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Medewerkers voor de start van de laatste bosloop in december in Schoorl.
Foto: Gerard Becker

Redactioneel
Het zijn de donkere dagen voor kerst, en dat betekent dat we de gezelligheid binnen
opzoeken met kaarslicht en led-lampjes in de boom. Op een witte kerst durven we
niet meer hopen maar zolang de “r” nog in de maand zit mogen we blijven dromen
van een Elfstedentocht in het nieuwe jaar.
Sportief gezien mogen we een tussenbalans opmaken en dan moeten we constateren
dat het nog niet zo soepel loopt allemaal. Het ligt niet aan de deelnemers, die zijn
soepel genoeg, maar aan de deelname, dat wil zeggen het aantal. Er is al een
complete baanselectiewedstrijd afgelast wegens gebrek aan inschrijvingen; als het
aantal juryleden groter is dan het aantal deelnemers kun je dat ook niet meer
verantwoorden. Ondergetekende had in ieder geval opeens een vrije avond.
Onze derde clubwedstrijd werd wegens matige opkomst samengevoegd met het
blok ervoor, zodat ook de pupillen nog een keer mee konden doen.
Omdat ik altijd wat over de deadline heen ga voor ik mijn stukje inlever bij Gerard
pikte ik nog net een artikel mee uit de krant over een rapport van het Mulier Instituut
en het Sociaal en Cultureel Planbureau aangaande de sport in 2018.
(https://tinyurl.com/y8zc6yom)
De conclusies zijn niet verassend of schokkend maar geven wel een zorgelijke trend
aan. Er wordt niet echt minder gesport maar wel minder in clubverband, bijvoorbeeld de tennisbond is in tien jaar tijd honderdvijftig duizend leden kwijtgeraakt.
Ook verontrustend is het teruglopen van de motorische vaardigheden van de
kinderen; de vraag is of er genoeg aandacht is aan bewegen en spelen, en voldoende
lichamelijke opvoeding op school.
Dennis van Dok
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Schaatsen slijpen!!!
Wij slijpen ruim 30 jaar alle schaatsen
professioneel en vakkundig.
De juiste ronding, vlak of hol.
Klapschaatsen, noren, kunst, hockey- en
kinderschaatsen.
Tevens grote sortering schaatsen op voorraad
DEALER ZANDSTRA SCHAATSEN

Damweg 7 -1871BM Schoorl- 072-5092897
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De Doorloper
Sinds het verschijnen van de Dweilpauze van oktober
zijn er zo veel wedstrijden gereden dat het ondoenlijk is
om ze allemaal stuk voor stuk te behandelen, daarom
deze keer maar een globaal overzicht.
In totaal zijn er zeventien wedstrijden geweest waar één
of meer leden van onze vereniging aan hebben meegedaan, natuurlijk het grootste deel daarvan op onze thuisbaan De Meent, maar ook op de banen te Heerenveen,
Leeuwarden en zelfs Erfurt.
Negentien keer werd er een clubrecord verbeterd en
negenenveertig keer een persoonlijk record, voor al deze
records werd er eenhonderd vijfentachtig keer gestart.
Veel clubrecords werden er gereden bij de jongste pupillen, een overzicht daarvan staat er verderop in dit blad,
ook staan er verderop in dit blad de tussen-ranglijsten
van de 100 meter tot en met de 700 meter en verder
natuurlijk de complete uitslagen.
Op de site van Chronos is onder “schaatsen”- “wedstrijdschaatsen”-”clubrecords” de complete lijst met
clubrecords te vinden.
In de vorige Dweilpauze is een lijst opgenomen met
nagenoeg alle wedstrijden welke voor ons van belang
zijn, maar hierna toch nog maar even de wedstrijden
voor de komende tijd.
Voor de deelnemers van het zaterdagochtendschaatsen
is er komende zaterdag 15 december van 18.15 uur tot

20.15 uur een wedstrijd over 100 en 300 meter.
Op zondag 23 december is er om 18.00 uur een
baanselectiewedstrijd, voor de liefhebbers van een extra
wedstrijd om in de gaten te houden, want er wil de
laatste tijd nog wel eens wat ruimte zijn voor extra
aanmeldingen. Tussen de Kerstdagen en Oud- en
Nieuwjaar is er op zondag 30 december nog een
clubwedstrijd van 18.00 tot 20.00 uur. Het nieuwe jaar
begint op zondag 6 januari met een categoriewedstrijd
van 18.00 tot 20.00 uur, de te rijden afstanden en de
categorie(ën) zullen nog nader bekend gemaakt worden.
Vervolgens zijn er onze volgende clubwedstrijden op
zaterdag 12 januari (van 18.45 tot 20.30 uur) en zaterdag
19 januari (van 19.45 tot 22.15 uur). Hou verder ook de
clubwedstrijden van STG De Draai in de gaten, want die
worden regelmatig opengezet voor leden van andere
verenigingen die een extra wedstrijd willen rijden:
zaterdag 22 december van 20.45 tot 23.00 uur, zaterdag
12 januari na onze clubwedstrijd en zaterdag 26 januari
van 18.45 tot 20.30 uur.
Én: vergeet niet de Kerstloop op Tweede Kerstdag,
welke start op de Zwarteweg, nabij de skibaan van Il
Primo, aanmelden bij het clubhuis van Chronos aldaar.
Succes iedereen en gezellige feestdagen toegewenst.
Cees Stoop

Recordwedstrijd te Heerenveen

Op woensdag 30 januari 2019 huurt Sportclub Chronos
dit seizoen voor de tweede keer de Thialf-IJshal te
Heerenveen af voor het rijden van recordwedstrijden.
Deze wedstrijden beginnen om 11.00 uur en eindigen

om 13.00 uur, dus hebben we nogmaals twee uur de tijd
om persoonlijke records, clubrecords of seizoens beste
tijden te rijden.
Hoewel de te rijden afstanden afhangen van het aantal
deelnemers kan iedereen zijn of haar te rijden favoriete
afstands-combinatie opgeven via KNSB.nl of Schaatsen.nl.
De kosten van deze wedstrijd kunnen worden voldaan
bij het opgeven van je deelname op de daar aangeven
wijze.

Deadlines voor het inleveren van kopij
Dinsdag 23 januari 2019
Dinsdag 26 februari 2019
Dinsdag 26 maart 2019
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Schaatsweekend!
We zijn met de jeugd in november op schaatsweekend
geweest naar Grou. Met een groep van 8 schaatsers en 4
begeleiders vertrokken we op zaterdagochtend vroeg
naar Thialf om daar op het magische ijs te trainen. Dit
was een geweldige ervaring; zonder dat je moeite moet
doen krijg je al snelheid. In de middag zijn we naar de
jeugdherberg in Grou gegaan, daar hebben schaatsers
een mooi spandoek gemaakt en later in de middag
hebben we getraind in Leeuwarden. Ook deze baan had
erg goed ijs en als snel was duidelijk dat de schaatsers
goede progressie maakten.
Nadat we in de avond knus en gezellig onder leiding van
Dennis Weerwolven hebben gespeeld is iedereen heel
erg netjes en op tijd gaan slapen...... zodat de volgende

ochtend iedereen fris en fruitig aan het ontbijt kon zitten.
Na weer een prima ochtendtraining in Leeuwarden
hebben we in de middag groepsspelletjes en een
wandeling in een recreatiepark gemaakt. In de avond
stond er een wedstrijd op het programma (uitslagen, zie
elders), ondanks de spanning voor de wedstrijd én ook
wel wat vermoeidheid van het weekend werden er nette
tijden gerealiseerd.
Zo'n tweedaagse op pad met elkaar is best intensief maar
zeker voor herhaling vatbaar! Ik wil dan ook iedereen
bedanken voor hun betrokkenheid om dit weekend te
kunnen realiseren!
Victor Verschoor

Een slag in de lucht
De nominaties voor sporter van het jaar werden
aangekondigd en opeens begon het in Hilversum te
knetteren van de kritiek. Twitter en Facebook, twee
lawaaiversterkers van jewelste, hadden hun collectieve
rioolspuit gericht op de organisatie van het galaatje
omdat de verkeerde mensen waren genomineerd.
Mensen die heel goed met een pijltje kunnen gooien in
een kroeg en mensen die heel goed kunnen sturen in een
opgevoerde skelter waren niet genomineerd en dat was
onvergeeflijk (niet volgens de personen in kwestie, wie
het waarschijnlijk koud liet).
Wel genomineerd: een motorcrosser, een turner en een
schaatser. Bij de vrouwen: een wielrenster en twee
schaatsters.
Ik geloof dat een deel van de kritiek neerkwam op het
feit dat schaatsen in de wijde wereld gezien moet
worden als een kantlijnsport en dat de prestaties van
onze toppers dus enigszins uitvergroot lijken. Het is
immers makkelijker winnen in een veld met tien
deelnemers dan in een veld met duizend.
Nu geloof ik dat shorttrack (één van genomineerden
doet aan deze vorm van kleinebochtjesrijden) wel een
iets grotere sport is dan langebaan, en wielrennen
mogen we toch tot de sporten rekenen die bijna overal
ter wereld beoefend worden.
Ik maak me echter meer boos over iets heel anders en dat
is dit: waarom zijn er twee categorieën: mannen en
vrouwen? Wat is dat voor flauwekul? Gaan we ook een
Nobelprijs voor de Chemie voor vrouwen uitreiken? Of
stemmen we volgende keer op een tweede kamer van
mannen en één van vrouwen? Wat is er mis met sporter
van het jaar?
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Ik weet wel dat je sporters niet kan mengen als het gaat
om brute kracht. Dat is schuld van moeder natuur die
mannen met wat meer testoseron heeft geïnjecteerd dan
vrouwen. Tot een jaar of twaalf zijn meisjes net zo sterk
(of sterker) dan jongetjes, en daarna gebeuren er opeens
gekke dingen. Dus moet je voor de eerlijkheid mannen
en vrouwen niet met elkaar vergelijken bij sporten waar
het aankomt op kracht en uithoudingsvermogen.
Maar voor het sportgala zijn we toch al appels met peren
aan het vergelijken. Hoe kun je nu redelijkerwijze
beslissen of een motorcrosser meer aanspraak maakt op
de titel dan een turner? Dan kun je net zo goed het hele
geslachtsonderscheid weglaten. Heb je meteen nog maar
de helft van de prijzen uit te reiken, ben je ook lekker snel
klaar. Ik zie alleen maar voordelen.
Er is in de hele geslachtskwestie trouwens toch al
behoorlijk wat beweging ontstaan; voor het eerst is er nu
iemand officieel geregistreerd zonder geslacht. Dus geen
M of V in het paspoort, maar een X. Ik weet niet hoe zo
iemand in de toekomst aan een sportwedstrijd zou
kunnen deelnemen maar daar bedenken we wel wat op.
Afgezien van sporten heb je eigenlijk helemaal geen
registratie nodig van het geslacht. Niet voor je opleiding,
niet voor je trouwen, niet voor je werk en niet voor je
sterven. Die bemoeizucht van onze overheid over wat er
achter de rits zit is achterhaald en onnodig.
Ik heb dan wel geen twitter en geen facebook maar ik
heb wel een pen en ik kan schrijven in de Dweilpauze,
dus hier is mijn ongezouten mening: weg met de
sportman van het jaar! Weg met de sportvrouw van het
jaar! Lang leve de sporter van het jaar! En lang leve
generatie X!
Dennis van Dok
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Sebastiaan Follows The Money in het Schaatsen
Zoals ze dat bij Wie Is De Mol ook doen
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er drie World Cups
achter de rug: op een binnenbaan in Japan, op een
buitenbaan in Japan en op een ??? in ??? Die eerste twee
wedstrijden waren nog best leuk. Schaatsen in Japan is
eigenlijk altijd wel leuk en ik heb het idee dat veel
schaatsers graag naar Japan gaan. En als er dan op
buitenijs moet worden geschaatst heeft iedereen daar
vrede mee en zijn er weinig mensen die daarover zeuren.
Ik vind wedstrijden op buitenijs sowieso schitterend om
te zien en wat mij betreft mag er elk seizoen wel een
toernooi op buitenijs worden verreden. Leuk, leuk, leuk.
OKE LET OP VANAF HIER VIND IK DINGEN NIET
MEER ZO HEEL LEUK WANT PLOTS MOEST
IEDEREEN UIT JAPAN VERDWIJNSELEN EN
WERDEN DE SCHAATSERS GEDWONGEN OM
NAAR POLEN AF TE REIZEN EN DAAR GING ALLES
INEENS HARTSTIKKE MIS.
Want wat wás het daar saai zeg. Ik schaam mij dat
644.000 mensen (https://kijkonderzoek.nl) op zondag
naar deze World Cup in Tomaszów Mazowiecki in
Polen gekeken hebben.
Ik stel hiervoor Team Jumbo gedeeltelijk
verantwoordelijk voor. De belangrijkste schaatsploeg
van de Lage Landen liet de World Cup in Polen namelijk
aan zich voorbij gaan. In plaats daarvan hadden ze een
trainingskamp gepland in het Italiaanse Collalbo om
zich voor te bereiden op het kwalificatie toernooi tussen
kerst en oud en nieuw. Tijdens dit toernooi worden
namelijk de tickets vergeven voor de belangrijkste
toernooien van het jaar: EK Allround, EK Sprint, WK
Afstanden, WK Sprint, WK Allround en de World Cup
Finale. Volgens hun coach Jac Orie is het trainingskamp
namelijk nodig om zijn rijders goed te laten zijn tijdens
dat toernooi en past de World Cup in Polen niet in zijn
programma.
Hartstikke logisch verhaal als ik dat zo hoor,
alleen is het probleem dat er tijdens dat trainingskamp
een World Cup gaande was in Polen waar onder andere
Sven Kramer, Patrick Roest, Kjeld Nuis, Antoinette de
Jong, Joy Beune, Douwe de Vries, Thomas Krol, Hein
Otterspeer en Jan Smeekens dus niet aanwezig waren.
Nu gebeurt het wel vaker dat Toppers zich afmelden
voor World Cups - waar de NOS dan heel boos over is.
De NOS wil natuurlijk dat de wedstrijden die zij
uitzenden boeiend zijn voor de kijker en als onder
andere Sven Kramer niet mee doet dan is het minder
boeiend en kijken er minder mensen en dan is de baas
van de NOS boos. En dat wil natuurlijk niemand.
Dus ik heb even onderzoek gedaan naar
mogelijke redenen van de afzeggingen van Toppers bij
World Cups en daarbij ben ik tot de conclusie gekomen
dat geld misschien wel een rol speelt. Follow the Money

dus. Want wat bij Wie Is De Mol werkt, werkt ook in het
schaatsen.
Ik begin bij het begin: wat valt er nou eigenlijk te
verdienen bij de internationale wedstrijden? Een
gemakkelijke zoektocht bracht mij bij de website van de
ISU en een paar klikken verder had ik het document met
alles wat ik wilde weten. Ik laat voor het gemak even de
Massastart, Ploegenachtervolging en de Team Sprint
achterwegen en ook de EK’s laat ik schieten want saai.
Daarbij wil ik nog vermelden dat de het prijzengeld voor
de 500 meter gehalveerd wordt wanneer er twee keer
een 500 meter gereden wordt. Oke let goed op.
Elke World Cup krijgt de winnaar van de A
groep 1500 US Dollar, de nummer 2 krijgt 1000 US
Dollar en de nummer 3 krijgt 800 US Dollar. Vanaf plek
4 krijg je niks en in de B-groep krijg je al helemáál geen
geld. Tijdens de World Cup Finale krijg je respectievelijk
$5000, $3000 en $1800.
HALLO LIEVE LEZERS, VOLGEN JULLIE MIJ NOG?
MOOI WANT WE ZIJN NOG LANG NIET KLAAR.
Naast deze geldprijzen krijgt de atleet ook nog eens geld
bij het einde van de World Cup reeks – oftewel het
World Cup Eindklassement. Elke World Cup krijgen de
deelnemers een aantal punten aan de hand van de
uitslag en aan het einde van het jaar worden al deze
punten bij elkaar opgeteld; het World Cup
Eindklassement. De nummero uno van elke afstand (let
op: 3000m/5000m en 5000m/10000m is 1 afstand) in het
World Cup Eindklassement krijgt een kar met geld ter
waarde van $15000. Nummer 2 ontvangt $10000 en de
nummer 3 krijgt $7000. Dit gaat door t/m nummer 10
($1500). En snelle rekensom laat zien dat als een
schaatser alle zes de World Cups wint (inclusief de WB
Finale), de schaatser $27500 heeft verdiend.
Best de moeite waard om die titel te winnen dus.
Maar waarom laten onder andere Kjeld Nuis en Patrick
Roest dan een World Cup schieten (en dus kostbare
punten voor het Eindklassement met het risico om fors
minder prijzengeld te verdienen)? Zij verantwoorden
zich door aan te geven dat de toernooien in de tweede
helft van het seizoen belangrijker voor hen zijn en dat zij
zich daarvoor moeten plaatsen tussen kerst en oud &
nieuw. Nu begrijp ik dat WK-titels belangrijk zijn maar
wat schuift dat nou eigenlijk precies?
Een WK allround titel staat supertof op je
Schaats-CV maar $22000 op je bankrekening staat
misschien nog wel toffer. Dat is namelijk het bedrag wat
de winnaar krijgt bijgeschreven op zijn/haar
bankrekening. Nummer 2 ontvangt $16000, nummer 3
krijgt $13000. Dit gaat door t/m nummer 6: $2000.
Dweilpauze, blz.5
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Het prijzengeld van het WK Sprint ligt een
stukje lager. De winnaar gaat met $13000 naar huis, de
nummer 2 verdient $10000 en nummer 3 krijgt $8000. Dit
gaat door t/m nummer 6: $2000.
Tijdens het WK afstanden is er ook geld te
verdienen. De winnaar krijgt per afstand $6000, de
nummer 2 $4000 en de nummer 3 verdient $3000.
Met de hoogte van het prijzengeld voor het seizoen
2018/2019 heb ik berekend wat een goede schaatser zoal
krijgt aan prijzengeld in een seizoen. Ireen Wüst reed in
het seizoen 2016/2017 maar vier van de zeven World
Cups en verdiende tijdens die wedstrijden $13300. Door
haar winst op het WK Allround, een 1e en 2e plek op het
WK afstanden én EK Allround Titel verdiende ze dat
seizoen
$52300
aan
prijzengeld
(exclusief
teamonderdelen). Marrit Leenstra reed juist alle World
Cups dat jaar en verdiende daar $24600. Het WK sprint
en WK allround reed ze niet en bij het WK afstanden
won ze ook geen geld op individuele afstanden. Martina
Sáblíková bewees in hetzelfde seizoen dat je ook alle
World Cups kan rijden en alsnog het tweede deel van het
seizoen titels kan winnen. Zij werd 2e op de 3000 meter
en won de 5000 meter op het WK Afstanden, werd
tweede op het WK Allround en ook tweede op het EK
Allround. Ze won ook het World Cup Eindklassement
3000m/5000m en schaatste daardoor in totaal $64600 aan
prijzengeld bij elkaar (exclusief teamonderdelen).
Zo, dat is een heleboel informatie. Door dit te
“onderzoeken” ben ik er achter gekomen dat het heel
lastig is om hier conclusies uit te trekken maar het komt
neer op het volgende:
-Aan het einde van het seizoen is verreweg het
meeste geld te verdienen (WK Sprint, WK Allround, WK
Afstanden, EK Sprint, EK Allround en WB Finale).

-De World Cup Finale is een belangrijke
wedstrijd als het gaat om prijzengeld en punten voor het
World Cup Eindklassement.
Goed. Door deze huidige constructie zit de beste
schaatsploeg van de wereld nu niet in Polen maar in
Italië en schotelt de NOS een supersaaie wedstrijd voor
aan megaveel mensen. Speaking of the NOS: zelfs
hoofdverslaggever Bert Maalderink vond het
trainingskamp van Team Jumbo interessanter en reisde
hen achterna en liet stand-in Sebastiaan Timmerman
verslag doen van die saaie World Cup in Polen.
Hoe kunnen we dit probleem dan oplossen?
Minder World Cups zou een oplossing kunnen zijn
maar de afgelopen jaren zijn het aantal World Cups al
flink verminderd dus dat zal niet zo snel gebeuren. Het
Nederlandse kwalificatie systeem op de schop nemen is
ook vrij lastig. Aanwijsplekken zouden er dan moeten
komen wat weer voor andere problemen zorgt. Wat wel
een oplossing kan zijn is het minder belangrijk maken
van de World Cup Finale. Het prijzengeld van deze
wedstrijd is net iets minder dan tijdens het WK
Afstanden wat ik best raar vind en ook verdien je tijdens
deze wedstrijd dubbele punten voor het World Cup
Eindklassement. Daarnaast is het winnen van het World
Cup Eindklassement iets waar ik amper iemand over
hoor. Ja, ik zie iemand op een podium staan met een
joekel van een beker maar verder niks. Ik stel voor dat
de NOS gewoon eigenhandig het Eindklassement
belangrijker maakt door tijdens interviews hier op in te
gaan en hier lekker veel over te schrijven op hun website.
Daarnaast is het ook handig als Dione de Graaff hier
lekker veel over vraagt aan Erben en ze ook een
huldiging organiseren voor de Winnaar van het
Eindklassement in het kantoor van de NOS met livestream.
Sebastiaan Mc Kay

Jeugdschaatsen
In oktober van dit jaar is het hele seizoen van het
jeugdschaatsen gestart. De coördinatrice hiervan is
Richtje Taal. Op zaterdag 29 december aanstaande start
ook het halve seizoen. Dit zijn 12 lessen voor kinderen in
de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De coördinator hiervan is
Victor Verschoor. Hij wordt bijgestaan door 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 08.45u-09.45u.
Tijdens de lessen 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
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geval dat er natuurijs ligt geven we ook wel lessen op de
IJsbaan aan de Laanweg in Schoorl.
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 met muzikale ondersteuning. Het plezier van het jeugdschaatsen staat
voorop. Het team is er weer klaar voor en hoopt op een
koude en ijs-rijke winter zodat alle jeugdschaatsers het
geleerde in de praktijk kunnen brengen en klaar zijn
voor een oer-hollandse schaatswinter.
met vriendelijke groet,
Victor Verschoor
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FYSIOTHERAPIE

MANUELE THERAPIE

SPORTFYSIOTHERAPIE

MEDISCHE FITNESS

SPORTSPECIFIEKE

TRAININGEN

HEEREWEG 171A
1871EE SCHOORL
072-5094501/5092760

KRANKHOORN 3A
WARMENHUIZEN
06-47506694

ANDRÉ DEKKER
info@therapeutischcentrumschoorl.nl
www.fysiotherapieschoorl.nl

Gedempte Nieuwesloot 165
1811 KS Alkmaar
tel: 072-512 32 54
www.copycentre.nl
email: alkmaar@copycentre.nl

Bezoekadres:
Heereweg 63
1871 EC Schoorl

Postadres:
Postbus 20
1749 ZG Warmenhuizen

T: 072 – 5091475
F: 072 – 5094375

W: www.wildeboer-bouw.nl
E: info@wildeboer-bouw.nl

Herenweg 257
1873 GA Groet
Tel. 072 – 509 14 05
Fax. 072 – 509 37 50
email: sieblaan@quicknet.nl
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Looppagina
Boerenkoolloop Warmenhuizen
Zondag 4 november 2018
Veel deelnemers op de 10 km ongeveer 800. Start om
11.35 uur (als de bus er langs is). Eén grote sliert vanaf
de AV Nova atletiekbaan, langs Tuitjenhorn en het huis
van Gerda.

Helga Lammertsma in het laatste rondje.
Foto: Gerard Becker
Maar wat wil je prachtig weer, goede temperatuur, geen
wind, dus je kon gaan. Vanaf vorig jaar zo weinig
mogelijk bochten dus bij Eenigenburg rechtdoor de dijk
op tot Krabbendam en de Trambaan tot het dorp. Er
werden goede tijden gelopen, maar het blijft wel werken.
Uitslagen:
Sander Kager
40.44
Sander Kaandorp
44.28
Michiel Beeldman
46.34
Jos Hoogeboom
47.22
Klaas Tillema
51.02
Rob van Andel
51.45
Gerda van Straaten
53.54
Gerard Pater
56.14
Helga Lammertsma
57.49

Devil’s Trail op Schiermonnikoog
Zaterdag 10 november 2018
Vrijdag 9 november vertrokken wij naar het prachtige
eiland Schiermonnikoog. Fietsen mee dus we konden zo
vanaf de boot het laatste stukje fietsen naar ons hotel.
Vrijdag stond voor de rest van de dag in het teken van
parcours verkennen met de fiets, een goed maal eten bij
Dweilpauze, blz.8

van der Werff en op tijd naar bed! Want zaterdag stond
onze trial van 15 km op het program. Er werd ook 30 km
gelopen maar die is voor ons nog een maatje te groot. Na
een goed ontbijt zijn we onze startnummers gaan
ophalen bij recreatieboerderij de Oorsprong; teven
startplek en finish. Dit verliep soepel.
Even uitrusten en om 12.00 uur weer present om weer
op tijd te kunnen starten! Na een korte briefing klonk om
12.30 uur het startschot. Daar gingen we! Dick was al
snel verder vooruit. We liepen ons eigen tempo.
De eerste 4 km waren vrij vlak en vielen best mee. Ik
werd al wat overmoedig… Echter daarna begin pas het
echte werk. Mooi Schiermonnikoog heeft duin, bos,
zand, heuvels, kwelders…. En daar zijn we allemaal
door- en overheen gelopen. Op 8 km een fouragepost bij
de bunker. Even wat drinken en wat eten. Met frisse
moed weer door. Het ging best lekker. Het venijn zat
hem echter in de staart… de laatste kilometers waren
zwaar… heel veel modder waar doorheen ‘geploegd’
moest worden. Het was nat en glibberig...
De allerlaatste 2 kilometers waren weer vlak maar de
benen waren moe. Dus veel sneller ging het niet meer.
Dick was al gefinisht en wachtte mij daar op. Nog een
laatste rondje door de stal langs de koeien en daar was
de finish. We hadden het gedaan! Moe en voldaan
mochten we daarna aan de borrel bij de Toxbar.
Topweekend. Met een zware Trial…... die ook heel leuk
was.
Marcella
Plaats 58.
Dick Molenaar
1.35.19
Plaats 173.
Marcella Krijgsman
2.02.34.

Bosloop Schoorl
Zondag 11 november 2018
Tweede bosloop Schoorl onder uitstekende omstandigheden. Geen wind en geen neerslag, ongeveer 11
graden, dus starten in de korte broek was goed mogelijk.
Wel was een waarschuwing afgegeven dat door de
bomenkap een aantal bospaden waren omgeploegd.
Uiteindelijk viel dit echter mee.
Ongeveer 60 lopers, waaronder een mooi groepje van de
sportclub. Helaas moest Jos Hoogeboom, Groet afzeggen
wegens rugklachten.
Bij de mannen was het nog spannend tussen Sander en
Nico, de volgende loop is dus voor beiden een uitdaging.
Bij de dames nog spannender tussen Carla en Jeske
precies 1 seconde. Jeske liep hier voor de eerste keer de
lange ronde. Gerda en Margreet kwamen samen over de
streep.
Er werd weer gestart vanuit The Tree, wat van beide
kanten goed bevalt.
Uitslagen leden:
4 km dames:
1. Hermieke Veldman 24.05
2. Richtje Taal
24.30
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¼ marathon heren:
1. Sander Kaandorp
2. Nico Ruis
3. Gerard Pater
¼ marathon dames:
1. Carla Zandveld

Foto: Gerard Becker
2. Jeske Hoogeboom
3. Gerda van Straaten
4. Margreet Ruis

53.07
53.40
65.18

Beste medewerkers en medewerksters, hartelijk dank
voor weer een enthousiaste inzet voor deze boslopen.
Uitslagen leden:
4 km dames:
1. Jeske Hoogeboom
19.10

54.51

54.52
64.40
64.40

Foto: Gerard Becker
¼ marathon heren:
1. Sander Kaandorp

53.36

Midwinterduinloop Egmond Binnen
Zaterdag 8 december 2018
Vandaag meegedaan aan de Midwinterduinloop in
Egmond Binnen, de 16,8 km. Deed ik 1.47 over. Niet snel
maar wel uitgelopen met soms heftige storm tegen!
Linda Kager.

Bosloop Schoorl
Zondag 9 decemberr 2018
Drie boslopen op 14 oktober, 11 november en 9 december 2018.
Alle drie de boslopen zijn onder goede, zelf mooie
weersomstandigheden verlopen. En met een stijgend
aantal deelnemers. De eerste twee zijn rustig verlopen.
Maar de bosloop van 9 december beloofde wat te
worden: regen en veel wind met een hoge temperatuur.
Echter nog niet alles, voor bosonderhoud door Staatsbosbeheer zijn bomen gekapt. De machines hebben de
paden behoorlijk omgeploegd. Maar het was net of alle
deelnemers dit een extra uitdaging vonden en hebben er
schijnbaar van genoten. Naast de Meeuwen waren er
ook een aantal groepjes, zodat er ongeveer 200 lopers
deelnamen.
Het was sportief gezellig bij The Tree, zowel voor als na
de wedstrijd.

Foto: Gerard Becker
2. Nico Ruis
3. Dick Molenaar
4. Gerard Pater
¼ marathon dames:
1. Carla Zandveld
2. Margreet Ruis
3. Gerda van Straaten
4. Marcella Krijgsman

55.28
63.46
69.00
55.38
65.15
65.15
79.00
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Verslag van een deelnemer aan de
Bosloop

Voorinschrijving Kerstloop op 2e
kerstdag

Ik zal mijzelf even kort voorstellen
Mijn naam is Sybren, 51 jaar oud, zoals gezegd,
woonachtig in Schiedam.
En nu komt de Bosloop. Zo na de Sinterklaasdagen moet
je weer gaan bewegen ! Daarom de draad weer opgepakt
en last minute aangemeld voor de Bosloop in die mooie
duinen, met lekker veel stijgen en dalen, veel zand, veel
variatie. Zo moet het zijn. Ik heb trouwens ook familie
wonen in de buurt van Schoorl, daar uiteraard ook even
langsgegaan. Twee vliegen in een klap. De Bosloop is
een leuk kleinschalig evenement, leuke mensen ook. Een
goede efficiente organisatie met op de juiste plekken
begeleiders. De 10 is voor mij in deze luie fase een mooie
afstand. Ik had me voorgenomen om rustig maar
constant te lopen, streeftijd 75 minuten, een keer stoppen
om te wateren en een keer om te drinken en snelheid
houden tijdens het stijgen, niet wandelen. Omdat elk
parcour weer anders is, is het lastig plannen, maar het is
allemaal mooi gelukt in 73,5. En wat een mooie
omgeving, puur genieten, noord westen wind geloof ik
dus ook nog eens schone gezonde zeelucht. Een echte
aanrader, de Bosloop !
Rest mij nog Chronos te bedanken voor de fijne
organisatie, en de Bosloop bij een ieder van harte aan te
bevelen. Een premium loop in een premium landschap.
Groet en dank, Sybren

Op woensdag 26 december vindt weer de Kerstloop
plaats in Bergen.
Voor het eerst organiseren we hiervoor een voorverkoop, om zo de drukte op de dag zelf te verminderen.
Deze voorverkoop vindt plaats op:
Zondag 23 december in het clubhuis aan de Zwarteweg, van 9.30 uur tot 11.00 uur.
Dit werkt vooral als veel mensen het weten, dus zeg het
voort!

Kalender 2018-2019.
Zondag, 23 december: Eerste Nova-Bosloop (niet in
competitie)
Woensdag, 26 december 2018, Tweede kerstdag Bergen:
Kerstloop Bergen (wel in competitie)
Zaterdag, 12 januari 2019: Strandrace Egmond-PierEgmond (EPE)
Zondag, 13 januari 2019: Halve marathon en 10km
Egmond aan Zee
Zondag, 20 januari 2019: Tweede Nova-Bosloop (wel in
competitie)
Zondag, 27 januari 2019: Taartloop
Zondag, 10 februari 2019: Groet uit Schoorl Run (Gus)
10km, 21,1 km en 30 km.
Maandag, Tweede Paasdag, 22 april 2019. Paasloop
Bergen, 6,10,15 km.(Nieuw)
En elke woensdagavond om 19.00 uur TRAINING.

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 Chronos 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.

Het is al december en dit wordt pas de eerste kanttekening van het seizoen. Al drie clubwedstrijden achter
de rug en een record wedstrijd in Heerenveen, het wordt
dus dik tijd om eens wat op papier te zetten. Afgelopen
zomer is de constructie van de ijsbaan drastisch
veranderd; nieuwe buizen en vriesmachines en een
nieuwe dweilmachine. Zeer benieuwd dus wat dit zou
opleveren. In eerste instantie leek het ijs veel beter,
stabieler en harder, maar het weer werkte dan ook mee
in de eerste weken. In het weekend dat de jeugd op
kamp was en een mooie wedstrijd had in Leeuwarden,
was er in Alkmaar een Holland Cup met maar liefst 6
baanrecords. Dus met het ijs zit het wel goed denk je dan.
Gesprekken met de toppers geeft echter een ander beeld.
Men zegt dat het ijs niet vlak is en daardoor de schaatsen
af en toe wegbreken. Ondanks een tijd die kon conDweilpauze, blz.10

curreren met de wereldtop dat weekend in Japan niet
tevreden zijn met die tijd. Indien het ijs niet vlak is maar
lichte golven heeft kan het gebeuren dat wanneer je bij
de afzet net in zo’n golfje komt, de afzet niet met het
midden van het ijzer gebeurd maar met de voor en
achterkant van het ijzer waardoor je de grip verliest en
in onbalans geraakt.
Hoe kan het dat de baan niet vlak is en wat kan er aan
gedaan worden. Om met het laatste te beginnen, dweilen
en schaven? Maar als je schaaft of dweilt gaat het mes of
de dweil mee met de beweging van de machine en los je
niets op maar maak je het erger. Dus moet er zigzag over
de baan worden gereden door de dweilmachine; een
secuur en tijdrovend werk wat men meestal aan het
begin en eind van de dag doet.
Hoe kan het dat de baan niet vlak is terwijl in het begin
van het seizoen dat wel het geval was.
Volgens gesprekken met de ijsmeesters is het een gevolg
van het beleid van het management. Overdag wordt het
ijs verzorgd door de (nog) onervaren ijsmeesters in
opleiding. Men rijdt te snel of te langzaam; schaaft op
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een onjuiste manier en op een onjuist tijdstip; men dweilt
onregelmatig en met te veel of te weinig water; de
ervaren ijsmeesters zijn daar niet blij mee (en de
schaatsers ook niet). Moeten we dus wat meer geduld
hebben? Volgens de gesprekken vrees ik het ergste. Er
schijnt te weinig liefde te zijn voor het werk bij de
nieuwe ijsmeesters, ze zijn niet technisch onderlegt en
per 1 januari zal de rol van de huidige ijsmeesters anders
worden. Enkel ’s morgens vroeg en op zaterdag van
15:00 tot 23:00 zullen zij het ijs bewaken. Vooralsnog
geen positief vooruitzicht.
Een ander punt waar ik me zorgen over maak is de
bezetting van de aangeboden wedstrijden. Diverse
wedstrijden zijn verreden met een lage bezetting en heeft
zelfs geresulteerd in het afgelasten van een Baancommissiewedstrijd omdat er slechts 4 deelnemers op de
lijst stonden. Van de 600 licentiehouders waren er dus
maar 4 die op die avond een wedstrijd wilden rijden.
Onze laatste clubwedstrijd hebben we noodgedwongen

moeten samenvoegen met de clubwedstrijd van de Draai
en Geestmerambacht. Nu zullen er wel allerlei redenen
zijn om een keer niet te kunnen, maar indien je een duur
abonnement hebt voor de trainingen en de club zorgt
voor bekwame trainers (is niet gratis) dan verwacht je
ook enig animo voor de wedstrijden, waar veel
vrijwilligers werk verrichten om dit mogelijk te maken.
Wat wel erg positief is dat we een mooie pupillengroep
op maandag het eerste uur op het ijs hebben staan onder
leiding van Victor. Nog mooier was dat bij de eerste de
beste wedstrijd alle pupillen ook aan de start stonden en
goed presteerden. Ondertussen zijn we een aantal
weken onderweg en het gaat heel goed met de
technische vooruitgang en met de wedstrijden. Dit doet
mijn schaatshart goed en ik hoop dat dit een goed
voorbeeld is voor andere jeugdschaatsers om de
overstap te maken naar het wedstrijdschaatsen.
Joop van Dok

Regels clubkampioenschap 2018/2019 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.
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
Dweilpauze, blz.11
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Een voorbeeld:
Een pupil B rijdt 13,9 – 39.0 – 1.02.50 – 1.03.6 geeft totaal 260,6 en gemiddeld 65.15. Met de correctiefactor ( 0.674) wordt
dat 43.911
Een heren senior rijdt 42.10 – 1.25.8 – 2.06.30 – 4.31.56 geeft totaal 172.36 gemiddeld is dat 43.09 en met een factor 1 blijft
dit 43,09 en is hiermede boven de pupil geëindigd.

Tussenstand clubkampioenschap.
Na drie wedstrijden om het clubkampioenschap is de lijst nog matig gevuld. Slechts twee rijders hebben hun “boekje”
gevuld. Daarbij is de kampioen van vorig jaar, Rob Wartenhorst al weer vroeg in vorm met goed tijden en zelfs weer PR
’s op 500 en 1000 m. De omstandigheden waren nog niet super bij de clubwedstrijden, zeker de laatste was op de langere
afstanden zwaar. Hopelijk dat de komende drie wedstrijden een groot aantal deelnemers aan de start brengt zodat we
een volledige lijst en overzicht kunnen presenteren.
De tussenstand is nu opgemaakt aan de hand van het aantal gereden afstanden en vervolgens naar het puntenaantal na
de correctiefactor.
Een overzicht van de per categorie te rijden afstanden en de correctiefactor vind je elders in de Dweilpauze. Voor dit
seizoen heb ik geen noodzaak gezien om de factoren aan te passen.
Joop van Dok

1
2
3
4
5
6
7

Rob Wartenhorst
Digna Joosse
Frank Bouman
Jeske Hoogeboom
Floris Hink
Cees Stoop
Johan Jonker

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jip van Elst
Sebastiaan McKay
Fred Louter
Sjouke Siersema
Frank Smit
Jim van Elst
Richtje Taal
Rachelle van de Griek
Elianne Roorda

42,72
15,54
14,95
46,65
15,58
50,59
53,84

1 24,02
44,01

47,87
42,64
43,99
45,57
52,02
1 00,63
1 06,60
41,94

1 33,96

1 42,95
41,59
1 .45,71

2 .11,67 4 .42,68
1 .10,13 1 .10,36
1 .06,76 1 .06,54
5 .47,90
1 .14,93
2 .37,27
2 .37,21 5 .27,84
2 .09,89
2 .14,95

1 33,41
2 .30,73
6 .35,42
2 .23,75
1 50,51

punten
175,733
291,540
208,050
156,108
222,147
155,868
160,883
94,850
85,936
88,973
92,275
102,263
126,533
138,475
41,940
55,255

gemiddeld factor punten
43,933 0,982 43,142
72,885 0,648 47,229
69,350 0,648 44,939
52,036 0,878 45,688
74,049 0,648 47,984
51,956 0,982 51,021
53,628 0,982 52,662
47,425
42,968
44,487
46,138
51,132
63,267
69,238
41,940
55,255

0,878
1,000
0,982
1,000
0,982
0,982
0,926
0,878
0,878

41,639
42,968
43,686
46,138
50,211
62,128
64,114
36,823
48,514

De Progressiebokaal
Bijna twee maanden op het ijs dus ook weer eens tijd om
te kijken hoe het met de progressie staat. Een mooi aantal
nieuwe pupillen op de trainingen en bij de wedstrijden
en dat zien we terug op de tussenstand. De eerste zes
plaatsen worden ingenomen door de nieuwkomers en
op plaats zeven staat de winnaar van vorig jaar, Frank
Bouman, die al weer heel wat PR’s heeft gereden en ook
in Heerenveen een goede dag had. In ieder geval beter
dan Floris, die op de 500 m. naar een heel mooi record
zou rijden maar in de laatste bocht ten val kwam. Helaas
herhaalde hij dat ook op de 300 m. en bleef het die dag
bij enkel een PR op de 100 m. Ja, schaatsen leer je nu
eenmaal met vallen en opstaan en gelukkig zullen er nog
veel wedstrijden volgen.
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Verheugend is dat bij de masters ook weer PR’s worden
gereden. Rob heeft zijn toch al scherpe 500 en 1000 m
verbeterd; Jim op 100, 300 en 1500 (onder de 3 minuten
grens) en Richtje op de 100 en 500 m. Opmerkelijk ook
de mooie tijd van Jip op de 1000 m in Heerenveen nadat
ze al dicht bij haar PR zat in Alkmaar.
Afgelopen zondag nog een wedstrijd voor pupillen waar
een poging is gedaan om de percentages wat op te
krikken. Helaas was Mats ziek geworden en Isabella
stond niet op de startlijst en het weer was niet al te best.
Op de 100 m. nog een voordeel en veel PR’s dus, maar
op de andere afstanden was het af en toe stilstaan door
de harde wind zeker in de bochten. Toch is er goed
gereden naar deze omstandigheden.
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In de stand heeft Dan de leiding, met op de 100 m. al een
percentage boven de 30% (let op dit is ons streefgetal),
op de voet gevolgd door Digna. Een klein gaatje naar

Mats en de rest. Bij de jeugd blijft enkel Madelief wat
achter maar het seizoen is nog lang dus zet hem op.
Joop van Dok

Stand progressiebokaal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dan Nastas
Digna Joosse
Mats Verschoor
Isabella Molenaar Vrieling
Floris Hink
Tygo de Lange
Frank Bouman
Rob Wartenhorst
Jim van Elst
Madelief de Lange
Jip van Elst
Richtje Taal

HPC
DPD
HPD
DPC
HPC
HPD
HPC
HV
HV
DPB
DN2
DV

100 m
34,36
24,23
18,22
28,45
18,05
13,73
3,49
2,00
0,97

300 m.
20,16
23,62
24,03
8,65
12,83
15,39
18,99

500 m.

700 m.

1000 m. 1500 m.

3,83
1,44

3,34
4,22

13,40

6,25
2,18

6,21
1,78

1,70

0,51

gem.
18,17
17,23
14,56
12,37
10,29
9,71
6,46
3,52
2,41
1,05
0,59
0,37

Training pupillen o.l.v. Victor
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Clubrecords pupillen
Categorie

Afstand

Naam

Datum

Plaats

Tijd

Pupillen Meisjes C/D

100m

Isabella Molenaar

18-11-18 *

Leeuwarden 15.19

Pupillen Meisjes C/D

300m

Digna Joosse

13-10-18 *

Alkmaar

41.39

Pupillen Meisjes C/D

500m

Digna Joosse

03-11-18 *

Alkmaar

1:10.13

Pupillen Jongens C/D

100m

Frank Bouman

28-11-18 *

Heerenveen

14.43

Pupillen Jongens C/D

300m

Frank Bouman

28-11-18 *

Heerenveen

39.32

Pupillen Jongens C/D

500m

Frank Bouman

28-11-18 *

Heerenveen

1:05.69

Pupillen Jongens C/D

700m

Frank Bouman

11-11-18 *

Alkmaar

1:36.93

Tussenranglijst sprintwedstrijden
100 meter:
1. Rachelle van de Griek (DA2)
2. Jeske Hoogeboom (DN4)
3. Jip van Elst (DN2)
4. Cees Stoop (H70)
5. Frank Bouman (HPC)
6. Dan Nastas (HPC)
7. Floris Hink (HPC)
8. Isabella Molenaar-Vrieling (DPC)
9. Digna Joosse (DPD)
10. Mats Verschoor (HPD)
11. Jim van Elst (H55)
12. Richtje Taal (D70)
13. Fabiënne Spaander (DB1)
14. Tygo de Lange (HPD)
15. Madelief de Lange (DPB)

11.40
12.45
12.73
13.34
14.43
14.55
14.58
15.19
15.44
15.69
15.82
16.03
16.49
16.74
18.43

300 meter:
1. Rachelle van de Griek (DA2)
2. Jeske Hoogeboom (DN4)
3. Jip van Elst (DN2)
4. Cees Stoop (H70)
5. Jim van Elst (H55)
6. Frank Bouman (HPC)
7. Dan Nastas (HPC)
8. Digna Joosse (DPD)
9. Richtje Taal (D70)
10. Floris Hink (DPC)

26.86
29.63
30.77
32.11
38.55
39.32
41.03
41.39
41.47
41.59

11. Isabella Molenaar-Vrieling (DPC)
12. Mats Verschoor (HPD)
13. Tygo de Lange (HPD)
14. Madelief de Lange (DPB)
500 meter:
1. Sebastiaan McKay (HSA)
2. Rachelle van de Griek (DA2)
3. Rob Wartenhorst (M50)
4. Fred Louter (H55)
5. Sjouke Siersema (HSB)
6. Jeske Hoogeboom (DN4)
7. Jip van Elst (DN2)
8. Cees Stoop (H70)
9. Frank Smit (H55)
10. Johan Jonker (H65)
11. Jim van Elst (H55)
12. Frank Bouman (HPC)
13. Richtje Taal (D70)
14. Digna Joosse (DPD)
15. Dan Nastas (HPC)
16. Floris Hink (HPC)
17. Fabiënne Spaander (DB1)
18. Mats Verschoor (HPD)
19. Isabella Molenaar-Vrieling (DPC)
20. Tygo de Lange (HPD)
21. Madelief de Lange (DPC)
700 meter:
1. Frank Bouman (HPC)

Wedstrijduitslagen
Baanselectiewedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar,
zondag 21 oktober 2018,
100m.
300m.
Rachelle van de Griek (DA2)
11.69 (cr)
27.40 (cr)
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300m.
27.62

punten
30.03

43.95
44.50
48.17
51.18
41.40
41.67
42.54
43.99
45.57
46.65
47.73
50.59
52.02
52.12
1:00.63
1:05.69
1:06.60
1:10.13
1:10.21
1:12.00
1:15.18
1:17.71
1:17.74
1:24.03
1:27.43
1:36.93
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Pure Sprintwedstrijd voor Pupillen, IJsstadion De Meent te Alkmaar,
zaterdag 27 oktober 2018,
100m.
500m.
Frank Bouman (HPC)
15.37
1:08.11
Digna Joosse (DPD)
16.32
1:11.35 (pr+cr)
Mats Verschoor (HPD)
16.42 (pr)
1:18.31 (pr)
Isabella Molenaar (DPC)
16.53 (pr)
1:17.74 (pr)
Tygo de Lange (HPD)
17.90 (pr)
1:24.03 (pr)
Madelief de Lange (DPB)
18.51 (pr)
1:27.43 (pr)
Floris Hink (HPC)
DNS
1:12.00 (pr)
Dan Nastas (HPC)
15.80 (pr)
DNF
Schaatscircuit, IJsstadion Thialf te Heerenveen,
zaterdag 27 oktober 2018,
500m.
Rob Wartenhorst (H50)
43.35

1000m.
1:22.70 (pr+cr)

300m.
42.30
43.07
45.44
47.85
49.59 (pr)
51.74 (pr)
44.68
47.74

punten
43.092
44.946
47.228
48.028
51.236
53.242
29.293
31.713

punten
84.700

Erfurt Race, Gunda Niemann-Stirnemann Halle te Erfurt,
zaterdag 27 oktober 2018,
500m.
1000m.
Rachelle van de Griek (DA2)
41.67 (cr)
1:23.03 (cr)

punten
83.185

Categoriewedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar,
zaterdag 27 oktober 2018,
500m.
1000m.
Sebastiaan McKay (HSA)
42.85
1:24.85

punten
85.275

Categoriewedstrijd IJsstadion De Meent te Alkmaar,
zondag 28 oktober 2018,
500m.
3000m.
Rob Wartenhorst (H50)
42.88
4:29.81

punten
87.848

Jimvan Elst (H55)

500m.
1:02.26

1500m.
3:07.76

punten
124.846

Worldcup Kwalificatietournooi, IJsstadion Thialf te Heerenveen,
vrijdag 2 november 2018,
5000m.
Marcel van Ham (HSA)
6:32.71 (19e)

punten
36.271

Clubwedstrijd Chronos, Noordkop en Zwanenwater, IJsstadion De Meent
te Alkmaar, zaterdag 3 november 2018,
100m.
500m.
Rachelle van de Griek (DA2)
11.40 (cr)
42.84
Digna Joosse (DPD)
15.54 (pr+cr) 1:10.13 (pr+cr)
Floris Hink (HPC)
15.58
1:14.93

punten
19.968
29.566
30.566

Jeske Hoogeboom (DN4)
Cees Stoop (H70)
Elianne Roorda (DSA)

500m.
48.65
52.60
DNF

1000m.
1:42.92
1:45.71
1:50.51

punten
100.110
105.455
55.255
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Rob Wartenhorst (H50)
Sebastiaan McKay (HSA)
Fred Louter (H55)
Frank Smit (H55)

500m.
43.47
42.93
45.28
52.02

1500m.
2:11.69
2:14.23
2:18.37
2:33.09

punten
87.366
87.673
91.403
103.050

Johan Jonker (H65)
Jim van Elst (H55)
Richtje Taal (D70)

500m.
53.84
1:03.70
1:11.55

3000m.
5:27.84
6:40.53
7:44.72

punten
108.480
130.455
149.003

Clubwedstrijd STG De Draai , IJsstadion De Meent te Alkmaar,
zaterdag 10 november 2018,
500m.
1000m.
Cees Stoop (H70)
51.27
1:42.49

punten
102.515

Clubwedstrijd Chronos, Noordkop en Zwanenwater, IJsstadion De Meent
te Alkmaar, zondag 11 november 2018,

Rachelle van de Griek (DA2)
Jeske Hoogeboom (DN4)
Jim van Elst (H55)
Richtje Taal (D70)

100m.
11.60
12.45
15.82 (pr)
16.03 (pr+cr)

300m.
26.86 (cr)
29.63
38.55 (pr)
43.40

500m.
41.94
46.65
1:00.63
1:06.60 (pr)

punten
28.941
31.656
40.796
43.816

Frank Bouman (HPC)

100m.
14.95

500m.
1:06.76

700m.
1:36.93 (pr+cr)

punten
42.149

Rob Wartenhorst (H50)
Sjouke Siersema (HSB)

500m.
42.72 (pr+cr)
45.57

1000m.
1:24.02
1:33.41

Jip van Elst (DN3)

100m.
12.73

500m.
47.87

Sebastiaan McKay (HSA)
Fred Louter (H55)
Frank Smit (H55)

500m.
42.64
44.92
DNS

1500m.
2:09.89
2:12.95
2:20.60 (PR)

Cees Stoop (H70)

100m.
13.34

500m.
50.59

Schaatscircuit, IJsstadion Thialf te Heerenveen,
zaterdag 17 november 2018,
500m.
Rob Wartenhorst (H50)
42.78

1500m.
2:06.99

Rabo Holland Cup 2, IJsstadion De Meent te Alkmaar,
zondag 18 november 2018,
5000m.
Marcel van Ham (HSA)
6:46.65 (8e)
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punten
84.730
92.275
1000m.
1:33.96

punten
107.580
punten
85.936
89.236
46.866

1500m.
2:39.79

punten
117.183

punten
85.110

punten
40.665
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Recordwedstrijd, IJsstadion Thialf te Heerenveen,
zondag 18 november 2018,
500m.
Rachelle van de Griek (DA2)
41.74

1000m.
1:24.14

punten
83.810

Categoriewedstrijd, Elfstedenhal te Leeuwarden,
zondag 18 november 2018,
100m.
Frank Bouman (HPC)
14.84
Dan Nastas (HPC)
14.65 (pr)
Floris Hink (HPC)
15.18 (pr)
Isabella Molenaar (DPC)
15.19 (pr+cr)
Mats Verschoor (HPD)
15.69 (pr)
Tygo de Lange (HPD)
16.76 (pr)
Madelief de Lange (DPB)
18.59
Digna Joosse (DPD)
29.72 (val)

300m.
40.34 (pr+cr)
41.03 (pr)
41.77 (pr)
43.95 (pr)
45.37
48.17 (pr)
51.18 (pr)
43.72

punten
28.286
28.326
29.103
29.840
30.813
32.816
35.650
44.293

500m.
1:15.18

punten
31.526

Fabienne Spaander (DB1)

100m.
16.49

Recordwedstrijd Sportclub Chronos, IJshal Thialf te Heerenveen,
woensdag 28 november 2018,
100m.
500m.
Frank Bouman (HPC)
14.43 (pr+cr)
1:05.69 (pr+cr)
Floris Hink (HPC)
14.58 (pr)
1:15.30 (val)

300m.
39.12 (pr+cr)
49.24 (val)

punten
40.608
46.053

Jip van Elst (DN2)

500m.
47.73

1000m.
1:32.70 (pr+cr)

300m.
30.77

punten
124.850

RichtjeTaal (D70)

500m.
1:10.24

1500m.
3:17.79

300m.
41.47 (cr)

punten
177.640

Cees Stoop (H70)

500m.
51.50

3000m.
5:29.42

300m.
32.11

punten
138.575

Sebastiaan McKay (HSA)
Jim van Elst (H55)

500m.
41.40
1:00.66

1500m.
2:04.47
2:58.27 (pr)

punten
82.890
120.083

Rob Wartenhorst (H50)
Fred Louter (H55)
Johan Jonker (H65)

500m.
42.54 (pr+cr)
44.79
52.12

3000m.
4:24.08
4:39.30
5:10.36

punten
83.553
91.340
103.846

Clubwedstrijd De Draai, Chronos, Noordkop en Zwanenwater, IJshal De Meent te Alkmaar,
zaterdag 1 december 2018,

Floris Hink (HPC)

100m.
19.22 (val)

300m.
41.59 (pr)

punten
33.083

Dan Nastas (HPC)
Digna Joosse (DPD)
Mats Verschoor (HPD)

500m.
1:10.21 (pr)
1:10.36
1:17.71 (pr)

300m.
41.39
44.01
44.50 (pr)

punten
83.516
86.226
91.126
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Frank Bouman (HPC)

500m.
1:06.54

700m.
1:37.02

punten
135.840

Joris Hoogeboom (HSA)
Richtje Taal (D70)

500m.
53.17
1:12.44

1000m.
1:47.63
2:23.75

punten
106.985
144.315

Fred Louter (H55)
Cees Stoop (H70)
Johan Jonker (H65)

500m.
43.99
50.95
54.60

1500m.
2:17.28
2:37.27
2:37.21

punten
89.750
103.373
107.003

Rob Wartenhorst (H50)
Jeske Hoogeboom (DN4)
Jim van Elst (H55)

500m.
43.32
49.19
60.66

3000m.
4:42.68
5:47.90
6:35.42

punten
90.433
107.173
126.563

Pupillen Supersprintwedstrijd, IJshal De Meent te Alkmaar,
zondag 9 december 2018,
100m.
500m.
Dan Nastas (HPC)
14.55 (pr)
1:10.90
Floris Hink (HPC)
14.67
1:14.37
Digna Joosse (DPD)
15.44 (pr)
1:14.91
Tygo de Lange (HPD)
16.74 (pr)
1:27.17
Madelief de Lange (DPB)
18.43 (pr)
1:28.16

Frank Bouman (HPC)

100m.
15.67

500m.
1:09.42

300m.
41.84
44.16
45.01
52.62
52.21

punten
42.676
44.267
45.425
51.714
53.465

700m.
1:41.05

punten
43.989

Marathon
Alkmaar, IJsstadion De Meent
Naam
Rob Wartenhorst
Richtje Taal
Joop Krom
Lex Pannekoek
Jos van Andel
Frank Smit
Jeske Hoogeboom
Richtje Taal
Lex Pannekoek
Jos van Andel
Rob Wartenhorst
Frank Smit
Digna Joosse
Isabelle Molenaar Vrieling
Sienna Klein
Ilse Molenaar
Demi van Drosthagen
Marith Tikink
Yenthe Zutt
Frank Bouman
Joep Stam
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Datum
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
26-10-2018
26-10-2018
26-10-2018
26-10-2018
26-10-2018
02-11-2018
02-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018

Categorie
M1
D2
M3
M3
M3
M2
D2
D2
M3
M3
M1
M2
MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
JPB
JPB

Ronden
40 r
20 r
25 r
25 r
25 r
40 r
20 r
20 r
25 r
25 r
40 r
40 r
Wed 1
Wed 1
Wed 1
Wed 1
Wed 1
Wed 1
Wed 1
Wed 1
Wed 1

Plaats
1e
10e
3e
7e
13e
12e
2e
11e
5e
11e
1e
16e
2e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
5e
7e
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Digna Joosse
Isabelle Molenaar Vrieling
Sienna Klein
Ilse Molenaar
Demi van Drosthagen
Marith Tikink
Yenthe Zutt
Frank Bouman
Joep Stam
Frank Smit
Joop Krom
Peter Jansen
Jeske Hoogeboom
Richtje Taal
Jos van Andel
Richtje Taal
Frank Smit
Joop Krom
Jos van Andel
Reinier Schoen
Richtje Taal
Rob Wartenhorst
Marathon
Topdivisie
Naam
Marcel van Ham
Marcel van Ham
Marcel van Ham

10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
10-11-2018
16-11-2018
16-11-2018
16-11-2018
16-11-2018
16-11-2018
23-11-2018
23-11-2018
23-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018

Datum
27-10-2018
03-11-2018
10-11-2018

MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
JPB
JPB
M2
M3
M3
D2
D2
M3
D2
M2
M3
M3
M3
D2
M1

IJsbaan
Deventer
Utrecht
Heerenveen

Wed 2
Wed 2
Wed 2
Wed 2
Wed 2
Wed 2
Wed 2
Wed 2
Wed 2
35 r
26 r
26 r
21 r
21 r
32 r
20 r
40 r
30 r
30 r
30 r
20 r
41 r

Ronden
125 r
125 r
125 r

Plaats
36e
11e
3e

Ronden
80 r
100 r
125 r
150 r

Plaats
5e
13e
28e
16e

2e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
5e
7e
15e
2e
8e
7e
13e
10e
10e
23e
6e
13e
14e
9e
2e

Marathon
Trachitol Trophy
Naam
Datum
IJsbaan
Marcel van Ham
22-11-2018
Breda
Marcel van Ham
23-11-2018
Utrecht
Marcel van Ham
24-11-2018
Hoorn
Marcel van Ham
25-11-2018
Groningen
Eindklassement 4 daagse 10e met 39 punten

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en
een gezond en sportief 2019
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Duinvoetweg 12
1871 EA Schoorl
T: 072 509 1411
E: info@thetreerestaurant.nl

Altijd een passende oplossing
Oosterbaan Sport- en Wandelschoenen is al jaren lang het vertrouwde adres van menig (top)sporter.
Voor iedereen die waarde hecht aan een eerlijk en uitgebreid advies.
Oosterbaan Sport- en Wandelschoenen
Kitmanstraat 1
1812 PL Alkmaar
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