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Nieuwsbrief Groenehartsport.nl
Waarder, 5 februari 2019
Geachte sponsors, donateurs, sportvrienden, relaties, medewerkers en collega’s van de
sponsors,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Groenehartsport.nl midden in het hoogseizoen met
een aantal weetjes, prestaties en activiteiten.
KPN-Marathon Cup:
Van de 14 KPN marathon cup wedstrijden zijn er inmiddels
11 gereden. Het algemeen klassement wordt aangevoerd
door Leander van der Geest met 207,2 punten.
Dat betekent dat hij 2 wedstrijden heeft gewonnen.
Op de tweede plaats Casper de Gier met 172,2 punten.
Dus de marge die Leander heeft is 35 punten.
Als Leander blijft presteren zoals hij doet, wint hij de KPN
marathon cup 2018/2019.
Nadat we deze beker 2 jaar niet meer hebben gehad,
hebben we hem dan weer terug. Het laatste won Christiaan Hoekstra de beker.
Onze volgende rijder is Tom den Heijer en hij staat op de 8e plaats met 66 punten.
Kees Heemskerk staat op de 26e plaats met 28 punten.
Roel Boek staat op de 29e plaats met 25 punten. Douwe Boonstra staat op de 58e plaats met
5 punten.
Komende wedstrijden:
9 februari
KPN marathon cup 12
16 februari
KPN marathon cup 13
2 maart
KPN marathon cup finale

Enschede
Dronten
Leeuwarden

2 maart de beker ophalen in Leeuwarden voor u misschien leuk te combineren met een
schaatsmoment in het vernieuwde Thialf. Op 2 maart tussen 10.00 – 16.00 uur.

Twee rijdende teams
In het marathonschaatsen bestaat een
team uit maximaal 4 personen. Gezien
het feit dat wij 7 personen hebben die
rijden, hebben we de rijders opgesplitst
in 2 teams.
1 team rijdt onder de naam
Groenehartsport.nl en het andere team
rijdt onder de naam Sportchalet
Viehhofen Oostenrijk. De trainingsclub
bestaat totaal uit 8 personen, de 8e
rijders is Timo Verkaik, hij komt in de top
divisie in actie.

Weissensee 2019
De rijders zijn op de Weissensee in Oostenrijk geweest van maandag 21 januari tot
donderdag 31 januari. Diverse sponsors en donateurs hebben hen op de Weissensee in actie
gezien, aangemoedigd, een hart onder de riem gestoken, een persoonlijk praatje met de
rijders en/of hun begeleiders gemaakt.
Een hartelijke dank aan Kurt Wubben en Aad de Haas, zij hebben de rijders 10 dagen lang
optimaal verzorgd! Onze complimenten en een hartelijk applaus. Super werk Kurt en Aad!

Verslag van rijder Kees Heemskerk
Dit jaar stonden er 4 wedstrijden op het
programma verdeeld over 7 dagen. We
stonden aan de start met 7 man. Leander
was in Nederland gebleven en reed daar
nog een hele sterke wedstrijd op het
natuurijs van Haaksbergen. Met 2 ronden
voorsprong op het peloton werd hij daar
7e.
Donderdag stond de eerste wedstrijd op
het programma, de Aart Koopmans
Memorial. Een wedstrijd over 80km. Voor
een aantal rijders was het de eerste
wedstrijd op natuurijs en dat was even
wennen. Er zaten best veel scheuren in het ijs, maar desondanks was het erg hard en gleed
het goed.
Bart plaatste gelijk aan het begin een aanval maar bleef uiteindelijk niet vooruit. Roel kwam
ten val en moest helaas na een paar ronden uitstappen. Uiteindelijk was er een klein groepje
dat vooruit bleef. Timo en Tom werden in de sprint knap 19e en 21e. Bart kwam op het
laatste rechte stuk helaas ten val en werd 71e. Rienk werd 72e. Kees viel ook de laatste

ronde en werd 74e. Douwe werd 75e.
Zaterdag begon de dag vroeg met het ONK over 150km. Tom zat vroeg in de aanval maar na
40km werden ze weer ingerekend door het peloton. Tom moest daarna helaas uitstappen
vanwege een blessure die hij eerder die week opliep. Douwe reed hard door een scheur
waardoor z'n ijzer helemaal krom was, hij reed nog knap door tot 110km. Bart was
onderweg ook gevallen en reed moest er na 60km af. Halverwege de wedstrijd reed er een
kleine kopgroep weg waar Timo bij zat. Jammer genoeg sloot er later nog een mannetje of
15 aan. Timo werd 21e. Kees, Rienk en Roel finshten in het peloton als 55e, 58e en 59e.
Maandag mochten de rijders zich opmaken voor de kortste wedstrijd van de week. De eerste
Grandprix wedstrijd over 60km. Tom wilde graag starten ondanks de blessure, maar moest
er jammer genoeg toch af na een paar rondes toen deze weer opspeelde. Roel kreeg erge
last van zijn rug en moest ook uitstappen. Kees werd onderuit gereden, maar kwam terug in
het peloton. Hij reed nog een tijd goed voorin, maar moest er de laatste 3 rondes af. Douwe
ging onderuit in een scheur en brak daardoor zijn veer, hij reed nog een paar rondes alleen
door maar moest toch afstappen. Rienk en Bart reden een goede wedstrijd en finishte 37e
en 52e, dit was tevens hun laatste wedstrijd op de Weissensee. Timo reed een sterke sprint
en finishte als 12e.
Woensdag was de laatste
wedstrijd. De Alternatieve
Elfstedentocht, 200km. De
wedstrijd bleef redelijk lang
rustig met af en toe een enkele
aanval. Geleidelijk vielen er
rijders af naar het einde toe.
Het was veel "hollen en
stilstaan". Na 150km brak de
wedstrijd echt open. Timo zat
goed van voren en uiteindelijk
in de beslissende kopgroep. Hij
werd heel knap 7e, een super
prestatie.
In een klein groepje daarachter reed Kees de wedstrijd ook uit en finishte als 30e en 6e
Belofte rijder. Roel had problemen met de rits van zijn pak en raakte daardoor op
achterstand, na een paar kilometer op achterstand te hebben gereden moest hij de strijd
opgeven. Douwe zat er na 3 valpartijen wonderbaarlijk genoeg nog steeds bij. Helaas raakte
hij bij de 4e val na 140 km op achterstand en moest na 30 km alleen te hebben gereden
uitstappen nadat hij werd geklasseerd.
Al met al een goede, leuke en mooie week gehad met mooie uitslagen waarin iedereen weer
nieuwe ervaringen heeft opgedaan.

Schaatsclinic 8 maart 2019
Jaarlijks organiseren wij een schaatsclinic voor de donateurs, de sponsors en de relaties van
de sponsors. Dit jaar wordt de clinic gehouden op 8 maart 2019 om 20.00 uur op de uithof
Den Haag. De clinic zal verzorgd worden door de rijders, aansluitend zal er een gezellig
moment zijn waarin onder andere de prijsuitreikingen plaatsvinden van de winnaars van de
marathon over 10 ronden welke we bij de clinic organiseren.
Bent u geïnteresseerd deel te nemen aan schaatsclinics stuur dan een e-mail aan
l.vannoort@koningwitzier.nl met uw naam en eventueel de naam van uw introducee. Als
donateur heeft u met 2 personen toegang tot de schaatsclinic.
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons het programma en de uitnodiging.
Uiteraard zijn er voor de bovenvermelde doelgroep geen kosten aan de clinic verbonden. De
overige deelnemers kunnen zich aanmelden zolang er plaats is. De kosten voor hen zijn
€ 30,- p.p.
Seizoen 2018/2019 – 2019/2020:
Groenehartsport.nl gaat zich ook alweer voorbereiden op het komende seizoen 2019/2020
om met een juiste groep ook weer onze talenten verder door te ontwikkelen en de top te
bereiken. De initiatieven van de donateurs en de sponsors zijn daarbij onmisbaar. Via deze
nieuwsbrief willen wij in ieder geval alle donateurs en sponsors heel hartelijk bedanken voor
hun bijdrage/betrokkenheid/ondersteuning van het initiatief.
Mocht u in uw omgeving potentiele donateurs of sponsors hebben, beveel ze van harte aan!
Donateurs kunnen zich aanmelden middels het donateursformulier wat op de website is te
downloaden. https://www.groenehartsport.nl/donateurs/
Potentiele sponsors kunnen een mail sturen naar l.vannoort@koningwitzier.nl
Transfers:
Onze oud rijder uitkomend in de A divisie: Niels Overvoorde heeft super gepresteerd op de
Weissensee. Bij de alternatieve Elfstedentocht 200 km heeft hij diverse rondes alleen op kop
gereden.
Remco Schouten en Christiaan Hoekstra deze
laatste heeft 3 jaar gereden bij AB vakwerk en zal
in het komende seizoen rijden bij het team van
Steenman waar ook onze oud rijder van vorig jaar
Sjors vd Meer in rijdt. Christiaan kan in deze groep
meer voor zichzelf rijden en hoeft niet ten
diensten te staan van andere rijders zoals dat bij
AB vakwerk wel het geval was.
Hoewel Christiaan op de baan niet alle succes wist
te boeken heeft hij op de Weissensee hele leuke wedstrijden gereden en daar hebben we
hem goed in actie kunnen zien. Kennelijk kan hij op natuurijs prima uit de voeten.

Felicitaties:
Wij feliciteren onder andere de rijders in het Groenehartsport
tenue die de 200 km uitgereden hebben.
Kees van Dijk, Floris de Koning, Albert de Koning 2x. Daarnaast
sportvrienden vanuit de omgeving: Gerard Bunnik, John de
Vries, Mark Valkenburg, Peter Kromwijk, Menno van Vliet,
Wim Zwanenburg

Hartelijke groet,
Albert de Koning
Namens de sponsors van Groenehartsport.nl

Bijlage:
Formulier voor aanmelding als donateur

Voor de meest actuele informatie kijk op:

WWW.GROENEHARTSPORT.NL

