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Mededelingen van het bestuur (1) 
We naderen het einde van 2017 en dan wordt het tijd om de balans op te maken van 
het afgelopen jaar. Was het een goed jaar? Wegen de hoogtepunten op tegen de 
dieptepunten? Iedereen heeft zijn persoonlijke kijk daarop. Wat het schaatsen betreft 
zijn we halverwege het seizoen, maar het zwaartepunt zal toch op de tweede helft 
liggen met de Olympische spelen in aantocht. De spelen, in Zuid-Korea, worden 
overschaduwd door de dreiging van nucleair geweld tussen Noord-Korea en de VS. 
Laten we vurig hopen dat het bij dreigen blijft. 
 
Dichter bij huis kijken we naar de eigen club. Hoe staan we ervoor? Liggen we op 
schema of moeten we een tandje bijschakelen? Veel van de vaste activiteiten gaan 
gewoon door en dat is goed. Trainingen, jeugdschaatsen, recreatieschaatsen, bos-
lopen: het wordt allemaal georganiseerd en er wordt goed gebruik van gemaakt. 
Kunnen we meer doen? Om te beginnen gaan we alle lopers in het nieuw steken. Nu 
de schaatsers mooie jasjes hebben gekregen is het tijd dat ook de hardlopers een 
clubtenue krijgen—in de vorm van een shirt—en we hopen dat jullie (hardlopers 
dus) er mooi reclame mee maken voor de vereniging. Bijvoorbeeld op de aanstaande 
Kerstloop, die altijd goed wordt bezocht. 
Op pagina 2 kunt u de vervolgmededelingen van het bestuur lezen. 
 

 

Colofon 
De Dweilpauze is een uitgave van Sportclub 
Chronos  en verschijnt zes keer per winter-
seizoen.  
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 
 
● 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 (06-
15361975), patriciamckay1994@hotmail.com 
● Coördinatoren Jeugdschaatsen: Richtje Taal 
(072-5613832), Jeroen Smit (072-5091813), 
jeugdschaatsen@sportclubchronos.nl  
 
● Wedstrijdsecretaris: Joost Bergsma (06-
42241107), j.bergsma@quicknet.nl.  
● Abonnementen: Rob van Andel (072) 7850881, 
r.vanandel@telfort.nl 
●Trainerscoördinator: Victor Verschoor (06-
45664143), 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 (072-
5741516), mira.sander@ziggo.nl 
 
 
 
 

 
Mededeling van Sportclub Chronos 

 



Dweilpauze 2017-2018 

Dweilpauze, blz. 2 

Mededelingen van het bestuur (2) 
Maar de vraag om meer activiteiten te ontwikkelen is geen hele gemakkelijke. Het ontbreekt niet aan de ideeën of de 
goede wel, wel aan de tijd. Zo ligt er nu een tijdelijke ijsbaan bij de ruïnekerk in Bergen, een prachtige gelegenheid om je 
als club te laten zien. En hoewel we door de organisator benaderd werden met de vraag of we konden helpen, lukte dat 
uiteindelijk niet. 
Het ligt niet aan onze vrijwilligers. We hebben een lijstje gemaakt van mensen die we namens de club een kleine kerst-
attentie willen geven, als blijk van waardering voor hun inzet. Daarbij kwamen we tot meer dan vijftig mensen die zich 
op één of andere manier nuttig maken voor de club en veel daarvan zijn niet eens lid. Op een ledenbestand van 
honderdzeventig is dat heel veel. Het is hartverwarmend dat de club kan rekenen op zoveel steun, en het toont ook aan 
de een vereniging meer is dan de verzameling van haar leden. 
Voor ons in het bestuur alle reden om ons te blijven inzetten, zodat iedereen die wil sporten ook kan sporten, nu en in de 
toekomst. 

We wensen iedereen fijne en sportieve feestdagen en een 
succesvol 2018! 
 

De Doorloper 
Sinds de vorige Doorloper hebben we al weer heel wat 
wedstrijden gehad: een clubwedstrijd te Alkmaar, een 
recordwedstrijd te Heerenveen en een aantal wedstrij-
den waarvoor enkele leden zich op eigen initiatief heb-
ben ingeschreven, waarvan de complete uitslagen ver-
derop in De Dweilpauze staan vermeld. Na al deze wed-
strijden kon ik weer heel wat persoonlijke- en club-
records bijschrijven. Clubrecords werden er in deze peri-
ode gereden door Frank Bouman (100, 300 en 500 meter 
bij de c/d pupillen), Rob Wartenhorst (300, 1000 en 1500 
meter bij de Masters), Jeske Hoogeboom (500 en 1500 
meter bij de Neo-Senioren), Patricia McKay (100 en 500 
meter bij de Senioren) en Fred Louter (100 meter bij de 
Masters). Naast een deel van voornoemden, die ook nog 
persoonlijke records reden, waren er ook nog per-
soonlijke records te noteren voor Sjouke Siersema (3000 
meter) en Jim van Elst (100 meter). Voorts wens ik vanaf 
deze plek Fabienne Spaander een voorspoedige beter-
schap, hopelijk zien we haar dit seizoen nog op het ijs. 
Tijdens de training is zij op haar knie gevallen, waardoor 
haar knieschijf beschadigd werd. Op maandag 4 decem-
ber is zij hieraan geopereerd en nu is het dus afwachten 
hoe een en ander zich nu hersteld. 
Bij de marathonschaatsers hebben zich een flink aantal 
pupillen van de zaterdagochtend gevoegd: Digna Joosse, 
Sienna Haasnoot, Lisa Geus, Isabelle Mollenaar Vrieling 
en Seth van de Wetering, hopelijk zien we deze beloftes 
allemaal terug als volwaardig lid van Chronos, dit zal 
voor onze pupillengroep een enorme boost zijn, daar we 
momenteel maar een kleine jeugdgroep hebben. Ik neem 
aan dat deze pupillen a.s. zondag 17 december ook 
meedoen aan de pupillenwedstrijd 0ver 100, 100 en 300 
meter, aangevuld met vele zaterdagochtend pupillen. 

Inmiddels hebben we de laatste bosloop in Schoorl al 
weer gehad, ondanks het slechte weer was er deze keer 
een zeer goede deelname. Doordat De Meeuwen uit 
Edam/Volendam meededen hadden we ruim meer dan 
100 deelnemers. Ik heb er nog twee keer reclame ge-
maakt voor onze volgende loop in Bergen, de regionaal 
zeer bekende Kerstloop op Tweede Kerstdag, ik neem 
aan dat al onze hardlopers zich prepareren om daar een 
puike prestatie neer te zetten ondanks het kerstdiner op 
Eerste Kerstdag. 
Dit jaar hebben we nog twee categoriewedstrijden: 
zaterdag 23 december een 3000 en 5000 meter voor 
junioren, senioren en masters, en zaterdag 30 december 
100, 300 en 500 meter voor pupillen. 
Het jaar 2018 begint voor acht leden met een trainings-
kamp te Inzell, zij vertrekken op zondag 31 december, 
op zaterdag 6 januari rijden ze daar nog een wedstrijd, 
om daarna op zondag 7 januari weer naar huis af te 
reizen. Natuurlijk kunnen ze niet deelnemen aan de 
eerstvolgende clubwedstrijd, die op zaterdag 6 januari 
verreden wordt van 20.45 tot 23.00 uur, maar zullen wel 
in topvorm zijn voor de daaropvolgende clubwedstrijd 
op zaterdag 20 januari van 18.45 tot 20.30 uur. 
Op zondag 28 januari is er dan nog een supersprint-
wedstrijd over 100, 300 en 500 meter voor junioren en 
neo-senioren van 18.00 tot 20.00 uur. Dit was zo onge-
veer alles wat ik te vermelden had, de volgende keer 
weer meer.  
 Ik wens iedereen een gezellige Kerstfeest, een 
Jaarwisseling zonder vuurwerkschade en een gezond en 
voorspoedig 2018. 
Cees Stoop 
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Een kerstverhaal 
Dit is een waargebeurd verhaal, en het speelde zich 
precies honderdtwee jaar geleden af. 
Honderd jaar geleden, van 1914 tot 1918, woedde de 
Eerste Wereldoorlog, ook wel Grote Oorlog genoemd. In 
Nederland is men minder bekend met deze oorlog dan 
met de Tweede Wereldoorlog, vermoedelijk omdat 
Nederland buiten schot bleef; we verklaarden ons neu-
traal in het conflict en gelukkig werd dat door de strij-
dende partijen gerespecteerd. Ook in WOII verklaarden 
we ons neutraal maar toen vielen de Duitsers toch 
binnen. Het is echter goed om iets te leren over de Eerste 
Wereldoorlog omdat die uiteindelijk de opmaat was 
voor de Tweede. 
De aanleiding tot de Grote Oorlog was uitermate 
gecompliceerd en daar gaat dit verhaal ook niet over, 
maar in de zomer van 1914 gingen de Duitsers onder de 
wapenen tegenover de Fransen. De zwaar verdedigde 
grens tussen Frankrijk en Duitsland werd omzeild met 
een omtrekkende beweging door België, dat zich ook 
neutraal had verklaard, en die schending bracht Enge-
land als bondgenoot van België in de strijd. 
Het oprukkende Duitse leger werd tot staan gebracht en 
al snel bleek in deze moderne oorlogstijd dat de verde-
diging een tactisch voordeel bezat als ze zich goed had 
ingegraven; dit was mede te danken aan de nieuwe uit-
vindingen zoals het snelvurende en zeer nauwkeurige 
geweer, en het zware machinegeweer. Deze wapens 
zaaiden dood en verderf onder de troepen die op 
ouderwetse wijze de strijd in werden gestuurd; de enige 
manier om buiten schot te blijven was door zich in te 
graven. Zo ontstond aan het westelijke front een linie 
van loopgraven van de Belgische kust tot de Zwitserse 
grens. Vier jaar lang zou dit front praktisch op dezelfde 
plek blijven, ondanks verwoede aanvallen van beide 
kanten die vooral veel slachtoffers eisten. 
De aanvallen werden vaak vooraf gegaan door 
dagenlange beschietingen met zware kanonnen, die het 
landschap omploegden totdat er niets van over was dan 
een kaal, pokdalig landschap van modderige kraters. 
Voor sommige offensieven werden later in de oorlog wel 
een miljoen granaten afgevuurd. 
De regen veranderde de loopgraven in modderige 
poelen, waar soldaten soms in verdronken; maar meestal 
bleef er gewoon wekenlang een laag water in staan waar 
de manschappen infecties en ziekten aan overhielden. 
Het gebied tussen de loopgraven werd het 
niemandsland genoemd. Al wie zich daar waagde kon 

worden beschoten. Tijdens langdurige gevechten kon 
niemand de lijken opruimen zodat het altijd stonk naar 
de dood. 
De oorlog aan het westelijke front wordt omschreven als 
de hel op aarde, maar er zijn geen woorden die recht 
doen aan de ellende, misère en het verval van elke 
menselijke waardigheid. 
Aan het begin van de oorlog waren alle strijdende 
partijen er nog van overtuigd dat dit een snelle, korte 
oorlog zou worden. Voor de Kerst zou het allemaal 
voorbij zijn. Tegen kersttijd 1914 waren er al een miljoen 
doden en was iedereen gedesillusioneerd. Het was koud, 
het sneeuwde en van aanvallen kwam die dag niets. 
Vanuit hun schuilplaats hoorden de Engelse soldaten 
gezang komen van de andere kant van niemandsland. 
De Duitsers waren in hun loopgraaf kerstliederen aan 
het zingen bij een boompje met wat kaarsjes erin. De 
afstand tussen de loopgraven was maar zo’n dertig 
meter, en de mannen konden naar elkaar roepen. 
“Kom hierheen,” riepen de Engelsen. “Nee, dan schiet je 
op ons,” riepen de Duitsers terug. “Dan ontmoeten we je 
halverwege.” 
En zo liepen de soldaten van beide strijdende kampen op 
elkaar af. De Engelsen hadden sigaretten meegenomen, 
de Duitsers kaas. Er werd wat gepraat en rondgehangen, 
en iemand had een voetbal meegebracht zodat er 
uiteindelijk zelfs een potje gespeeld kon worden. Voor 
eventjes was de hel op aarde zo vredig als het paradijs 
en de aartsvijanden waren voor één dag weer gewoon 
mensenbroeders onder de zon. 
De legerleiding was echter woedend. Die zag deze 
verbroedering als een grote bedreiging, omdat het de 
soldaten de lust zou ontnemen om weer op elkaar te 
schieten. Op diverse plaatsen langs het hele front ont-
stonden dit soort spontane kerstbestanden en het werd 
breed uitgemeten in de pers. Hoewel de legerleiding 
dreigde met ernstige straffen gebeurde er uiteindelijk 
niets. Maar ze namen voorzorgen om herhaling te voor-
komen; een jaar later, in 1915, volgden geen kerst-
bestanden meer. 
Een van de grootste, meest bloedige conflicten uit de 
onmenselijke geschiedenis kende voor de duur van één 
dag in 1914 een moment waarop de ware menselijke 
aard zich van zijn beste kant liet zien. 
En dat kleine lichtje in die ultieme duisternis is het 
ware kerstverhaal. 
Dennis van Dok 
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Jeugdschaatsen 
Halve seizoen Jeugdschaatsen gaat weer van start. 
In oktober van dit jaar is het hele seizoen van het 
jeugdschaatsen gestart. De coordinatrice hiervan is 
Richtje Taal. Op zaterdag 30 december aanstaande start 
ook het halve seizoen. Dit zijn 12 lessen voor kinderen in 
de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De coordinator hiervan is 
Jeroen Smit. Hij wordt bijgestaan door 8 begeleiders 
waarvan de meeste zelf ook fervent schaatser of loper 
zijn bij Chronos maar ook wel enthousiaste ouders en 
zelfs een opa . . . . De lessen zijn van 9.00-10.00 u.  

 
Foto: Gerard Becker 
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een in eigen huis 
ontwikkelde les methode. Er zijn 3 niveau's: beginners, 
licht gevorderd en gevorderd. Voor ieder kind is er dus 
wel een passende groep te vinden. In het geval dat er 
natuurijs ligt geven we ook wel lessen op de IJsbaan aan 
de Laanweg in Schoorl.  
Het jeugdschaatsen in Schoorl is een traditie sinds ca 40 
jaar. Dat de vergrijzing van ons land het jeugdschaatsen 

ook niet ongemoeid laat blijkt wel uit het aantal 
aanmeldingen. Waar er in de begin jaren sprake was van 
ca 100 kinderen die met bussen naar de Meent vervoerd 
werden is het aantal aanmeldingen de afgelopen 10 jaar 
langzaam teruggelopen naar nu ca 40 . . . Dit is in lijn met 
de afname van het aantal basisscholen in de gemeente. 

 
Foto: Gerard Becker 
De laatste les van het seizoen is altijd een feestelijke. 
Eerst is er een heuse 11-stedentocht op de Meent, 
gevolgd door een feestelijke diploma uitreiking in de 
Blinkerd inclusief een quiz en onze huis-troubadour 
voor muzikale ondersteuning. Het aantal kinderen mag 
dan wellicht afnemen, het plezier van het 
jeugdschaatsen doet dat niet. Het team is er weer klaar 
voor en hoopt op een koude en ijs-rijke winter.  
Jeroen Smit  

 
 
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.  
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de eerste 
Dweilpauze van dit seizoen kijk ik enorm uit naar het 
Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT). Nu ben ik wel 
af en  toe in lichte verwarring aangezien alle schaatsers 
op TV ineens KKT zeggen. Is dat dan het KPN 
Kwalificatie Toernooi? Ik stel me zo voor dat al die 
schaatsers zo’n email hebben gekregen van Nancy van 

de communicatieafdeling van KPN waarin zij dwingend 
de schaatsers adviseerde om in de media de afkorting 
KKT te gebruiken want anders zou Nancy even 
langskomen met haar boxbeugel.  
Hoe dan ook, tussen kerst en oud en nieuw mogen wij 
gaan genieten van dit toernooi. Omdat dat echt zo’n 
periode is dat je gezellig met familie en vrienden op de 
bank zit, lijkt het mij een enorm goed idee om al bingo-
spelend deze wedstrijden te bekijken. Daarom vindt u in 
mijn rubriek deze maand een bingokaart met daarop 16 
beelden die de NOS gedurende het OKKUTTEKEE 
uitzendt.(zie pag. 6) Indien u bingo heeft kunt u dit 
mailen naar nancy@kpn.nl waar een prachtige prijs op u 
wacht (let op: als je een valse bingo opstuurt stuurt 
Nancy haarzelf naar je toe met haar boxbeugel).  
Sebastiaan Mc Kay 
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EEN HUILENDE 
JORRIT BERGSMA 
VANWEGE GEEN 
DEELNAME AAN 
DE OLYMPISCHE 

SPELEN 
 

EEN 
GEIÏRITEERRDE  

IREEN WÜST 
OMDAT 

ANTOINETTE DE 
JONG EIGENLIJK 
BETER AAN HET 
SCHAATSEN IS 

MAAR WAT 
HELEMAAL NIET 
DE BEDOELING 

WAS 

 
 
 
 
 

DE SNOR VAN 
LUCAS VAN 

ALPHEN 

 
 
 
 
 

ERBEN 
WENNEMARS MET 

EEN ZWARTE 
KOLTRUI 

 
EEN JORIEN TER 

MORS DIE IN 
PLAATS VAN EEN 

LELIJK KAPSEL 
EEN NÓG LELIJKER 

KAPSEL HEEFT 
AANGENOMEN 

 

EEN ITEM OVER 
SVEN KRAMER 
WAARIN HEM 

GEVRAAGD 
WORDT HOE BOOS 

HIJ IS OP TJ 
FLOWERS DIE ZIJN 
WERELDRECORDS 
HEEFT AFGEPAKT 

 
 
 

EEN OF ANDERE 
SUPERFAN DIE 

ALLEMAAL RARE 
SPELDJES OP ZN 
MUTS HEEFT (??) 

 
EEN DIONE DE 

GRAAFF DIE 
EIGENLIJK ALTIJD 

GEZELLIG IS EN 
GEWOON GOED 

HAAR WERK 
DOET. DRIEWERF 

HOERA VOOR 
DEZE KANJER. 

 
 

DE AFZICHTELIJKE 
KANARIEGELE 

BRIL VAN MARRIT 
LEENSTRA 

 
 

 
 

EEN OUD 
SCHAATSER DIE 

MET EEN ANDERE 
OUD SCHAATSER 
IN GESPREK IS OP 

DE TRIBUNE 

 
 

LINDA DE VRIES 
MET EEN ENORME 
RODE KOP TIJDENS 

DE 1500M/3KM 

 
 

HEIN OTTENSPEER 
DIE 

VALT/ONDERUIT 
WORDT 

GESCHAATST/ZIEK 
IS/EEN BEEN MIST 

 
 
 
 
 

IREEN WUST DIE 
AAN HET GAPEN 

IS 
 

HET MOMENT DAT 
THIALF INEENS 

DONKER WORDT 
ALS ER NIET 

GESCHAATST 
WORDT EN DAT 

IEDEREEN ZOIETS 
HEEFT VAN: JEZUS 
DOE FF NORMAAL 

EN DOE DIE 
LICHTEN 

GEWOON AAN 

 
 
 

SVEN KRAMER DIE 
DE TRAP NAAR 

HET 
MIDDENTERREIN 

OP KOMT RENNEN 

 
 
 

TWEE 
VRIENDINNEN IN 
HET PUBLIEK DIE 

‘LEKKER GEK’ EEN 
ORANJE BOA OM 
HEBBEN EN EEN 

ROOD/WIT/BLAUW 
GEZICHT 

 
 

 
Deadline voor het inleveren van kopij 
Woensdag 17 januari 2018 
Woensdag 14 februari 2018 
Woensdag 21 maart 2018 
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Cyclus van Easton 
Er bestaat een zogenaamde theorie van Easton, genoemd 
de Cyclus van Easton, die er van uitgaat dat echte stren-
ge winters om de 11 jaar voorkomen in een cyclus van 89 
jaar. 
Er zijn wetenschappers die deze theorie een theorie 
aanmerken als “een theorie die naar verlangen is ge-
schreven”, met andere woorden een theorie van hoop, 
misschien zelfs ijdele hoop. 
Toch wil ik deze theorie beschrijven, daar hij zelfs 
(minder uitgebreid) werd vermeld in het jaarlijkse 
informatieblad van de Elfstedentocht. 

De gemelde 89 jaar wordt dus opgedeeld in 8 gelijke 
periodes van 11 jaar, met afwijkingen van 1 á 2 jaar, 
wanneer het een strenge winter is, tijdens welke 
eventueel een Elfstedentocht gehouden zou kunnen 
worden. Natuurlijk kunnen er tussendoor ook strenge 
winters zijn met een Elfstedentocht. 
In het voorbeeld beginnen we met de Elfstedentocht van 
1908 en tellen daar in een periode van 89 jaar steeds 11 
daar bij op, waarbij blijkt dat alleen rond 1974 en 2007 
geen Elfstedentocht werd verreden. 

 
Cyclus van Easton Elfstedentocht  Afwijking 
1908   1909   1 jaar 
   1912 
1919   1917   2 jaar 
1930   1929   1 jaar 
   1933 
1941   1940, 1941 en 1942 1, 0 en 1 jaar 
   1947 
1952   1954   2 jaar 
   1956 
1963   1963   0 jaar 
1974   X   X 
1985   1985 en 1986  0 en 1 jaar 
1996   1997   1 jaar 
2007   X   X 
2018   ? 
 
Volgens deze (wens)theorie zou 2018 weer een strenge winter kunnen zijn en misschien dat er dan een Elfstedentocht 
gehouden zou kunnen worden! 
Cees Stoop 
 
Sportkost 
Als ik dit schrijf heb ik net een echte winterstamppot 
achter de kiezen: Stamppot van spruitjes en aardappelen 
met uitgebakken spek, rookworst en grove mosterd, 
heerlijk. Echter niet echt geschikt als voorbereiding op 
een training of wedstrijd. Daarom zal ik het toch maar 
weer hebben over de rode bietjes, barstensvol vitamines 
en mineralen. 
Bietjes-, wortel- en appelsalade: 
Ingrediënten: vier gekookte bietjes, een winterwortel, een 
appel, een dozijn walnoten, 150 gram fetakaas, een paar 
blaadjes verse munt en balsamicoazijn.       
Snijd de bietjes, de wortel en de appel in dobbelsteentjes, 
hak de walnoten en brokkelde fetakaas. Mix dit allemaal 
door elkaar, garneer het met de muntblaadjes en giet er 
naar smaak balsamicoazijn over heen. 

Bietjes: bevatten veel foliumzuur, stimuleren en ver-
sterken de darmen en helpen bij de spijsvertering, 
bietensap zorgt voor een verbeterde zuurstofopname in 
de cellen van het lichaam en bevordert daardoor je 
uithoudingsvermogen.                                                          
                                                                                       
Appels: bevatten antioxidanten, maken het spijsver-
teringsstelsel schoon en geven het afweersysteem een 
oppepper.                                                                  
 
Wortels: zijn een rijke bron van betacaroteen, dit is een 
krachtige antioxidant, die de aderen beschermt, het 
immuunsysteem versterkt en infectie bestrijdt. 
 Cees Stoop 
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                     Looppagina 
 
 
 
Midwinterloop Egmond Binnen 
Zaterdag, 9 december 2017. 
Deze loop staat altijd in de belangstelling van onze 
lopers. Ook nu weer een aantal op weg naar Egmond 
Binnen. Wel op tijd vertrekken, want het is niet gemak-
kelijk om de auto te parkeren. Maar het was goed 
geregeld het was maar 10 minuten lopen, maar er is altijd 
eentje die op het eerste plekje kan staan.  
Op tijd in de sporthal De Schulp, inschrijven voor € 5,--. 
Omkleden en natuurlijk de traditionele groepsfoto van 
de 10 lopers: Dick Molenaar, Marcella, Margreet,Nico, 
Gerard Pater, Hans van Wonderen, Klaas, Gerda, Paul 
Blom en Dick Ernste. 

 
Om 11.00 uur startschot, veel deelnemers (kleine 900) 
eerst een smalle weg, niet over het rooster, maar door de 
berm langs het paaltje, opstopping. In het bos rechtsaf, 
eerst fietspad, daarna bospad en heftige hagel, 
stuiterend op de weg en ons hoofd. Tijdens de hagel 
goed koud bij NW-wind. (Straks wel lekker in Egmond 
Zee). Het parcours thuis en in de sporthal goed bekeken, 
maar onderweg bleek het moeilijk om te weten waar je 
liep. Blubber, hagel, glad op de weg,plassen, smal ATB-
paadje, wel goed aangegeven door bordjes en posten. 
Eén bordje: 10 km gelopen, nu de lange lus, daar kwam 
geen einde aan, op het verste punt weer terug, over het 
parcours van de halve van Egmond Zee met geregeld 
weer het bos ingestuurd, nog meer blubber. Maar de 
contouren van Egmond Binnen werden zichtbaar. 
Laatste stuk nog even gang maken en finish. Dick en 
Paul liepen ongeveer 1.15, de rest van de lopers 
omstreeks 1.30 uur.  
Prima loop, prima organisatie, blij naar huis. 
Klaas Tillema. 

 
Bosloop 
Zondag, 10 december 2017 
Uitslagen leden:   
4 km dames   

1 Jeske Hoogeboom 19.40 
 
 

¼ marathon heren   
 1 Michiel Beeldman 51.58 
 2 Dick Ernste 53.23 
 3 Jos Hoogeboom 53.47 
 4 Dick Molenaar and friends  
¼ marathon dames               
 1 Carla Zandveld 55.50 
 2 Jolanda Grimbergen 57.57 
 3 Anita Pielaet 67.20 
 4 Hermieke Veltman dnf 
 
Medewerkers van de Bosloop  
De vier Boslopen zijn weer geweest. Net als het vorige 
jaar weer, vanaf september, een oplopend aantal 
deelnemers. Maar dit jaar waren er meer deelnemers als 
het vorige seizoen en dus dito inkomsten. 
Vooral de derde bosloop was memorabel met een 
enorme hagelbui vlak voor de start. De Zeeweg was in 
één keer wit en het bos volledig blubber. 

 
Foto: Gerard Becker 
Met de vierde loop in december hebben wij geluk 
gehad met het weer. Zo is er altijd wat te beleven. 
Beste medewerkers en medewerksters, 
HARTELIJK DANK VOOR JULLIE INZET. 
 
Kalender 2017-2018. 
Zondag, 24 december 2017: Bosloop AV Nova te 
Schoorl. 
Dinsdag, 26 december 2017: Kerstloop Bergen van 
Sportclub Chronos. 
Zaterdag, 13 januari 2018: Strandrace Egmond-Pier-
Egmond. 
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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Tussenstand loopcompetitie. 
December 2017 
Voor de loopcompetitie zijn de vier eigen Boslopen 
Schoorl gestreden. De Boslopen waar de deelnemers één 
extra punt kunnen verdienen: winnaar 31 punten. 
Hoe is de stand? 
Bij de heren 10,5 km zijn er twee lopers die aan alle 4 
hebben deelgenomen: Jos Hoogeboom met 118 punten 
en Dick Molenaar met 105 punten. 
Daarna vier met 3 wedstrijden, met nog twee te gaan. Als 
hij goed blijft gaan staat Dick Ernste er het beste voor met 
91 punten over 3 wedstrijden. Sander Kaandorp (88 
punten) en Gerard Pater (78 punten) doen goed mee. 
Michiel Beeldman was twee keer de winnaar, maar moet 
nog twee keer deelnemen. 
Bij de vrouwen 10,5 km is het spannend. Alle vrouwen 
hebben twee wedstrijden gelopen. Carla Zandveld staat 
bovenaan met 62 punten, gevolgd door Jolanda 
Grimbergen met 61 punten en Jolanda Pielaet met 60 
punten. Die het straatje vol krijgt kan gaan winnen!!!!! 
Bij de vrouwen 4 km staat Jeske Hoogeboom met 93 
punten over 3 wedstrijden ver bovenaan. 

 
Zal Jos Hoogeboom de uiteindelijke winnaar worden? 
Foto: Gerard Becker 
Maar wat nu: geen mannen/jongens over de 4 km. 
Er zijn nog 2 boslopen te gaan, die van Nova op 21 
januari en die van de Groet uit Schoorl Run op 11 febru-
ari. 
Klaas Tillema 

 
         

Naam 10-09 p 8-10     p 12-11 p 10-12 p subtotaal 

Mannen 10 ¼          
1.Jos Hoogeboom 52.49 28 51.32 30 51.56 31 53.47 29 118 
2. Dick Molenaar 65.47 25 64.59 25 66.16 27 67.00 28 105 
3. Dick Ernste 52.11 30 51.07 31   53.23 30 91 
4. Sander Kaandorp 52.21 29 52.54 29 52.26 30   88 
5. Gerard Pater 65.48 24 64.58 26 66.15 28   78 
6. Michiel Beeldman 50.50 31     51.58 31 62 
7. Nico Ruis 54.28 27 54.46 28     55 
8. Arjan Nijdam     60.16 29   29 
9.Erik Kaandorp   56.15 27     27 
10.Jim van Elst 62.43 26       26 
          
Dames 10 ¼          
1. Carla Zandveld     56.50 31 55.50 31 62 
2.Jolanda Grimbergen   56.47 31   57.57 30 61 
3. Anita Pielaet 66.26 31     67.20 29 60 
4. Margreet Ruis   64.59 29 63.41 30   59 
4. Gerda van Straaten   64.59 30 63.41 29   59 
6. Marcella Krijgsman   74.49 27 75.44 28   55 
7. Hermieke Veltman   74.49 28   Dnf - 28 
          
Dames 4 km          
1. Jeske Hoogeboom   18.36 31 19.07 31 19.40 31 93 
2. Hermieke Veltman 25.28 31       31 
3.Meike Hoogeboom   21.33 30     30  
4.Marcella Krijgsman 26.38 30       30 
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Kanttekeningen 
"Kant"tekeningen zijn op- en aanmerkingen vanaf de zijkant 
door mij als coach opgetekend. Daar het uiteraard 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 pupillen die ook de training 
van mij volgen. 
In de vorige editie van de kanttekeningen heb ik al iets 
gezegd over het clubkampioenschap, althans dat het 
veranderen moest. Na een voorstel mijnerzijds aan het 
bestuur heeft men besloten om dit uit te gaan proberen. 
Aan mij dus de taak om er iets moois, maar zeker iets 
betrouwbaars van te maken. 
Uitgangspunt is geweest om, zoals bij de progressie 
bokaal, eenieder de kans te geven de beste van de club te 
worden in een seizoen.  
Nu is het moeilijk om appels met peren te vergelijken, 
behalve dat het allebei fruit is zijn structuur en smaak 
heel divers. Zo ook met het scala aan categorieën bij het 
schaatsen. 
Het zou niet eerlijk zijn om iedereen dezelfde afstanden 
te laten rijden; als pupillen aan een 3000 m. moeten 
beginnen verklaren ze ons voor gek; en als we de 
afstanden aanpassen voor de ouderen dus 100, 300, 500, 
500 is de uitslag ook niet in het voordeel van de pupillen.  
We moeten dus eerste een lijst maken met de 4 afstanden 
voor de verschillende leeftijden die voor het clubkam-
pioenschap gaan gelden; vervolgens rekenen we terug 
naar de 500 m. (dat gebeurd al eeuwen dus laten we dit 
maar zo houden) en nemen een gemiddelde van de 
totaalsom. 
Nu komt het lastige, er zal een correctiefactor moeten 
worden bedacht om ieder een eerlijke kans te bieden 
anders gaat de snelste er altijd met de beker vandoor. 
Wanneer ben je de beste van een club? Indien je iedereen 
verslagen hebt? Of als je prestatie op jouw niveau beter 

is dan de anderen? En wanneer is die prestatie dan beter 
dan de anderen? 
In eerste instantie ben ik uitgegaan van de clubrecords 
aan het begin van het seizoen, met hier en daar een 
afgeleide waar nog geen clubrecords genoteerd stonden. 
Rijdt iedereen in zijn categorie clubrecords, dan is 
iedereen gelijk dus kun je een factor hiervoor berekenen. 
Probleem is echter dat we als Chronos vorig jaar pas zijn 
begonnen en de clubrecords niet heel scherp staan.  
Ik ben gaan kijken naar de baanrecords op de Meent. Bij 
hantering hiervan zal er weinig kans zijn voor de 
jongeren om zich te kronen tot de kampioen want er is 
behoorlijk hard gereden door de junioren C tot en met A. 
Ik ben ook even gaan kijken naar de clubrecords van stg 
Schoorl; niet omdat ik de stg Bergen wilde overslaan, 
maar omdat ik daar geen data van heb.  
Voor de jongere categorieën heb ik dus een min of meer 
fictief clubrecord ingebracht, waarvan ik denk dat het 
representatief is voor een categorie en een eerlijke kans 
biedt aan jong en oud om zich met elkaar te meten. 
Het mooie van de matrix is dat het elk jaar aangepast kan 
worden met de nieuwe clubrecords, maar misschien ook 
omdat de huidige cijfertjes toch te ver weg staan van wat 
er op het ijs wordt gepresteerd. 
Ongetwijfeld zal er commentaar op komen en dat mag; 
maar om eerst een discussie te gaan houden hoe we de 
factor dan wel moeten hanteren zou wel eens net zo lang 
als het seizoen zelf kunnen duren en daar schieten we 
niets mee op. 
Ik hoop dus dat een ieder zich kan vinden in deze opzet 
of in ieder geval het voordeel van de twijfel geeft; op- en 
aanmerkingen hoor ik graag via de mail. 
De regeltjes geef ik hieronder in een apart stukje. 
Ga er voor, er zijn nog 5 wedstrijden die mee tellen. 
Joop van Dok 

 
 
Regels clubkampioenschap 2017/2018 Chronos. 
 

- Over het hele seizoen tellen alle gereden tijden welke tijdens de clubwedstrijden op de Meent worden verreden 
mee. 

       
- De snelste tijd op een afstand of, in die gevallen dat op de afstandscombinatie 2 x dezelfde afstand voorkomt, 

de twee snelste tijden, telt voor het puntenaantal. 
 

- Men dient alle afstanden van een combinatie in jouw categorie te hebben  gereden om mee te dingen in de 
competitie; totaal dus vier tijden. 

 
- De tijden worden teruggerekend naar 500 m. tijden; het totaal wordt gemiddeld en vermenigvuldigd met de 

correctiefactor voor de betreffende categorie. 
 
 
 
 



Dweilpauze 2017-2018 

Dweilpauze, blz. 10 

 
 
De combinaties zijn: 
 

 Categorie   afstand   afstand   afstand   afstand   correctiefactor 
             
  Pupillen F t/m C   100 m.   300 m.   500 m.   500 m.  0,648  
  Pupillen B en A   100 m.   300 m.   500 m.   700 m.  0,674  
  Meisjes jun C1   500 m.   500 m.   1000 m. 1000 m.   0,740  
  Meisjes jun C2    500 m.   500 m.   1000 m. 1500 m.  0,757  
  Jongens jun C1   500 m.   500 m.   1000 m. 1500 m.  0,785  
  Jongens jun C2   500 m.   1000 m.   1500 m. 1500 m.  0,792  
  Meisjes jun B1   500 m.   1000 m.   1500 m. 1500 m.  0,781  
  Meisjes jun B2   500 m.   1000 m.   1500 m. 1500 m.  0,809  
  Jongens jun B1   500 m.   1000 m.   1500 m. 1500 m.  0,852  
  Jongens jun B2   500 m.   1000 m.   1500 m. 1500 m.  0,892  
  Dames jun A1   500 m.   1000 m.   1500 m. 3000 m.  0,835  
 Dames jun A2   500 m.   1000 m.   1500 m. 3000 m.  0,869  
 Heren jun A1   500 m.   1000 m.   1500 m. 3000 m.  0,896  
 Heren jun A2   500 m.   1000 m.   1500 m. 3000 m.  0,921  
 Dames Neo senioren 500 m.   1000 m.   1500 m. 3000 m.  0,878  
 Heren Neo senioren 500 m.   1000 m.   1500 m. 3000 m.  0,951  
 Dames senioren   500 m.   1000 m.   1500 m. 3000 m.  0,878  
 Heren senioren   500 m.   1000 m.   1500 m. 3000 m.  1,000  
 Dames Masters   500 m.   1000 m.   1000 m. 1500 m.  0,926  
 Heren Masters   500 m.   1000 m.   1500 m. 3000 m.  0,982  

 
 
Tussenstand clubkampioenschappen 
 

 
 
 

 
 
 

 punten gemiddeld factor punten

Sebastiaan McKay 41,53 1 23,68 2 .09,45 126,520 42,173 1,000 42,173
Jeske Hoogeboom 49,67 49,670 49,670 0,878 43,610
Rob Wartenhorst 43,89 1 29,01 2 .14,17 4 .40,32 179,838 44,960 0,982 44,150
Fred Louter 45,75 1 30,04 90,770 45,385 0,982 44,568
Dennis van Dok 44,65 1 32,20 2 .20,52 137,590 45,863 0,982 45,038
Sjouke Siersema 45,75 2 .23,92 93,723 46,862 1,000 46,862
Elianne Roorda 51,91 1 49,03 2 .43,13 160,801 53,600 0,878 47,061
Frank Bouwman 16,02 43,94 1 .16,41 229,743 76,581 0,648 49,625
Johan Jonker 51,49 2 .29,81 101,426 50,713 0,982 49,800
Sam Lonterman 15,77 43,45 1 .20,84 232,107 77,369 0,648 50,135
Cees Stoop 50,47 1 .43,98 2 .40,60 155,993 51,998 0,982 51,062
Fabiënne Spaander 1 .14,89 74,890 74,890 0,757 56,692
Jim van Elst 1 14,31 2 13,69 141,155 70,578 0,982 69,307
Richtje Taal 1 14,31 2 34,71 151,665 75,833 0,926 70,221
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De Progressiebokaal. 
Er zijn nog niet veel kandidaten op de lijst ondanks dat 
er al diverse wedstrijden zijn verreden. Helaas laten de 
omstandigheden tijdens de wedstrijden ons danig in de 
steek, behalve in Heerenveen natuurlijk daar deed Frank 
goede zaken op drie afstanden. 
Jammer is dat Fabiënne na haar debuut geblesseerd is 
geraakt, we hopen haar toch weer op het ijs te zien dit 
seizoen. 
Nog even een opmerking bij de stand om het 
clubkampioenschap: we zien Jeske aardig hoog staan 
maar dat komt omdat er maar 1 afstand is gereden door 
haar. Verder zou bij deze stand natuurlijk Rob kampioen 

zijn geworden want die heeft zijn “boekje” vol en kan de 
rest van het seizoen gaan werken aan verbeteringen. 
Voor de anderen dus zaak om in ieder geval de 
combinatie vol te maken.  
Zoals eerder gezegd zal het tot de laatste wedstrijd 
spannend blijven wie er met de bloemen aan de haal 
gaat. 
De volgende keer zal ik uitleggen hoe je met wat reken 
werk zelf kunt zien welke tijd jeop een bepaalde afstand 
moet rijden om een plaatsje te klimmen in het 
klassement. 
Doe je best. 
Joop van Dok 

 
Stand Progressiebokaal 
 
plaats naam cat. 100 m 300 m. 500 m. 1000 m. 1500 m. gem. 

1 Fabiënne Spaander DC2 20,27 29,63       16,63 
2 Frank Bouwman HPD 24,90 4,30 9,60     12,93 
3 Rob Wartenhorst HV   6,64  1,53 11,63 4,95 
4 Sam Lonterman HPC 1,86        0,62 
5 Jeske Hoogeboom DN3      1,87 0,47 

 
 
Wedstrijduitslagen 
 
Clubwedstrijd AIJC, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 18 november 2017: 
    500m.   1000m.     totaal 
Rob Wartenhorst (H45)  43.52   1:26.34 (pr+cr)    86.690 
Jim van Elst (H50)  1:04.76   2:19.20     134.360 
 
    500m.   1500m.     totaal     
Cees Stoop (H70)  52.08   2:50.23     108.823 
 
Mastercircuit, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 
woensdag 22 november 2017:     
    500m.   1500m.     totaal 
Fred Louter (H55)  44.33   2:13.81     88.933 
 
Recordwedstrijd 4 STG's, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 
zaterdag 25 november: 
    500m.   1500m.     totaal 
Jeske Hoogeboom (DN3) 46.20 (cr)  2.25.77 (pr+cr)    94.790 
 
Clubwedstrijd AIJC, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 25 november: 
    500m.   1000m.     totaal 
Sebastiaan McKay (HSA) 42.63   1:29.91     87.585 
Gijs van Marle (HA1)  47.40   1:45.81     100.305 
 
    500m.   1500m.     totaal 
Rob Wartenhorst (H45)  44.47   2:15.35     89.586 
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Recordwedstrijd SC Chronos, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 
woensdag 29 november 2017: 
    100m.   500m.   300m.  totaal   
Frank Bouman (HPD)  15.06 (pr+cr)  1:12.58 (pr+cr)  42.84 (pr+cr) 43.856 
 
    500m.   1500m.     totaal 
Sebastiaan McKay (HSA) 41.66   2:06.05     83.676 
 
    500m.   1500m.   300m.  totaal     
Jim van Elst (H55)  1:04.87   3:12.56   41.36  170.416 
Richtje Taal (D70)  1:10.44   3:27.60   42.76  182.400 
   
    500m.   3000m.     totaal 
Fred Louter (H55)  44.36   4:38.73     90.815 
Sjouke Siersema (HSA)  46.01   4:58.40 (pr)    95.743 
Johan Jonker (H60)  51.09   5:08.58     102.520 
 
    500m.   3000m.   300m.  totaal      
Cees Stoop (H70)  50.82   5:19.65   32.02  136.115 
 
 
Recordwedstrijd AIJC, IJstadion Thialf te Heerenveen, 
maandag 4 december 2017: 
    500m.   1500m.   300m.  totaal 
Rob Wartenhorst (H45)  43.25   2:06.66 (pr+cr)  28.17 (pr+cr) 113.640 
 
Clubwedstrijd Chronos, Noordkop en Zwanenwater, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 9 december 2017: 
    100m.   500m.   1000m.  totaal 
Sebastiaan McKay (HSA) 11.18   42.95   1:26.65  97.455 
Fred Louter (H55)  11.86 (cr)  45.75   1:30.04  102.630 
Dennis van Dok (H40)  12.15   45.18   1:32.20  103.430 
Patricia McKay (DSA)  12.61 (cr)  50.62 (cr)  1:51.48  118.970 
Elianne Roorda (DSA)  13.32   52.86   1:49.03  120.695 
Cees Stoop (H70)  13.88   52.47   1:48.87  120.785 
Jim van Elst (H55)  15.95 (pr)  1:04.24   2:13.69  147.035  
Richtje Taal (D70)  16.77   1:14.31   2:34.71  168.435 
Gijs van Marle (HA1)  val, dnf 46.98  1:39.96     96.960   
   
    100m.   500m.   3000m.  totaal 
Rob Wartenhorst (H45)  12.19 (pr)  43.89   4:40.32  102.800  
 
Groninger Studenten Schaatskampioenschap, IJsstadion Kardinge te Groningen, 
zaterdag 9 december 2017: 
    500m.   500m.     totaal  
Jip van Elst (DN1)  48.30   48.58     96.880 
 
 
 

 



Dweilpauze 2017-2018 
 
 

Dweilpauze, blz. 13 

Marathon 
Alkmaar, IJsstadion De Meent 
 
Naam  Datum Categorie Ronden Plaats 
Isabelle Molenaar Vrieling 26-10-2017 MPB wed 1 1e  
Sienna Haasnoot 26-10-2017 MPB wed 1 2e  
Isabelle Molenaar Vrieling 26-10-2017  MPB wed 2 1e  
Sienna Haasnoot 26-10-2017 MPB wed 2 2e  
Joop Krom 17-11-2017 M3 30 r 1e  
Peter Jansen 17-11-2017 M3 30 r 11e  
Lex Pannekoek 17-11-2017 M3 30 r 12e  
Jos van Andel 17-11-2017 M3 30 r 20e  
Richtje Taal 17-11-2017 D2  20 r 4e 
Rob Wartenhorst 24-11-2017 M1 40 r 2e  
Joop Krom 24-11-2017 M3 30 r 6e  
Jos van Andel 24-11-2017 M3 30 r 15e  
Lex Pannekoek 24-11-2017 M3 30 r 19e  
Richtje Taal 24-11-2017 D2 20 r 8e  
Frank Bouwman 30-11-2017 JPB wed 3 8e  
Seth van de Wetering 30-11-2017 JPB wed 3 9e  
Digna Joosse 30-11-2017 MPB wed 3 1e  
Sienna Haasnoot 30-11-2017 MPB wed 3 4e  
Lisa Geus 30-11-2017 MPB wed 3 5e  
Isabelle Molenaar Vrieling 30-11-2017 MPB wed 3 6e  
Frank Bouwman 30-11-2017 JPB wed 4 7e  
Seth van de Wetering 30-11-2017 JPB wed 4 9e  
Digna Joosse 30-11-2017 MPB wed 4 1e  
Isabelle Molenaar Vrieling 30-11-2017 MPB wed 4 2e  
Sienna Haasnoot 30-11-2017 MPB wed 4 3e  
Lisa Geus 30-11-2017 MPB wed 4 5e  
 
Marathon 
Topdivisie 
 
Naam  Datum IJsbaan Ronden Plaats 
Marcel van Ham  25-11-2017 Hoorn 125 r  24e  
Marcel van Ham  09-12-2017 Deventer 125 r  16e  
 
 
Ranglijst 
1000 meter: 
1. Sebastiaan McKay (HSA) 1.23.68 
2. Rob Wartenhorst (H45) 1:26.34 
3. Fred Louter (H55)  1:30.04 
4. Dennis van Dok (H40) 1:32.20 
5. Sjouke Siersema (HSA) 1:38.30 
6. Gijs van Marle HA1)  1:39.96 
7. Cees Stoop (H70)  1:43.98 
8. Elianne Roorda (DSA) 1:48.60 
9. Patricia McKay (DSA) 1:51.48 
10.Jim van Elst (H55)  2:13.69 
11.Richtje Taal (D70)  2:34.71   
 

1500 meter: 
1. Sebastiaan McKay (HSA) 2:06.05 
2. Rob Wartenhorst (H45) 2:06.66 
3. Fred Louter (H55)  2:13.81 
4. Dennis van Dok (H40) 2:20.52 
5. Sjouke Siersema (HSA) 2:23.92 
6. Jeske Hoogeboom (DN3) 2:25.77 
7. Johan Jonker(H60)  2:29.81 
8. Cees Stoop (H70)  2:40.60 
9. Elianne Roorda (DSA) 2:43.13 
10.Jim van Elst (H50)  3:12.56 
11.Richtje Taal (D70)  3:27.60 

 
 


