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Seizoen 2018-2019 
Nr.3 Januari  2019  
 
In dit nummer: 
De Doorloper            3 
Rondje Texel 3 
Een slag in de lucht      4 
Sebastiaan kijkt WK sprint 
in Thialf 4 
Looppagina 7 
Kanttekeningen 8 
Tussenstand  
Clubkampioenschap 9 
Progressiebokaal 10 
Stand progressiebokaal 10 
De Volhardingbokaal 11 
Wedstrijduitslagen 12 
Marathon 14 
Uitzwaaitraining 15 

Voorwoord 
Het einde van het schaatsseizoen nadert in sneltreinvaart, maar als je in een defecte 
intercity zit zegt dat ook niet zo heel veel. De lente lijkt in alle hevigheid uitgebroken, 
ik zag in februari al wat rokjes in het straatbeeld. Toch mogen we niet te snel hopen 
op een lang en warm voorjaar, want de natuur is grillig en voor je het weet sta je half 
maart tot je knieën in de sneeuw het ijs van je autoraam te krabben. 
Wat het schaatsen betreft zit het er ook al weer op. Terwijl ik dit schrijf moet de 
laatste wedstrijd nog verreden worden en dan hebben we op 15 maart een 
uitzwaaitraining en de prijsuitreiking op de Meent (zie de flyer achterin het blad). 
Iedereen is welkom maar geef je even op bij het bestuur. 
Verder nog nieuws over de Dweilpauze zelf. We merken dat het lastig is om het blad 
tijdig bij de leden te krijgen. Dat heeft te maken met de spreiding van ons 
ledenbestand, wat voor onze bezorger niet aan te fietsen is. De verspreiding via de 
trainers werkt wel, maar leidt ook tot vertraging. We zitten er sterk aan te denken 
om helemaal over te stappen op een digitale Dweilpauze, die via de website is 
te downloaden. Wie daar sterke gevoelens bij heeft, mag het me laten weten. 
Dan nog dit: als het gaat om ons clubblad zou het niet verkeerd zijn wat vers bloed 
in de redactie te krijgen. Het is leuk werk en je leert veel over je eigen vereniging. 
Lijkt het je wat, kom dan eens praten met Gerard Becker. 
Dennis van Dok 
 

 

Colofon 
De Dweilpauze is een uitgave van Sportclub 
Chronos  en verschijnt zes keer per winter-
seizoen.  
Email:  dweilpauze@sportclubchronos.nl    
● Redactie Dweilpauze: Gerard Becker (072) 509 
21 41  
● Website Sportclub Chronos:  
www.sportclubchronos.nl  
 
● Email bestuur: bestuur@sportclubchronos.nl 
● Voorzi er a.i.: Dennis van Dok (0226) 34 20 40: 
voorzitter@sportclubchronos.nl.  
● Secretaris: Dennis van Dok (0226) 34 20 40, 
Woudakker 5, 1723 BL Noord-Scharwoude, 
secretaris@sportclubchronos.nl.  
● Penningmeester: Jim van Elst  (072-5155226) 
Frieseweg107, 1823CC ,Alkmaar, 
penningmeester@sportclubchronos.nl 
● Algemeen lid: Rob van Andel (072) 7850881, 
Rijperwaard 118, 1824 JN, Alkmaar, 
r.vanandel@telfort.nl 
● Algemeen lid: Victor Verschoor (06-45664143) 
Lageweijdt 27, 1871VL, Schoorl, 
v_verschoor@yahoo.com 
 
● Email jeugdcommissie: 
jeugdcommissie@sportclubchronos.nl 
● Jeugdcommissie voorzi er: Elianne Roorda 
(06-29318401) , elianneroorda@gmail.com  
● Jeugdcommissie lid Richtje Taal, Richtje Taal 
(072-5613832), richtjetaal@hotmail.com 
● Jeugdcommissie lid Patricia McKay (06-
15361975), patriciamckay1994@hotmail.com 
● Coördinatoren Jeugdschaatsen: Richtje Taal 
(072-5613832), Jeroen Smit (072-5091813), 
jeugdschaatsen@sportclubchronos.nl  
 
● Wedstrijdsecretaris: Joost Bergsma (06-
42241107), j.bergsma@quicknet.nl.  
● Abonnementen: Rob van Andel (072) 7850881, 
r.vanandel@telfort.nl 
●Trainerscoördinator: Victor Verschoor (06-
45664143), v_verschoor@yahoo.com 
● Bosloop Schoorl: Klaas Tillema, (072- 509 15 
18), : kj.tillema@quicknet.nl.   
● Bosloop Bergen:  Edwin Taal   (072-5613832), 
bosloopbergen@sportclubchronos.nl. 
● Vertrouwenscontactpersoon: Hermieke 
Veldman (072-50953920), 
hermiekeveldman@quicknet.nl.,  
● Vertrouwenscontactpersoon: Simon Bakker 
(06-53670914), sbakker01@hetnet.nl 
● Vertrouwenscontactpersoon: Mira Bruin (072-
5741516), mira.sander@ziggo.nl 
 
 
 
 

 

 
Mededeling van Sportclub Chronos 

 
De “taartlopers” tijdens de eerste kilometers. 
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 op een na laatste doorloper van dit seizoen al weer, 
nog maar drie weken te gaan en dan kunnen we de race-
fiets ook weer uit zijn/haar winterslaap halen. 
De afgelopen weken hebben we niet zo veel wedstrijden 
gehad, maar die er wel waren deden er echt toe. Nadat 
Jip nog een wedstrijd in Groningen had gereden togen 
we met negen schaatsers en een flink aantal juryleden op 
30 januari naar Heerenveen. De beste score daar kwam 
op naam van Frank met drie P.R´s, welke tevens 
clubrecords betekenden. Jeske deed het met één minder, 
dus twee P.R.´s en twee clubrecords. Elianne reed één 
P.R. en twee clubrecords. Ook enkele Masters lieten zich 
niet onbetuigd, Jim reed twee 
P.R.´s en Rob één clubrecord, tevens een P.R. 
De volgende wedstrijd was de Volhardingbokaal op 
zaterdag 9 februari, waar we met een behoorlijk 
gemankeerde ploeg op uitkwamen, we moesten op 
twaalf onderdelen verstek laten gaan! Dientengevolge 
eindigden we als laatste met minder dan 100 punten, een 
sportief dieptepunt in onze nog maar korte geschiedenis. 
Ik had echt gehoopt dat de junioren die normaal geen 
wedstrijd rijden, dat voor de Volharding Bokaal wel 
zouden willen doen. Vraag voor een keer niet wat de 
vereniging voor jou kan doen, maar wat jij kan doen 
voor de vereniging! Net als in Heerenveen was Frank 
weer in vorm en reed twee P.R.´s en twee clubrecords als 
C-pupil bij de C-junioren!, grote klasse. Ook Digna en Jip 
reden een clubrecord met een P.R. Verder waren er P.R.´s 
te noteren voor Dan, Mats, Isabella, Elianne en 
Sebastiaan. Tenslotte was er dan ook nog Dennis, die zijn 
beide afstanden won, een clubrecord op de 500 meter reed 
en met twee bossen bloemen naar huis toe ging. 
Het weekend daarna werd op De Meent het N.K. voor 

Masters gereden, waarbij Rob, Fred en Cees uitgenodigd 
waren voor het all-round toernooi en Johan voor de  3000 
meter. 
Rob reed een sterk toernooi in de zware klasse van 50+ 
en eindigde als vierde, Cees zijn tijden waren wat 
minder, maar uiteindelijk was hij zeer tevreden met ook 
een vierde plaats  in de klasse 70+. Johan finishte in de 
klasse 65+ op de 3000 meter als negende. Fred moest 
helaas wegens omstandigheden voor het toernooi 
afzeggen. Hetzelfde weekend reed Jeske nog het 
tweedaagse Scheuveltoernooi te Enschede. De volledige 
uitslagen en tijden staan verderop in de Dweilpauze. 
Wat staat er de rest van het seizoen nog op de rol. 
Allereerst is er op zaterdag 2 maart om 18.15 uur de 
wedstrijd voor de zaterdagpupillen en aansluitend 
daarna om 20.30 uur onze laatste clubwedstrijd, waaraan 
ook een aantal oud-leden van de STG´s Bergen en 
Schoorl zullen meedoen. 
Op zaterdag 9 maart volgt dan nog om 17.30 uur de 
supersprintwedstrijd om de Forty Six Bokaal, voor welke 
wedstrijd deelnemers zullen worden uitgenodigd die in 
hun categorie gerangschikt staan onder de eerste acht op 
de 100/300 meter. 
Tenslotte rijden de zaterdagpupillen op zaterdagochtend 
16 maart hun Elfstedentocht, waar ze het hele seizoen al 
hard voor aan het trainen zijn. 
Hou voor de rest het wedstrijdprogramma van De Meent 
goed in de gaten, want misschien is er bij een 
clubwedstrijd nog wel een plaatsje over voor rijders van 
andere verenigingen. 
Cees Stoop 
 

 
Rondje Texel 
Beste fietsers, 
Stof je racefiets af en bereid je voor op het jaarlijkse 
Rondje Texel. Wegkapitein Willem heeft weer een 
afwisselende route in zijn Garmin geladen over de 
prachtige en misschien wel onbekende wegen van 

Noord-Holland. Op de veerboot en in het 
strandpaviljoen onder de vuurtoren van De Cocksdorp 
is er tijd voor koffie en appelgebak. We vertrekken op: 

  
                        zaterdag 20 april om 8.30 vanaf de ijsbaan van Schoorl  
  Vertel het door aan liefhebbers die niet op de verzendlijst staan. 
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Een slag in  de lucht 
Mijn stukje van vorige maand ging helemaal niet over 
schaatsen of zelfs maar over sport. Maar dat is ook een 
beetje het idee van ‘een slag in de lucht’, het is meestal 
een ongeremde brij van wat me voor de geest komt. Ik 
zal toch proberen de aansluiting weer te vinden bij de 
belevingswereld van de sporters en dichter bij mijn leest 
blijven. 
Het is nog een beetje te vroeg om de balans op te maken 
van het seizoen want er moet nog een clubwedstrijd 
gereden worden, maar dat gaat niet veel meer veran-
deren aan het algemene beeld wat ik ervan heb. Ik plaats 
hier een paar scherpe stellingen die een beetje moeten 
prikkelen en om een reactie vragen. Als ik ze wat te 
stevig neerzet moet dat wel tot een reactie leiden, zal ik 
maar zeggen. 
1. Er moet een dak op de Meent. We hebben nu al 
achttien jaar een halfoverdekte baan; dit seizoen is er 
voor veel geld een nieuw koelsysteem aangelegd en nu 
wil Alkmaar Sport zoveel mogelijk geld besparen op de 
energierekening en de ijsverzorging. Dat is zinvol, maar 
alleen als de deur van de koelkast dichtgehouden wordt. 
Het moderne klimaat zorgt voor te wisselvallig weer, 
slechte ijscondities en enorme stookkosten. Wie pre-
tendeert de baan van de toekomst te zijn en leuk doet 
voor het milieu door het dak vol te plempen met 
zonnepanelen komt er niet mee weg een openluchtbaan 
te willen runnen. 
2. De sportverenigingen in de regio moeten meer gaan 
samenwerken en meer met hun tijd meegaan. Clubjes en 
besturen zijn teveel binnen hun eigen kringetje bezig 
terwijl iedereen met dezelfde problematiek te kampen 
heeft. De moderne sportbeleving bij de jeugd is heel 
anders dan vroeger; de heilige huisjes moeten omver en 
stoffige tradities moeten de deur uit. 
3. Het internationale hardschaatsen moet stoppen met 
proberen allemaal doldwaze vernieuwingen in te 
voeren. Het maakt niet uit welk onderdeel de ISU ook 
denkt toe te moeten voegen, voor mijn part het gemengd 
paarrijden inclusief schansspringen op het rechte eind: 
de Nederlanders gaan toch wel winnen. We zijn nu 
eenmaal het meest schaatsgekke land dat er is. Bij andere 

margesporten zie je dat ook: niemand maakt zich druk 
dat er geen Bahreinen meedoen met de reuzenslalom in 
Kitzbühel. Gewoon terug naar de klassieke nummers en 
wie drie van de vier onderdelen wint op het WK all-
round wordt kampioen. 
Dat zijn zo wat persoonlijke gedachten en daar kun je het 
mee eens zijn of niet, maar er zijn ook nog wat discussies 
gaande binnen het bestuur. We zijn nu nog met vier 
man, maar na dit boekjaar gaat Rob van Andel ermee 
stoppen. Rob heeft zich jarenlang ingezet voor de club 
en doet dat nog steeds als looptrainer op woensdag. We 
zien hem dan ook niet graag vertrekken, maar dat is 
uiteindelijk een persoonlijke keuze en dat respecteren 
we natuurlijk. We zijn dankbaar voor de inzet die hij 
getoond heeft en we vinden dat een voorbeeld voor 
anderen. 
Zonder kapitein kan een schip niet varen en zonder 
bestuur kan een club niet vooruit. We blijven straks met 
drie man achter, allen van goede wil maar ook met 
drukke banen en drukke levens. We zien dat er in deze 
tijden vernieuwingen nodig zijn om met de club een 
duurzame koers te vinden die ook de volgende 
generaties kansen biedt om lekker met elkaar te sporten. 
Maar zonder versterking in het bestuur kunnen we 
eigenlijk alleen maar hopen de boel op de oude voet 
draaiende te houden en dat gaan we geen jaren meer 
volhouden. 
Nou wil ik ook geen al te somber toekomstbeeld 
schetsen maar het zijn zo van die gedachten die door 
mijn hoofd schieten. Laat ik afronden met een meer 
positief voorstel: ooit zijn we ontstaan uit twee 
verenigingen die beide in 1970 zijn opgericht. We 
hebben dus in 2020 een jubileumjaar, we bestaan dan 50 
jaar! Om dat te vieren moet er natuurlijk een feestje 
komen, en daar is een feestcommissie voor nodig. Vorige 
keer ontstond deze commissie als het ware vanzelf 
vanuit een groep leden, en dat zou ik nu ook weer het 
leukste vinden. Als jullie als groep met een leuk plan 
komen, zorgen wij als bestuur wel dat er geld 
beschikbaar wordt gemaakt. 
Dennis van Dok

 
Sebastiaan kijkt het WK Sprint in Thialf  
Dat zou je ook eens moeten doen 
Haastig was ik op zoek naar iets van oranje op de 
ochtend van de 2e dag van het WK Sprint in Thialf. 
Vroeger had ik een oranje polo die ik altijd aan deed op 
de dagen dat ik wilde uitdragen dat ik Nederlander ben. 
Deze polo heb ik in ieder geval een keer gedragen tijdens 
het WK Allround wat ongeveer 10 jaar geleden in Thialf 
werd georganiseerd. Een jonge Sven Kramer reed een 
tien kilometer en ik herinner mij nog goed hoe de golf 
van geluid door het stadion ging. Deze oranje polo heb 
ik al een tijdje niet meer maar ik vond nog ergens een 

oranje strikje. Dat leek mij een goed idee want zo was ik 
in ieder geval sjieker dan zo’n irritante schaatsfan met 
oranje boa’s en rare mutsen met onduidelijke speldjes 
erop. Enfin, goedgemutst ging ik richting Thialf en daar 
vielen natuurlijk een aantal zaken op. Hier een Top 5 van 
Dingen Die Je Als Tv Kijker Helemaal Niet Ziet of Voelt: 
 
De irritante mede-schaatsfans 
Schaatsen kijken vanaf de bank is eigenlijk altijd 
hartstikke relaxed. Ideaal gezien kijk je alleen, of 
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hoogstens met wat familieleden / vrienden die er ook 
verstand van hebben en die in ieder geval niet ‘aan het 
wachten zijn tot er iemand valt’. In het stadion kijk je 
naar diezelfde schaatswedstrijd met nog ongeveer 9999 
andere mensen. 9990 van deze mensen vertonen 
doorgaans irritant gedrag.  
 

 
 
Dit begint eigenlijk al met het feit dat er op de sta-tribune 
geen vaste plekken zijn en dus iedereen maar een beetje 
ergens gaat staan in de hoop dat er niet nog meer mensen 
komen en dat je lekker ontspannen naar de wedstrijd 
kan kijken maar in werkelijkheid komen er op het laatste 
moment nog 40 mensen op ‘jouw’ plek staan en zodra 
het startschot klinkt zie je ineens alleen nog maar dat de 
persoon voor je wel heel erg veel nekhaar heeft en verder 
niks.  
 
Geluidsgolf 
Gelukkig hoef je eigenlijk niet eens te zien wat er op het 
ijs gebeurt want je hoort het toch wel. Blijkbaar gaan er 
alleen maar schaatskenners naar zo’n wedstrijd want 
elke goede opening werd luidkeels beloont met een 
verwonderende ‘oh!’ en elke spannende kruising werd 
meegeleefd met een ‘oeh!’. Als de omroeper de zaal 
vertelde dat een Duitse schaatsster haar laatste wedstrijd 
ging rijden dan ging zelfs de zit-tribune staan en gaven 
al die 9999 mensen haar een hartelijk applaus en raakte 
ik zelfs heel eventjes geëmotioneerd. Zodra een 
Nederlandse schaatser voorbij schaatste dan ging het 
dak er bijna af (ja, zélfs bij Sanneke de Neeling) en ook 
die ene Argentijnse vrouw verdiende een groot applaus 
van de aanwezigen. Hier kan het voetbal nog wat van 
leren, dacht ik toen.    
 
 
 
 

De Poepruimer 
Nu heb ik de uitzending natuurlijk niet op TV gezien 
maar ik hoop van harte dat deze beste Poepruimer in 
beeld is gebracht door de NOS. Want zoals u misschien 
wel heeft gezien werden de kampioenen gehuldigd en 
mochten ze zelf een rondje rijden in een koets over het 
ijs. Die koets werd getrokken door skitterende paarden 
(waarschijnlijk uit de stal van Paardtoinette de Jong) en 
die ramden die hoeven lekker in dat skitterende ijs en 
dat was blijkbaar geen probleem maar poep op het ijs 
vond de organisatie wél een probleem want achter die 
koets schaatste dus een man met een soort stoffer en blik 
om de mogelijke kak van de paarden te verzamelen. Ja 
beste mensen, en dáárom raad ik u van harte aan om ook 
eens zo’n wedstrijd te bezoeken.  
 
De cameraman 
Ook zoiets waar je in je leven maar een paar keer aan 
denkt: er staat dus een persoon achter de meeste 
camera’s wat jij op je tv te zien krijgt. In mijn geval stond 
ik precies achter zo’n cameraman en het voelde alsof ik 
eindelijk mijn penvriend in het echt zag waar ik al jaren 
brieven naar schrijf. Daar stond ie: lekker te turen door 
z’n mega camera en proberen om precies goed mee te 
draaien met de schaatsers in de bocht. Ik betrapte hem 
erop dat als Jutta Leerdam voorbij gleed zijn camera 
maar wat graag volgde. In de dweilpauze was het tijd 
om eens lekker in het publiek te zoeken naar van die 
domme tutten met oranje boa’s en sukkels met oranje 
strikjes maar stiekem was hij met z’n hoofd al bij de 1000 
meter van Jutta Leerdam want dan kon hij haar lekker 1 
minuut en 15 seconden legaal achtervolgen met z’n grote 
stoere camera.  
 
De pijnlijke benen en rug en voeten en stembanden 
Man, man, man. Dat zie je ook niet op tv he, al die 
toeschouwers die daar al uren staan te staan en van 
ellende maar wat te drinken en te eten halen in de 
dweilpauze om maar even een wandelingetje te hebben. 
Op een gegeven moment weet je niet meer of je nou juist 
heel lang op je linkerbeen hebt gestaan of juist op je 
rechterbeen en vervolgens betrap je jezelf op extra hard 
aanmoedigen in de hoop dat ze sneller gaan schaatsen 
zodat jij sneller in de auto weer terug zit naar huis. Maar 
toch ook: volgende keer ga ik weer. Mét m’n oranje 
strikje.  
Sebastiaan Mc Kay 
 
 

Deadline voor het inleveren van kopij 
Dinsdag 19 maart 2019 (Let op: dit is een gewijzigde datum) 
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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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                     Looppagina 
 
 
 
Taartloop  
Zondag 27 januari 2019. 
Twee weken voor de Groet uit Schoorl Run de taartloop 
om in de stemming te komen en om het parcours te ver-
kennen.  
Iedereen wist het lang van te voren, maar toch hadden 
een aantal lopers toch wat anders en namen niet deel. 
Maar na de loop van vanmorgen is het zeer duidelijk. 
Volgend jaar zijn ze er wel. Helaas een paar geblesseer-
den. 
Voor de foto van Gerard Becker waren er 18 lopers.  

 
’s Morgens om 7 uur goot het van de lucht en de lucht 
was erg grijs. Toch wisten de lopers de Slotlaan weer te 
vinden naar Monique en Michiel Beeldman. 
Om 9 uur was het droog naar de Sanderij voor het 
rekken en strekken. Toen begon de loop, via Groet door 
de Harry Kuitenweg en weer terug. De Zeeweg op en 
Gerard had een mooi plekje zodat de houtstapels op de 
foto staan. (zie foto op de voorpagina) 
Bij de Mariaweg een afsplitsing, liepen ons tegemoet op 
de Van Steinweg. De volgende afsplitsing was de 
Zeeweg. Toen liep de helft de volledige ronde en de 
andere helft ging via de Zeeweg terug. 
Na Schoorl aan Zee was er een kopgroep die mooi bij 
elkaar bleef en een klein peloton die op eigen schema 
liep. De waren om 11 uur bij de Groeterkerk. 
Om 11.15 uur was iedereen binnen voor de koffie en 
taart. 
Alles is er nu aan gedaan voor 10 februari. 
Klaas Tillema. 
 
 
 
 

Jeske 
Jeske heeft op 26 januari meegedaan aan de korte cross 
bij het NSK cross in Amsterdam. Ze heeft op de 2.5 km 
een 5e plaats behaald in 11.08 minuten. 
Op 24 februari heeft zij meegedaan aan het NK cross. Zij 
is 30e geworden in een tijd van 12.32 over 2500 meter. 
Het was een zwaar parcours met veel heuvels en mul 
zand. 
 
42e Groet uit Schoorl Run  
Zondag 10 februari 2019 
Vanaf de mooie zomer van 2018 weer vele trainingsuren 
gemaakt in het Schoorlse natuurgebied. En 
deelgenomen aan wedstrijden, zoals de halve van Texel, 
10 km van Katwijk, rondje Bergen, 3 Schoorlse boslopen, 
Midwinterloop Egmond-Binnen, de Kerstloop 2018 
Bergen en de halve van Egmond aan Zee. 
En twee weken daarna de Taartloop, dan is het 2019. 
En op zondag, 10 februari 2019 de GUS, Groet uit Schoorl 
Run over 1.500 meter voor de kinderen, 21,1 km, 30 km 
en de NK 10 km over de weg. 
Op zaterdag was het mooi weer met een stevige wind uit 
het zuid-westen, ook goed!!!! 
Op de zondag was het zoals gebruikelijk weer een 
drukte van belang in Schoorl met als episch centrum 
Dorpscentrum De Blinkerd. Een gedeelte van de 
Schoorlse lopers was door Ekoplaza uitgenodigd om 
deel te nemen in het businessteam.  

 
Zij konden zich melden op het sportveld van Duinrand 
S waar de mannen van de Lions een mooie tent hadden 
opgezet. Maar Duinrand S had op tijd geregeld dat er 
een noodkantine geplaatst werd vanwege de zeer 
vervelende brand aan het begin van het jaar in de keuken 
en in de kantine. 
Maar het weer: heel bijzonder, 6 à 7 graden, lichte 
neerslag en geen wind en dat in februari (voor de 
liefhebbers: 40 jaar geleden was het heel anders, is er 
toen wel gelopen????). 
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11.00 uur start en het begon gelijk te regenen. Voorweg 
en gelijk het Dennenlaantje in richting de korenmolen 
Kijkduin, dan over de Heereweg naar Groet, de eerste 
kilometers zitten erop. Inmiddels was het droog en de 
lopers kregen het alweer warm. Het rondje kunnen we 
wel dromen, anders is de grote stapels bomen langs de 
Zeeweg en de Julianalaan. 
Inderdaad tussen SaZ en Hargen geen wind. Zit je weer 
op 17 km en verwacht je een mooi vlak stuk naar de 
finish. Dan blijkt weer dat in Schoorl en Groet niets recht 
is dus weer veel vals plat. 
Bij de finish een hoop publiek en lawaai. 
Mooi gelopen onder uitstekende omstandigheden. 
Goede verzorging door de Lions-Ekoplaza. 
De 3 teams op de 21,1 km werden 4e, 5e en 34ste. 
De 3 teams op de 10 km werden 5e, 8e en 11e. 
Goed gelopen allemaal. 
s’ Middags de NK 10 km gezien, dat was in één woord: 
PRACHTIG. 
Een zeer goed verlopen 42e GUS. 
Klaas Tillema. 
 
Uitslagen leden: 
Halve marathon 2019 2018 2017 2016 
Sander Kaandorp 1.40.22 44.06 46.15 46.17 
Dick Molenaar 1.51.45 1.58.44 1.50.33 2.00.55 
Klaas Tillema 1.52.44 1.49.57 dnf 1.45.51 
Rob van Andel 1.57.59 1.53.48 1.53.07 1.47.31 
Margreet Ruis 2.02.36 1.59.37 2.05.21  
Nico Ruis 2.02.36 1.59.37 1.41.24 2.00.51 
Gerard Pater 2.02.48 2.03.19 2.05.21  
Marcella Krijgsman 2.24.11 59.04 57.56 58.57 

 

 

 
Jeske tijdens de 10km 
10 km     
Jeske Hoogeboom 45.47 47.27 44.17 44.26 
Jolanda Grimbergen 51.07    
Jim van Elst 55.12    
Linda Kager 57.35    
Annelies Schoonewil 59.05    
Jaap Bootsma 63.38 61.43 59.01 60.10 

 
Kalender 2018-2019. 
Zondag, 31 maart 2019: Zandvoort Circuit Run 
Zondag, 7 april Brijderloop Alkmaar. 
Maandag, Tweede Paasdag, 22 april 2019. Paasloop 
Bergen, 6,10,15 km.(Nieuw) 
Maandag, Tweede Paasdag, 22 april 2019. 
Paaspolderloop Nieuwe Niedorp. 
Zondag, 19 mei. Cityrun Schagen. 
Woensdag, 29 mei. Cityrun Alkmaar. 
 

 
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. 
Ik heb het weer overleefd! Het NK Masters. Niet dat ik 
daar zelf deelnemer van ben geweest, maar mede in de 
organisatie zat. Een mooi evenement onder goede 
omstandigheden; misschien wat te warm overdag maar 
een gunstig windje en goed ijs en zodoende 5 nieuwe 
baanrecords.  
Er is enkel een groot nadeel aan dit soort wedstrijden en 
dat is de duur. Op een weekend van 48 uur de helft op 
of langs de ijsbaan aanwezig zijn is best een hele opgave 
en er waren mensen die nog dik boven de 24 uur uit 
kwamen en dan spreek ik enkel van het weekend zelf. 
Aan voorbereidingen zitten nog zeker 24 uur meer aan 
vast voor het OC (Organisatie Comité)  

Nu mogen we ons op Alkmaar gelukkig prijzen met een 
soepel en goed ingewerkte groep, maar waar ook de 
leeftijd langzaam aan mee gaat tellen; m.a.w. we zoeken 
jonge enthousiaste schaatsgekken die te zijner tijd de 
plekken op gaan vullen in het OC. 
Waar bestaat dit OC uit en wat doet men is dan een niet 
onbelangrijke vraag. Ik zet dit even op een rijtje: 
Voorzitter OC 
Secretaris OC 
Budgetbeheerder OC 
Logistieke zaken 
Verzorging 
Wedstrijd coördinator/ secretaris 
Assist. Wedstrijd coördinator 
Jury coördinator verenigingen 
Vantage & systeembeheer. 
Je ziet 8 mensen totaal om dit te organiseren, maar om 
het te laten draaien zijn er nog velen meer nodig: 
6 klokkers; 2 EHBO’ers; 4 bochten commissarissen; 2 
lijncommissarissen; 1 kruispuntcommissaris;1 commis-
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saris van vertrek; 1 commissaris van aankomst; 6 mensen 
voor de blokjes; 1 valse start commissaris; 1 speaker, 1 
tijdschrijver; 1 ET bediening; 1 Vantage beheerder; 1 chef 
jurykamer; 1 voor het ronde bord; 2 mensen voor de 
catering; 2 mensen voor het kopiëren en 2 mensen voor 
de infobalie; 1 wedstrijdleider en 1 ceremoniemeester. 38 
mensen in totaal voor 1 blok wedstrijd en dit weekend 
waren er 4 blokken nodig dus zou je op 150 vrijwilligers 
uitkomen. Nu zijn er gelukkig veel liefhebbers die 
meerdere blokken mee doen, maar al met al toch zo’n 85 
personen in de weer voor dit evenement vanuit de 
SFAlkmaar want ook vanuit de KNSB heeft men nog de 
nodige mensen aangeleverd: 
4 scheidsrechters; 2 starters; een waarnemer voor de 
scheidsrechter en een waarnemer vanuit het sectie-
bestuur. 
Deze laatste groep komt vaak niet uit de omgeving dus 
daar moet een hotel voor worden verzorgd. 
Dat is dus een taak voor het OC net als het invullen van 
de benodigde taken vanuit de verenigingen. 
Wat voor kopzorgen zijn er verder. Daar zijn ettelijke 
vergaderingen aan vooraf gegaan voordat alles redelijk 
op zijn plaats valt. 
Ik noem een aantal zaken die aan de orde zijn gekomen: 
Het regelen van een kopieermachine; het regelen van 
ruimte voor scheidsrechters en voor de catering; het 
leggen van een dataverbinding naar de Time Out locatie; 
baan en klokken certificaat; de vlaggen voor de 
ceremonie met bijbehorende vlaggenmast (van de 

wielerbaan); portofoons tbv communicatie met Alkmaar 
Sport (ijsmeesters), EHBO en balie; Persberichten via 
schaatsen.nl; Wat is er nodig voor de verzorging?; 
Hoeveel prijzen cq bloemen moeten er zijn?; Wat voor 
presentje voor de vrijwilligers?; en zo zijn er nog een 
groot aantal dingen die doorgenomen moeten worden. 
Nu wordt er vanuit de KNSB een budget ter beschikking 
gesteld voor dit soort wedstrijden; Hiervan moet dus 
alles betaald worden ook de ijsuren, wat al een flinke 
post oplevert want op beide dagen is er ijs gehuurd van 
13:00 tot 23:00. Verder de catering en niet in het minst de 
bloemen. In het verleden hebben we wel eens een NK 
junioren gehad en dan had men een 60 tal boeketten 
nodig welke tegen een redelijk tarief kon worden 
ingekocht. Nu was het aantal uit te reiken prijzen 225 
(allround en afstanden voor 15 categorieën) bijna 4 x 
boven het budget. Door het zoeken van sponsoren is het 
gelukt om dit binnen het budget te houden. Een bloemen 
kweker schonk 120 bossen Chrysanten, Deen had 120 
suikerbroden in de aanbieding en de presentjes voor de 
vrijwilligers konden voor een leuk prijsje worden 
verkregen. 
De wedstrijd zelf is bijna perfect verlopen ( een klein 
dipje bij de loting van de 5000 m.) en weer een mooie 
ervaring voor misschien weer een NK volgend seizoen. 
Met dank aan alle vrijwilligers (waarvan vele van 
Chronos) en het OC 
Joop van Dok 

 
 
Tussenstand clubkampioenschap. 
Daar er de afgelopen periode geen clubwedstrijden zijn 
verreden is er ook geen verandering in de stand. Ter 

herinnering geef ik toch nog even de tussenstand 
voordat we de laatste wedstrijd ingaan. 
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 
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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         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 

 
De Progressiebokaal 
Was er de vorige periode weinig te vermelden, des te 
meer is er in de afgelopen weken gebeurd. Niet in de 
laatste plaats natuurlijk door de wedstrijd in 
Heerenveen, maar ook door zeer gunstige omstan-
digheden op de Volharding Bokaal. 
Niet zozeer het aantal op de lijst, maar wel het aantal 
procenten is omhoog gegaan. 
Beginnen we even in Heerenveen. Met drie PR’s deed 
Frank zeer goede zaken (voor het eerst onder de minuut 
op de 500 m.) en kwam op een tweede plaats te staan met 
slecht een fractie van een procent achter Dan. Verder 
reden Elianne en Jeske heel veel seconden van hun 3000 
m. tijd af, waarbij Jeske verzuimde in de laatste ronde 
onder de 5 minuten te duiken. Jim slechtte ook een grens 
en wel op de 1000 m. Rob reed een mooie 1500 m. in een 
nieuw PR. Jeske reed een heel brok van haar 700 m. tijd 
af en Jim een klein beetje op de 300. 
Bij de Volharding Bokaal ging het niet met tiende 
secondes maar met hele secondes en af en toe een 
handvol. 
Mats was de eerst met bijna 4 seconden, gevolgd door 
Digna met 6 seconden. Frank scherpte zijn Heeren-
veentijd nog met een paar tienden aan en zonder een 

nare wissel was dit zeker meer geweest. Bij de dames 
reed Jip een PR. Op de tweede pupillen jongens 500 m. 
reed Dan verbluffend onder de minuut met een opening 
van 13.42. Dat was dus 10 seconden eraf. Daarna de 
beurt aan Isabella; ook 10 seconden eraf. Toen waren de 
PR’s op. Op de uitslagen van de VB staan wel 2 PR’s van 
Dennis en dan is misschien in zijn tweede jeugd wel 
correct, maar mijn programma hanteert nog zijn echte 
snelste tijden dus geen progressie in die zin. 
Rob reed op het NK masters nog een PR op de 5000 m. 
en krikte daarmee zijn totaal nog wat omhoog. 
Al met al na dit geweld een heel andere lijst al zijn het 
nog steeds dezelfde namen. 
Frank dacht even tweede te staan, maar moet nu 
genoegen nemen met een vijfde stek. Dan heeft een flink 
gat geslagen met Digna en al op twee afstanden de 30% 
overschreden. Vlak daar achter Isabella en Mats die van 
plaats wisselden. 
Grootste stijger van niets naar plaats 8 is Jeske. 
Er is nog 1 clubwedstrijd en voor een enkeling nog een 
supersprint wedstrijd; het blijft toch nog een beetje 
spannend. 
Joop van Dok 

 
 
Stand progressiebokaal 

      100 m 300 m 500 m 700 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m gem. 
1 Dan Nastas HPC 34,36 20,16 32,01           28,84 
2 Digna Joosse DPD 24,23 23,62 20,91           22,92 
3 Isabella Molenaar Vrieling DPC 28,45 8,65 27,41           21,50 
4 Mats Verschoor HPD 18,22 24,03 18,03           20,09 
5 Frank Bouman HPC 7,75 37,11 28,74           18,40 
6 Floris Hink HPC 18,05 12,83             10,29 
7 Tygo de Lange HPD 13,73 15,39             9,71 
8 Jeske Hoogeboom DN4       27,95     13,22   5,88 
9 Rob Wartenhorst HV     4,22   13,40 7,66 0,00 3,44 5,74 

 



Dweilpauze 2018-2019 
 
 

Dweilpauze, blz.11  

10 Elianne Roorda DSA             24,41   4,88 
11 Jim van Elst HV 2,00 6,37     5,00 6,21     3,26 
12 Madelief de Lange DPB 0,97 2,18             1,05 
13 Jip van Elst DN2     1,23   1,78       1,00 
14 Richtje Taal DV 1,70   0,51           0,37 

 
De Volharding Bokaal  
De 41ste Volharding Bokaal is voor het eerst op zaterdag 
gehouden. Ook het aanvang tijdstip was met een uur 
verlaat, zodat het een late avond zou worden. 
Cees heeft heel wat tijd en telefoontjes moeten plegen 
om voor Chronos een volledige ploeg bij elkaar te 
krijgen; dat dit niet gelukt is blijft spijtig. Net als vorig 
jaar waren er vele categorieën onbezet bij ons; in totaal 
12 lege plaatsen en daar zijn geen punten te verdienen. 
Diegene die wel reden hebben er geen spijt van 
gekregen. De wind was gunstig en in het begin van de 
avond bleef de baan ook goed, na 19:00 werd het wat 
minder met het ijs en de wind werd ook wat 
wisselvalliger. Niettemin meer dan 120 PR’s en het 
aandeel van Chronos was met 9 heel goed te noemen en 
ook goed voor de Progressie Bokaal. 
Daar er zoveel afstanden geen punten zouden opleveren 
heeft Cees ervoor gekozen (met ons aller toestemming 
uiteraard) zoveel mogelijk mensen een afstand te laten 
rijden. 
Bij de heren pupillen dus op de eerste 500 Mats aan de 
start en met 1.04,77 ruim 3 sec onder zijn PR; dat dat 1 
puntje opleverde doet er niet toe.  
De tweede 500 m. mocht Dan rijden en die ging als een 
speer van start met een opening van 13.42 kwam hij op 
een eindtijd van 59,42 ruim 10 seconden onder zijn Pr en 
4 punten binnen gehaald. Klasse! 
Bij de dames pupillen op de eerste 500 m Digna met 
1.04,69 ruim 5 seconde onder haar oude PR en met een 
rondje onder de 50 sec. dus de snelheid komt erin. 4 
punten voor de club. 
De tweede 500 m. voor Isabella met een goede start maar 
een iets minder rondje naar toch een verbetering van 
ruim 10 sec. en 6 punten. 
De volgende categorie is de heren junioren C (500 en 
1000 m) en bij gebrek aan deelnemende junioren C wilde 
Frank wel eens proeven aan zo’n echte afstand.  
Op de 500 m. gelijk maar een opening van 14,0 en een 
rondje 44 waarbij hij bij het wisselen moest inhouden om 
de buitenbocht voor te laten gaan. Desondanks het pas 
gereden PR van Thialf werd verbeterd naar 58,02 en 7e 
tussen allemaal C-jongens. 
De 1000 m. dus nieuw voor Frank en hoewel min of meer 
even geoefend op donderdag is een wedstrijd toch 
anders. De coach had er vertrouwen in dat een tijd dik 
onder de 2 minuten mogelijk moet zijn maar het moet 
wel eerst gebeuren. Tot 700 m. ging het volgens plan 
(26,8 en 44,1) maar dan die val. Weg goede tijd, pak nat, 
Frank kwaad, toch nog zevende; maar wel zonde. 

Gelukkig komen er nog genoeg kansen en we weten nu 
dat hij dit aan kan. 
Nu een aantal onderdelen waar we er niet bij zijn: 
junioren C dames, heren en dames junioren B; heren en 
dames junioren A en Neosenioren heren. 
Bij de dames Neo’s wel een start en wel van Jip uit het 
verre Groningen. Op de 500 m. zowaar een PR in 45,92 
en een 5e plek. Op de 1500 m. toen de omstandigheden 
toch wat minder werden ook nog eens een val op de 
eerste 100 m. Uiteindelijk toch 5 punten bij de 6 van de 
500 m. 

 
De winnaar van de 500m Masters 
De heren senioren rijden zoals gebruikelijk 4 afstanden. 
Voor de 500 m. Sjouke in de baan met heel veel sterke 
concurrenten. Een beetje voorzichtig in de bochten naar 
een 8ste plek. 
Op de 1000 en 1500 m. Sebastiaan. Sterke mannen aan de 
start, maar met heel mooie tijden een derde en een 
tweede plaats goed voor totaal 17 punten. 
De 3000 m. gereserveerd voor Rob met in zijn hoofd het 
baanrecord voor masters. Helaas reed er nog een master 
mee me hetzelfde doel en die rijdt wekelijks heel hard in 
de marathonwedstrijden. Dennis Bloedjes slaagde in zijn 
missie maar Rob kon met opgeheven hoofd de derde 
plek veiligstellen. 
Elianne reed de 500 en 1000 m. bij de dames senioren; 
een keurige 48,81 en 1.41,67 leverden resp. 3 en 6 punten 
op. Bij de dames senioren 1500 m. kwam een invaller aan 
de start met schaatsbenen die al 2 jaar stil hadden 
gestaan dus daar viel niet veel van te verwachten. Met 
een ietwat oplopend schema verdiende ze toch 3 punten. 
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De laatste categorie is die van de masters waar Dennis 
de 500 en Fred de 1500 zouden rijden. Fred is echter even 
niet in goeden doen dus kwam de tweede afstand ook 
op het bordje van Dennis. Nu dat bordje werd helemaal 
vol geschept en leeggegeten. Op de 500 meter een goed 
opening en een rondje laag in de 30 was goed voor 42,12 
een PR (althans na de nieuwe metingen want de oude 
PR’s zijn uit het systeem verdwenen) in een tweede 
schaatsleven en bloemen voor de eerste plaats. 
 
Op de 1500 m. gebeurde er iets vreemds bij de start na 
de start van de rit van Dennis waardoor hij na een meter 
of 50 even in vertwijfeling was tussen stoppen en 
doorrijden. Het werd doorrijden maar de opening bleef 
achter bij de verwachtingen (29) maar het vervolg was  
 

 
goed met 32,1 33,6 en 45,1; opgeteld 2.09,87 en een PR en 
eerste plaats. Twee keer bloemen, twee keer tien punten. 
 
Aan het begin had ik een inschatting gemaakt van het 
aantal te behalen punten aan de hand van de PR’s op de 
startlijsten. Ik kwam tot 59 maar het zijn er uiteindelijk 
94 geworden en misschien dat de andere deelnemers 
minder hebben gepresteerd, maar de inzet van onze 
leden is uitstekend geweest. Dank hiervoor. 
Dat we uiteindelijk op de laatste plaats zijn geëindigd is 
niet verwonderlijk; een vierde plek op de progressielijst 
wel, al heb ik al eerder mijn bedenkingen over de 
gehanteerde methode geventileerd. Tenslotte twee keer 
bloemen en dat konden maar twee verenigingen beter 
doen (AYC en Noordkop) 
Joop van Dok 

 
Wedstrijduitslagen 
 
Wedstrijd GSSR Tjas, IJsstadion De Kardinge te Groningen, 
zondag 27 januari 2019: 
     500m.        punten 
Jip van Elst (DN2)   47.14        47.140 
 
Recordwedstrijd Chronos, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 
woensdag 30 januari 2019: 
     100m.     500m.        300m.    punten 
Frank Bouman (HPC)   14.21 (pr+cr)      58.35 (pr+cr)   35.57 (pr+cr)   37.734 
Mats Verschoor (HPD)   16.02     1:15.32              44.51    45.920 
 
     500m.     1000m.      300m.    punten 
Jim van Elst (H55)   1:00.19            1:59.94 (pr)     38.53 (pr)   184.376 
 
      500m.        3000m. 300m.    punten 
Elianne Roorda (DSA)    49.88        5:21.97 (pr+cr 31.91 (cr)   156.720 
 
       500m.        3000m.            700m.    punten 
Jeske Hoogeboom (DN4)    46.40         5:00.04 (pr+cr) 1:05.02 (pr+cr)   142.849 
 
     500m.    1000m.     punten 
Richtje Taal (D70)   1:08.54    2:16.60      136.840 
 
     500m.    1500m.     punten 
Rob Wartenhorst (H50)   42.63    2:05.00 (pr+cr)     84.296 
Cees Stoop (H70)   49.40    2:30.97      99.723 
 
     500m.    3000m.     punten 
Johan Jonker (H65)   51.95    5:10.01      103.618  
 
 
 
 
 
 
 



Dweilpauze 2018-2019 
 
 

Dweilpauze, blz.13  

Volhardingbokaal, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 9 februari 2019: 
     500m.        punten 
Sjouke Siersema (HSA)   45.50        45.500 
Dan Nastas (HPC)   59.42 (pr)       59.420 
Digna Joosse (DPD)   1:04.69 (pr+cr)       64.690 
Isabella Molenaar (DPC)  1:07.26 (pr)       67.260 
Mats Verschoor (HPD)   1:10.77 (pr)       70.770 
 
     1500m.        punten 
Meike Hoogeboom (DSA)  2:55.12        58.373 
 
     3000m.        punten 
Rob Wartenhorst (H50)   4:26.63        44.438 
 
     500m.  1000m.         punten 
Elianne Roorda (DSA)   48.81 (pr) 1:41.67         99.645 
Frank Bouman (HPC)   58.02 (pr+cr) 2:07.30 (pr+cr+mv)     121.670 
 
     500m.  1500m.      punten 
Dennis van Dok (H45)   42.12 (cr) 2:09.87      85.410 
Jip van Elst (DN2)   45.92 (pr+cr) 2:41.87 (mv)     99.876 
 
     1000m.  1500m.      punten 
Sebastiaan McKay (HSA)  1:22.60 (cr) 2:08.07      83.990 
 
N.K. Schaatsen voor Masters, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 16 februari 2019, 
     500m.  1500m.      punten 
Cees Stoop (H70)   51.19 (7e) 2:38.30 (6e)     103.956 
 
     500m.  3000m.      punten 
Rob Wartenhorst (H50)   42.63 (12e) 4:27.55 (5e)     87.221 
 
zondag 17 februari 2019, 
     1000m.  3000m.      totaal punten 
Cees Stoop (H70)   1:42.97 (6e) 5:44.43 (4e)     212.846 (4e) 
 
     1500m.  5000m.      totaal punten 
Rob Wartenhorst (H50)   2:07.53 (6e) 7:37.85 (4e)     175.516 (4e) 
 
     3000m.        punten 
Johan Jonker (H65)   5:22.01 (9e)       53.668 
 
Skeuveltoernooi, IJstadion Twente te Enschede, 
zaterdag 16 februari 2019, 
     500m.  1500m.      punten 
Jeske Hoogeboom (DN4)  47.17  2:33.50      98.336 
 
zondag 17 februari 2019, 
     500m.  1000m.      punten 
Jeske Hoogeboom (DN4)  47.60  1:35.74      95.470 
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Clubwedstrijd LUC Combinatie, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zondag 24 februari 2019, 
     100m.  500m.  700m.    punten 
Cees Stoop (H70)   13.60  51.02  1:11.06    135.680 
 
 
Marathon 
Alkmaar, IJsstadion De Meent 
 
Naam Datum Categorie Ronden Plaats 
Digna Joosse 19-01-2019 MPB Wed 7 3e  
Sophie Meedendorp 19-01-2019 MPB Wed 7 5e  
Ilse Molenaar 19-01-2019 MPB Wed 7 6e  
Demi van Drosthagen 19-01-2019 MPB Wed 7 7e  
Frank Bouman 19-01-2019 JPB Wed 7 3e  
David Meedendorp 19-01-2019 JPB Wed 7 8e  
Reber Tigli 19-01-2019 JPB Wed 7 9e  
Digna Joosse 19-01-2019 MPB Wed 8 2e  
Sophie Meedendorp 19-01-2019 MPB Wed 8 4e  
Ilse Molenaar 19-01-2019 MPB Wed 8 5e  
Demi van Drosthagen 19-01-2019 MPB Wed 8 7e  
Frank Bouman 19-01-2019 JPB Wed 8 3e  
Reber Tigli 19-01-2019 JPB Wed 8 8e  
David Meedendorp 19-01-2019 JPB Wed 8 9e  
Rob Wartenhorst 25-01-2019 M1 68 r 3e  
Joop Krom 25-01-2019 M3 30 r 4e  
Jos van Andel 25-01-2019 M3 30 r 10e  
Lex Pannekoek 25-01-2019 M3 30 r 11e  
Jeske Hoogeboom 25-01-2019 D2 20 r 3e  
Richtje Taal 25-01-2019 D2 20 r 9e  
Reinier Schoen 01-02-2019 M3 30 r 1e  
Jos van Andel 01-02-2019 M3 30 r 8e  
Richtje Taal 01-02-2019 D2 20 r 6e  
Rob Wartenhorst 08-02-2019 M1 33 r 1e  
Reinier Schoen 15-02-2019 M3 30 r 3e  
Lex Pannekoek 15-02-2019 M3 30 r 10e  
Jos van Andel 15-02-2019 M3 30 r 11e  
Richtje Taal 15-02-2019 D2 21 r 7e  
 
Marathon 
Topdivisie 
 
Naam Datum IJsbaan Ronden Plaats 
Marcel van Ham 19-01-2019 Amsterdam 125 r 13e  
Marcel van Ham 24-01-2019 Weissensee 80 km 4e  
Marcel van Ham 26-01-2019 Weissensee 150 km 13e  
Marcel van Ham 28-01-2019 Weissensee 60 km 63e  
Marcel van Ham 30-01-2019 Weissensee 200 km 12e  
Marcel van Ham 09-02-2019 Enschede 125 r 44e  
Marcel van Ham 16-02-2019 Dronten 125 r 14e  
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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 
 

 
 

 
 

 


