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Deze keer gelukkig weer een papieren versie ondanks 
het coronavirus dat nog steeds ons dagelijks leven 
beheerst. Laten wij hopen dat de recent  
uitgevonden vaccins voldoende gaan werken en dat het  
virus in 2021 kan worden geëlimineerd. Maar tot het 
zover is moeten wij er maar het beste van zien te maken.  
 
Sporten kan gelukkig nog, zij het aangepast. De ijsbanen 
draaien op halve kracht qua bezoekersaantallen. Dit heeft 
ook gevolgen voor de trainende leden van onze club.  
In overleg met de veiligheidsregio, de directie van de 
ijsbaan en onze baanvereniging kan er worden 
geschaatst. Trainingsuren werden ingekort en 
verschoven. Met name Ineke (ledensecretaris) en Astrid 

(technische commissie) hadden er veel werk aan om dit allemaal in goede banen te leiden. Maar het is   
ze gelukt met medewerking van de trainers en leden. Dit geldt ook voor het jeugdschaatsen. Henk en 
Maartje moesten steeds weer nieuwe maatregelen treffen om het jeugdschaatsen op de 
zaterdagochtenden mogelijk te maken. Hier zijn ze glansrijk in geslaagd. Gedurende 12 zaterdagen 
schaatsen 90 kinderen onder begeleiding van trainers van Kees Jongert op de ijsbaan in Haarlem. De 
animo onder de kinderen om te schaatsen was zelfs zo groot dat er een opnamestop kwam vanwege het 
aantal beschikbare begeleiders.                               
 
Helaas hebben wij het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van verschillende (club)mensen:          
Piet Beentjes, lid en sponsor van onze ijsclub. Piet heeft er keihard voor geknokt om zijn ziekte te  
overwinnen. Even leek het ernaar uit te zien dat het hem zou lukken, maar helaas het mocht niet  
zo zijn. Piet overleed op 10 april en is 73 jaar oud geworden. Wij zullen Piet blijven herinneren als  
een hardwerkende man, die altijd bereid was om ons te helpen. Ieder jaar met  z’n allen in zijn  
vrachtwagen naar de mountainbikewedstrijd Egmond Pier Egmond. Piet vond het geweldig en hij  
genoot er zichtbaar van. Ook voor de bouw van ons clubhuis heeft Piet menig transport  
gedaan en niet te vergeten zijn hulp in de keuken als de baan tijdens natuurijs open was. Altijd  
gezellig en bereid om ons te helpen. Wij zullen Piet missen en wij wensen zijn vrouw Anneke en haar  
kinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.   
                                                                         
Betty, de vriendin van ons lid Eduard de Vilder, is op 20 juli na een langdurig ziekbed overleden. Zij  
was al een aantal jaren ziek en Eduard heeft haar tot het einde toe begeleid. Heel jammer dat zij haar 
ziekte niet kon overwinnen. Eduard veel sterkte.   
                                                                                               
Frank Verbrugge, oud-bestuurder en erelid van onze vereniging, is op 1 augustus op 85- jarige  
leeftijd overleden. Frank zijn gezondheid liep de laatste jaren steeds verder achteruit. Tot op 
vergevorderde leeftijd is Frank blijven sporten. Fietsen, schaatsen en in het verleden ook motorcrossen 
waren zijn sporten. Frank wilde het liefst altijd wedstrijden rijden. Met een wedstrijdnummer op zijn rug 
was hij in zijn element. Frank deed mee aan wielerwedstrijden in de omgeving, strandraces op zijn 
mountainbike en langebaan- en marathonschaatswedstrijden. Heel veel jaren zat Frank in het bestuur 
van KJ en heeft hij als redacteur ons clubblad De Doorloper verzorgd. Frank was een prettig mens, die 
veel mooie verhalen over zijn sporten kon vertellen. Veel leden brachten een laatste groet aan Frank.  
Wij wensen zijn vrouw Hanna heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.  
                                                                                                                                        
Op 7 oktober kreeg ik via Wil Wijte te horen dat zijn zwager Kees van Bilderbeek op 66- jarige leeftijd 
toch nog plotseling was overleden. Kees was al geruime tijd ziek en wist dat hij zijn ziekte niet kon  
overwinnen. Kees, de man van ons lid Marjan Wijte, was sponsor van onze club en een geziene man  
bij onze vereniging. Kees is veel te jong gestorven. Wij wensen Marjan veel sterkte.                                  
 
Ja, en dan is er ook nog ingebroken in ons clubgebouw. Ook erg, zal je denken, maar dit zijn ‘maar’  
materiële zaken en daar komen wij wel weer overheen. Het blijft wel vervelend en wij voelden ons  
daar achter het hek en de sloot nog wel zo veilig. Ondertussen zijn er nog meer maatregelen  
genomen om het gebouw te beveiligen. De verzekering dekt een deel van de schade en wij zorgen  
ervoor dat alles weer wordt hersteld.  
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Zoals bekend ging de ledenvergadering dit jaar vanwege corona niet door. De financiën zijn door de  
kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden. In periodieke bestuurswisselingen wordt voorzien.  
 
Over de aanleg van de skeelerbaan zijn geen nieuwe vorderingen te melden.                                          
 
Onze ijsmeester Cor heeft op 12 november de pomp weer aangezet om de baan onder water te  
brengen. Het is dubbel spannend dit seizoen. Wat doet corona en wat doet de winter. Die twee  
kunnen elkaar lelijk in de weg zitten. Afwachten maar, het zijn allemaal dagkoersen. Ik wens iedereen, 
ondanks alles, goede feestdagen. Let op elkaar en blijf gezond. Het zal een keer beter worden.   
Groeten, 
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    13 februari; Kees Jongertbokaal (onder voorbehoud)      
 
 

 
 

 

Peter Savenije, een hele trouwe dinsdagavondrecreant, kwam ongelukkig ten val en brak zijn schouder. 
Schaatsen zit er dit seizoen niet in. Hij kreeg een bloemetje met beterschapswensen. Hugo de Groot, uit 
de trainingsgroep van Jan Berkhout, is tijdens het schaatsen gevallen en hield hier een gebroken heup 
aan over. Jan zocht hem op met bloemen en beterschapswensen van de club.  
 
 

 
Het begon allemaal met een vroegtijdig einde van het schaatsseizoen op vrijdag 13 maart jl. 
De landelijke richtlijnen en adviezen van de KNSB en NOC NSF lagen ten grondslag aan dit besluit. 
De verspreiding van het coronavirus moet zoveel mogelijk worden beperkt.  
Op naar volgend seizoen dan maar… 
En dat seizoen is nu gestart en hoe? 
In augustus werd bekend gemaakt dat er weer geschaatst kon worden vanaf eind september. Per 
trainingsuur mogen er maximaal 249 rijders de baan op. Dat is mooi! Kunnen we onze leden blij maken. 
Er wordt door de baancommissie en ijsbaan hard gewerkt aan protocollen die moeten bereiken dat er 
buiten het ijs om voldoende afstand van 1,5 meter kan worden gehouden. Maar dan kunnen we wel 
schaatsen. Yeah! 
 
Alle protocollen zijn klaar en worden op de website van de baancommissie geplaatst. 
Nu taak aan de verenigingen om dit alles onder de aandacht te brengen van onze trainers en leden, 
zodat we allemaal veilig het ijs op kunnen vanaf maandag 26 september. Voor onze rijders/sters op 
dinsdagochtend en dinsdagavond zijn kaartjes gemaakt met het logo van KJ erop die iedereen kan tonen 
bij de kassa. Zo hoeft er geen tijdslot te worden gereserveerd. Heel fijn.  

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
mailto:duingoedhart@ziggo.nl
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Elke vereniging heeft een verenigingscoronacoördinator en daarnaast per wedstrijdtrainingsuur een 
toezichthouder die ervoor zorgt dat alle rijders/sters zich houden aan de regels en zich naar hun eigen 
club omkleedplaats & ijsopgang begeven. Want ja, kleedkamers zijn gesloten. De KJ omkleedplek en 
ijsopgang is aan de overkant van de ijsbaan. Dus we hebben gelijk een wandelingetje, want het is 
eenrichtingsverkeer op de ijsbaan (met de klok mee). En ook best handig aangezien wij daar ook altijd 
starten met de trainingen. 
 
 

 
 
Coronaproof training van Roy. 
 
 

 
 
Coronaproof koffie na afloop, helaas was dit snel verleden tijd.  
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Alles begint gelukkig en iedereen had er zin in.  
Trainingen, maar ook marathons en langebaanwedstrijden.  
Tot het weekend van 13 oktober jl. Wedstrijden worden  
afgelast, in ieder geval voor vier weken, de bezetting van 
de trainingsuren moet terug van 249 naar 125, er moet  
individueel worden geschaatst en trainers mogen aan  
kleine groepjes van maximaal vier rijders instructie geven. 
Er moet dus worden geschoven met trainingsgroepen naar  
marathontijd (maandag 21.30 uur) en naar de zondag  
18.30 uur. Na overleg met de trainers en onze leden,  
geven we terug aan de baanvereniging dat onze rijders  
van H3 kunnen schuiven naar 21.30 uur en dat wij  
H2 en H4 zo laten. Baanvereniging blij met deze  
verschuiving en dank aan trainers en rijders van H3  
hiervoor. Ondanks dat we geen treintje meer mogen  
rijden, verlopen de trainingen goed, al blijft het natuurlijk 
 wel een uitdaging om altijd maar alleen rond te rijden en  
niet even gezellig een paar rondjes samen of socializen.  
Blijf volhouden en blijf gezond! 
 
 
Astrid de Graaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De coronapandemie had natuurlijk ook gevolgen 
voor het bijeenkomen van het klussenteam.  
Sinds afgelopen maart kunnen we niet meer 
iedere eerste donderdag van de maand aan de 
klus. Afgelopen zomer leek het weer de goede 
kant op te gaan, zodat we de eerste donderdag in 
september voor het eerst weer bij elkaar waren 
voor een bakkie, en Jos op deze bijzondere 
donderdag (geen paardenkoers in Heemskerk) het 
eerste deuntje had ingezet. In oktober ging het 
weer de verkeerde kant op met het aantal 
coronabesmettingen en ging het clubhuis weer op 
slot. Hoe hebben we het onderhoud dan het 
afgelopen jaar geregeld? Eigenlijk door er zelf wat 
vaker heen te gaan en af en toe in heel klein 
comité wat zaken uit te voeren. Doordat er geen 
activiteiten in het clubhuis zijn, is er minder 
schoonmaak werk. Deze zomer is regelmatig het  
gras gemaaid en werd onkruid verwijderd door mij  
of Jos. Met Hans Kuijl een aantal malen de  
machines laten draaien en het houtwerk van de  
kopgevels schoongemaakt en in nieuwe beits gezet. 
 
 

Gevel na het schoonmaken en schuren. 
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Zo kan het weer een paar jaartjes mee. 
 
Afgelopen zomer heeft Peter Welp een buitenkraan aangebracht. 

En dan was er deze zomer nog de inbraak.  
Het dievengilde had de buitenlampen die boven de  
deuren hangen zwart gespoten, zodat ze in het  
donker hun gang konden gaan. Grote gaten in de  
buitendeur van de bijkeuken geboord om zich  
toegang te verschaffen. Kortsluiting veroorzaakt  
zodat het doorbellen van de alarminstallatie niet  
meer functioneerde (is inmiddels zodanig veranderd  
dat dit niet meer door kortsluiting kan worden  
gesaboteerd). De sirenemelder van de alarm- 
installatie is van de wand gerukt zodat ze in alle  
stilte met hun actie verder konden gaan. Resultaat:  
geluidsinstallatie, beamer, AED, grasmaaier,  
drankvoorraad wijn en bier gestolen, schade aan  
deuren, sloten, alarminstallatie en bekabelingen. 
Al met al een fors bedrag aan schade. 

Inmiddels is de schade aan de deur weer hersteld  
en is er een extra beveiliging aangebracht, zo ook  
op de andere deuren van het magazijn. Samen  
met Nico nieuwe bekabeling aangelegd voor de  
nieuwe geluidinstallatie; deze is half november  
door M-SOUND geplaatst. 
 
In de cameramast is een nieuwe LED buitenlamp  
opgehangen die in het donker ook permanent brandt  
zodat het clubhuis nog wat meer in het licht staat. 
 
Half november zet ik de baan onder water en dan maar hopen dat de pandemie gauw overgaat  
want het zal ons toch niet gebeuren dat we deze winter een mooie plaat ijs hebben en niet open  
kunnen gaan!!!!!!!! 
 
Cor E  
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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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Beste KJ’ers, 
 
Zitten jullie goed in jullie ‘bubbel’? Nou, ik wel. Ik stond begin januari even op de weegschaal en 
gezien de uitslag heb ik mij dit jaar voorgenomen om vijf kilo af te vallen. Ik ben goed op weg, nog  
15 te gaan. Nog ff en de 1,5 meter afstand houden is geen punt meer. Verder is het nogal saai met al 
die ophokplicht en zo. Ik heb nu wel voldoende tijd om herinneringen op te halen.  
Zo ging ik samen met m’n wederhelft al ruim vóór de coronacrisis weer eens met de trein naar het 
oosten des lands. Meestal gaat onze voorkeur naar een stiltecoupé uit. Lekker dromerig voor het raam 
zitten en naar buiten kijken zonder dat je naar een ander z’n geleuter hoeft te luisteren.  
Want er zitten er tussen … De stiltecoupé dus.  
In Almere stappen er twee moeders met vier kinderen in. Twee kinderen gaan aan de andere kant van 
het gangpad naast ons zitten en hebben het nogal druk samen. De moeders zitten voor ons.  
Het duurt ook niet lang of de man, die samen met z’n vrouw schuin tegenover mij zit - ik kon de man 
niet zien - komt als een soort Jan Klaassen direct boven de bank uit en kijkt heel dreigend naar de 
kinderen en zegt; “SSTT, dit is een stiltecoupé!” Zelfs ik schrik er een beetje van.  
De moeders voelen hem al aankomen en zeggen tegen elkaar dat ze wel ergens anders gaan zitten. 
Kinderen zijn nu eenmaal niet allemaal even rustig.  
Na enige tijd komt de conducteur binnen. Een joviale man die voor iedereen wel een leuk woordje 
heeft, als je tenminste een geldig kaartje hebt. Bij Jan Klaassen aangekomen en nadat de kaartjes  
zijn gecontroleerd, vraagt Jan Klaassen met enige stemverheffing om het telefoonnummer van de  
NS-Klantenservice. Hij is namelijk zijn dure pet, ja ja dat moest even worden vermeld, vergeten in de 
vorige trein waarin hij zat en die is op dat ogenblik op weg naar Den Bosch.  
Hij kon ze dan bellen en dan konden zij de conducteur en de machinist van die trein opdracht geven 
om z’n pet te gaan zoeken.  
De conducteur reageerde iets minder joviaal op het nogal dwingende advies, maar zocht toch het 
nummer op.  
Jan Klaassen noteerde het nummer en zodra de conducteur was doorgelopen, ging hij dat nummer 
bellen. Na twee keer in gesprek, althans dat begreep ik uit zijn luidruchtige verslaggeving, had hij 
eindelijk de Klantenservice aan de lijn. Na uitgebreid z’n verhaal te hebben gedaan, beëindigde hij het 
gesprek met de opmerking: “Oh, ik dacht dat ik de Klantenservice aan de lijn had.”  
Misnoegd deed hij Katrijn (laat ik z’n vrouw zo maar noemen) geheel overbodig verslag van het 
gesprek. Sommige mensen hebben namelijk hun telefoon zo hard aan staan dat je het gesprek 
letterlijk kunt volgen. Zeker in een stiltecoupé. Ik zou even ergens anders gaan staan te bellen.  
De Klantenservice zou haar uiterste best doen, maar kon niet garanderen dat de pet zou worden 
gevonden. De slogan ‘Die pet past ons allemaal’ zit bij heel veel mensen nog tussen de oren, en als je 
de pet hebt erboven.  
Afijn je zou denken de rust is weergekeerd. Maar nee hoor, Jan Klaassen haalde een papier met hun 
reisbestemming tevoorschijn en ging Katrijn uitvoerig vertellen wat ze die dag zouden gaan doen.  

Wat een poppenkast 😊. 

De zwaartekracht kreeg inmiddels vat op de mondhoeken van Katrijn. Haar mond begon al aardig op 
een hoefijzer te lijken, met de punten naar beneden wel te verstaan.  
Op een gegeven moment was Katrijn het blijkbaar zat en riep Jan Klaassen tot de orde met een, en ik 
heb het niet gecensureerd, “Houd nou toch eens een tijdje je smoel man!”  
Ze keek mij daarna triomfantelijk aan, zo van: Dat heb ik toch weer ff netjes voor je geregeld!  
Toen wij uitstapten en langs hen liepen, kon ik mij even niet inhouden en zei, ”Fijn he, zo’n stiltecoupé, 
vooral als er geen kinderen zijn.” De vrouw zag ik nog gniffelen.  
 
Ik stel voor, omdat nu in de coronatijd de treinen toch bijna leeg zijn, dat we de aanhangers van 
Viruswaanzin, met hun waanzinnige leider Willem Engel voorop, en als er nog plaats is (en dat is er 
want voor hen geldt dat je geen 1,5 meter afstand hoeft te houden) de overige 
complottheorieroeptoeters in de stiltecoupé’s opsluiten.  
Van Katrijn maken we dan ook een joviale conducteur die gewoon op gezette tijden roept: 
“Houd nou toch eens een tijdje je smoel man!” 
 

 Blijf allen gezond, en jullie weten ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’. 😊 

 
Groeten van Ko 
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DOOR JOS NIESTEN 
 
Ons erelid Frank Verbrugge is op zaterdag 1 augustus overleden. Voor ons allemaal is het een groot 
gemis Frank niet meer onder ons te hebben.  
 
Door het schaatsen leerde ik Frank en Hanna kennen, het 
klikte direct met Lida en mij en ook met onze familie. Ook 
zijn sportvrienden werden familie van Frank en Hanna;  
bij de IJsclub voelden ze zich thuis. 
 
Frank was een fanatiek sporter. Begonnen met de 
motorcross; veel sleutelen natuurlijk, dat lag Frank wel. 
Ook de stuurmanskunst leerde hij bij de cross.  
Dit kwam later van pas bij het wielrennen. 
 
Na de motorcross kwamen het schaatsen en het 
wielrennen. Door mij werden Frank en Hanna snel 
ingeschakeld om te helpen bij het in elkaar zetten van  
het clubblad. Liefst acht keer per jaar en dan ook nog 
uitventen. In 1980 vroeg ik aan Frank om het helemaal  
over te nemen en met behulp van Hanna heeft Frank  
dat maar liefst 31 jaar gedaan. Hij was dan ook 31 jaar 
bestuurslid van Kees Jongert. Natuurlijk deed hij daarin zijn 
zegje en als fotograaf, dat was ook zijn hobby, werd Frank 
overal ingeschakeld. Bij wedstrijden en evenementen kon 
je Frank met zijn toestel langs de baan of het parcours 
vinden. Frank heeft zelfs nog een DOKA gehad om zelf zijn negatieven te ontwikkelen. In 2011 heeft 
Frank zijn taak over-gedragen aan Renée en werd hij benoemd tot erelid van IJsclub Kees Jongert. Hij 
bleef de club trouw en elke eerste donderdag van de maand kwam hij met Louk en Toon om een 
bakkie te doen en de vrijwilligers te motiveren om alles spic en span te maken. 
 
Zijn sportieve prestaties mochten er ook zijn met de motorcross, geen hoofdprijzen, maar hij reed de 
wedstrijden prima uit. Voor het schaatsen moest er natuurlijk worden getraind en dat deden we met 
lopen en fietsen, met een vaste groep van KJ. Eerst langebaanschaatsen en later natuurlijk de 
marathon bij de veteranen. Ook op natuurijs deed Frank mee en zag dat zijn maten streden op de 
voorste linies. Een Elfstedentocht is er nooit van gekomen, dat viel precies in de wintersportvakantie  
Toch is Frank nog Nederlands Kampioen geworden en wel met het baanwielrennen. Dat werd weer 
een nieuwe ontdekking voor Frank. Zelfs aan de cyclecross deden Frank en ik mee. Geweldig vond hij 
dat, door de blubber fietsen. Bij het fietsen heeft Frank toch wel wat blessures opgelopen en hij 
belandde zelfs een paar maanden in het verzorgingshuis in Schagen om te herstellen van een 
gebroken heup. Hij herstelde maar moeizaam, maar ontdekte dat je ook een elektrische MTB kon 
kopen en dat deed hij onmiddellijk. Hij had er plezier in en het gaf hem weer een boost. 
 
Toch zagen we Frank de laatste jaren kwakkelen met zijn gezondheid. Het lichaam deed niet meer 
wat de geest wilde. Stukje bij beetje raakten we Frank kwijt. “Ik heb het altijd koud”, zei hij.  
In december ging het verder bergafwaarts en Frank gaf aan dat hij het wel goed vond zo. Toch kreeg 
hij nog een lichte opleving, maar de laatste weken was het echt op.  
 
Piet en Tiny en Peter en Marieke waren een grote steun voor Frank en Hanna. Zij waren geweldige 
mantelzorgers, niets was hun teveel. Bedankt daarvoor, we verliezen in Frank een geweldige vriend 
en een fijn sportmens. We wensen Hanna, Piet en Tiny, Peter en Marieke heel veel sterkte met het 
verlies van onze Frank. 
 
Rust nu maar uit Frank. 
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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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De Evenementencommissie had zich dit jaar heel anders voorgesteld. We hadden een aantal leuke 
ideeën voor nieuwe activiteiten voor de zomer en het najaar klaar liggen en de vergunning voor de 
Assumburgloop was ook al aangevraagd. 
Toen kwam corona heftiger opzetten dan we met z’n allen hadden gedacht. 
De vergunning voor de Assumburgloop maar weer ingetrokken en de leuke ideeën in de ijskast. 
Tot overmaat van ramp werd ons cluppie ook nog eens slachtoffer van een brute inbraak waar veel 
kostbare goederen werden ontvreemd. 
Met dit verhaal in mijn achterhoofd had ik onze club, net als vorig jaar, weer opgegeven voor de 
Rabobank clubsupport actie.  
Het doel dat ik had opgegeven was een nieuwe AED (ook deze was gestolen). Zonder dit 
levensreddende apparaat vinden wij het als club niet verantwoord om evenementen te organiseren en 
ook tijdens ijsperiodes is een AED onmisbaar. 
Dus met het idee, alle kleine beetjes helpen, verzond ik het inschrijfformulier. 
Afgelopen week viel er een mooie goudkleurige enveloppe bij mij op de mat. 
Daarin trof ik een cheque met daarop de opbrengst van de Rabobank clubsupport actie. 
Geen klein beetje, maar juist een heel mooi bedrag van € 1962,03. 
Goed voor een gloednieuwe AED! 
Dat is toch een mooie opsteker in deze vreemde periode. 
 
Namens de Evenementcommissie, Mieke Heine 
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DOOR JOS NIESTEN 

Cees Lute van 13 maart 1941 was wielrenner, schaatser en trainer. 
Voordat Cees Lute bij IJsclub Kees Jongert training ging geven, had hij al een prachtige carrière 
achter de rug als wielrenner met meer dan 100 overwinningen, maar er waren ook vele 
teleurstellingen. 
Cees was ook een goede schaatser en dat bewees hij in januari 1966 toen hij met overmacht   
kampioen werd bij IJsclub Kees Jongert. Cees was toen ongenaakbaar en in de finale wachtte hij zelfs 
op Bernard Hollebrand, die was gevallen. Kampioen met overmacht. 
In een reportage in het blad WIELERSPORT van 11 augustus 1960 (elders in dit blad) bleek dat Cees 
had gehoopt en ook gedacht mee te mogen doen aan het WK op de Sachsenring in Leipzig en ook de 
OS  in Rome. Ondanks zijn grandioze overwinningen dat jaar was dit voor de keuzeheren geen 
aanleiding om Cees een plaats te geven in de twee oranjeploegen. Na deze desillusie bleef Cees niet 
bij de pakken neerzitten, hij werd er alleen maar feller door en kondigde aan dat hij volgend seizoen 
prof zou worden. 
Zijn raadsman en werkgever was Joop Vooren, een broer van de bekende wielrenner en 
fruithandelaar Arie Vooren. Cees bracht bestellingen rond en stond op de markt in Zaandam als 
medewerker van Joop Vooren. Hij werkte volledig en kon dit combineren met training en het rijden van 
wedstrijden. Dit geheel in tegenstelling tot vooral de Brabantse renners die zich volledig bezig hielden 
met het wielrennen. De kiesheren waren over het algemeen Brabanders en die gaven meestal de 
voorkeur aan de Brabantse renners. 
Cees was 14 jaar toen hij zijn eerste racekarretje bezat; overgenomen van zijn broer Toon voor twee 
tientjes. Hij deed eerst aan turnen en voetballen en was ook een goed schaatser. Het eerste seizoen 
bij BRC Kennemerland reed hij niet zo geweldig want hij moest regelmatig lossen, vooral het 
bochtenwerk bezorgde hem veel moeilijkheden. Eenmaal aspirant geworden ging het steeds beter en 
wist hij drie zeges te boeken. Vooral als nieuweling kwamen zijn capaciteiten steeds beter tot uiting en 
won hij in 1957 zes wedstrijden. 
Omdat in 1957 voor Cees geen eer meer te behalen viel, stapte hij dat jaar al over naar de amateurs. 
Reeds in zijn derde wedstrijd wist Cees in de ronde van Hout in Brabant zijn eerste overwinning te 
boeken. In 1958 deed hij dat diverse malen en in 1959, toen nog maar 19 jaar oud, reed hij van de 
ene overwinning naar de andere, 15 in totaal. 
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De korte spurt was nooit Cees zijn sterke kant, maar wel een lange aanloop waarbij de sprinters zijn 
wiel niet meer konden houden. In de wintermaanden hield Cees zijn conditie bij met duin- en 
indoortrainingen en hij legde zich toe op het grotere en zwaardere werk bij de profs. 
 
In 1960 wist Cees diverse malen Jan Jansen te kloppen, hij werd zelfs tweede in het klassement van 
alle renners dat jaar waarbij alleen Jan Jansen hem voorging. 
 
In 1961 werd Cees prof en kwam in de ploeg van onder andere Ab Geldermans terecht. In deze ploeg 
was de absolute kopman Jacques Anquetil, die maar liefst vijf keer de Tour won. Toch mocht Cees op 
sommige momenten voor eigen kans gaan en dan kwam hij menigmaal tot grootse prestaties. 
In de Ronde van Italië van 1964 was er succes voor Cees in de 19e etappe naar San Marghereta. 
Ontsnapt met een kopgroep van vijf, waarbij Cees het kopwerk niet schuwde. Bij de finishplaats 
aangekomen, ging Cees van ver aan en niemand die ook maar in zijn wiel kon komen. De aandacht 
voor deze overwinning kwam pas veel later. Cees hield aan deze ronde een Fiat 1100 over, dit kwam 
omdat Anquetil de ronde won en het prijzengeld onder zijn ploegmakkers verdeelde.  
 
Het jaar 1965 reed Cees de Tour de France, weer als knecht van Jacques Aquetil. Dat jaar won hij al 
de 4e etappe in de vierdaagse van Duinkerken. Hij ging dus goed voorbereid naar de Tour. In de 4e 
etappe was de finish op de wielerbaan van Saint Brieux in Bretagne. Cees wilde er weer een lange 
sprint van maken, maar van boven de wielerbaan liet Henk Nijdam zich naar beneden vallen en Cees 
moest vol in de remmen. Het resulteerde erin dat hij een banddikte tekort kwam voor de overwinning. 
Edgar Sorgeloos won en Cees werd tweede.Nog steeds doet het Cees pijn, maar er kwamen nog 
meer kansen en in de 13e etappe dacht Cees zijn revanche te krijgen. Weer een lange spurt, maar 
Cees moest nu uitwijken voor een rij fotografen die langs de baan stonden. Durante won en Cees 
werd weer tweede. Nog steeds vindt Cees het jammer dat hij geen touretappe heeft gewonnen. De 
kopman Anquetil won deze tour en Cees werd 67e. Wel won Cees dat jaar de Acht van Chaam voor 
maar liefst 60.000 betalende bezoekers en ook het aansprekende criterium van Kortenhoef. 
 

In 1967 kwam Cees nogmaals tot zeer aan-
sprekende resultaten, ook weer in Italië. In 
de vijfdaagse etappe wedstrijd Sassari-
Cagliari won Cees de tweede etappe. 
Merkx won deze vijfdaagse. In de op 15 april 
gereden klassieker, de Amstel Gold Race, 
kon alleen Arie den Hartog Cees voorblijven, 
zeer sterk gereden met de gehele wereldtop 
aanwezig. Dat jaar maakte een zware val 
een einde aan zijn wielercarrière. Zijn knie 
was zwaar geblesseerd waardoor hij het 
besluit moest nemen om te stoppen. 
Cees ging aan de slag als timmerman bij 
Hopman in Bakkum. Zijn werk was precisie 
werk; speciale kozijnen maken voor 
grachtenpanden in Amsterdam die onder 
monumentenzorg vielen. 
In 1974 werd Cees gevraagd om training te 
geven voor IJsclub Kees Jongert. Cees was 
enthousiast en ging ook direct op cursus om 
zijn diploma’s te halen. Cees stond ook langs 
de baan om te coachen. Tijdens de eerste 
natuurijswedstrijd op het IJsselmeer die ik in 
1978 won, stond Cees te coachen en 
verzorgen. Cees gaf ook extra trainingen op 
zondagmorgen in het duin en op de 
crossfiets. Volgend jaar op 13 maart hoopt 
Cees 80 jaar te worden. Nel en Cees hebben 
nog een goede gezondheid en zijn in de 
zomer veel ‘en route’ met de caravan, 
natuurlijk in La France waar hij goede 
herinneringen aan heeft. 
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DOOR ANNE VEENSTRA 

 

1.                2.  
 
Op 30 jannewaris 1940 giene de fiif koprinners fan de Alvestêdetocht  tagelyk oer de einstreek, lykas 
sy yn Dokkum ôfpraat hiene, it saneamde “Pact van Dokkum”.  Op foto 1 steane dy manlju f.l.n.r.: 
Auke Adema, Sjouke Westra, Cor Jongert,Durk van der Duim en Piet Keyzer.  Jongert hat faker diel-
naam oan de Alvestêdetocht. Yn 1929 waard er twadde , yn 1933 fjirde, yn 1941 rekke er yn Frjent-
sjer blessearre en gie út de wedstriid, wylst er yn 1942 ferdwaalde en úteinlik 209de waard. Yn 1947 
waard er as fyftichjierrige noch tweintichste.                                                                                                                                 
 
Yn de Krystfakânsje fan 1959 wie ik oan  it trenen op de ferneamde iisbaan yn it Switserske Davos. 
Dêr moete ik ien fan de fiif manlju, Kees of Cor Jongert, dy’t  dêr oan ’t kueren wie yn it Nederlânske 
sanatoarium . Op foto 2 sit ik hielendal links en njonken my sit Jongert (1896-1970). Dêrneist sit Rie 
Meijer út Wormer, dy’t doe kampioene fan Nederlân wie en dêr ek treende.                                                                 
 
It bestjoerslid fan de histoaryske feriening yn Nieuw Buinen/Buinerveen, Albert Plat, frege yn in mail 
oan my oft ik wat mear oer in toertocht fan eartiids yn Buinerveen fertelle koe, want dêr frege  Mat-thy 
van Klaveren nei. Ik wie nijsgjirrich watfoar man dat wie en fia ynternet fûn ik dat Van Klaveren yn 
2012 foar de telefyzje west hie yn “Koffietijd” om te fertellen oer syn samling redens. Ik ha dat op-
socht en kaam te witten dat hy aktyf wie by de iisferiening “Kees Jongert” en doe woe ik mear witte en 
ik ha him in mailtsje stjoerd mei foto nûmer 1 fan dizze side. Ik ha him ek sein dat hy myn medaljes en 
stimpelkaarten fan toertochten wol krije koe, no dat woe er graach!                                                                                                  
Syn antwurd wie in lange mail, dêr’t er yn fertelt dat er it argyf beheart by de iisklup “Kees Jongert” yn 
Heemskerk (eartiids Beverwyk).  Jongert waard yn Beverwyk altyd Kees neamd . Kees hat op fer-
skate plakken yn Nederlân wenne, de lêste jierren fan syn libben yn de polder fan Beverwyk. Dêr is er 
yn 1970  ferstoarn.                                                                                                                                                                                       
Yn 1964 is de iisklup oprjochte en bestjoerslid Jan Al hat doe oan him frege oft de iisklup syn namme 
wol drage mocht.                                                                                                                                                                               
 
Cor Jongert siet in pear seizoenen yn de nasjonale seleksje , eins siet er tsjin de top oan. Van 
Klaveren koe net fertelle oft Jongert ús lân ek fertsjintwurdige hat op  Europeeske of 
wrâldkampioenskippen. Hy wie wol trener fan de earste Nederlânske frou dy’t útsjoerd waard nei in 
WK langebaan: Gonne Donker, de dochter fan in húsdokter út  Ilpendam.                                                                                                                        
De frou fan Cor Jongert , Aafje Roemer, kaam ek út Ilpendam  en dêr hat se har nei it ferstjerren fan 
Cor wer nei wenjen set.                                                                                                                                                                  
 
Nei boppesteande ynformaasje fan Van Klaveren ha ik sels ek ris wat oan ’t sykjen west op de kom-
pjûter en dêr fûn ik û.o. moaie ferhalen fan frou Aafje Jongert- Roemer. Ik koe it net litte om in pear fan 
myn “fynsten” hjir op te skriuwen. Jongert wie in poersterke grûnwurker, dy’t geregeld ferhuze as der 
earne yn it lân wat te spitten foel. Hy wurke lang mei oan de Suderseewurken en de oanlis fan de 
Ofslútdyk. En wurkjen wie trenen foar de man, dy’t oait tsjin Joris van den Bergh sei: “Als je niet op 
een harde plank kan slapen, dan kan je nooit een Elfstedentocht winnen”. Jongert hat ek op in boe-
respultsje yn Suwâld wenne en fokte doe greyhounds en Fryske hynders en hy wie lid fan “Het Frie-
sche Paardenstamboek”. Doe’t er nei de Wijkermeerpolder ferhuze naam er de Fryske hynders mei, 
want “die zijn verschrikkelijk lief en sober in onderhoud”, neffens Cor Jongert. 
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 DOOR ANNE VEENSTRA                                                      

3.       
 
Op 30 januari 1940 gingen de vijf koplopers van de Elfstedentocht tegelijk over de eindstreep, zoals 
ze in Dokkum hadden afgesproken, het zogenoemde ‘Pact van Dockum’. Op foto 1 staan die mannen 
van links naar rechts: Auke Adema, Sjouke Westra, Cor Jongert, Durk van der Duim en Piet Keyser. 
Jongert had vaker deelgenomen aan de Elfstedentocht.  
In 1929 werd hij tweede, in 1933 vierde. In 1941 raakte Cor Jongert geblesseerd op de Dokkumer Ee 
doordat hij op de terugweg uit Dokkum in botsing kwam met een rijder die nog richting Dokkum ging. 
Op dokters advies moest hij door een hoofdwond in Franeker de strijd staken. In 1942 verdwaalde hij 
en werd uiteindelijk 209e. In 1947 werd hij als vijftigjarige nog twintigste.                                                                                                      
 
In de kerstvakantie van 1959 was ik aan het trainen in het Zwitserse Davos. Daar ontmoette ik één 
van de vijf mannen, Kees of Cor Jongert, die aan het kuren was in het Nederlandse sanatorium.  
Op foto 2 zit ik helemaal links en naast mij zit Cor Jongert (1896-1970). Daarnaast zit Rie Meijer uit 
Wormer, die toen kampioene van Nederland was en daar ook trainde.                                                                               
 
Het bestuurslid van de historische vereniging in Nieuw Buinen/Buinerveen, Albert Plat, vroeg mij in 
een e-mail of ik wat meer kon vertellen over een vroegere toertocht in Buinerveen, want daar vroeg 
Matthy van Klaveren naar. Ik was nieuwsgierig wat voor man dat was en via internet vond ik dat  
Van Klaveren in 2012 op de televisie was geweest in ‘Koffietijd’ om te vertellen over zijn verzameling 
schaatsen. Ik heb dat opgezocht en kwam te weten dat hij actief was bij de schaatsvereniging Kees 
Jongert en toen wilde ik meer weten en heb hem een mailtje gestuurd met foto 1 op de vorige  
bladzijde. Ik heb hem ook gezegd dat hij mijn medailles en stempelkaarten van toertochten wel kon 
krijgen, nou dat wilde hij graag!                                                                                                                                                   
Zijn antwoord was een lange e-mail, waarin hij vertelt dat hij het archief beheert van de ijsclub Kees 
Jongert in Heemskerk (zat voorheen in Beverwijk). Jongert (foto 3) werd in Beverwijk altijd Kees 
genoemd. Kees heeft op meerdere plaatsen in Nederland gewoond. De laatste jaren van zijn leven in 
de polder van Beverwijk. Daar is hij in 1970 overleden.                                                                                                      
In 1964 is de ijsclub opgericht en bestuurslid Jan Al heeft hem toen gevraagd of de ijsclub zijn naam 
wel mocht dragen.                                                                                                                                                                    
 
Cor Jongert zat een paar seizoenen in de nationale selectie, eigenlijk zat hij tegen de top aan.  
Van Klaveren kon niet vertellen of Jongert ons land ook heeft vertegenwoordigd op Europese of 
wereldkampioenschappen. Wel was hij trainer van de eerste Nederlandse vrouw, die uitgezonden 
werd naar een WK langebaan: Gonne Donker, de dochter van een huisarts in Ilpendam.                                                  
De echtgenote van Jongert, Aafje Roemer, kwam ook uit Ilpendam en daar is ze na het overlijden van 
Cor ook weer na toe getrokken.  
 
Na bovenstaande informatie van Van Klaveren ben ikzelf ook op zoek gegaan op de computer en 
daar vond ik onder andere mooie verhalen van mevrouw Aafje Jongert-Roemer. Ik kon niet nalaten 
een paar van mijn vondsten hier op te schrijven. Jongert was een oersterke grondwerker, die geregeld 
verhuisde als er ergens in het land wat viel te spitten. Hij werkte lang mee aan de Zuiderzeewerken en 
de aanleg van de Afsluitdijk. En werken was trainen voor de man, die ooit tegen Joris van den Bergh 
zei: “Als je niet op een harde plank kunt slapen, dan kun je nooit de Elfstedentocht winnen.” Jongert 
heeft ook op een boerderijtje in Suawoude gewoond en fokte daar Grey-hounds en Friese paarden en 
hij was lid van ‘Het Friesche Paardenstamboek’. Toen hij naar de Wijkermeerpolder verhuisde nam hij 
de Friese paarden mee, want “die zijn verschrikkelijk lief en sober in onderhoud”, volgens Cor Jongert.       
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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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Ik schrijf dus wij schaatsen. Dit is niet zonder reden de zoveelste variatie op de vele boeken met als 
titel “Ik ...  dus ik ...”. Want wat was het spannend de afgelopen maanden. Zouden we voor het eerst 
sinds 1974 geen jeugdschaatsen kunnen organiseren omdat de ijsbaan vanwege de 
coronamaatregelen dicht zou blijven? Zeker omdat de verwachting van een tweede golf zo rond eind 
september zou zijn. (Volkswagen is al aan z’n achtste Golf bezig maar dit even terzijde.)  
Begin april kreeg ik al van Sportservice Kennemerland uit Heemskerk het verzoek om alvast het 
informatieformulier en inschrijvingsformulier dat de schoolkinderen in Heemskerk ontvangen, voor 
seizoen 2020 in te leveren. We zijn er gewoon maar vanuit gegaan dat de ijsbaan open zou gaan.  
 
Deze vraag was gelijk de aanleiding om alle instructeurs en begeiders te benaderen over de vraag of 
we dit jaar voor het eerst ook kinderen uit groep 4 zouden uitnodigen, waar we al een keer over 
hadden gesproken. Tot nu was het jeugdschaatsen alleen voor groep 5 t/m 8 van de basischool.  
Dat leverde geen bezwaar op, als het maar bij groep 4 zou blijven. We gingen er toch een beetje 
vanuit dat het dit jaar een mager jaar zou worden met alle coronamaatregelen en dat het met de 
aanmeldingen niet storm zou lopen. Zeker omdat onze jeugdschaatsambassadeurs en toppers Roy 
en Luc Heine dit jaar het, en geheel terecht met het oog op corona, niet zagen zitten om na de 
zomervakantie op een aantal basisscholen in een bedompt gymlokaal schaatsclinics te gaan geven.  
Bedenk wel dat deze twee kanjers al rond de jaarwisseling op het stationsplein meer dan 1500 
kinderen een schaatsclinic hadden gegeven! Dus het eerste voorwerk was al gedaan.  
We hebben maar een beroep op de buurtsportcoaches van Beverwijk Fit en Actief gedaan of die de 
basisscholen niet konden benaderen. Het meeste werk voor mijzelf begint zo na de zomervakantie 
omdat dan de basisscholen de informatie- inschrijfformulieren uitdelen en er een stukje verschijnt in 
de plaatselijke weekbladen waarna de aanmeldingen binnenkomen. Dit stukje in de krant verzorgt  
Cor Enthoven altijd en ik weet niet wat hij de redactie’s heeft beloofd, maar we stonden pontificaal op 
de voorpagina met een mooie foto erbij. Misschien wel de inhoud van andere kratjes dan op de foto? 

 
Tevens heb ik alle ouders/verzorgers van  
kinderen die vorig jaar hebben meegedaan een 
mail gestuurd dat ze zich weer bij mij konden 
aanmelden voor de schaatslessen.  
Detail ... eind juli kreeg ik al de eerste aanmelding 
binnen. Toen dacht ik ... gelukkig, we hebben  
er al één!  
 
Even na de zomervakantie kwam er toch ineens 
een hele hoos aan aanmeldingen binnen.  
Op dat moment wisten we nog steeds niet of het 
schaatsen wel zou doorgaan.  
Eindelijk 8 september dus 2,5 week voordat de 
eerste les zou beginnen, kregen we van Haarlem 
te horen hoe we het seizoen in zouden gaan.  
It giet oan! Om een beetje in stijl te blijven.  
Maar wel met een heleboel regels als  
begeleiders met gele hesjes, allemaal een 
mondkapje op tot je op het ijs bent, een vaste  

met-de-klok-mee looproute enz. Adrie Krom helpt mij als begeleider. Dit omdat we namelijk één met  
geel-Kees-Jongert-hesje herkenbare begeleider per 75 kinderen moeten hebben en aangezien  
wij er meer dan 75 hadden ...  
 
Van de instructeurs waren op dat moment beschikbaar; 
Denise Hilgers, Tessa Veldhuijs, Martine v.d. Ros, Eveliene Krom, Judith Krom, Jan Niesten,  
Duco Luijt, Jaap Zonneveld, Maartje Heine en dit jaar voor het eerst Manon Mooij.  
Later is daar Frans van Veldhuizen bijgekomen na een oproep aan alle leden om zich beschikbaar te 
stellen omdat het toch erg krap is met de instructeurs. Manon en Frans hebben bewezen een zeer 
welkome aanvulling op ons groepje te zijn. Waarvan akte! 
 
 



 
De Doorloper december 2020  22  
 

Niet beschikbaar waren; 
Arnold van Leyen (gestopt na vele trouwe dienstjaren), Arno de Ruyter (een verzwikte enkel door het 
hardlopen) en Ronald Huisman (die eerst tot half november met vakantie zou gaan om een cursus 
parapente c.q. paragliding te doen). Gaja Uitermark besloot ook maar een jaartje over te slaan 
vanwege wat lichamelijke problemen.  
 
We besloten om bij circa 90 kinderen te stoppen met inschrijven en een wachtlijst (17 kinderen!) op te 
stellen. De reden was dat het aantal begeleiders/instructeurs minimaal was voor zoveel kinderen en 
dan hoopten we maar dat er niet een ziek zou worden (bij een lichte verkoudheid volgens de regels al 
thuisblijven).  
 
Ik kon eindelijk de toegangspasjes maken voor de kinderen met hun naam en telefoonnummer en de 
mensen uitnodigen om deze af te halen in het clubhuis, nadat ze online hadden betaald. Het clubhuis 
hadden we coronaproof ingericht met een looproute; voordeur in, pasje afhalen, zijdeur uit en buiten 
schaatsen keuren nadat we de grote ventilator, die vlakbij staat (of is het een windmolen?) met een 
straffe noordoostenwind, zoals het bij schaatsen hoort, hadden aangezet.  
De eerste les, waar we als enige ijsclub aanwezig waren, Haarlem kwam pas een week later, verliep 
geheel volgens het voorgeschreven protocol. Op de parkeerplaats verzamelen - Maartje had weer de 
nodige hoofdbrekens om de groepen in te delen -, vervolgens je melden bij de instructeur die een 
bordje met het groepsnummer omhoog hield, om daarna groepsgewijs voorafgegaan door  
Adrie Krom, gehuld in een geel Kees Jongert hesje, naar de baan, waar we nadat de deur was 
opengegaan via de vaste looproute naar ons gedeelte (aan de overzijde van de baan) konden lopen.  

 
 
Aan de andere zijde van de baan 
(tegen het spoor aan) waren extra 
rubberen matten neergelegd en 
extra opgangen naar de baan 
gemaakt. Prima geregeld door de 
ijsbaan. De vraag was alleen: voor 
hoe lang? Niet lang dus. Na twee 
weken kregen we al, na een update 
van het kabinet, te horen dat de 
ouders niet meer mee naar binnen 
mochten. We mochten nog wel een 
extra begeleider per 15 kinderen 
aanstellen. Maar weer even contact 
gezocht met de ouders en in  
no-time hadden we één ouder per 
groep die wel wilde helpen met  
aan- en uittrekken van de 
schaatsen. Ik heb de ouders nog 
wel verzocht om thuis vooral het 
aan- en uittrekken te oefenen.  
Alles geregeld tot aan gele hesjes 
aan toe, maar op het laatste 

ogenblik kregen we toch weer de melding dat dit alleen voor de ouders uit Haarlem en Bloemendaal 
gold. Kortom weer even contact met de ouders dat ze toch weer welkom waren om de lessen te 
volgen. Dit duurde niet lang. Twee weken daarna, na weer een update van het kabinet, mochten de 
ouders niet meer mee. We konden dus zo plan B weer uit de kast trekken omdat de extra begeleiders 
daarvoor hadden gezegd dat ze beschikbaar bleven.  
 
Op een enkel traantje na verloopt dat nu allemaal prima en hebben we een groot deel van de lessen 
achter de rug. Door het annuleren van het Jan van Genniptournooi op 19 december hebben we zelfs 
een extra les en gaan we rondjes rijden voor het diploma. En op 12 december hadden we nog de 2 x 
100 meter sprintwedstrijden.  
 
Nu zijn we nog druk bezig om de doorstroming, naar de maandagavondtrainingen in januari, voor 
kinderen met een goede schaatsvaardigheid te regelen. Helaas ook door de coronamaatregelen valt 
de maandagavond af omdat deze al vol zit.  

Maartje deelt de groepen in. 
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Door het annuleren van wedstrijden is daardoor op zondagmiddag van 17.00 uur tot 18.30 uur enige 
ruimte. Dus nu de kinderen (16!) uitgenodigd en begeleiders en trainers regelen. Op het moment van 
schrijven is dit nog in volle gang.  
 
Tot slot:  
Totaal 88 kinderen verdeeld over 6 groepen.  
37 Kinderen die voor de tweede of meerdere keren meedoen (in de grafiek rood).  
Je ziet dat we voor de komende jaren nog voldoende instroom hebben en dat de piek zo rond groep 5 
en 6 ligt en dat we maar 13 kinderen uit groep 8 hebben. 
 

 
Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat de kinderen en de begeleiders/instructeurs enorm veel 
plezier hebben in het schaatsen, ondanks alle maatregelen. Daar doen wij het met z’n allen tenslotte 
allemaal voor.  
 
Namens alle enthousiaste instructeurs en begeleiders Adri, Denise, Tessa, Martine, Eveliene, Judith, 
Manon, Jan, Duco, Jaap en mijn steun en toeverlaat op het ijs, Maartje.  
 
Henk Gouma  

8 18 13 9 3

2

2

16

7

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

T
o
ta

a
l 
p
e
r 

g
ro

e
p

Aantal kinderen per basisschoolgroep

1e jaar

2e jaar

Schaatsen aantrekken met wat hulp. 



 
De Doorloper december 2020  24  
 

 

Iedereen hele fijne 
dagen en een goed, 
gezond en sportief 

2021! 
 

 


