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Redactie 
Tot op heden verscheen de Dweilpauze op papier. Aan de papieren versie is nu een 
einde gekomen. Dit is de eerste digitale versie. Hoewel ik liever  het blad op papier 
lees, begrijp ik heel goed dat het in deze digitale tijd steeds moeilijker wordt om dat 
vol te houden. In het “Voorwoord” van Dennis wordt hier ook aandacht aan 
besteed. Bij mijn zoektocht naar clubbladen op internet bemerkte ik dat er nog 
weinig verenigingen zijn die een clubblad hebben en als deze er is, is deze meestal 
alleen digitaal. 
De vertrouwde vormgeving van de Dweilpauze is hetzelfde gebleven. Even heb ik 
overwogen om voor een andere opmaak te kiezen, maar het ontbrak mij aan 
creatieve ideeën. Als er leden zijn die hier wel ideeën over hebben hoor ik dat 
graag.   
Wat ook hetzelfde is gebleven, zijn de vaste artikelen, zoals De Doorloper, Een slag 
in de lucht (ingaande het decembernummer),Kanttekeningen en  Het Loopjournaal 
met verslagen en eindtijden.  Ook de tijden die de schaatsers hebben verreden, 
worden weer vermeld. 
Deze keer staan er ook vele eenmalige artikelen in. Wat mij opviel, is dat deze 
artikelen veel over de jeugd gingen. Er zijn volgens mij nu veel meer jeugdleden 
dan vorige jaren. Ook bij de wedstrijden zie ik veel meer jeugd. Er zijn binnen de 
vereniging ook heel veel mensen zeer actief bezig om de jeugd  goed te begeleiden.  
 Wat wel verandert, is het aantal pagina’s. Dit was steeds een viervoud. Het had te 
maken met degene die de Dweilpauze drukte. Het aantal pagina’s is nu afhankelijk 
van de hoeveelheid kopij die er binnenkomt. We hopen op veel kopij, er is altijd 
plaats. 
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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Voorwoord 
Langs lijnen van geleidelijkheid 
Nee, dit is géén boekverslag over het werk van 
Couperus, maar ik vind de term zo mooi dat ik ze graag 
gebruik. 
Veel van ons leven trekt geleidelijk voorbij, soms zo 
rustig dat we verandering amper bemerken. Alleen 
plotselinge, schokkende veranderingen eisen onze 
aandacht. 
Misschien is het schokkend voor u als lezer dat deze 
Dweilpauze niet meer op papier verschijnt, maar nog 
slechts als digitaal document. Het is iets wat ik als oud-
redacteur lang heb tegengehouden, omdat ik houd van 
het tastbare van een clubblad. Iets wat je op de salontafel 
kunt leggen en af en toe kunt doorbladeren zonder eerst 
een elektronisch gereedschap te moeten aanslingeren, 
waarbij je natuurlijk verstrikt raakt in het wereldwijde 
web van sociale media en je helemaal vergeet wat je 
eigenlijk wilde doen. 

De vooruitgang laat zich echter niet tegenhouden; het 
werd steeds lastiger om de blaadjes te verspreiden 
omdat iedereen zo verspreid woont. Via de trainers 
uitdelen werkte op zich wel, maar leidde gemakkelijk tot 
een vertraging van een week en tegen de kerstvakantie 
zelfs tot de situatie dat het kerstnummer pas in januari 
bij de meeste leden was. Het grote voordeel 
van digitaal is dat het blad actueler is en direct bij 
iedereen tegelijk in de elektronische brievenbus valt. 
Mijn grootste zorg hierover is echter dat we nu moeten 
opboksen tegen de andere elektronische aandacht-
trekkers, en dat sommigen het blad niet meer zullen 
lezen waar ze dat voorheen nog wel deden. Laten we er 
mijn zijn allen voor zorgen dat het blad de moeite waard 
blijft, door te blijven schrijven! 
 Dennis van Dok 

 
De Doorloper 
Het is vandaag inmiddels 10 november 2019, de Meent 
is al weer bijna een maand open, maar we hebben nog 
maar twee wedstrijden gehad om over te kunnen 
uitweiden.  De boosdoeners zijn bij iedereen inmiddels 
wel bekend: de ligging redelijk dicht bij de kust en de 
alsmaar toenemende (zuidwesten) wind in combinatie 
met de vele en heftige regenbuien. Je zou zeggen, geheel 
overdekken die baan, maar ja, dat zal een behoorlijk 
kostenplaatje zijn, dus zullen we ons voorlopig nog met 
de huidige situatie moeten behelpen. 
De pupillen hadden hun eerste wedstrijd op zaterdag 19 
oktober onder nog redelijke omstandigheden. Bij deze 
wedstrijd viel het eerste nieuwe clubrecord van dit 
seizoen te vermelden: Frank Bouman noteerde een tijd 
van 37.18 op de 300 meter, wel geen persoonlijk record 
voor hem, maar wel een clubrecord voor hem als B-
pupil. Bij deze  wedstrijden werden er verder heel wat 
persoonlijke records verbeterd, er is dus van de zomer 
goed getraind bij Richtje in de duinen en inmiddels ook 
al weer op het ijs bij Victor en Joop. 
Lisa, Floris en Joep reden alle drie twee persoonlijke 
records en Sienna, Yenthe, Dan en Mats ieder één 
persoonlijk record. Waarschijnlijk vonden Sienna en Dan 
dat het ijs niet helemaal goed gedweild was, want ze 
gingen beiden nog even voor dweilmachine spelen, 
volgende keer staan blijven hoor! 
De tweede wedstrijd vond gisteren 9 november plaats, te 
weten de eerste clubwedstrijd.  Bij deze wedstrijd 
werden er 4 clubrecords gereden: bij de E/F pupillen 
door Yenthe op de 100 en 300 meter, bij de C/D pupillen 
Joep op de 100 meter en bij de A/B pupillen Frank op de 

300 meter. Verder reden Sienna en Ilse beiden drie P.R's, 
Lisa, Yenthe, Frank, Joep en Mats reden twee P.R.'s en 
ten slotte Tygo en Dan ieder één P.R. Net als bij de vorige 
wedstrijd werd er weer tweemaal voor dweilmachine 
gespeeld, deze keer waren het Tygo en Joep, voortaan 
staan blijven hoor, mannen. Heel vervelend was het voor 
Lisa, die volgens de starter te laat klaar stond bij de start, 
heel jammer want ze was in goede vorm, getuige haar 
twee P.R.'s. Bij de oudere rijders viel er helaas geen P.R. 
of clubrecord te vermelden, maar op zaterdag 7 decem-
ber staat Heerenveen voor ons op het programma, daar 
zal het voor hen echt los gaan. Tussendoor reed Jip nog 
een wedstrijd in Groningen en Rob een wedstrijd in 
Leeuwarden, helaas zonder enig record. 
Wat kan er de komende weken nog gereden worden, 
waarvoor we ons kunnen inschrijven. Allereerst twee 
wedstrijden om SFA Cup op zaterdag 16 november a.s., 
eerst voor de pupillen om 18.45 uur en vervolgens voor 
junioren tot en met masters om 20.15 uur. De volgende 
dag, zondag 17 november, is het al weer raak, want dan 
hebben we van 18.00 tot 20.00 uur onze tweede 
clubwedstrijd. Vervolgens komt zaterdag 23 november 
aan de beurt, op die dag organiseert Chronos voor de 
eerste maal een pupillen toernooi, waarbij veel clubs van 
andere banen dan De Meent zijn uitgenodigd: Hoorn, 
Amsterdam, Haarlem, Heerenveen en Leeuwarden. 
Deze invitatiewedstrijd begint om 18.45 uur, de 
uitnodiging voor onze eigen pupillen krijgen jullie nog. 
Broertjes, zusjes, papa's, mama's opa's en oma's komt 
allen kijken want het wordt heel gezellig en druk langs 
de baan. Voor de pupillen houdt het dan nog niet op,  
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want op zaterdag 30 november kunnen ze om 18.45 uur 
al weer aan de start staan. Meld je toch vooral aan voor 
deze wedstrijden, want er is geen betere training dan een  
 

 
wedstrijd. Tussendoor is er op zondag 24 november ook 
nog een categoriewedstrijd, welke categorie is mij nu 
nog niet bekend, maar houdt het in de gaten.   
Cees Stoop.                                            

 
Deadlines 
Dinsdag 17 december 2019 
Dinsdag 21 januari 2020 
Dinsdag 18 februari 2020 
Dinsdag 24 maart 2020 
 
Pupillen trainingsweekend 2 & 3 november 
Zaterdag 2 november vertrokken wij met 12 pupillen, 4 
trainers en 2 reserve trainers richting Friesland.  
We hadden een druk trainingsprogramma voor de 
boeg. ’s Morgens 10 uur trainen tijdens het pupillenuur 
in  
Thialf, ’s middags hopelijk naar de Elfstendenhal in 
Leeuwarden en zondagmorgen nog een training in de 
Elfstedenhal. 

 
In aanloop naar het schaatsweekend had de Elfstedenhal 
te maken met technische problemen. De ijsbaan was al 
dagen gesloten en naar alternatieven werd gekeken. Een 
aantal pupillen (Dan en Mats) zijn zelfs vrijdags voor het 
kamp nog op de Meent gaan schaatsen, om voldoende 
ijstijd te krijgen. Gelukkig waren de problemen op tijd 
opgelost. 
In de auto’s was de sfeer meteen al goed. Alle liedjes op 
de radio werden meegezongen. In Thialf begonnen de 
pupillen met een stevige warming-up. Na de 
dweilpauze zijn de pupillen het bijna perfecte ijs opge-
gaan. Dit weekend vonden ook de wereldbeker-
kwalificaties plaats in Thialf, dus veel betere omstan-
digheden kun je niet hebben. De schaatsers voelden zich 
meteen thuis en scheerden over het ijs. Heel serieus 
werden alle oefeningen uitgevoerd. 
Het uurtje vloog voorbij en langzaam kwamen de 
vedetten van het Nederlandse schaatsen zich melden in 
Thialf. Meteen na ons trainingsuurtje was er een 
gelegenheid voor de toppers om te wennen aan het ijs 
(de meesten waren na een paar rondjes al weer weg). We 
hadden geluk dat Patrick Roest en Kjeld Nuis redelijk 

ontspannen waren voor deze kwalificaties. Bijna 
iedereen is met ze op de foto gegaan en een aantal 
hebben zelfs het sportjournaal gehaald.  

 
Voor de kinderen en de begeleiders natuurlijk een 
onvergetelijke ervaring. Zeker toen Sven Kramer nog 
een paar rondjes voluit over Thialf reed.  
’s Middags hadden de kinderen een paar uur de tijd om 
bij te komen van de training, de jeugdherberg te 
verkennen en hun eigen bed op te maken. Aan het einde 
van de middag vertrokken we richting de Elfstedenhal. 
Hier hadden we ook weer een training op een K.N.S.B. 
uur. Het ijs was ook hier zeer goed, alleen in de hal was 
het ontzettend koud. Door de storingen was de 
temperatuur in de hal op -3 graden gehouden, goede 
aanleiding om weer stevig en serieus te trainen.  

 
 



 Dweilpauze 2019-2020  

Dweilpauze, blz.5 

 
Na de training gingen we snel weer naar Grou voor het 
diner. Ondanks het extra lunchpakketje waren we 
behoorlijk hongerig. Voor de pupillen duurde het 
allemaal wat lang, eigenlijk was er voor de kok geen eer 
te behalen. Er moest snel gegeten worden. Met groot 
applaus werden de pizza’s geserveerd en binnen no-
time waren alle borden leeg en afgelikt. Langzaam werd 
het wat stiller aan tafel en was het tijd om ons padje in te 
korten. 
’s Morgens hadden we de tijd om rustig te ontbijten. 
We hadden een goed ontbijt wat ook zeer werd 
gewaardeerd door de pupillen. Door de naverbranding 
als gevolg van de trainingen waren meerdere buffet 
rondes noodzakelijk. Na het ontbijt gingen we weer  

 
naar de Elfstedenhal. Na een stevige warming-up 
gingen we met zijn allen op het ijs.  
De pupillen werden al snel door een aantal schaatsers 
herkend en als bikkels bestempeld omdat ze de vorige 
avond ook al aan het schaatsen waren. Ondanks dat de 
vermoeidheid begon toe te slaan, werd nog serieus 
getraind.  
Iedere training zijn de pupillen zichtbaar beter 
geworden. Wat hadden de kinderen geluk met Victor, 
Marieke, Bernadette en Elianne en wat hebben de 
pupillen hun best gedaan voor een zeer leuk en 
geslaagd trainingsweekend. De komende weken 
verwachten wij dat veel P.R.’s gaan sneuvelen! 
Yenthe en Merijn Zutt 

 
Jeugdschaatsen 
Op 14 oktober zouden de jeugdschaatsers beginnen met 
hun trainingen. Helaas waren de 
weersomstandigheden zo, dat er in dat weekend niet 
geschaatst kon worden. Gelukkig kon dat wel het 
weekend daarop. Richtje en Marcel stonden op die 
zaterdagochtend klaar om alle jeugdschaatsers op te 

vangen en van informatie te voorzien. Richtje had 12 
beginners en Marcel startte met 14 gevorderden. Dit 
waren er 6 meer vergeleken met het vorig seizoen. De 
kinderen komen uit Bergen, Schoorl en omgeving. Deze 
groep schaatst het hele seizoen. Elke zaterdagmorgen 
om kwart voor tien beginnen de lessen. 

  
 
Pupillen! 
Net als vorig jaar schaatsen er op het eerste uur op 
maandag onze pupillen! 

 
 Een groot deel van de groep heeft op de woensdag in de 
zomer getraind onder leiding van Richtje Taal. 

De groep is dit jaar flink gegroeid, we zijn van 8 pupillen 
naar 16 pupillen gegroeid. Net als vorig jaar neem ik de 
wintertrainingen voor mijn rekening en vanwege de 
groei geef ik de trainingen nu samen met Elianne. 
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De pupillen in deze groep zijn allemaal erg enthousiast 
en maken met elkaar veel plezier tijdens trainingen en 
ook wedstrijden.  
Tijdens het weekend van 2 en 3 november waren we met 
elkaar op een heus trainingskamp.  
In dit schaatsweekend hebben we heerlijk getraind in 
Thialf en Leeuwarden. Na de training in Thialf hebben 
de pupillen op handtekeningen en foto's van de natio-
nale toppers gejaagd. (zie ook het verslag van Yenthe en 
Merijn Zutt) 
Een week later hebben de meeste kinderen op onze 
clubwedstrijd meegereden. 
De inspanningen van het trainingskamp leken hun 
vruchten af te werpen, want er werden een aantal mooie 
pr's gereden. Helaas was de starter erg streng en moest  
 

 
hij Lisa diskwalificeren wegens te laat aan de start, 
ondergetekende was daardoor boos op de starter. Niet  
goed, want je mag niet ageren tegen de starter, maar ik 
vond het zó jammer en niet recht doen aan de situatie. 
Achteraf heb ik de starter opgezocht en hebben we in alle 
rust even de situatie besproken en vanzelfsprekend m'n  
excuus aangeboden aan zowel de starter en scheids-
rechter. 
Komende weken staan er nog een aantal leuke wed-
strijden op de planning. 
Zo ook op 23 november waar de jeugdcommissie een 
Interclubwedstrijd voor pupillen organiseert. 
De organisatie is al druk bezig en hopen op een mooie 
wedstrijd. 
In de volgende dweilpauze volgt het verslag. 
Groet, Victor Verschoor   

Sebastiaan keek het schaatsen op z’n telefoon 
Dat zou je eigenlijk nooit moeten doen! 
Verdorie, zal je altijd zien, ben ik precies tijdens het 
Worldcup Kwalificatietoernooi op vakantie. Gezeik. 
Misschien kan ik mijn vlucht nog omboeken? Misschien 
kan ik tegenwoordig wel gewoon alles van de NOS zien 
in het buitenland? Nee vast niet. Hm. Stel ik mij nu aan? 
NEE IK STEL MIJ NIET AAN WANT DIT IS HET ENIGE 
LEUKE SCHAATSPROGRAMMA TOT DE KERST!!!!!! 
(Of moet ik zeggen: de feestdagen? Ja dat moet ik 
zeggen). Weten jullie nog, vorig jaar? Al die saaie World 
Cups in Japan en al die rare Europese steden zoals 
Tomaszow-Mazoviecki enzo? Waar je dan ineens naar 
Janine Smit moet kijken die 18e wordt op de 500 meter. 
No gracias. Nou goed. Dan maar alle filmpjes kijken die 
beschikbaar zijn op de NOS App.  
Ik zag dat Ireen Wüst tevreden is met maar twee World 
Cup tickets en ik geef haar geen ongelijk want het lijkt 
mij eigenlijk ook leuker om lekker in al die rare 
schaatssteden rond te slenteren dan je te mengen in die 
saaie World Cup wedstrijden. Mag ik trouwens ook nog 
even zeggen dat ik heel blij ben met Ireen op tv? Elke 
keer als zij schaatst is het boeiend en elk interview dat zij 
geeft is ze leuk, lief, eerlijk, aardig en gezellig. Verder 
was Esmee Visser nog steeds hartstikke onzeker en 
kritisch over haar eigen kunnen en dat begint mij 
inmiddels ook hartstikke te irriteren want ze is hart-
stikke goed en het is tijd dat ze dat ook gaat geloven en 
het tegen Bert Maalderink van de NOS gaat vertellen. 
Ook hebben we een nieuwe meid uit Friesland: Reina 
Anema. Zij plaatste zich op meerdere afstanden voor de 
komende World Cups. Ze is parttime juf en fulltime in 
de steek gelaten door de KNSB want haar coach mag niet 
mee naar de World Cups om haar te begeleiden. 
Hartstikke zielig want zij lijkt mij precies zo’n meid die 
beter presteert wanneer ze in een vertrouwde omgeving 
is. Ik stel dus voor dat zij schaatsend over de snelweg 
naar het Malieveld gaat om hier tegen te protesteren. Het 
liefst ergens tussen 6 en 8 november want dan is de 
derde World Cup in Nur-Sultan (voorheen Astana) en ik 

heb echt even entertainment nodig in dat weekend want 
dat beloofd nogal saai te worden. Over saai gesproken: 
Jorien ter Mors. Haha, grapje. Nee, toch niet. Nee, jawel. 
Nee, eigenlijk vind ik haar al een stuk leuker dan 
vroeger. Zeker nu ze zich alleen richt op het 
langebaanschaatsen en niet meer dat shorttrack. Ik zou 
alleen graag zien dat ze wat bewuster gaat worden van 
haar positie als Sprintkoningin van het Nederlandse 
Schaatsen. Want eigenlijk zou zij bedrijven aan zich 
moeten binden, publiek het stadion in moeten trekken 
en kijkers thuis moeten boeien. Nu handboei ik mij 
vrijwillig vast in de keuken om er zeker van de zijn dat 
ik haar negatieve interviews niet per ongeluk te zien 
krijg. Je zou kunnen zeggen dat het niet haar werk is om 
leuk gevonden te worden en dat zij zich alleen maar 
moet richten op hard schaatsen maar daar ben ik het dus 
niet mee eens. ZO. STATEMENT ALERT! Ik denk 
namelijk dat Jorien een hartstikke leuke vrouw is maar 
ik zie dat niet op tv? Haar interviews zijn afstandelijk en 
vrijwel altijd negatief (haha, net als mijn rubriek hier). 
Het gaat alleen maar over blessures en over dingen die 
niet goed gaan of gingen. Zelfs haar interview na DRIE 
GEWONNEN AFSTANDEN zijn voornamelijk negatief 
terwijl zelfs het interview van Ireen na een slechte 3000 
meter ontzettend plezierig en positief is. Ik hoop zo dat 
Jorien daar aan gaat werken en dat ze af en toe het 
publiek bedankt en een meer open en positieve houding 
aan gaat nemen. Misschien moet zij gewoon nog even 
vertrouwen tanken na een jaar afwezigheid en verbetert 
haar houding zich naarmate het seizoen vordert. Zij zou 
namelijk best een “held” kunnen zijn en een voorbeeld 
voor beginnende schaatsers als zij zich wat beter zou 
presenteren in de media. Dit kan haar persoonlijk geld 
opleveren en zo kan zij ook wat betekenen voor de  
Nederlandse Schaatssport. Tot zover Sebastiaan-
ConsultancyVoorSchaatsers.  
Over iets betekenen voor de schaatssport gesproken: 
Hein Otterspeer. HAHA. Nee, niet iedereen heeft de  
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kracht om mensen thuis te laten blijven om naar een 
World Cup in Polen of Wit-Rusland te laten kijken.  
Desalniettemin wil ik het toch even hebben over deze 
1.93 meter lange vader van Sant Jan. Nou, dat was het 
eigenlijk wel want meer weet de gemiddelde volger van 
het schaatsen niet van Hein. Het gaat namelijk alleen 
maar over zijn lengte en over het feit dat hij vader is. 
Deze verhaallijn ben ik beu dus ik hoop dat de 
tekstschrijvers van de NOS dit seizoen beter hun best 
hebben gedaan op deze 31 jarige man geboren in 
Gouwenaar. Het lijkt wel alsof ze elke keer maar weer 
zijn Wikipedia pagina printen en dat opzeggen zodra hij 
van start is gegaan. Ik stel voor dat hij een rare hobby 
gaat beginnen zodat de NOS daar lekker reportages van  
kan maken. Bijvoorbeeld het sparen van gekleurde 
lenzen en deze indoen tijdens wedstrijden. Of in elke 
stad de midgetgolfbaan te bezoeken en deze te 
beoordelen. Of iets met konijnen want dan kunnen ze 
hem KonHein Otterspeer noemen en wordt een konijn 
zijn symbool en dan kan hij gesponsord worden door de 
Playboy enzo. Genoeg ideeën dus.  
Over playboyen gesproken: Dai Dai Ntab. Vorig seizoen 
was hij naar eigen zeggen niet zichzelf op het ijs en fysiek 
was hij ook niet zichzelf. Vorig jaar was hij Dai en dit jaar 
is hij weer Dai Dai – om het maar even voor jullie samen  
te vatten. Ik ben hartstikke blij blij dat hij weer zichzelf is 
want hij schaatst kei kei goed. 

 
Over goed schaatsen gesproken: Jos de Vos. Hij werd 10e 
op de 5000 meter, 11e op de 1500 meter en zelfs 10e op de 
10000 meter! Lekker bezig pik! Vorig jaar werd hij 
namelijk 18e op de 5000 meter en 10e op de 1500 meter. 
Oef. Daar heb je niet zoveel aan, een 10e plek op de 1500 
meter. Dan kan je die World Cups wel op je buik 
schrijven. ZOU JE DENKEN!!!!!!!!!!! Tot mijn verbazing  
mocht deze Jos de Vos de 1500 meter tijdens de World 
Cup in Tomaszow-Mazowiecki rijden! Welliswaar in de 
B-groep, maar toch! Zien jullie nou was de NOS ons de 
komende weken gaat voorschotelen? De nummers 9, 10 
en 11 van het Worldcup Kwalificatietoernooi op de 1500 
meter mannen mochten dus naar de World Cup in 
Polen. Dus bij dezen wil ik Thomas Geerdinck (9e), 
Douwe de Vries (10e) en Jos de Vos (11e) feliciteren met 
jullie prachtige prestatie tijdens het afgelopen Worldcup 
Kwalificatietoernooi en uitnodigen voor de World Cup 
waar de meeste schaatsers voor gaan afzeggen: World 
Cup nummer 3 in Nur-Sultan (voorheen Astana (ja dit 
herhaal ik want dit gaat de NOS ook 23 keer herhalen). 
Thomas, Douwe en Jos: alvast heel veel plezier met jullie 
wedstrijd daar en toi toi toi en ik wens de NOS ook veel 
succes met de World Cups en eigenlijk alle kijkers thuis 
ook. Houd je taai en ik spreek jullie weer na het NK 
Afstanden van 27 tot 29 december.  
Sebastiaan Mc Kay   

 
Marathon van Amsterdam 
Zondag, 20 oktober 2019 
Ondanks dat Wim Kraakman bijna geen mensen kon 
recruteren om te assisteren  bij de Marathon van 
Amsterdam ging deze toch door. Zelf had ik er toch wel 
weer zin in om daar naar toe te gaan, dus had ik me 
rechtstreeks bij Le Champion opgegeven met het 
verzoek of ik dezelfde taak kon krijgen als de 
voorgaande jaren. Deze vraag werd ingewilligd, dus ik 
blij om weer het gebruikelijke jack en shirt te scoren, een 
mooie kleur geel dit jaar. 
Zoals gebruikelijk werd de dag begonnen met koffie in 
het stadion en het uitdelen van de jacks, waarna iedereen 
door de leiding een taak kreeg toegewezen. Dit jaar werd 
afgezien van de gebruikelijke informatieklappers, dus na 
de koffie buiten ging ik naar de koffie binnen in de 
Phanos kantine. 
Nadat de hekken opengingen heb ik eerst met vele 
anderen de deelnemers aan de marathon geholpen met 
het zoeken naar hun startvak. Buiten het feit dat dat heel 
leuk werk is en dat je veel mensen ontmoet is het ook 
heel goed voor je talen, want je komt er mensen uit de 
hele wereld tegen, zelfs een clubgenote. Jolanda was 
eigenlijk een beetje aan de late kant, dus ze had haast om 
in haar startvak te komen, maar ik kon haar nog wel 
succes wensen. Daarna koffie en een rondje lopen rond 
het stadion, waar ik een vaste deelnemer aan onze 
boslopen uit Amsterdam tegenkwam, die als vrijwilliger 

werkzaam was bij de kledinginname. 
Daarna was het tijd voor de ontvangst van het 
gebruikelijke en goede lunchpakket. 
Terug in het stadion kwam ik Jeske Hoogeboom tegen 
die zeer tevreden was over haar tijd op de acht kilometer 
(35.26) en even later was ik getuige van de finish van 
kleinzoon Mats bij de kidsrun. De volgende bekende die 
ik tegenkwam was oud lid Jan Berkhout, die al jaren 
jury/voorrijder is bij de marathon, altijd weer fijn om Jan 
weer even te spreken, deze keer als een trotse opa van 
een mooie kleindochter. 
Ik stond al klaar vlak bij mijn vaste plek in het stadion 
voor het splitsen van de hele en de halve marathon toen 
Jolanda na goed vier uur het stadion binnenkwam, na 
een high five legde ze tevreden en opgelucht de laatste 
250 meter van de marathon af in een geweldig goede tijd 
(4.04.21). Bij het splitsen van de hele en de halve 
marathon kon ik nog een high five doen met neef Arno 
en vriend Simon, die beiden meededen aan de halve 
marathon. Na het opruimen van de achtergelaten 
rommel en van de spandoeken, banners en hekken 
ontvingen alle vrijwilligers een loopshirt. Vervolgens 
werd ik opgehaald door Marieke en Mats, die de hele 
dag werkzaam waren bij de Sporthallen Zuid. Het was 
fijne dag waarbij ik weer veel bekenden en onbekenden 
mocht ontmoeten, dus ging ik enigszins vermoeid maar 
wel tevreden huiswaarts. Cees Stoop 
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B&L notarissen      B&L notarissen 
(voorheen Notariskantoor Mr H.M. Langereis)  (voorheen Van Reeuwijk & Bokhorst Notariaat) 
Breelaan 44, 1861 GG Bergen (NH)   Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk 
Postbus 10, 1860 AA Bergen (NH)   Postbus 10,1720 AA Broek op Langedijk 
tel. 072-5897744, fax 072-5818174   tel. 0226-318345, fax 0226-320649 
 

KvK nummer 56540760       www.benlnotarissen.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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Bosloop Schoorl 
Zondag, 13 oktober 2019.  
Tijdens de eerste Bosloop Schoorl georganiseerd door 
Sportclub Chronos waren de loopomstandigheden zeer 
gunstig. Geen neerslag en een redelijk hoge tempe-
ratuur. Het bos- en duingebied zag er prachtig uit, bijna 
in herfsttooi met heel veel paddenstoelen. Ondanks de 
regen van de afgelopen periode waren de paden mooi 
droog.  
De 4 km was deze keer ook goed bezet.  
Aan de uitslag leden zijn een paar namen van lopers 
bijgevoegd, omdat zij gehoor hebben gegeven aan onze 
oproep om vooral deel te nemen aan de Bosloop Schoorl, 
gezellig 
Klaas Tillema. 
Uitslagen: 
4 km dames: 
1. Richtje Taal   27.58 
4 km heren: 
1. Edwin Taal   27.58 
¼ marathon dames: 
1. Jeske Hoogeboom   55.47 
2. Jolanda Grimbergen  56.44 
3. Carla Zandveld  57.03 
4. Margreet Ruis  66.40 
5. Anita Pielaet   72.56 
6. Marcella Krijgsman  73.35 
    Ilona Kaandorp  64.05 
    Karin Kramer  75.25  
¼ marathon heren: 
1. Nico Ruis   53.27 
2. Erik van der Schee  54.19 
3. Jos Hoogeboom  56.12 
4. Dick Molenaar  61.58 
5. Wim Kraakman  62.58 
6. Gerard Pater   66.41 
7. Jim van Elst   67.27 
8. Arjan Nijdam  68.08 
    Joost Kraakman  56.55 
    Mons Molenaar  64.42 
 
Trialtraining 
Zaterdag, 19oktober 2019 
Vooral gezellig samen te lopen en zo gaande weg deze 
onderwerpen te laten passeren. En als er vragen zijn, 
kunnen die altijd gesteld worden. 

Pim vertetl nog wat over wat trail allemaal is, van een 
bosloop tot een ultra avontuur in de bergen. 
Hopelijk is dit een beetje een goede impressie van wat er 
komen gaat. 
Maar eerst maakte Gerard Becker een artistieke, maar 
evenwel strakke foto van Pim met de lopers. 

 
Daarna ging het van het bezoekerscentrum eerst de 
kleine trap, daarna de hoge trap op. Al doende gaf Pim 
aanwijzingen. Later had hij het nieuwe atb-traject 
richting Groet uitgekozen. (Waarom hebben wij daar 
niet eerder gelopen). 
Training op een trap, zowel omhoog als omlaag, met de 
training om de voeten scheef te zetten. 
Iets voor zessen weer terug na een leerzame training. 
Pim werd bedankt met een applaus. Hij wenste ons 
succes volgende week en hijzelf is deelnemer aan de 
langste afstand. 
(Voor deze clinic is er 100 euro overgemaakt naar de 
organisatie Spieren voor Spieren) 
 
Boerenkoolloop 
Zondag, 3 november 2019  
Nu het parkoers exact 10 km is, staat de organisatie open 
voor grote wedstrijden. 
Maar hoe zijn de omstandigheden dit jaar. Zaterdag nog 
veel regen en een stevige wind uit het zuid-westen. Op 
de dijk is dat wel een dingetje. 
Maar het was heel ander weer: Op de AV Nova 
atletiekbaan was het een mooie temperatuur van 
ongeveer 14 graden, geen neerslag, zeer matige wind 
met soms een zonnetje. Dat zijn wel omstandigheden om 
een goede tijd neer te zetten. 
We zouden er bijna aan gewend worden, 3 jaren 
achtereen prima loopweer. Wij zijn wel wat anders 
gewend van eerdere edities 
Om 11.35 uur het startschot voor de 500 deelnemers (op 
de 5 km waren het 286, maakt totaal 786 deelnemers op 
de 5 en 10 km). 
Na de 1 km richting Tuitjenhorn en verder langs 
Eenigenburg over mooie schone rechte wegen, aange-
moedigd door de talrijke wandelaars die het parkoers 
andersom liepen. Toen rechtdoor naar de Westfriese 
Zeedijk. Ideale omstandigheden: weinig wind tegen, dus 
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een tandje erop. Voor Krabbendam de dijk af links de 
Trambaan op. 
Dat is nog wel even een stukje, zo langs Bejo maar wel 
met zicht op Warmenhuizen. 
Voor het dorp een slingertje en dan het laatste stuk over 
de nieuwe rotonde en tussen het vele publiek nog de 
laatste 300 meter over de atletiekbaan. De speaker 
loodste je binnen en gaf zoveel mogelijk informatie over 
de lopers. 
Na de finish chip inleveren en de Vezet boeren-
koolpakket in ontvangst te nemen. 

 
Mooie wedstrijd onder bijna ideale omstandigheden en 
een perfecte organisatie. 
Klaas Tillema 
Uitslagen: 
 2019 2018 2017 
Sander Kaandorp 44.05 44.28 42.11 
Erik van der Schee 46.25   
Klaas Tillema 51.10 51.02 50.03 
Gerard Pater 57.30 56.14 54.05 
Gerda van Straaten 57.40 53.54 57.52 
Anita Pielaet 61.06  57.15 
Dirk Krijt 67.34  65.20 
 
Devil’s Trail 
Zaterdag, 9 november 2019 
Afgelopen vrijdag was het dan weer zover, het nu al 
bijna traditionele lang weekendje Schier met de zaterdag 
trail. Een gezellige uitspatting met een inspanning. 
Onder genot van zonnig herfstweertje betraden wij de 
veerboot die ons zonder problemen richting het eiland 
bracht. Na aankomst op de fiets richting dorp alwaar wij 
onze intrek namen in hotel Duinzicht (Dirk K. - echt geen 
walvistanden daar !). Hierna even de toerist uithangen 
en rustig wat fietsen over het eiland. Wandelen mochten 
wij (nog) niet aangezien wij volgende dag 16 km trail 
voor de boeg hadden en stijve benen is dan niet wat je 
wilt. Helaas gold dit ook voor de ons gebruikelijke 
inname van hapje, drankje en (in mijn geval) sigaar. 
Alles op rantsoen vanwege de loop.  
Dan is zo'n vrijdag nog best lang en moet je elkaar echt 
wel wat te vertellen hebben. Maar wij kwamen hem door 
en gelukkig is Schier heel mooi. 

Eindelijk zaterdag, de dag. Na een goed uitgebalan-
ceerd ontbijt togen wij richting de boerderij van de 
familie Jellema, alwaar de start van de Devil's Trail zou 
plaats vinden. Er doen ongeveer een 500 man/vrouw 
mee waarvan ongeveer een kwart de 30 km lopen maar 
het merendeel de 16 km. Met een gezonde spanning in 
het lijf gingen wij op zoek naar onze startnummers. 
Hierna even rondgekeken op de boerderij en de koeien 
op de finishplaats bezocht. De Schier-trail finisht 
namelijk door de koeienstal wat je altijd wat extra's doet 
geven om geen misprijzende blikken van de 'meiden' te 
krijgen. 
Dan de start. Marcella een 'laatste kus', je weet immers 
maar nooit, toch 52 en dus een risicogroep naar ik mij 
laat vertellen. Het leuke van de Devil's Trail kwamen wij 
al vrij snel achter is dat het parcours verschilt van vorig 
jaar (misschien zelfs jaren, echter dit was pas onze 2e 
keer). Vanaf de boerderij een klein stukje polder en dan 
deze keer meteen de uitlopers van de duinen in/op. 
Stroopt allemaal een beetje op want de paden zijn in het 
begin smal en glad door het mos (begrijp nu waarom 
sommige trailschoenen gebruiken). Maar de trail zo 
hebben wij enkele weken geleden geleerd is vooral 
genieten en niet teveel haast hebben! Langzaam doch 
geleidelijk dunt de groep uit en kunnen wij een eigen pas 
gaan zetten. Gaan dan na enkele kilometers duin 
richting de kwelders van het eiland. Prachtig dit gebied, 
je houdt de voeten echter niet droog. Springend over de 
eb/vloed-slootjes en soms lange stukken door slib en 
blubber (net hoe je het wilt noemen). Hier komt gelukkig 
ook weer een einde aan en is het vervolg een lang stuk 
voor de wind over het strand. Heerlijk even iets hards 
onder de voeten en een ritme lopen. Dan weer van het 
strand af, door de duinen richting het kleine bos. Hier 
heeft de organisatie een heel mooi parcours uitgezet. Na 
kilometers klauterend over - en bukkend onder de 
bomen door gaan wij dan weer geleidelijk richting de 
boerderij. Een laatste stuk tegen wind over de weg door 
de Schierpolder. Aangekomen bij de boerderij, 
achterlangs en dan door de stal (onder luid boe-geroep) 
over de finish. Voldaan, heerlijk gelopen en had nog wel 
wat over. Was zeker niet de zwaarste trail die wij dit jaar 
gelopen hebben. Van de organisatie krijgen wij een 
lokale drank aangeboden, appelsap of Pole Bjair. Ik 
twijfel, zal ik verstandig wachten op Marcella met een 
sapje of een heerlijke fles Schier-bier. Nog wat vermoeid 
en zwakjes maak ik de verkeerde beslissing en kies per 
abuis het bier. Smaakt echter uitstekend en in de verte 
zijn wij Marcella gelukkig ook weer reeds aankomen. 
Een liefdevolle omhelzing volgt, wij zijn weer samen. 
Ook heerlijk gelopen deelt zij mee en ook zij kiest het bier 
(goed voor de relatie). Hierna even omkleden en weer 
richting hotel waarna afdouchen en voorbereiden voor 
de dansavond in Tox-bar (voor het zogeheten 
losdansen). Heel laat is het niet geworden want al met al 
is het best een inspannend dagje zo alles bij elkaar. 



Dweilpauze 2019-2020 
 
 

Dweilpauze, blz.11 

Aangezien het stukje een ietsje langer wordt dan 
gepland, vanaf hier maar even inkorten. Volgende dag 
boot naar huis, auto naar Schoorl en zeker weten dat 
volgend jaar de Schier trail weer op het program staat. 
Dick 
 
Bosloop Schoorl 
Zondag, 10 november 2019. 
Onder uitstekende omstandigheden, goede tempera-
tuur, geen neerslag en zelf zonneschijn werd de tweede 
bosloop in een serie van drie verlopen. Het bos- en 
duingebied las er prachtig bij in de herfsttooi. De 89 
deelnemers hebben daar zichtbaar van genoten.  

 
Toch is het een pittige loop. Veel leden waren aanwezig 
om zoveel mogelijk punten te krijgen voor de loop-
competitie voor alle leden van Chronos. 
Klaas Tillema. 
Uitslagen: 
4 km dames: 
1. Richtje Taal   27.02 
1/4 km marathon dames: 
1. Jeske Hoogeboom  54.16 

2. Carla Zandveld  55.07 
3. Margreet Ruis  64.32 
4. Helga Lammertsma  64.40 
5. Hermieke Veldman  71.50 
¼ marathon heren: 
1. Sander Kaandorp  51.46 
2. Nico Ruis   53.07 
3. Jos Hoogeboom  56.47 
4. Wim Kraakman  60.44 
5. Rob van Andel  62.15 
6. Gerard Pater   64.32 
7. Rob Barbour   64.32 
8. Arjan Nijdam  64.40 
 
Agenda: 
Zondag, 17 november Zevenheuvelenloop Nijmegen. 
Zondag, 24 november Rust. 
Zondag, 1 december Rust 
Zondag, 1 december: Marathon Valencia. 
Zondag, 8 december Derde Bosloop Schoorl 
Zaterdag, 14 december Midwinterloop Egmond Binnen 
Zondag, 22 december Nova Bosloop Schoorl 
Donderdag, 26 december Kerstloop Bergen 
Zaterdag, 11 januari 2020 Egmond-Pier-Egmond ATB 
race 
Zondag, 12 januari 2020 Halve marathon Egmond aan 
Zee 
Zondag, 19 januari Nova Bosloop Schoorl 
Zondag, 26 januari Taartloop 
Zondag, 9 februari Groet uit Schoorl Run 2020 
 
 
 
 

 
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 seizoen is met horten en stoten begonnen. Hopelijk 
geen voorbode voor de rest van de winter. De eerste 
trainingen gingen niet door omdat er geen ijs was, 
uiteindelijk op woensdag de baan open en in het 
weekend de eerste wedstrijden voor de pupillen, waar-
aan een groot deel van onze leden hebben deelgenomen 
met wisselend succes. Het weekend daarop was de baan 
weer dicht waardoor de eerste twee wedstrijden voor de 
SFA-competitie kwamen te vervallen; een domper voor 
de pupillen. 
Ik denk dat Alkmaar Sport toch eens moet gaan 
nadenken om de Meent in zijn geheel te overkappen; er 
is miljoenen uitgegeven voor de rest van het 
sportcomplex, wat ook resultaat heeft opgeleverd qua 
uitstraling, maar voor dat geld hebben Enschede en 

Leeuwarden een complete nieuwe ijshal neergelegd met 
schitterend ijs waar de kwaliteit na een uur nog hetzelfde 
is als bij ons 5 minuten na de dweil. 
Het kost een vermogen aan energie om bij dit weer het 
ijs te behouden en naar mijn mening is dat redelijk snel 
terug te verdienen met een geheel gesloten hal, en dan 
praat ik nog niet over de milieuaspecten. 
Nu hebben we per training steeds andere condities en 
dat is verre van ideaal om aan de techniek te werken en 
techniek is belangrijk om harder te schaatsen. 
Nu is harder schaatsen niet voor iedereen een 
doelstelling, de meesten willen dit wel maar ook zijn er 
mensen die gewoon beter en makkelijker willen rijden of 
het langer vol willen houden. Het is maar welk doel je 
voor jezelf stelt. 
Voor mijn groep op het derde uur geldt dat er toch een 
drang is naar snellere tijden; de een wil nog PR’s rijden, 
de ander zich plaatsen voor het NK (Masters) en de 
meesten willen zich mengen in het clubkampioenschap. 
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Zeker is dat de ambitie om ooit een topper te worden al 
lang in de ijskast is gezet. Voor de jeugd, van Victor en 
Elianne, ligt dat natuurlijk anders; daar kan men nog 
dromen van een topcarrière in de toekomst. Doelstelling 
om dat te bereiken is zeer ambitieus maar niet onhaal-
baar. Het kost echter ontzettend veel doorzettings-
vermogen, geduld en oefening. Het laatste wil je eigen-
lijk op een zo’n mooi mogelijke ijsvloer doen maar dat 
gaat niet altijd op in Alkmaar. 
Aanpassen aan de omstandigheden leren we er wel van, 
maar hiervoor heb je steeds een wat andere techniek 
nodig en eigenlijk ook steeds een andere ronding in de 
schaatsen.  
Techniek is de basis om harder te kunnen rijden; recht 
op de schaats, balans, zijwaartse afzet de hoofdin-
grediënten van het schaatsen. Veel dezelfde oefeningen 
herhalen; steeds proberen het weer iets beter te doen. En 

dan geduld. Je hoeft bij de pupillen niet de snelste te zijn; 
zelfs bij de C-junioren is dat niet nodig. In de afgelopen 
veertig jaar zijn er zelden Nederlandse C-kampioen 
doorgedrongen tot de wereldtop. Investeren in de 
toekomst is belangrijk. Leer eerst de balans, de juiste 
houding en de juiste afzet en dat laatste gaat sneller met 
vaste schaatsen dan met klapschaatsen, dat scheelt nog 
een hoop geld ook. 
Leer genieten van de mooie bewegingen van het 
schaatsen en lukt het niet de absolute top te bereiken dan 
is een goede techniek ook een basis voor bijvoorbeeld het 
marathon schaatsen. 
Vroeger was er een betaald voetbalclub genaamd 
NOAD. Dit staat voor Nooit Opgeven Altijd Doorgaan. 
Ik zou zeggen onthoudt dit. 
Joop van Dok 

 
Clubkampioenschap 
We zijn weer begonnen aan een nieuw seizoen met 
nieuwe kansen voor iedereen. Er was enig discussie over 
hoe we het kampioenschap gaan bestrijden daar we aan 
het eind een dubbele avond hebben om een kam-
pioenschap te houden. De meeste vonden echter  drie 
afstanden (500 – 1500 – en 3000) te veel van het goede 
dus is besloten om het allround kampioenschap op de 
oude voet te vervolgen en op de dubbele avond een soort 
sprintkampioenschap te houden. De afstanden moeten 
nog bepaald worden. 
De factoren zijn weer enigszins aangepast dus bekijk 
even welke afstanden en welke factor voor jullie van 
toepassing is. 

De eerste wedstrijd is verreden onder redelijke maar niet 
ideale omstandigheden. 
Het is altijd even goed kijken naar de tussenstand omdat 
niet de pure tijden tellen, maar het gemiddelde van de 
naar de 500 meter terug berekende punten waarop de 
correctiefactor wordt toegepast. 
Voorlopig staat Dennis op nummer 1 gevolgd door Fred 
en Jeske en daarna een hele rij pupillen.  
Maak je kansen groter door je voor alle wedstrijden in te 
schrijven. 
Joop van Dok 

 
Berekening stand clubkampioenschap 
Pupillen F t/m C   100 m.   300 m.   500 m.   500 m. punten  factor 

    14,00   39,00 1 .04,00 1 .04,00 263,000  0,640 
Pupillen B en A   100 m.   300 m.   500 m.   700 m. punten   

    13,50   34,00   .55,00 1 .18,00 234,881  0,717 
Meisjes jun C1   500 m.   500 m.   1000 m.   1000 m.  punten   

  1 .02,00 1 .02,00 2 .06,00 2 .06,00 250,000  0,673 
Meisjes jun C2    500 m.   500 m.   1000 m.   1500 m. punten   

    .59,00  .59,00 2 .06,00 3 .18,00 247,000  0,682 
Jongens jun C1   500 m.   500 m.   1000 m.   1500 m. punten   

    52,00   52,00 1 .50,00 2 .54,00 217,000  0,776 
Jongens jun C2   500 m.   1000 m.   1500 m.   1500 m. punten   

    50,00 1 .46,00 2 .48,00 2 .48,00 215,000  0,783 
Meisjes jun B1   500 m.   1000 m.   1500 m.   1500 m. punten   

    52,00 1 .48,00 2 .48,00 2 .48,00 218,000  0,772 
Meisjes jun B2   500 m.   1000 m.   1500 m.   1500 m. punten   

    51,00 1 .45,00 2 .40,50 2 .40,50 210,500  0,800 
Jongens jun B1   500 m.   1000 m.   1500 m.   1500 m. punten   

    46,00 1 .40,00 2 .36,00 2 .36,00 200,000  0,842 
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Jongens jun B2   500 m.   1000 m.   1500 m.   1500 m. punten   

    44,50 1 .35,00 2 .28,50 2 .28,50 191,000  0,881 
Dames jun A1   500 m.   1000 m.   1500 m.   3000 m. punten   

    48,00 1 40,00 2 .36,00 5 .24,00 204,000  0,825 
Dames jun A2   500 m.   1000 m.   1500 m.   3000 m. punten   

    46,00 1 36,00 2 .30,00 5 .12,00 196,000  0,859 
Heren jun A1   500 m.   1000 m.   1500 m.   3000 m. punten   

    45,00 1 32,00 2 .24,00 5 .06,00 190,000  0,886 
Heren jun A2   500 m.   1000 m.   1500 m.   3000 m. punten   

    44,00 1 30,00 2 .18,00 5 .00,00 185,000  0,910 
Dames Neo senioren   500 m.   1000 m.   1500 m.   3000 m. punten   

    46,00 1 33,00 2 .18,00 5 .00,00 188,500  0,893 
Heren Neo senioren   500 m.   1000 m.   1500 m.   3000 m. punten   

    43,00 1 28,00 2 .15,00 4 .42,00 179,000  0,940 
Dames senioren   500 m.   1000 m.   1500 m.   3000 m. punten   

    46,00 1 33,00 2 .25,00 5 .00,00 190,833  0,882 
Heren senioren   500 m.   1000 m.   1500 m.   3000 m. punten   

    41,00 1 22,00 2 .05,00 4 .28,00 168,332  1,000 
Dames Masters   500 m.   1000 m.   1000 m.   1500 m. punten   

    45,00 1 32,00 1 .32,00 2 .18,00 183,000  0,920 
Heren Masters   500 m.   1000 m.   1500 m.   3000 m. punten   

    42,00 1 24,00 2 .07,00 4 .28,00 170,999  0,984 
 
Tussenstand clubkampioenschap 
Algemeen clubkampioenschap 

           punten  gemiddeld factor punten 
1 Dennis van Dok   43,72     2 .12,67     87,943   43,972 0,984 43,268 
2 Fred Louter   45,01     2 .14,56     89,863   44,932 0,984 44,213 
3 Jeske Hoogeboom   49,48 1 .43,11         101,035   50,518 0,882 44,556 
4 Joep Stam   13,97   .44,08 1 .07,37     210,687   70,229 0,640 44,946 
5 Frank Bouman   14,05   .35,51   .59,72     189,153   63,051 0,717 45,208 
6 Mats Verschoor   14,59   .40,45 1 .12,57     212,937   70,979 0,640 45,426 
7 Dan Nastas   13,92   .36,92 1 .01,97     193,103   64,368 0,717 46,152 
8 Digna Joosse   16,04   .41,78 1 .10,11     219,943   73,314 0,640 46,921 
9 Lisa Geus   15,30     1 .12,97     149,470   74,735 0,640 47,830 
10 Victor Verschoor   48,69 1 .37,70         97,540   48,770 0,984 47,990 
11 Frank Smit   50,94 1 .41,78         101,830   50,915 0,984 50,100 
12 Cees Stoop   50,70 1 .43,84         102,620   51,310 0,984 50,489 
13 Sienna Haasnoot   16,40   .47,41 1 .17,31     238,327   79,442 0,640 50,843 
14 Floris Hink   15,17   .42,12 1 .08,73     214,780   71,593 0,717 51,332 
15 Ilse Molenaar   17,16   .46,32 1 .20,35     243,350   81,117 0,640 51,915 
16 Johan Jonker   54,11     2 .39,14     107,156   53,578 0,984 52,721 
17 Yenthe Zutt   18,42   .52,21         179,117   89,558 0,640 57,317 
18 Reinier Schoen   45,98     2 .24,31     118,135   59,068 0,984 58,122 
19 Tygo de Lange   24,82   .49,16 1 .22,85     288,883   96,294 0,640 61,628 
20 Richtje Taal 1 15,48             75,480   75,480 0,920 69,442 
21 Jim van Elst 1 03,51     3 .09,17     158,095   79,048 0,984 77,783 
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Pupillen 

    100 m. 300 m.  500 m.  punten 
1 Frank Bouman   14,05   35,51   .59,72     189,153 
2 Dan Nastas   13,92   36,92 1 .01,97     193,103 
3 Joep Stam   13,97   44,08 1 .07,37     210,687 
4 Mats Verschoor   14,59   40,45 1 .12,57     212,937 
5 Floris Hink   15,17   42,12 1 .08,73     214,780 
6 Digna Joosse   16,04   41,78 1 .10,11     219,943 
7 Sienna Haasnoot   16,40   47,41 1 .17,31     238,327 
8 Ilse Molenaar   17,16   46,32 1 .20,35     243,350 
9 Tygo de Lange   24,82   49,16 1 .22,85     288,883 
10 Yenthe Zutt   18,42   52,21         179,117 
11 Lisa Geus   15,30     1 .12,97     149,470 
 
De Progressiebokaal 
Het begin van het seizoen en er staan al tien namen op 
de progressielijst. Voorwaar een goede start. Dat het 
allemaal pupillen zijn is niet opmerkelijk, daar deze al 
twee wedstrijden achter de rug hebben en meestal ook 
de meeste kans op PR’s hebben, maar het is verheugend 
dat er zoveel aan de wedstrijden zijn begonnen. 
De eerste koppositie is voor Lisa, met al meer dan 30% 
op de 100 m.. Jammer genoeg werd ze door de starter op 
de 300 m. uit de wedstrijd gehaald omdat ze naar zijn 
idee te laat aan de start verscheen. Sneu als je de eerste 

wedstrijden nog van alles moet leren en misschien niet 
helemaal goed gecoacht bent door de hulpstarter. 
Gelukkig komen er nog genoeg wedstrijden om het beter 
te doen. 
Op de tweede en derde plaats staan Ilse en Mats, die ook 
goed uit de startblokken zijn geschoten. 
Een goed begin is het halve werk is een spreekwoord 
maar het seizoen is nog lang en er zullen nog veel PR’s 
sneuvelen 
Joop van Dok 

 
Stand progressiebokaal 

plaats naam cat. 100 m 300 m. 500 m. gem. 

1 Lisa Geus DPC 34,59 21,95   18,85 
2 Ilse Molenaar DPC 10,03 20,93   10,32 
3 Mats Verschoor HPD 17,63 11,75   9,79 
4 Dan Nastas HPC 17,56 11,58   9,71 
5 Floris Hink HPC 7,99 21,10   9,70 
6 Joep Stam HPD 1,95 15,25 4,63 7,28 
7 Yenthe Zutt DPE 21,44     7,15 
8 Sienna Haasnoot DPD 9,96 10,79   6,92 
9 Frank Bouman HPC 3,36 1,92   1,76 
10 Tygo de Lange HPD     2,48 0,83 

 
Wedstrijduitslagen 
Categoriewedstrijd voor pupillen, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 19 oktober 2019 
     100m.  300m.      punten 
Lisa Geus (DPC)   16.64 (pr) 43.25 (pr)     59.89 
Sienna Haasnoot (DPD)  21.34 (val) 48.60 (pr)     69.94 
Yenthe Zutt (DPE)   18.57 (pr)       18.57 
 
     100m.  500m.   300m.   punten 
Frank Bouman (HPB)   14.56  1:01.39   37.18 (cr)  113.13  
Floris Hink (HPB)   14.17 (pr) 1:05.28   37.72 (pr)  117.17 
Dan Nastas (HPB)   13.65 (pr) 1:01.66   46.01 (val)  121.32 
Joep Stam (HPD)   14.77  1:08.87 (pr)  42.59 (pr)  126.23 
Mats Verschoor (HPC)  15.25 (pr) 1:14.10   43.17   131.94 
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Klassecompetitie nr: 1, IJsstadion De Kardinge te Groningen, 
zaterdag 2 november 2019 
     500m.  3000m.      Totaal 
Jip van Elst (DN3)   47.43  5:11.24      99.303 
 
Wedstrijd Schaatscircuit, IJsstadion De Elfstedenhal te Leeuwarden, 
zaterdag 9 november 2019 

    500m.  1500m.      totaal 
Rob Wartenhorst (H50)  43.36  2:10.21      86.763 
 
Clubwedstrijd Chronos, Noordkop en Zwanenwater, IJsstadion De Meent te 
Alkmaar, zaterdag 9 november 2019 
 
    100m.   300m.      punten 
Yenthe Zutt (DPE)  18.42 (pr+cr))  52.21 (pr+cr)     70.630 
 
    100m.   500m.   300m.   punten 
Frank Bouman (HPB)  14.05 (pr)  59.72   35.51 (pr+cr)  109.28 
Dan Nastas (HPB)  13.92   1:01.99   36.92 (pr)  112.83 
Joep Stam (HPD)  13.97 (pr+cr)  1:07.37 (pr)  44.08 (val)  125.42 
Floris Hink (HPB)  15.17   1:08.73   42.12   126.02 
Mats Verschoor (HPC) 14.59 (pr)  1:12.57   40.45 (pr)  127.61 
Tygo de Lange (HPC)  24.82 (val)  1:22.85 (pr)  49.16   156.83 
 
    100m.   500m.   300m.   punten 
Dina Joosse (DPC)  16.04   1:10.11   41.78   127.93 
Richtje Taal (D70)  17.41   1:15.48   42.85   135.74 
Sienna Haasnoot (DPD) 16.40 (pr)  1:17.31 (pr)  47.41 (pr)  141.12 
Ilse Molenaar (DPC)  17.16 (pr)  1:20.35 (pr)  46.32 (pr)  143.83 
Lisa Geus (DPC)  15.30 (pr)  1:12.97 (pr)  DQ   88.270 
 
 
    500m.   1000m.      punten  
Victor Verschoor (H40) 48.69   1:37.70      97.540 
Jeske Hoogeboom (DSA) 49.48   1:43.11      101.035 
Frank Smit (H55)  50.94   1:41.78      101.830 
Cees Stoop (H70)  50.70   1:43.84      102.620 
 
    500m.   1500m.      punten 
Dennis van Dok (H45) 43.72   2:12.67      87.943 
Fred Louter (H55)  45.01   2:14.56      89.863 
Reinier Schoen (H40)  45.98   2:24.31      94.083 
Johan Jonker (H65)  54.11   2:39.14      107.156 
Jim van Elst (H55)  1:03.51   3:09.17      126.566 
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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 
 

 
 

 

 


