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Sebastiaan stoort zich nogal eens 
aan bepaalde sporters of evene-
menten. Hij heeft er een top 5 
van gemaakt. Welke, zie pag. 7 

 
Redactioneel 
Enkele weken geleden vertrokken we, op een woensdag,  naar Heerenveen. Hier 
gingen we jureren. Enkele van ons, waaronder ik, moesten “klokken”. De andere 
vrijwilligers hadden andere taken. Bij aankomst in Thialf zagen we de vernieuwde 
ingang. Het zag er indrukwekkend uit. Bij binnenkomst in de ijshal bleek nog niet alles 
klaar te zijn. De jurykamer was ook nog niet helemaal klaar. Het was nog een beetje 
behelpen. De ijsvloer was gelukkig wel, zoals ik vernam, in goede staat. Jammer was 
wel dat er niet zoveel animo van de schaatsers was om hier een goede tijd neer te zetten. 
Maar er komt nog een kans. In januari is er weer een mogelijkheid. In deze Dweilpauze 
staat er meer over, bijvoorbeeld hoe je je op kunt geven.. Ook Joop heeft  in zijn artikel 
“Kanttekeningen” over de ijsvloer(en) geschreven. 
Wat mij opviel dat er vele vrijwilligers nodig zijn om alles in goede banen te leiden, 
sowieso al 6 klokkers. Deze mensen zorgen er voor dat alles fair en gestroomlijnd 
verloopt. De meesten hebben dan ook een cursus, gevolgd. Het certificaat “Basis Jury 
Langebaan” hangt in mijn werkkamer. De cursusleider is Joost Bergsma. Ook zijn er 
scheidsrechters nodig. De cursus van scheidsrechter volgt op die van de Langebaan. 
Eigenlijk moet iedere vereniging een of meerdere scheidsrechters hebben. In het artikel 
“Scheidsrechters” vertelt Joost er meer over.  
Tot slot wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2017 toe. 
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Een kerstwens 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het moeilijk vind het 
echte kerstgevoel op te roepen naarmate de jaren vor-
deren. Er is om te beginnen niet veel aanleiding voor 
optimisme als je kijkt naar de wereldbrand: in veel 
democratische landen worden leiders gekozen die sterk 
leunen in de richting van vreemdelingenhaat; er woedt 
al jaren een oorlog in Syrië die vele duizenden levens eist 
en miljoenen mensen op de vlucht jaagt; over hun hoof-
den spelen wereldmachten een vuig spel om invloed in 
de regio; de wereld wordt bedreigd door klimaat-
verandering en zeespiegelstijging terwijl de wereld-
leiders in verdeelde twijfel op hun handen zitten; dichter 
bij huis schijnt de economie zich te herstellen maar de 
situatie voor veel ouderen en mensen in de zorg is nog 
altijd schrijnend; de kloof tussen arm en rijk is niet 
kleiner geworden. 
Wie regelmatig het nieuws volgt krijgt zelden iets te 
horen wat optimisme wekt. De problematiek is van een 
dermate grote schaal dat men zich ook nog eens mach-
teloos voelt om er iets tegen te doen. De cocktail van die 
ingrediënten: slecht nieuws en machteloosheid, is het 
juiste aperitief voor een stevige winterdepressie. Juist als 
met de kerstdagen de tijd daar is om te denken aan vrede 
en naastenliefde valt dit bijzonder zwaar. 
Toch gloort in de duisternis een sprankje hoop. Om te 
beginnen moeten we ons realiseren dat de media een 
voorkeur hebben voor het brengen van slecht nieuws. 
Dat is niet hun schuld, maar een gevolg van een de 
gruwelhonger in de mensen; we houden nu eenmaal van 
griezelen. Dezelfde lust voedt het horror-genre in de 
filmindustrie. Wie het nieuws op de voet volgt moet zich 
realiseren dat men de wereld beziet door een bizarre lens 
die ellende groter maakt dan ze is. Een mooi voorbeeld: 
onderzoekers van Ipsos toonden aan dat in veel westerse 
landen mensen systematisch overschatten welk deel van 
de bevolking moslim is. In Nederland schatte men dat 
gemiddeld op negentien procent, terwijl het werkelijke 

getal eerder in de buurt van zes procent ligt. De vreemde 
lens waardoor we kijken verstoort ons beeld van de 
realiteit. 
Ten tweede komt ons gevoel van machteloosheid voort 
uit welk probleem we op het netvlies hebben. Het is 
inderdaad wat veel gevraagd om wereldvrede te 
brengen. Maar onze kracht schuilt in het menselijke, 
directe en nabije. Ik werd in het bijzonder geraakt door 
de onbaatzuchtigheid en zelfopoffering van de witte 
helmen in Syrië: vrijwilligers die als eersten na een bom-
bardement ter plaatse zijn om mensen onder het puin 
vandaan te redden. Kraakhelder in beeld gebracht door 
de documentair The White Helmets, die wat mij betreft de 
kerstfilm van dit jaar mag worden. Een ander treffend 
voorbeeld wordt gevormd door de velen die hun 
solidariteit betuigen met de Sioux indianen in Noord 
Dakota, die door vreedzaam protest proberen de aanleg 
van een oliepijpleiding onder de rivier de Missouri tegen 
te houden. Hun schoon drinkwater tegen het com-
mercieel belang. Van heinde en verre komen mensen hen 
bijstaan zich teweer te stellen tegen traangas, water-
kanonnen (bij temperaturen ver onder nul), rubber 
kogels en bijtende waakhonden. 
De gemeenschappelijke noemer is menselijkheid. De 
witte helmen stellen hun leven in de waagschaal omdat 
zij elk mensenleven het waard vinden gered te worden. 
Voor de Sioux is drinkwater gelijk aan leven. Al wat 
wordt gevraagd is een menswaardig bestaan. 
Ik kan van u en mij niet vragen om in de bres te springen 
tegen één of ander onrecht, maar het mooie van een 
menslievende daad is dat zij niet alleen degene die 
ontvangt helpt; uit onderzoek blijkt dat ook de schenker 
gelukkiger wordt. 
Dus dit is mijn kerstwens: als iedereen ten minste één 
goede daad verricht voor een ander, dan zijn alle mensen 
een beetje gelukkiger. 
Dennis van Dok 

 
 
De Doorloper 
Het jaar loopt al weer op een eind, de kerstdagen en de 
jaarwisseling staan voor de deur, dat houdt in dat het 
schaatsseizoen ook al bijna halverwege is. Sinds het 
verschijnen van de vorige Dweilpauze hebben we een 
recordwedstrijd in Heerenveen gehad en één 
clubwedstrijd op De Meent, de deelname van clubleden 
aan beide wedstrijden viel enigszins tegen, daarnaast 
waren er nog enkele wedstrijden waar ook nog een paar 
leden aan hebben meegedaan. In het totaal hebben nog 
steeds slechts 20 leden aan langebaanwedstrijden mee-
gedaan, op deze  pagina tref je de tussenstand op de 500 

meter, die toch nog een paar wijzigingen heeft 
ondergaan.  
1. Sebastiaan McKay (HSA)  42.82 
2. Fred Louter (H50)   43.34 
3. Rob Wartenhorst (H45)  43.93 
4. Dennis van Dok (H40)  44.77 
5. Jolanda Grimbergen (D45)  45.14 
6. Sjouke Siersema (HSA)  45.16 
7. Jeske Hoogeboom (DN2)  46.25 
8. Gijs van Marle (HB2)   46.35 
9. Kevin van der Pols (HA2)  46.91 
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10. Jip van der Elst (DA2)  48.02 
11. Paul van den Meiracker (HB2) 49.47 
12. Olaf Lichtenberg (HA2)  49.54 
13. Elianne Roorda (DN4)  51.03 
14. Johan Jonker (H60)   51.33 
15. Sandy van der Pols (DB1)  53.04 
16. Jim van Elst (H50)   1:02.42 
17. Justin Dijkstra (HPA)  1:05.11 
18. Isa Lam (DPA)   1:06.18 
19. Jonas Heidendal (HB1)  1:07.14 
20. Richtje Taal (D65)   1:09.58 
Gelukkig is wel de clubrecordlijst zich steeds meer aan 
het vullen, maar het zou mij persoonlijk veel deugd doen 
als er straks wat meer pupillen en junioren, vooral C-
junioren, aan wedstrijden gaan deelnemen. 
Een groot lichtpunt was de deelname aan de pupil-
lenwedstrijd van zondag 11 december, Richtje had 
enorm haar best gedaan en er voor gezorgd dat er in 
totaal 22 zaterdag-pupillen aan deze wedstrijd deel-
namen, de resultaten van deze wedstrijd staan verderop 
in De Dweilpauze. De beste resultaten kwamen daar op 
naam van Isabella Molenaar, 11e bij de meisjes, en Tom 
Molenaar, 6e bij de jongens.   
Naast deze mededelingen over langebaan mag niet 
onvermeld blijven dat er ook nog een aantal leden is dat 
met goede resultaten deelneemt aan de vrijdagse 
marathonwedstrijden bij de Masters, Dames en Pupillen, 
de resultaten hiervan staan ook verder in deze 
Dweilpauze. 
Doordat de kerstdagen en de jaarwisseling precies in het 

weekend vallen zijn er die weekenden geen wedstrijden, 
waardoor onder meer onze eerstvolgende clubwedstrijd 
pas op zaterdag 21 januari verreden gaat worden en kort 
daarna op woensdag 25 januari de tweede record-
wedstrijd te Heerenveen. Maar allereerst is er natuurlijk 
nog het trainingskamp te Inzell in de eerste week van 
januari 2017, de organisatie hiervan is in handen van 
Sebastiaan, die bovendien nog heeft kunnen regelen dat 
er daar in het laatste weekend nog deelgenomen kan 
worden aan een wedstrijd. Ik neem aan dat deze groep 
thuis komt met een aantal clubrecords en persoonlijke 
records in de diverse tassen. 
De laatste bosloop in Schoorl kende prima weers-
omstandigheden en, mede door de deelname van De 
Meeuwen uit Edam-Volendam, een record aantal van 
155 deelnemers, meer hierover verderop in het 
loopjournaal. De eerstvolgende bosloop is de befaamde 
jaarlijkse Kerstloop te Bergen op tweede Kerstdag, een 
prachtige gelegenheid om alle lichamelijke afvalstoffen 
van eerste Kerstdag er uit te lopen, ik raad iedere loper 
aan hieraan mee te doen. Een aantal leden van De 
Meeuwen wisten afgelopen zondag al te melden dat zij 
er aan zouden meedoen. 
 
Verder wens ik alle leden, juryleden en vrijwilligers 
namens de wedstrijdcommissie vredige Kerstdagen, een 
gezellige jaarwisseling en een gezond en blessurevrij 
2017 toe. 
Cees Stoop 

 
 
Scheidsrechters 
Schaatswedstrijden worden begeleid door een uit-
gebreide jury die er op toeziet dat alles volgens de regels 
gebeurt. De regels liggen vast in een Nederlands regle-
ment en een Internationaal reglement. 
De belangrijkste man in deze jury  is de scheidsrechter. 
Op een paar kleine dingen na bepaalt hij alles wat de 
wedstrijd betreft. Hij is een centraal figuur op elke wed-
strijd.  
Scheidsrechters heb  je in alle maten, te beginnen met 
Baan-Club dan Gewestelijk Regio en Nationaal en  dan 
het ultieme Internationaal scheidsrechter die weer 
verdeelt zijn in een Internationaal B en A. 
Op dit moment heb ik een basis jurycursus in Hoorn van 
23 personen  en een basisjury cursus van 21 personen in 
Alkmaar. 
Vanuit deze cursus hoop ik kandidaten te vinden voor 
een cursus scheidsrechter Baan-Club. Hieraan hebben 
we binnen  alle banen,  maar zeker op de baan Alkmaar 
zeker  behoefte. 

De KNSB heeft bepaald dat als er geen scheidsrechter op 
de wedstrijd aanwezig is en tekent voor een correcte 
uitslag de tijden niet meer in het centrale data systeem 
van de KNSB mag worden opgenomen. Dus geen PR op 
de startlijst, geen uitnodiging voor selectiewedstrijden. 
Ik hoop dan ook dat ik vanuit de cursussen in Hoorn en 
Alkmaar een groep kandidaten krijg om een cursus 
scheidsrechter Baan-Club te houden. 
Voor deze cursus is het certificaat Basisjury verplicht. 
Veel binnen onze vereniging hebben dit certificaat. Ik wil 
dan ook deze leden van Chronos vragen of zij de cursus 
voor Scheidsrechter Baan-club willen volgen en zo vol-
doende kader te creëren voor onze wedstrijden op de 
Meent. 
Zij kunnen zich bij mij opgeven. 
Vriendelijke groeten, 
Joost Bergsma 
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Buffelen bij Sportcomplex De Meent! 
Buffelavonden zijn een ideale opbouw om je voor te 
bereiden op mogelijk natuurijs of een alternatieve tocht 
in Oostenrijk of Zweden. Buffelen bij Sportcomplex De 
Meent wordt in samenwerking met marathoncommissie 
Alkmaar georganiseerd. 
Er zijn in totaal 10 buffelavonden: 5 woensdagavonden 
en 5 vrijdagavonden. Het verschil tussen de woensdag 
en vrijdagavond is dat zowel het aantal ronden als ook 
het tempo op de vrijdag iets lager ligt. Daag jezelf uit en 
doe een keer mee! 
Woensdagavond – buffelavonden in samenwerking 
met de marathoncommissie 
Buffelen bij De Meent is een kwestie van schaatsen, 
doorschaatsen en verder schaatsen. Elke avond loopt het 
aantal ronden dat wordt geschaatst (zonder dat tussen-
tijds wordt gestopt) steeds iets op. Op woensdag begint 
het aantal ronden op 50 en loopt uiteindelijk op tot 125. 
De snelheden van de voorrijders, marathon schaatsers, 
zijn 42, 45, 48 en 52 seconden. Gaat een tempo je te hard? 

Je kunt dan afzakken naar een langzamere groep. 
Vrijdagavond - mini buffels met voorrijders vanuit 
Alkmaar Sport 
Ook op vrijdagavond worden er flinke afstanden 
geschaatst. We schaatsen de eerste keer met 30 ronden 
minuten non-stop. Daarna vervolgens 40, 50 en 60 ron-
den. De laatste vrijdag schaatsen we maar liefst 75 
ronden. 
Data en tijden 
Buffelavonden vinden nog plaats op woensdagavond 4 
januari om 21:00 uur en op woensdagavond 18 januari 
om 20.00 uur. 
Mini buffels op vrijdag starten om 19.30 uur en vinden 
nog plaats op vrijdagavond 6 januari en op vrijdagavond 
20 januari. 
 
Je betaalt alleen entree tot de ijsbaan, je kunt gratis 
deelnemen aan de buffelavond. 

 
 

 
                                             Foto: Gerard Becker 
 
 
Algemene mededelingen 
Eén duinkaart en één tarief in de duinen en bossen van 
Bergen en Egmond: PWN hanteert vanaf 1 januari voor 
wandelaars én fietsers nog één soort kaart: de per-
soonlijke jaarkaart. 
PWN maakt daarmee ook geen onderscheid meer in 
leeftijd bij de verkoop van duinkaarten. 
Het afschaffen van het leeftijdsonderscheid betekent dat 
het tarief van een “reguliere” jaarkaart voor volwas-
senen én voor 65-plussers gelijk wordt getrokken en ko-
mend jaar 12,50 euro bedraagt. 
Meer informatie via www.pwn.nl. 
 
Aankondiging Kerstloop op tweede kerstdag (26 de-
cember) 
Elk jaar goed bezocht: komt allen! 
Er zijn wedstrijden in drie afstanden: 6, 10 en 15 km. Met 
een elektronische tijdklok wordt uw looptijd aange-

geven. Elke afstand wordt duidelijk aangegeven en be-
geleidt door een fietser, die voor de groep uitrijdt. 
De start is om 10:30 uur vanaf de Zwarteweg te Bergen; 
nabij de kunstskibaan Il Primo. Parkeren kunt u op het 
parkeerterrein tegenover Pannenkoekenhuis Het Duin-
vermaak 
Voor de deelname vragen we een geringe vergoeding 
van € 4,00 voor volwassenen en € 3,00 voor de jeugd tot 
15 jaar. 
Contactpersoon: Edwin Taal  
(bosloopbergen@sportclubchronos.nl) 
 
Jeugdschaatsen half seizoen start op 31 december. 
Op zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur gaan we weer 
jeugdschaatsen; er hebben zich maar liefst 55 kinderen 
ingeschreven die in 11 lessen weer spelenderwijs gaan 
leren schaatsen. 
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Recordwedstrijd te Heerenveen 
Op woensdag 25 januari 2017 huurt de SC Chronos voor 
de tweede keer dit seizoen de vernieuwde THIALF-ijs-
baan te Heerenveen af voor het rijden van recordwed-
strijden. 
Deze wedstrijden beginnen om 11.15 uur en eindigen 
om 13.00 uur. 
Dus hebben we bijna een uur en drie kwartier 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.schaat-
sen.nl. 
De kosten bedragen in principe 25,00 euro per persoon 
(de kans bestaat echter dat dat in verband met de kosten 
van de ijshuur 27,50 euro per persoon wordt, hierover 
volgen nog nadere mededelingen) 
Gaarne de wedstrijdbijdrage vooraf overmaken naar 
bankrekening  NL61RABO0146980050  t.n.v. SC Chro-
nos o.v.v. je naam en “wedstrijd Heerenveen”. 
Cees Stoop 

 

 
                                       Foto: website Thialf 
 
 
Deadlinesvoor het inleveren van kopij 
1.vrijdag 30 september 2016 
2. woensdag 16 november 2016 
3. woensdag 14 december 2016 
4. woensdag 18 januari 2017 
5. woensdag 15 februari 2017 
6. woensdag 15 maart 2017 
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De Pen 
Bedankt Rob voor het doorgeven van De Pen aan mij. 
Alweer wat jaren geleden zat ik in de redactie van De 
Klapper, het clubblad van STG Bergen. De Klapper is 
gestopt vanwege te weinig aanlevering van artikelen en 
daarbij ook de doorgeefpen. Nu hebben we de pen en ben 
ik direct aan de beurt. 
Maar vooruit, achter de computer en aan de gang. 
Om te beginnen ga ik me even voorstellen en vertellen 
wat ik zoal doe bij Sportclub Chronos. 

 
Foto: Gerard Becker 
Ik ben Richtje Taal, getrouwd met Ger en ik heb drie 
zoons. De jongste, Edwin, heeft tot het vorig seizoen bij 
STG Bergen geschaatst. Nu heeft hij even een 
adempauze. 
Op maandag- en dinsdagochtend geef ik op ijsbaan De 
Meent les aan recreatie schaatsers. Dat heb ik 4 jaar 
geleden overgenomen van Ciska Machielse en Anja 
Duin. Het is heel leuk om te doen. Ik heb het idee dat ik 
ze nog steeds iets nieuws kan leren. Er kunnen best nog 
wat schaatsers bij komen. Dus heb je het idee om in 
groepsverband te gaan schaatsen, kom vrijblijvend op 
een van deze ochtenden van 9 tot 10.15 uur een proefles 
nemen. 

 
Foto: Gerard Becker 
Maandagavond is mijn eigen trainingsuur. Daar train ik 
lekker met een leuke groep van Sportclub Chronos. Als 
we wedstrijden van de club hebben probeer ik daar aan 
mee te doen. Mijn doel is om de bochten te kunnen lopen 
tijdens een wedstrijd. 
Op zaterdagochtend geef ik les bij het jeugdschaatsen 
samen met Marcel, Kevin, Paul, Sandy, Lotte en Wikke. 
We hebben een heel enthousiast team. Dit jaar hebben 
we 41 kinderen. Dat is gelukkig in een stijgende lijn. Op 
11 december hadden we onze 1e wedstrijd en daar 
hebben 22 kinderen aan mee gedaan. Dat is een heel 
geregel op het ijs. Ook staan wij als begeleiders voor ze 
klaar en begeleiden we ze naar mooie eindtijden. 
In de zomer geef ik “duintraining” aan kinderen van 8 
tot ongeveer 14 jaar.  
Hier mogen ook jeugdschaatsers aan meedoen. Zij 
krijgen daar een clubgevoel van. Tenminste, dat is de 
bedoeling van de zomertrainingen. De training bestaat 
uit een beetje hardlopen om conditie op te bouwen en 
spelenderwijs krijgen ze veel oefeningen die weer 
gebruikt kunnen worden bij het schaatsen. Ook doen we 
veel spelletjes en het bomenspel is een favoriet. Als 
afsluiting van het zomerseizoen doen we samen met de 
groep van licentie schaatsers het bomenspel of Levend 
Stratego bij genoeg aanmeldingen en eten we een 
pannenkoek bij Duinvermaak. 
Richtje Taal 
 
Voor de volgende Dweilpauze wil ik de pen doorgeven 
aan Marieke Stoop. 
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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. Zo zag ik de gouden race van Barbara de 
Loor in het toen nog onoverdekte Inzell in 2005, de 
gênante carrière van Monique Kleinsman, het eeuwige 
slijm rondom de mond van Jochem Uytdehaage en de 
mega irritante interviews met Jorien Voorhuis.  
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 enorm aan bepaalde mensen, 
dingen, evenementen, toestanden, etc. Deze maand 
schotel ik jullie een Top 5 Ergernissen voor uit de eerste 
serie World Cups (Harbin – Nagano – Astana – Hee-
renveen).  
 
5. De bakkenbaarden van Jorrit Bergsma 

 
Och, wat was ik blij toen ik eind oktober naar de KNSB 
Cup in Groningen keek. Na jaren van irritaties 
aangaande de veel te lange bakkenbaarden van Jorrit 
Bergsma (zie foto) was daar ineens een schaatser die je 
wél een plek op de hoogste trede van het podium gunde. 
Hij had ein-de-lijk zijn bakkenbaarden geschoren. De 
vreugde was groot in huize Sebastiaan – helaas wel kort 
want zijn ‘signature look’ was tijdens de eerste World 
Cup weer terug.  
 
4. Claudia Pechstein en haar drang om Thialf te 
bedanken 
Confession time: ik ben fan van Pechstein. Ik geloof in 
haar onschuld m.b.t. haar dopingschandaal en ik ben 
eigenlijk altijd blij als ze aan een wedstrijd meedoet. 
Helaas heeft ze een nogal irritante eigenschap ont-
wikkeld zodra ze een goede race heeft gereden in Thialf.  
Na zo’n race heeft ze namelijk de behoefte om Thialf te 
bedanken (tot dusver helemaal prima), door de oneliner 
‘Thialf <3 Bedankt’ op vlaggen, knuffels, mutsen, sjaals, 
koekoeksklokken (doe even normaal) te plakken en er 
vervolgens breed lachend mee rond te schaatsen in de 
hoop dat de NOS het ziet en filmt. Ophouden hiermee, 
Pechstein, of ik noem je in het vervolg de schaatsoma.  

  
Foto: internet 
3. Het over een kam scheren van de Russische schaat-
sers 
Het Russische schaatsen is de laatste tijd op z’n zachts 
gezegd niet positief in het nieuws. Met Kulizhnikov en, 
onlangs bekendgemaakt, Fatkulina, zijn er aardig wat 
dopinggevallen bij de Russen. De Nederlandse schaat-
sers schuiven hun mening niet onder stoelen of banken 
en verafschuwen ongeveer alles wat met Rusland te 
maken heeft. Hartstikke sneu als je het mij vraagt want 
ook al zou de meerderheid van de Russen doping 
gebruiken, is het niet aardig om álle Russen hiervan te 
verdenken en te veroordelen. Men is onschuldig totdat 
het tegendeel is bewezen zullen we maar zeggen.    
 
2. De wereldbeker in Astana an sich 
Hoi! Even een kleine enquête: wie heeft er iets van de 
Wereld Beker in Astana gezien? Nee, niemand he. Jeetje 
mina wat was het saai in Kazachstan. Veel schaatsers 
kozen voor een trainingskamp boven deze wedstrijd. En 
waarom ook niet? Deze World Cup was alsof het een NK 
kortebaan wedstrijd was terwijl de elfstedentocht bezig 
was. Totaal niet belangrijk dus. Waarom zoveel schaat-
sers hier niet aan meededen begrijp ik niet helemaal, 
maar ik weet wel dat de ISU hier iets aan moet gaan 
doen. Irritaties all over the place dus.  
 
1. Vanessa Herzog   
Vanessa wie? Precies. Als ik je zou vertellen dat dit de 
eerste wereldkampioene in jodelend skispringen op de 
maan is zou je het waarschijnlijk ook geloven. Maar nee, 
dit is gewoon de Oostenrijkse schaatser Vanessa Bittner. 
Weet je wel, de nummer 4 van het WK Afstanden op de 
1000 meter van vorig jaar. Ontzettend leuk dat ze ge-
trouwd is natuurlijk, maar ik vind een naams-
verandering nogal irritant en bovenal verwarrend. 
Hetzelfde geldt voor Heather Bergsma – voorheen 
Richardson – maar dan draagt zij tenminste nog een 
naam die de meeste mensen wel herkennen. Waar-
schijnlijk omdat ze de naam heeft overgenomen van een 
man die u herkent aan z’n oneindig lange bakken-
baarden. Heb ik daar al iets over gezegd? 
Sebastiaan McKay  
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                     Looppagina 
 
 
Zevenheuvelenloop 
Zondag 20 november 2016 
Onstuimige 15 km run  over zevenheuvelen. 
Zondag 20 november jl., flinke zuidwesterstorm aan de 
kust. In het oosten van het land tussen de bomen en over 
zevenheuvelen in de omgeving van Nijmegen, prima 
loop omstandigheden. 
De wedstrijdloop is geheel aan ons ontgaan, maar uit de 
media begrepen is er een uitstekende prestatie neergezet. 
Zelf ben ik ‘s morgens vroeg op pad gegaan naar 
Amsterdam om daar mijn jongste broer Peter om te halen 
en vervolgens samen op de trein te stappen richting 
Nijmegen. Gezelligheid ten top in een volle trein. Wat is 
het toch een feest om met sporters op pad te gaan richting 
een sportevenement. Je kent niemand, maar iedereen 
herkent elkaar.  Sporters spreken de zelfde taal,  iedereen 
gaat voor hetzelfde doel, gelijk gestemde mensen. 
Heerlijk gevoel, prima sfeer. Aangekomen in Nijmegen 
is het een drukte van belang.  Nog even over de expo 
gewandeld, het bestelde loopshirt opgehaald, gelletjes 
gekocht, de kleed accommodatie van Le Champion 
opgezocht in de stadsschouwburg, nog even een kop 
koffie gedronken, omgekleed en op naar de start. 
Vandaag als doel gesteld om ontspannen te lopen en 
vooral te genieten.  Dat is ons goed gelukt. Ook was ons 
motto: samen  uit, samen thuis. Overigens een hele 
uitdaging voor broer en zus. Met name zus is nog al eens 
ongeduldig en gaat altijd te hard van start.  
Nu dus rustig van start  in afwachting van de eerste 
heuvel. Heuvel? Verlengde zeeweg is een betere om-
schrijving.  Zonder veel problemen zijn wij de eerste 
heuvels over gelopen en al doende de loop ging ons 
tempo per kilometer steeds een aantal seconden sneller. 
Volop genietend van de prachtige omgeving en de lange 
sliert gekleurde lopers voor en achter ons verliepen ook  
laatste kilometers prima. Dalend naar de  finish komen 
wij eindelijk uit op een tijd van 1.20 11.  Zeer tevreden en 
met een voldaan gevoel nemen wij de medaille in ont-
vangst.   
Relaxed terug gewandeld naar de stadschouwburg, 
omgekleed en ons zelf getrakteerd op een heerlijke kop 
snert. Nog even een interview met de radio en weer de 
trein in, beentjes op de stoel, richting Schoorl. 
Prachtige dag, prachtig evenement . Op naar de 
volgende loop waar dan ook. 
Jolanda Grimbergen 
 
 
 

Fjoertoer  
Zaterdag 26 november 2016 ( 14 km) 
Gelopen door Maddie, Anita en Roland. 
We spreken om half zes af bij Maddie in Bergen. We 
worden door de zoon van Maddie gebracht en  vlakbij ho-
tel Zuiderduin afgezet. Dus geen problemen met parke-
ren. Als we langs het Woud rijden zien we al wat van de 
Fjoertoer. We gaan naar de kelder van hotel Zuiderduin 
waar we onze stempelkaart, pet met licht en een rugzakje 
in ontvangst nemen. We hebben nog tijd voor een kopje 
koffie. Om 19.00 uur gaan we op pad vanaf het parkeer-
dek, waar we ook onze eerste stempel ontvangen. We zijn 
bij de laatste groep die vertrekt. Dit keer pakken we de 
Bloedweg van hoog naar laag. Overal zien we al mooie 
verlichting. De tweede stempel ontvangen we bij de Stay-
okay in Egmond Binnen, waar we ook een versnapering 
krijgen.  
We vallen van de ene verbazing in de andere; zo mooi en 
spectaculair verlicht is het langs de route.  
Dan komen we bij de slotkapel en de slotruïne. Daar is de 
hele straat verlicht en hebben mensen zich in Middel-
eeuwse kledij gestoken. Hier ontvangen we de derde 
stempel. Ondanks dat we als laatsten gestart zijn, lopen 
we toch gezellig in de drukte. Soms raken we elkaar in het 
donker kwijt, maar dat kwam altijd weer goed. We lopen 
via het Delverspad naar het Roompot Kustpark (vierde 
stempel) weer richting de kust, je hoort de zee al ruizen. 
We komen een mooi verlichte fontein van de Alkmaarsche 
Courant tegen. De laatste kilometers op het strand komen 
de wandelaars vanaf Bergen aan Zee er ook bij. Vanaf het 
duin is het een mooi gezicht al die verlichte petjes. Op het 
strand komen we Neptunus, verlichte paarden en de 
reddingsboot Adriaan Hendrik tegen. Als klapper op de 
vuurpijl is er bij de finish een waterscherm van de 
brandweer, waar de oude St. Agnes-kerk te zien is. Deze 
kerk is ter ziele gegaan tijdens een zware storm in 1741.  
Na 3,5 uur bereiken we de finish. Het was weer een  
prachtige tocht met dit jaar gelukkig goed wandelweer.  
Roland 
 
Midwinterduinloop Egmond-Binnen 
Zaterdag 10 december 2016 
We waren met z'n 5en. Dick, Marcella, Gerda, Margreet 
en Nico. 
Een mistige morgen; klein wereldje..  De voorspelde 
regen bleef gelukkig uit en zat hoop zuurstof in de lucht 
dus uiteindelijk prima loop weer. 
Deden totaal ca 2000 lopers mee en dat was aan begin wel 
beetje merkbaar; korte file voor ingang duingebied na 
start. Iedereen moest door poortje want wildrooster was 
niet afgedekt (leermomentje😊) Daarna het ons 
inmiddels bekende parcours met de gehoornde koeien af 
en toe op parcours. Kleine paadjes afgewisseld door wat 
fietspaden.  
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Doel was voor iedereen om de afstand 16,2 KM weer eens 
lekker vlak uit te proberen bij hartslag ruim onder 
omslagpunt en dat is zeker gelukt! 
Marcella zette een superprestatie en gelijk een PR neer 
door voor het eerst afstand boven 15KM te lopen en dat 
ging haar fantastisch af dus dat beloofd veel voor de 
toekomst!! 
We weten nu waar we staan en zien dat het met de duur 
zeker goed zit en dat we kunnen werken aan het tempo 
(als we dat willen natuurlijk). 
Na afloop gezellig nog even koffie met elkaar gedronken 
en wat ons betreft weer een mooie versie van een 
terugkerend evenement. 
Op naar de kerstloop Bergen met eerst nog 2 zaterdag-
trainingen in het verschiet! 
Groetjes Nico Ruis. 
 
Bosloop in Schoorl 
Uitslagen leden: 
4 km dames               
1 Jeske Hoogeboom 17.32 
2 Isa Lam 26.29 
 
¼ marathon heren                            

 1 Michiel Beeldman 49.50 
 2 Dick Ernste 50.30 
 3 Sander Kaandorp 51.57 

 4 Erik Kaandorp 54.06 
 5 Arne Admiraal 54.56 
 6 Rob van Andel 55.36 
 7 Richard Blom 56.06 
 8 Jan Hoogeboom 56.16 
 9 Jos Hoogeboom 59.07 
 
¼ marathon dames   

 1 Jolanda Grimbergen 51.57 
 2 Carla Zandveld 56.21 
 3 Anita Pielaet 64.25 
 4 Maddie Paaptit 73.54 
 5 Hermieke Veldman 73.55 
 
KALENDER: 
Maandag  26 december:    KERSTLOOP BERGEN 
Zaterdag  7 januari 2017:  Strandrace Egmond-Pier-
Egmond. 
Zondag  8 januari 2017:     Halve marathon Egmond aan 
Zee 
Zondag  22 januari 2017:    Nova-bosloop 
Zondag  29 januari 2017:   TAARTLOOP???? 
Zondag  12 februari 2017:  Groet uit Schoorl Run. 
 
 

 
 
Tussenstand loopcompetitie 

Naam 11-09 p 9-10     p 13-11 p 11-12 p totaal 

Mannen 10 ¼          
1.Sander Kaandorp 52.12 30 51.31 30 51.33 30 51.57 29 119 
2.Dick Ernste 52.00 31 50.26 31   50..0 30 92 
3.Dick Molenaar 61.33 26 62.36 29 62.50 27   85 
4.Jan Hoogeboom   63.11 28 56.09 28 56.16 24 80 
5.Michiel Beeldman     49.30 31 49.50 31 62 
6.Erik Kaandorp     54.54 29 54.06 28 57 
7.Arne Admiraal 57.53 27     54.56 27 54 
8.Jos Hoogeboom 52.46 29     59.07 23 52 
9.Jim van Elst 66.22 25   66.42 26   51 
Dames 10 ¼          
1.Jolanda Grimbergen 53.01 31 51.12 31 51.20 31 51.57 31 124 
2.Anita Pielaet 63.58 29 63.08 29 65.20 30 64.25 29 117 
3.Maddie Pauptit     70.54 29 73.54 28 57 
4.Marcella Krijgsman   75.18 28 73.02 28   56 
5.Hermieke Veltman       73.55 27 27 
Dames 4 km          
1.Jeske Hoogeboom 18.05 31 17.48 31 17.27 31 17.32 31 124 
2.Isa Lam 25.07 27 25.35 25 26.28 30 26.29 30 112 
3.Richtje Taal 25.00 28 26.24 24     52 
4.Hermieke Veltman 24.20 30       30 
5.Marcella Krijgsman 24.42 29       29 
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Boslopen in Schoorl. 
De vier boslopen Schoorl over de maanden september, 
oktober, november en december zijn weer verlopen. Het 
aantal deelnemers groeide gestaag, met in december 155 
lopers. Hierdoor zijn de boslopen sportief en financieel 
gezien geslaagd. Mooie winnaars en winnaressen. In de 
diverse kranten is uitgebreid verslag gedaan van de 
uitslagen, compleet met foto’s. Tijdens alle vier de 
evenementen was het goed loopweer, het voortschrijden 
van de seizoenen geeft het bos alle kleuren, waar ook de 
lopers van genoten.  
De vrijwilligers hebben weer uitstekend werk gedaan, 
fijn om met zo’n team te werken. 

Voor de leden is de tussenstand van de competitie 
opgezet. Lopers die minimaal aan 2 hebben deelge-
nomen zijn opgenomen in de tussenstand. 
Maar er zijn nog twee lopen te gaan, want om in de 
eindstand te komen zijn 4 lopen vereist. De volgende 
lopen voor de competitie:   
Zondag, 22 januari 2017 Bosloop AV Nova en Zondag, 
12 februari 2017, een van de lopen van de Groet uit 
Schoorl run. (GUS). 
Klaas Tillema. 

 
 
Kanttekeningen 
"Kant"tekeningen zijn op- en aanmerkingen vanaf de 
zijkant door mij als coach opgetekend. Daar het uiter-
aard niet mogelijk is om  alle  schaatsers van Schoorl te 
volgen tijdens een wedstrijd (ik sta er gelukkig niet 
alleen), beperkt de aandacht zich meestal tot die pu-
pillen die ook de training van mij volgen. 
 
De winter voor de deur, donkere dagen voor Kerst. Ik 
kijk naar buiten en zie een grijze soep. Ik kijk op de 
thermometer en zie dubbele cijfers maar wel in de plus. 
Hoe zit het met de winter? Heel even leek het te gaan 
gebeuren, al voor december op de kalender stond 
hadden we een paar nachten matige vorst; op mijn 
volkstuin liep dit zelfs naar de -10. Weerdeskundigen 
beloofden direct een strenge winter want als het al zo 
vroeg begon dan……. 
Eerst zien dan geloven, voorlopig is het weer nat, 
winderig en boven gemiddeld. 
Voor het schaatsen is dit niet iets om vrolijk van te 
worden. Het ijs slaat snel aan en is niet hard. Voor tech-
nische trainingen zijn dit niet ideale omstandigheden, en 
eigenlijk voor geen enkele training. 
Omstandigheden hoe gaan we daar mee om. 
In een ver verleden, zo begin jaren 70, werden er een 
aantal kunstijsbanen neergezet en was men niet meer 
afhankelijk van winterse omstandigheden om te kunnen 
schaatsen. Dat gebeurde nog wel op vaste schaatsen, met 
een broek en trui en wollen muts; niet erg aëro-
dynamisch dus. 
De open kunstijsbanen waren uiteraard weersgevoelig. 
Hoge temperaturen geeft zacht ijs en de wind was ook 
een geduchte tegenstander. 
Nu was er op het internationale schaatspodium een 
Zwitserse architect die op latere leeftijd (boven de 40) 
aan een schaatscarrière was begonnen. Deze meneer 
Krienbuhl benaderde de techniek van uit de mechanica. 
Het vermogen dat men kan produceren zal voor 
snelheid op het ijs zorgen. Het vermogen is de lengte van 
de afzet vermenigvuldigd met de druk op die afzet, 

gedeeld door de tijd van die afzet. Dit kan worden 
getraind, maar er zijn een paar vervelende natuurwetten 
die van het geleverde vermogen stukjes afknabbelen, de 
zogeheten weerstanden. De belangrijkste is de weer-
stand van de wind, maar ook de ijsweerstand zorgt voor 
vermogensverlies. 
Franz Krienbuhl ging op zoek naar vermindering van de 
weerstand die hij ondervond bij het schaatsen en de 
eerste verbetering was de uitvinding van het snelle pak. 
Dit zou veel minder luchtweerstand opleveren en 
hoewel bij de eerste wedstrijd waarin hij in dat pak reed 
iedereen wel een beetje moest lachen, kennen we nu de 
navolgingen ervan. 
Een tweede uitvinding die hij deed is niet zo’n succes 
geworden. Destijds heeft Krienbuhl wat producten laten 
zien op de Meent en ik was daar een van de getuigen 
van. Dit ging over een schaats met verstelbare en 
afneembare ijzers. Voor elk soort ijs een andere buis 
onder je schaats. Zacht ijs bredere ijzers en hard ijs 
dunnere. Ook ijzers met verschillende rondingen waren 
mogelijk en het verstellen van de ijzers zou het individu 
meer ruimte geven voor een eigen stijl. 
Theoretisch een prachtig idee, maar in de praktijk toch 
lastiger te realiseren. De dikte van de ijzers is nog te 
doen, maar rondingen hebben toch gewenning nodig en 
daarbij is het verstellen van ijzers en het wennen aan de 
nieuwe situatie een tijdrovend karwei. 
Toch wordt het wisselen van buizen nog wel gebruikt bij 
het rijden van natuurijs tochten en zelfs sommige 
marathonschaatsers wisselen in een wedstrijd wel eens. 
Kom ik even terug op twee wedstrijden van de club. De 
eerste in Heerenveen; een prachtige baan en fantastische 
omstandigheden. Waarom niet allemaal dikke PR’s? 
Omstandigheden mensen. We zijn niet gewend aan dit 
ijs en we hebben niet de techniek om op onze Alkmaarse 
rondingen super tijden te rijden. Vaak zijn er wel PR 
verbeteringen maar niet spectaculair. Dus niet meer 
doen? Juist wel, Thialf vergt aanpassingen van je 
techniek en die worden meegenomen naar de Meent. 
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Vaak zie je verbeteringen van de Heerenveentijden 
binnen een paar weken op de thuisbaan. 
Dan de laatste wedstrijd op de Meent. Prima omstan-
digheden; weinig wind (uit de goede hoek) temperatuur 
net onder nul en een vlakke ijsvloer. Waarom dan geen 
dikke PR’s? 
Omstandigheden mensen. Ik zag alleen maar kou 
lijdende schaatsers op het ijs; niet voorbereid op de om-

standigheden. Niet voldoende gekleed en niet de juiste 
warming up om de spieren goed te laten presteren. 
Schaatsen is naast techniek, uithouding en plezier ook 
een sport van aanpassingen. 
Maak er je voordeel van. 
Joop van Dok 

 
 
De Progressiebokaal. 
Bij de stand om de progressie bokaal is er weinig 
veranderd. Alle procenten zijn gebleven zoals ze waren 
en ook de volgorde is gelijk gebleven. Enkel twee nieuwe 
namen zijn er toegevoegd namelijk Sandy die een heel 

mooie 500 meter reed en zoals vorige keer al geschreven 
is Jonas ook op de lijst gekomen. 
Hopelijk zullen er nog wat namen bij komen, maar dan 
moet er wel wedstrijden worden gereden. 
Joop van Dok 

 
 
Progressiebokaal (stand) 
 

      100 m 300 m. 500 m. 1000 m. 1500 m. gem. 
1 Sjouke Siersema HSA 8,25 13,93    5,55 
2 Kevin van der Pols HA2    13,93  4,64 
3 Paul van den Meiracker HB2   8,27 4,49  4,25 
4 Gijs van Marle HB2 9,25 11,14    4,08 
5 Olaf Lichtenberg HA2   1,73 8,31  3,35 
6 Rob Wartenhorst HV     19,93 4,98 
7 Sandy van der Pols DB1   5,12   1,71 
8 Jonas heidendal HB1  6,74    1,35 

 
 
Wedstrijduitslagen 
 
Clubwedstrijd De Draai, SIS en Geestmerambacht, De Meent te Alkmaar: 
13 november 2016 
     500m.   1500m.   totaal 
Gijs van Marle (HB2)   47.23   2:28.56 (cr)  96.750 
 
Schaatscircuit, Thialf IJshal te Heerenveen: 
16 november 2016 
     500m.   1500m.   totaal 
Jolanda Grimbergen (D45)  45.36   2:18.99   91.690 
 
Schaatscircuit, Thialf IJshal te Heerenveen: 
19 november 2016 
     500m.   3000m.   totaal 
Fred Louter (H50)   43.64   4:31.21 (cr)  88.841 
 
Recordwedstrijd STG Purmerend, Thialf IJshal te Heerenveen: 
22 november 2016 
     500m.   3000m.   totaal 
Jeske Hoogeboom (DN2)  46.64 (cr)  5:16.62 (cr)  99.410 
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Recordwedstrijd SC Chronos, Thialf IJshal te Heerenveen: 
23 november 2016 
     500m   1500m.   totaal 
Fred Louter (H50)   43.34 (cr)  2:09.79   86.603 
Johan Jonker (H60)   51.33   2:30.13   101.373 
Jim van Elst (H50)   1:03.50   3:13.48   127.993 
     300m.  500m.  1500m.  totaal 
Rob Wartenhorst (H45)   28.52 (pr+cr) 44.05  2:09.51 (pr) 134.753 
Richtje Taal (D65)   42.21 (cr) 1:10.82  3:28.15  210.719 
 
Clubwedstrijd Chronos, Noordkop en Zwanenwater, De Meent te Alkmaar: 
3 december 2016 
     500m.   1000m.   totaal 
Sandy van der Pols (DB1)  53.04 (pr+cr)  1:50.60 (cr)  108.340 
Richtje Taal (D65)   1:14.68   2:28.00   148.680 
Kevin van der Pols (HA2)  --.--   1:34.74   47.370 
     500m.   1500m.   totaal 
Sebastian McKay (HSA)   42.82 (cr)  2:11.92 (cr)  86.793   
Rob Wartenhorst (H45)   43.93   2:14.90   88.896 
Jeske Hoogeboom (DN2)  48.12   2:38.01   100.790 
Johan Jonker (H60)   52.36   2:33.80   103.626 
     500m.   3000m.   totaal 
Gijs van Marle (HB2)   47.21   5:31.37 (pr+cr)  102.438 
 
Schaatscircuit, Elfstedenhal te Leeuwarden: 
4 december 2016 
     500m.   3000m.   totaal 
Fred Louter (H50)   43.98   DNF   43.980   
 
Categoriewedstrijd, De Meent te Alkmaar: 
10 december 2016 
     500m.   3000m.   totaal 
Johan Jonker (H60)   51.44   5:15.78   104.070 
Jim van Elst (H50)   1:02.88   6:47.24   130.753 
Richtje Taal (D65)   1:15.32.   7:21.49 (cr)  148.901 
     500m.   5000m.   totaal 
Rob Wartenhorst H45)   43.82   8:00.70 (pr+cr)  91.890 
 
 
Pupillenwedstrijd voor zaterdag-pupillen, De Meent te Alkmaar: 
11 december 2016 
meisjes:     100m.  100m.  300m.  totaal 
Isabella Molenaar (DPE}  17.38  16.64  55.64  52.566 
Digna Joosse (DPF)   19.28  18.33  58.07  56.966 
Doortje Kaandorp (DPD)  20.33  19.56  53.95  57.873 
Linde de Boer (DPC)   19.05  19.54  1:01.47  59.080 
Emma Boorsma (DPF)   20.32  19.21  1:01.94  60.176 
Olivia Vrasdonk (DPE)   20.36  19.27  1:02.19  60.360 
Jenna Ravoo (DPD)   22.24  21.48  1:02.30  64.486 
Sienna Haasnoot (DPF)   22.85  23.17  1:16.28  71.446 
Renske Wesel (DPF)   23.52  24.61  1:18.16  74.183 
Maura Ravoo (DPF)   24.42  25.43  1:20.96  76.836 
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Loes Kaandorp (DPF)   25.16  23.77  1:30.76  79.183 
Lisa Geus (DPF)   28.74  27.25  1:30.18  86.050 
Indy Valks (DPF)   30.74  24.58  1:42.84  89.600 
 
jongens:    100m.  100m.  300m.  totaal 
Tom Molenaar (HPA)   16.04  16.56  49.84  49.213    
Tygo Cordfunke (HPA)   17.01  16.41  52.43  50.896 
Seth van de Wetering (HPE)  17.36  17.52  50.49  51.710 
Sam Lonterman (HPD)   17.89  17.09  53.48  52.806 
Hugo Cordfunke (HPC)  19.26  19.15  57.45  57.560 
Mats Verschoor (HPF)   21.20  19.60  1:04.12  62.173 
Eric Boorsma (HPE)   27.43  23.59  1:00.63  71.230 
Tom Lonterman (HPF)   24.00  23.20  1:19.83  73.810 
Pelle Sokaroski (HPF)   7.91  23.03  1:14.92  75.913 
      
Schaatscircuit, Thialf IJshal te Heerenveen: 
12 december 2016 
     500m.   1500m.   totaal 
Fred Louter (H50)   43.41   2:10.63   86.953 
 
Recordwedstrijd Solid Aqua, Thialf IJshal te Heerenveen: 
14 december 2016 
     500m.   1500m.   totaal 
Jeske Hoogeboom (DN2)  46.25 (cr)  2:26.28 (pr+cr)  95.010 
 
 
Marathon 
Alkmaar, IJsstadion De Meent 
 
Naam Datum Categorie Ronden Plaats 
Frank Bouwman 27-10-2016 J.P.B wed.1 6e  
Frank Bouwman 27-10-2016 J.P.B wed.2 6e  
Rob Wartenhorst 18-11-2016 M1 50 5e  
Mats Verschoor 24-11-2016 J.P.B wed.3 7e  
Mats Verschoor 24-11-2016 J.P.B wed.4 7e  
Jeske Hoogeboom 25-11-2016 D2 25 11e  
Richtje Taal 25-11-2016 D2 25 17e  
Jeske Hoogeboom 09-12-2016 D2 25 7e  
Richtje Taal 09-12-2016 D2 25 11e  
Joop Krom 09-12-2016 M3 30 2e  
Peter Jansen 09-12-2016 M3 30 10e  
Lex Pannekoek 09-12-2016 M3 30 14e  
 
Marathon 
Topdivisie 
 
Naam Datum IJsbaan Ronden Plaats 
Marcel van Ham 19-11-2016 Haarlem 125 9e  
Marcel van Ham 26-11-2016 Hoorn 125 34e  
Marcel van Ham 10-12-2016 Enschede 125 7e  
 
 
 


