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  Hogerop

Bostraining

Het lijkt alsof de lente is overgeslagen en we nu ineens in de zomer zitten. Ideaal weer voor 

onze zomersporten fietsen, skeeleren en de bostraining, die inmiddels al weer een tijdje 

geleden van start zijn gegaan en waar veel leden aan mee doen. 

We hebben veel geluk gehad dat we de hele winter hebben kunnen trainen en dat alles goed is 

gegaan. een gemis was natuurlijk de nazit in de Jaap. Voor onze nieuwe leden was dat zeker een 

gemis, mede ook door het trainen in kleine clubjes, waardoor het lastiger integreren was.  

Bij de start van het nieuwe winterseizoen willen we daar met een Hogerop evenement zeker 

een steentje aan bijdragen. Inmiddels hebben zich 6 nieuwe leden aangemeld. Helaas hebben 

we in deze brief ook een verdrietig bericht.

Zomertrainingen ❆ Inschrijving wintertrainingen ❆  

Nieuwe leden ❆ evenement start winterseizoen 2021/2022 ❆  

Datum ALV en bestuurswijzigingen ❆ In memoriam

Verzoek
Aansporing voor allen om 

regelmatig en zeker bij vragen 

eerST de site te checken, incl.  

de ‘hulpjes’ bij All United:  

www.hogerop.org



Zomertrainingen
Met veel enthousiasme zijn de zomertrainingen begonnen, nu gelukkig ook met mooi weer wat voor 

het fietsen en skeeleren toch belangrijk is. Voor de fietsers en andere geïnteresseerden is er een tijdrit 

georganiseerd. Hier een kleine impressie met wat foto’s van bostraining en zaterdagochtendkoffie.



Inschrijving 
nieuwe schaats-
seizoen

Jullie hebben allemaal de mail van 

Wouter ontvangen over de inschrij

vingen voor het nieuwe schaats seizoen. 

Let op dat je je uiterlijk vóór 31 juli 
aanmeldt. Mocht je geen mail hebben 

ontvangen of als je vragen hebt, meld je 

dan bij Wouter.

Nieuwe leden

Anja Boer zaterdag + do

Klaas pieter vd Meer woe + do

Monica Kackovic zondag + do

pieter Klok 1971 woe

Wikke Monster zaterdag 

Tessa Knaake zaterdag + zondag

Evenement start winterseizoen 2021/2022
Als alles goed blijft gaan, willen we het seizoen weer starten met een Hogerop evenement.  
De evenementen commissie is al druk met de voorbereidingen. Zie hier hun oproep. 

Beste Hogeroppers,  

De Noorder gure wind is eindelijk gaan liggen, de hoop gaven wij bijna op. De temperatuur is zowaar toch nog omhoog gegaan, 
de wegen zijn weer droog en de zon schijnt volop. Wij kunnen allemaal weer genieten van de diverse Hogerop zomertrainingen. 
Gelukkig hebben wij nog een lange zomer tegoed, neemt niet weg dat o.a. de evenementencommissie zich alweer aan het 
voorbereiden is op een gezellige en actieve opening van het schaatsseizoen 2021/2022. Vanwege een groot succes, alweer bijna 
2 jaar geleden in Friesland, willen wij daar weer in één van de mooie schaatshallen een fijn programma organiseren.
Welke hal dit gaat worden en de indeling van het programma is nog een verrassing, maar wat wij jullie nu al willen meegegeven 
is: hou de zaterdagen 25 september, 2 en 9 oktober voorlopig even vrij. 

Wij houden jullie op de hoogte als er nieuws is over de definitieve invulling van het 
programma, de datum en de wijze van aanmelden. We gaan voor een mooi programma en 
veel deelnemers!

Geniet van een lange fijne zomer op de fiets, op de skeelers, of wat verder dan ook.

Warme groet, Marjolein en Peter
Evenementencommissie

Datum ALV
Jullie mogen allemaal de datum voor 

de ALV in de agenda noteren:  

13 november.
Dan zal ook een bestuurs-
wisseling plaatsvinden. Nanne 

treedt af als penningmeester en 

Dick heeft zich kandidaat gesteld. 

Hoe ouder  
hoe gekker...
Wisten jullie dat er een overallaantal

rondjesperseizoenlijstje van de JE 

baan bestaat ? https://vinksite.com/

MeesteRonden.htm?Jaap%20eden.

En dat daarop twee Hogerop 

bestuursleden in de top 15 voorkomen, 

op resp. plaats 5 (de kandidaat 

penningmeester) en 14 (secretaris op 

naam van zijn studio)?



In memoriam
We hebben het verdrietige bericht ontvangen dat Maarten de Keijzer 
op 23 april is overleden. peter Dieperink heeft een in memoriam 
geschreven.

In Memoriam 

Maarten de Keijzer 
5 april 1964 -23 april 2021 

 

Maarten was nog niet zo lang lid van Hogerop, zo’n 3 jaar maar hij had het naar 
zijn zin bij de club. Hij trainde 2 jaar op de donderdag en de laatste winter op 
de zondag. 

Twee jaar geleden kreeg jij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was, het 
weerhield hem er niet van om gewoon door te leven en er nog het maximale 
uit te halen. Als ultieme duursporter ging hij ook gewoon door met hardlopen, 
wielrennen, mountainbiken , skiën en schaatsen. Ook al ging hij lichamelijk 
langzaam achteruit, de fietsvakanties en vele tripjes o.a. naar het familiehuis in 
Zwitserland bleef hij doen. 

Zijn gezin werd al eerder door extreme pech achtervolgt: zijn vrouw en moeder 
van zijn 2 kinderen overleed 7 jaar geleden, ook door een ongeneeslijke ziekte. 
Vorig jaar hertrouwde Maarten en gaf nog een groot feest , net voor de Corona 
crisis. 

De vorstperiode van februari was voor Maarten  een groot cadeau: 5 dagen 
stond hij op het ijs en hij genoot intens. Daarna was het snel afgelopen… 

 


