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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  
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De eerste helft van het schaatsseizoen is al weer voorbij. 
Veel clubactiviteiten vonden op en buiten het ijs plaats. 
De langebaanwedstrijden en de wekelijkse marathons op 
het kunstijs in Haarlem leveren tal van mooie prijzen op 
en het jeugdschaatsen was ook dit jaar weer een groot 
succes. Ongeveer 80 kinderen van de basisschool 
kregen de afgelopen drie maanden wekelijks weer 
schaatsles van een aantal enthousiaste trainers en 
trainsters van onze club. Geweldig om te zien met 
hoeveel plezier de kinderen van het schaatsen genieten. 
Een aantal van hen gaat ook door in de tweede helft van 
het seizoen op de maandagavond. Als er voldoende 
progressie is, krijgen zij ook de gelegenheid om aan 
pupillenwedstrijden mee te doen. Mogelijk zit hier een 

nieuwe Irene Wüst of Sven Kramer tussen. Als het niet zo is dan is het ook niet erg, het gaat om het 
plezier in de sport. Het zou mooi zijn als de jeugd de mogelijkheid zou hebben om naast het schaatsen 
te kunnen skaten of skeeleren op een echte skeelerbaan in Heemskerk. Een skeelerbaan is een must. 
Vanwege de verkeersdrukte is het een groot risico om dit op de openbare weg te beoefenen. Het bestuur 
is al vele jaren met de gemeente Heemskerk bezig om een skeelerbaan te realiseren op het 
ijsbaanterrein naast ons clubgebouw. Het laatste jaar zijn er weer enkele stappen gezet om tot realisatie 
van zo’n baan te komen. Dit plan wordt in 2020 verder met de gemeente uitgewerkt. De ervaring bij 
andere ijsclubs leert dat het hebben van een skeelerbaan een enorme aantrekkingskracht heeft. Niet 
alleen bij de volwassenen, maar vooral  bij de jeugd. Zeker nu de laatste jaren de winters milder worden, 
is het skeeleren een prachtig alternatief. 
De feestdagen staan weer voor de deur en dat is dan ook weer het moment waarbij de balans van het 
afgelopen jaar wordt opgemaakt en plannen voor het nieuwe jaar worden gemaakt. De uitkomst is voor 
een ieder anders. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af. Het belangrijkste is dat wij elkaar in voor- en 
tegenspoed weten te vinden. Het afgelopen jaar hebben wij dit als club ook weer ervaren. Het heeft 
diepe indruk op mij gemaakt hoe wij als club hiermee omgaan en hoe groot de betrokkenheid en 
saamhorigheid is. 
Ik wens jullie allemaal heel fijne feestdagen en een heel gezond, voorspoedig en sportief 2020 toe. 
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 
 
 

 
 
Zaterdag    4 januari Nieuwjaarsreceptie vanaf 16.00 uur 
Zaterdag  11 januari Egmond Pier Egmond 
Vrijdag  17 januari thema-avond lezing Hanzeroute zeilen met Bokbier proeverij  
Zaterdag  15 februari KJ-Bokaal  
Donderdag 20 april BCH/BVH Voorjaarsvergadering 20.00 uur  
Zondag    6 september Assumburgloop      

 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
mailto:duingoedhart@ziggo.nl
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Cor Duin, Ellen Brantjes, Marjon de Wit en Astrid Borst hadden allemaal malheur. Zij kregen een attentie 
met een beterschapswens om het leed te verzachten.  
 
 

 
 
PETER LIMMEN 
Op 10 juli j.l. bereikte ons het bericht dat KJ-lid Peter was overleden. Wij wisten dat hij al geruime ziek 
was en dat hij lange tijd heeft geknokt tegen zijn ziekte. Peter wist de laatste maanden dat hij de 
ongelijke strijd niet kon winnen. Ondanks dat bleef hij optimistisch en genoot hij van de dingen die hij nog 
kon doen. Samen met een aantal andere leden van onze ijsclub had hij het afgelopen jaar een 
klaverjasrondje opgericht. Wekelijks kwamen zij om toerbeurt bij elkaar en daar genoot hij van. 
Peter was al heel lang lid van onze club en trainde verschillende jaren op de maandagavond bij de 
licentiehouders op de ijsbaan in Haarlem. Hij was leergierig en hij genoot niet alleen van het schaatsen, 
maar ook van de sfeer daaromheen. Heel vaak heeft hij tegen mij gezegd; “voorzitter wat heb jij toch een 
mooie club.”                                                                                               
Peter was niet alleen sterk op de schaats, maar ook op de racefiets. Heel wat jaren reed hij mee bij de 
Baandert Buffels en daar verzaakte hij het kopwerk bepaald niet. 
Bij de verhuizing van onze ijsclub naar Heemskerk heeft Peter geholpen bij het aanleggen van de 
elektriciteit, ook daar was hij goed in. Bij problemen kon je altijd een beroep op hem doen. Peter hield 
van het dagelijks wandelen met zijn hond door het park Assumburg en verzuimde daarbij nooit om even 
bij ons clubgebouw langs te lopen of alles nog wel in orde was. 
Ondanks zijn ziekte bleef Peter betrokken bij de club en bezocht hij steevast onze jaarvergaderingen of 
kwam tijdens een evenement langs om even gezellig een bakkie of een biertje te doen. Wij zullen Peter 
missen. 
Wij wensen Els, Lisa, Bob en Lonneke heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
Namens het bestuur van Kees Jongert 
 
GERARD DUIN 
Het is een heel onwerkelijk en vreemd gevoel om als voorzitter van de ijsclub Kees Jongert een ‘in 
memoriam’ over Gerard te schrijven. Diep geschokt was iedereen van het zo plotseling overlijden van 
Gerard, die wij kenden als een sociale man, boordevol humor, zijn betrokkenheid bij de sport en vooral 
onze ijsclub. 
Gerard werd lid van onze club toen hij samen met Renée op de dinsdagavonden ging schaatsen op de 
ijsbaan in Haarlem. Dolenthousiast was hij van het schaatsen, maar ook van het sociale gebeuren 
daarom heen. Gerard was echt een gangmaker en was altijd in voor een gebbetje en een geintje, kortom 
een plezierig mens. Hij was een gezien lid en zette zich op allerlei manieren in voor de club.  
Goede herinneringen heb ik aan Gerard toen wij werden geconfronteerd met de verhuizing van onze 
club van Beverwijk naar Heemskerk en de nieuwbouw van een clubhuis. Gerard dacht mee en hielp mee 
bij het realiseren van de bouw en de inrichting. Hij kon alles. Timmeren, metselen en leidingen 
aanleggen, niets was hem teveel. Altijd met een glimlach en een gezonde dosis humor. 
Achter onze bar was Gerard een entertainer en wist de leden te amuseren met zijn humorvolle 
opmerkingen en later op de avond steevast een aantal, voor ons bekende, goocheltrucs, waar wij steeds 
weer van genoten.  
Tijdens ijsperiodes was Gerard als één van de eersten op het natuurijs te vinden en reed hij samen met 
zijn Renée diverse toertochten in de naaste omgeving en als het moest dan reden ze ervoor naar 
Friesland. Verzamelen bij het clubhuis en bij terugkomst steevast een afzakkertje halen bij onze bar. 
Daar kwamen dan de mooie verhalen over de dikte en kwaliteit van het ijs en wie er deze keer weer door 
heen was gezakt. 
Tijdens natuurijsperiodes was Gerard ingedeeld in het roulatierooster van medewerkers achter de bar. 
Daar was hij in zijn element en genoot hij van de vele mensen die bij ons kwamen schaatsen en 
vervolgens iets kwamen gebruiken in de kantine. 
Nu ik dit allemaal zo opschrijf, wordt het steeds onbegrijpelijker dat Gerard er niet meer is. Wat zal hij 
gemist worden. Ik weet zeker dat erover Gerard altijd positief zal worden gesproken en dat anekdotes 
over hem in de loop van de tijd steeds mooier zullen worden. 
De ijsclub Kees Jongert is een sociale club, waarbij ruime aandacht is voor elkaar en het wel en wee van 
de leden. Dit zal niet veranderen en daarom Renée, je zal altijd op onze steun kunnen rekenen.  
Renée, Timo, Maila en Dennis heel veel sterkte. 
Namens het bestuur van Kees Jongert 
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Hierbij willen we het bestuur en leden van ijsclub Kees Jongert bedanken voor het mooie bloemstuk, de 
bezoeken, telefoontjes, berichten en alle andere manieren van medeleven die we mochten ontvangen na 
het overlijden van vader Ben Verduin. 
Het was hartverwarmend om ook nu weer de betrokkenheid van onze club te voelen niet alleen bij 
succesvolle momenten, maar ook bij minder mooie tijden die we als clubleden doormaken. 
  
Truus Verduin-Jordens, kinderen en kleinkinderen 
 
 

 
 
 

 
 
Afwezig met afbericht: Hans de Boer, Arjan Dekker, Renée Duin, Toon van der Eng, Mark van Kaam, 
Hans Kamphuis, Meike Lubbers, Tjarko van der Pol, Wim Röling, Cees Schaap en Jan Woldering.  
 
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 aan de datum van vergadering die 
traditiegetrouw buiten de statutair bepaalde termijn valt.  
Jos en Lida Niesten, vanavond bijgestaan door Jan van der Meer en Roy Heine worden bedankt voor de 
gastvrije ontvangst in het clubhuis, niet alleen vanavond, maar ook tijdens vele andere activiteiten.  
Het is een bijzondere vergadering, want er wordt een aantal leden pijnlijk gemist:  
Op 15 juni overleed Ben Verduin, onze speaker op het ijs bij langebaanwedstrijden en marathons en op 
de skeelers. Ben genoot landelijke bekendheid als speaker en daarnaast is hij ook nog vele jaren 
voorzitter geweest van de Baancommissie Haarlem. 
Vervolgens hebben wij ook afscheid moeten nemen van Peter Limmen. Peter was al jaren ernstig ziek 
en is op 10 juli overleden. Peter was erg betrokken bij de club, op het ijs, op de fiets en tijdens de 
nieuwbouw van het clubhuis. Peter was oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van de club en maakte 
vaak het compliment, “voorzitter wat heb je toch een mooie club”. 
En dan op 4 augustus het plotselinge overlijden van Gerard Duin. Omdat het zo totaal onverwacht kwam 
en omdat hij zelf voor deze weg heeft gekozen, maakte dit op ons allen ontzettend veel indruk. Zijn 
gemis is en zal groot blijven, maar Gerard zal nooit worden vergeten. Er gaat bijna geen gelegenheid 
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voorbij zonder dat er over hem wordt gesproken. Namens Renée Duin bedankt Nico de leden voor hun 
belangstelling die door Renée en haar kinderen als hartverwarmend is ervaren. 
De betrokkenheid, saamhorigheid en aanwezigheid van de leden was bij het overlijden van Ben, Peter 
en Gerard heel groot en dit is ook weer tekenend voor de sfeer in onze vereniging. Ben, Peter en Gerard 
worden herdacht met een minuut stilte. 
 
2. Notulen voorgaande vergadering: Akkoord. 
3. Ingekomen en uitgaande stukken:  
De verzekering van het clubgebouw bij Thijms is overgenomen door SAA uit Haarlem. De premie van de 
verzekering is daarbij met 80% verhoogd. Het bestuur zal een nieuwe verzekering afsluiten bij Centraal 
Beheer. Daarmee zal de premiestijging beduidend minder zijn. 
 
4. Overzicht van lopende zaken 
4a. Ontwikkelingen KNSB, Gewest-NHU en Baancommisie Haarlem 
KNSB: Door inkrimping van de KNSB-organisatie en verandering van beleid heeft de KNSB dit jaar voor 
het eerst sinds 2015 geen verlies geleden. De kosten zijn naar de baten gezet en voor het jaar 2019 
wordt een positief resultaat verwacht dat nodig is voor opbouw van financiële reserves. De sponsoring 
van KPN loopt tot 2020, maar nieuwe sponsors zijn al aan boord voor opvolging: Daikin, Trachitol en 
Rabobank. De contributie voor de ijsclub is met 2% gestegen. Ook is er een stijging in de afdracht voor 
actieve leden, maar omdat wij de telling van de actieve leden hebben aangepast, wordt er in totaal 
minder contributie betaald aan de bond. Ook de kosten van een wedstrijdlicentie zijn gestegen, maar 
deze worden door de leden zelf betaald.  
 
Gewest NHU: De financiële situatie van het Gewest stond al jaren onder druk door het wurgcontract met 
de Vechtse Banen in Utrecht. Dit heeft geresulteerd in opheffing en verkoop van het kantoor van het 
Gewest en oprichting van de baanverenigingen voor alle vijf de ijsbanen. Zij regelen nu de inkoop van de 
abonnementen rechtstreeks met de ijsbanen. 
De afwikkeling van de financiën van het gewest met Utrecht is nog gaande, maar het ziet ernaar uit dat 
er voldoende middelen zijn. In ieder geval zijn de clubs niet aansprakelijk bij een eventueel faillissement 
van het gewest.  
De baanverenigingen hebben de belangrijkste taken van het gewest overgenomen en houden vanaf 
2018 de kosten voor de abonnementen op niveau. Het Gewest NHU zal blijven bestaan en levert een 
afgevaardigde voor overleg met KNSB in de ledenraad. Natuurijsverenigingen vormen een aparte sectie 
in het Gewest. Ook de GTC en andere commissies blijven in overleg. De taken van het Gewest worden 
opnieuw vastgesteld. De contributie voor het Gewest is vastgesteld op € 70 per vereniging per jaar. 
 
Baanvereniging Haarlem (BVH): De BVH is nu een jaar operationeel. De BVH is ingeschreven bij de 
notaris en bij de Kamer van Koophandel. De resultaten van het eerste jaar zijn beter dan begroot. Er 
wordt een financiële buffer opgebouwd en de abonnementen (2019-2020) zijn voor het eerst in vijf jaar 
goedkoper geworden. Er is voor de vereniging nog veel te doen. De relatie met het Gewest NHU is nog 
onduidelijk; de taken van het gewest moeten nog worden vastgesteld. Voorts is ook het huishoudelijk 
reglement nog in bewerking en er is een vacature voor voorzitter   
De financiële administratie van de BVH is op hoofdlijnen gecontroleerd door een accountantsbureau.  
Er wordt vooralsnog geen kascontrolecommissie ingesteld. 
De ijshuur van de KJ-bokaal komt voor rekening van de BVH. 
 
4b. Ledenbestand 
De abonnementen zijn dit jaar voor het eerst verzorgd door de nieuw opgerichte Baan Vereniging 
Haarlem (BVH) zonder tussenkomst van het Gewest. Alle clubs die op ijsbaan Haarlem schaatsen zijn lid 
van de BVH, die het ijs huurt van de ijsbaan Haarlem en de abonnementen verkoopt aan de leden met 
het doel om een verdere stijging van de abonnementsprijzen te voorkomen en mogelijk zelfs te kunnen 
verlagen. Dankzij de inzet van Gerrit Passenier die de abonnementenverkoop onder zijn hoede heeft is 
de bestelling en afwikkeling van de abonnementen goed verlopen en is het eerste jaar afgesloten met 
een positief resultaat. Daardoor zijn de abonnementsprijzen dan ook met 4,5 % verlaagd.  
Ook nieuw is de wedstrijdkaart voor mensen die wel wedstrijden willen rijden, maar geen 
wedstrijdabonnement willen afnemen. Voor hen is het vanaf dit seizoen mogelijk om een wedstrijdkaart 
aan te schaffen voor deelname aan langebaan- of marathonwedstrijden en de combi-kaart voor beide. 
Na het verslag van de noviteiten uit de BVH en de BCH toont Ineke de stand van zaken van het 
ledenbestand aan de hand van de gebruikelijke grafieken: 

• We hebben momenteel 288 leden waarvan de helft schaatst.  

• 17 ereleden, leden van verdienste. 

• Voor het eerst in vier jaar is het aantal leden licht gegroeid. 

• Van de leden is een derde deel vrouw; dit is ook de verhouding in het bestuur. 
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• Het aantal abonnementhouders is gestegen. Indien dit ook bij andere verenigingen het geval is 
dan zal de abonnementenverkoop dit jaar stijgen en kan de abonnementsprijs mogelijk verder 
worden verlaagd. 

• Op de dinsdagochtend is een daling van het aantal leden te zien, maar met twee trainers is de 
koppel van 38 schaatsers nog groot genoeg voor een mooi treintje. 

• Er is een stijging bij de jeugd; Het aantal pupillen is onder leiding van Mirjam de Jong, Roy Heine 
en Astrid de Graaf aanzienlijk toegenomen en ook het aantal junioren is gestegen. 
 

4c. Overleg skeelerbaan 
In het overleg met wethouder Aad Schoorl en zijn ambtenaren toont de wethouder zich een voorstander 
van de aanleg van een skeelerbaan in Park Assumburg. De verhuizing van Odin naar Park Assumburg is 
geen optie meer. Een adviescommissie is ingesteld en zij bestudeert de mogelijkheden. De commissie 
heeft contacten met de KNSB en met de partijen die betrokken zijn bij de aanleg van diverse andere 
skeelerbanen. Zij brengt advies uit aan de politiek voor uiteindelijke goedkeuring in de gemeenteraad. In 
dit traject wordt de ijsclub actief betrokken. Wij moeten als vereniging de argumenten aandragen voor de 
skeelerbaan; onveiligheid van skeeleren op de openbare weg, het aantrekken van de jeugd zoals dit 
wordt ervaren bij andere verenigingen, faciliteren van een olympische sport en de regionale functie van 
de baan. 
Voor de club betekent de skeelerbaan een nieuwe uitdaging, waarbij de club oplossingen moet vinden 
voor het intensievere en multifunctionele gebruik van het terrein. De skeelerbaan biedt echter ook 
mogelijkheden voor vernieuwing en verjonging van de club en nu de politiek gunstig gestemd lijkt, 
moeten wij ons beraden op mogelijkheden die de goedkeuring van ijsclub KJ hebben.  
 
5. Jaarverslagen Commissies 
5a. Technische commissie (Astrid) 
Astrid presenteert aan de hand van foto’s de diverse trainingsgroepen van de ijslub. Net als vorig 
seizoen verzorgden Roy, Mirjam, Astrid, Simon, Sjaak, Bert, Nico, Chris, Ronald en Jan de trainingen. 
Op maandagavond organiseren Roy en Astrid in de lente en zomer de conditietrainingen voor de jeugd 
in Park Assumburg. Op dinsdagochtend regelt Roy de training in het duin voor de recreanten. Simon 
verzorgt het hele jaar door de conditietrainingen op de donderdagavond. Zomers in het duin en in de 
winterperiode in park Assumburg. 
De ijstrainingen voor de langebaan- en marathonrijders worden maandagavond op het 1e uur verzorgt 
door Roy, Mirjam en Astrid. Op het 2e uur door Simon en op het 3e uur door Bert en Sjaak. Ook neemt 
Sjaak de woensdagavondtraining voor zijn rekening. 
De ijstrainingen voor de recreanten staan op dinsdagochtend onder leiding van Roy en Nico en op 
dinsdagavond van Jan, Ronald en Chris. 
 
Winnaars Clubkampioenschappen: 
Langebaan (klassement van de beste wedstrijduitslagen van het seizoen): 

Pupillen: David Brouwer en Eveline Krom 
Junioren B: Jaap Zonneveld 
Junioren A:  Tristan Hagen 
Neosenioren:  Luc Heine en Maartje Heine 
Senioren:  Simon Wijte en Esther Pletting 
Masters:  Jos Niesten en Mieke Heine 
 

Marathon (de wedstrijd heeft plaatsgevonden tijdens de ‘KJ op het ijs’ avond): 
Dames wedstrijdrijders:  Maartje Heine 
Dames recreanten:  Judith van Hesselingen 
Heren wedstrijdrijders:  Luc Heine 
Heren recreanten:  Roy Heine 
 

Uitslagen Kennemercup: (Puntentelling zoals bij de ISU Worldcup wedstrijden)  
Podiumplaatsen voor Luc Heine (3e neosenioren), Simon Wijte (2e senioren) en  
Mieke Heine (2e masters). 
Daarnaast ook goede klasseringen van Maartje Heine (4e neosenioren), Esther Pletting (4e senioren) en 
Dennis Niesten (4e senioren), Jaap Zonneveld (16e junioren-B), Tristan Hagen (13e junioren-A),  
Chris Niele (11e masters) en Jos Niesten (16e masters). 
 
Baancompetitie Haarlem: (Marathonwedstrijden op de maandagavond)  
Hierbij wist Erwin de Vries 1e te worden bij de M2. Bij de M1 eindigde Jos Niesten als 6e en  
Ronald Pletting als 9e. 
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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 
 
 

 

 
 



 
De Doorloper december 2019  10  
 

Overige klasseringen: C1 11e Tristan Hagen, M1 14e Edward Hagen, 15e Anthonie Luijendijk.  
M2 24e Theo van Lieshout, 30e Martin Huisman. M3 33e Astrid Borst, 36e Andre Broere.  
M4 12e Willem v.d. Brink, 18e Chris Niele en 31e Duco Luijt. 
 
Clubrecords 
Clubrecords waren er dit seizoen voor Luc Heine, Maartje Heine en Esther Pletting. 
 
Jos Niesten Trofee en Henk Agterberg Bokaal: 
De Jos Niesten Trofee werd dit jaar gewonnen door Maartje Heine. Simon Wijte mocht de  
Henk Agterberg Bokaal in ontvangst nemen. 
 
Ter afsluiting wenst Astrid iedereen een heel goed schaatsseizoen toe! 
 
Vertrouwens Contact Persoon  
Nico neemt het woord en introduceert Mirjam de Jong die door het bestuur is gevraagd om invulling te 
geven aan de rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP). De VCP wordt door clubs ingesteld naar 
aanleiding van het rapport van de NOC-NSF ‘Seksuele intimidatie en misbruik in de sport’.   
Mirjam introduceert de functie van de VCP als het eerste aanspreekpunt bij iedere vorm van 
grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen niet alleen ongewenste intimiteiten, maar ook 
discriminatie, doping, match fixing, etc. Ook zal zij advies geven over preventie. De functie is nieuw en 
Mirjam zal cursussen volgen om aan deze functie een zinvolle invulling te kunnen geven.  
 
5b. Schoolschaatsen (André) 
André doet voor de laatste keer verslag van het schoolschaatsen. Er was dit jaar slechts weinig tijd 
tussen het begin van het schooljaar en de eerste schaatsles. Daardoor valt het aantal 
schoolschaatsers dit jaar wat lager uit. Ook zijn er dit jaar weer voldoende enthousiaste begeleiders 
die het schoolschaatsen mogelijk maken. Zij worden door André bedankt voor hun inzet. André heeft 
de inschrijving bij Rabo-Clubsupport verzorgd, waarvan wij een bijdrage van € 826,73 mochten 
ontvangen. Zij hadden ook een grappig filmpje opgenomen wat in de vergadering werd vertoond.  
André stopt na ruim 25 jaar en introduceert zijn opvolgers Henk Gouma voor het formele deel en  
Maartje Heine voor de activiteiten op het ijs. Beiden hebben de taken van de commissie al zo goed als 
compleet overgenomen en worden door André veel succes gewenst. 
 
5c. Evenementen (Mieke) 
Mieke doet verslag van de evenementen die door de commissie zijn georganiseerd: 
Op 11 november werd de MTB-tocht voor het goede doel gereden met een mooie opkomst van meer 
dan 200 deelnemers. Er werd geld ingezameld voor stichting Hidde, die het voor gezinnen met een 
ernstig ziek kind mogelijk maakt om een week in een mooi chalet vakantie te vieren. Hidde was zelf 
aanwezig om het startschot te lossen en ontving na de tocht een cheque van € 2000,-.  
Op 16 december was de MTB-tocht voor clubleden en ondanks een flink pak sneeuw viel er niet te 
klagen over deelname. Dankzij Renée leverde het mooie plaatjes op en na afloop een heerlijk bakkie 
snert van Lida. 
Een kleine week later een gezellige avond in ons mooie clubhuis. Een grote opkomst van meer dan 40 
leden die erg nieuwsgierig waren naar de avonturen van Matthy op de ijsschotsen in Zweden. 
Aansluitend was er een petje op – petje af Elfstedenquiz die Matthy als echte quizmaster 
presenteerde. Om de avond af te sluiten had Jos nog een bierproeverij georganiseerd, waardoor het 
nog lang erg gezellig bleef. 
Op 9 februari was het weer tijd voor onze trots, de 35e editie van de Kees Jongert Bokaal. Het 
toernooi is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers voor het wedstrijdsecretariaat, de jury, de 
scheidsrechter en de catering. Maar ook zonder deelnemers geen toernooi. Het baart zorgen dat 
clubs steeds vaker moeite hebben om voldoende deelnemers op het ijs te krijgen. Ook voor deze 
editie trok een club zich op het allerlaatste moment terug waardoor er geen tijd meer was om andere 
clubs te benaderen. De evenementencommissie is op zoek naar oplossingen. Er werden weer veel 
persoonlijke records gereden en aan het eind van de avond mocht de Ter Aarse IJsclub zich als 
winnaar laten bekronen. Onze club eindigde op een zevende plaats.  
Noteer alvast in de agenda, de 36e editie vindt plaats op 15 februari 2020. 
De tweede MTB-tocht voor de leden werd op 24 februari gehouden. In tegenstelling tot de vorige 
sneeuwtocht, kon deze tocht bijna in de korte broek. De 28 deelnemers konden na afloop, zelfs 
enkelen op het terras, genieten van een kopje champignonnen- of tomatensoep. Het was dit keer te 
warm voor de snert. 
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Op 7 april weer op de racefiets voor het alom bekende rondje Abcoude. Een mooi opwarmertje voor 
de Ronde van Noord-Holland één week later. Een opwarmertje was het zeker, want in de loop van de 
dag konden de arm- en beenstukken af. 
Het was een heel ander verhaal met de ronde van Noord-Holland. Al het wintergoed kon weer uit de 
kast, want de temperaturen waren tot rond het vriespunt gezakt. De 160 km rijders hadden zelfs nog 
te kampen met flinke hagelbuien. De 120 km rijders bleven droog. Na afloop werd er nog even 
opgewarmd in het clubhuis, waarna men weer voldaan huiswaarts keerde. 
Een dag later, op 14 april, werd het schaatsseizoen afgesloten met een heerlijk stamppottenbuffet. Als 
spannend intermezzo werd het clubkampioenschap eierenvangen gehouden. Dat zorgde voor de 
nodige hilariteit, maar ook het nodige fanatisme. Daarna werd er lekker gesmuld van het buffet en was 
het weer een geslaagd evenement. 
Voor de jeugd was er op 24 augustus een sport- en spelochtend georganiseerd. Naast onze eigen 
jeugd, waren ook de schoolschaatsers uitgenodigd voor dit evenement. Na verschillende spellen, 
zoals onder andere het levend kwartetten, sloten we af met de beruchte oberrace. Omdat het erg 
warm was, is er niemand droog gebleven. Alle kinderen dropen letterlijk af naar huis. Het was weer 
erg gezellig en voor herhaling vatbaar. 
Ook al een jarenlang traditie is de Assumburgloop. Dit jaar voor de eerste keer onder leiding van  
Paula Veldhuijs. Zij werd hier en daar nog wat gesouffleerd door Cor, maar heeft mooi ervaring op 
kunnen doen voor de komende edities. Omdat er gewerkt wordt aan de Tolweg, moest het parcours 
worden aangepast. Dit werd positief ontvangen, dus wellicht houden we deze aanpassing erin. Door 
andere loopevenementen in de buurt bleef de opkomst met 13 deelnemers bij de jeugd en 50 
volwassenen wat achter. Hopelijk volgend jaar beter. 
Als laatste evenement was er de ‘Kees Jongert op het ijs’ avond op 19 oktober j.l. Het evenement viel 
wat vroeg in het seizoen, maar uiteindelijk was er toch nog een mooie opkomst. We begonnen de 
avond met de jeugd, een leuke mix van onze eigen jeugd en de schoolschaatsers. Het was echt mooi 
om te zien dat onze jeugd de minder ervaren schaatsertjes hielpen en daar ook heel veel plezier uit 
haalde. Dit typeert maar weer hoe sociaal het schaatsen eigenlijk is. We sloten voor de jeugd de 
avond af met een Elfstedentocht inclusief stempelpost. Er werd fanatiek gereden, sommigen moesten 
af en toe overeind geholpen worden, maar iedereen had op zijn eigen niveau er het beste van 
gemaakt. Na wat drinken en een versnapering ging de jeugd naar huis. 
Daarna was de beurt aan de iets oudere jeugd, ook wel volwassenen genoemd. Ook daar was er tijd 
voor veel spelplezier. Van slalom met pylonnen, tot het schoonrijden in teamverband. Al die tijd alleen 
maar lachende gezichten en saamhorigheid op het ijs gezien.  
Als klapstuk van de avond werd er gestreden om de marathontitels. Bij de heren wedstrijdrijders won 
Tristan Hagen (was hij ook wel aan zijn stand verplicht). Bij de dames overall werd het nog even 
spannend toen de twee koplopers vielen, maar ze hadden al voldoende afstand genomen en daardoor 
kon Maartje Heine alsnog vrij gemakkelijk de winst pakken. Bij de heren recreanten prolongeerde 
Roy Heine zijn titel.  
 
5d. Landijsbaan (Cor Enthoven) 
Ondanks dat er het vorige najaar veel eikels waren en de uien een dikke schil hadden, heeft de 
afgelopen winter ons geen ijsdagen gegeven. In januari vroor de ijsbaan weliswaar dicht, maar helaas 
zette de vorst niet door.  
Het klussen-team is op iedere eerste donderdag van de maand weer actief geweest. Om 10.00 uur 
hebben Jos en Lida de koffie klaar. Daarna wordt het clubhuis weer spic en span gemaakt en laten we 
de motoren van de veegmachines even draaien.  
Als grootste klus is dit jaar een deel van de tegelpaden langs de baan vervangen door betonplaten. 
Het restant van de tegelpaden is opnieuw betegeld en er is een plateau gemaakt rondom de 
pompputten. 
Volgende week donderdag zal Cor de pomp aanzetten en dan maar wachten op 11 november, want: 
“Is er met Sint-Maarten nog loof aan de bomen, dan mag men van een strenge winter dromen”. 
 
6. Jaarverslag van de penningmeester 
6a. Financieel overzicht (Wil) 
De penningmeester licht het exploitatieoverzicht en de vermogensopstelling toe. Er zijn geen vragen.  
Anneke wordt bedankt voor de boekhouding van de kantine en de hulp bij het opstellen van het 
jaaroverzicht. 
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6b. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit: Frank Verbrugge, Theo de Ruiter en Chris Niele 
(reserve). Frank was door ziekte verhinderd en de controle is uitgevoerd door Theo en Chris. Theo 
doet verslag waarna de vergadering décharge verleent voor het gevoerde beleid. 

 
6c. Verkiezing kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat volgend jaar uit: Chris Niele (voorzitter), Freek Hillebrand (assistent) 
en Cor Duin (reserve). 

 
7. Bestuursverkiezing 
De bestuursleden Ineke de Blieck (Ledensecretaris), Renée Duin (Redactie Doorloper en Social-
media), Cor Enthoven (Commissie Landijsbaan) zijn aftredend. Zij stellen zich opnieuw verkiesbaar. 
Voorts is André Kieftenbeld tussentijds aftredend. Het bestuur stelt Henk Gouma voor als kandidaat 
voor de Commissie Schoolschaatsen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering 
stemt in met de benoeming van de voorgedragen bestuursleden voor een termijn van vier jaar. 
 
8. Mededelingen van de voorzitter:  
De voorzitter vraagt André Kieftenbeld en Mirjam Remmers naar 
voren te komen.  
André en Mirjam zijn samen al meer dan 25 jaar betrokken bij het 
schoolschaatsen, André eerst als begeleider en later als 
verantwoordelijke en bestuurslid voor het schoolschaatsen.   
Als bestuurder nam André zijn verantwoordelijkheid en had zijn 
zaakjes altijd dik voor elkaar. Voor het werven van schoolkinderen, 
organiseren van begeleiders, regelen van vervoer, toegangspasjes, 
diploma’s en gemeentelijke subsidies werden pragmatische 
oplossingen gevonden. En op de ijsbaan waren André en Mirjam 
altijd aanwezig voor ondersteuning als waren zij de ‘vader en de 
moeder van het schoolschaatsen’.  
Al eerder gaf André aan plaats te willen maken voor andere 
medewerkers met nieuwe ideeën en initiatieven. Het bestuur heeft 
Henk Gouma hiervoor gevraagd en vanaf dit seizoen heeft André 
het stokje overgedragen aan Henk. Op voordracht van de voorzitter 
en met instemming van de vergadering wordt André benoemd tot 
erelid van ijsclub Kees Jongert. Ook Mirjam wordt met een bos 
bloemen bedankt voor haar inzet. 
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Matthy van Klaveren die namens de benoemings-
commissie Peter Smit naar voren roept. Peter en Matthy stonden samen aan de wieg van de KJ-
bokaal en in 2009 werden beiden na 25 jaar onderscheiden door het Gewest NHU. Nu na de 35e 
editie van de KJ-bokaal wordt Peter met goedkeuring van de vergadering benoemd tot Lid van 
verdienste van de ijsclub en ontvangt de zilveren speld. 
Daarna ontvangen de ereleden Jos Niesten en Mart Kos beiden een nieuwe gouden speld van 
Matthy, ter vervanging van de onderscheidingen die bij beiden zijn ontvreemd. 
 
9.  Rondvraag 

• Bert Verduin nodigt per traditie iedereen uit om de landelijke Marathon in Haarlem op  
zaterdag 16 november te bezoeken. 

• Bert bedankt alle leden voor de aandacht vanuit de club na het overlijden van zijn  
vader Ben Verduin.  
 

10. Sluiting 
Nico bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering, waarna het nog lang onrustig was aan de 
Adelaertlaan. 
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Beste KJ’ers, 
 
Als nieuw bestuurslid jeugdschaatsen (voorheen schoolschaatsen) leek het mij wel handig om mij 
even voor te stellen en dan vooral aan diegenen die mij nog niet (zo goed) kennen. Want tja, jullie 
hebben dan wel tijdens de jaarvergadering massaal voor (mij) gestemd, maar weet wat je in huis 
haalt.   
Ik ben al ik weet niet hoelang lid van Kees Jongert en ben op een gegeven moment naar de 
dinsdagavondtraining gegaan bij René Slikker, op een destijds nog onoverkapte ijsbaan. Ik ben op de 
dinsdagavond gebleven en na René en Erwin de Vries bij Ronald Pletting terecht gekomen. Al die 
jaren met veel plezier. Ik heb ook een aantal jaren schaatsles op de zaterdagmorgen aan de jeugd 
gegeven. M’n actieve schaatscarrière zit erop vanwege slijtage in mijn linkerknie. Het zit op een 
rotplek waardoor de bochten te pijnlijk zijn. Jammer maar helaas. Tot zover het schaatsen.  
Ruim 63 jaar geleden ben ik geboren in Anna-Paulowna waar mijn vader bij een boer (Schenk, ja 
familie van..) werkte. Ik ben viertalig opgevoed. Bij mijn opa die vlakbij woonde spraken ze Fries 
omdat mijn vader in Friesland is geboren. Mijn moeder kwam uit Drenthe op de grens met Groningen, 
dus die sprak zowel Drents als Gronings en een geheel eigen taaltje bij de aanroep van onze Lieve 
Heer als we niet snel genoeg aan tafel kwamen. We woonden midden in het boerenland en de 
strenge winter van 1963 kan ik mij nog herinneren. We waren volkomen ingesneeuwd. Daar ben ik 
ook met afschuw aan mijn schaatscarrière begonnen. Ik lustte geen warme melk (melk hadden we in 
overvloed bij de boer), maar als ik warme chocolademelk zou drinken dan kon ik schaatsen.  
Kortom toen ik (bijna kokhalzend van de chocolademelk) met een stoel en ondergebonden Friese 
doorlopers op de sloot voor het huis werd gezet, was de teleurstelling groot dat het niet meteen lukte. 
Dat Friese doorlopen lukte wel met de schaatsen zo half naast je laarzen, vandaar de naam zeker. 
Eind jaren zestig zijn we verhuisd naar de grote stad Alkmaar omdat mijn vader bij de Hoogovens was 
gaan werken en ook in die zin was mijn toekomstig lot bezegeld. Mijn bijnaam op de lagere school laat 
zich makkelijk raden en begint met een ‘B’ en ik protesteerde niet tegen een stikstofwet.  
Als 15-jarig jongetje na de LTS -metaal waar ik leerde smeden, draaien, frezen etc. naar de 
Hoogovenschool, opleiding machinebank-plaatwerker. Toen leerde je nog een vak. Toen ik na twee 
jaar opleiding het bedrijf in ging maakte ik razendsnel carrière. Ik had binnen een week letterlijk de 
hoogste functie op het bedrijf. Ik moest namelijk op het uiterste topje van Hoogoven 7 (113 meter 
hoog) een klusje doen. Ze wilden zien of ik wel durfde. Prachtig uitzicht overigens. Uiteindelijk ben ik 
na wat andere functies en studie in de industriële automatiserings- en besturingstechniek terecht 
gekomen als softwareprogrammeur bij de warmbandwalserij. Dat is de fabriek met die twee 
schoorstenen (er komt binnenkort een derde bij) die langs de weg naar Wijk aan Zee staat en die van 
dikke plakken staal na opwarming tot circa 1200 graden dit uitwalst tot dunne rollen plaat. Qua 
techniek zeer boeiend, zeker als je zoals ik de ovens en een gedeelte van de walsenbesturing onder 
je beheer hebt. Ik ben nu wel gepensioneerd na 48 dienstjaren, maar heb het bedrijf nog niet verlaten. 
Ik werk nu als vrijwilliger bij de Hoogoven stoomclub waar we met twee stoomlocomotieven en de 
nodige oude rijtuigen excursies over het terrein verzorgen. Ik doe daar voornamelijk mechanisch 
onderhoud en probeer na jaren weer te lassen, leidingwerk buigen enzovoort en ga nog een opleiding 
volgen tot rangeerder, stoker en machinist. Kortom mijn techneutenhart gaat hier wel erg hard van 
kloppen en ik ben daar helemaal in mijn element. Thuis probeer ik het programmeren toch nog wat te 
onderhouden en knutsel wat met elektronica. Google even op arduino en je weet genoeg. Verder zijn 
alle klusjes voor mij.  Dit jaar was ik 40 jaar getrouwd met Annet, voor wie ik bijna elke dag kook. We 
kennen elkaar al 46 jaar (ik 17 zij  
14 …), maar het was geen liefde op het eerste gezicht. Ik had toen al een bril, sterkte -5 en iedere 
brildrager weet dat als je uit de kou in een warme kroeg komt het godsonmogelijk is om op het eerste 
gezicht verliefd te worden. Maar toen het zicht eenmaal daar was, hebben we elkaar niet meer uit het 
oog verloren. We hebben drie kinderen (één jongen en twee meiden) met aanhang en inmiddels drie 
kleinzonen in de leeftijd van vijf, drie en één jaar. Waarvan de oudste, toen m’n dochter hem vertelde 
dat er mensen zijn die in God geloven omdat die alles heeft gemaakt, weet wie God is. Opa Henk 
natuurlijk, want die maakt ook altijd alles. Hoeveel zakgeldverhoging wilde je ook alweer? 
Kortom jullie weten nu ongeveer wie je in huis hebt gehaald. Maar jullie hoeven niet in mij te geloven 

hoor en je mag gewoon ‘je’ blijven zeggen 😊.  

 
Henk Gouma  
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nk de Ruiter             1.40.27 
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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 
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EEN HEEL MOOI EVENEMENT … 
 
Enige tijd geleden heb ik in het clubblad een oproep 
gedaan om ons team (Team Beentjes) te sponsoren 
voor onze deelname aan Alpe d’HuZes. 
Ik ben blij dat zoveel mensen daar gehoor aan hebben 
gegeven en ons hebben gesponsord.  
We hebben met zijn vieren, Peter Beentjes, zijn dochter 
Shelly, zijn schoonzoon Marc Duin en mijn persoontje, 
het mooie bedrag van 10.133 euro opgehaald en dat 
mede dankzij jullie. Dát doel was tenminste gelukt en 
daar ging het om. 
Maar het leuke aan het stellen van een doel is dat je 
gemotiveerd wordt, ook met fietsen. Ik had al mijn vaste 
zondagochtend- en woensdagavondritje, maar nu 
probeerde ik ook nog een keer extra met Team Beentjes 
te fietsen, met als gevolg dat je best wel in vorm raakt en 

iedereen tegen je zegt dat je het makkelijk zes keer 

moet halen! 
Nou dat moest dan ook maar gebeuren. 
Op maandag kwamen we aan in Frankrijk en op dinsdag 
hebben we ons eerste ritje gemaakt. De startnummers 
moesten we bovenop de Alpe d’Huez ophalen dus dat 
was een mooi verkenningsritje. 
De klim van Alpe d’Huez is 14 Km dus ik dacht als je 14 
km per uur rijdt, ben je mooi in een uurtje boven. Omdat 
de eerste vier bochten de steilste zijn, had ik mezelf 
meteen al opgeblazen en kwam ik bekaf boven, wel in 
een uur tijd. Toen begon ik toch wel heel erg te twijfelen 
of ik die zes keer wel ging halen. Ook omdat een 
medewerker had gezegd dat maar 9% de zes keer 
haalde en je eigenlijk voor 12.00 uur voor de vierde keer 
boven moest zijn.  
 
De volgende dag bleef de rest van het team thuis om 
krachten te sparen, maar omdat ik er niet erg gerust op 
was ging ik ‘s morgens evengoed maar een rondje fietsen. Ik heb toen het eerste deel van de  
Alpe d’huez gedaan en de beklimming van Les Deux Alpes. Ik had rustig aan gedaan en het klimmen 
ging al een stuk lekkerder. 
 
Donderdag, de grote dag was aangebroken. De wekker stond om 3.30 uur want je kon om 4.30 uur 
starten en het was ongeveer 45 minuten glooiend naar beneden naar het dorp waar we moesten 
starten. Kleren aan (die we de avond ervoor in volgorde hadden klaar gelegd) en stilzwijgend zoveel 
mogelijk brood naar binnen werken, banden en spullen een keer of drie controleren en daarna op pad. 
We hadden allemaal goede verlichting en mijn GPS kwam goed van pas omdat je goed kon zien wat 
voor bocht er aankwam. Wel een aparte ervaring in het pikkedonker naar beneden fietsen, wel nog 
een vos en een ander dier vlak voor ons zien oversteken. 
 
In het dorp aangekomen was het een hele drukte, maar alles was goed georganiseerd en iedereen 
was vrolijk. We moesten een paar groepen wachten dus gingen we om 4.55 uur van start. 
Eerst een stukje vlak en toen begon het feest, ik had me voorgenomen om beslist niet te hard te 
beginnen en hield me daar ook maar aan. Een heel mooi gezicht zo’n lange stroom lichtjes die de 
berg op kronkelt. In de bochten stonden allemaal kaarsjes die je kon branden voor een dierbare. Af en 
toe stopten daar mensen bij om te herdenken of een foto te maken en dat zette je zelf ook aan het 
denken, wat het soms toch erg emotioneel maakte. 
Het klimmen ging redelijk, maar het blijft een hele pukkel om op te rijden. Boven aangekomen was het 
koud, vochtig en bewolkt. Astrid en Ellen, die onze spullen mee zouden nemen, kwamen met de 
gondel naar boven, maar waren er nog niet dus ben ik maar zo snel mogelijk naar beneden gereden. 
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Beneden aangekomen was ik helemaal verstijfd van de kou dus snel maar een paar stukken 
pannenkoek gegeten en wat bouillon gedronken wat allemaal door vrijwilligers werd uitgedeeld. 
Daarna maar zo snel mogelijk weer op pad om weer warm te worden. Nou dat was geen probleem 
want voordat je bij de eerste bocht was, liepen de zweetdruppels alweer van je voorhoofd. De tweede 
keer leek wel makkelijker te gaan dan de eerste keer. Blijkt toch maar weer dat als je ouder wordt, het  
langer duurt voordat je op gang komt. 
Ik hoopte wel dat Astrid boven zou staan met mijn windjack voor de afdaling, maar boven 
aangekomen kon ik nog steeds niemand vinden dus maar weer lidderend van de kou naar beneden. 
Daar weer wat gegeten en maar weer zo snel mogelijk omhoog. Voor mijn gevoel ging het nog steeds 
goed, ik had op mijn teller alleen km per uur staan zodat ik niet tegen de klok kon fietsen en ik had het 
idee dat ik vrij aardig hetzelfde tempo kon vasthouden. Boven aangekomen waren Astrid en Ellen er 
gelukkig met extra repen, bemoedigende woorden en mijn windjack. Wat een opluchting. Maar ik 
realiseerde me wel dat ik pas op de helft was dus toch maar weer snel op de fiets. 
De vierde keer begon ik mijn benen toch wel aardig te voelen, maar het werd nu mooi weer en overal 
stonden bandjes en zangertjes langs de kant en je had een bordje op je fiets met je naam erop dus 
iedereen riep “hup Ronald, je kan het”, Het leek net of ik heel veel vrienden had. 
Boven aangekomen mocht ik van mezelf even rusten en een broodje eten omdat ik over de helft was. 
Nu toch maar een keer gekeken hoe laat het was en verdomd ik was vóór 12.00 uur voor de vierde 
keer boven dus ik begon erin te geloven. 
Arm- en beenstukken uitgedaan en weer naar beneden, lekker zo in het zonnetje dan is dat dalen toch 
wel geweldig. 
De vijfde keer, het begon nu toch wel serieus warm te worden en het zweet kwam bij de eerste bocht 
al overal vandaan lopen. Ik was blij dat ik van Astrid weer twee volle bidons had meegekregen. Ik 
begon nu maar bochten af te tellen, maar in vergelijking met de rest had ik er nog steeds aardig de 
gang in. Ik had alleen na het uitdoen van mijn beenstukken mijn schoenen te strak gedaan en het leek 
wel of mijn voeten in de fik stonden. Maar ja of je nu je voeten voelt of je benen, ik ging het halen!  
Boven eerst snel mijn schoenen losser gedaan. Wat een opluchting. Later bedacht ik dat ik ook 
gewoon had kunnen stoppen om ze wat losser te doen, maar dat was niet in mij opgekomen want ik 
had me voorgenomen niet te stoppen tijdens een beklimming. Ik was weer binnen twee uur boven dus 
ik zat prima op schema en moest nog maar één keer!!  
De laatste keer was misschien lichamelijk wel de zwaarste, maar geestelijk was het een zegetocht 
omdat de mensen langs de kant steeds enthousiaster werden en ik wist dat ik het ging halen. 
Boven stonden nu veel mensen die elkaar in de armen vielen en in huilen uitbarstten dus toen ik 
Astrid zag, hield ik het ook niet meer helemaal droog. Maar overal stonden ook mensen iedereen 
enthousiast binnen te halen dus het was allemaal heel dubbel. Peter was vier keer en Shelly drie keer 
naar boven geweest, wat ik niet had verwacht voor iemand die voor het eerste jaar een racefiets heeft. 
Mark was vijf keer naar boven geweest en kreeg een uitgebreide massage van de dames. Na een 
tijdje ijsberen en lopen twijfelen, besloot hij toch om de zesde keer ook te gaan want er was nog 
genoeg tijd. Ik vroeg nog aan Astrid, “zal ik ook mee gaan”, maar dat werd meteen de kop ingedrukt 
en eigenlijk was ik daar wel heel blij om ook. 
Al met al was het een hele mooie 
ervaring. Mooi, leuk, emotioneel, 
gezellig en voor het goede doel. 
Een aanrader voor iedereen! 
Dus nogmaals iedereen heel erg 
bedankt namens de mensen die 
met deze rotziekte te maken 
hebben. Maar ook namens ons 
omdat wij hierdoor een 
fantastische ervaring rijker zijn 
geworden. 
 
Ronald Pletting  
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Na het schaatsseizoen, als al het ijs uit de sloten is en het zonnetje begint te schijnen, begint bij veel 
KJ-ers het racefietsbloed te stromen. De schaatsen gaan in het vet, de MTB’s in de schuur en de 
racefietsen komen van zolder. Verschillende groepjes worden dan weer actief en één van de groepjes 
is Fietsgroep Uitgeest.  
Waarom heet die nu Fietsgroep Uitgeest? Simpel; ze starten in Uitgeest en wel vanaf het Hoorne bij 
Toon van der Eng. Toon doet maandag, woensdag en vrijdag de poort open en om 9.00 uur wordt er 
gestart.  
Nu is namen noemen altijd een beetje linke soep want voordat je het weet, vergeet je weer iemand, 
maar ik ga toch een poging wagen. Wie staan er zoal aan de start; Toon natuurlijk (want die doet de 
poort open), Louk Behr, Eduard de Vilder, Henk Stratmann, Mart Kos (is met 79 jaren de Nestor van 
de ploeg), Hans Kuijl, Peter de Weijer en Peter Welp. Daarmee heb ik de oudere jongeren,  
70-plussers, gehad. Dan de 65-plussers: Matthy van Klaveren, Hans de Boer, Nico Pronk, Cor Winkel 
en ikzelf. De jonkies, René Welboren, Ben Rasch en Ellen Brantjes zorgen ervoor dat de gemiddelde 
leeftijd net even onder de 70 blijft. Alhoewel de jonkies niet altijd meerijden - Ben alleen op vrijdag en 
Ellen alleen op maandag - komen we toch vaak boven de gemiddelde leeftijd van 70 uit. 
             

 
 
 

Eduard zijn dochter was met 
vakantie. Dus met z’n allen 
naar Wijdenes om de kippen te 
voeren. Daarna een bakkie 
van Eduard. 
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Denk nu niet dat de ‘oudjes’ in de loop der jaren hun snelheid hebben aangepast. Nee hoor, er wordt 
altijd nog boven de 30 km/uur gereden en mocht het tempo onder de 30 zakken, komt de Nestor op 
kop zodat we al gauw weer op de 32 zitten. 
 
De oudjes niet modern? Wacht effe, ze hebben wel een app groep hoor! 
 
Zondagavond BLIEP wordt er nog gefietst 
morgen? BLIEP  de poort is open BLIEP als je 
naar buiten kijkt, snap je niet dat er nog vraag is 
naar strandstoelen, ik moet morgen weer aan de 
bak dus niet fietsen BLIEP ben er niet, ga een 
weekje met de boot weg BLIEP veel plezier hou je 
roer recht. 
Bij wat mindere weersberichten is zo’n app groep 
natuurlijk een mooi communicatiemiddel, maar 
soms had er gewoon gefietst kunnen worden en 
had buienradar het mis Woensdagochtend 7.00 
uur. Ik lig nog op bed BLIEP buienradar geeft 
regen, ik blijf thuis BLIEP ik ook, net mijn fiets 
schoongemaakt BLIEP van schuilen komt huilen 
BLIEP zijn er nog KERELS die wel gaan BLIEP 
het miezert nu weer ik pas voor vandaag BLIEP 
dan blijft de poort op slot. En later op de dag 
BLIEP sta ik stoelen te maken, blijft het droog.  
Tja, zoals al gezegd; buienradar zit er wel eens 
naast. 
 
De ronde die wordt gereden, is meestal richting het noorden en ongeveer 80 kilometer. Vaste 
koffiestek is restaurant Bergen Binnen aan de Breelaan. Waarom deze vaste koffie stek? Nou, dat zeg 
ik niet, want dan hoor ik je zeggen “daar heb je die zuinige oudjes weer”. Vaak zit Piet de Ruiter daar 
ook aan de koffie en ook Ben Limmen doet er wel eens een bakkie. 
 
Een enkele keer rijden we naar het zuiden, Langevelderslag is dan het keerpunt. 
Er wordt dan vanaf pontje Velsen gestart. 
 
Eén maal per seizoen wordt er een lange ronde gereden.  
Dit jaar circa 200 km Uitgeest-Amsterdam-Muiden-Lelystad-Enkhuizen-Uitgeest.  
 

   
 
Tussenstop in Lelystad.   
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Aan het einde van het wegseizoen organiseert Nestor Mart een afsluitend etentje met de partners in 
Restaurant Bergen Binnen. Daarna kan de MTB weer van stal en voor een aantal, de schaatsen uit 
het vet. 
 
Cor E 
 
 

 

Voor de eerste loopjes die door onze ijsclub werden georganiseerd, gaan we zo’n vijftig jaar 
terug:1970. Samen met de wandelclub de Zwervers werd de eerste strandloop georganiseerd. 
Gewoon inschrijven op het strand en vlak voor het startschot hoorde je welke kant je op moest. Het 
concept was simpel: je liep gewoon heen en terug. Één starter en één parkoerspost bij het keerpunt 
waren voldoende. Geen vergunningen, verkeersregelaars, linten en pijlen, wel een vaantje of een 
medaille als aandenken.  
 
Later werden er ook duinlopen georganiseerd. In september 1972 was het zo’n succes dat de dames 
schaatskernploeg aan de start verscheen, met onder andere Atje Keulen Deelstra en Sijtje van der 
Lende.  
 
Op 30 augustus 1980 was er een stratenloop vanwege Breestraatfestiviteiten. 
 
Vanuit het clubhuis aan de Ringvaartweg en Aagtendijk werden polderlopen georganiseerd.  
In 1998 nam ik de organisatie van de polderlopen over van Nico Pronk. Nico werd voorzitter van de 
ijsclub en verliet de evenementencommissie. De polderlopen krijgen een vaste datum; de eerste 
zondag na de paardenkoers in september.  
 
Na de verhuizing vanuit Beverwijk naar onze huidige locatie in Heemskerk klinkt op zondag  
9 september 2007 het startschot voor de eerste Assumburgloop. 
Ruim twintig jaar heb ik de lopen georganiseerd. Dit jaar heeft Paula Veldhuijs de organisatie van de 
Assumburgloop op zich genomen. Paula is vorig jaar lid geworden van de evenementencommissie en 
voelde er wel wat voor om de loop te gaan organiseren. Aanvraag vergunning, verkeersregelaars 
benaderen en examen laten doen, overige vrijwilligers benaderen, totaal meer dan twintig. 
Persbericht schrijven en verzenden, prijsjes regelen en ik vergeet vast nog wat. 
 
Dit jaar stonden er totaal 65 lopers aan de start. 
Direct na de start van de 10 km liep de winnaar van vorig jaar, Awet Haille, weg van zijn concurrenten. 
Hij lag al vrij snel een paar honderd meter voor de op dat moment op de tweede plaats lopende  
Ralph Apeldoorn. Echter vanaf het 5 kilometerpunt werd het gaatje steeds kleiner. Haille bleek wat te 

En ja hoor een lekke band.  
Ik zeg niet van wie. 
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snel van start te zijn gegaan en bij het 7 kilometerpunt liep Apeldoorn hem voorbij. Haille kon dit 
tempo niet meer volgen en finishte als tweede.  
 
Bij de vrouwen was er wat minder strijd. Winnares Anne Hillebrand was ruim twee minuten sneller dan 
de nummer twee Annelies van der Pal. 
 
Bij de jeugd werd er 2,5 kilometer gelopen. Bij de meisjes ging de overwinning naar Evelien Krom. 
Sjoerd Neirynck was de snelste bij de jongens. 
 
Volledige uitslag 
 
2,5 km jongens 
1. Sjoerd Neirynck  8.58 
2. Rik Veldhuis   9.10 
3. Rens Denneman  912 
 
2,5 km meisjes 
1. Evelien Krom   10.15 
2. Jet Commandeur  10.23 
3. Rosemarijn Barel  10.50 
 
10 km heren 
1. Ralph Appeldoorn  34.55 
2. Alvet Haille   35.38    
3. Joost Penning  37.32 
 
10 km dames 
1. Anne Hillebrand  44.42 
2. Annelies vd Pal  46.51 
3. Judith van Hesselingen 47.35 
 
Cor Enthoven 
 
 

 

 

 

 
Foto rechtsboven: start van de volwassenen 
Foto rechts midden: Astrid voorziet de deelnemers van vocht 
Foto linksonder: juryberaad 
Foto rechtsonder: de wedstrijdorganisatie, van links naar rechts: Meike, Mieke en Paula  
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Foto links: voorrijder Willem houdt de weg vrij 
Foto rechts: start jeugd 
Bekijk alle foto’s op www.ijsclubkeesjongert.nl.  
 

 
 
Op 21 november gaf sportdiëtiste Maaike Enthoven een lezing over voeding en sport. Er waren ruim 
50 man en een paar dames aanwezig die de informatie gretig opnamen.  
 
Na de pauze was het de beurt aan Tristan Hagen en Thijs van Tol om een schaatsenslijpdemonstratie 
te geven. Ook hier werd geboeid naar geluisterd en gekeken. Menigeen kwam erachter dat hij/zij toch 
niet helemaal op de juiste manier de schaatsen slijpt.  
Na de demonstratie was er gelegenheid om de slijpstenen dichterbij te bekijken. Vooral de interesse 
voor het afbraamslijpertje was groot. Het leek wel een Tupperwareparty, maar dan voor schaatsers.  
Het was een zeer geslaagde avond met boeiende presentaties.  
Nu we kunnen pieken op de juiste voeding en schaatsen op de scherpste ijzers, zal dit zich vast door 

vertalen naar de rondetijden op het ijs      .  

 
 

 

BIKKELEN OP HET STRAND 
 

 
Foto links: Hans de Boer, Nico Pronk en Jos Niesten 
Foto rechts: Cor Enthoven en Lida Niesten 
 
 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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Foto links: Cor Winkel   
Foto rechts: Eduard de Vilder 
Bekijk alle foto’s op www.ijsclubkeesjongert.nl.  
 
 

 
 
Tijdens de werkzaamheden van de onderhoudsploeg  
Cor E tegen Cor W: “Hier zat toch de watermeter?” 
 

 
 
 
 

    

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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Voor het verslag; zie de notulen van de Algemene Vergadering op bladzijde 11. 
 
De volledige top 3 in de verschillende categorieën: 
Dames:    Heren:    Heren recreanten: 
1. Maartje Heine  1. Tristan Hagen  1. Roy Heine 
2. Mieke Heine   2. Sjaak Ooteman  2. René Welborn 
3. Judith van Hesselingen 3. Chris Niele   3. Nico Pronk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Voor het verslag; zie de notulen van de Algemene Vergadering op bladzijde 11. 
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Seizoen 2019/20 
Dames Senioren  
700 meter  1;07,83 Esther Pletting 27/10/18 Haarlem 
   1;07,65 Esther Pletting 17/11/19 Haarlem 
   
 

 
 
LANGEBAAN SEIZOEN 2019/2020 
Leeuwarden, 22 september 500 1500    
Luc Heine HN3 38,57 1;56,33    
       
Haarlem, 5 oktober  500 1000 1500   
Tristan Hagen HN1 43,01  2;07,17   
Jos Niesten HMA 47,39  2;21,47   
Mieke Heine DMA 53,87  2;44,12   
Maartje Heine DN2 46,38 1;35,35    
       
Heerenveen, 6 oktober  1500     
Luc Heine HN3 1;56,25     
       
Haarlem, 12 oktober  500 1000 1500 3000  
Luc Heine HN3 38,33 1;16,14    
Maartje Heine DN2 46,08 1;33,51 PR    
Mieke Heine DMA DNF 1;46,63    
Tristan Hagen HN1 43,27  2;06,47   
Chris Niele HMA    5;26,35  
       
Haarlem, 20 oktober  100 100 300 300  
Eveline Krom DC1 15,32 PR 15,44 38,81 38,44  
Tessa Veldhuijs DC1 15,61 PR 15,11 PR 40,24 PR 40,88  
       
Haarlem, 27 oktober  500 500    
David Brouwer HPA 54,70 PR 56,49    
Daniël Brouwer HPA 56,23 PR DQ    
       
Heerenveen, 27 oktober 500 1500    
Luc Heine HN3 39,67 1;55,45    
       
Haarlem, 2 november  500 500 1500 3000  
Jaap Zonneveld HB2 49,01 PR 49,61    
Stijn Pletting HB1 56,40 58,06    
Merel Pletting DB2 58,17 PR 57,77 PR    
Eveline Krom DC1 1;02,78 1;01,73 PR    
Dennis Niesten HSB 45,33   5;18,53  
Maartje Heine DN2 46,04   5;12,98  
Jos Niesten HMA 47,03   DQ  
Mieke Heine DMA 55,93   5;43,86  
Luc Heine HN3 38,60  1;58,11   
       
Haarlem, 10 november  500 1000 1500   
Jaap Zonneveld HB2 49,82 1;42,87 PR    
Esther Pletting DSA 48,89  2;28,23   
Tjarko van der Pol HSB 53,42  2;38,21   
Mieke Heine DMA 54,59  2;44,27   
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Haarlem, 17 november  300 500 700 1500  
Simon WIjte HSB 28,56  1;01,41   
Esther Pletting DSA 31,06 PR  1;07,65 CR   
Tjarko van der Pol HSB 34,41  1;16,13   
Mieke Heine DMA 35,20 PR  1;14,74   
Eveline Krom DC1 37,37 PR  1;24,48 PR   
Tessa Veldhuijs DC1 42,46  DNF   
Luc Heine HN3  38,61  1;56,57  
 
Rabo Holland Cup 2 / Eindhoven Trofee 

   

Eindhoven, 23 november 500 5000 1500 3000  
Luc Heine HN3 38,44 7;05,58    
Eindhoven, 24 november      
Luc Heine HN3   1;56,40 4;06,53  
       
Haarlem, 1 december  100 100 500 3000 1500 
Daniël Brouwer HPA 13,15 13,35    
David Brouwer HPA 13,49 13,22    
Luc Heine HN3   39,26 4;08,23  
Maartje Heine HN2   46,21 5;07,18  
Esther Pletting DSA   48,78 5;16,59  
Mieke Heine DMA   54,73 5;46,96  
Tristan Hagen HN1   43,09  2;09,59 
       
Haarlem, 8 december  500 500 1000 1500  
Daniël Brouwer HPA 51,71 PR  1;57,07    
David Brouwer HPA 53,49 PR  1;53,29 PR   
Eveline Krom DC1 58,27 PR   3;06,14   
Luc Heine HN3 38,94 39,21    
Arjan Dekker HMA 51,50   2;44,33  
Mieke Heine DMA 54,69   2;42,35 

 
 

 
 
UITSLAGEN MARATHON SEIZOEN 2019/2020 
 
Baancompetitie d.d. 30 september 2019 Spek en Bonen alle categorieën 
38e Tristan Hagen 
 
Baancompetie d.d. 7 oktober 2019 
Categorie 3 
23e John Kapaan 
28e Andre Broere 
31e Stephan Ottenhoff 
32e Astrid Borst 
38e Gerard Kool 
39e Rem Bakker 
 
Categorie 4 
5e   Benedikt Overtoom 
7e   Chris Niele 
8e   Mark Andringa 
23e Willem v.d. Brink 
 
Categorie 5 
1e   Frans van Rijt 
9e   Arno de Ruijter 
14e Kees Brasser 
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Baancompetitie d.d. 14 oktober 2019 
Categorie 1 
13e Jos Niesten 
16e Ronald Pletting 
18e Anthonie Luijendijk 
21e Tristan Hagen 
 
Categorie 2 
2e   Erwin de Vries 
18e Theo van Lieshout 
20e Martin Huisman 
 
Marathoncup 1 d.d. 19 oktober 2019 Amsterdam 
46e Axel Koopman 
 
Baancompetie d.d. 21 oktober 2019 
Categorie 3 
23e Astrid Borst 
25e John Kapaan 
32e Andre Broere 
35e Stephan Ottenhoff 
 
Categorie 4 
5e   Benedikt Overtoom 
13e Willem v.d. Brink 
 
Categorie 5 
7e   Rob Fiddelaar 
8e   Evert van Rijt 
18e Arjan Dekker 
19e Arno de Ruijter 
 
Marathoncup 2 d.d. 26 oktober 2019 Den Haag 
28e Axel Koopman 
 
Zesbanentoernooi d.d. 27 oktober 2019 Utrecht 
C 
26e Tristan Hagen 
 
M 
25e Jos Niesten 
37e Ronald Pletting 
 
Baancompetitie d.d. 28 oktober 2019 
Categorie 1 
3e   Tristan Hagen 
4e   Jos Niesten 
19e Ronald Pletting 
21e Anthonie Luijendijk 
 
Categorie 2 
7e   Erwin de Vries 
18e Theo van Lieshout 
19e Martin Huisman 
 
Marathoncup 3 d.d. 2 november 2019 Deventer 
41e Axel Koopman 
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Baancompetie d.d. 4 november 2019 
Categorie 3 
18e Astrid Borst 
24e Stephan Ottenhoff 
25e John Kapaan 
39e Andre Broere 
 
Categorie 4 
2e   Andre Starreveld 
12e Willem v.d. Brink 
17e Mark Andringa 
 
Categorie 5 
2e   Frans van Rijt 
5e   Evert van Rijt 
7e   Duco Luijt 
8e   Arno de Ruijter 
10e Rob Fiddelaar 
21e Kees Brasser 
 
Marathoncup 4 d.d. 9 november 2019 Heerenveen 
55e Axel Koopman 
 
Zesbanentoernooi d.d. 9 november 2019 Hoorn 
C 
38e Tristan Hagen 
 
M 
22e Jos Niesten 
37e Ronald Pletting 
40e Anthonie Luijendijk 
 
Baancompetitie d.d. 11 november 2019 
Categorie 1 
10e Tristan Hagen 
16e Jos Niesten 
18e Ronald Pletting 
 
Categorie 2 
3e   Erwin de Vries 
23e Theo van Lieshout 
 
Marathoncup 5 d.d. 16 november 2019 Haarlem 
50e Axel Koopman 
 
Baancompetie d.d. 18 november 2019 
Categorie 3 
28e Astrid Borst 
 
Categorie 4 
5e   Andre Starreveld 
10e Benedikt Overtoom 
11e Rem Bakker 
14e Mark Andringa 
16e Willem v.d. Brink 
 
Categorie 5 
5e   Frans van Rijt 
9e   Rob Fiddelaar 
13e Arno de Ruijter 
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20e Kees Brasser 
23e Duco Luijt 
 
Trachitol Trophy 1 d.d. 21 november 2019 Enschede 
40e Axel Koopman 
Trachitol Trophy 2 d.d. 22 november 2019 Utrecht 
38e Axel Koopman 
Trachitol Trophy 3 d.d. 23 november 2019 Hoorn 
47e Axel Koopman 
Trachitol Trophy 4 d.d. 24 november 2019 Groningen 
37e Axel Koopman 
 
Zesbanentoernooi d.d. 24 november 2019 Haarlem 
C 
34e Tristan Hagen 
 
M 
27e Jos Niesten 
39e Anthonie Luijendijk 
 
Baancompetitie d.d. 25 november 2019 
Categorie 1 
9e   Tristan Hagen 
15e Jos Niesten 
19e Ronald Pletting 
 
Categorie 2 
9e   Erwin de Vries 
22e Theo van Lieshout 
 
Gewestelijk kampioenschap d.d. 27 november 2019 Amsterdam 
Senioren 
7e Axel Koopman 
 
Masters 
14e Jos Niesten 
17e Ronald Pletting 
 
Zesbanentoernooi d.d. 1 december 2019 Alkmaar 
C 
27e Tristan Hagen 
 
M 
25e Jos Niesten 
30e Anthonie Luijendijk 
 
Baancompetie d.d. 2 december 2019 
Categorie 3 
32e Andre Broere 
42e Stephan Ottenhoff 
 
Categorie 4 
3e   Andre Starreveld 
8e   Mark Andringa 
10e Willem v.d. Brink 
14e Rem Bakker 
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Categorie 5 
5e   Frans van Rijt 
7e   Duco Luijt 
9e   Evert van Rijt 
10e Arno de Ruijter 
11e Rob Fiddelaar 
17e Arjan Dekker  
25e Kees Brasser 
 
Marathoncup 6 d.d. 7 december 2019 Alkmaar 
24e Axel Koopman 
 
Baancompetitie d.d. 9 december 2019 
Categorie 1 
10e Jos Niesten 
13e Ronald Pletting 
 
Categorie 2 
22e Theo van Lieshout 
23e Erwin de Vries 
 
Baancompetitie d.d. 16 december 2019 
Categorie 3 
19e André Broere 
33e Stephan Ottenhoff 
34e John Kapaan 
 
Categorie 4 
9e   Mark Andringa 
12e Willemm van den Brink 
14e Rem Bakker 
 
Categorie 5 
3e   Frans van Rijt 
10e Evert van Rijt 
12e Rob Fiddelaar 
14e Arno de Ruijter 
21e Kees Brasser 
 

 


