
  

 



 
De Doorloper april 2020  2  

 

        Pagina 
 
 
Inhoud             2 

Column van Nico            3 

Van de redactie            3 

Belangrijke data           4 

Lief en Leed            4 

Bericht van de ledensecretaris          4 

Prijsuitreiking Clubkampioenschappen         4 

Zomertrainingen           5 

Bedankt!            5 

50-jaar jubileum en ereburgerschap Jos Niesten       6 

Schoolschaatsen           6 

Interview met de eerste ijsmeester van Heemskerk     12 

Een prachtige ervaring: Open NK Masters Biddinghuizen    13 

Ko toe de Start          14 

Jacht op de clubrecords        15 

Uitslagen alternatieve Elfstedentocht Weissensee     18 

Uitslagen langebaan         19 

Uitslagen marathon         21 

Luc Heine met team 3e op WUC       26 

Gespot           27 

Lastige Lijven Toer Tocht        27 

Even voor de statistieken        30 

 

 

 

  

 

 
 

Fiddelaar Bestrating verzorgt prachtige 

sierbestrating voor uw tuin. Met ruime ervaring 

en goed materieel heeft Rob Fiddelaar al veel 
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Wij leven momenteel in een heel spannende en 
onwerkelijke tijd. Wie had het enige maanden kunnen 
bevroeden wat wij nu meemaken. Het is voor iedereen 
moeilijk en tegelijk ongrijpbaar. Wat kun je eraan doen, 
behalve de raadgevingen van het RIVM opvolgen. Het 
gaat zich steeds meer in je eigen omgeving afspelen, van 
mensen die ziek worden en soms opgenomen moeten 
worden en zelfs sterven. Zo ook Aris Dijksman, een icoon 
op de ijsbaan Haarlem en het gewest Noord Holland-
Utrecht. Hij heeft heel veel voor de schaatssport 
betekend door zijn inzet en organisatietalent. Aris was de 
dag voordat hij met virus in aanraking kwam nog bij Jos 
op de receptie in ons clubgebouw. Hij genoot van de vele 
gesprekken met zijn schaatsvrienden. Aan Matthy van 

Klaveren beloofde hij plechtig dat hij volgend seizoen bij de Kees Jongert bokaal aanwezig zou zijn. 
Helaas mag het niet zo zijn. Wij wensen de familie van Aris heel veel sterkte bij het verwerken van dit 
verlies. 
Op 28 februari hadden wij voor Jos en Lida een grote verrassing in petto. Jos is dit jaar 50 jaar 
bestuurslid van KJ en wij als KJ vonden een onderscheiding en een feestje zeker op zijn plaats. Maar ja, 
Jos is al een aantal keren onderscheiden en welke onderscheiding is dan nog mogelijk. Matthy, onze 
archivaris van de vereniging, heeft de geschiedenis van de club goed op een rijtje. Niet alleen wat Jos in 
al die jaren voor de vereniging heeft gedaan en betekend, maar ook welke onderscheiding nog mogelijk 
was. Ereburger van de gemeente Heemskerk; dat zou mooi zijn. Zijn staat van dienst voor de club, zijn 
sportieve carrière en datgene wat hij voor de maatschappij heeft gedaan en doet, voldeed volgens ons 
ruimschoots aan de criteria voor ereburger. Het college van burgemeester en wethouders nam ons 
voorstel in behandeling en bracht het op 27 februari in stemming tijdens de raadsvergadering. Met 
algemene stemmen werd het voorstel aangenomen. Groot was de verbazing bij Jos en Lida toen wij de 
volgende dag met ongeveer 40 genodigden de raadzaal binnen kwamen. Onder het mom van de 
presentatie van een boek over de legpenninghouders in de gemeente Heemskerk waren Jos en Lida 
daar aanwezig. De burgemeester had een mooie speech en Jos, die toch niet snel van stuk is te 
brengen, was van al deze belangstelling meer dan onder de indruk. Die middag bood de club aan Jos  
een receptie aan. Heel veel mensen waren aanwezig om Jos en Lida te feliciteren. Het was een 
prachtige dag. 
 
Vanwege het coronavirus is het schaatsseizoen abrupt geëindigd. De ijsbaan ging dicht op vrijdag 13 
maart. Als ijsclub hebben wij alle activiteiten opgeschort tot eind april. Afhankelijk van de adviezen en 
ontwikkelingen bepalen wij dan als bestuur hoe verder. Het gezamenlijk sporten laten wij even voor wat 
het is. Volg alstublieft de adviezen van het RIVM, wij moeten het samen doen. Iedereen heel veel sterkte 
de komende tijd. 
. 
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 
 
 

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
mailto:duingoedhart@ziggo.nl
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Donderdag 16 april bestuursvergadering (onder voorbehoud) 
Donderdag 20 april BCH/BVH Voorjaarsvergadering 20.00 uur (onder voorbehoud) 
Donderdag 28 mei bestuursvergadering (onder voorbehoud) 
Zondag    6 september Assumburgloop      
 
De trainersvergadering, start zomertraining jeugd en de prijsuitreiking zijn uitgesteld.  
Houd de mail in de gaten. 
Het Rondje Abcoude en de Ronde van Noord Holland zijn vervallen.   

 

 
 
 

Jan Kuil kreeg een nieuwe hartklep. Zijn trainer Jan Berkhout verraste hem met een bezoek en een 
bloemetje. We hopen Jan komend seizoen weer op het ijs te zien. Op 24 januari zijn Maarten Keijzer en 
Florien Molendijk getrouwd. Er was een grote delegatie van de dinsdagavondploeg aanwezig. En 
natuurlijk een bloemetje van de club. Op 30 maart is Madee Mhara geboren, dochter van Tjarko van der 
Pol en Meike Lubbers. En op 31 maart kregen Simon en Nienke Wijte gezinsuitbreiding met dochter 
Jinthe Thessa. Allemaal van harte gefeliciteerd. (De geboortekaartjes staan op bladzijde 32 en 33.) 
 
 

 

INFORMATIE VOOR ABONNEMENTHOUDERS 
Binnenkort moet ik een opgave doen van het aantal abonnementen dat Kees Jongert gaat afnemen in 
het nieuwe seizoen. Dit is nodig zodat een juiste inschatting kan worden gemaakt voor de te huren uren 
van de ijsbaan. Hiervoor is het belangrijk dat ik een goed beeld heb van het aantal schaatsers dat 
gebruik wil maken van de baan.  
 
Als je verwacht dat je komend seizoen geen abonnement afneemt, of juist een extra abonnement wilt, wil 
je dat dan aan mij melden via ledensecretarisKJ@gmail.com. Dan kan ik dat meenemen in de voorlopige 
aanvraag.  
 
Als je niets wilt wijzigen dan hoef niet te reageren; zonder reactie wordt het huidige abonnement 
stilzwijgend verlengd. 
 
De definitieve opgave wordt op 20 augustus gedaan. Als je nu nog niet weet of je volgend seizoen het 
abonnement aanhoudt dan kun je tot 20 augustus reageren. Daarna is het abonnement aangevraagd en 
wordt het bedrag geïncasseerd. 
 
Ineke de Blieck 
 
 

 
De voorbereidingen voor de prijsuitreiking op 10 april a.s. waren in volle gang, maar helaas 
hebben we deze moeten afzeggen door de bizarre Coronasituatie. Zoals het er nu naar 
uitziet, gaat het er voor de zomer niet meer van komen. De clubkampioenen zullen we 
daarom via onze website bekendmaken. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Zodra de 
uitslag wordt gepubliceerd, brengen we jullie hiervan op de hoogte. We houden het dus 
nog even spannend… 
 
  

mailto:ledensecretarisKJ@gmail.com
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Zeker tot 1 juni a.s. worden geen gezamenlijke zomertrainingen gegeven. Jullie krijgen 
bericht zodra de trainingen weer starten. Toch in beweging blijven? Heel goed! Maar doe dit 
alleen of met maximaal 2 à 3 personen en houd afstand. Zorg goed voor jezelf en voor 
anderen! 
 
 

 
 
 

 

  

 
‘DUIZENDMAAL DANK’ 
Dat boekje werd dus gepresenteerd op 28 februari in het gemeentehuis voor al degenen die een 
legpenning van de gemeente hadden ontvangen en Lida en ik waren uitgenodigd. De uitnodiging zwierf 
ergens in ons huis en ik was er niet bewust mee bezig dus zouden we gaan MTB-en. Maar dat ging niet 
door want zoon Jan gaf aan dat we toch echt naar het gemeentehuis moesten. Lida en ik erop af in onze 
beste outfit en op de fiets. Er waren vier ronde tafels met genodigden en wij gingen aan de achterste 
zitten. Koffie en een gebakje en de voorstelling kon beginnen. Het boekje ‘Duizendmaal dank’ werd als 
eerste uitgereikt aan oud-burgemeester Hoobroekx. Ik zei nog tegen Lida: “die stoelen hadden ze wel 
weg kunnen halen want er is niemand”. 
Toen begon onze burgemeester Mieke Baltus met: ”Beste Jos”, en de zaal stroomde vol met familie, 
bestuur KJ, Wielercomité, Ad Kemper (voormalig voorzitter Rabobank) en anderen. 
Het bleek dat ik nooit een legpenning van de gemeente had ontvangen, maar wel twee medailles van de 
voormalige sportraad. Die fout moest worden hersteld, vond het college en de gemeenteraad. Ik werd 
enorm in het zonnetje gezet en dat deed Lida en mij heel veel. Uiteindelijk kreeg ik de erepenning die 
slechts vier maal eerder was uitgereikt en werd ik benoemd tot ereburger. Verbaasd maar ook trots 
waren wij met deze onderscheiding. Was het niet een beetje teveel allemaal? 
Nico deelde mij ook nog mede dat er ’s middags een receptie voor mij in het clubhuis was. 
Onvoorstelbaar hoeveel leden, vrienden en afgevaardigden vanuit het schaatsen er waren. In het 
gastenboek hebben we er ruim 200 geteld. Allemaal cadeaus en bloemen, het kon niet op. 
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Zelf vinden wij dat deze huldiging en erepenning ook voor de club zijn want wij houden dit zo lang vol 
omdat het fijn besturen is en iedereen zijn steentje bijdraagt. Wie heeft er zo’n club, groot in organiseren, 
saamhorigheid, vriendschap en na afloop altijd gezelligheid. 
Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor de organisatie, het geheim houden en het feest, want dat 
was de receptie, en zoals de titel van mij boekje is; ’DOORGAAN’. 
 
Jos en Lida 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wat geweldig dat wij als familie dit jubileum mochten bijwonen. Eerst het stadhuis en ’s middags de 
receptie bij de ijsclub. Een uitgebreide uitnodiging met geheimhoudingsplicht richting Jos en Lida gingen 
hieraan vooraf. Mondje dicht stond er op de uitnodiging. Die hielden wij dicht toen we enkele dagen vóór 
de grote dag een familieverjaardag hadden met Jos en Lida in ons midden. Prachtige beelden werden in 
het stadhuis getoond van onder andere de elfstedentocht. Mijn gedachten gingen terug naar de 
verzorgers langs de gehele route. Ik was ingedeeld met zwager Cor op een boerderij in Franeker.  
’s Middags zochten wij een goede plek op het ijs zonder scheuren en oefenden we het overhandigen van 
de voorraadtas. Een al schaatsend en de ander aan de kant met de tas voor deze secure taak.  
’s Avonds werd de slaapkamer aangewezen. Men zag ons voor een echtpaar aan en we kregen een 
slaapkamer met een tweepersoonsbed. Cor dacht: Wat nou? Ik zei: Cor, we houden gewoon de 
trainingspakken aan. We moeten morgen vroeg op voor de radio, thee zetten en dergelijke.”  
Ja, zo ging dit.  
Bestuur en commissies petje af voor de algehele regie op deze jubileumdag. Daar zal heel wat aan 
vooraf zijn gegaan. 
Wij hebben genoten! 
 
Groeten, 
Fie van Meurs-Niesten 
 
 

 

JEUGDSCHAATSEN ANNO 2020 
Zoals jullie weten heb ik de taken van Andre Kieftenbeld voor het jeugdschaatsen overgenomen. 
Waarom de term jeugdschaatsen en geen schoolschaatsen meer?  
Bij het overnemen van de taken van Andre werd ik vrijwel direct samen met Maartje Heine, die zoals 
jullie weten de taken rondom de begeleiders en ijsbaan op zich heeft genomen en mij heel veel werk uit 
handen neemt, uitgenodigd door de KNSB om met andere vertegenwoordigers van de ijsclubs over 
schoolschaatsen te praten.  
De KNSB wil namelijk net zoals wij meer jeugd(leden) op het ijs. Bij deze bijeenkomst ontstond een 
verschil in het begrip schoolschaatsen. De KNSB bedoelt met schoolschaatsen: schaatsen met de hele 
klas of hele school, terwijl wij onder dit begrip alleen schaatslessen verstaan voor kinderen van 
basisscholen in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. Dit leidde tijdens de vergadering telkens tot wat 
verwarring. Vandaar dat wij het ‘Jeugdschaatsen’ gingen noemen. Onder het thema IJSTIJD biedt de 
KNSB aan scholen complete programma’s aan, met onder andere lespakketten en andere actie’s in  
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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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samenwerking met ijsbanen, om kinderen op de ijsbaan te krijgen. Vorig jaar hebben er landelijk meer 
dan 200.000 kinderen aan deelgenomen. 
 
Een mooi voorbeeld van IJSTIJD is de kunstijsbaan op het Stationsplein in Beverwijk rond de 
jaarwisseling. Onze toppers Roy en Luc Heine hebben heel wat schoolklassen op bezoek gehad voor 
een schaatsclinic die zij op deze ijsbaan verzorgden. Meer dan 1500 kinderen bezochten deze clinics.  
Over promotie van het jeugdschaatsen en onze ijsclub gesproken, en dat al voor het 3e jaar! 
  
DE HISTORIE VAN HET JEUGDSCHAATSEN 
Men zegt weleens je weet niet wat je toekomst is als je je verleden niet kent. Ik dook dus in het archief 
dat Andre aan mij heeft gegeven en kwam leuke wetenswaardigheden tegen. In 1974 is het initiatief 
ontstaan om meer kinderen op het ijs te krijgen door leden van het toenmalig ‘Zuiderdistrict’.   
Onze leden Mart Kos en hoe kan het ook anders Jos Niesten namen in deze initiatiefgroep plaats. 
Men zag wel in dat als je nieuwe leden wilde hebben je deze bij de jeugd moest zoeken.  
Ook moest er lesmateriaal worden ontwikkeld. Door Harry Falke, lid van de initiatiefgroep en trainer  
bij de KNSB, is een boekje gemaakt op basis van eigen ervaringen en instructieboekjes uit de 
voormalige DDR.  
 
In het najaar van 1974 begon de eerste schaatsles met 60 kinderen uit Beverwijk. De eerste 
instructeurs waren toen Jan Timmer, Carla Duin, Mart Kos, Ed Schik, Andre van Doornik,  
Sjaak Waterlander en uiteraard Jos Niesten. In die tijd gingen ze met de bus naar Alkmaar en werd 
het vervoer centraal geregeld. In 1977 toen Haarlem een eigen ijsbaan opende en ijsclub Haarlem en 
Spaarndam geen vervoer meer nodig had, besloot men dat de verenigingen het schoolschaatsen 
zelfstandig moesten regelen. Paul Böhm ging namens Kees Jongert toen nog het ‘schoolschaatsen’ 
genoemd organiseren. In 1980 werd er weer uitgeweken naar Alkmaar omdat het koelsysteem van 
Haarlem veel problemen had. Pas in 1985 kwamen de schoolkinderen van Heemskerk erbij.  
 
In 1991 neemt Hans Starreveld de taken van Paul over om vervolgens deze weer in 1997 over te 
dragen aan Andre Kieftenbeld. Sinds 2019 is het mijn beurt. Het vervoer met de bus heeft tot 2005 
geduurd. Daarna bepaalde een wijziging in de verkeerswet dat een kind een eigen plaats in de bus 
moest hebben. Dus geen drie, maar twee kinderen op één bank en de begeleiders niet meer in het 
binnenpad. Dat werd onbetaalbaar dus moesten de ouders voor eigen vervoer zorgen.  
 
In het eerste jaar werd er begonnen met 60 leerlingen, in 1983 waren het er al 150 en in 1985 
kwamen er al 180. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de successen van Jos daar een 
bijdrage aan hebben geleverd. Een erfenisje uit die gouden tijd is nog wel een vermelding op ons 
inschrijfformulier voor het jeugdschaatsen dat het maximaal aantal deelnemers 130 is. Helaas halen 
we een aantal jaren deze aantallen niet meer ondanks dat ik afgelopen seizoen een paar keer gebeld 
ben met de vraag of er nog wel plek was.  
 
Naast het schaatsen zelf was de diploma-uitreiking ook altijd een hoogtepunt in het schaatsseizoen. 
Het was een hele happening met verkleedpartijen, verlotingen en de uitreiking van het diploma door 
bekende schaatsers, zoals Evert van Benthem, ‘Dolle’ Dries van Wijhe, Jos Pronk, Bert Verduin en 
uiteraard Jos.  
 
JEUGDSCHAATSEN ANNO NU 
Op zich is er niet zo heel veel veranderd in vergelijking met vroeger. Het jeugdschaatsen is nog 
steeds een initiatief om kinderen op het ijs te krijgen waarbij je hoopt dat ze lid worden van Kees 
Jongert. Maar plezier staat voorop, de rest komt dan vanzelf wel. De kinderen gaan nog steeds met 
eigen vervoer en we hebben nog steeds zeer enthousiaste begeleiders en een enthousiaste groep 
kinderen. Met 14 begeleiders/instructeurs te weten: Denise Hilgers, Tessa Veldhuizen,  
Martine van de Ros, Gaya Uitermark, Arno de Ruijter, Romy, Judith Krom, Arnold van Leijen (helaas 
met ingang van 2020 gestopt), Jan Niesten, Duco Luijt, Ronald Huisman, Jaap Zonneveld,  
Maartje Heine en Eveline Krom is op 28 september de eerste les begonnen met 75 kinderen verdeeld 
(door Maartje!) over 6 groepen. Een week eerder was de betaalmiddag en schaatsenkeuring.  
Voor we op het ijs staan, gaat er eerst wel wat inspanning aan vooraf. Roy en Luc Heine bezoeken na 
de zomervakantie een behoorlijk aantal klassen van basisscholen en geven een gymles gestoeld op 
schaatsen en schaatsbewegingen. Op die manier proberen ze kinderen te enthousiasmeren voor de 
schaatslessen van Kees Jongert. Dat dit en hun inspanning voor IJSTIJD niet onopgemerkt bleef, 
bleek wel uit het feit dat Roy vorig jaar, uit handen van de Beverwijkse wethouder sportzaken, een  
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Ronald Huisman met zijn leerlingen 
 
certificaat en schildje ontving voor de bijdrage aan de sportstimulering van de jeugd. Dit feit werd ook 
nog even gememoreerd bij monde van bestuursleden van andere verenigingen tijdens onze 
gezamenlijke vergaderingen. Dat deze twee toppers heel wat voorwerk doen, is bij de andere 
verenigingen ook niet ontgaan.  
Ook via de gemeentelijke sportcommissie’s, die de basisscholen benadert, proberen we via een 
informatiebrief kinderen te werven. Ditzelfde proberen we ook via de plaatselijke media.      
De lessen worden, afhankelijk van de groep, opgebouwd met beginnend schaatsen tot starten, 
remmen, pootje over en vooral het bijbrengen van techniek. Het is mooi om te zien hoe de kinderen 
tijdens het seizoen ‘groeien’ in hun schaatstechniek en het plezier dat ze erin hebben. Dat er soms 
een traantje valt dat hoort erbij. De les wordt altijd afgesloten met een spelletje. Hilarisch om af en toe 
te zien.    
 

 
 
Arno de Ruijter deelt de dipoma’s uit 
 
Eind november kwamen de zwarte pieten op het ijs en kon het bord ‘bij gladheid wordt hier niet 
gestrooid’ even aan de kant. Op 12 december werden nog 2x100 meter wedstrijden (met 
tijdwaarneming) gereden met 40 kinderen. Voorheen werden alleen de snelste drie op het erepodium 
gezet, dit jaar hebben we dit per groep gedaan zodat we in plaats van drie podiumgangers er nu 18 
hadden. Op 28 december was er nog een ouder-kind les waarbij een ouder met de les mee mocht 
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doen. Sommige ouders (of opa - oma) waren het nog niet verleert. De andere verenigingen die 
tegelijkertijd met ons lesgeven, waren er niet, net als diegenen die normaal het lesuur na ons komen. 
We hadden dus ineens de gehele ijsbaan twee uur voor onszelf. Dat was voor iedereen toch wel weer 
even genieten.   
 

 
 
Arno de Ruyter met zijn groepje  
 
Wat wel is veranderd, is de diploma-uitreiking. De laatste jaren werd deze door de kinderen steeds 
minder bezocht en bleven er nogal wat diploma’s achter. Dit komt waarschijnlijk door het drukke 
bestaan dat ouders en kinderen hebben. Rondom de jaarwisseling zijn er voor de kinderen en ouders 
al heel veel andere dingen te doen. Dat begint tegenwoordig al met Halloween, St. Maarten, 
Sinterklaas, kerstdiner op school, vakantie etc. De diploma’s reiken we nu na de laatste les uit. Tijdens 
de laatste les wordt er een half uur lang alleen maar rondjes gereden. Mijn eerste seizoen zit erop en 
ik kijk alweer uit naar seizoen 2020 en vooral naar 26 september. Als alles goed gaat, opent de 
ijsbaan dan weer de deuren. Dan zit voor mij weliswaar het meeste werk erop en ga ik elke 
zaterdagmorgen genieten van het jeugdschaatsen.  
 
Henk Gouma 
 

 

Judith van Hesselingen en Eveline Krom met hun pupillen   
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MET DE 1E IJSMEESTER VAN HEEMSKERK 
Op 10 oktober 2019 had ik een uitgebreid gesprek met Nico Brantjes, voormalig hoofd van de afdeling 
groenvoorziening van de gemeente Heemskerk. Nico was destijds nauw betrokken bij de aanleg van 
plan Assumburg en de realisatie en advisering van onze landijsbaan. Eerst moet ik even wat recht 
zetten. Bij het schrijven en de totstandkoming van ons jubileumboek in 2014 is de aanleg van onze 
ijsbaan in Heemskerk uitgebreid beschreven. Verschillende bestuurders en gemeenteambtenaren zijn 
daarbij genoemd. Echter niet Nico Brantjes. De samenstellers van het jubileumboek waren over zijn 
rol in die tijd onvoldoende geïnformeerd. Daarom nu een mooie gelegenheid om dit recht te zetten  
en van Nico te horen hoe een en ander heeft geleid tot de aanleg van onze ijsbaan en wat zijn rol 
daarbij was. 
 
Eerst even terug in de tijd. In 1970 werd er een vijver/ijsbaan aangelegd in het Steenstrapark.  
Grote lichtmasten werden geplaatst. (Dezelfde lichtmasten zijn later weer gebruikt voor de nieuwe 
ijsbaan). De baan was openbaar en van alle kanten toegankelijk, waardoor het ijs veelal in een vroeg 
stadium al werd vernield. De afdeling groenvoorziening onderhield tijdens vorstperiodes de baan.  
Nico fungeerde als ijsmeester en was verantwoordelijk voor de ijsmeting, het baanonderhoud en de 
verlichting. Deze ijsbaan was geen succes. Vanwege de te grote waterdiepte, bladafval in het water 
en gasvorming was het ijs vaak slecht. 
 
In 1995 en 1996 werd invulling gegeven aan plan Assumburg in Heemskerk en Nico was daarbij in 
een adviserende rol nauw betrokken. Het moest een park worden met een groot groen gebied en 
commerciële recreatie. Vanuit zijn professie maakte Nico zich sterk voor de aanleg van de kasteeltuin 
en de aanleg van een ijsbaan. Burgemeester  Hoobroekx  was zelf een fervent schaatsenrijder en er 
dus ook een groot voorstander van dat er een ijsbaan werd gerealiseerd. 
 
In 2000 werd het park en later de kasteeltuin aangelegd. Met de overtollige grond werd de aan te 
leggen ijsbaan opgehoogd. Een hoger gelegen baan geeft eerder ijs en is ’s zomers droger. Met de 
kennis van de KNSB en eigen ervaring adviseerde en tekende Nico de ijsbaan en plande daarin ook 
meteen de aan te leggen skeelerbaan. Dit was ook een wens van gemeente Heemskerk en één van 
de voorwaarden waaronder ijsclub Kees Jongert naar Heemskerk kwam. Kees Jongert moest weg uit 
Beverwijk. Nico las dit en adviseerde toen de gemeente om Kees Jongert naar Heemskerk te halen.  
In verband met de werkdruk heeft John Tuip het overleg toen van hem overgenomen. Hij werd 
namens de gemeente de contactpersoon naar ijsclub Kees Jongert. Nico bleef er achter de schermen 
wel bij betrokken. 
 

 
 
 
 
Nico Brantjes 
in actie tijdens 
de marathon- 
competitie.. 
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Pas in 2005 kwam Kees Jongert daadwerkelijk naar Heemskerk. In de jaren ertussen functioneerde 
Nico als ijsmeester in plan Assumburg. Hij kan zich de winter van 2004 nog goed herinneren.  
Het begon eind februari/begin maart plotseling te vriezen. Tijdens zijn vakantie in Berlijn gaf hij de 
opdracht aan een aannemer om de baan weer vol te pompen. De kwaliteit van het ijs was slecht door  
de overvloedige sneeuwval. In de pers werd er wat lacherig over geschreven dat de ijsmeester in de 
winter met vakantie was. 
 
Niet alles wat is beloofd is gerealiseerd door gemeente Heemskerk, waaronder de aanplant van 
struiken en schelpenpaden rondom de baan. Maar zeker ook de aanleg van een skeelerbaan.  
De aanleg hiervan zou een optimaal inzetbaar landijsbaanterrein compleet maken. 
Nico is zelf een actief schaatser en heeft al drie Elfstedentochten op zijn naam staan. Hij is nog  
steeds ijsmeester maar dan in Uitgeest. Zijn hart ligt bij het schaatsen. Nico hoopt dat er door dit 
interview meer duidelijkheid is gekomen over zijn (vergeten) rol bij de realisatie van onze ijsbaan.  
De verantwoording bij de definitieve totstandkoming van een plan ligt altijd bij het bestuur en zij treden 
daarmee naar buiten. Zijn rol in de functie van adviserend ambtenaar speelde op de achtergrond, 
maar was erg belangrijk want kennis en kunde lag voor een groot deel bij hem. 
 

Nico Pronk (voorzitter) 

 

 

OPEN NK MASTERS IN BIDDINGHUIZEN  
Op 7-2-2020 deed ik mee aan het open NK voor MASTERS in Biddinghuizen. Het kwam goed uit met 
mijn werk en ik had er nog nooit gereden dus ‘leuke uitdaging’, dacht ik. Er werd in verschillende 
categorieën gestart. Ik zat bij de MASTERS in de jongste groep van 40 t/m 49. Het was prachtig weer, 
maar door het mooie weer sloeg het ijs wel snel aan. Maar goed, daar heeft iedere rijder last van dus 
dat maakt geen verschil. De categorieën startten op verschillende tijden en wij moesten als laatsten 
om half vijf. De marathon was 42 km. Wij vertrokken en vanaf start sprongen er meteen twee man 
weg uit de groep. Hierop reageerde ik en wij sloegen een gaatje van een meter of vijftig. Uiteindelijk 
was dit al gedoemd om te mislukken want het was veel te vroeg in de wedstrijd. Een paar ronden later 
ging één man ervandoor waar ik al achter zat dus ik ging mee. Op dat moment gingen er negen man 
keihard voorbij, precies in de bocht rechtsom waaraan ik al erg moest wennen om deze knap door te 
komen. Toch alles op alles gezet om er nog bij te komen, maar ik bleef zwerven tussen het peloton en 
de kopgroep. Uiteindelijk heb ik mij terug laten zakken om in het peloton door te gaan. Ik wilde expres 
veel op kop gaan scheuren in de hoop dat met samenwerking van het peloton wij misschien de 
kopgroep terug konden halen, maar er was er maar één die daar hetzelfde over dacht dus waren we 
kansloos om weer terug te komen. Met het peloton van tweeëntwintig man doorgereden en uiteindelijk 
eindigde deze groep met twaalf man want de rest was eraf. In de laatste twee ronden dacht ik te 
ontsnappen en pakte een meter of dertig. Met drie man en mij erbij dus met vier richting finish waar ik 
in de eindsprint uiteindelijk tweede werd en totaal elfde.  
 
Evengoed dik tevreden naar  
huis en achteraf heel blij dat  
ik er heb gereden want 
hoogstwaarschijnlijk was  
dat de eerste en laatste keer. 
 

Een prachtige ervaring! 😊 

Jos Niesten 
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Jos Niesten in actie tijdens het Open NK voor Masters  

 

  

Beste KJ-ers, 
Zo daar was ik weer even. Ik had nogal last van een writers-block of om in ijstermen te blijven, ik zat in 
een writers-icehole. Nu moet ik toch echt m’n automatische spellingscorrectie uitzetten want hij maakt 
er een woord van dat niet geschikt is voor elk oog.  
In normaal Nederlands een schrijverswak dus. Gezien de opwarming van de aarde kan je je afvragen 
of er in de toekomst nog wel wakken zullen zijn. Ze kunnen ook niet in het Openluchtmuseum in 
Arnhem. Maar dit terzijde.  
Een writers-block dus, want als je een beetje mee wil doen, moet je wel moeilijke termen gebruiken. 
Zo was ik laatst op een feestje (nog voor de corona-uitbraak) en kwam een bekende tegen die ik een 
tijdje niet had gezien. Ik vroeg aan hem wat hij tegenwoordig deed.  
Hij antwoordde van influencer of zoiets. Het was er nogal lawaaiig op dat feestje dus ik dacht dat-ie 
antwoord gaf op de vraag wat-ie had en niet wat-ie deed, dus dat-ie griep had. Met griep een feestje 
vieren is niet verstandig. Dus ik zei nog tegen hem: ”Wat dacht je? Virus een feestje?” Nu ik hem 
opschrijf, snap ik hem zelf ook pas. Cruijff zou wel zeggen: “Je snapt het pas als je het ziet.”  
Hij keek mij dan ook vol onbegrip aan alsof ik hem net had verteld dat ik tien buitenechtelijke kinderen 
heb. Dat klopt ook niet, het zijn er acht. Achteraf bleek dat hij als influencer iets met social media 
deed. 
 
Omdat het schaatsen op natuurijs de laatste jaren letterlijk in het water is gevallen, ga ik het voortaan 
maar over wat andere dingen hebben. Wie verre reizen doet kan veel verhalen. Nou zo ver hoef je 
echt niet. Want wat doe je als je op reis gaat? Je gaat eerst naar de ANWB om informatie op te halen. 
Naar de Breestraat dus, want daar hebben ze een winkel. Staat voor de winkel een bord met de tekst: 
“Hoe langer lid hoe meer korting”. Oei daar moest ik even van bijkomen. Dat roept nogal vragen op.  
Ik had daar een tijd geleden een broek gekocht van het ANWB merk Human Nature. Ik vroeg mij af of 
ik nu mijn Human Naturebroek moest laten zakken om als Nature Human de korting te laten bepalen. 
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Dus ik vroeg heel voorzichtig aan de verkoper hoe zij de “langer lid korting” bepalen. “Heeft u een 
ANWB-pasje?”, vroeg hij. Ja, die heb ik … en toen begon het mij te dagen. Gelukkig maar want het 
was nogal koud die dag dus dat was anders weinig korting geweest.  
Een paar dagen later ik in mijn Human Naturebroek op pad met de trein richting het oosten. Kijken of 
er nog wijzen aankomen want dat is ook al weer ruim 2000 jaar geleden. We hebben het er tenminste 
nog steeds over, kun je nagaan. In Bloemendaal stappen twee vrouwen in die naar ik zo kon horen al 
op leeftijd waren. Ze spraken luid met een nogal hete pieper in de keel.  
Of ze hadden van gebit geruild. Blijkbaar hadden ze elkaar geruime tijd niet gezien. Ze zaten achter 
mij dus ik kon ze niet zien. Een van de vrouwen had het steeds maar, met enige stemverheffing, over 
de vriend van de schoonzoon van haar zuster want die was nogal bevriend met Kiki Bertens. Met 
duidelijke nadruk op Kiki Bertens zodat iedereen dat goed kon horen.  
De meerwaarde daarvan ontbrak mij enigszins, maar ja je moet toch wat om indruk te maken.  
Het deed mij even denken aan een scene in de Britse comedyserie Little Britain waarin de vrouw van 
een echtpaar in een restaurant steeds luidruchtig beweert dat ze bruidsmeisje is geweest op de 
bruiloft van Mollie Sugden (Ms Slocombe uit ‘Wordt u al geholpen?’). Hilarisch.   
Toen ik in Almere was overgestapt in de trein naar Zwolle zaten de dames zo te horen weer achter 
mij. Geaffecteerd vertelde de een wat voor ziektes ze had gehad waarop de andere geheid een 
antwoord in overtreffende trap gaf. Ik was benieuwd wat het antwoord zou zijn als een van de dames 
zou vertellen dat ze twee gebroken benen tegelijk had gehad. Ook Kiki kwam luidkeels weer aan de 
orde en welke belangrijke vrinden ze wel niet hadden. Bij het passeren van Dronten vroegen de 
dames zich af welk oord dat nu weer was. Tja, als je ook uit Bloemendaal komt ...  
De minachting droop er in ieder geval van af en de term nederzetting werd net niet gebruikt. Na 
aankomst op Zwolle stapte ik net als de dames uit en kon ik zien wat voor vlees ik in de kuip had. 
Beide dames waren al op geruime leeftijd en zo te zien waren de kreukelzones ook al aardig gebruikt.  
Ik verwachtte parelcolliers en bontjassen, maar zag tot mijn schrik dat beide geheel gehuld waren in 
Human Nature kledij. Terstond zakte mijn HN broek af.  
Kortom, ga je of wil je op reis, doe altijd een riem om.  
 
Groeten van Ko 
 
 

 
 
Heren Neosenioren  

500 meter 38,06  Luc Heine  20/01/19 Heerenveen 

  37,90  Luc Heine  21/12/19 Heerenveen 

 

1500 meter 1;53,30  Luc Heine  01/10/17 Inzell 

  1;52,79  Luc Heine  21/12/19 Heerenveen 

 

3000 meter 4;01,81  Luc Heine  22/01/19 Erfurt 

  3;57,88  Luc Heine  21/12/19 Heerenveen 

 

 

Dames Senioren  

700 meter 1;07,83  Esther Pletting  27/10/18 Haarlem 

  1;07,65  Esther Pletting  17/11/19 Haarlem 
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nk de Ruiter             1.40.27 

   
  

 
 
 
 

        Gerrit van Assendelftstraat 3 
       1961NH Heemskerk 
 
        Tel 0251-232813 

 

 
 
 

 

De Trompet 2850 
1967 DD  HEEMSKERK 
Tel. 0251-248844 
www.nelis.nl 
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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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21 januari 

200 km 
Chris Niele     8.37.58 

 
29 januari 

200 km 
Willem van den Brink    8.04.02 
Marjon de Wit     8.26.37 
Cees Nelis     9.17.46 
Fob Fiddelaar    9.18.33 
Matthy van Klaveren    9.33.09 
Peter Kolthoff   10.55.49 
Käthe van Leijen  10.55.49 
Melis Schaap   11.12.58 
 
112,50 km 
Cor Winkel     5.14.33 
 
100 km 
Arjan Dekker     4.41.04 
Peter Vessies     4.55.22 
Freek Hillebrand    5.31.55 
Cor Enthoven     5.34.18 
 

31 januari 

200 km 
Willem van den Brink  7.51.03 
Cor Winkel   9.16.44 

105 km 
Cor Enthoven   5.20.40 
Peter Vessies   5.37.35 

 

 

Van links naar rechts: Arjan Dekker, Peter Vessies,  
Rob Fiddelaar, Matthy van Klaveren, Willem van den Brink,  
Cor Enthoven en Cor Winkel. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008199453395&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCMp6a1ntOLM-ZOd6FtFfg1a1QYzKL8Y6U2rLm4vRZIsb3vdyFp7Q93NSq2VF2GdzedW3RhChw9nbEm&dti=183558331744597&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012408453385&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDtedBRa3TcqrZgmtUH5Wh17nXOjTfZL3tlmE7zUmeAlHQE5uAqvt7E9lfRL58J9ovEV1qdzUz38BeB&dti=183558331744597&hc_location=group
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LANGEBAAN SEIZOEN 2019/2020 
Haarlem, 15 december  500 700 1000   
David Brouwer HPA 52,28 PR 1;17,09 PR    
Daniël Brouwer HPA 52,81 1;20,85 PR    
Jaap Zonneveld HB2 47,33 PR  DNF   
Mieke Heine DMA 55,95  1;49,34   
Tjarko van der Pol HSB 56,91  1;50,09   
Eveline Krom DC1 58,19 PR  2;04,45 PR   
Tessa Veldhuijs DC1 1;10,84  2;38,22 PR   
       
Heerenveen, 15 december 5000     
Luc Heine HN3 7;02,71     
       
Jan van Gennip Toernooi       
Haarlem, 21 december  100 300    
David Brouwer HPA 13,39 32,11 PR    
Zoë Verhagen DPC 17,65 50,63    
       
Gewestelijke wedstrijd pupillen A      
Utrecht, 21 december  300 500    
Daniël Brouwer HPA 32,39 PR 52,43    
       
Heerenveen, 21 december 500 1500 3000   
Luc Heine HN3 37,90 CR 1;52,79 CR 3;57,88 CR   
Maartje Heine DN2 44,20 PR 2;15,11 PR 4;47,74 PR   
Mieke Heine DMA 52,04 2,33,79 5;30,56 PR   
       
Oliebollentoernooi       
Haarlem, 28 december  100 500 1000 1500  
Eveline Krom DC1 14,98 PR  2;09,53   
Mieke Heine DMA  55,38  2;45,42  
       
Haarlem, 29 december  500 1000 1500 3000  
Eveline Krom DC1 1;02,51  3;18,78   
Mieke Heine DMA  1;46,88  5;47,28  
       
Frillensee Cup       
Inzell, 4 januari  500 3000    
Luc Heine HN3 37,98 3;58,95    
 
Inzell, 5 januari 

 500 1500    

Luc Heine HN3 37,86 CR 1;53,59    
       
Haarlem, 5 januari  500 1000 1500 3000  
Eveline Krom DC1 58,91  3;06,10 PR   
David Brouwer HPA 52,51 DQ    
Daniël Brouwer HPA 58,72 2;03,49    
Mieke Heine DMA 54,90  2;42,58   
Arjan Dekker HMA 52,62   6;11,64  
       
Haarlem, 11 januari  500 500 1500   
Eveline Krom DC1 1;00,08 58,48    
Dennis Niesten HSB 44,49  2;20,02   
       
Rabo Holland Cup 4 / Gruno Bokaal     
Groningen, 11 januari  500 5000    
Luc Heine HN3 38,56 6;58,78    
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Groningen 12 januari  1500 10000    
Luc Heine HN3 1;56,08 DQ    
 
Haarlem, 18 januari 

 100 300 500   

Maartje Heine DN2 12,71 PR 29,90 PR 46,42   
       
Haarlem, 2 februari  1500 3000 5000   
Daniël Brouwer HPA 2;53,56     
David Brouwer HPA 2;55,67     
Eveline Krom DC1 3;05,33     
Jos Niesten HMA  4;47,42 HT    
Simon Wijte HSB  4;51,85    
Jaap Zonneveld HB2  5;17,24    
Tjarko van der Pol HSB  5;38,53    
Mieke Heine DMA  5;40,44    
Maartje Heine DN2   8;32,02 CR   
       
Rabo Holland Cup 5      
Alkmaar, 8 februari  1500     
Luc Heine HN3 1;56,33     
       
Kees Jongert Bokaal       
Haarlem, 15 februari  500 1000 1500 3000 5000 
Daniël Brouwer HPA 52,39 1;50,70 PR    
Eveline Krom DC1 1;00,95 2;03,66 PR    
David Brouwer HPA 53,50 1;54,24    
Merel Pletting DB2 DNS 2;02,72    
Luc Heine HN3 39,57 1;18,74    
Stijn Pletting HB1 56,51  3;46,41 PRFL  
Maartje Heine DN1 46,31  2;27,64   
Esther Pletting DSA 49,21  2;33,07   
Ronald Pletting HMA 50,61   4;56,96  
Simon Wijte HSB   2;19,20   
Tristan Hagen HN1     8;24,54 
  Teamsprint     
Luc Heine HN3 3;19,07     
Tristan Hagen HN1      
Wesley Hollenberg HN1      
       
Haarlem, 16 februari  500 3000    
Zoë Verhagen DPC 1;17,11     
Tjarko van der Pol HSB 52,59 5;36,61    
       
Haarlem, 22 februari  500 1000 1500   
Jaap Zonneveld HB2 47,75 1;34,87 PR    
Eveline Krom DC1 1;08,66 FL 1;58,69 PR    
Tjarko van der Pol HSB 52,69  2;39,37   
       
Rabo Holland Cup Finale / NK afstanden Neo-Senioren    
Enschede, 29 februari       
Luc Heine HN3 1;55,48 (14)     
       
Open Haarlemse Kampioenschappen (Vierkamp)    
Haarlem, 29 februari  500 1500    
Eveline Krom DC1 57,00 PR 2;58,17 PR    
Simon Wijte HSB 44,09 2;15,27    
Jaap Zonneveld HB2 47,55 2;21,61 PR    
Tjarko van der Pol HSB 49,89 2;29,01 PR 
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Haarlem, 1 maart 

 500 1000 3000   

Eveline Krom DC1  1;56,33 HT 6;18,81   
Simon Wijte HSB  1;28,20 5;01,31   
Jaap Zonneveld HB2  1;33,56 PR 5;14,39 PR   
Tjarko van der Pol HSB  1;40,55 5;27,57 PR   
Mieke Heine DMA 54,34  5;50,23   
       
Heerenveen, 1 maart  500 1000    
Maartje Heine DN1 44,20 PR 1;27,24 PR    
       
St. Zaanstreek Clubkampioenschap     
Haarlem, 8 maart  500 1500    
Maartje Heine DN1 44,89 2;15,46 HT    
       
FISU World University Speed Skating Championship     
Amsterdam, 11 maart  1500     
Luc Heine HN3 2;03,26     
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
MARATHON SEIZOEN 2019/2020 
 
NK marathon d.d. 1 januari 2020 Enschede 
54e Axel Koopman 
 
Marathoncup 9 d.d. 4 januari 2020 Heerenveen 
50e Axel Koopman 
 
Baancompetitie d.d. 6 januari 2020 
Categorie 1  
  8e Tristan Hagen (6e C) 
12e Jos Niesten (4e Master) 
15e Ronald Pletting (6e Master) 

 
Categorie 2 
11e Erwin de Vries 
24e Martin Huisman 
25e Theo van Lieshout 
 
Marathoncup 10 d.d. 11 januari 2020 Groningen 
37e Axel Koopman 
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Baancompetie d.d. 13 januari 2020 
Categorie 3 
16e Andre Broere 
17e John Kapaan 
28e Astrid Borst 
37 e Stephan Ottenhoff 
 
Categorie 4 
  1e Andre Starreveld 
16e Rem Bakker 
17e Mark Andringa 
18e Willem v.d. Brink 
 
Categorie 5 
  7e Evert van Rijt 
  8e Arno de Ruijter 
10e Rob Fiddelaar 
17e Kees Brasser 
 
Zesbanentoernooi d.d. 15 januari 2020 Amsterdam 
M 
18e Jos Niesten 
25e Ronald Pletting 
42e Anthonie Luijendijk 
 
C 
26e Tristan Hagen 
 
Marathoncup 11 d.d. 18 januari 2020 Amsterdam 
30e Axel Koopman 
 
Zesbanentoernooi d.d. 19 januari 2020 Haarlem 
M 
15e Jos Niesten 
27e Ronald Pletting 
42e Anthonie Luijendijk 
 
C 
26e Tristan Hagen 
 
Baancompetitie d.d. 20 januari 2020 
Categorie 1  
12e Jos Niesten (3e master) 
13e Ronald Pletting (4e master) 
17e 6e Anthonie Luijendijk (6e master) 
18e Tristan Hagen (11e C) 
 
Categorie 2 
10e Erwin de Vries 
21e Martin Huisman 
 
Grandprix 1 Weissensee d.d. 23 januari 2020  
59e Axel Koopman 
 
Baancompetie d.d. 27 januari 2020 
Categorie 3 
22e Astrid Borst 
31e John Kapaan 
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Categorie 4 
  5e Andre Starreveld 
10e Mark Andringa 
11e Rem Bakker 
 
Categorie 5 
  4e Frans van Rijt 
  6e Evert van Rijt 
10e Arno de Ruijter 
18e Kees Brasser 
 
ONK Weissensee d.d. 25 januari 2020 
106e Axel Koopman 
 
Grandprix 2 Weissensee d.d. 27 januari 2020 
44e Axel Koopman 
 
Zesbanentoernooi d.d. 1 februari 2020 Den Haag 
M 
12e Jos Niesten 
15e Ronald Pletting 
20e Anthonie Luijendijk 
 
Baancompetitie d.d. 3 februari 2020 
Categorie 1  
  5e Tristan Hagen 
12e Jos Niesten (3e master) 
16e Ronald Pletting (6e master) 
 
Categorie 2 
20e Martin Huisman 
 
ONK masters Biddinghuizen d.d. 7 februari 2020 
M40 12e Jos Niesten 
 
Marathoncup 12 d.d. 8 februari 2020 Hoorn 
24e Axel Koopman 
 
Baancompetie d.d. 10 februari 2020 
Categorie 3 
29e Astrid Borst 
 
Categorie 4 
  7e Andre Starreveld 
13e Mark Andringa 
15e Willem v.d. Brink 
17e Rem Bakker 
 
Categorie 5 
  3e Frans van Rijt 
11e Rob Fiddelaar 
13e Arno de Ruijter 
18e Kees Brasser 
19e Evert van Rijt 
 
Marathoncup 13 d.d. 15 februari 2020 Tilburg 
18e Axel Koopman 
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Baancompetitie d.d. 17 februari 2020 
Categorie 1  
10e Tristan Hagen 
15e Ronald Pletting (6e master) 
 
Categorie 2 
12e Martin Huisman 
20e Theo van Lieshout 
 
Grandprix 4 Lulea Zweden d.d. 20 februari 2020  
42e Axel Koopman 
 
Grandprix 5 Lulea d.d. 22 februari 2020 
30e Axel Koopman 
 
Grandprix finale Lulea d.d. 23 februari 2020 
30e Axel Koopman 
 
Zesbanentoernooi d.d. 23 februari 2020 Alkmaar 
M 
13e Ronald Pletting 
 
C 
29e Tristan Hagen 
 
Baancompetie d.d. 24 februari 2020 
Categorie 3 
  9e John Kapaan 
27e Andre Broere 
34e Astrid Borst 
 
Categorie 4 
  5e Andre Starreveld 
  7e Willem v.d. Brink 
15e Rem Bakker 
16e Mark Andringa 
 
Categorie 5 
  2e Arno de Ruijter 
  6e Frans van Rijt 
  7e Evert van Rijt 
10e Rob Fiddelaar 
17e Kees Brasser 
 
Zesbanentoernooi d.d. 29 februari 2020 Hoorn 
M 
17e Jos Niesten 
21e Ronald Pletting 
 
Marathoncup 14 d.d. 29 februari 2020 Leeuwarden 
28e Axel Koopman 
 
Baancompetitie d.d. 2 maart 2020 
Categorie 1  
11e Jos Niesten (4e master) 
16e Tristan Hagen 
17e Ronald Pletting (7e master) 
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Categorie 2 
18e Martin Huisman 
20e Theo van Lieshout 
 
Zesbanentoernooi d.d. 7 maart 2020 Den Haag 
M 
17e Jos Niesten 
18e Ronald Pletting 
 
Eindklassement baancompetitie 
Categorie 1 
12e Tristan Hagen 
14e Jos Niesten (4e master) 
24e Ronald Pletting (10e master) 
 
Categorie 2 
  6e Erwin de Vries 
29e Martin Huisman 
 
Categorie 3 
27e John Kapaan 
39e Astrid Borst 
 
Categorie 4 
  5e Andre Starreveld 
14e Mark Andringa 
15e Willem v.d. Brink 
16e Benedikt Overtoom 
20e Rem Bakker 
25e Chris Niele 
 
Categorie 5 
  4e Frans van Rijt 
  9e Evert van Rijt 
10e Arno de Ruijter 
11e Rob Fiddelaar 
20e Duco Luijt 
27e Kees Brasser 
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Kampioenschap van Haarlem d.d. 9 maart 2020 
15e Jos Niesten 
25e Ronald Pletting 
31e Theo van Lieshout 
39e Martin Huisman 
43e Frans van Rijt 
51e Evert van Rijt 
55e Mark Andringa 
75e Andre Broere 
85e Tristan Hagen 
 
 

 

WUC; WK VOOR STUDENTEN 
Luc Heine startte op 11 maart op de 1500 meter bij het WUC, het WK voor studenten. Dit werd 
gehouden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. De weersomstandigheden waren goed. Zonnetje, 
maar wel veel wind en zacht ijs. In rit 3 was het zover. De start was goed, het verval volgens het 
boekje, maar alles eigenlijk een seconde te langzaam. Met een tijd van 2.03.26 eindigde Luc helaas 
op de laatste plek. Dat was even stevig balen, maar het vizier werd al snel op dag twee gericht.  
Op 12 maart deed Luc met ploeggenoten Viktor Ramler en Roel Boek in de teampersuit een gooi naar 
de wereldtitel.  
Na het teleurstellende begin, was de knop weer om bij Luc. Samen met zijn ploeggenoten Viktor en 
Roel, was hij klaar voor de ploegenachtervolging, die op 12 maart in het winderig Amsterdam op het 
programma stond. Op papier had Nederland de minste kans op het podium, maar de jongens hebben 

geknokt. Dat leidde naar de derde plek         ; slechts twee tiende van nummer twee. Dat was even 

balen, maar op het podium was daar niets meer van te merken. Een mooie afsluiting van het seizoen. 

Toch mooi een derde plaats op een WK!              

Top gedaan mannen!            

 
 

 
 
Op de derde dag van het WUH had Luc ook nog kansen gehad, maar door de uitbraak van het 
coronavirus is de derde wedstrijddag vervallen.  
 
Via onderstaande link kan je een reportage van NH Nieuws bekijken met een interview met Luc. 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/263539/nederlands-trio-wint-ploegenachtervolging-vrouwen-russen-
beste-mannen?fbclid=IwAR2Aa8AHs4PIKmDhOfz1fA8mfdr8RJXMM6Wp1N09i8sEL1MNsg6etIEz2jE  
 

https://www.facebook.com/luc.heine?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARASsYCRApd67MUxFYBWXv2hdVC1IA9oZ4855lt5Gt7t8Ww9ljuDuv352aicyR-GvH1WtX8sHz80B0Ew&dti=183558331744597&hc_location=group
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/263539/nederlands-trio-wint-ploegenachtervolging-vrouwen-russen-beste-mannen?fbclid=IwAR2Aa8AHs4PIKmDhOfz1fA8mfdr8RJXMM6Wp1N09i8sEL1MNsg6etIEz2jE
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/263539/nederlands-trio-wint-ploegenachtervolging-vrouwen-russen-beste-mannen?fbclid=IwAR2Aa8AHs4PIKmDhOfz1fA8mfdr8RJXMM6Wp1N09i8sEL1MNsg6etIEz2jE
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Matthy van Klaveren met Margot Boer gekiekt 
 
 

 
 
Schaatsen voor sporters met een beperking is in 1995 opgestart door Arie ten Wolde van 
Timmerfabriek ten Wolde in Vijfhuizen. Dit evenement is uit gegroeid tot een vaste traditie aan het 
einde van het schaatsseizoen. De 26e LLTT is geschaatst voor een nieuwe rolstoelbus voor  
Ricardo de Wit. 
 
Ricardo de Wit uit Vijfhuizen is 35 jaar oud en is als gevolg van een aneurysma nierpatiënt geworden 
waardoor hij drie keer per week moet dialyseren in het ziekenhuis. Hierbij komt, dat hij een 
dwarslaesie heeft overgehouden aan een operatie. Sinds vijf jaar zit deze jongeman in een rolstoel en 
ondergaat hij jaarlijks operaties om verslechtering van zijn situatie te voorkomen.  
Voor gezonde mensen is het vanzelfsprekend om op de fiets te stappen voor boodschappen, om 
‘spontaan’ bij vrienden of familie op bezoek te gaan. Helaas is dit voor Ricardo de Wit niet het geval. 
Hij brengt veel tijd door met de dialyse en als hij boodschappen wil doen, een bezoek wil brengen aan 
familie of gewoon even naar het strand of bos wil, dan is hij afhankelijk van een chauffeur die hem in 
een aparte rolstoelbus kan verplaatsen. Een aneurysma (een verwijding in een deel van het 
vatenstelsel) kan iedereen overkomen. De gevolgen hiervan kunnen dodelijk zijn. Ricardo heeft de 
gevolgen overleefd, echter is zijn leven niet meer wat hij gewend was. Eenvoudige dingen, zoals 
boodschappen doen, een frisse neus halen of even bij familie op bezoek is niet vanzelfsprekend. Door 
zijn dwarslaesie en rolstoel is hij afhankelijk van anderen om zich te verplaatsen. Een rolstoelbus zou 
hem deze vrijheid kunnen teruggeven. 
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Schaatsvereniging Mooie Nel en Vijfhuizen Schaatst gunnen Ricardo de vrijheden die anderen ook 
hebben. Daarom stapten zij op zondag 1 maart voor hem op het ijs en reden zij gesponsord hun 
rondjes, zodat hij binnenkort een rolstoelbus kan aanschaffen! 
 
De start was om 09.45 uur. Je kon kiezen uit 50, 100, 150 of meer ronden. 
De tocht eindigde om 13.45 uur. Om 14.00 uur werd het resultaat van de gezamenlijke inspanning 
bekend gemaakt en de cheque uitgereikt aan Ricardo. 

Het bedrag dat werd opgehaald met de LLTT is € 7.843 👍💪 

 
Een aantal diesels van Kees Jongert reed ook mee. 

De KJ-ers reden samen 1.768 rondjes💪👏👏 individueel was de score: 

Käthe van Leijen   150 
Peter Kolthof    150 
De dames van Van Balen    50 
Arjan Dekker    151 
Cor Winkel   259 
Peter Vessies    200 
Rob Fiddelaar    250 
Anoek Nieuwland     55 
Stephan Ottenhof   100 
Chris Niele    153 
Willem van de Brink   250 
De Brouwerbroers     50 
 
 

 
 
 
Ricardo de Wit krijgt de cheque uitgereikt 
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De gebroeders Brouwer na hun deelname aan de 
Lastige Lijven Toer Tocht. Beiden reden 50 rondjes. 
Toppers!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op de voorgrond Käthe van Leijen.  
In de binnenbaan Willem van den Brink (op 
kop) met Chris Niele in het zoggie. 
  

Rob Fiddelaar op kop van het 
peloton met in zijn kielzog  
Arjan Dekker,  
Willem van den Brink en  
Chris Niele.  
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WIE REED DE MEESTE RONDJES? 
Op de site www.vinksite.com/MeesteRonden.htm? wordt per ijsbaan bijgehouden hoeveel ronden alle 
schaatsers per seizoen rijden. De redactie heeft de eindstanden bekeken voor de ijsbanen in 
Haarlem, Alkmaar, Amsterdam en Hoorn. De Kees Jongertleden hebben flink wat kilometers gemaakt!  
Op de volgende bladzijde een overzicht van de kilometervreters van Kees Jongert. Misschien mis je 
jouw naam. Dat komt omdat niet alle namen van de transponders duidelijk leiden naar een KJ-rijder. 
Sommige transponders staan met een nummer in de lijst vermeld en niet met de naam van de rijder.     
 

Halverwege; er wordt gedweild en 
er is tijd voor een versnapering. 

Käthe van Leijen (rechts) met 
daarachter Anouk Nieuwland 
en in het KJ-pak Peter Vessies. 

http://www.vinksite.com/MeesteRonden.htm
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Eindstand Haarlem 
 
Plaats Naam   Aantal ronden 
    6 Corzznorrr Winkel 7335 
  49 Chris Niele  3985 
  55 Evert van Rijt  3826 
  79 Frans van Rijt  3355 
  81 Rob Fiddelaar  3289 
125 Jos junior  2815 
164 John Kapaan  2516 
220 Mark Andringa  1999 
222 Arno de Ruijter  2214 
236 Plett   2134 
414 BLEEKER  1549 
496 Axel   1311 (zie ook Alkmaar en Amsterdam) * 
582 Luc Heine  1140 (zie ook Alkmaar) * 
684 Benedikt  931 
727 Willem van den Brink 844 (zie ook Alkmaar) 
 
Eindstand Alkmaar 
 
Plaats Naam   Aantal ronden 
    6 Marjon de Wit  5100 (+ 141 in Hoorn gereden) 
  29 Freek Hillebrand 3341 
180 Peter van Vuuren 1562 
192 Axel    1508 * 
237 Willem van den Brink 1204 
571 Luc Heine    582 * 
 
Eindstand Amsterdam 
 
Plaats Naam   Aantal ronden 
304 Axel     912 * 
 

* De aantallen van Luc en Axel zijn niet compleet.Geen idee waar zij overal rijden      . 

 
 
DE KJ TOP 3: 
 
1 Corzznorrr Winkel 7335 
2 Marjon de Wit  5241 
3 Chris Niele  3985 
  

 

 

Goede zomer voor iedereen! 

Houd afstand #stayhealthyandsafe! 

<……….………………1,5 meter …………….…………> 
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