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Ogenschijnlijk lijkt een ijsclub in de zomer in rust, maar 
niets is minder waar bij onze club. Op het sportieve vlak is 
er door de leden veel arbeid verricht om de conditie op 
peil te houden. Er werd veel getraind, gefietst, gelopen en 
straks ook skeeleren op onze nieuwe skeelerbaan. 
Daarnaast was er ook veel aandacht voor het welzijn van 
elkaar. Er was veel lief, maar helaas ook leed. 

Op 19 mei overleed helaas ons erelid Mart Kos. Kort na 
de jaarwisseling werd bij Mart vastgesteld dat hij 
ongeneeslijk ziek was. Dit kwam bij velen van ons als een 
onbegrijpelijk bericht. Mart was nog een fanatiek sporter. 
Op de racefiets en mountainbike was hij nog altijd actief 
en reed tot begin januari met de groep mee en hij 

schuwde daarbij het kopwerk bepaald niet. Naast zijn sportieve kwaliteiten was hij ook een bestuurder.  
In verschillende verenigingen heeft hij een bestuursfunctie bekleed, waaronder ook het voorzitterschap 
van onze vereniging. Daarnaast kon er voor allerlei werkzaamheden een beroep op hem worden 
gedaan. Mart droeg de sport een warm hart toe en in het bijzonder de schaatssport. Wij missen hem en 
wensen Rita en de kinderen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies van deze unieke 
man. Als eerbetoon aan Mart wordt de bokaal, die jaarlijks aan een verdienstelijk lid wordt uitgereikt, 
voortaan de Mart Kos Kanjer genoemd. Verder zal er elk jaar een fietstocht worden georganiseerd die 
zijn naam zal dragen: ‘De Mart Kos Classic’.   

Het eerste evenement van dit nieuwe schaatsseizoen is alweer georganiseerd, de Assumburgloop. Onze 
evenementencommissie had alles weer piekfijn geregeld en er was een mooi deelnemersveld. De 
verschillende afstanden leverden mooie winnaars op. De uitslagen staan op pagina 21. 

Op dinsdag, 26 september, is de aanleg van onze lang gekoesterde droom, de skeelerbaan, begonnen.  
Het werk wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Heijmans en geschiedt in opdracht van de gemeente 
Heemskerk. De werkzaamheden duren vier tot vijf weken. Wij zijn natuurlijk razend nieuwgierig hoe het 
er straks uitziet. Om de brug naar ons complex niet teveel te belasten, is door de aannemer een 
noodbrug aangelegd waardoor zwaar verkeer mogelijk is.  

De ijsbaan in Haarlem ging op 1 oktober weer open. Gelukkig waren daar vooralsnog geen problemen  
met de energievoorziening en prijzen. Laten wij hopen dat alles binnen afzienbare tijd weer  
normaliseert, maar het is en blijft spannend. 

Ik wens jullie allemaal een heel fijn schaatsseizoen toe en tot ziens bij onze jaarlijkse ledenvergadering 
op 28 oktober. 
 
Groet 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. Hier lees je tijdens het schaatsseizoen elke dinsdag de wedstrijdverslagen van de marathons.  
 
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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16 oktober Boerenlandwandeling (zie voor meer info pagina 9) 
28 oktober Algemene Leden Vergadering (20.00 uur, clubhuis open vanaf 19.30 uur) 
1 december Bestuursvergadering 
7 januari Nieuwjaarsreceptie (16.00 uur) 
11 februari Kees Jongert Bokaal 
 

 
 

 
Toon van der Eng kreeg een nieuwe schouder en Cor E. ging met een bloemetje bij hem op bezoek.  
  
 

 
 

 
Ook namens mijn kinderen wil ik de vele KJ-leden hartelijk bedanken voor de steun en de prachtige 
bloemstukken. Veel dank aan het bestuur voor het beschikbaar stellen en het organiseren van de borrel 
na afloop van de crematie in het clubgebouw.  
Ook nu komen er nog KJ-vrienden langs voor een bakkie ‘troost’. Binnenkort zal Mart jullie ‘vergezellen’ 
tijdens het mountainbiken in het duin. Daarna zie ik jullie graag op de Kleine Houtweg.  
Voor nu vriendelijke groet en liefs, 
Rita Kos.  
 
Mart zijn dochter Irene las tijdens de uitvaart een dankwoord van Mart voor. Een deel ervan staat 
hieronder:  
 
Beste vrienden en vriendinnen, 
Dank voor jullie aanwezigheid. Wat heb ik genoten van alle mooie dingen die we samen hebben  
gedaan. Alle mooie fietstochten op de MTB en de racer, alle leuke schaatstochten, ja want die  
winters hebben we gelukkig ook nog meegemaakt. De gezellige nababbels met koffie en appeltaart  
en soms een biertje op zijn tijd.  
Alle vrienden – teveel om op te noemen – bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en appjes. De  
overweldigende hoeveelheid bloemen, chocolade en fruit, het was buitengewoon. Het is onmogelijk  
om iedereen apart te benoemen, dan wordt de lijst echt te lang en ik wil zeker geen mensen  
vergeten. 
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AFSCHEID MART KOS DOOR JOS NIESTEN 
Lieve familie, Rita, Richard en Jennifer, Maarten en Maemi, Irene en Arjan, de kleinkinderen Roan en 
Naomi, vrienden en vriendinnen en verdere aanwezigen. 
Wij zijn bijeengekomen om afscheid te nemen van Mart, buurman van mij vriend, bestuurder bij IJsclub 
Kees Jongert, vrijwilliger bij BRC Kennemerland, Mariakerk, wielerronde en IJsbaan Haarlem en daarbij 
ook nog een eigen bedrijf waar haalde deze man de tijd vandaan? 
 
Van Mart en mij lagen onze roots in Beverwijk en kwamen we in Heemskerk terecht aan de Luttic Cie, 
als tuinders en bewoners, maar later ook als buren aan de Zuiderwentweg. We trokken heel veel met 
elkaar op, als tuinders en in de sport. Mart was ook een heel goede hardloper en met Henk de Ruijter, 
Nico Baart en mijzelf gingen we alle duin- en strandlopen af. Op strand op onze blote poten en dat ging 
Mart heel goed af. Ook gingen we met broer Piet naar de wintersport in Gerlos. Een jaar erna ontmoette 
Mart Rita op de wintersport en de vonk sloeg over en ze kregen een prachtig gezin. 
 
Als het vroor, gingen we schaatsen en trainen bij KJ. De toenmalige voorzitter Willem Aardenburg had in 
de gaten dat er een paar tuindersjongens rondliepen die het in de winterdag niet zo druk hadden en 
vroeg of ze wilden helpen bij KJ op de natuurijsbaan. Om alles goed te laten verlopen en omdat ze 
moeilijk nee konden zeggen, zaten ze vanaf 1970 in het bestuur. Al een jaar later werd Mart voorzitter, 
door gezondheidsproblemen met Willem. Voorzitter van 1971 tot 1979, hij ging ervoor en het werden 
hectische tijden. Verplaatsing van de ijsbaan, oprichting schoolschaatsen, penningmeester bij het 
Zuiderdistrict en toen in 1977 ijsbaan Haarlem openging, kwam Mart ook nog in de baancommissie 
terecht. Het werd teveel en hij gaf de voorzittershamer over aan André van Doornik. 
Onvoorstelbaar veel gedaan in de baancommissie van Haarlem, budgetbeheerder, wedstrijdschema, 
speaker, regelen van prijzen en ga zo maar door. Ook was Mart vrijwilliger bij BRC Kennemerland in de 
jury, speaker bij de wielerronde Heemskerk. Onderhoud van de tuin bij de Mariakerk, dat kon er ook nog 
wel bij. 
 
Als buurman en vriend waren onze gezinnen nauw met elkaar verbonden. In de winter klaverjassen met 
Piet Welp en Paul Böhm, dat hebben we 25 jaar gedaan. Hij betrok de mannen direct bij de 
schaatssport, Paul vroeg hij voor het schoolschaatsen en met Piet en Coen Niesten werden de landelijke 
marathons georganiseerd, zelfs nog één keer op de natuurijsbaan van KJ. Uiteindelijk bleef hier nog een 
mooi bedrag aan over dat aan de club werd gedoneerd voor de nieuwe baan in Heemskerk. 
 
Jos Niesten 
 

AFSCHEIDSWOORD MART KOS DOOR NICO PRONK 
Beste Rita, Richard en Jennifer, Maarten en Maemi, Irene en Arjan, kleinkinderen, beste mensen, 
Als voorzitter van onze IJsclub Kees Jongert en als sportvriend wil ik graag iets over Mart vertellen hoe ik 
hem als persoon heb ervaren. 
 
Mart heb ik leren kennen in 1987 toen ik lid van onze IJsclub Kees Jongert werd en wedstrijdjes en 
marathons ging rijden. Mart was actief in de marathoncommissie van IJsbaan Haarlem en elke 
maandagavond was hij samen met zijn vriend Ben Verduin op de ijsbaan als jurylid. Mart klokte niet 
alleen de tijden, maar hij wist ook precies welke tien rijders als eersten over de streep kwamen. Hij 
kende ze vrijwel allemaal van naam. Naast zijn functie van jurylid verzorgde Mart de bekers, geldprijzen 
en de kerstbroden tijdens de kerstmarathons. Hij genoot hier zichtbaar van en samen met de andere 
commissieleden vormden zij een hecht team. Dit heeft hij tot in lengte van jaren gedaan. 
 
Ook als lid van de evenementencommissie van KJ droeg Mart zijn steentje bij en was hij betrokken bij de 
organisatie van evenementen. Hij was hoofd jurylid tijdens kortebaanwedstrijden op het ijs en tijdens de 
jaarlijkse polderloop. 
 
Als lid van de onderscheidingscommissie heeft Mart heel veel mensen voorgedragen en 
onderscheidingen opgespeld. Dit deed hij altijd met een humorvolle speech en dat waren mooie 
bijeenkomsten. 
 
Voor deze en andere werkzaamheden voor de sport werd Mart in 2012 Koninklijk onderscheiden als Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Ook werd hij benoemd tot erelid van IJsclub Kees Jongert. 
Naast zijn functies als bestuurder en jurylid was Mart een fanatiek sporter. Jos heeft daarover al het een 
en ander verteld. 
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Ik ken Mart vooral van de ritten op de racefiets en mountainbike. Als geen ander kende Mart de weg in 
het duin, maar ook op de weg. Mart had echt geen Google Maps nodig; meerdere keren werden wij 
teruggefloten als wij weer eens een verkeerde weg inreden. Ondanks zijn leeftijd gaf Mart altijd het 
tempo aan en reed hij vaak op kop van de groep, en had niet het lef om in de duinen de kop ongevraagd 
van hem over te nemen. Mart bepaalde de route en het tempo en wij hingen er amechtig achteraan. Op 
de terugweg, nabij de Strengweg was het altijd Mart die nog even zijn voorwiel naar voren wist te 
drukken om als eerste te finishen. Met een grote lach op zijn gezicht sloeg hij vervolgens rechtsaf om al 
zwaaiend naar huis te rijden. Tot begin januari heeft Mart nog met ons meegereden en daarna ging het 
helaas niet meer. Dat vond hij vreselijk want fietsen was zijn grote hobby. Tijdens zijn ziekte liep hij  
samen met mij naar de garage waar zijn prachtige racefiets en mountainbike stonden. Het deed hem pijn 
dat hij dit moest loslaten. 
 
Mart was ook altijd aanwezig op de 1e donderdag van de maand als er werkzaamheden in en rond ons 
clubgebouw worden verricht. Zo ook de laatste keer op 5 mei toen Eduard zijn verjaardag vierde. 
Ondanks zijn gezondheidstoestand was hij er samen met Rita en dat heeft diepe indruk op ons gemaakt. 
Wij voelden het echt als een afscheid.   
 
Mart jouw droge humor, je inzet, je poestigheid en vooral je gezelligheid zullen wij blijvend missen bij de 
ijsclub en in de fietsploeg. Mart je was een mooi mens, die wij nooit zullen vergeten.                                
Rust zacht. 
 
Nico Pronk 
 

ODE AAN MART KOS 
Begin jaren ’80 ging ik vaak hardlopen langs de Rijksstraatweg. Dat deden veel mensen ‘s avonds, goed 
verlicht en dus veilig tot de spoorbomen van Castricum en weer terug. Op een avond werd ik ingehaald 
door een man met een bril en een baardje. Dat zinde me niet want ik vond mezelf een goede loper en 
dan word je niet graag ingehaald. Ik pikte aan en al hijgend vroeg ik op een gegeven moment; “U bent 
toch Mart Kos?” “Ja, klopt”, zei je en we liepen samen verder.  
Dacht je al te herkennen als collega-tuinder, had je weleens gezien op de veiling en vergaderingen waar 
je me opviel als een welbespraakte man met kennis van zaken die in discussies altijd goed beslagen ten 
ijs kwam met cijfers en feiten.  
 
Ook meende ik te weten dat je ‘iets’ bij ijsclub Kees Jongert was of deed.  
Dat ‘iets’ bleek zwak uitgedrukt, zo zou me later duidelijk worden.  
 
Toen ik datzelfde jaar lid was geworden van Kees Jongert kwam ik je in velerlei functies tegen en toen ik 
aan de marathoncompetitie in Haarlem ging meedoen was jij daar ook één van de drijvende krachten, 
van speaker tot jurylid, je deed alles. Daarna ging ik bij de zogenaamde B-rijders rijden en daarvoor 
moest je inschrijven via de baancontactpersonen. Voor Haarlem was dat…..Mart Kos! Er waren in die tijd 
nog geen transponders en alle rijders moesten dus door de marathonjury goed in de gaten worden 
gehouden teneinde de juiste uitslag op papier te krijgen. Daarin was jij een meester, er ontging jou niks. 
Toen er in Alkmaar eens een marathon was uitgelopen op een chaos doordat de jury niet meer wist 
welke rijders wel of niet voorsprong hadden en dat uitgebreid in het Noord Hollandsdagblad stond,  
kreeg jij van vrienden de opmerking of je niet goed had opgelet. Wat bleek; jij was er die avond toevallig 
niet bij!  
 
Ook bij allerlei activiteiten van d’Evelaer kwam ik je tegen, in veel hoedanigheden droeg jij ook daar je 
steentje bij: zeskamp, touwtrekken, wielrennen. Ik vroeg me weleens af hoe je alles combineerde want 
bij ons telde een week zeven dagen, maar jij had het vermogen om alles goed te regelen en had ook nog 
een mooi tuindersbedrijf. Zelfs tijdens de halve marathon van Egmond stond je altijd op je post in 
Bakkum, overal inzetbaar!  
 
Je bent ook altijd een man geweest die niemand belangrijker vond dan een ander. Zo vergeet ik nooit de 
verzorgersbijeenkomst voor de elfstedentocht van 1985. Piet Welp nam de leiding en alles en iedereen 
moest wijken voor de kansen van ‘onze’ plaatselijke favoriet en grote kanshebber Jos Niesten. Het was 
een hectiek van jewelste, maar jij bracht de rust in de groep terug, Je zei dat je er was voor ALLE leden 
van Kees Jongert die deelnamen aan de wedstrijd, want Jos maakte uiteraard kans op de overwinning, 
maar ook de anderen moeten hun eten en drinken krijgen. “En”, zei je, “ik vind dat Bert ook mee moet 
doen, hij is er sterk genoeg voor.” Ik had echter op advies van het thuisfront besloten dat mijn tijd nog 
wel zou komen, wilde niet in de weg rijden en winnen zat er toch (nog) niet in. Gelukkig kwamen er in die 
jaren meer tochten … 
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Toen mijn vader, die altijd met mij mee ging naar de wedstrijden, eens werd gevraagd om te helpen bij 
de jury, vond hij dat leuk om te doen en heeft hij veel van je geleerd. Jullie trokken er veel samen op uit 
om overal in het land de wedstrijden in goede banen te leiden en konden het goed met elkaar vinden. Ik 
merkte altijd dat mijn vader veel respect had voor jou als persoon en je manier van werken, of het nou 
schaatswedstrijden, skeeleren, wielerkoersen of vergaderingen betrof. Maar ook hield je het bedrijf van 
een fietsmaatje draaiende, toen deze ernstig ziek werd.  
 
Had je dan helemaal geen mindere eigenschap? Ja, gelukkig wel; je rijgedrag was wat discutabel.  
Vaak zei vader Ben, als jullie ergens geweest waren, de volgende dag tegen me; “Nou ik lag weer bijna 
door de voorruit van Mart. Het verkeerslicht stond op rood en hij reed gewoon door en vlak voor de 
stopstreep trapt hij op de rem! Zag je niet dat het rood was, Mart?” vroeg hij. Waarop jij droog 
antwoordde; “Ja, natuurlijk wel, ik stopte toch?“ 
 
Ook was je zelf een sporter met karakter. Zoals ik vroeger al merkte dat je een goed hardloper was, heb 
ik afgelopen najaar nog in je wiel gezeten toen je als taaie 80 plusser de route aangaf op de 
mountainbike, klasse! Helaas was dat mijn laatste sportieve moment met je …  
 
Mart, BEDANKT! Voor alles wat jij voor mij en andere (sporters) mogelijk heb gemaakt. De winnaars 
staan altijd volop in de belangstelling, worden zelfs helden genoemd, maar de echte helden zijn mensen 
zoals jij. Die prestaties worden vaak niet gezien, of erg laat, zoals de koninklijke onderscheiding die je al 
veel eerder had verdiend, en slechts een fractie van erkenning tot uiting brengt voor wat jij voor de 
maatschappij hebt betekend.  
 
Bert Verduin 
 
 

  

ALPE D’HUZES 2022 
Eigenlijk zat deze editie helemaal niet in mijn planning. Ik had tenslotte gehoord, dat vanwege het niet 
verrijden van editie 2021 er geen plek meer was. Hoop al gevestigd op editie 2023. Totdat Maartje me 
begin januari belde en zei  “ik zie je niet op de startlijst staan ome Jan”. Nog geen uur later, heb ik me 
ingeschreven en kon ik gaan wennen aan het idee dat ik op 2 juni aan de start zou staan voor de  
Alpe d’Huzes. En toen moest er natuurlijk getraind worden. Het wekelijkse ritje met de boys op 
zaterdagochtend was natuurlijk bij lange na niet genoeg. Tacx aangeschaft en mooi trainingsschema van 
Luc gekregen, dus kon het echte werk beginnen. Intervaltraining, core-training en op het Kopje van 
Bloemendaal het achtje van Knetemann. En dat ging ook best goed totdat ik tijdens de Ronde van 
Noord-Holland na 65 km over de kop ging en mijn sleutelbeen brak. Wat een pech. Ik zag mijn doel in 
duigen vallen. Maar al snel werd voor mij het motto ‘opgeven is geen optie’ het speerpunt. Na een week 
met een gebroken sleutelbeen te hebben gelopen, werd ik geopereerd en toen kon het herstellen 
beginnen. De fysiotherapeut en de arts probeerden het nog uit m’n hoofd te praten, maar ik had een 
missie. Nog steeds de hoop om op 2 juni de berg op te gaan. Al zou het lopend moeten, de berg op ga 
ik, was mijn motto. 
 
Na 1 ½ week liet ik alweer voorzichtig op de Tacx de beentjes ronddraaien. Zo blij die 1e keer weer op de 
fiets. Daarna volgde nog veel Tacx-trainingen, spinninglessen en ook op de weg weer voorzichtig 
proberen zonder de boel te forceren. 
 
En daar gingen we op maandag 30 mei op weg naar Frankrijk om op 31 mei aan te komen in ons mooie 
appartement op 2 km van de top. Bij aankomst even de spullen uitgepakt en huppakee op de fiets; 
moest toch even voelen hoe dat gaat met klimmen, maar ook met afdalen. Eerst een stukje afgedaald 
naar bocht 7 en toen weer terug. Het weer begon alleen beetje om te slaan en jawel hoor na paar 
bochten begon het te regenen. Als verzopen kat terug. De dag erna nog klein tochtje gemaakt samen 
met Astrid en vervolgens vriend Rico aangemoedigd die meedeed met de Alpe d’Huzus. 
 
Toen kwam het moment suprême steeds dichterbij. Op tijd het mandje in en de volgende ochtend heel 
vroeg op. Ik reed mee met de begeleide afdaling en aangezien wij aan het parkoers ons appartement 
hadden, kon ik mooi daar aansluiten om 03.20 uur. In het donker naar beneden met alle kaarsen in de 
bochten. Heel indrukwekkend. Beneden aangekomen in de rij aangesloten en om 04.45 uur mocht ik van 
start. 
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De afspraak met mijzelf gemaakt ‘eerst rustig aan 
beginnen, voelt het goed dan kan je de tweede keer 
sneller gaan’. De eerste klim ging lekker. Na de finish 
even een droog shirtje aan, want ik was doorweekt.  
En door naar beneden achter Maartje aan want die 
kwam ook langs. Beneden bij de start samen even wat 
gekletst en een bouillonnetje naar binnen gewerkt.  
En toen hup de tweede keer naar boven. Alleen voelde 
deze anders. Ik kon bij bocht 16 mijn stuur niet meer 
goed vasthouden. Wat nu? Ik moet nog 16 bochten naar 
de finish. Maar opgeven is geen optie.  
 
Ter hoogte van bocht 3 kwam Maartje me voorbij. Met 
de opmerking “ome Jan, dat ziet er niet goed uit, neem 
nou nog maar even pauze en probeer dan maar verder 
te gaan”. Bij de finish was het wel duidelijk dat ik moest 
stoppen. Ik was de kracht volledig kwijt in mijn arm. Dan 
maar Maartje aanmoedigen die het vier keer heeft 
gehaald. De topper!  

Terugkijkend, later die dag, kwam het gevoel van trots. Twee keer naar boven na net vier weken 
revalideren … Waar een wil is een weg! 
 
Jan van der Meer 
  

OPGEVEN IS GEEN OPTIE; MIJN ALPE D’HUZES 2022 
Kort door de bocht. Zo kan je mijn beslissing om mee te doen aan de Alpe d’Huzes wel noemen.  
Op 1 januari 2022 belde een oud-studiegenootje, Alyssa, met de mededeling dat zij meer wilde 
wielrennen. Deze tocht moest alleen wel ergens voor zijn, een betekenis hebben, een uitdaging zijn. 
Samen kwamen wij op het idee om de Alpe d’Huzes te rijden. Gewoon, omdat het kan en omdat je er 
een enorm mooie stichting mee helpt. Binnen een uur waren alle handleidingen gelezen, inschrijving 
volbracht en was de accommodatie geboekt. Er was alleen één klein detail: ik liep net een aantal weken 
zonder krukken nadat ik er zes weken mee heb moeten lopen vanwege een heupoperatie. Dat vond ik 
niet erg. Het was een extra motivatie om goed te revalideren en te trainen voor deze dag. Gelukkig ging 
het fietsen snel goed en kon ik snel opbouwen. Als voorbereiding heb ik veel uren op de Tacx 
doorgebracht en ben ik een aantal toertochten langsgegaan. Ook een weekendje Limburg en een dag 
Utrechtse Heuvelrug kwamen tussendoor. Ondertussen was er ook wat minder nieuws. Jan van der 
Meer (“Ome Jan”) was gevallen tijdens de Ronde van Noord-Holland. Gelukkig kon hij snel geopereerd 
worden en heeft hij het motto van de Alpe d’HuZes in zijn achterhoofd gehouden. Ik vertrok met Alyssa 
en Tim, de vriend van Alyssa en onze coach/verzorger, op 29 mei richting Frankrijk. Jan en Astrid 
volgden een paar dagen later. Alyssa en ik klommen nog twee bergen omhoog om de hoogte in de 
benen te krijgen. Ondertussen waren er ook nog activiteiten vanuit de organisatie. Een gezamenlijke 
barbecue op de dinsdagavond bracht de sfeer er goed in. Op woensdag werden alle voorbereidingen 
getroffen en het plan bedacht voor de beklimmingen. 

 
Donderdagochtend om 2:45 uur ging 
de wekker. Om 3:30 uur waren wij in 
Bourg d’Oisans en stonden Alyssa en 
ik om 3:50 uur in de rij voor de start. 
Zelfs om die tijd stond het hele dorp 
vol met toeschouwers. 4:30 uur ging 
het startschot en Alyssa en ik 
begonnen om 4:50 uur met de eerste 
beklimming. Deze beklimming was 
veruit de mooiste. Er waren enorm 
veel lichtjes van de fietslampen en van 
de kaarsen die langs de weg 
brandden voor alle dierbaren die 
hebben verloren van kanker. Het was 
erg bijzonder en ontroerend om te 
zien. Na de afdaling van de eerste 
klim kwam ik ome Jan nog tegen 
voordat hij weer omhoog ging.  
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Bij de tweede beklimming was het licht en 
waren er een paar kleine buitjes. Ik was 
Alyssa kwijtgeraakt en reed toen alleen 
verder. Bij bocht 6 kwam ik ome Jan 
tegen. De wil was er om vaker te gaan, 
maar de arm wilde niet meer. Na twee 
keer rijden moest hij afstappen. Ik weet 
niet of hij beseft hoe bijzonder zijn 
prestatie is geweest, dus ik hoop dat hij 
dat bij deze nog een keer te horen krijgt. 
Vanaf de derde klim werd het heet en 
zwaar. Het drinken ging goed, maar eten 
werd een probleem. Bij aankomst van de 
derde klim had ik wat langer nodig om 
moed te verzamelen. Uiteindelijk wilde ik 
toch nog een vierde keer omhoog. Het 
was ondertussen erg warm geworden en 
moest ik meerdere keren stoppen om 
water over mij heen te gooien en toch nog 
iets te proberen te eten. Ik heb de laatste 
klim op mijn tandvlees omhoog gereden, 
maar ik heb het gehaald. Hierna was het 
ook echt op.  
 
Ik kijk met trots terug op mijn prestatie  
die ik samen met Alyssa heb gehaald.  
Samen hebben wij bijna 6000 euro 
opgehaald voor het KWF. Ik wil iedereen 
die gedoneerd heeft enorm bedanken. 
Ook wil ik iedereen bedanken die mij heeft 
geholpen met de voorbereidingen, 

trainingen en strategieën voor de beklimmingen. Ik raad het echt iedereen aan om minimaal één keer 
mee te doen met dit mooie evenement. Het was heel mooi om mee te maken. Ik ga zeker nog een keer 
meedoen en dan ga ik voor zes keer de finish halen. Het heet niet voor niks de Alpe d’HuZes! 
 
Maartje Heine 
 
 

 

Vorig jaar organiseerden we voor de eerste keer een boerenlandwandeling. En dat was een groot 
succes! Dus dit jaar organiseren we de tweede editie en wel op zondag 16 oktober 2022. We wandelen 
over paden en weggetjes waar je normaal gesproken niet kunt komen, dus een unieke, prachtige route 
door de polder langs onder andere Busch en Dam en over het privéterrein van twee melkveehouderijen. 
Ook dit jaar stellen deze melkveehouders hun bedrijven open voor bezichtiging.  
 
We wandelen over verharde wegen en natuurpaden dus stevige schoenen zijn aan te bevelen. Voor de 
jeugd is er dit jaar een tocht van 6 km uitgezet. Op deze tocht komen zij slechts langs één melkvee-
houderij waar zij wel in de stallen mogen kijken. Kortom een educatieve tocht!  
De meer geoefende wandelaar loopt 12 km en gaat langs beide bedrijven.  
 
De wandelaars kunnen starten tussen 10.00 en 12.00 uur in het clubhuis van IJsclub Kees Jongert aan 
de Adelaertlaan 5 in Heemskerk. De controleposten sluiten om 14.00 uur en het clubhuis is open tot 
16.00 uur, waar men onder het genot van een drankje kan nagenieten van de tocht. Deelnemen aan de 
wandeling kost 4 euro per persoon. Ook dit jaar hopen we er een groot succes van te maken. Kent u nog 
een wandelgroepje? Informeer hen dan over deze tocht. Ook leuk voor ouders met kinderen of 
grootouders met kleinkinderen. 
 
Voor informatie: Matthy van Klaveren, telefoonnummer 06-10818558. 
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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’! 

Lunch- en frituursalon Oase 
Plantage 148 - 1943 LR Beverwijk 

Telefoon 0251-225302 
lunchfrituursalonoase.nl 

Maandag 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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Het schaatsseizoen ging op zaterdag 1 oktober 2022 van start. De wedstrijden begonnen op zondag  
2 oktober. Het seizoen loopt door tot en met zondag 12 maart 2023. Tijdens de Kerstvakantie zijn de 
openingstijden van de ijsbaan aangepast voor de Publieksuren. Voor houders van een via de BVH 
aangevraagd abonnement gaat ook een aangepaste regeling gelden. Deze regeling wordt begin 
december met de leden gecommuniceerd en wordt gepubliceerd op de website van de BC Haarlem. 
 
Trainingstijden voor rijders met een trainingsabonnement/wedstrijdabonnement zijn als volgt: 
HW1 HT1 maandag 17.30 – 18.35 onder begeleiding van Roy, Mirjam en Astrid. 
HW2 HT2 maandag 18.50 – 19.55 onder begeleiding van Simon. 
HW3 HT3 maandag 20.10 – 21.15 onder begeleiding van Bert en Sjaak. 
HW4 HT4 woensdag 18.00 – 19.15 onder begeleiding van Sjaak. 
HW5 HT5 donderdag 18.15 – 19.15 geen trainer aanwezig. 
 
Dinsdagochtend recreanten 09.00-10.30 uur onder begeleiding van Roy en Sjaak. 
Dinsdagavond recreanten 22.00-23.00 uur onder begeleiding van Chris en Ronald. 
 
Ook is er tijdens de winterperiode conditietraining op de donderdagavond 19.00-20.15 uur onder 
begeleiding van Simon. Deze training start bij het clubgebouw van Kees Jongert in park Assumburg.  
 
 

 

De evenementencommissie probeert elk jaar een aantal activiteiten te organiseren. De afgelopen 
jaren werden we hierin behoorlijk gedwarsboomd door Corona en hoewel we van dat laatste nog lang 
niet af zijn, proberen we inmiddels de draad weer op te pakken. Helaas is Mart Kos niet meer in ons 
midden. Naast dat hij in de commissie zat, was hij ook een man waarop je nooit tevergeefs een 
beroep kon doen met betrekking tot de organisatie. Datzelfde gold ook voor Peter Smidt. Ook hij was 
actief bij de evenementen en tevens lid van de evenementencommissie. Door problemen met zijn 
gezondheid heeft hij helaas moeten besluiten zich terug te trekken en is tevens niet meer inzetbaar 
als medewerker. Ook hebben we afscheid moeten nemen van Ed Hulsing, hij is in april overleden.  
De afgelopen jaren was hij bij een aantal evenementen onze vaste EHBO medewerker. Hoewel we 
wisten dat hij een broze gezondheid had, kwam het bericht van zijn overlijden toch als een verrassing.  
 
De commissie bestaat momenteel uit Mieke Heine (voorzitter), Paula Veldhuis, Meike Lubbers,  
Hans Röling, Wim Röling, Cor Enthoven en de schrijver van dit stukje. We zoeken nu vooral helpende 
handjes voor onze evenementen. Als u dit leest is de Assumburgloop al weer achter de rug, maar het 
ligt in de planning om nog een paar activiteiten te organiseren. Lijkt het je leuk om mee te helpen, 
meld je dan aan bij een van de leden van de commissie. We organiseren deze activiteiten om de 
saamhorigheid binnen de club te vergroten en hopen ook om met een klein batig saldo een activiteit 
voor elkaar te krijgen. Daarnaast tonen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals dat 
vandaag de dag zo mooi heet, en bewijzen we ons bestaansrecht met activiteiten waaraan leden en 
niet-leden kunnen deelnemen. 
 
Matthy van Klaveren  
 
 

 
Op vrijdag 13 mei hadden wij een clubavond en hebben wij de leden bijgepraat over de stand van 
zaken voor wat betreft de aanleg van de skeelerbaan. Hieronder een samenvatting wat er die avond is 
besproken. 
 
Nico deed de aftrap met een stukje historie. De belofte van Gemeente Heemskerk dat, als we met de 
ijsclub van Beverwijk naar Heemskerk verhuizen, er een skeelerbaan wordt aangelegd.  
- 2006 was de verhuizing van Beverwijk naar Heemskerk 
- 2008 werkgroep aanleg skeelerbaan  
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- 2010 hij lijkt er te gaan komen 
- 2011 Jos en Nico naar de wethouder, wegens slechte financiële positie voorlopig uitgesteld  
- 2012-2018 regelmatig onder de aandacht gebracht bij de gemeente  
- 2019 opgenomen in het coalitieakkoord 
- 2020 ambtenaar aangesteld om raadsvoorstel te maken 
- 2020 bezoek aan de skeelerbaan in Heerde, met Loes van Swol-Nomen (gemeente Heemskerk),  
  Jos, Nico en de schrijver van dit verslag. Dit bezoek resulteerde in een opdracht van Gemeente  
  Heemskerk aan adviesbureau WODO. Dit bureau werd door de KNSB aanbevolen omdat zij veel  
  ervaring hadden met de aanleg van skeelerbanen. Hun rapportage kwam in december 2020. 
 
Keuzes die gemaakt moesten worden: 
- Leg je een vlakke baan aan met bochtstralen van 21-23 mtr of 
- ga je voor een piste met veel kleinere stralen en oplopende kombochten of 
- als de gemeente een ruim budget heeft, leg je beide aan? Dit ruime budget was niet het geval 
  zodat deze keus al snel afviel. 
 
Het advies van WODO was dan om als beginnende skeelerclub een vlakke baan aan te leggen. Voor 
een piste heb je al wat meer techniek nodig en voor de jeugd kan je beter lesgeven op een vlakke 
baan. Tevens hangt er aan een piste een behoorlijk financieel plaatje. Mogelijk is een piste nog iets 
voor later (dit kan op het middenterrein worden ingebouwd). 
 
Andere keuzes die we moesten maken: 
- Gaan we ijs maken door middel van sproeien (Noord-Laren, Haaksbergen)? 
- Of het gehele terrein dus ook de skeelerbaan 30 cm onder water zetten?  
 
Nadelen van opspuiten: 
- arbeidsintensief veelal nachtwerk 
- alleen op de rondbaan heb je ijs (circa 4000 m2) 
- bij inwerking van de zon ‘s middags ben je snel je ijs kwijt en moet men ‘s nachts opnieuw opspuiten 
 
De opspuitbanen liggen veelal in het oosten van het land. Het vriest daar altijd wat harder. In het 
westen zo kort onder de kust vind je nog geen opspuitbanen. 
 
Voordelen van opspuiten: 
- als het lukt, heb je snel ijs (1 à 2 nachten min 4 à 5 graden)  
- in de winter zonder vorst kan je blijven skeeleren. Alhoewel de meesten dan op de kunstijsbaan 
  schaatsen. 
 
Nadelen geheel onder water zetten: 
- het duurt langer voordat je ijs hebt  
- in het voorjaar schoonmaakwerk van de baan die de hele winter onder water heeft  
  gestaan  
- vanaf 1 december tot 1 maart kan er niet geskeelerd worden 
 
Voordelen: 
- grote ijsvlakte (circa 10.000 m2)  
- minder arbeidsintensief  
- inwerking van de zon heeft minder effect op het ijs  
 
Voorlopig hebben we de keus gemaakt om onze baan geheel onder water te zetten. 
Opspuiten blijft in de toekomst mogelijk. 
 
Gemeente Heemskerk heeft het bureau SWECO opdracht gegeven om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn voor warmte en koude opslag (hier is in het verleden ook al eens naar gekeken). 
Er is een uitgebreid rapport verschenen met als eindconclusie dat de aanlegkosten niet opwegen 
tegen de baten die dat zouden moeten opleveren. Advies niet doen. 
 
Het raadsvoorstel is verder uitgewerkt. Ik heb een schetsvoorstel gemaakt en aan de hand hiervan 
een kostenraming. Op 24 juni kwam dit raadsvoorstel voor stemming in de Raad en werd het een 
Raadsbesluit.  
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Raadsbesluit 
• Positief te besluiten om als gemeente een 333 meter skeelerbaan aan te leggen in combinatie 

met een natuurijsbaan in Park Assumburg.  
• Een incidenteel budget van € 240.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 

skeelerbaan.  
• Het incidentele budget van € 240.000 op te nemen in de herziening van de grondexploitatie 

Assumburg-Oud Haerlem .  
• Aldus vastgesteld door de Raad van Gemeente Heemskerk in zijn openbare vergadering van 

24 juni 2021.  
 

Echter in dit Raadsbesluit staat dat de baan wordt aangelegd in Park Assumburg en dus mogelijk niet 
op onze huidige locatie. Men hield ons dus nog even in spanning. Er liep namelijk nog een ander 
project; de herinrichting van park Assumburg/Oud Haerlem en Tolhek, mogelijke verplaatsing van 
Odin, onze ijsclub en andere verenigingen. Eind 2021 zou er een rapportage volgen, maar deze 
datum werd niet gehaald (er is nu nog steeds geen eindrapportage). 
Omdat het besluit over de definitieve plek van Kees Jongert dreigde te worden uitgesteld, diende D66 
een Amendement in ‘Belofte maakt schuld‘: 

• Aanleg skeelerbaan op de huidige locatie van IJsclub Kees Jongert. 
• Realisatie in 2022. 
• In de raadsvergadering van december 2021 werd dit amendement aangenomen, 

met 13 stemmen voor en 12 tegen. 
 
We konden dus aan de slag. Nu wilde het toeval dat onze ledensecretaris Ineke de Blieck bij 
Gemeente Heemskerk werkt, bij de afdeling Projecten in de openbare ruimte. Zij kreeg het project, 
aanleg skeelerbaan, op haar bordje. 
Intussen kwam ik in contact met Kay en Rick Schipper van Radboud Inline Skating uit Medemblik. 
Deze mannen skeeleren beiden op een hoog niveau en hebben ons nog een aantal nuttige adviezen 
gegeven over de lay-out van de baan. Met deze adviezen is de ontwerptekening aangepast, zie de 
tekening op pagina 16. 
 
Tot zover even mijn verhaal, ik geef de pen door aan Ineke. 
 
Ik werk bij Gemeente Heemskerk als werkvoorbereider aan Projecten in de openbare ruimte. 
Na het aannemen van het amendement is aan mij gevraagd of ik het leuk zou vinden om de 
skeelerbaan voor te bereiden. Natuurlijk vind ik dat leuk, een bijkomend voordeel hierbij is dat de 
lijnen tussen mij en het bestuur meer dan kort zijn. 
 
Aan de hand van de eerste opzet van Cor ben ik begonnen met de uitwerking van het eerste ontwerp. 
Na het onderricht van de gebroeders Schipper werd het ontwerp gewijzigd naar het huidige ontwerp. 
Ik ging voortvarend aan de gang, maar kwam er al spoedig achter dat er nog diverse zaken moesten 
worden geregeld. Ambtelijke molens staan erom bekend traag te werken, maar het zijn niet de 
ambtenaren die traag zijn. Het zijn alle procedures, wet- en regelgeving waardoor er tegenwoordig 
niets meer wordt gebouwd. 
 
Ook voor de aanleg van de skeelerbaan loop ik hier tegenaan.  
Want wat blijkt: 
- We hebben een landijsbaan waarvan altijd is gezegd dat er een skeelerbaan komt. Maar dan moet 
  er wel eerst een wijziging op het bestemmingsplan komen.  
- Ook moet er worden onderzocht of er bijzondere flora- en fauna aanwezig is op het terrein.  
- Gelukkig gaan we voor het ontgraven van het cunet niet dieper dan 40 cm anders zou er ook nog  
  archeologisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. 
- Een stikstofberekening voor het toekomstig gebruik mag ook niet aan dit rijtje ontbreken. 
   
  Tot slot heb ik nog een grondonderzoek laten uitvoeren. Want hoewel de grond op eigen terrein blijft  
  moet ik wel aantonen dat de grond voldoet aan de basishygiëne veiligheid.  
 
Maar de wijziging op het bestemmingsplan is wel een vertragende factor. De vaststelling van de 
bestemmingsplanwijziging is op zijn vroegst in september, maar ik wil graag het werk gaan starten in 
september. 
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Er moet een groot gedeelte gras worden ingezaaid. Om het gras te kunnen inzaaien en nog kans te 
geven aan te slaan voordat de landijsbaan onder water wordt gezet, moet de baan in oktober gereed 
zijn. 
 
Gelukkig ging het College akkoord met het voorstel om de aanbesteding vooruitlopend op de 
bestemmingsplanwijziging te kunnen starten.  
 
Inmiddels is de aanbesteding geweest, aannemer Heijmans heeft de opdracht gekregen. De start van 
de werkzaamheden was gepland op maandag 26 september. De uitvoeringsduur bedraagt vier 
weken.  
 
Tijdens de werkzaamheden is het clubhuis bereikbaar, echter voor de veiligheid mag het werkterrein 
niet worden betreden als de aannemer aan het werk is. Blijf dus bij het clubhuis en zwerf niet over het 
terrein als de aannemer aan het werk is. Houd hier alstublieft rekening mee.  
 
Aan het eind van de avond gaven Luc Heine en Eshney van Balen inzicht wat de toekomstplannen 
voor onze baan zijn. Luc is door het bestuur benaderd om het skeelergebeuren binnen onze club vorm 
te gaan geven en hij wil dat graag gaan doen. 
 

• Trainingen voor onze jeugd 
• nadruk op aanleren van techniek 
• focus op veiligheid 
• specifiek trainen op het overstappen door de scherpe bochten 

• Trainingen voor onze volwassenen 
• splitsing tussen beginners en ervaren rijders 
• enerzijds techniektraining, anderzijds veel rondjes rijden 

 
Toekomst plannen 

• Andere clubs 
• verhuur van de baan op vaste avonden 
• schema aan het begin van het seizoen vaststellen 
• vrij inloopuur voor promotie schaatssport 
• iemand aanwezig van KJ of sleutel inclusief borg 
• EHBO-doos en toiletmogelijkheid 

 
En later in de toekomst 

• Wedstrijden 
• officiële KNSB skeelerwedstrijden 
• interclubcompetitie tussen omliggende verenigingen 
• jeugdcompetitie met leeftijdsklassen 
• 4x4 wedstrijd 

 
De avond werd afgesloten met een toast op de nieuwe baan. 
 
Cor E en Ineke de Blieck 
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inderen van de zondagavondgroep zijn er acht begonnen met de zomertraining bij Astrid en Roy. Ze 
mogen vier keer meetrainen en daarna beslissen of ze lid worden van de club. 
   
  

 
 
 
 

        Gerrit van Assendelftstraat 3 
       1961NH Heemskerk 
 
        Tel 0251-232813 

 

 
 
 

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

 

 
 

. 

 
Telefoon 075 - 642 85 66 

Mobiel 06 - 504 040 77 

info@fiddelaarbestratingen.nl  
www.fiddelaarbestratingen.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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Beste KJ’ers, 
Crisis. Wie kent dit woord niet? Elk zichzelf respecterende columnist schrijft erover. En wie ben ik om  
dat niet te doen. Huh, wie ben ik … identiteitscrisis van Kootje? Afijn het is nog niet zo erg als een 
aantal jaren geleden toen PSV Vennegoor of Hesselink in het elftal opstelde.  
Ik wist nou nooit wie van die twee nou speelde. Identiteitscrisis Vennegoor of Hesselink?  
Indertijd was dat bij de gebroeders v.d. Kerkhof wel anders.  
 
Maar ja, wat is nou crisis. Neem bijvoorbeeld nu mijn buren. Mijn buurvrouw wilde een nieuwe poes. 
En dan weet je al dat dat gaat gebeuren. Afijn, de nieuwe poes kwam dus. 
Het beest moest ‘De Button’ heten. Een naam die me totaal ontging. Totdat …  
Op een gegeven moment mocht het beest voor het eerst buiten. De buurvrouw, vergezeld van de 
buurman, die overigens met een gezicht stond te kijken of ie net vernomen had dat z’n schoonmoeder 
een week komt logeren, staat in de achtertuin. De buurvrouw roept: “Poes De Button binnenkomen!” 
Ineens drong het tot me door. Wat een originele naam. Tja, als je zo’n beest druk op de knop gaat 
noemen dan is het leuke en originele er vanaf. En verdomd het beest kwam direct aangelopen. “Wat 
kan jij goed luisteren,” zei de buurvrouw, “ik wou dat sommige mensen dat ook eens deden.” Terwijl zij 
met een gezicht, zoals Jomanda dat deed als ze iemand aan het instralen was, de buurman aankeek. 
Het gezicht van de buurman betrok nog meer alsof z’n schoonmoeder geen week komt logeren, maar 
bij hun komt inwonen.  
 
Is dit nou een huwelijkscrisis, of is dit in elk huwelijk volstrekt normaal?  
De oplossing voor crisissen is eigenlijk heel simpel. Noem alles crisis en niets is meer crisis.  
Maar zover zijn we nog niet omdat gelukkig nog heel veel dingen goed gaan.  
 
Soms krijg je simpele oplossingen of bedenk je ze zelf. Bijvoorbeeld. Ik kreeg van mijn 
energieleverancier een, volgens hun grandioos, aanbod dat ik niet mocht missen.  
Als ik een slimme meter zou aanschaffen tegen betaling van 75 euro dan zou ik elk moment mijn 
gebruik kunnen inzien en zodoende precies weten waar ik energie op zou kunnen besparen en 
zodoende geld over zou kunnen houden voor ‘leuke’ dingen.  
Ik heb ze gebeld en gezegd dat ik graag zo’n meter zou willen kopen echter onder één voorwaarde. 
De voorwaarde was dat, als ze zichtbaar aantoonbaar konden maken, dat de slimme meter die ik zou 
krijgen, de lagere school had afgemaakt, ik hem zou kopen. Het antwoord dat ik kreeg was dat ze er 
geen actieve herinnering aan hadden dat mijn slimme meter zelfs de kleuterschool had afgemaakt.  
Ik heb er zelf geen actieve herinnering meer aan waar ik dat meer heb gehoord. Als ik naar de 
prijsstijging van mijn energierekening kijk, krijg ik het vanzelf wel warm. Of neem nu dat als je 
tegenwoordig schapen hebt, je voor het scheren moet betalen omdat de wol niet aan de straatstenen 
kwijt is te raken. Waarom laten we hier geen warme truien van breien voor de mensen die een slecht 
geïsoleerd huis hebben en een giga energierekening. Doe er meteen vlees bij van de overtollige 
herten enz van de waterleidingduinen bij Zandvoort en de Oostvaardersplassen.    
Door de prijsstijgingen zijn levensmiddelen echt duur geworden, met name vlees, groente en fruit.  
Ik heb dat opgelost door tegenwoordig de aardappelen op de fruitschaal te leggen.  
Files worden ook als crisis bestempeld. Geef de Coentunnel een andere naam en geen files voor de 
Coentunnel meer. Ook geen gedoe meer over zijn verleden.  
Noem hem bijvoorbeeld ‘Incheckbalie Schiphol’.  
Dan de stikstofcrisis. Enige tijd gelden fietste ik langs een school in Heemskerk. Tussen het 
schoolplein, waar het een drukte van belang was met spelende kinderen, en een daarnaast gelegen 
pand was een lint gespannen met de tekst ‘Asbest’. Aan de andere kant van het lint waren mannen in 
witte pakken bezig om blijkbaar asbest op te ruimen en amper twee meter verder spelende kinderen. 
Het asbest bleef braaf achter het lint. Kunnen we geen lint maken met de opdruk ‘Stikstof’? Als we dit 
lint nu rondom een weiland met koeien kunnen spannen dan is het stikstofprobleem toch opgelost?  
Dit is toch wel een Louis van Gaaltje … “Ben ik nou zo slim of…“  
 
Nee, beste KJ’ers, 
Echt crisis is het pas als je een eendagsvlieg bent en je net je dag niet hebt.  
Hou het hoofd koel en het lichaam warm.  
 
Groeten, Ko toe de Start. 
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Anne Hillebrand liep een nieuw parcoursrecord bij de 
Assumburgloop! Het nieuwe record staat nu op 41.54.  
Onder prachtige omstandigheden werd op 4 september de 
Assumburgloop gehouden. Met 65 deelnemers en veel  
publiek was het weer een geslaagd evenement! 
 
Uitslag jeugd 2,5 km: 

Meisjes (5 deelnemers): 
1. Annelie Heeremans 10.23 
2. Naomi Winter 10.50 
3. Rosa Yang 11.27 
 
Jongens (9 deelnemers): 
1. Mik Commandeur 8.40 
2. Kas Commandeur 8.49 
3. Roy Bakker 8.59 
 

Uitslag 10 km: 
Dames (12 deelnemers): 
1. Anne Hillebrand 41.54 Parcoursrecord! 
2. Sanne Bakker 42.50 
3. Marnette Visser 47.17 
 
Heren (39 deelnemers): 
1. Ralph Apeldoorn 34.45 
2. Niek Bleeker 36.10 
3. Bryan Warrink 36.30 

 
Op de foto’s de prijswinnaars. Op de website  
www.ijsclubkeesjongert.nl staan nog veel meer foto’s.  
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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Aangezien ik zelf op dinsdagochtend schaats, valt het mij op dat er diverse mensen op de ledenlijst 
staan die nooit meer komen trainen. Ik denk dat dit op de dinsdagavond ook het geval is. 
  
Deze mensen wil ik graag op het volgende wijzen.  
De contributie voor lidmaatschap en training voor volwassenen bedraagt € 80,00 per jaar, en wordt elk 
jaar stilzwijgend verlengd. Dit bedrag is opgebouwd uit € 25,00 contributie en € 55,00 trainings-
bijdrage. Als je dus geen gebruik maakt van de trainingen dan kan je lidmaatschap worden omgezet  
naar een Donateurslidmaatschap. Bij dit lidmaatschap betaal je geen trainingsbijdrage meer.  
Als donateur ontvang je nog wel onze glossy ‘De doorloper’ en je wordt nog uitgenodigd voor alle 
evenementen, recepties en de jaarvergadering.  
 
Dus, als je niet meer wilt trainen, maar wel lid wilt blijven van de club dan kun je het lidmaatschap 
omzetten naar Donateur. Stuur dan een e-mail naar ledensecretariskj@gmail.com, dan gaat het 
nieuwe lidmaatschap in per 1 mei 2023. 
 
Ineke de Blieck 
 

 

 
De clubkleding van Kees Jongert is van het merk Biemme. Het assortiment bestaat uit: lange broek 
met of zonder zeem, jack lange mouw, korte broek met of zonder zeem, shirt korte mouw, 
windstopper en wind- en waterdicht jack. Alle onderdelen zijn los te bestellen.  
Opdruk van de ijsclub op armen en rug. Een voorbeeld van de kleding staat op de website: 
https://www.ijsclubkeesjongert.nl/lidmaatschap/clubkleding/.  
 
De kleding is te bestellen via Astrid de Graaf, via een e-mail naar astriddgraaf@gmail.com. Geef in de 
e-mail aan welk kledingstuk(ken) je wilt bestellen en de maat die je wilt hebben. 
 
Er kan pas besteld worden vanaf 5 stuks per item. De prijs is afhankelijk van het aantal dat we 
bestellen. De jeugd krijgt 25 % korting. 
 

 

 

 

mailto:ledensecretariskj@gmail.com
https://www.ijsclubkeesjongert.nl/lidmaatschap/clubkleding/
mailto:astriddgraaf@gmail.com
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STAND VAN ZAKEN 3-10-2022 (FOTO’S GEMAAKT DOOR NICO PRONK) 
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DE 1E-DONDERDAG-VAN-DE-MAAND-PLOEG NEEMT POOLSHOOGTE …  

 

 

AANLEG SKEELERBAAN DOOR HEIJMANS 


