en hij trok
daarvoor het hele land door vaak met Truus, zijn vrouw, aan zijn zijde. Bij KJ was Ben jarenlang speaker
van de KJ-bokaal, de hardloopwedstrijden in park Assumburg en de skeelertochten. Bij de wielerronde
Heemskerk was Ben vanaf 2006 speaker en later samen met Mart Kos. Vorig jaar gaf Ben al aan dat dat
niet meer ging en direct werd Bert gevraagd om zijn vader op te volgen. Jammer dat hij er dit jaar niet
meer bij is. Ben werd door het gewest onderscheiden als ‘Bijzonder lid van verdienste’ van gewest NHU.
Ben werd in 2010 ook onderscheiden door de provincie met de NH Waarderingsprijs, uitgereikt door
Jaap Bond. Zijn mooiste dag was wel in Ankeveen waar hij als speaker vanaf de motor zijn zoon Bert
Nederlands Kampioen op natuurijs zag worden. Zeer veel leden waren op de condoleance aanwezig en
na de crematie kwamen we samen in het clubgebouw om herinneringen aan Ben op te halen, zoals Ben
zelf zou hebben gewild.
Met veel waardering en liefde kijken we terug op de enorme inzet van Ben Verduin voor onze club en
ook voor de marathon. Moge hij ruste in vrede.
Namens het bestuur van KJ

Als je denkt, ik ben verslagen, is de nederlaag een feit
Als je denkt, ik zal niet versagen, win je op den duur de strijd ...
Na ruim een jaar sukkelen met mijn gezondheid wil ik KJ hartelijk bedanken voor de gezonde en mooie
attenties die ik (wij) mochten ontvangen. Ook de getoonde belangstelling van héél veel leden heb ik zeer
op prijs gesteld. Je maakt het wel anders mee …
Ondertussen ben ik op beide fietsen (duin en weg) weer actief geweest. Dit viel mij niet tegen. Dus hoop
ik dat, met het innemen van diverse soorten medicijnen, dit zo mag blijven voortgaan. We gaan er voor!
Nogmaals, ook namens Joke, hartelijk dank!
Peter Welp
Hierbij wil ik de leden bedanken voor de vele kaartjes, bloemen en bezoek dat ik heb ontvangen na mijn
ongelukkige val van de trap waarbij ik mijn rug en nek heb gebroken.
Er zijn twee gelukkige omstandigheden: de eerste en alllerallerbelangrijkste is dat ik alles nog kan
bewegen. Mijn tweede mazzeltje is dat het is gebeurd aan het einde van het schaatsseizoen.
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Nog enkele weken en dan krijg ik te horen of de nekkraag af mag. Dat zou wel erg prettig zijn nu het
warme weer eraan komt. En dan werken aan de conditie (die is echt weg) en dan kan ik in september
weer op het ijs staan.
Ineke de Blieck

Op vrijdag 5 april zijn de clubkampioenen van het seizoen 2018-2019 bij IJsclub Kees Jongert gehuldigd.
Diverse clubcertificaten werden uitgereikt en de winnaars van de Jos Niesten Trofee en de Henk
Agterberg Bokaal zijn bekend gemaakt.
De clubkampioenen zijn: David Brouwer en Eveline Krom (pupillen),
Jaap Zonneveld (junior B), Tristan Hagen (junior A), Luc Heine en Maartje Heine (neo senioren), Simon
Wijte en Esther Pletting (senioren), Jos Niesten en Mieke Heine (masters).
Zie voor de volledige lijst pagina 10.
Jos Niesten reikte de Jos Niesten Trofee uit aan Maartje Heine. Maartje Heine kreeg deze prijs voor
haar goede prestaties en inzet. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt als stimuleringsprijs en als
beloning voor de goede inspanningen. Maartje Heine is lid van Kees Jongert sinds 2007. Zij volgt
alle schaatstrainingen met grote regelmaat en heeft dit seizoen progressie gemaakt met name op
het technische vlak, in snelheid en duurvermogen. Er zit nog meer in volgens de trainers, maar dan
moet ze er zelf meer in gaan geloven. Zij stimuleert andere rijders om er voor te gaan en gaat zelf
altijd de strijd aan. Zij traint in de winter op maandag, dinsdag en woensdag op het ijs en in de
zomer neemt zij deel aan de conditietraining in de duinen en rijdt zij haar rondjes op de racefiets. Zij
schaatst niet alleen zelf, zij is ook actief als begeleider bij het schoolschaatsen.
De Henk Agterberg Bokaal ging naar Simon Wijte. 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. Simon is lid van ijsclub Kees Jongert sinds 1999 en begon op zijn 11 e met schaatsen. Hij
is actief bij de langebaanwedstrijden en af en toe op de marathon. Altijd inzetbaar op de
ploegenachtervolging bij welk toernooi dan ook en doet mee aan diverse clubactiviteiten.
Hij geeft al heel wat jaren training bij de ijsclub waarbij hij het beste uit anderen probeert te halen. Naast
het schaatsen is hij actief fietser bij BRC en hij is comitélid bij de Stichting Wielerronde Heemskerk. Voor
een marathon (hardlopen) of de dubbel van Egmond draait hij zijn hand niet om.
• Werd in 2002 voor het eerst clubkampioen bij de pupillen.
• Reed in 2002 zijn eerste clubrecord op de 700 m bij de pupillen a/b.
• Bezit op dit moment nog 7 clubrecords, waaronder 1 bij de ploegenachtervolging.
• Heeft al honderden wedstrijden gereden in Haarlem, Heerenveen maar ook in Hamar

Jos Niesten en Maartje Heine
De Doorloper
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Alle prijswinnaars van het seizoen 2018-2019

De zelfwerkzaamheidploeg hard aan het werk. Het resultaat mag er zijn! Zie pagina 7.
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INFORMATIE VOOR DE ABONNEMENTHOUDERS
Vorig jaar is de Baan Vereniging Haarlem (BVH) opgericht waarbij één van de uitgangspunten was om de
kostprijzen voor de abonnementen zo laag mogelijk te houden.
Afgelopen jaar is voor de BVH en haar verenigingen goed verlopen. Ondanks het verhoogde BTW tarief
dat met ingang van 1 januari 2019 ook voor het gebruik van de ijsbaan geldt, zijn de prijzen voor het
eerste abonnement met circa 4,5% verlaagd vergeleken met vorig seizoen.
De prijs van het tweede abonnement en het dinsdag CF-abonnement is gelijk gebleven.
In de tabel hieronder zijn alle tarieven weergegeven:
Langebaan
Senioren
Junioren
Pupillen

1e
Wedstrijdabonnement
€ 231,00
€ 174,00
€ 140,00

Marathonselectie Haarlem
Senioren
€ 336,00
Junioren
€ 299,00
Clubfaciliteiten

€ 50,00

volgend
€ 105,00
€ 75,00
€ 75,00

1e
trainingsabonnement
€ 212,00
€ 145,00
€ 130,00

volgend
€ 105,00
€ 75,00
€ 75,00

1e wedstrijd + volgabonnement
1e wedstrijd + volgabonnement + CF
Alleen na behalen CF-norm en in
combinatie met wedstrijd +
volgabonnement

PLANNING
De start van het schaatsseizoen is op zaterdag 28 september 2019. Op die zaterdag staan de eerste
trainingsuren gepland. De wedstrijden beginnen een week later, op zaterdag 5 oktober. Het seizoen
loopt door tot en met zondag 15 maart 2020.
In de kerstvakantie komt er weer een speciaal baanschema om het publiek zo optimaal mogelijk van het
ijs te laten genieten. Dat heeft beperkt gevolgen voor de trainingen.
OPGAVE ABONNEMENTEN
De aanvraag van de abonnementen moet per 1 juli worden ingediend bij de BVH.
Zoals ieder jaar wordt het abonnement van het vorige seizoen stilzwijgend verlengd.
Indien je het abonnement wil stopzetten of wijzigen dan kun je dit vóór 1 juli mailen naar
ledensecretariskj@gmail.com.
Ineke de Blieck
De Doorloper
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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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nk 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

Fiddelaar Bestrating verzorgt prachtige
sierbestrating voor uw tuin. Met ruime ervaring
en goed materieel heeft Rob Fiddelaar al veel
tuinen een nieuw gezicht gegeven.
Telefoon 075 - 642 85 66
Mobiel 06 - 504 040 77

info@fiddelaarbestratingen.nl
www.fiddelaarbestratingen.nl
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Onze ambassadeurs voor het jeugdschaatsen
ontvingen op 19 mei namens IJsclub Kees Jongert
een certificaat en schildje voor het succesvol
bijdragen aan ‘Sportstimulering Jeugd’. Deze
waardering was vooral voor de inzet in december op
het ijsbaantje bij het stationsplein. Onze
ambassadeurs voor het jeugdschaatsen,
Roy en Luc Heine, lieten op de gelegenheidsijsbaan
1500 leerlingen de lol van het schaatsen beleven.
Roy kreeg de erkenning uit handen van wethouder
Erol. Roy en Luc maakten meteen van de
gelegenheid gebruik om ook tijdens de sportfair de
ijsclub te promoten.
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De redactie wenst iedereen
een fijne vakantie!
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