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Mededeling van Sportclub Chronos

Colofon
De Dweilpauze is een uitgave van Sportclub
Chronos en verschijnt zes keer per winterseizoen.
Email: dweilpauze@sportclubchronos.nl
● Redactie Dweilpauze: Gerard Becker (072) 509
21 41
● Website Sportclub Chronos:
www.sportclubchronos.nl
● Email bestuur: bestuur@sportclubchronos.nl
● Voorzi er a.i.: Dennis van Dok (0226) 34 20 40:
voorzitter@sportclubchronos.nl.
● Secretaris: Dennis van Dok (0226) 34 20 40,
Woudakker 5, 1723 BL Noord-Scharwoude,
secretaris@sportclubchronos.nl.
● Penningmeester: Jim van Elst (072-5155226)
Frieseweg107, 1823CC ,Alkmaar,
penningmeester@sportclubchronos.nl
● Algemeen lid: Rob van Andel (072) 7850881,
Rijperwaard 118, 1824 JN, Alkmaar,
r.vanandel@telfort.nl
● Algemeen lid: Victor Verschoor (06-45664143)
Lageweijdt 27, 1871VL, Schoorl,
v_verschoor@yahoo.com

-

Start van de eerste bosloop. Foto: Gerard Becker
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● Email jeugdcommissie:
jeugdcommissie@sportclubchronos.nl
● Jeugdcommissie voorzi er: Elianne Roorda
(06-29318401) , elianneroorda@gmail.com
● Jeugdcommissie lid Richtje Taal, Richtje Taal
(072-5613832), richtjetaal@hotmail.com
● Jeugdcommissie lid Patricia McKay (0615361975), patriciamckay1994@hotmail.com
● Coördinatoren Jeugdschaatsen: Richtje Taal
(072-5613832), Jeroen Smit (072-5091813),
jeugdschaatsen@sportclubchronos.nl
● Wedstrijdsecretaris: Joost Bergsma (0642241107), j.bergsma@quicknet.nl.
● Abonnementen: Rob van Andel (072) 7850881,
r.vanandel@telfort.nl
●Trainerscoördinator: Victor Verschoor (0645664143), v_verschoor@yahoo.com
● Bosloop Schoorl: Klaas Tillema, (072- 509 15
18), : kj.tillema@quicknet.nl.
● Bosloop Bergen: Edwin Taal (072-5613832),
bosloopbergen@sportclubchronos.nl.
● Vertrouwenscontactpersoon: Hermieke
Veldman (072-50953920),
hermiekeveldman@quicknet.nl.,
● Vertrouwenscontactpersoon: Simon Bakker
(06-53670914), sbakker01@hetnet.nl
● Vertrouwenscontactpersoon: Mira Bruin (0725741516), mira.sander@ziggo.nl

Redactioneel
De eerste Dweilpauze van het seizoen 2017-2018 ligt weer voor u. Van het tweede
jaar van het bestaan van Chronos.
Bestuurlijk gezien zijn er dit jaar enkele wisselingen. Voorzitter Lex Pannekoek is
gestopt en eveneens Sjouke Siersema. Hiervoor in de plaats is Victor Verschoor
gekomen. Het huidige bestuur bestaat momenteel dus uit 4 personen. Naar een
vijfde (als voorzitter) wordt gezocht. In de “mededelingen van het bestuur” leest u
er nog meer over. Over de toekomst van de vereniging heeft Viktor “een
beleidsplan” geschreven. Ook de leden zal gevraagd worden hieraan een bijdrage te
leveren.
“De instroom van leden vanuit de jeugd” is minimaal. Er is nu een jeugdcommissie
gevormd, bestaande uit 4 personen. Twee ervan stellen zich aan u voor in het artikel
“Jeugdcommissie”.
De boslopen en trainingen van de schaatsers zijn inmiddels gestart. De verslagen en
uitslagen van de verschillende boslopen staan weer in het “Loopjournaal”. De
trainingsschema’s staan er ook weer in. Zo weten we, waar en wanneer er deze
winterperiode getraind wordt.
Ook de komende schaatswedstrijden, zoals Heerenveen), en de trainingen van de
masters staan er weer in vermeld.
Zoals gebruikelijk stond er in het eerste nummer van het nieuwe seizoen een
ledenlijst. Om privacy redenen staat deze er nu niet meer in.
Bij deze wensen we iedereen een goede start voor het nieuwe seizoen.
Dweilpauze, blz. 1
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Mededelingen van het bestuur
Het schaatsseizoen gaat weer beginnen, en veel blijft bij
het oude maar er komen ook veranderingen aan. Vanuit
het bestuur proberen we u op de hoogte te houden van
de actuele stand van zaken.
Sinds de algemene vergadering van 13 juli hebben we
door een bestuurswisseling nu een vierkoppig bestuur:
Lex Pannekoek nam afscheid als voorzitter, nadat hij
Chronos door een ingewikkeld fusietraject had geloodst.
Dat dit succesvol is afgerond is zonder meer aan zijn
inzet en inzicht te danken. Ook Sjouke Siersema verliet
het bestuur, maar we kregen versterking van Victor
Verschoor (tevens trainer). Zittenblijvers zijn Jim van
Elst (penningmeester), Rob van Andel en Dennis van
Dok (secretaris). Victor brengt nieuw elan in het bestuur
om te kijken naar de positie van Chronos in de
maatschappij waarover verderop meer.
Wie goed oplet ziet dat we nu zonder voorzitter zitten,
en dat is een onwenselijke situatie. Voorlopig worden de
voorzitterstaken waargenomen door Dennis, maar we
hebben echt versterking nodig om slagkracht te kunnen
behouden. Binnen een vereniging is dit eerst en vooral
een aangelegenheid van de leden, dus we doen nog eens
een beroep op u om hier goed over na te denken.
Een andere organisatorische verandering is dat we de
wedstrijdcommissie hebben ontbonden. Deze commissie
bestond al zeer lang en had zijn eigen takenpakket.
Hoewel dat altijd goed liep kostte het wel veel extra
vergadertijd; na goed overleg lukte het om de taken zo
te verdelen dat de communicatie nu rechtstreeks via het
bestuur loopt. Onze dank gaat uit naar de commissieleden, die verder gewoon hun taken blijven doen.
Voor wat betreft de schaatsers en dan in het bijzonder de
abonnementhouders zijn er ook veranderingen op til,
maar daarover is nog geen definitieve beslissing. Zoals
misschien bekend is het Gewest Noord-Holland/Utrecht

verantwoordelijk voor de huur van ijs op de Meent voor
de licentierijders. De kosten worden gedekt door de
verkoop van abonnementen, en de prijzen worden elk
jaar per ijsbaan vastgesteld. Dit is door teruglopende
belangstelling echter al jarenlang niet meer kostendekkend, en het gewest zit met een dreigend verlies.
Door onvrede over de gang van zaken is in het overleg
tussen de verenigingen het traject ingezet om het gewest
als tussenpersoon uit het proces te halen, zodat we
rechtstreeks met de ijsbaan overleggen over de ijshuur.
Het voordeel is dat het efficiënter is en waarschijnlijk
goedkoper kan, het nadeel is echter dat de verenigingen
zelf een deel van het financiële risico krijgen te dragen.
Dit is nog niet afgerond en ook dit seizoen blijft het
gewest de financiën regelen.
Ten slotte moeten we het hebben over onze club in
moderne tijden. We zien aan de ene kant dat de
consumentenmaatschappij minder bij wil of kan dragen
aan de organisatie en liever gewoon wil betalen voor
zorgeloze dienstverlening, en aan de andere kant dat de
instroom van leden vanuit de jeugd minimaal te noemen
is. Zonder het één met het ander in verband te brengen
moeten we nadenken over onze rol en ons beleid. Waar
staan we eigenlijk voor? Wat willen de leden? Wat verlangt de gemeente, wat zouden de mensen kunnen
verwachten van onze club? Het zijn vragen waar we nu
nog geen antwoord op hebben, maar wat we wel gaan
onderzoeken. Victor en Dennis gaan het voortouw
nemen om te praten en te vragen bij deze en gene, en
proberen zodoende een ‘stip op de horizon’ te vinden
waarop we ons in de komende jaren als club kunnen
richten. Kijk dus niet verbaasd op als we binnenkort bij
je aan de bel trekken!
Vanuit het bestuur wensen we iedereen een sportief seizoen
toe.

Deadline voor het inleveren van kopij
Woensdag 15 november 2017
Woensdag 13 december 2017
Woensdag 17 januari 2018
Woensdag 14 februari 2018
Woensdag 21 maart 2018
Start schaatsseizoen
Op zaterdag 14 oktober 2017 begint het seizoen 2017/2018 op De Meent te Alkmaar.
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De Doorloper
Het tweede schaatsseizoen van Sportclub Chronos staat
weer op punt van starten. Eigenlijk is het voor velen van
ons natuurlijk al begonnen in april/mei, toen de diverse
trainingen weer begonnen. Met uitzondering van de
lopers, die in feite het hele jaar door trainen om mee te
kunnen doen aan diverse hardloopevenementen, welke
het hele jaar door gehouden worden. Zelf hebben we
onze eerste bosloop op 10 september al weer gehad met
een redelijke deelname. De volgende lopen die op het
programma staan zijn de boslopen op 8 oktober te
Schoorl, op 22 oktober te Bergen en op 12 november te
Schoorl, waarbij we niet alleen hopen op een goed
startveld van buitenaf, maar ook op deelname van vele
clubleden. Daarnaast is er natuurlijk op 15 oktober de
Amsterdam Marathon, waaraan niet alleen enkele leden
van de vereniging meedoen, maar ook een hele ploeg
werkzaam is om dit evenement te doen slagen.
Dan de schaatsers, op zaterdag 14 oktober begint het
seizoen, maar eigenlijk al op vrijdag 13 oktober, wanneer
IJsbaan De Meent haar poorten opent van 19.30 tot 21.00
uur. Er kan dan gratis worden geschaatst terwijl er,

volgens speciale mededeling, “bijzonder nieuws zal
worden onthuld”.
Indien het volledige wedstrijdprogramma van De Meent
tijdig in mijn bezit is staat er verderop in De Dweilpauze
een beknopt wedstrijdprogramma voor Chronos. Het
volledige wedstrijdprogramma zal later ook te vinden
zijn op de website van de baancommissie:
www.bcalkmaar.nl, en op onze eigen website:
www.sportclubchronos.nl. Net als de vorige seizoenen
gaat het opgeven voor wedstrijden via internet op
www.KNSB.nl en www.schaatsen.nl., zorg er voor dat je
bij het opgeven je relatienummer bij de hand hebt.
Mocht je geïnteresseerd zijn in schaatsuitslagen van over
de gehele wereld neem dan eens een kijkje op
www.speedskatingresults.com, natuurlijk vind je daar
ook je eigen prestaties.
Tenslotte wens ik iedereen een gezond en sportief loopen schaatsseizoen toe en hoop dat Piet Paulusma, zoals
verder in De Dweilpauze geschreven, eindelijk weer
eens gelijk krijgt.
Cees Stoop.

Meerjarenplan
Het bestuur wil in samenspraak met de leden een
meerjarenplan gaan maken.
Dit meerjarenplan is een plan dat de koers aangeeft die
de vereniging voor een bepaalde periode (meestal 3 tot 5
jaren) wil varen. Elke vereniging behoort een
beleidsplan te hebben dat actueel is. Door de fusie is er
behoefte aan een meerjarenplan om zodoende plannen
en beleid te kunnen maken.
De vereniging staat voor een aantal uitdagingen zoals
het behouden van (jeugd)leden én werven van nieuwe
jeugdleden. Tevens verandert de maatschappij en de rol
van een sportvereniging hierin. Zo is er een andere
sportparticipatie en is het niet meer vanzelfsprekend dat
men lid is van een (sport)vereniging en sporten mensen
met een ander motief.
Over deze ontwikkelingen (en tal van andere) moet de
vereniging gaan nadenken zodat we in de toekomst
bestaansrecht behouden.
Het bestuur heeft een werkgroep aangewezen die vorm
en inhoud gaan geven aan het ontwikkelen van een
meerjarenplan. In deze werkgroep nemen Dennis van
Dok, Sjouke Siersma en ondergetekende plaats. De
werkgroep wil goed kijken hoe we er nu voor staan, wie

we zijn en wat we doen. Daarnaast willen we graag met
de leden in contact komen om informatie in te winnen
over de wensen en behoeften van leden, vrijwilligers en
andere betrokkenen; bijvoorbeeld ouders van
jeugdleden. Daarbij gaat de werkgroep in gesprek met
externe partijen, bijvoorbeeld: Alkmaar Sport, Gemeente
Bergen, KNSB.
Uiteindelijk zal alles moeten samenkomen in een
meerjarenplan waarin visie, missie en doelstellingen
duidelijk worden. De verwachting is dat het resultaat in
mei 2018 klaar is, zodat het bij de algemene
ledenvergadering goed gekeurd kan worden. In de
tussentijd zal de werkgroep u vragen over tal van
onderwerpen die voor het bestaan van de vereniging
van belang zijn, daarbij zal u ook op gezette momenten
op de hoogte worden gehouden van de voortgang.
Mocht u ideeën hebben of betrokken willen worden bij
het ontwikkelen van het meerjarenplan kunt u contact
opnemen met Victor Verschoor.
Namens de werkgroep,
Victor Verschoor
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Jeugdcommissie
Mijn naam is Elianne Roorda, ben 23 jaar en voorzitter
van de Jeugdcommissie.
16 jaar geleden ben ik als klein meisje begonnen met
jeugdschaatsen bij voormalig STG Bergen. Na 5 fantastische jaren ben ik doorgestroomd naar het wedstrijdschaatsen, wat ik nog altijd met veel plezier doe!
Ik heb er erom veel zin in om samen met jullie er een
leuke, gezellige en sportieve winter van te gaan maken!

"Hoi allemaal! Mijn naam is Patricia en ik ben 23 jaar. Ik
schaats sinds mijn zesde levensjaar, al stond het trainen
de laatste jaren op een lager pitje in verband met
mijn studie. Ik ben ondertussen bijna afgestudeerd als
data analist in sport en ik kijk er naar uit om deel uit te
maken van deze commissie. Hopelijk kunnen we er iets
leuks van maken en zullen we jullie nog vaak zien de
komende tijd!"

Een slag in de lucht
Heeft u een goede zomer achter de rug? Voor de één is
het een tijd om bij te komen van de dagelijkse arbeid
door lekker te gaan relaxen, voor de ander bij uitstek het
moment om zich te storten op een favoriete hobby, sport
of andere liefhebberij. Hoe het ook zij, de zomer is echt
voorbij, weggespoeld met de restanten van tropische
stormen die over de Atlantische oceanen in een wijde
bocht richting Europa zwermen om hun oude dag te
slijten als een stevige depressie met bijbehorende
regenbuien. De kleuren aan de bomen en het lengen van
de schaduwen wekken bij mij de schaatslust; nog even
en het is weer zover. Ik verlang naar de eerste
nachtvorst; die frisse prikkelende geur 's ochtends als je
je neus buiten de deur steekt; rijp op het gras: de belofte
van boerenkool. Maar voorlopig is het nog warm en
regenachtig.
Schaatsen en de weersomstandigheden zijn voor mij
altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mijn hele
leven schaats ik al op een ijsbaan die bloot staat aan de
elementen. Het summum van schaatsen is nog altijd het
rijden van een toertocht over meren en sloten, langs
molens
en
ingevroren
vrachtscheepjes.
De
wedstrijdrijder in mij rijdt echter liever in een schaatshal,
zonder wind, met een gecontroleerd klimaat. Er wordt
wel voorzichtig over gespeculeerd dat De Meent ooit een
dak gaat krijgen maar ik durf er niet in te geloven.
Momenteel is er iets te doen om de nieuwe sporthal
waarvan het beton niet sterk genoeg zou zijn; wellicht is
deze voorzichtigheid ingegeven door het instorten van
de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport en
Dweilpauze, blz. 4

valt het allemaal mee, maar het zou ook kunnen dat hier
een echt probleem aan het licht komt en dat er dure en
ingrijpende reparaties gedaan moeten worden.
Ik blader terug door mijn eerdere stukjes en zie dat ik
eerder dit jaar schreef over politiek. Niet een heel
favoriet onderwerp maar wel iets wat ik mezelf verplicht
om goed te volgen. Verbazend genoeg is er nog steeds
geen kabinet en tot mijn ergernis gaan de
onderhandelingen helemaal de verkeerde kant op. Er
liggen nu plannen over het verplicht leren van het
volkslied en een vast schooluitje naar het Rijksmuseum.
Wat is dit nu voor flauwekul? Waar bemoeien die politici
zich mee. Ik heb mijn kinderen niet voor niets
grootgebracht met een republikeinse paplepel. Heb je de
tekst van het Wilhelmus wel eens helemaal gelezen? Het
vliegt in de tweede regel al helemaal uit de bocht
('Duitschen bloed') om van de koning van Spanje maar
te zwijgen. En dat Rijks hangt vol met oude meesters
maar voor je algemene ontwikkeling kun je beter een
bezoekje brengen aan een AZC of de deltawerken voor
mijn part.
Nee, de politiek moet zich niet zo bemoeien met wat we
doen in onze vrije tijd. Hoezeer ik het ook zou willen, we
kunnen niet verplicht stellen dat iedereen leert
schaatsen, of zelfs maar zwemmen (wat je eigen leven
zou kunnen redden) of in ieder geval vaccineren (wat je
eigen en andermans leven zou kunnen redden). Ik ben
bang dat de onderhandelaars hopeloos van de

Dweilpauze 2017-2018

hoofdzaak zijn afgedwaald om ergens in een bijzaakje
wat gemeenschappelijke grond te vinden. Alsof ze trots
presenteren dat ze het eens zijn over de kleur van de
fietsenstalling als ze eigenlijk een ingewikkelde
machinefabriek moeten bouwen.
Misschien is het omdat niemand goede antwoorden
heeft op de serieuze onderwerpen die ons bezighouden:
zorg, onderwijs, migratie, klimaat, vergrijzing, milieu,
veiligheid. We moeten ons realiseren dat we niet alles
kunnen beheersen, niet alles kunnen plannen en
controleren. Tegen sommige bedreigingen kunnen we

ons alleen maar schrap zetten, wetende dat het heel erg
zal zijn. Als er een tropische storm op je afkomt met
windsnelheden van driehonderd kilometer per uur, dan
weet je dat je dak eraf waait ook als je muren al blijven
staan. Ik zou wensen dat onze politici hun aandacht en
energie richten op zaken die belangrijk en urgent zijn,
zodat we straks niet voor verrassingen komen te staan
en achteraf niet met de gebakken peren zitten. Zodat ik
straks weer onbezorgd mijn rondjes kan draaien op de
ijsbaan, wetende dat wat de toekomst ons ook biedt, we
er alles aan gedaan hebben om ermee om te gaan.
Dennis van Dok

De Pen – Rob Wartenhorst
Net voor de deadline van de Dweilpauze herinnerde
Gerard me er aan dat ik nog een stukje voor de rubriek
de pen moet schrijven. Helemaal vergeten door de
drukte van de verhuizing van de Daalmeer naar ons
eigen stekje tussen Warmenhuizen en het Geesteerambacht. Nu wat over mijn schaatscarrière. Ik ben niet
zo heel vroeg begonnen met schaatsen, maar ook weer
niet te laat. Vanzelf begonnen met jeugdschaatsen. En
wel bij ijsclub Bergen. Dat was genoeg basis om in 1979
tochten van 40 km op houten noren te rijden. Sporten
stond op een laag pitje totdat, toen ik 15 was, ijsclub de
Draai opgericht werd. Eerste maand gratis trainen.
Gratis stond mijn moeder wel aan. Dus de hele familie
met frisse tegenzin naar de droogtraining in de zomer.
Maar dat was eigenlijk best wel leuk. Dus al snel
trainden we ook in de bossen bij Bergen. Het jaar daarna
ook wedstrijdschaatsen. Ik deed met alles mee.
Langebaan en marathon. Op een gegeven moment
moest er gestudeerd worden, en wel in Leeuwarden. Dat
was even het einde van het langebaanschaatsen. Maar in
Leeuwarden kon je wel shorttracken. Dus dat maar eens
proberen. Dat was goed voor mijn bochtentechniek.
Maar met mijn lange lijf en traag reactievermogen is het
moeilijk meekomen. Nadat ik dat jaar ook nog bij een val
een slagader in mijn enkel geraakt had, toch maar niet
verder gegaan in de shorttrack. Nadat ik na mijn
diensttijd het langebaan schaatsen weer wat fanatieker
oppikte raakte ik bij de marathons zowaar in het Bpeloton verzeild. Dat kon ik net aan bijbenen. Net het
jaar dat ik dacht dat ik lang genoeg peloton vulling was
geweest, kwamen de eerste klapschaatsen uit van
Viking. Nu reed ik op Raps, maar mijn broertje reed op
Viking schaatsen en hij had ze meteen gekocht. Nou die
winter was er ook de USA marathon. Tot onze verbazing
rijdt mijn broertje op zijn klapschaatsen tot lang in de
wedstrijd mee met de A-rijders, terwijl wij er al lang af
lagen. Dus met behulp van een handige kennis een

Viking klapset op mijn Raps gemonteerd. Zo die
mechanische doping werkte (als je op natuurijs niet het
gammele zelfgemaakte mechanisme verloor)! Bij de Brijders kon ik opeens voorin meekomen en bij de laatste
wedstrijd met een groepje van 3 man zelfs een ronde
voorsprong pakken. Met als gevolg dat ik het jaar daarop
naar de A-rijders over moest. En eigenlijk wilde ik wat
minderen. Nou ja zo'n kans krijg je niet elke dag. Dus
met de A-rijders mee. Dat eerste jaar reden alleen ik en
Jan-Maarten Heideman op klapschaatsen. De rest was
bang om over te stappen. Dus dat jaar kon ik goed
meekomen met de echte mannen. Dat seizoen ben ik ook
in Calgary geweest om mee te doen aan de
recordwedstrijden en heb daar meeste van mijn tijden
vrij scherp (voor mezelf dan) gezet. Het volgende
seizoen ging iedereen over op de klapschaats en leerde
ik mijn vrouw kennen. Gegarandeerd recept voor het
moeilijk krijgen bij het A-peloton. We gingen in
Amsterdam wonen en daar heb ik nog een paar jaar bij
ijsclub Baambrugge mee geschaatst totdat we naar
Australië verhuisden. Daar 10 jaar gewoond en heel
weinig geschaatst (alleen een keer als ik weer in de
winter in Nederland was). Terug in Nederland was het
tijd voor mijn zoon om te leren schaatsen. Dat werd dus
bij Schoorl. Dennis van Dok, die mij nog herinnerde van
10 km afstandstoernooien tijdens onze studententijd
moedigde mij aan om weer wat meer te schaatsen dan
alleen helpen bij jeugdschaatsen. Dus zo langzaam weer
in het wedstrijdschaatsen gerold waarbij ik nu bij de
marathons bij de Masters 1 meerijdt, en na de vervangen
van mijn oude raps, door een moderne schaats en
training onder Joop van Dok, zelfs Fred en Dennis wat
competitie kan geven.

Ik geef de pen door aan Kevin van de Pols
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Sebastiaan kijkt schaatsen op TV
Zodat jij dat niet hoeft te doen
Al sinds ik mij kan herinneren kijk ik naar het schaatsen
op televisie. Weekenden lang zat ik op de bank en
volgde ik met belangstelling alles wat de NOS mij
voorschotelde. Helaas heb ik nu geen tijd meer om alle
wedstrijden live te bekijken maar ik houd mijzelf goed
op de hoogte door vrijwel alle online video’s, en zo af en
toe een livestream, te bekijken. Hier beleef ik veel plezier
van, maar ik erger en verwonder mij ook aan bepaalde
mensen, dingen, evenementen, toestanden, etc.
WOEHOE het schaatsseizoen is weer bijna begonnen en
ik kan niet wachten op deze Top 5 van Super Spannende
Schaatsevenementen Seizoen 2017/2018. Komt ie:
5. NK Afstanden in Heerenveen – 27 t/m 29 oktober
Het schaatsseizoen wordt dit jaar afgetrapt met een NK
Afstanden. Veel leuker, als je het mij vraagt, dan de
KNSB Cup van vorig seizoen. Wat diende als een
selectiewedstrijd voor de eerste World Cup wedstrijden.
Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk om lekker ergens
kampioen in te worden en ja zo’n titel staat nou eenmaal
goed op je Sporters CV dus reken maar van YES dat alle
topschaatsers willen winnen. En reken maar van HEL
YEAH dat ik heel het weekend op de bank ga zitten met
kruidnoten en warme chocolademelk en nog meer
kruidnoten en ook die truffelkruidnoten weetjewel en
maybe ook die kruidnoten met zo’n laagje chocolade.
Enfin, zin an.
4. World Cup 1 in Heerenveen – 10 t/m 12 november
Normaal gesproken is een World Cup niet boeiender
dan het kijken naar een meerkoet die al 3 uur onder
water is MAAR WE ZITTEN IN HET OLUMPIES
SEIZOEN BABY!! Dus dat houdt ook in dat de
Wereldbeker finally een beetje interessant is want ALLE
toppers willen hier hun ‘wedstrijdritme’ opdoen.
Aangezien de wedstrijd in Heerenveen is zullen alle
Grote Neerlandse Schaatsers hier zich maar al te graag
willen meten met de buitenlandse toppers.
Zin an dus.
3. WK Allround in Amsterdam – 10 en 11 maart
Och mensen, dit gaat wat worden hoor. PERACHTIGE
locatie voor een WK Allround vind ik dit. Dit wordt zo’n
evenement met een tering spannende afsluitende 10
kilometer en dat het publiek dan staat te joelen op de
banken met liters bier en lauwe erwtensoep en dat
ergens een zaadje in het hoofd van een jongetje wordt
geplaatst en dat hij over 15 jaar onze nieuwe
Wereldkampioen Allround gaat worden.
Zin an.
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PS. fingers crossed dat niet alle schaatsers kapot moe zijn van
de Olympische Spelen die twee weken daarvoor zijn geëindigd.
Ach, wat maakt het ook eigenlijk uit, ik kijk toch wel, joe.
2. OKT in Heerenveen – 26 t/m 30 december
De Olympische Spelen zijn spannend maar het
Olympisch Kwalificatie Toernooi (het OKATHEE) is nog
veul spannendor. Kijk, het verschil met de Olympische
Spelen is dat als je daar aan mee mag doen, het sowieso
al tof is. Of je nou 5e of 23e wordt. Tuurlijk ben je
teleurgesteld als je geen medaille wint en niet in je eigen
suffe dorp op een kar wordt rondgereden, maar het is
niet iets waar je hysterisch om gaat janken (tenzij je
natuurlijk de gedoodverfde favoriet bent). Waar je wel
hysterisch om gaat janken: als je überhaupt niet mee mag
doen aan de Spelen. Daarom: teleurstellingen en
huilbuien zullen in grote mate aanwezig zijn.
Daarentegen is er de enorme blijdschap en opluchting
voor de schaatsers die wél mee mogen doen aan het
grootste en belangrijkste schaatstoernooi van de
komende vier jaar. Dit is sport op haar allerrrrr best en
ik boek dan dus ook al deze dagen vrij om lekker uit te
buiken van m’n kerstdiners en te genieten van deze
wedstrijden.
Ja, super zin an.
1. Olympische Spelen in Pyeongchang – 10 t/m 24
februari

EIN-DE-LIJK: hét evenement waar we met z’n allen
mega naar uit kijken. Deze twee weken zijn net zo
ingrijpend voor een schaatser, als dat de Big Bang was
voor Moeder Aarde. Eeuwige roem, geld en een
mogelijke carrière na topsport staan op het spel. Dit
maakt dat je de schaatsers op hun puurst ziet. Er wordt
niet ingehouden, er worden geen spelletjes gespeeld en
er zijn geen smoesjes meer. De beste is simpelweg de
beste. Dit maakt dat dit de wedstrijd is waar ik elke keer
weer vier jaar op zit te wachten en waar ik niks, maar
dan ook HELEMAAL NIKS, van wil missen. NIKS!
Zin an.
Sebastiaan Mc Kay
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Wie wil helpen bij de Marathon Amsterdam op zondag 15 oktober??

Voor het helpen bij de marathon Amsterdam zoeken
we nog liefhebbers. De taak zal bestaan uit het uitdelen
van folders en klappers in en rond het stadion en het in
goede banen leiden van de mensenstromen. Tevens
beantwoord je de vele vragen, die lopers en bezoekers
aan je stellen. Je kunt alle lopers zien vertrekken en

terugkomen. Tevens kan je Michiel Beeldman, Chris
Hofman en Harry Smit aanmoedigen, vooral op die
laatste meters !!
Voor inlichtingen en aanmelden:
wimkraakman@hotmail.com of tel. 06-55177721

Laatste Elfstedentocht?

Winnaar Henk Angenent. Foto: website
De vijftiende Elfstedentocht werd verreden op
zaterdag 4 januari 1997 en werd gewonnen door Henk

Angenent bij de mannen en Klasina Seinstra bij de
vrouwen.
De Elfstedentocht van 1997 was een bijzonder zware.
De wind had een kracht van 5 tot 6 Beaufort en dit
gecombineerd met een vorst van –6 graden in de
ochtend tot maximaal –3 in de middag zorgden ervoor
dat het een bijzonder zware tocht werd. Het was dan
ook de zwaarste tocht sinds die van 1963.
Bron: Wikipedia

Piet Paulusma blogte op 17 september j.l.:
Binnen acht jaar een Elfstedentocht
Het was dit jaar alweer 20 jaar geleden dat de laatste
Elfstedentocht is geschaatst, zaterdag 4 januari 1997. De
discussie over de kans op de tocht der tochten is de
afgelopen week in het nieuws gekomen. Is er als gevolg
van de opwarming nog kans op een Elfstedentocht?

uitschrijven. Dus zijn koude perioden nog altijd
mogelijk. Alleen zullen de koude perioden minder
vaak voorkomen en moeten we naar mijn mening
dergelijke Elfstedenwinters als extremen zien. Deze
extremen passen in de gevolgen van de opwarming.

Ik ben van mening dat binnen 8 jaar nog minstens 1 of 2
keer een Elfstedentocht zal worden uitgeschreven als
gevolg van winterweer. Dit ondanks de opwarming van
de aarde (klimaatverandering).
De klimaatverandering zorgt voor het toenemen van
extremen en over het algemeen zachte of zeer zachte
winters. Maar binnen de extremen van de
klimaatverandering passen ook extremen als koude
perioden. Zo kon de Elfstedentocht op 4 januari 1997 na
een periode van 15 dagen met matige tot strenge vorst
worden geschaatst. In 2012 was sneeuw de spelbreker
in een periode van 14 dagen met matige tot strenge
vorst. Er was in 2012 een tekort van 3 dagen met matige
tot strenge vorst om de Elfstedentocht te kunnen

Onderzoeken:
Wetenschappelijke onderzoeken van het KNMI geven
aan dat de kansen op een Elfstedentocht in deze eeuw
niet groot zijn. In het rapport ‘Elfstedentochten in de
21e eeuw?’ komen de onderzoekers tot de conclusie dat
het aantal Elfstedentochten in de huidige eeuw
maximaal 10 zal zijn en minimaal 4, waarvan de
meesten in de eerste helft van deze eeuw. In een ander
rapport, ‘Klimaatverandering’, komt het Planbureau
voor de leefomgeving tot de conclusie dat de kans op
een Elfstedentocht nu nog 15 procent is, maar op basis
van de Klimaatscenario’s van het KNMI in 2050 tussen
de 0,2 en 2 procent zal zijn. Dat is dus nihil. Deze
rapporten staan op de site van het KNMI.
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¼ marathon dames
1 Anita Pielaet

Looppagina
Bosloop Schoorl
Zondag, 10 september2017.

Voorbereiden op de start. Foto: Gerard Becker
Kristof van Malderen wint Bosloop Schoorl
Voormalig topatleet Kristof van Malderen was zondag
de afgetekende winnaar van de Bosloop Schoorl. Het
zware parcours van 10,5 kilometer legde hij af in 40.22
minuten. Ronald Rol uit Warmenhuizen werd in 44.13
minuten tweede.
De snelste dame op de lange afstand was Carola van
Assem uit Rotterdam in 49.34 minuten. Tweede werd
Tonny Houtenbos uit Schagerbrug.
Op de vier kilometer was Tycho Deken uit Heerhugowaard de snelste man in 17.59. Tara Koomen uit
Hoogkarspel pakte de zege bij de dames vier kilometer.
De Boslopen worden georganiseerd door Sportclub
Chronos.
De volgende Boslopen zijn op de zondagen 8 oktober, 12
november en 10 december 2017.

66.26

Start nieuw loopseizoen
Woensdag, 20 september 2017.
Er waren 14 lopers aanwezig in het Schoorlse IJsbaangebouw voor de start van het nieuwe loopseizoen. Na
een toch wel mooie sportzomer breekt nu de donkere
periode aan. Maar alvorens te gaan trainen werd stil
gestaan bij het afgelopen seizoen.
Allereerst kreeg Rob van Andel van de lopers een
hartelijk dank als trainer van de woensdagavondlopers,
vergezeld van een presentje.

Foto: Gerard Becker
Daarna kreeg Gerard Pater uit handen van Margreet een
mooie bos bloemen en een applaus van de lopers, omdat
Gerard met plezier een groot aantal trainingen heeft
gegeven.

Uitslagen leden:
4 km dames
1
2

Hermieke Veldman
Marcella Krijgsman

¼ marathon heren
1 Michiel Beeldman
2 Dick Ernste
3 Sander Kaandorp
4 Jos Hoogeboom
5 Nico Ruis
6 Jim van Elst
7 Dick Molenaar
8 Gerard Pater
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25.28
26.38

50.50
52.11
52.21
52.49
54.28
62.43
65.47
65.48

Foto: Gerard Becker
Ook de drie vrouwen van de warming-up oefeningen
werden bedankt en ontvingen een mooi kaartje.
Aandacht werd besteed aan het lidmaatschap van de
Schoorlse IJsclub.
Maar de lopers hadden nog een verrassing voor de
Schoorlse IJsbaan. Klaas bood namens de lopers Willem
de Maaré een weerstation aan. Willem gaat die graag
plaatsen op het ijsbaangebouw zodat daarna iedereen
weet welke temperatuur het is en uit welke richting de
wind waait.
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Foto: Gerard Becker
De startbijeenkomst werd afgesloten met een groepsfoto:

Foto: Gerard Becker
Verslag: Klaas Tillema.

Uitslag:
Sander Kaandorp: 1.50.29, 55e in zijn categorie.
Na 10 km stond: 52.15 op de klok.
In 2016: 1.53.19, dus 3 minuten sneller gelopen
Paul Blom: 1.35 (2016: 1.38.35)

Dam tot Dam loop
Zondag 17 september 2017.
Uitslagen:
Leon van Bourgongje
Chris Hoffman
2015:1.14.04)
Anita Pielaet

op Texel wel begaanbaar? enzovoort. Vorig jaar liep ik
de 21 kilometer in 1.53 op een slordige manier. In het
begin veel te hard en op het strand na 14 kilometer al in
de problemen. Dat kon beter, dat moest beter. Het
voornemen was in ieder geval om meer ontspannen,
langzamer te lopen en bij alle drinkposten een slok water
te nemen. Op de boot liep ik nog Paul Blom tegen het lijf
die onder een schuilnaam ging lopen. Waarom dat?
Nadat de boegdeur open ging kwam de meute in
beweging. Dit keer liep ik niet iedereen voorbij in het
begin maar liet me met de stroom meegaan. Al snel
kwam er meer ruimte en kon ik in mijn eigen tempo gaan
lopen. Na een kilometer of 10 gingen we het bos in en
kwam ook het zonnetje erbij. Vlak daarna het strand op.
Achter mij hoorde ik nog twee lopers zeggen: "Daar
komt dat rot strand.", waarna de ander het cliché erin
gooide: "Je bent hier vrijwillig." Meer aansporing had ik
niet nodig, en het viel mee de vloed was over zijn
hoogtepunt heen en een klein strookje hard zand is
genoeg. Na het strand richting Den Burg. Ik voelde me
nog steeds goed en het lukte om weer hetzelfde tempo
te lopen als in het begin. Een eindsprint zat er niet meer
in maar het was toch een hele ontspannen loop
geworden met 3 minuten tijdwinst ten opzichte van
vorig jaar. Na de finish even een terrasje gepakt met de
familie, het was tenslotte terrasweer, en daarna weer
richting de boot. Mijn conclusie: Een fantastisch
loopevenement met een mooi parcours in een ideaal
hardloop jaargetijde, prachtig weer en niet te warm. Het
blijft een aanrader, ook voor het publiek.
Sander Kaandorp

1.10.43
1.13.04

(2016:1.12.53)
(2016:1.17.02 –

1.34.19

(2016:1.35)

Texel halve marathon met bootstart.
Zondag, 24 september 2017
Door omstandigheden nam ik als enige loper van de
club, wel met familie als toeschouwer, deel aan de halve
marathon van Texel. In Den Helder was het bij aankomst
al gezellig druk veel gekleurde shirtjes in een
verkoelende mist. Allemaal deelnemers die in februari
om 12 uur 's nachts achter de computer zaten om zich in
te schrijven (binnen 3 minuten uitverkocht!). Natuurlijk
had ik vooraf de gebruikelijke twijfel. Heb ik wel genoeg
getraind? Heb ik wel genoeg slaap gehad? Heb ik wel
genoeg gegeten? Heb ik niet teveel gegeten? Is het strand

Tien kilometer en halve marathon
van Katwijk
Zaterdag, 30 september 2017.
Katwijk of Texel?
Na zes keer met een groepje lopers naar de halve van
Texel werd het tijd voor iets nieuws.
De halve van Katwijk? Of de nieuwe Kennemerduinentrail? De keuze was snel gemaakt: Katwijk, want daar
doet het bedrijf van Ronald Vreeker – de Toekomstgroep - mee aan de business run.
Van Jolanda Grimbergen hoorde ik bovendien dat het
een mooie loop was, over onverharde duinpaadjes en het
laatste stuk over het strand.
Ronald maakte van ons groepje een Toekomstgroep
business team, met alle luxe die daar bij hoort: ontvangst in luxe strandpaviljoen, consumptiebonnen en
achteraf een pasta party.
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Alleen nog even lopen dus. Niels Goudsblom moest
helaas afhaken wegens ziekte. En ook Michiel was niet
helemaal fit. Met het oog op de marathon van Amsterdam over twee weken, nam hij geen risico en ging hij
mee als coach.
Ondanks wegafsluitingen reden we in een uurtje naar
Katwijk. Parkeren kon ongeveer naast de start. Ook
strandpaviljoen Zilt bleek direct naast de start-en finish
plaats te zijn.
Dan kennismaken en loopervaringen uitwisselen met de
collega's van Ronald die ook in het business team lopen.
Een kop koffie, nog wat eten, veters vast,
Toekomstgroep-shirt aan, de teamfoto en naar de start.
Het druppelt een beetje, maar koud is het niet.
Met in totaal 1300 deelnemers aan de 5, 10, 15 en 21 km
passen we makkelijk in het startvak. De business lopers
mogen vooraan.
De burgemeester lost het startschot. Een kort stukje over
de boulevard en dan de duinen in. Klaas, Yde en ik lopen
samen. Voor Klaas gaat het na een paar kilometer net te
hard. Yde en ik lopen samen verder in tempo 4.50 per
kilometer.
Mooie duinpaadjes met veel korte venijnige klimmetjes.
Echt hoog is het nergens, maar je gaat wel steeds tien
meter omhoog en dan weer steil naar beneden. Yde
houdt het tempo met moeite vast. We gaan iets langzamer. Ik houd een plaspauze.
Even later even wandelen bij een drinkpost. Na 11
kilometer gaan Yde en ik allebei in eigen tempo verder.
Ik probeer het tempo iets te verhogen. Langzamerhand
ga ik steeds meer lopers inhalen. Dan komen we na 15
kilometer bij het strand. Er is wat wind schuin van
achteren. Dat is gunstig. Maar het strand is heel zacht.
Het is kiezen tussen heel schuin lopen, diep wegzakken
of door het mulle zand. Bovendien loop ik nu helemaal
alleen. Pas ver voor mij zie ik medelopers. De vuurtoren
van Katwijk, direct bij de finish is heel ver weg.
Doorbijten maar. En steeds weer uitproberen waar het
het beste loopt. Langzaam nader ik het groepje voor mij.
Ik merk dat ik geforceerd ga lopen. Blijven ontspannen,
licht proberen te lopen! Goed concentreren op het lopen
helpt. Meestal zak ik na 18 kilometer in, maar nu kan ik
het tempo blijven vasthouden. Goed dat ik niet te hard
gestart ben. Ik haal weer lopers in, ik ben er bijna. Voor
strandpaviljoen Zilt langs. De strandopgang omhoog.
Een lusje over de boulevard en dan naar de finish. Geen
goede tijd, maar toch heel tevreden. Een mooi maar
moeilijk parcours, ontspannen gelopen, snelheid goed
verdeeld en ik kom nog behoorlijk fit over de finish.
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Enthousiaste ontvangst door de andere Toekomstgroeplopers. Heerlijk eten en drinken en daarna in een uur
weer thuis. Katwijk is na zes mooie Texel-lopen een
prima alternatief.
Dick
Uitslagen:
Tien kilometer:
Leon 46.05
Ronald 50.29
Halve marathon:
Dick 1.47.03
Yde 1.57.13
Klaas 1.57.14
Coach: Michiel

Rondje Bergen
Zondag, 1 oktober 2017
Jos Hoogeboom liep op de 10 km een tijd van 46.01.
Snelste tijd ooit in Bergen, verbetering met 3,5 minuut!!!!!
Over de 3 afstanden 5, 10 en 10EM ongeveer 1600 deelnemers. Goed weer geen neerslag, misschien iets te
warm. Mooie winnaars: Michiel de Ruiter, Ton Wiggers,
Suzanne Nieman, Pip Tesselaar, Kees Kersten.

Kalender 2017-2018.
Zondag, 15 oktober: Marathon Amsterdam.
Zondag, 15 oktober: Kermisloop Petten.
Zaterdag, 21 oktober: Trailrunclinic Schoorl van 9.0010.30 uur
Zondag, 22 oktober: BOSLOOP BERGEN
Zondag, 29 oktober: TRAIL SCHOORL.
Zondag, 5 november: Boerenkoolloop Warmenhuizen.
Zondag, 12 november: DERDE BOSLOOP SCHOORL.
Zondag, 19 november: Zevenheuvelenloop Nijmegen.
Zaterdag, 9 december: Midwinterloop Egmond-Binnen.
Zondag, 10 december: VIERDE BOSLOOP SCHOORL.
Zondag, 24 december: Bosloop AV Nova te Schoorl.
Dinsdag, 26 december: KERSTLOOP BERGEN
Zaterdag, 13 januari 2018: Strandrace Egmond-PierEgmond.
Zondag, 14 januari 2018: Halve marathon Egmond aan
Zee
Zondag, 21 januari 2018: Nova-bosloop
Zondag, 28 januari 2018: TAARTLOOP.
Zondag, 11 februari 2018: Groet uit Schoorl Run.
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Trainingsschema
A01
1
2
3

Zwaan
Bakker
Kemper
Ouden

Wim
Simon
Rob
Ad den

A02 Dok
Pols
Zwaan
1 Andel
2 Dijkstra
3 Heidendal
4 Hoogeboom
5 Hoogeboom
6 Horst
7 Kaandorp
8 Lam
9 Meiracker
10 Moel
11 Oxener
12 Pols
13 Schoen
14 Smit
15 Syrier
16 Tesselaar
17 Trijsburg
18 Veenstra
19 Vries

Joop van
Marcel van der
Wim
Jos van
Justin
Jonas
Meike
Jeske
Louise van der
Erik
Isa
Paul van den
Louis de
Daam
Sandy van der
Reinier
Frank
Puck
Hans
Dana
Albert
Wijnand de

A03 Dok
Pols
Jonker
1 Dok
2 Elst
3 Grimbergen

Joop van
Marcel van der
Johan
Dennis van
Jim van
Jolanda

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hitman
Jansen
Krom
Lichtenberg
Louter
Marle
McKay
McKay
McKay
Oud
Pannekoek
Pielaet
Pols
Roorda
Siersema
Smit
Stapel
Stoop
Taal - Visser
Tauber
Veel
Veldman
Wartenhorst
Wiggers
Winder

Luitzen
Peter
Joop
Olaf
Fred
Gijs van
William
Pieter
Sebastiaan
Kees
Lex
Anita
Kevin van der
Elianne
Sjouke
Gerrit Jan
Hans
Cees
Richtje
Frans
Karel
Hermieke
Rob
Stephanie
Stefan

Landelijke marathon:
Marcel van Ham
A04
1
2
3
4
5

Dok
Bakker
Ouden
Vries
Grimbergen
Louter

Joop van
Simon
Ad den
Wijnand de
Jolanda
Fred

Recordwedstrijd te Heerenveen
Op woensdag 29 november a.s. huurt de Sportclub Chronos voor de dit seizoen de THIALF-ijsbaan te Heerenveen af
voor het rijden van recordwedstrijden. Deze wedstrijden beginnen om 11.00 uur en eindigen om 13.00 uur.
Dus hebben we twee uur de tijd om persoonlijke records of zelfs clubrecords te rijden. Hoewel de te rijden afstanden
afhangen van het aantal deelnemers kan iedereen zijn of haar te rijden favoriete afstanden opgeven via www.knsb.nl of
www.schaatsen.nl.
Hoeveel de kosten dit seizoen bedragen is nog niet bekend, een kleine verhoging ten opzichte van de voorgaande jaren
zit er wellicht in, nadere gegevens hierover volgen nog.
Bij voldoende belangstelling van (vooral) clubleden gaan we op 31 januari 2018 nogmaals naar Heerenveen.
Inschrijven is mogelijk zodra de wedstrijd wordt vrijgegeven door de wedstrijdsecretaris, dit wordt rondgestuurd naar
de rijders van Sportclub Chronos.
Betaling:
Betaling gaat waarschijnlijk geregeld worden via het Vantage-systeem. Daarbij moet je dan direct betalen bij de
inschrijving, anders wordt je niet ingeschreven. .
Of:
De wedstrijdbijdrage vooraf overmaken naar bankrekening NL61RABO0146980050 t.n.v. SC Chronos o.v.v. je
naam en “wedstrijd Heerenveen”.
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Thialf Heerenveen. Foto: website

Eerste wedstrijden seizoen 2017-2018 van het Mastercircuit
Dag
Zaterdag

Datum
21-10-2017

Tijdstip
19.00-23.00

Locatie
Thialf

Afstand
Pupillen alleen 100/300/500m, overige leden ook keuze
uit 500/1000m, 500/1500m en 3 km (alleen vanaf jun. B)
500/1500m (niet voor pupillen)
500/1500m (niet voor pupillen)

Dinsdag
Maandag

31-10-2017
13-11-2017

11.15-13.00
11.15-13.00

Thialf
Thialf

Zaterdag

18-11-2017

19.00-23.00

Thialf

Dutch Masters Cup 1
Deelname alleen voor Masters: keuze uit 500/1000m,
500/1500m, 500/3000m, 500/5000m.

Woensdag

22-11-2017

11.15-13.00

Thialf

500/1500m (niet voor pupillen)

Zaterdag

02-12-2017

19.00-23.00

Thialf

Pupillen 100/300/500m, ook leden ook keuze uit
500/1000m, 500/1500m en 3km (vanaf jun. B)

Woensdag

06-12-2017

11.15-13.00

Thialf

500/1500m, (niet voor pupillen)

Zondag

10-12-2017

17.00-20.00

11Steden

Dutch Masters Cup 2
Deelname alleen voor Masters: keuze uit 500/1000m,
500/1500m, 500/3000m en 500/5000m

Maandag

13-12-2017

11.15-13.00

Thialf

500/1000m (ook voor pupillen)

Inschrijven
De inschrijving van elke wedstrijd gaat steeds een maand voordat de wedstrijd plaatsvindt open. Voor de eerste
wedstrijd van zaterdag 21 oktober betekent dat dat op 21 september de inschrijving opengesteld wordt. Het aanmelden
van de wedstrijden doe je door direct via iDEAL te betalen. Hou je bankpas bij het inschrijven van de wedstrijd dus bij
de hand. In het Wedstrijdreglement lees je alles over het aanmelden.
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Beknopt wedstrijdprogramma:
8 Clubwedstrijden! (Samen met Noordkop en Zwanenwater):
zaterdag 21 oktober:
18.45 uur tot 20.30 uur;
zondag 12 november:
18.00 uur tot 20.00 uur;
zaterdag 9 december:
20.45 uur tot 23.00 uur;
zaterdag 6 januari:
20.45 uur tot 23.00 uur;
zaterdag 20 januari:
18.45 uur tot 20.30 uur;
zaterdag 17 februari:
20.45 uur tot 23.00 uur;
zondag 25 februari:
18.00 uur tot 20.00 uur;
zaterdag 17 maart:
18.45 uur tot 20.30 uur.
Bijzondere wedstrijden (voor alle verenigingen):
zaterdag 14 oktober:
20.45 tot 23.00 uur: categoriewedstrijd, 500 en 1500 meter
;
zondag 15 oktober:
18.00 tot 20.00 uur: categoriewedstrijd, 100, 300, 500 en 1000 meter;
zaterdag 11 november:
20.45 tot 23.00 uur: categoriewedstrijd, 500 en 1000 meter;
zaterdag 18 november:
18.45 tot 20.30 uur: categorie pupillen, 100 en 500 meter;
zaterdag 9 december:
18.45 tot 20.30 uur: categoriewedstrijd, 500 en 1500 meter;
zondag 17 december:
18.00 tot 20.00 uur: jeugdschaatswedstrijd;
zaterdag 23 december:
20.45 tot 23.00 uur: categoriewedstrijd 3000 en 5000 meter;
zaterdag 30 december:
18.45 tot 20.30 uur: categorie pupillen, 100, 300 en 500 meter;
zondag 28 januari:
18.00 tot 20.00 uur: categorie jun. A,B,C en Neo's, 100, 300 en 500 meter;
zondag 18 februari:
18.00 tot 20.00 uur: de Volharding Bokaal;
zaterdag 3 maart:
18.45 tot 20.30 uur: categorie jun. A en B, 500 en 3000 meter;
zondag 4 maart:
18.00 tot 20.00 uur: jeugdschaatswedstrijd;
zondag 11 maart:
18.00 tot 21.00 uur: FortySix Bokaal, supersprintkampioenschap De Meent.
Tijdjury Sportclub Chronos (samen met Noordkop en Zwanenwater):
zaterdag 18 november:
18.45 tot 20.30 uur, categorie pupillen, 100 en 500 meter;
zaterdag 9 december:
18.45 tot 20.30 uur, categoriewedstrijd 500 en 1500 meter;
zaterdag 3 maart:
18.45 tot 20.30 uur: categorie junioren A en B, 500 en 3000 meter.

Foto: website

Wij wensen iedereen een goede start van het nieuwe seizoen
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