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Voorwoord 
Het is januari en het vriest en sneeuwt, dus het lijkt wel winter. Geheel naar vorm 
past de NS de dienstregeling aan en de mensen die daarom van ellende maar in de 
auto stappen tuffen stapvoets achter elkaar naar huis, de ANWB noemt het de 
langste file ooit. Er wordt gepraat over natuurijs maar het wil nog niet erg. Tegen de 
tijd dat u dit leest is het alweer achter de rug, vrees ik. 
We moeten ons troosten met kunstijs, en dat ijs maken een kunst is waren we al bijna 
vergeten. Afgelopen zomer is op de Meent een compleet nieuwe vloer neergelegd, 
met een nieuw koelsysteem, en de belofte van meer controle en een betere ijskwa-
liteit. 
Dat lijkt nu een lang vervlogen herinnering, want het ijs golft. Onder onze schaatsen 
gaat de baan op en neer als een kermisattractie; het is raden naar een verklaring. 
Maar bedenk dit: het beleid van ijsverzorging is dit seizoen radicaal veranderd. 
Tussen de trainingsblokken kan er maar tien minuten gedweild worden. Er rijden 
steeds vaker onervaren mensen op de dweilmachines in plaats van het geoefende 
technische personeel. Er gaan zelfs geluiden op dat de technische staf niet meer mag 
werken in het weekeinde, wat betekent dat er geen ijsmeester op de bok zit tijdens 
de wedstrijden, maar een kassajuffrouw of een schoonmaker. 
Bij de laatste clubwedstrijd was het lekker koud en helder, dus prima schaatsweer. 
Maar toch was de baan niet goed: ongelijk, brokkelig en stroef. Zelfs als het weer 
meewerkt moeten we het doen met een ijsvloer die verre van ideaal is. Toch maar 
blijven hopen op natuurijs. 
Dennis van Dok 
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Mededeling van Sportclub Chronos 

 
Jeugdschaatsen op de Meent. (zie voor meer foto’s pag. 6) 
Foto: Gerard Becker 
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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 
De nieuwe serie wedstrijden begon op zaterdag 15 
september met een wedstrijd voor de zaterdag-pupillen 
over 100 en 300 meter. Er stonden acht pupillen van 
Chronos aan de start, waarbij vooral het goede presteren 
van e-pupil Joep Stam opviel, hij eindigde voor een hele 
groep a-, b- en c-pupillen. Verder waren er weer vele 
P.R.´s te noteren. De complete uitslag staat verderop in 
dit blad. 
Vervolgens reed Jip nog een wedstrijd in Collalbo (Italië) 
en reden Johan en Jeske een wedstrijd in Heerenveen. De 
volgende clubwedstrijd was op zondag 30 december, 
zonder maar één PR of CR, wel werd er driemaal 
gevallen, we zullen er dus maar van uit gaan dat de 
omstandigheden niet ideaal waren. Op zaterdag 5 en 
zondag 6 januari deden Jip en Jeske mee aan het NK-
sprint voor studenten op de Vechtsebanen te Utrecht, in 
het eindklassement eindigde Jip als 13e en Jeske als 17e. 
Zaterdag 12 januari daaropvolgend was er weer een 
clubwedstrijd en weer zonder enig PR of CR. Hetzelfde 
wilde ik ook al schrijven over de clubwedstrijd van 
zaterdag 19 januari want het was weer niet best, de wind 
stond verkeerd en het voelde bar koud aan, maar nee, er 
was een uitzondering, Elianne reed op de 3000 meter 
namelijk een PR en een clubrecord! 

Wat staat er de komende tijd nog te gebeuren: als eerste 
een pupillen-marathon op zondag 27 januari om 17.00 
uur, waar Richtje er voor heeft gezorgd dat er een flinke 
groep pupillen van Chronos aan mee doet. Op zaterdag 
9 februari (voor het eerst dus niet op zondag), volgt de 
strijd om de Volharding Bokaal, Joop en ik zijn druk 
bezig om een zo groot mogelijke ploeg op de been te 
brengen, maar we kunnen er van uit gaan dat we lang 
niet compleet zullen zijn.  
Het weekend daarna, op zaterdag 16 en zondag 17 
februari gaat het NK voor Masters op de Meent 
plaatsvinden, hiervoor zijn van Chronos drie man druk 
bezig om zich te plaatsen: Rob Wartenhorst, Fred Louter 
en ondergetekende. Rob en Fred staan er al wel goed 
voor, voor mij zal het kiele kiele zijn. 
Vervolgens is er op zaterdag 23 februari om 18.30 uur 
weer een marathon voor pupillen. Op die zelfde avond 
volgt er daarna van 19.45 uur tot 22.15 uur een 
categoriewedstrijd over 5.000 en 10.000 meter. 
Het programma voor maart volgt in de volgende 
Dweilpauze. 
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 Schaat-
sen.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 26 februari 2019 
Dinsdag 26 maart 2019 
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Een slag in  de lucht 
Er gaat veel aan me voorbij in het dagelijks leven. De 
dwaasheid van het leven vormt een kaleidoscoop van 
nieuws en nieuwtjes die je doet blijven kijken, maar als 
je er even een tijdje tussenuit bent geweest en je komt na 
een paar weken terug, dan blijk je niet veel gemist te 
hebben. Ik heb dus maar besloten minder goed op te 
letten op het voorpaginanieuws en af en toe iets uit te 
zoeken in de stille hoekjes van de krant om over na te 
denken. 
Ik zit elke dag in de trein, elke dag hetzelfde stukje heen 
en weer terug, dus ik ken de weg. Langs het raam trekt 
een stilleven voorbij waar ik geen oog meer voor heb, 
behalve soms grote bouwprojecten. Van dag tot dag, van 
week tot week zie ik ze groeien tot er uiteindelijk weer 
een nieuw gebouw staat. Of een brug. 
Nederland is een land van bruggenbouwers. Zowel over 
het water als ook tussen mensen; vooral zakelijk, geloof 
ik. We doen het al heel lang en je zou denken dat we er 
goed in zijn. Rondom Alkmaar zijn de bruggen vaker in 
het nieuws dan je zou willen als je aannemer of op-
drachtgever bent. 
Een aantal jaar geleden ontvouwde zich een drama in 
zeven bedrijven voor de nieuwe vlotbrug bij Koedijk. 
Officieel de Rekervlotbrug genaamd, een object voor 
uitsluitend fietsers die de schrijnende nood moest 
lenigen door het noordelijkste deel van Alkmaar te 
verbinden met een schapendijkje in de polder van 
Bergen, al gauw herdoopt door de omwoners in de ‘Brug 
der Zuchten’ omdat hij al direct na oplevering stuk ging 
en daarna nog een keer of zeven, acht. 
Maar dat zijn oude koeien. Dan de Leeghwaterbrug, aan 
de oostkant van de stad; onderdeel van een belangrijke 
verkeersader voor alles uit Heerhugowaard en 
omstreken. Met goede moed werd een tweede brugdeel 

getekend voor twee rijbanen erbij, maar ook hier was de 
uitvoering gemankeerd. Er is van alles mee mis en het 
duurt nog zeker een jaar voor het af is. Het hele brugdek 
is teruggestuurd naar de winkel. Hopelijk hebben ze het 
bonnetje nog. 
Maar de brug die de kroon spant is die waar ik elke dag 
langs rij met mijn trein. Direct naast de spoorbrug staat 
een nagelnieuwe fietsbrug, het brugdek fier omhoog als 
het priapisme van Alkmaar. De Victoriebrug werd deze 
gedoopt, en victorie betekent natuurlijk overwinning. 
Welke overwinning? Op de Spaanse belegeraar in 1573? 
De Spanjolen hadden wel wat bruggen kunnen 
gebruiken want de dijken waren doorgestoken en alles 
liep toen onder water. 
Nee, ik denk dat de victorie die deze brug bezingt met 
zijn permanente erectie de overwinning is van de 
politieke wil op het gezonde verstand, het advies van 
wijze mensen en de matigheid van fatsoenlijk bestuur. 
Want ook hier ligt een brug die twee oevers verbindt op 
een punt zonder noodzaak. Als je de spoorbrug niet wilt 
gebruiken kun je een klein stukje verderop over de 
Tesselsebrug. En de experts waarschuwden dat de 
grond te slap was. De experts hadden gelijk. Na een 
korte poos in bedrijf te zijn geweest is de brug nu weer 
gestremd. Er moet eerst meer geld komen om de oever 
te verzwaren. Tot die tijd staat de brug omhoog als een 
waarschuwende vinger. 
Tot slot; de oude houten vlotbrug van Koedijk was aan 
vernieuwing toe. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een 
bedrijf in de arm genomen die dezelfde pontons heeft 
gemaakt, volgens hetzelfde ontwerp en met dezelfde 
materialen. Kan die er weer honderd jaar tegen. Ik wil 
het graag geloven. 
Dennis van Dok

 
Sebastiaan kijkt schaatsen op TV  
Dat zou je ook eens moeten 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.  
We zitten inmiddels in het meest interessante gedeelte 
van het schaatsseizoen. Met het EK Allround (+ het EK 
Sprint gedeelte waar eigenlijk niemand warm of koud 
van werd na de DQ van Kjeld Nuis) is het eerste grote 
toernooi verreden. De NOS heeft naast het uitzenden 
van schaatswedstrijden zichzelf dit seizoen ook ten doel 
gesteld dat ze op zoek moeten naar de Troonopvolgers 
van Ireen Wüst en Sven Kramer. Nu begrijp ik deze 

zoektocht van de NOS hartstikke goed want de twee 
eerder genoemde schaatsers trekken de kar in vrouwen- 
en het mannenschaatsen. Zonder hen zal de aandacht 
voor het schaatsen afnemen wat weer slecht is voor de 
inkomsten in de schaatssport. Vandaar dat ik deze week 
op zoek ga naar “Hollands Next Top Schaatser”. Nu kijkt 
de NOS natuurlijk alleen naar sportief succes maar ik 
zou Sebastiaan niet zijn als ik ook eens even lekker naar 
het uiterlijk en persoonlijkheid ga kijken van deze 
potentiële Troonopvolgers. Naast sportief succes moet 
Hollands Next Top Schaatser namelijk ook geld naar de 
schaatssport trekken. Oftewel, bedrijfsnamen op ondui-
delijke plekken op hun schaatspakken plakken.  
De vrouwen  
Ireen Wüst is de afgelopen 10 jaar de Koningin van het 
schaatsen geweest maar er zijn aardig wat kapers op de 
kust. Om te beginnen is Antoinette de Jong qua pres-



Dweilpauze 2018-2019 
 
 

Dweilpauze, blz.5  

taties op het ijs de gedoodverfde troonopvolgster. Dat is 
op het EK Allround wel duidelijk geworden met haar 
eerste EK titel. Ik heb helaas nog wel wat twijfels over de 
“Antoinette in de media”. Hierin steekt ze net even te 
vaak haar kin de lucht in en praat ze een tikkie te bekakt 
naar mijn mening. Om alle harten van de kijker te 
veroveren zal ze zich daar nog wat moeten verbeteren. 
Wel zie ik dat ze een leuk en lief persoon is dus geef ik 
haar een kans om zich te bewijzen als mogelijke nieuwe 
Koningin. Een andere dame die kans maakt op de titel is 
Joy Beune. Vorig jaar stond ze al op mijn lijstje van 
mogelijke kanshebbers voor een startplek tijdens de 
Olympische Spelen maar dat toernooi kwam toch een 
jaartje te vroeg. Aan het begin van dit seizoen stond ze 
er wel en pakte ze meerdere World Cup tickets. Het is 
haar eerste jaar bij de senioren dus alles is nog even 
wennen maar ik heb het idee dat ze de boel nog wel eens 
zou kunnen gaan domineren op de middellange 
afstanden + de allround toernooien. Haar knappe uiter-
lijk zal vast en zeker wat sponsoren binnen trekken. 
Daarbij heeft ze een behoorlijk Twents accent waardoor 
Beune zeer waarschijnlijk de nieuwe Twentse lieveling 
wordt van de Nederlanders. Nu is het nog Ilse de Lange 
maar het zal niet lang duren voor dat Beune overal in de 
media te zien zal zijn om het Oosten van het land te 
vertegenwoordigen. Een andere grote kanshebster voor 
de Troon is Jutta Leerdam. Of, volgens de commen-
tatoren, Djuttah Leerdam. Hierin zien we al een van de 
eerste slimme acties van deze jonge vrouw: het inter-
nationaliseren van haar voornaam. Deze meid denkt niet 
groot, niet groter, maar grootst. Of eigenlijk moet ik 
zeggen: haar marketing manager (en tevens boyfriend) 
Koen Verweij denkt zo. Hij is het grote imago/marketing 
brein achter deze Djuttah. Als een van de weinige 
schaatstoppers heeft zij nu al een toffe persoonlijke 
sponsor, namelijk NIKKIE (A-merk dameskleding). In 
het eerste opzicht lijkt dat geen groot nieuws maar 
bedenk even dat vrijwel alle andere schaatsers alleen 
maar suffe Advies Bureaus of plaatselijke Boeren-
automatiseerbedrijven aan zich weten te binden (be-
halve de nieuwe Koning van het mannenschaatsen, 
maar daarover straks meer). Ik denk dat deze Djuttah 
een grote speler gaat zijn om het ietswat saaie imago van 
de schaatssport om te keren naar een tof imago wat de 
media zal aanspreken. Een nieuwe Marianne Timmer 
kunnen we eigenlijk wel stellen. Ze doet het namelijk 
ook errug goed op de Sociale Media – wat de 
commentatoren van de NOS ook niet is ontgaan. Met 
haar sportieve prestaties zit het ook wel snor als ik kijk 
naar het EK Sprint. Als zij over een paar jaar ook haar 
eerste Europese- en Wereldtitels binnensleept is 
niemand die haar zal tegenhouden op weg naar de 
Troon.  
De mannen 
Bij de mannen is de Troon eigenlijk al niet meer bezet 
door onze Sven. Ja, dit nieuws komt wellicht hard aan 

maar het einde is in zicht van het Kramer Tijdperk. Hij 
schaatst nog wel hard (oke, oke, hij won het EK 
Allround) en heeft nog steeds het meeste invloed in de 
schaatssport, maar de Troonwisseling is al ingezet. Voor 
ik onthul wie dat is wil ik eerst nog even uw aandacht 
voor Dai Dai Ntab. Deze 24-jarige schaatser viel vorig 
jaar nogal op vanwege zijn diskwalificatie tijdens het 
Olympisch Kwalificatie Toernooi. Mega zonde als je het 
mij vraagt want hij had serieuze kansen op serieuze 
Olympische medailles. Nieuw seizoen, nieuwe kansen 
zou je zeggen. Maar nee, nein, no: twee 6e plaatsen 
tijdens het World Cup Kwalificatie Toernooi. Dit hield 
dus in dat hij géén World Cups mocht rijden. 
Desalniettemin verwacht ik dat hij in de nabije toekomst 
wél sportief succes gaat beleven en als dat zo is dan is er 
een nieuwe ster geboren in het schaatsen want door zijn 
knappe uiterlijk en leuke persoonlijkheid zal hij 
schitteren in de media. En andere kanshebber voor de 
Troon is natuurlijk Patrick Roest. De NOS kan geen 
genoeg van hem krijgen en overal wordt hij genoemd als 
de gedroomde opvolger van Sven Kramer. Sportief 
gezien snap ik dat natuurlijk wel, maar als ik even verder 
kijk dan heb ik toch m’n twijfels. Niet dat hij het niet 
goed doet op beeld hoor, maar ik mis toch wat bravoure. 
Nu is het zo dat hij nog niet heel lang meedraait met de 
top dus ik geef hem nog 1 of 2 seizoenen om in zijn eigen 
kunnen te geloven en dit op beeld over te brengen.  
We kennen allemaal inmiddels wel de merknamen op de 
pakken van de schaatsers en ook de reclame-uitingen op 
de boarding zijn ons wel eens opgevallen. Sinds dit 
seizoen is daar een nieuw soort marketinginstrument 
bijgekomen namelijk: product placement. Ik moet je 
eerlijk bekennen: ik ben nu al fan. Het viel mij voor het 
eerst op tijdens het eerste Nationale Kampioenschap van 
dit seizoen waarin Olympisch Kampioen (a.k.a. Papa) 
Kjeld Nuis op het midden terrein zich aan het 
klaarmaken was voor zijn race. Schaatsen aan, pak aan, 
om zich heen kijken, geinen met de fysiotherapeut, niks 
aan de hand. ZOU JE DENKEN. Totaal out-of-the-blue 
pakte hij een blikje Red Bull (zijn persoonlijke sponsor), 
zet het op een bankje met het etiket naar de camera en 
neemt vervolgens een slokje uit het blikje. My Mind Was 
Blown. De mogelijkheden hiervan zijn eindeloos. Over 
een paar weken zien we Sven Kramer z’n broek 
uittrekken met daaronder een kanariegele Zeeman 
onderbroek en zien we Jutta Leerdam vlak voor ze wéér 
een wedstrijd gaat winnen even haar lippen bijwerkt met 
de nieuwste L’Oreal Lipgloss en zien we Ireen Wüst het 
middenterrein opscheuren in de nieuwste Toyota. Zin 
in. Hartstikke ongeloofwaardig van dat blikje Red Bull 
trouwens (je kan mij van alles wijsmaken maar niet dat 
een topsporter op het hoogste niveau een slokje RED 
BULL gaat drinken voor een super belangrijke wed-
strijd), maar ik was hartstikke aan het genieten want ik 
zag daar de nieuwe Koning van het Nederlandse 
Schaatsen. Nuis  heeft   namelijk  naast   sportief  succes  
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(twee gouden Olympisch Medailles en meerdere 
wereldtitels) ook de kop en de persoonlijkheid om het 
schaatsen stoer en tof te maken. Hij maakt de 
schaatssport aantrekkelijk voor jongeren en dat is  

 
precies wat de sport nodig heeft. En dat akkefietje met 
die scheidsrechter op het EK Sprint vind ik alleen maar 
mooi – hoe meer aandacht voor het schaatsen hoe beter.  
Sebastiaan Mc Kay 

 

Jeugdschaatsen (foto’s) 
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FYSIOTHERAPIE                                                                                            MANUELE THERAPIE 
              
SPORTFYSIOTHERAPIE  MEDISCHE FITNESS 
    
SPORTSPECIFIEKE                TRAININGEN 
                                                                                                                                                     
HEEREWEG 171A                                                                                   KRANKHOORN 3A                            
1871EE SCHOORL                  WARMENHUIZEN     
072-5094501/5092760         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 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Herenweg 257 
1873 GA  Groet 

Tel. 072 – 509 14 05 
Fax. 072 – 509 37 50 

email: sieblaan@quicknet.nl 

 
 

 

 
 

Bezoekadres:  Postadres: 
Heereweg 63   Postbus 20  
1871 EC Schoorl   1749 ZG Warmenhuizen 
 
T: 072 – 5091475  W: www.wildeboer-bouw.nl 
F: 072 – 5094375   E:  info@wildeboer-bouw.nl 
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Kerstloop Bergen 
Woensdag 26 december 2018 
Het was een bijzondere loop, door de bomenkap was het 
parcours langs de duinrand zo erg vernield, dat de 
organisatie zich genoodzaakt zag de route aan te passen. 
Dat is een hele klus om de route dan volledig aanslui-
tend te maken. 
Maar het is goed gelukt, je kon helemaal doorlopen want 
het traject was perfect aangegeven. Was nu geen 15 km 
maar ongeveer 14 km. Er stonden genoeg vrijwilligers 
op diverse punten en er waren ook bordjes. 
Het was goed loopweer: hoge temperatuur, ongeveer 8 
graden, grijs en een beetje miezerig. 
Klaas Tillema 
 
Uitslagen leden: 
10 km dames: 
1. Jeske Hoogeboom 48.03 
15 km heren: 
1. Sander Kaandorp 1.08.00 
2. Nico Ruis  1.12.30 
3. Dick Molenaar 1.25.35 
4. Gerard Pater  1.29.39 
15 km dames: 
1. Carla Zandveld 1.16.20 
2. Margreet Ruis 1.22.22 
3. Gerda van Straaten 1.22.22 
4. Marcella Krijgsman 1.30.40 
 
Egmond-Pier-Egmond 
Zondag 13 januari 2019. 
Halve marathon. 
Op tijd naar de kazerne voor de bespreking van de 
tactieken. Ook wel nodig, want bij het opstaan regende 
het behoorlijk en de wind was meer dan stevig. 
Iedereen weer in het juiste startvak, wachten op het 
SCHOT. De bekende boulevard af, langs de vuurtoren, 
die er goed ingepakt bijstaat en de ervaren lopers roepen 
dan: tot zo!! 
Het strand op, wat toch een wind, maar na een tijdje 
bleek die recht uit zee te komen met een paar graden 
achterop de rechterschouder. Het zand bleef goed. Het 
strand was door de storm van vorige week schoon-
gewaaid, maar daarna loopt het zand weer terug naar de 
vloedlijn, waardoor het strand vrij zacht was. Toch 
mooie tussentijden bij de strandopgang. 

Als het strand geweest is, komt het tweede gedeelte door 
de duinen met een modderig pad. 
Waarschuwingsborden voor het hellingspercentage 
(niet voor ons hoor, maar voor de nieuwelingen). Wij 
nemen dit traject in de juiste stapfrequentie. 
Het derde gedeelte over camping Bakkum, omgetoverd 
tot een soort Bartlehiem met heel veel publiek. 
Het vierde gedeelte is het fietspad, dan begint na 10,5 
km. Alle lopers kijken op het horloge en gaan berekenen 
hoe ze er in zitten. Nog een dikke 10 km. Je eigen 
snelheid houden, op naar de 15 km. Dan is het nog 4 km 
tot aan de voet van de Bloedweg. Weldra komt de Abdij 
van Egmond Binnen in zicht. Hier ook veel publiek langs 
de route. 
In ieders geval tempo houden tot de Bloedweg. 
Weer een waarschuwingsbord met het hellingspercen-
tage, het wordt iets serieuzer. 
De juiste pas en even niet denken op het vijfde gedeelte. 
Dan het zesde gedeelte door het derp. Bij Hotel 
Zuiderduin komt de wind recht uit zee, dat loopt niet 
lekker. Langs het nieuwe botenhuis van KNRM en ERB 
(geen aandacht meer voor). 
Zevende en laatste gedeelte, daar heb je de ingepakte 
vuurtoren weer, de Boulevard op (wordt jullie naam ook 
geroepen door het publiek). 
Over de finish, klok stil. Heel mooi, medaille om op naar 
de kazerne en de douche. 
Was toch weer een mooie editie: DE HALVE VAN 
EGMOND AAN ZEE 2019. 
Klaas Tillema 
 
De weerberichten beloofden niet veel goeds: regen en 
harde wind. De vuilniszak dus maar weer klaargelegd 
en op tijd naar Egmond aan Zee. Gelukkig bleef de regen 
uit maar koud was het wel zo voor de start in je 
loopkloffie. Blij dat we weg mochten. Aangehaakt bij de 
“hazen” op 2.10, mijn tijd van twee jaar geleden. Zou 
mooi zijn als ik dat weer zou redden maar ik voelde op 
het strand al dat dat niet zou lukken: zware benen. Bij 
“keerpunt Castricum” moest ik ze laten gaan. Rond 
11km ging ik “hem voelen”... doorzetten, niet nadenken. 
De kilometers tikten weg, 15, 16, 17.... zere knieën. 
Uitwijken naar de berm. Versnellen zat er niet meer in 
en op 19km de Bloedweg. Omhoog en felle wind tegen. 
Om mij heen werd niet meer gepraat. Dan de boulevard 
in zicht, publiek, laatste stappen... 2.22,33. Langzamer 
dan twee jaar geleden maar gezien de omstandigheden 
tóch trots! 
Linda Kager 
 
Uitslagen leden: 
Halve marathon 2019 2018 2017 2016 2015 
Carla Zandveld 1.53.51 1.53.01    
Klaas Tillema 1.58.25 2.00.03 1.52.08 1.59.31 1.50.07 
Linda Kager 2.22.34     
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Rob van Andel 2.24.18 1.59.30 1.58.42 1.55.34 1.42.16 
MTB      
Rob van Andel 1.57.24 1.34.02 1.40.16 1.23.02 2.01.15 
Carla Zandveld 2.05.53 1.56.27    
Wim Zwaan 2.12.09 1.55.25 2.12 1.46.14 2.22.15 
 
NOVA Bosloop 
Zondag 20 januari 2019 
Uitslagen leden: 
¼ marathon heren: 
1. Sander Kaandorp 50.56 
2. Dick Molenaar 57.19 
3. Gerard Pater  65.45 

¼ marathon dames: 
1. Marcella Krijgsman 73.29 
 
Kalender 2018-2019. 
Zondag, 27 januari 2019: Taartloop 
Zondag, 10 februari 2019: Groet uit Schoorl Run (Gus) 
10km, 21,1 km en 30 km.  
Zondag, 3 maart 2019: Den Helder-Schagen, 25 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. 
Een flink aantal jaren geleden heb ik eens wat stukjes 
geschreven over “Schaatsen doe je met je hoofd” Hierin 
was de essentie dat alle bewegingen die je moet maken 
bij het schaatsen vanuit de hersenen worden gestuurd en 
als zodanig ook moeten worden aangeleerd. Nu is dat 
niet zo bijzonder want alles wat er met en in het lichaam 
gebeurd wordt vanuit de hersenen aangestuurd. 
Afwijkingen van wat we als normaal ondervinden 
zullen invloed hebben op bepaalde processen die 
worden uitgevoerd. Een voorbeeld hebben we kunnen 
zien bij het EK in Collalbo waar Irene Wüst, een van de 
beste allround schaatsers ter wereld, niet kon brengen 
wat we van haar gewend zijn door een tragisch geval in 
haar directe omgeving, het overlijden van een van haar 
beste vriendinnen Pauline van Deutekom. Haar hoofd 
stond even niet naar het schaatsen en daardoor werden 
de voor haar normale processen verstoord met als 
gevolg niet de perfecte slag kunnen maken, niet de juiste 
timing kunnen vinden. We zagen het ook bij Patrick 
Roest; in bloedvorm naar het EK toe en voor mij de grote 
favoriet. Maar de druk van het favoriet zijn verstoorde 
de normale processen ook hier waardoor niet hij maar 
Sven de titel kon opeisen.  
Druk door jezelf of buitenstaanders opgelegd is een heel 
belangrijke factor waardoor zaken anders gaan dan men 
verwacht. Je ziet dit bij alle sporten, maar ook of mis-
schien juist in het dagelijkse leven en niet bij individuen 
alleen maar bij hele teams. 
Nu is dit niet nieuw natuurlijk, maar het heeft wel steeds 
meer de aandacht. In de sport worden steeds meer top-
pers begeleid door deskundigen op het gebied van het 
mentale vlak. 

Bij verenigingen is zoiets nog niet aan de orde, het 
presteren tijdens wedstrijden is misschien van belang 
voor een clubkampioenschap of een progressiebokaal, 
maar er hangt geen seizoen aan vast of een lucratief 
sponsorcontract. Toch gaan veel (jonge) sporters een 
wedstrijd in met het idee om te moeten presteren en juist 
dat moeten zorgt dat ze minder presteren als ze zouden 
willen. Indien daarnaast een hoog verwachtingspatroon 
wordt geschapen zal de teleurstelling des te groter zijn. 
Helemaal zonder druk aan een wedstrijd beginnen is 
ook niet de juiste manier, of men kiest hier bewust voor 
door niet het resultaat maar de uitvoering voorop te 
stellen. Met ik wil en vooral ik kan in het hoofd wordt 
de benadering een stuk beter en als er een realistisch doel 
wordt gesteld dan is de teleurstelling bij het niet 
bereiken een stuk minder groot. Vooral doen wat een 
coach zegt is uiteraard het belangrijkste (ten slotte ben ik 
de coach) maar neem niet te veel punten mee in je 
wedstrijd; beperk je tot 1 technisch aspect bijvoorbeeld 
zijwaarts afzetten of knie naar voren of diep zitten. 
Andere dingen doe je op de “automaat”. Wat er fout gaat 
is voor de coach weer een leerpuntje op de volgende 
trainingen. 
Over trainingen gesproken en het schaatsen doe je met 
je hoofd; de schaatsbewegingen aanleren is een lastige 
opgave voor velen. Maar net als Grieks, Latijn, wiskunde 
of wat dan ook het is te leren met veel geduld, 
concentratie tijdens de trainingen en veel, heel veel 
oefenen. Bij de allerjongsten is het aanleren van het totale 
plaatje gemakkelijker dan bij de ouderen. Hier vind ik 
het beter de deelbewegingen aan te leren; als je niet recht 
op de schaatsen kunt staan dan is het heel moeilijk de 
bochtpassen te leren. Dan beginnen we met de balans-
oefeningen. Het naar binnen kantelen van de enkels is 
overigens niet een kwestie van zwakke enkels maar een 
van het vinden van de juiste balans. 
Ik wil nog even terug naar de wedstrijden en dan in het 
bijzonder naar de voorbereiding hiervan. Voor 
langebaan   wedstrijden   zijn   geen  speciale  voedingen  
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nodig (althans niet op ons niveau). De laatste maaltijd 
minimaal 2 uur van te voren (geldt eigenlijk ook voor de 
trainingen) of er na. Verder alleen wat drinken en vooral 
niet te veel zoetigheid. 
Dan afhankelijk van het weer de warming up doen. Bij 
vriezend weer heb je  langere  WU(warming-up)  nodig  

 
dan bijvoorbeeld in Thialf. Je stapt dan ook later het ijs 
op. Zorg dat je warm blijft dus niet te dunne kleding 
(maar ook niet te dik of te strak want dan kun je niet 
bewegen) Je mag gerust met zweet op je rug aan de start 
staan. 
Joop van Dok 

 
 
Tussenstand clubkampioenschap. 
De afgelopen periode heeft drie wedstrijden voor het 
clubkampioenschap gebracht. De omstandigheden wa-
ren niet ideaal, maar voor iedereen hetzelfde dus eerlijk. 
Velen hebben deze wedstrijden gebruikt om het rijtje 
afstanden vol te maken en zodoende op de lijst van het 
kampioenschap terecht te komen en het resultaat is dat 
van we van 2 naar 13 deelnemers zijn gegaan. Er is nog 
1 wedstrijd te gaan, op 2 maart, en dat betekend voor 
Sjouke en Cees nog een 3 km. Fred mist nog een 1000 m. 
evenals Richtje. Anderen kunnen de wedstrijd gebrui-
ken om nog een tijd aan te scherpen. 

Op dit moment staat Rob bovenaan, gevolgd door 
Sebastiaan en Frank en Dennis. 
 
Er is besloten om, naast het algemeen kampioenschap 
een apart clubkampioenschap voor pupillen te bere-
kenen.  
Hier lijkt Frank op rozen te zitten, maar met een paar 
goede afstanden kunnen Dan en Digna en misschien 
zelfs Floris nog dicht in de buurt komen. 
Zet hem op! 
Joop van Dok 

 
Algemeen clubkampioenschap 

           punten  gemiddeld factor punten 

1 Rob Wartenhorst   42,72 1 .24,02 2 .11,67 4 .41,88 175,600   43,900 0,982 43,110 
2 Sebastiaan McKay   42,64 1 .26,59 2 .09,89 4 .46,01 176,899   44,225 1,000 44,225 
3 Frank Bouman   14,95   .40,61 1 .06,76 1 .06,54 275,733   68,933 0,648 44,669 
4 Dennis van Dok   44,41 1 .31,00 2 .18,08 4 .50,54 184,359   46,090 0,982 45,260 
5 Jeske Hoogeboom   46,65 1 .42,95 2 .48,19 5 .47,90 212,171   53,043 0,878 46,572 
6 Dan Nastas   15,39   .41,39 1 .10,21 1 .13,50 289,643   72,411 0,648 46,922 
7 Digna Joosse   15,54   .44,01 1 .10,13 1 .10,36 291,540   72,885 0,648 47,229 
8 Elianne Roorda   51,66 1 .48,06 2 .53,01 5 .45,67 220,971   55,243 0,878 48,503 
9 Floris Hink   15,58   .41,59 1 .14,93 1 .17,62 299,767   74,942 0,648 48,562 
10 Isabella Molenaar   15,61   .44,26 1 .18,62 1 .20,06 310,497   77,624 0,648 50,300 
11 Mats Verschoor   16,31   .44,50 1 .17,71 1 .20,05 313,477   78,369 0,648 50,783 
12 Johan Jonker   53,84 1 .50,10 2 .37,21 5 .27,84 215,933  53,983 0,982 53,012 
13 Jim van Elst 1 00,63 2 .09,43 3 .24,67 6 .35,42 293,583   73,396 0,982 72,075 
14 Fred Louter   43,99     2 .14,95 4 .56,25 138,348   46,116 0,982 45,286 
15 Sjouke Siersema   45,57 1 .33,41 2 .29,13     141,985   47,328 1,000 47,328 
16 Cees Stoop   50,59 1 .45,71 2 .37,27     155,868   51,956 0,982 51,021 
17 Richtje Taal 1 06,60     2 .23,75 3 .45,24 213,555   71,185 0,926 65,917 
18 Jip van Elst   47,87 1 .33,96         94,850   47,425 0,878 41,639 
19 Frank Smit   52,02     2 .30,73     102,263   51,132 0,982 50,211 
20 Rachelle van de Griek   41,94 0 00,00     0 .00,00 41,940   41,940 0,878 36,823 

 
Clubkampioenschap pupillen 

      100 m.   300 m.   500 m.   500 m. punten 
1 Frank Bouman  14,95  40,61 1 .06,76 1 .06,54 275,733 
2 Dan Nastas   15,39   41,39 1 .10,21 1 .13,50 289,643 
3 Digna Joosse   15,54   44,01 1 .10,13 1 .10,36 291,540 
4 Floris Hink   15,58   41,59 1 .14,93 1 .17,62 299,767 
5 Isabella Molenaar-Vrieling   15,61   44,26 1 .18,62 1 .20,06 310,497 
6 Mats Verschoor   16,31   44,50 1 .17,71 1 .20,05 313,477 
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De Progressiebokaal 
We hebben een wat mindere periode gehad bij de 
wedstrijden rond de jaarwisseling en in de eerste maand 
van 2019. Verkeerde wind, hoge temperaturen en erg 
vochtig. Geen goede omstandigheden om PR’s te rijden. 
De afgelopen wedstrijd (19 januari) leek een omslag, met 
vorst en weinig wind. Helaas stond de wind die er was 
niet in de juiste richting, was het wennen aan de kou en 
het ijs bleek erg stroef (misschien ook te koud). 
Al met al weinig PR’s dus op 1 na en toch wel 
opmerkelijk. Ondanks de zware omstandigheden reed 

Elianne een mooi PR op de 3000 m. Dat betekent niet 
alleen een extra naam op de Progressie lijst maar tevens 
een geweldige opsteker voor haar als er straks ( 30 
januari) in Thialf wordt gereden. Ben zeer benieuwd 
hoeveel seconden er af kunnen. 
Hopelijk zal er dan goed gereden worden zodat de 
procenten op lijst omhoog schieten. 
Doe je best. 
Joop van Dok 

 
 
Stand progressiebokaal 
 

      100 m 300 m. 500 m. 700 m. 1000 m. 1500 m. 3000 m. gem. 
1 Dan Nastas HPC 34,36 20,16           18,17 
2 Digna Joosse DPD 24,23 23,62 3,83         17,23 
3 Mats Verschoor HPD 18,22 24,03 1,44         14,56 
4 Isabella Molenaar Vrieling DPC 28,45 8,65           12,37 
5 Floris Hink HPC 18,05 12,83           10,29 
6 Tygo de Lange HPD 13,73 15,39           9,71 
7 Frank Bouman HPC 3,49 18,99 3,34         6,46 
8 Rob Wartenhorst HV     4,22   13,40     3,52 
9 Jim van Elst HV 2,00 6,25       6,21   2,41 
10 Madelief de Lange DPB 0,97 2,18           1,05 
11 Elianne Roorda DSA             2,55 0,64 
12 Jip van Elst DN2         1,78     0,59 
13 Richtje Taal DV 1,70   0,51         0,37 

 
 
Tussenstand middenafstanden 
 
700 meter: 
1. Frank Bouman (HPC)  1:36.93 
2. Richtje Taal (D70)   1:44.64 

  
1000 meter: 
1. Rob Wartenhorst (H50)  1:22.70 
2. Rachelle van de Griek (DA2)  1:23.03 
3. Sebastiaan McKay (HSA)  1:24.85 
4. Dennis van Dok (H45)  1:31.00 
5. Jip van Elst (DN3)   1:32.70 
6. Sjouke Siersema (HSB)  1:33.41 
7. Jeske Hoogeboom (DN4)  1:39.81 
8. Cees Stoop (H70)   1:42.49 
9. Elianne Roorda (DSA)  1:48.06 
10.Johan Jonker (H65)   1:50.10  
11.Jim van Elst (H55)   2:02.66 
12.Richtje Taal (D70)   2:23.75  

 
1500 meter: 
1. Sebastiaan McKay (HSA)  2:04.47 
2. Rob Wartenhorst (H50)  2:06.99 
3. Rachelle van de Griek (DA2)  2:09.55 
4. Fred Louter (H55)   2:12.95 
5. Dennis van Dok (H45)  2:18.08 
6. Frank Smit (H50)   2:20.60 
7. Jeske Hoogeboom (DN4)  2:28.65 
8. Sjouke Siersema (HSB)  2:29.13 
9. Jip van Elst (DN2)   2:30.63 
10.Johan Jonker (H65)   2:33.12 
11.Cees Stoop (H70)   2:37.27 
12.Elianne Roorda (DSA)  2:53.01 
13.Jim van Elst (H55)   2:58.27 
14.Richtje Taal (D70)   3:17.79  
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Tussenstand lange afstanden 
 
3000 meter: 
1. Rob Wartenhorst (H50)  4:24.08 
2. Fred Louter (H55)   4:39.30 
3. Sebastiaan McKay (HSA)  4:46.01 
4. Dennis van Dok (H45)  4:50.54 
5. Johan Jonker (H65)   5:10.36 
6. Cees Stoop (H70)   5:29.42 
7. Elianne Roorda (DSA)  5:45.67 
8. Jeske Hoogeboom (DN4)  5:47.90 

9. Jim van Elst (H55)   6:35.42 
10.Richtje Taal (D70)   7:44.72 
 
5000 meter: 
1. Marcel van Ham (HSA)  6:32.71 
 
10.000 meter: 
1. Rob Wartenhorst (H50)  15:58.04  

 
 
Wedstrijduitslagen 
 
Pupillen Supersprintwedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zondag 9 december 2018: 
     100m.  500m.  300m.    punten 
Dan Nastas (HPC)   14.55 (pr) 1:10.90  41.84    42.676 
Floris Hink (HPC)   14.67  1:14.37  44.16    44.267 
Digna Joosse (DPD)   15.44 (pr) 1:14.91  45.01    45.425 
Tygo de Lange (HPD)   16.74 (pr) 1:27.17  52.62    51.714 
Madelief de Lange (DPB)  18.43 (pr) 1:28.16  52.21    53.465 
     100m.  500m.  700m.    punten  
Frank Bouman (HPC)   15.67  1:09.42  1:41.05    43.989 
 
Jeugdschaatswedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 15 december 2018: 
     100m.  300m.      punten 
Joep Stam (HPE)   15.75 (1x) 46.07 (1x)     31.106 
Lisa Geus (DPD)   18.55   48.10 (pr)     34.583 
Meinou Vonder (DPC)   19.10 (1x) 50.58 (1x)     35.960 
Rebèr Tigü (HPF)   20.10 (1x) 51.96 (1x)     37.420 
Sienna Haasnoot (DPE)   19.26  55.26      37.680 
David Meedendorp (HPF)  20.66 (pr) 56.94 (pr)     39.640 
Sophie Meedendorp (DPD)  22.84  52.70 (pr)     40.406 
Demi van Drosthagen (DPF)  23.04 (1x) 59.00 (1x)     42.706 
 
Test Competition, IJsstadion Arena Ritten te Collalbo (Italië), 
woensdag 20 december 2018: 
     500m.  1500m.      punten 
Jip van Elst (DN2)   48.01  2:30.63      98.220 
 
Dutch Masters Cup, IJstadion Thialf te Heerenveen, 
zaterdag 22 december 2018: 
     500m.  1500m.      punten 
Johan Jonker (H65)   52.78  2:33.12      103.820 
 
Clubwedstrijd De Draai Heerhugowaard, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 22 december 2018: 
     500m.  300m.      punten 
Mats Verschoor (HPD)   1:14.80 (pr) 44.71      119.510 
 
     500m.  1500m.      punten 
Cees Stoop (H70)   52.46  2:45.85      107.733 
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Open Recordwedstrijd, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 
zondag 23 december 2018: 
     500m.  1500m.      punten 
Jeske Hoogeboom (DN4)  46.81  2:28.65      96.360 
 
Baanselectiewedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zondag 23 december 2018:   
     500m.  10.000m.     punten 
Rob Wartenhorst (H50)   43.53  15:58.04 (baanrec. masters   91.432 
 
Clubwedstrijd Chronos, Noordkop en Zwanenwater, IJsstadion De Meent 
te Alkmaar, zondag 30 december 2018: 
     100m.  300m.  500m.    punten 
Frank Bouman (HPC)   15.23  40.61  1:10.20    40.806 
Isabella Molenaar (DPC)  15.61  44.26  1:18.62    46.087  
Dan Nastas (HPC)   15.67  47.47 (mv) 1:14.51 (mv)   46.395 
     
     100m.  500m.  700m.    punten 
Richtje Taal (D70)   16.76  1:13.16  1:44.64    46.340 
 
     500m.  1000m.      punten 
Elianne Roorda (DSA)   51.66  1:48.06      105.690 
Cees Stoop (H70)   51.64  1:48.16      105.720 
Johan Jonker (H65)   54.11  1:50.10      109.160 
Jim van Elst (H55)   64.59  2:09.43      129.305 
 
     500m.  1500m.      punten 
Sebastiaan McKay (HSA)  42.78  2:11.53      86.623 
Rob Wartenhorst (H50)   43.60  2:12.91      87.903 
Dennis van Dok (H45)   44.41  2:18.08      90.436 
Fred Louter (H55)   44.99  2:20.00      91.656 
Sjouke Siersema (HSB)   66.67 (mv) 2:29.13      116.380 
 
Categoriewedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 5 januari 2019: 
     500m.  1000m.      punten 
Sjouke Siersema (HSB)   46.75  1:38.46      95.980 
  
NK Sprint voor Studenten, IJsstadion De Vechtsebanen te Utrecht, 
zaterdag 5 januari 2019: 
     500m.  1000m.      punten 
Jip van Elst (DN2)   48.07(15) 1:39.17 (15)     97.655  
Jeske Hoogeboom (DN4)  49.44(22) 1:42.08 (21)     100.530 
 
zondag 6 januari 2019: 
     500m.  1000m.      punten       totaal punten 
Jip van Elst (DN2)   47.68(12) 1:37.82 (12)        96.590       194.245 (13) 
Jeske Hoogeboom (DN4)  48.17(16) 1:39.81 (17)        97.755        198.555 (17) 
 
Dutch Masters Cup, IJsstadion Elfstedenhal te Leeuwarden, 
zondag 6 januari 2019: 
     500m.  3000m.      punten 
Johan Jonker (H65)   52.60  5:22.99      106.431 
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Clubwedstrijd Chronos, Noordkop, Zwanenwater, IJsstadion De Meent 
te Alkmaar, zaterdag 12 januari 2019: 
     100m.  500m.  300m.    punten 
Frank Bouman (HPC)   15.36  1:08.25  42.88    43.303 
Dan Nastas (HPC)   15.39  1:13.50  44.08    44.783 
Digna Joosse (DPD)   15.60  1:16.28  45.74    46.102 
Floris Hink (HPC)   15.63  1:17.62  46.82    46.760 
Isabella Molenaar (DPC)  15.62  1:20.06  46.69    47.195 
Mats Verschoor (HPD)   16.31  1:20.05  47.63    48.196 
 
     500m.  1000m.      punten 
Sebastiaan McKay (HSA)  43.06  1:26.59      86.355  
Dennis van Dok (H45)   44.96  1:31.00      90.460 
 
     500m.  1500m.      punten 
Rob Wartenhorst (H50)   44.89  2:20.23      91.633 
Jeske Hoogeboom (DN4)  50.96  2:48.19      107.023  
Elianne Roorda (DSA)   52.73  2:53.01      110.400 
Jim van Elst (H55)   1:03.00  3:24.57      131.190 
Richtje Taal (D70)   1:11.92  3:45.24      147.000 
 
Clubwedstrijd Chronos, Noordkop, Zwanenwater, IJsstadion De Meent 
te Alkmaar, zaterdag 19 januari 2019: 
     500m.  1500m.      punten 
Cees Stoop (H70)   52.55  2:44.19      107.280 
Johan Jonker (H65)   56.79  2:46.83      112.400  
 
     500m.  3000m.      punten 
Sebastiaan McKay (HSA)  43.12  4:46.10      90.803 
Rob Wartenhorst (H50)   44.08  4:41.88      91.060 
Dennis van Dok (H45)   44.25  4:50.54      92.673 
Fred Louter (H55)   45.57  4:56.25      94.945 
Elianne Roorda (DSA)   51.70  5:45.67 (pr+cr)     109.311 
Richtje Taal(D70)   1:17.11  7:49.14      155.300 
 
 
 
Marathon 
Alkmaar, IJsstadion De Meent 
 
Naam Datum Categorie Ronden Plaats 
Sophie Meedendorp 02-12-2018 MPB Wed 3 6e  
Ilse Molenaar 02-12-2018 MPB Wed 3 7e  
Demi van Drosthagen 02-12-2018 MPB Wed 3 8e  
Yente Zutt 02-12-2018 MPB Wed 3 9e  
Frank Bouman 02-12-2018 JPB Wed 3 4e  
David Meedendorp 02-12-2018 JPB Wed 3 9e  
Reber Tigli 02-12-2018 JPB Wed 3 10e  
Sophie Meedendorp 02-12-2018 MPB Wed 4 6e  
Ilse Molenaar 02-12-2018 MPB Wed 4 7e  
Demi van Drosthagen 02-12-2018 MPB Wed 4 8e  
Yente Zutt 02-12-2018 MPB Wed 4 9e  
Frank Bouman 02-12-2018 JPB Wed 4 4e  
Reber Tigli 02-12-2018 JPB Wed 4 9e  
David Meedendorp 02-12-2018 JPB Wed 4 10e  
Rob Wartenhorst 21-12-2018 M1 38 r 2e  
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Frank Smit 21-12-2018 M2 40 r 9e  
Peter Jansen 21-12-2018 M3 24 r 15e  
Jeske Hoogeboom 21-12-2018 D2 20 r 6e  
Rob Wartenhorst 28-12-2018 M1 38 r 4e  
Meinou Vonder 29-12-2018 MPB Wed 5 5e  
Ilse Molenaar 29-12-2018 MPB Wed 5 6e  
Yente Zutt 29-12-2018 MPB Wed 5 7e  
Frank Bouman 29-12-2018 JPB Wed 5 5e  
Joep Stam 29-12-2018 JPB Wed 5 7e  
Reber Tigli 29-12-2018 JPB Wed 5 8e  
Meinou Vonder 29-12-2018 MPB Wed 6 5e  
Ilse Molenaar 29-12-2018 MPB Wed 6 6e  
Frank Bouman 29-12-2018 JPB Wed 6 5e  
Joep Stam 29-12-2018 JPB Wed 6 7e  
Reber Tigli 29-12-2018 JPB Wed 6 8e  
Joop Krom 04-01-2019 M3 30 r 4e  
Peter Jansen 04-01-2019 M3 30 r 6e  
Jos van Andel 04-01-2019 M3 30 r 13e  
Rob Wartenhorst 04-01-2019 M1 40 r 3e  
Richtje Taal 04-01-2019 D2 20 r 10e  
Lex Pannekoek 11-01-2019 M3 29 r 12e  
Peter Jansen 11-01-2019 M3 29 r 13e  
Jeske Hoogeboom 11-01-2019 D2 20 r 3e  
Richtje Taal 11-01-2019 D2 20 r 12e  
 
Pim Keetman Trofee 
Alkmaar, IJsstadion De Meent 
14 december 2018 
 
Afvalwedstrijd Masters 20 ronden Rob Wartenhorst 1e  
Koppelwedstrijd Masters 25 ronden Rob Wartenhorst/Rein Spaans 1e  
 
Marathon 
Topdivisie 
 
Naam Datum IJsbaan Ronden Plaats 
Marcel van Ham 08-12-2018 Alkmaar 125 r 43e  
Marcel van Ham 15-12-2018 Den Haag 125 r 11e  
Marcel van Ham 01-01-2019 Groningen 150 r 28e N.K. 
Marcel van Ham 12-01-2019 Heerenveen 125 r 30e  
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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 
 

 
 

 

 


