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Redactie 
Op de foto hierboven staan enkele deelnemers aan de derde bosloop van dit seizoen. 

Mede dankzij de Meeuwen uit Volendam was er een grote opkomst. Op pag.10 staat 

een tussenstand. In deze stand kan zeker nog veranderingen komen, aangezien er 

nog 3 lopen zijn waar punten gehaald kunnen worden. 

Waarschijnlijk hebt u in het vorige nummer “Een slag in de lucht” gemist. Door 

drukke werkzaamheden is Dennis er niet aan toe gekomen. Gelukkig staat die er 

deze keer wel weer in. Het hoofdonderwerp is deze keer de ijsbanen. In het artikel 

“Warme kerstgroeten” geeft hij enkele  tips om de winter op een sportieve manier 

door te komen.   

Bij de viskraam sprak ik een marathonschaatser  die het jammer vond dat er in de 

vorige Dweilpauze geen marathonuitslagen stonden. Ook omdat de resultaten erg 

goed waren. In dit nummer staan de uitslagen weer vermeld op pag. 17.  

Victor had in het vorige nummer beloofd nog een verslagje te schrijven van de 

pupillenwedstrijd op 23 november op de Meent. Dit verslag is aangevuld met enkele 

foto’s en staat op pag. 7. 

In deze Dweilpauze staan uiteraard nog veel meer lezenswaardige artikelen. Wij 

wensen de lezers veel plezier tijdens de winterdagen. Tevens wensen wij iedereen 

gezellige feestdagen en een gezond, sportief 2020. 

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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Warme kerstgroeten 
De feestdagen staan voor de deur, en voor velen is dat 

een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. De 

één in ernstige contemplatie, de ander onder invloed van 

de geneugten die het moderne leven te bieden heeft. 

We kunnen met onze club zo in het midden van het 

schaatsseizoen alweer met een goed gevoel terugkijken. 

De aanwas bij de jeugd geeft reden tot enig optimisme, 

en de trainers hebben echt een goed fundament 

neergelegd om op verder te bouwen. Er is een zeer 

succesvolle interclubwedstrijd voor pupillen georgani-

seerd, die zeker volgend jaar weer op de agenda mag. 

Ook bij de boslopen in Schoorl, nu drie in plaats van vier, 

is de deelname goed geweest. 

Toch is er ook reden om met enige zorg vooruit te kijken. 

De opkomst bij de jeugdschaatsers lijkt nu echt een 

dalende lijn ingezet te hebben. Dit is de kweekvijver 

voor onze wedstrijdrijders dus daar is werk aan de 

winkel. Een ander punt van zorg is en blijft het gebrek 

aan mensen die een bestuurstaak op zich willen nemen. 

Zowel bij de schaatsfederatie als bij de eigen club. 

Zonder bestuurders kunnen we geen koers varen en 

dreigen we uiteindelijk aan de grond te lopen. 

Ik wil geen bittere smaak achterlaten bij het begin van de 

kerstvakantie, dus ik zal positief afsluiten. Om de 

winterdepressie buiten te houden heb ik hier een paar 

tips. Ten eerste: verdrijf de duisternis, kom lekker 

schaatsen op de Meent onder kunstlicht. Ten tweede: ga 

lekker sporten! Van bewegen wordt je blij en op tweede 

kerstdag ben je meer dan welkom om mee te doen aan 

de kerstloop in Bergen (zie onze website). Tenslotte: het 

meeste baat hebben we bij warm, oprecht, direct 

persoonlijk contact. Zoek een oude vriend op, een 

familielid, of doe iets goeds voor een vreemdeling. 

Namens het bestuur wens ik iedereen heel fijne 

feestdagen. 

 Dennis van Dok 

 

De Doorloper 
Zo, we hebben het afgelopen weekend het Nederlands 

Kampioenschap voor Junioren op De Meent ook weer 

achter de rug. Vermoeiend, maar wel heel mooi om dit 

mee te maken, te meer daar er vele vrijwilligers van 

Chronos hun steentje aan dit kampioenschap bijdroegen. 

Maar wat hebben we als club achter de rug sinds de 

vorige Dweilpauze: twee keer de SFA Cup voor pupillen 

en voor junioren tot en met masters, een clubwedstrijd, 

een eigen Interclubwedstrijd, een recordwedstrijd te 

Heerenveen in samenwerking met AIJC en voor de rest 

enkele wedstrijden waar  individuele rijders aan 

meededen. 

Bij al deze wedstrijden werden er in totaal vijfenveertig 

keer een persoonlijk record gereden, elf keer werd er 

tijdens een wedstijd onderuitgegaan, waaronder 

ondergetekende. Veertien keer werd er een clubrecord 

verbeterd, dit gebeurde door Jeske Hoogeboom, Joep 

Stam, David Meedendorp, Dan Nastas, Frank Bouman, 

Digna Joosse en Sebastiaan McKay. 

Verderop in het clubblad is een overzicht van de 

clubrecords bij de pupillen opgenomen. Ook vind je daar 

de volledige uitslagen van de afgelopen tijd en rang-

lijsten van de korte afstanden tot en met half december. 

De eerstvolgende clubwedstrijd is op zaterdag 28 

december a.s. om 20.45 uur, in het bijzonder voor 

diegenen die de Kerstdagen goed verteerd hebben. 

Een paar dagen daarvoor organiseren we op Tweede 

Kerstdag nog de inmiddels regionaal zeer bekende 

Kerstloop te Bergen, start op de Zwarteweg nabij ons 

clubhuis. 

Op zondag 5 januari kan je weer meedoen aan een Cate-

goriewedstrijd, hou op Schaatsen.nl of op onze website 

in de gaten om welke categorie(en) het gaat. 

Op zaterdag 11 januari is er om 18.45 uur weer een 

pupillenwedstrijd, terwijl ons de volgende dag, zondag 

12 januari, om 18.00 uur alweer de volgende 

clubwedstrijd te wachten staat. 

Tussendoor hebben we ook nog 2 uitnodigingen voor 

Interclubwedstrijden voor Pupillen te Hoorn, de 

uitnodigingen voor deze twee wedstrijden worden 

binnenkort uitgereikt, net als voor de op 1 februari te 

verrijden Volharding Bokaal. 

Cees Stoop.                                            

 

Deadlines 
Dinsdag 21 januari 2020 

Dinsdag 18 februari 2020 

Dinsdag 24 maart 2020 

 

 
 



Dweilpauze 2019-2020 
 

Dweilpauze, blz.4 

 

Een slag in de lucht 
Neem een stuk kaas. Jonge, belegen of oude; maakt niet 

zoveel uit. Neem een kaasschaaf en snijd een dun plakje 

af. Dan nog een, en nog een. Eerst gaat het mooi, maar 

dan merk je het: het mes wil niet meer rechtdoor. Er 

ontstaan hoge en lage stukken, het stuk kaas begint eruit 

te zien als de branding bij westerstorm. 

Hetzelfde kan gebeuren met een ijsbaan. De 

dweilmachine die er ieder uur overheen rijdt gooit een 

plens warm water op de baan en smeert die glad met een 

dweil. Maar dat is niet het hele verhaal, want als je alleen 

dat zou doen werd de baan steeds dikker en dikker 

totdat we allemaal moesten bukken om ons hoofd niet 

tegen het dak te stoten. De machine schaaft ook een 

laagje van de baan af. Het schaafsel komt in de grote bak 

terecht waar de machine zijn karakteristieke vorm aan te 

danken heeft. 

Dat schaven is een kunst en het gaat het beste met beleid 

en een rustig gangetje. Helaas is onze thuisbaan in 

Alkmaar een soort ijsspeedway, want tijd is geld 

(vermoed ik) en de machine rost met zijn spijkerbanden 

over de baan alsof er records te halen zijn. Nog net niet 

driftend door de bocht. 

Goed ijs maken is een kunst. Schaven, dweilen, de 

temperatuur en de ijsdikte beheersen, laagje voor laagje 

opbouwen, afschaven, en werken aan het beste ijs voor 

je wedstrijdrijders. Of niet, als je in Alkmaar bent. Het 

kàn wel, getuige het kwaliteitswerk van een week in 

aanloop naar het NK junioren, toen er opeens een heel 

mooie baan tevoorschijn kwam. Maar dat is alweer 

verleden tijd. 

Nu spelen weersomstandigheden ook wel een rol. De 

eerste weken van het seizoen waren zo warm dat hele 

boel gesmolten was en er dus weer van voren kon 

worden begonnen. Ik voorspel het maar alvast: dat gaat 

vaker gebeuren. Het klimaat gaat de komende tijd echt 

niet opeens denken: dat warme was wel leuk, maar nu 

ga ik lekker eens voor wat extra kou. Die kant gaat het 

niet op. Tenzij je weer een uitbarsting van een vulkaan 

op de schaal van de Tambora van 1815 krijgt natuurlijk; 

die werd gevolgd door een wereldwijde afkoeling van 

een halve graad, het jaar achttien-honderd-vries-je-dood 

zonder zomer, mislukte oogsten en hongersnood. Maar 

schaatsen kon je dan weer wel. 

We gingen voor de aardigheid eens trainen in 

Leeuwarden. In de Elfstedenhal ligt een prachtige 

ijsvloer die vlakker is dan een biljartlaken. We reden in 

een treintje en de locomotief hoefde nauwelijks een 

inspanning te leveren. De wagonnetjes nog minder. Ook 

na een uur was de ijsvloer nog nauwelijks doffer dan een 

beslagen spiegel. In Alkmaar ontstaat in een uur zoveel 

rijp dat je gaat geloven dat ze daarom hoge noren hebben 

uitgevonden. 

Toch is er soms, een enkele keer, een voordeel van 

halfoverdekt rijden. Onbedoeld is de Meent een soort 

Dyson stofzuiger, zo eentje zonder stofzak met een 

cycloon. Als de wind er op een bepaalde manier in staat 

gaat 'ie rondwervelen en wervelen wij schaatsers als 

stofdeeltjes vrolijk mee. Met een beetje geluk linksom en 

niet rechts, maar dat is een beetje een fifty-fifty kans. 

Ik had al jaren geen wedstrijden meer gereden op Thialf; 

de laatste keer had ik nog geen klapschaatsen. Hoewel 

er elk jaar gelegenheid was om mee te doen aan 

recordwedstrijden achtte ik mij daar niet op mijn plaats. 

Die mooie tijden had ik gehad, dat was niets meer voor 

mij. Maar laat ik nou bij zo'n wervelstormwedstrijd op 

Alkmaar dicht bij mijn persoonlijke records gekomen 

zijn; dat wakkerde het vuurtje toch weer aan. Dus ik 

schreef me in voor de wedstrijd van 7 december. 

Thialf heeft iets magisch. Meer nog dan Leeuwarden 

voel je hier het spirituele reliëf van al die wereldtoppers 

die glorieerden, of ten onder gingen. De magie van deze 

baan kan namelijk twee kanten op werken. Bij de jeugd 

zag je dat ook. Sommigen reden grote brokken van hun 

persoonlijke records af, anderen raakten in een soort 

hypnose waarvan ze totaal de kluts kwijt raakten. Zelf 

werd ik geconfronteerd met het feit dat je toch echt zelf 

moet schaatsen, ook al is het ijs nog zo fantastisch. De 

baan mag dan glad zijn, de grootste vijand is en blijft de 

luchtweerstand en de lucht in Heerenveen is even dik als 

die in Alkmaar. 

De lucht in Thialf is erg droog en daar kun je ook last van 

krijgen. Na mijn race plakte mijn tong aan mijn 

gehemelte. Een raspende hoest gierde door mijn longen. 

Maar die droogte is nodig om het ijs mooi te houden. De 

grootste vijand van je ijsvloer is rijp, die ontstaat door 

aanvriezing van water uit de lucht. Hoe vochtiger de 

lucht, des te sneller de groei van rijp. De reden dat je dat 

zelden ziet op natuurijs is dat de luchtvochtigheid 

beneden het vriespunt zo'n beetje nul komma nul is. 

We willen wel graag een dak op onze ijsbaan. Het mag, 

want het gevaarlijke ammoniak als koelmiddel is 

vervangen door koolstofdioxide. Maar als je alleen het 

dak dichtdoet om de wind buiten te houden heb je in 

feite een hele grote vrieskist gemaakt. Zulke banen zijn 

er ook, in Dronten en Groningen. Het is daar altijd 

steenkoud. Daarbij kampt Groningen met condens-

vorming aan de dakspanten, met een indoor-regenbui 

als gevolg. De Meent zou het beste af zijn met een dak èn 

klimaatbeheersing om het droog en warm te houden, 

gevoed door de restwarmte van de ijsmachines. Een 

economische, duurzame combinatie, waardoor we nog 

jarenlang kunnen blijven schaatsen terwijl buiten de 

temperaturen verder oplopen. 

Dennis van Dok 
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Sebastiaan kijkt naar de Russische Schaatsers op TV 
Want daar kunnen we niet meer omheen! 

Minsk, Tomaszów-Mazowiecki en Nur-Sultan. Dit 

klinken als steden waar een Transavia vliegtuig je om 

04:30 in de ochtend afzet met je SRPRS.ME envelop in je 

ene hand en je inmiddels slechte humeur in je andere 

hand. Echter, het waren de bestemmingen van de eerste 

World Cups. Ik bedenk mij ineens hoe leuk het zou zijn 

als er meer internationale schaatswedstrijden zouden 

worden gehouden in Grote Wereldsteden als New York, 

Tokyo, Londen en Amsterdam (en dan gezellig op de 

Jaap Eden natuurlijk). Dát zou het schaatsen pas 

internationaal aantrekkelijker maken – en niet het 

overdreven pushen van nieuwe onderdelen als 

teamsprint en massastart. Een bijkomend voordeel 

daarvan is dat we bijvoorbeeld een interview zien met 

Sanneke de Neeling op het Empire State Building in 

New York en de volledige Russische schaatsploeg een 

Coffeeshop in zien sneaking in Amsterdam wat de NOS 

natuurlijk stiekem voor ons filmt. Och, en wat denk je 

van zo’n item over Jorien ter Mors op dat ene mega 

drukke kruispunt van Tokyo waarin ze dan met allemaal 

Hello Kitty meisjes op de foto moet. Ja, ISU, steek even 

al jullie geld in ijsbanen in die steden en binnen no-time 

staat jullie schitterende sport in de internationale 

belangstelling. Oke, oke er zitten nog wat haken en ogen 

aan maar dit is mijn advies en daar moet u het mee doen. 

Goedendag.  

 

Speaking of goede dagen: alle Russische sporters hebben 

dat niet gehad de afgelopen dagen want Rusland mag 

niet meedoen aan de Winterspelen van 2020 in Peking. 

Lekker dan. Alleen Russische atleten die kunnen 

aantonen dat ze ‘schoon zijn’ mogen onder een neutrale 

vlag meedoen. Hartstikke kut en irritant voor hen 

natuurlijk maar ik merk dat ik zeer weinig weet van de 

Russische schaatsers er daarom niet zoveel sympathie 

voor hen voel. Dat vind ik dan weer zielig want stel je 

voor dat je niet hebt meegedaan aan dat afgrijselijke 

dopingprogramma en hartstikke schoon bent en dan 

ineens misschien niet mee mag doen met het 

belangrijkste toernooi in de sport waar je elke dag voor 

traint? Ja. Dat is zielig. Dus ik wil even de Russen beter 

leren kennen om wat meer sympathie voor hen te 

wekken en u doet gezellig met mij mee. Toch? Ja, ik heb 

ook niet zoveel zin in al die Russen want het lijkt alsof er 

elke week weer tien nieuwe zijn. Maar is dat wel zo? Ik 

neem jullie mee naar een overzicht van de meest 

succesvolle Russische schaatsers van dit moment. We 

beginnen met de vrouwen. En nou niet vluchtig gaan 

lezen he, mensen! Want het is echt tijd dat we na al die 

jaren eens kennis gaan maken met deze mensen.  

Angelina Golikova (28) 

Vorig seizoen werd deze Golikova 4e op het WK 

afstanden op de 500 meter en ze werd  zevende op de 

500 meter tijdens afgelopen Olympische Spelen. Dit 

seizoen heeft ze al twee World Cup overwinningen op 

haar naam staan in Nur-Sultan en Nagano op de 500 

meter (HOERA). Lekker op de goede weg, meis! Zet ‘m 

op!  

Bijzonderheden: ik heb letterlijk nog nooit op haar gelet. 

Laat weten in de comments of jullie haar wel kennen? 

BEN BENIEUWD! 

Olga Fatkulina (29)  

Deze Russin kennen de meesten van jullie wel denk ik, 

toch? Sinds 2012/2013 staat ze geregeld op het podium 

en ze is er eigenlijk altijd wel bij. LEKKER CONSTANT! 

Dit seizoen gaat ze als een speer en won ze de 500 meter 

tijdens de World Cup in Minsk en ook de 1000 meter 

loopt lekker want ze werd daarop 3e in Nur-Sultan!  

Bijzonderheden: ze won een zilveren medaille in Sochi 

tijdens de Olympische spelen op de 500 meter, deze 

werd afgepakt in 2017 (verdomme) en deze werd vervol-

gens toch weer aan haar toegekend in 2018 (jeej). Altijd 

spannend met Olg.  

Daria Kachanova (22) 

Deze jongedame is vorig jaar definitief doorgebroken bij 

de senioren en heeft dit seizoen al enkele World Cup 

medailles op de 500 en 1000 meter. Vorig jaar werd ze 7e 

op het WK sprint dus het podium is in zicht!!!! 

Bijzonderheden: haar Russische naam is Дарья 

Качанова. Graag gedaan.  

Yekaterina Shikhova (34)  

Ook al negeer ik de Russische schaatsers meestal – ik heb 

eigenlijk geen idee waarom – deze Yekaterina komt mij 

wel bekend voor. Waarschijnlijk omdat ik haar naam 

ongeveer wekelijks voorbij zie komen en ja, dan ga je het 

wel een keer herkennen. Zeker omdat ze al sinds 2008 op 

het World Cup podium staat. De 1000, 1500 en 3000 

meter zijn haar beste afstanden en vorig seizoen werd ze 

4e op het WK Afstanden op de 1500 meter.  

Bijzonderheden: op Instagram heet ze Ekaterina. 

Confusing!! Dat is het ook he, met die Russen. Je weet 

nooit hoe je het moet schrijven of uitspreken. En dan 

altijd weer dat ge-ina en ge-ova op het einde. Gezeik.  

Evgeniia Lalenkova (29)  

Kijk, hier heb je dat ge-emmer met die namen al want 

deze meid heette dus eerst Evginiia (die dubbel ‘i’ alleen 

al, blegh) Dmitrieva. In mijn hoofd is ze een soort van 

geëvalueerd (net als met die Pokémons weetjewel) en is 

ze nu een verbeterde versie van zichzelf. Namasté. Maar 

waarschijnlijk is daar niks van waar en heeft President 

Poetin dit gewoon besloten want hij was klaar met die 

onuitspreekbare achternaam die ze eerst had. Echt een 

podiumbeest is deze vrouw niet, maar ze komt wel 

steeds vaker in de buurt. In de gaten houden dus!  

Bijzonderheden: Ze is getrouwd. Ohja, dat verklaard 

haar nieuwe achternaam.  

(Lees verder op de volgende pagina) 
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Natalia Voronina  

Nóg zo’n achternaam met –ina. Ik snap niet dat al die 

Russische ouders niet hun kind dan leuk Nina Voronina 

noemen of Nova Lalenkova. Echt een gemiste kans hoor. 

Deze Voronina is een specialist op de langere afstanden 

en doet dat toch best behoorlijk goed vind ik hoor! 

Klasse! Zo werd ze 3e op de 3000 én 5000 meter van het 

WK Afstanden van vorig seizoen. Dus misschien was ze 

een beetje afwezig tijdens de afgelopen World Cups – 

begrijpelijk want: saai – she’s coming vast nog wel in het 

tweede deel van het seizoen (zoals elke hedendaagse 

schaatser van niveau).  

Bijzonderheden: ik merk nu pas dat ze best een lekker 

lopende naam + achternaam heeft. Het is een beetje hoe 

ik Sinterklaasgedichten maak: net niet lekker rijmend.  

Elena Sokhryakova (29) 

Er is iets raars met deze Skorkskokeyskakovakoaova, 

want, buiten de totaal onlogische volgorde van letters in 

haar achternaam, ze was supergoed in 2010/2011 en toen 

heeeeel lang superslecht en toen in 2018/2019 begon ze 

weer goed te rijden?! En nu rijdt ze weer gezellig World 

Cups en wordt ze geregeld laatste. Gelukkig wel in de 

A-groep. Maarja, iemand moet dat zijn toch?  

Bijzonderheden: ik ben bevriend met haar op Facebook. 

Lang verhaal.  

 

OKE GENOEG GEKLETST, WE MOETEN DOOR 

NAAR DE RUSSISCHE MANNEN! 

Ruslan Murashov (27) 

Schat, we hebben een zoon gekregen hoe zullen we ‘m 

noemen? Uh, kweenie? Hangt er vanaf waar we nu zijn. 

Waar zijn we nu? Uh, Ruslan..JA! DAS EEN LEUKE 

NAAM DIE DOEN WE!  

En de rest is geschiedenis.  

Net als zijn 500 meter tijdens het WK Afstanden vorig 

seizoen want hij werd daar eerste. BAM, BAM, BAM!  

Viktor Mushtakov  

Deze Mushroom werd 3e op diezelfde afstand. En ja, jullie 

hebben goed gezien dat ik geen bijzonderheden meer ga 

schrijven want dit duurt allemaal wel erg lang en zoals 

jullie weten ben ik amper geïnteresseerd in de Russische 

schaatsers maar ik moet toch wel zeggen dat nu ik ze 

beter leer kennen ik ze ook wat meer ga waarderen. 

Hartstikke goeie ploeg eigenlijk?! Deze Mushtakov is 

trouwens aan de lopende band World Cups 500 meter 

aan het winnen dus ik denk dat ik maar fan ga worden 

van de Russische Ploeg want dan heb ik lekker veel te 

juichen voor de televisie.  

Pavel Kulizhnikov  

Prima kerel.  

 

 

 

 

Alexander Rumyantsev 

Ja, jullie hebben goed gezien dat ik geen leeftijden meer 

achter de namen zet want dat kost mij allemaal even 

teveel moeite hoor. En please ga geen haatmails sturen 

want, of nouja, doe eigenlijk ook maar wel. Dan heb ik 

de volgende keer een stok achter de deur. ENFIN. 

Rumyantsev. Een solide lange afstand specialist die 

vorig jaar het World Cup Klassement won over 

5000/10000. Het World Cup podium is hem niet vreemd 

in ieder geval, maar een titel ontbreekt nog.  

Sergey Trofimov (24) 

Nou, jullie haatmails hebben gewerkt hoor. 

Vierentwintig jaar is deze Sergey. Hij is 1.84m en weegt 

81kg. Zijn middelnaam is Sergeyevich en is geboren in 

Nizhny Novgorod. In Rusland (niet te verwarren met 

Ruslan, want dat is blijkbaar een voornaam). Hij won 

vorig jaar op de Team Pursuit de bronzen medaille op 

het WK Afstanden. Nu zie je hem vooral schaatsen op de 

achtergrond in de studio als Dione en Erben nog lekker 

aan het kletsen zijn.  

Danila Semerikov (25) 

Deze ‘uitdager van Patrick Roest’ is een behoorlijk snelle 

jongen. Naast de 5000 en 10000 meter rijdt hij ook Massa 

Starts (schijnt, nooit gezien). Vorig jaar viel hij een beetje 

tegen – of nouja, hij werd 3e op het WK Afstanden op de 

10000 meter. Maarja, hoe moeilijk is dát nou. Dit seizoen 

maakt hij het Patrick Roest in ieder geval niet makkelijk 

op de langere afstanden. Het loopt gesemerd, zullen we 

maar zeggen.  

Denis Yuskov (30) 

Daar is ie! Onze Knuffel-Rus. Wat vonden we het 

allemaal stom he, toen hij niet mee mocht doen aan de 

Olympische Spelen in 2018 omdat hij een keer een djonko 

had gerookt toen hij 4 was ofzo. En dat terwijl hij dat 

seizoen alles won op de 1500 meter. Sneu.  

Alexey Yesin (32) 

Deze beste man is er ook al een tijdje bij en je vindt hem 

tegenwoordig vooral op saaie World Cups en op 

enigszins leuke EK’s in de achterhoede. WK’s rijdt hij 

ook nog wel eens maar heel erg boeiend is het allemaal 

niet met deze Ye Sin (Cos – Tan). Haha. Wat is dat ook 

alweer?  

Artem Arefyev (19) 

Niet te verwarren met Artyom Arefyev (alsof IEMAND 

die link had gelegd, SEBASTIAAN) want dat is namelijk 

een paralympische sporter in de atletiek. Prima, weten 

we dat ook weer. Artem is een jonge schaatser met 

enorm veel potentie want hij is recordhouder van de 

Russische junioren op de 500 meter (34,70!) en maakt een 

stormachtig debuut op de World Cups dit seizoen. 

Vergeet die naam niet, Artyom Arefyev. Of nee, Artem 

Arefyev dus. Artem. Ar-tem. Artem.  

Sebastiaan Mc Kayov 



Dweilpauze 2019-2020 
 

Dweilpauze, blz.7 

Pupillen  
De laatste maanden zijn er door onze pupillen geregeld 

wedstrijden gereden. En het gaat best lekker, al onze 

pupillen hebben bij elkaar al 66 PR's gereden en laten 

goede technische vooruitgang zien. 

 
De tijden verbeteren zich gestaag, er is tijdens de 

trainingen en wedstrijden een goede inzet, maar het 

allerbelangrijkste is dat het plezier ervan af spat.  

 

Dit plezier was ook te zien bij de, door de jeugd-

commissie, georganiseerde Interclub wedstrijd op 23 

november. 

Bij deze interclub wedstrijd hebben we andere clubs 

uitgenodigd. Onder andere clubs uit Haarlem, Hoorn en 

Sneek namen deel en strijden om de eer. Onze pupillen 

namen deel en waren verdeeld in twee teams om zo 

iedereen te kunnen laten schaatsen.  

Andere clubs waren wel wat sterker, aan de inzet van 

onze pupillen heeft het zeker niet gelegen, maar 

uiteindelijk toch de 9e en 10e plek.  

Bij de prijsuitreiking ontving iedereen een herinnerings-

lintje en stond bij iedereen een grote glimlach op het 

gezicht. 

 
Door dit soort wedstrijden te organiseren, hopen we op 

uitnodigingen van andere clubs. Zo kunnen we ook op 

andere ijsbanen schaatsen wat spannend is, maar ook de 

beleving en het plezier in schaatsen vergroot.  

Dit is al goed gelukt, op 18 januari en 1 februari liggen 

de uitnodigingen om deel te nemen aan interclub 

wedstrijden in Hoorn al op de mat. 

Voor het tweede deel van het seizoen kijken uit naar de 

Interclub wedstrijden en proberen we de stijgende lijn 

die iedereen heeft en het plezier vast te houden! 

groet, Victor Verschoor 

 

Slijpcursus 

 

Op woensdagavond 18 december hebben we voor 

geïnteresseerde ouders in samenwerking met Gerjan 

Norg van NorgSport in Alkmaar een slijpcursus geor-

ganiseerd. De ouders werden bijgepraat over de kleine 

en fijne kneepjes van het schaatsenslijpen en konden 

onder toeziend oog van Gerjan zelf oefenen!  

Super nuttig om voor de kinderen scherpe schaatsen te 

kunnen maken! 

Victor 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

http://www.benlnotarissen.nl/
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Marathon Valencia. 
Voor de zomer ontstond bij de Loopgroep het idee om 

in 2019 toch nog een marathon te lopen. Amsterdam in 

oktober was te dichtbij dus elders gezocht. 

In beeld kwam de marathon Valencia in Spanje op 

zondag, 1 december 2019. Gelukkig nog een heel eind 

weg. 

Mooi groepje gevormd, eerst een long-list maar dan een 

short-list van 4 hardlopers, maar al snel aangevuld met 

één dame. De organisatie ter hand genomen want bij een 

buitenlandse marathon moet veel geregeld worden: 

inschrijven voor de wedstrijd, vliegreis heen en terug en 

overnachting, het liefst dicht in het centrum bij de 

startlocatie. 

Vervolgens werd er goed kollektief getraind. Start op het 

sportveld Schoorl en maar kilometers maken. Eerste test 

was de halve van Katwijk, twee van het team liepen de 

halve en twee de 10 km. Maar daarna was het kollektief 

trainen een beetje voorbij. Ieder ging voor zichzelf. Ook 

kwamen er wat blessures, ongevalletjes, verkoudheid, 

vliegreisjes. 

Toch nog een tussendoortje: winnaar met het team van 

De Toekomst bij de businessloop bij de Boerenkoolloop 

Warmenhuizen van 3 november 2019. 

Daarna werd weer serieus getraind, één loper volgde het 

trainingsschema heel precies. 

Eerst vlogen kwartiermakers naar Valencia en gaven 

goede berichten door: 25 graden met zon overdag. De 

rest van het team volgde op de vrijdagavond. 

Vanaf toen veel berichten over en weer met het 

thuisfront. En op de zaterdagavond een mooie foto met 

de 5 lopers en partners aan tafel. 

 

Zondagmorgen om 8.30 uur de start bij 17 à 18 graden, 

goede omstandigheden. Dus lopen in de korte broek en 

het Toekomst-shirt. 

Hoewel vrij vlak parcours bleek het toch zware omstan-

digheden en werd veel inzet van de lopers gevraagd.  

Maar alle 5 lopers hebben de 42,195 km volbracht.  

Hulde en felicitaties aan de lopers en het begelei-

dingsteam. 

Van het thuisfront, Klaas Tillema 

Uitslagen: 

Naam                            Tijd  

Paul Blom                         3.30.13  

Chris Hoffman                 3.38.17 PR 

Michiel Beeldman            4.04.13  

Ronald Vreeker                4.27.35 PR 

Annemarie Hoffman         5.13.46 PR 

 
Bosloop Schoorl 
Zondag, 8 december 2019.  
De derde in een serie van drie. 

Onverwacht was het prachtig loopweer met zelfs een 

beetje zon.  

Grote deelname, ook vanwege de Meeuwen. 

Er werd goed gelopen en nieuwe tactieken werden weer 

uitgetest met goed gevolg. 

Om nog even te denken aan het vorige jaar toen was het 

parcours erg slecht vanwege de bomenkap en toen 

regende het ook nog. 

Vanmorgen  is het prima gegaan. 

Klaas Tillema. 

Uitslagen: 

4 km dames: 

1. Jeske Hoogeboom  27.58 

2. Hermieke Veltman  24.58 

¼ marathon dames: 

1. Carla Zandveld   55.31 

2. Margreet Ruis  65.08 

3. Helga Lammertsma  65.23 

4. Marcella Krijgsman  74.54 

¼ marathon heren: 

1. Sander Kaandorp  51.53 

2. Erik van der Schee  53.19 

3. Nico Ruis   55.26 

4. Dick Molenaar  59.41 

5. Wim Kraakman  61.06 

6. Rob van Andel  63.53 

7. Rob Barbour   65.09 

8. Gerard Pater   67.58 

9. Arjan Nijdam  71.04 

   

40e Midwinterduinloop Egmond 
Binnen. 

Zaterdag, 14 december 2019 

Het is al een traditie geworden, dat een ploeg Schoorlse 

hardlopers deel neemt aan de Midwinterduinloop. Deze 

loop is op de tweede zaterdag van december, dus altijd 

op de dag voor de Schoorlse decemberbosloop. Maar het 

was 1 december op zondag, vandaar 14 december. Met 

drie auto’s en één E-bike naar Egmond Binnen want er is 

niet heel veel parkeerruimte, maar dat was wel goed 

geregeld. Inschrijven in Dorpshuis De Schulp voor € 6,--

, inclusief duinkaart. Maar die hebben we natuurlijk 

allemaal, maar geen korting, is te moeilijk om te regelen. 

Beetje moeilijk welke loopkleren te dragen. Het zou gaan 

regenen, niet heel koud, maar een sterke wind uit het 

zuidwesten. Deze wind maakte het wel koud, dan maar 

geen korte broek. Maar eerst de foto van de 10 lopers in 

de sporthal. (Ook een traditie) 
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Start om 11.00 uur: direct tegen de zeer sterke wind in, 

naar het duingebied. En dan begint het: rondjes maken. 

Eerst een klein rondje: over klinkerpaden en bospaden, 

een tweede aansluitend rondje, weer terug naar het 

eerste rondje en dan de grote ronde. Afwisselend: strate-

nparcours, bospaden, paardenpaden, zwaar tegenwind, 

voor de wind. Dus het was steeds schakelen. Gelukkig 

waren er misschien wel 500 lopers, kon je vaak 

aanhaken. Maar verder moest je het wel zelf doen. Soms 

zit het mee, soms gaat het moeilijker, wellicht vanwege 

een te snelle start. Daar heb je dan last van, maar je komt 

er wel weer overheen. Er is altijd ééntje van ons die 

voorin start en die dan al communicerend ingehaald 

dient te worden. Maar er werd goed gelopen door de 

Schoorlse deelnemers over 16,8 km en 9,55 km. Vooral 

de vrouwen hebben een prima prestatie geleverd. Ze zijn 

dan ook heel goed getraind. 

Het laatste gedeelte vliegend voor de wind en over de 

finish. Vanwege de 40e editie was er voor alle lopers een 

heuse medaille. Terug naar De Schulp en omkleden en 

met elkaar koffiedrinken (betaald door één van de 

lopers). Ieder was er over eens dat het een zware prima 

loop is, in een mooie omgeving. Bovendien is het een 

mooie training voor de snipperdagloop, de kerstloop 

Bergen en eventueel de kwart en halve van Egmond aan 

Zee in januari 2020. 

Klaas Tillema 

Uitslagen: 

16,8 km  

Erik van de Schee            1.22.56 

Nico Ruis                         1.26.10 

Dick Molenaar                1.29.30 

Klaas Tillema                  1.32.18 

Margreet Ruis                 1.37.47 

Rob Barbour                   1.37.47 

Helga Lammertsma         1.37.55 

Gerda van Straaten         1.37.55 

9.55 km  

Gerard Pater                  58.13 

Marcella Krijgsman         65.00 

Loopcompetitie Boslopen 2019-

2020. 
Tussenstand na 3 boslopen. 

De Boslopen Schoorl 2019 zijn verlopen en de competitie 

is weer gestart en de eerste punten zijn verzameld. 

De wedstrijden zijn goed verlopen met dank aan alle 

medewerkers en medewerksters. Zij hebben weer zeer 

goed werk verricht. En ook de penningmeester is 

tevreden, want het begrotingsbedrag is gehaald. 

Alle drie keer was het goed loopweer, zelfs zeer fijne 

omstandigheden. En vanaf oktober kon je het bos zien 

veranderen in de wintertooi. De volgende lopen zijn de 

Kerstloop Bergen op 26 december 2019, de Nova-

bosloop op 19 januari 2020 en de Groet uit Schoorl Run 

op 9 februari 2020. 

Voor de duidelijkheid. De loopcompetitie staat open 

voor alle leden van Sportclub Chronos. Bij het voltooien 

van 4 van de 6 wedstrijden wordt op de jaarlijkse slot-

avond het loopdiploma uitgereikt. Per categorie zijn er 

drie prijzen. Bij deelname aan de Boslopen Schoorl 

wordt één punt extra verdiend.  

Succes met de volgende wedstrijden. 

Klaas Tillema. 

 

Agenda: 
Zaterdag, 21 december winterduintrial t Woud over 10 

en 17 km. 

Zondag, 22 december Nova Bosloop Schoorl 

Maandag, 23 december Snipperdagloop 

Donderdag, 26 december Kerstloop Bergen 

Op naar het jaar 2020: 

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 

 

 

Tussenstand (na 3 boslopen) 
Naam 13-10 p 10-11 p 8-12 p Totaal 

Mannen 10 ¼ km        

1.Nico Ruis 53.27 31 53.07 30 55.26 29 90 

2.Wim Kraakman 62.58 27 60.44 28 61.06 27 82 

3.Gerard Pater  66.41 26 64.32 26 67.58 24 76 

4. Arjan Nijdam 68.08 24 64.40 24 71.04 23 71 

5.Sander Kaandorp    51.46 31 51.53 31 62 

6.Erik van der Schee  54.19 29   53.19 30 60 

7.Jos Hoogeboom 56.12 29 56.47 29   58 

8.Dick Molenaar 61.58 28   59.41 28 56 

9.Rob van Andel   62.15 27 63.53 26 53 

10.Rob Barbour   64.32 25 65.09 25 50 

11.Jim van Elst 67.27 25     25 
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Dames 10 ¼ km        

1.Carla Zandveld  57.03 29 55.07 30 55.31 31 90 

2.Margreet Ruis  66.40 28 64.32 29 65.08 30 87 

3.Jeske Hoogeboom 55.47 31 54.16 31   62 

4.Helga Lammertsma   64.40 28 65.23 29 57 

5.Marcella Krijgsman 73.35 26   74.54 28 54 

6.Jolanda Grimbergen 56.44 30     30 

7.Hermieke Veldman   71.50 27   27 

8.Anita Pielaet 72.56 27     27 

        

Dames 4 km        

1.Richtje Taal 27.58 31 27.02 31   62 

2.Jeske Hoogeboom     19.19 31 31 

3.Hermieke Veldman     24.58 30 30 

        

Heren 4 km        

1.Edwin Taal  27.58 31     31 

 

Kanttekeningen 
"Kanttekeningen 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. 

De dagen korten, de nachten lengen. Het loopt tegen het 

eind van alweer een jaar. Sinterklaas, Kerst en oud en 

nieuw, met daar tussendoor nog een wedstrijd van de 

club op 28 december. Volop bezigheden de komende 

week. Dit weekend (14 en 15 december) het NK sprint 

voor junioren B en A plus NK-afstanden (3000 en 500 

meter). Meer dan 50 vrijwilligers nodig om dit in goede 

banen te leiden en bezig van ’s morgens tot ’s avonds. De 

weersverwachtingen zijn niet best met harde wind-

vlagen; hopelijk wordt het wel een eerlijke wedstrijd met 

gelijke omstandigheden voor iedereen. 

Wel het werd een mooi wedstrijdweekend. Zaterdag 

nog wat vlagerige wind uit de verkeerde hoek, maar 

toch 2 baanrecords en 6 PR;s . Zondag was de wind iets 

gunstiger gedraaid en waren er 5 baanrecords te noteren 

en 45 PR’s. Terwijl de meeste deelnemers toch veel op 

Heerenveen hebben gereden. De ijsmeesters hebben dus 

een prima ijsvloer weten neer te leggen. Hopelijk doen 

ze dat ook tijdens onze wedstrijden in de rest van het 

seizoen. 

De publieke belangstelling was redelijk goed al moet 

gezegd worden dat het meestal familieleden van de 

deelnemers waren. Ik miste eigenlijk de jeugd van de 

baan. Dit zijn mooie momenten om te zien hoe de 

toekomstige toppers van Nederland over het ijs flitsen. 

Ook van enkel kijken kan een hoop worden geleerd. 

Twee lange dagen dus voor een groot aantal 

vrijwilligers; gelukkig was de verzorging uitstekend en 

de sfeer binnen het team kon niet beter net als de 

samenwerking met de vele afgevaardigden van de 

KNSB en de mensen van AlkmaarSport. 

Buiten de reguliere afstanden is er ook een teamsprint 

gehouden. Dit is echt een leuk onderdeel en komende 

zaterdag (21 december) zal er tijdens de SFA Cup 2 ook 

een teamsprint worden gehouden. 

Na het uitreiken van 114 bossen bloemen, 66 medailles, 

60 mini kaasjes en 6 suikerbroden had ik het zondag-

avond wel gehad. 

Deelname aan een NK-junioren kent een lange weg vol 

selectie momenten, maar begint altijd als klein sportertje 

bij een vereniging. De basis wordt daar gelegd door veel 

oefeningen te doen om recht op de schaats te leren staan 

en de balans onder de knie te krijgen. Het grootste deel 

van de NK-deelnemers afgelopen weekend zit bij een 

Regionaal Training Centrum of een Gewestelijke 

selectie. Slechts een enkeling traint bij een vereniging. De 

RTC’s en Gewesten worden gevoed door de baanselectie 

en soms verenigingen die op hun beurt weer de leden 

vanuit de C-selecties krijgen. Helaas ontbreken op dit 

moment op Alkmaar een C-selectie en een baanselectie 

waardoor we hier de boot dreigen te missen. Hopelijk 

komen deze selecties weer terug en kan er ook weer met 

een pupillenproject worden gestart, waarbij pupillen, 

die ambitie hebben om door te stromen naar een selectie, 

een keer per week gezamenlijk een technische training 

doen om zo een betere aansluiting te krijgen bij de C-

selectie. Om erop voorbereid te zijn als die selecties weer 

terugkomen zullen we bij Chronos hard moeten werken 

om onze pupillen klaar te stomen voor het grote werk en 

met veel oefeningen de aansluiting te maken met de 

toppers op de baan. De eerste wedstrijden van de SFA 

Cup laten zien dat een aantal het aan kunnen om voor 

de prijzen te strijden. 

Joop van Dok 
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Clubkampioenschap 
Na de tweede clubwedstrijd is de tussenstand voor het 

algemeen clubkampioenschap behoorlijk veranderd. 

Dennis moest zijn eerste plaats afstaan aan Sebastiaan en 

ook Joep ging hem voorbij door drie uitstekende PR’s. 

Op vier staat nu Rob die zijn eerste twee afstanden heeft 

gereden. De lijst is uitgebreid met 3 personen want naast 

Sebastiaan en Rob is ook Sjouke aan de wedstrijdreeks 

begonnen. 

Uiteraard is de volgorde op basis van een gemiddelde, 

maar diegene met minder afstanden en dan zeker op de 

kortere afstanden hebben gereden zijn iets in het 

voordeel. Een zuivere stand krijgen we pas indien “het 

boekje” voor iedereen vol is. 

Bij de pupillen is de stand ook gewijzigd. We zien dat 

een aantal alle afstanden hebben gereden en dat telt het 

zwaarst in de stand. Diegene die nog maar drie afstan-

den hebben gereden zullen mee gaan doen als de vierde 

afstand is voltooid. 

Frank heeft de leiding behouden en wordt nu gevolgd 

door Joep en op drie staat Mats. Er zijn nog genoeg 

kansen om je te mengen in de strijd om het club-

kampioenschap. 

 

Op 28 december is wedstrijd nummer drie, hopelijk zal 

de deelname hoog zijn. 

Joop van Dok 

 

Tussenstand clubkampioenschap 
 

Algemeen clubkampioenschap 

            gemiddeld factor punten 

1 Sebastiaan McKay    42,28 1 .24,08         42,160 1,000 42,160 

2 Joep Stam    13,95   .38,86 1 .04,19 1 .07,37 66,519 0,640 42,572 

3 Dennis van Dok    43,72 1 .26,56 2 .12,67     43,741 0,984 43,041 

4 Rob Wartenhorst    44,11 1 .27,10         43,830 0,984 43,129 

5 Fred Louter    45,01     2 .14,56     44,932 0,984 44,213 

6 Jeske Hoogeboom    49,48 1 .43,11         50,518 0,882 44,556 

7 Mats Verschoor    14,36   .40,45 1 .09,23 1 .12,57 70,254 0,640 44,963 

8 Sjouke Siersema    45,96 1 .32,40         46,080 0,987 45,481 

9 Dan Nastas    13,92   .36,92 1 .01,97     64,368 0,717 46,152 

10 Reinier Schoen    45,98 1 .34,58 2 .24,31     47,124 0,984 46,370 

11 Frank Bouman    13,99   .35,51   .59,72 1 .11,86 65,178 0,717 46,733 

12 Lisa Geus    15,30   .43,17 1 .11,16 1 .12,97 73,145 0,640 46,813 

13 Digna Joosse    16,04   .41,78 1 .10,11     73,314 0,640 46,921 

14 Victor Verschoor    48,69 1 .37,70         48,770 0,984 47,990 

15 Sienna Haasnoot    16,40   .45,32 1 .14,51 1 .17,31 77,338 0,640 49,497 

16 Floris Hink    15,17   .38,48 1 .08,73     69,571 0,717 49,882 

17 Frank Smit    50,94 1 .41,78 2 .33,93     51,047 0,984 50,230 

18 Ilse Molenaar    16,87   .46,32 1 .14,17 1 .20,35 79,018 0,640 50,571 

19 Cees Stoop    50,70 1 .43,84 2 .41,74     52,178 0,984 51,343 

20 Johan Jonker    53,54     2 .39,14     53,293 0,984 52,440 

21 Yenthe Zutt    18,42   .52,21         89,558 0,640 57,317 

22 Tygo de Lange    24,82   .49,16 1 .22,85     96,294 0,640 61,628 

23 Jim van Elst 1  02,86     3 .09,17     62,958 0,984 61,951 

24 Richtje Taal 1  15,48             75,480 0,920 69,442 
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Pupillen 

    100 m.  300 m.  500 m.  500 m. punten 

1 Frank Bouman   13,99   35,51   .59,72 1 .11,86 260,713 

2 Joep Stam   13,95   38,86 1 .07,37 1 .04,19 266,077 

3 Mats Verschoor   14,36   40,45 1 .12,57 1 .09,23 281,017 

4 Lisa Geus   15,30   43,17 1 .12,97 1 .11,16 292,580 

5 Sienna Haasnoot   16,40   45,32 1 .17,31 1 .14,51 309,353 

6 Ilse Molenaar   16,87   46,32 1 .20,35 1 .14,17 316,070 

7 Dan Nastas   13,92   36,92 1 .01,97     193,103 

8 Floris Hink   15,17   38,48 1 .08,73     208,713 

9 Digna Joosse   16,04   41,78 1 .10,11     219,943 

10 Isabella Molenaar-Vrieling   15,02   42,64     1 .14,89 221,057 

11 Tygo de Lange   24,82   49,16 1 .22,85     288,883 

12 Yenthe Zutt   18,42   52,21         179,117 

13 David Meedendorp                 0,000 

14 Sienna Klein                 0,000 

15 Sophie Meedendorp                 0,000 

16 Dennis Wartenhorst                 0,000 

 
Clubrecords pupillen 
Categorie Afstand Naam Datum Plaats Tijd 

      

Pupillen Meisjes E/F 100m Yenthe Zutt 09-11-19 * Alkmaar 18.42 

Pupillen Meisjes E/F 300m Yenthe Zutt 09-11-19 * Alkmaar 52.21 

      

Pupillen Jongens E/F 100m David Meedendorp 23-11-19 * Alkmaar 15.87 

Pupillen Jongens E/F 300m David Meedendorp 23-11-19 * Alkmaar 47.93 

      

Pupillen Meisjes C/D 100m Isabella Molenaar V 18-11-18 Leeuwarden 15.19 

Pupillen Meisjes C/D 300m Digna Joosse 07-12-19 * Heerenveen 39.97 

Pupillen Meisjes C/D 500m Digna Joosse 09-02-19 Alkmaar 1:04.69 

       

Pupillen Jongens C/D 100m Joep Stam 07-12-19 * Heerenveen 13.64 

Pupillen Jongens C/D 300m Frank Bouman 30-01-19 Heerenveen 35.75 

Pupillen Jongens C/D 500m Frank Bouman 09-02-19 Alkmaar 58.02 

Pupillen Jongens C/D 700m Frank Bouman 11-11-18 Alkmaar 1:36.93 

Pupillen Jongens C/D 1000m Frank Bouman 09-02-19 Alkmaar 2:07.30 

      

Pupillen Meisjes A/B 100m Isa Lam 22-10-16 Alkmaar 14.93 

Pupillen Meisjes A/B 300m Isa Lam 21-01-17 Alkmaar 37.88 

Pupillen Meisjes A/B 500m Isa Lam 22-10-16 Alkmaar 1:06.18 

Pupillen Meisjes A/B 700m     

      

Pupillen Jongens A/B 100m Frank Bouman 07-12-19 * Heerenveen 13.31 

Pupillen Jongens A/B 300m Frank Bouman 07-12-19 * Heerenveen 34.67 

Pupillen Jongens A/B 500m Frank Bouman 07-12-19 * Heerenveen 57.08 

Pupillen Jongens A/B 700m Justin Dijkstra 18-03-17 Alkmaar 1:27.07 

Pupillen Jongens A/B 1000m Frank Bouman 30-11-19 * Alkmaar 2:11.23 
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De Progressiebokaal 
Wat een weelde; het aantal namen op de progressielijst 

is uitgebreid van 10 naar 17. Voor een groot deel is dit 

natuurlijk en gelukkig te danken aan al die PR’s die door 

de pupillen worden gereden. De interclub en tweede 

clubwedstrijd, maar voor een aantal ook Heerenveen 

zorgde voor mooie verbeteringen. 

Resultaat is dat Joep de leiding heeft overgenomen van 

Lisa. Had Lisa op de 100 m al een percentage boven de 

30% nu heeft Joep een score van 38,38% op de 300 m. 

Mats handhaafde zich keurig op een derde plaats en zit 

Ilse op de hielen. 

Nieuw op de lijst zijn David (gelijk maar op plaats 4) 

Floris, Sophie, Digna, Sebastiaan (zeer sterk in Heeren-

veen op 500 en 1500 m) en jawel Jim op de 100 m. De 

zevende leverde mij wat hoofdbrekens op. Volgens mijn 

database heeft Victor op de 1000 m. in Heerenveen een 

PR gereden. Ik weet haast zeker dat hij ooit al sneller 

heeft gereden, maar ik zet hem er toch op (een nieuwe 

start zullen we maar denken) 

Joop van Dok 

 

Stand progressiebokaal 
 

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

1 Joep Stam HPD 9,11 38,38 29,01     25,50 

2 Lisa Geus DPC 34,59 22,31 5,41     20,77 

3 Mats Verschoor HPD 24,04 18,83 14,66     19,18 

4 David Meedendorp HPE 16,84 26,74       14,53 

5 Dan Nastas HPC 17,56 22,77       13,44 

6 Sienna Haasnoot DPD 11,42 20,21 7,41     13,01 

7 Ilse Molenaar DPC 10,03 26,19       12,07 

8 Frank Bouman HPC 18,91 8,64 4,37     10,64 

9 Floris Hink HPC 7,99 21,10       9,70 

10 Sophie Meedendorp DPC 5,8 18,28       8,03 

11 Isabella Molenaar-Vrieling DPB 3,44 20,06       7,83 

12 Yenthe Zutt DPE 21,44         7,15 

13 Digna Joosse DPD   9,23       3,08 

14 Sebastiaan McKay HSA     3,73   5,16 2,96 

15 Victor Verschoor HSA       8,12   2,71 

16 Tygo de Lange HPD   0,48 2,48     0,99 

17 Jip van Elst DN2 1,88         0,63 

 

Wedstrijduitslagen 
SFA Cup I voor pupillen, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 16 november 2019 

 

     100m.  300m.      punten 

Dan Nastas (HPB)   13.67  36.55 (pr)     50.22 

Frank Bouman (HPB)   14.04 (pr) 36.62      50.66 

Joep Stam (HPD)   14.01  39.36 (pr)     53.37 

Floris Hink (HPB)   14.48  39.22      53.70 

Mats Verschoor (HPC)  14.56 (pr) 40.25 (pr)     54.81 

 

Sienna Haasnoot (DPD)  16.67  45.15 (pr)     61.82 

Ilse Molenaar (DPC)   17.37  44.97 (pr)     62.34 

 

 

SFA Cup I voor neo-senioren, senioren en masters, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 16 november 2019 

     500m.  1500m.      punten 

Rob Wartenhorst (H50)  43.42  2:11.48      87.246 

Cees Stoop (H70)   52.45  2:39.71      105.686 
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Jim van Elst (H60)   1:01.74  3:09.61      124.943 

Richtje Taal (D70)   1:14.95  3:43.22      149.356 

 

Recordwedstrijd 4 STG´s, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 

zaterdag 16 november 2019 

 

     500m.  1000m.      punten 

Jeske Hoogeboom (DSA)  48.05  1:37.19 (cr)     96.645 

 

Clubwedstrijd Chronos, Noordkop en Zwanenwater, IJsstadion De Meent te Alkmaar,  

zondag 17 november 2019 

 

     100m.  500m.  300m.    punten  

Rob Wartenhorst (H50)  12.08  44.11  28.64    84.830 

Jeske Hoogeboom (DSA)  12.68  49.80  30.84 (cr)   93.320 

Cees Stoop (H70)   13.63  51.64  32.54    97.810 

Jim van Elst (H55)   15.70 (pr) 1:02.86  40.06    118.62 

 

     100m.  500m.  300m.    punten 

Joep Stam (HPD)   13.95 (pr+cr) 1:04.19 (pr) 38.86 (pr)   117.00  

Frank Bouman (HPB)   13.99 (pr) 1:11.86 (val) 36.91    122.76 

Mats Verschoor (HPC)  14.36 (pr) 1:09.23  41.80    125.39 

Floris Hink (HPB)       38.48    38.480 

 

Lisa Geus (DPC)   15.41  1:11.16 (pr) 43.17 (pr)   129.74 

Isabella Molenaar-Vrieling (DPB) 15.02 (pr) 1:14.89  42.64 (pr)   132.55 

Sienna Haasnoot (DPD)  16.56  1:14.51 (pr) 45.32    136.39 

Ilse Molenaar (DPC)   16.87 (pr) 1:14.17 (pr) 52.38 (val)   143.42 

 

     500m.  1000m.      punten 

Sebastiaan McKay (HSB)  42.28  1:24.08      84.320 

Dennis van Dok (45)   44.12  1:26.56      87.400  

Rob Wartenhorst (H50)  44.11  1:27.01      87.615 

Sjouke Siersema (HSB)  45.96  1:32.40      92.160 

Reinier Schoen (H40)   46.30  1:34.58      93.590 

Fred Louter (H50)   46.35  --.--      46.350 

 

     500m.  1500m.      punten 

Frank Smit (H55)   51.21  2:33.93      102.520 

Cees Stoop (H70)   51.64  2:41.74      105.553 

Johan Jonker (H65)   53.54  2:39.75      106.790 

 

Wedstrijd Schaatscircuit, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 

zaterdag 23 november 2019 

     500m.  1500m.      punten 

Rob Wartenhorst (H50)  43.16  2:08.23      85.903 

 

Interclub Pupillentoernooi SC Chronos, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 23 november 2019 

     100m.  300m.      punten 

Mats Verschoor (HPC)  14.19 (pr) 41.44      55.63 

Joep Stam (HPD)   18.98 (val) 38.44 (pr)     57.42  

David Meedendorp (HPE)  15.87 (pr+cr) 47.93 (pr+cr)     63.80 
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Tygo de Lange(HPC)   17.64  48.05 (pr)     65.69 

 

Sienna Haasnoot (DPD)  16.30 (pr) 46.73      63.03 

Ilse Molenaar (DPC)   16.88  46.16      63.04 

Sophie Meedendorp (DPC)  17.24 (pr) 47.82 (pr)     65.06 

Yenthe Zutt (DPE)   18.76  53.17 (val)     71.93 

 

     500m.  300m.      punten 

Dan Nastas (HPB)   1:02.40  35.19 (pr+cr)     98.590 

Floris Hink (HPB)   1.04.87  38.26      103.13 

Frank Bouman (HPB)   1:02.75  44.75 (val)     107.50 

 

Digna Joosse (DPC)   1:09.89  42.39      112.28 

Isabella Molenaar-Vrieling(DPB) 1:14.20  40.35 (pr)     114.55 

Sienna Klein (DPC)   1:10.19 (pr) 49.04 (pr)     119.23 

 

Categoriewedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zondag 24 november 2019 

     500m.  1000m.      punten 

Frank Smit (H55)   51.18  1:41.23      101.795 

 

 

Dutch Masters Cup I 2019/2020, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 

zaterdag 30 november 2019 

     500m.  3000m.      punten 

Johan Jonker (H65)   53.61  5:20.33      106.998 

 

SFA Cup II voor pupillen, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 30 november 2019 

     100 meter hindernisrace 

Dan Nastas (HPB)   21.87  (m.val!) 

Frank Bouman (HPB)   22.59 

Floris Hink (HPB)   25.05 

Joep Stam (HPD)   25.46 

MatsVerschoor (HPC)   27.73 

David Meedendorp (HPE)  35.87 (m.val) 

 

Digna Joosse (DPC)   25.94 

Sophie Meedendorp (DPC)  31.77 (m.val) 

Ilse Molenaar (DPC)   36.36 (m.val)   

 

Open wedstrijd STG De Draai, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 30 november 2019 

     500m.  1000m.      punten 

Reinier Schoen (H40)   46.52  1:37.94      95.490 

Frank Bouman (HPB)   1:01.49  2:11.23 (cr)     127.105 

Richtje Taal (D70)   1:14.35  2:31.77      150.235 

 

     500m.  3000m.      punten 

Frank Smit (H55)   52.31  5:16.49      105.058 
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Recordwedstrijd Chronos/AIJC, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 

zaterdag 7 december 2019 

     100m.    500m.                300m.      punten 

Frank Bouman (HPB)   13.31 (pr+cr)   57.08 (pr+cr)    34.67 (pr+cr)   105.06 

Joep Stam (HPD)   13.64 (pr+cr)       59.48 (pr)      37.33 (pr)   110.45 

Floris Hink (HPB)   14.52    1:36.36 (val)     38.05    148.93 

  

  

     300m.    500m.       300m.    punten 

Mats Verschoor (HPC)  39.14 (pr)    1:03.50 (pr)       39.07 (pr)           141.71 

Digna Joosse (DPC)   40.39 (pr)    1:07.52              39.97 (pr+cr)      147.88 

 

     500m.  1000m.      punten  

Victor Verschoor (H40)  48.98  1:35.37      96.665 

 

     500m.  1500m.      punten 

Sebastiaan McKay (HSB)  40.66 (pr+cr) 2:03.18 (pr+cr)     81.720 

Dennis van Dok (H45)   42.82  2:10.52      86.326  

 

 

     500m.  3000m.      punten 

Jeske Hoogeboom (DSA)  47.75  5:25.07      101.928 

Johan Jonker (H65)   53.34  5:19.90      106.656 

Jim van Elst (H55)   1:00.14  6:17.09      122.988 

Cees Stoop (H70)   1:28.83 (val) 5:33.81      144.465 

 

     500m.  5000m.      punten 

Rob Wartenhorst (H50)  42.86  7:42.37      89.097 

 

Marathon 
Alkmaar, IJsstadion De Meent 

 

Naam Datum Categorie Ronden Plaats 

Jeske Hoogeboom 18-10-2019 D2 15 r 5e 

Richtje Taal 18-10-2019 D2 15 r 7e 

Reinier Schoen 18-10-2019 M3 20 r 1e 

Peter Jansen 18-10-2019 M3 20 r 7e 

Rob Wartenhorst 25-10-2019 M1 40 r 4e 

Frank Smit 25-10-2019 M2 25 r 16e 

Reinier Schoen 25-10-2019 M3 20 r 1e 

Jos van Andel 25-10-2019 M3 20 r 15e 

Reinier Schoen 01-11-2019 M3 29 r 11e 

Lex Pannekoek 01-11-2019 M3 29 r 13e 

Jos van Andel 01-11-2019 M3 29 r 14e 

Richtje Taal 01-11-2019 D2 20 r 5e 

Frank Smit 15-11-2019 M2 35 r 15e 

Reinier Schoen 15-11-2019 M3 30 r 1e 

Richtje Taal 15-11-2019 D2 20 r 8e 

Marijn Vader 16-11-2019 Hpa 3 r 10e 

Frank Bouman 16-11-2019 HPb 3 r 3e 

Dan Nastas 16-11-2019 HPb 3 r 5e 

Floris Hink 16-11-2019 HPb 3 r 6e 

Julian Vader 16-11-2019 HPb 3 r 7e 
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Joep Stam 16-11-2019 HPcde 3 r 3e 

Mats Verschoor 16-11-2019 HPcde 3 r 6e 

Floris Vader 16-11-2019 HPcde 3 r 7e 

Ilse Molenaar 16-11-2019 DPcde 3 r 9e 

Sienna Haasnoot 16-11-2019 DPcde 3 r 12e 

Marit Tikink 16-11-2019 DPcde 3 r 16e 

Merel Broers 16-11-2019 DPcde 3 r 17e 

Femke Heystek 16-11-2019 DPcde 3 r 18e 

Yade Fonhoff 16-11-2019 DPcde 3 r 19e 

Frank Bouman 30-11-2019 HPb 4 r 3e 

Floris Hink 30-11-2019 HPb 4 r 4e 

Dan Nastas 30-11-2019 HPb 4 r 5e 

Joep Stam 30-11-2019 HPcde 3 r 3e 

Mats Verschoor 30-11-2019 HPcde 3 r 8e 

David Meedendorp 30-11-2019 HPcde 3 r 10e 

Reber Tigu 30-11-2019 HPcde 3 r 17e 

Digna Joosse 30-11-2019 DPcde 3 r 4e 

Ilse Molenaar 30-11-2019 DPcde 3 r 8e 

Sophie Meedendorp 30-11-2019 DPcde 3 r 12e 

Marit Tikink 30-11-2019 DPcde 3 r 15e  

 

Marathon 

Topdivisie 

 

Naam Datum IJsbaan   Ronden Plaats 

Marcel van Ham 19-10-2019 Amsterdam  125 r  19e 

Marcel van Ham 26-10-2019 Den Haag   125 r  20e 

Marcel van Ham 09-11-2019 Heerenveen  125 r  26e 

Marcel van Ham 16-11-2019 Haarlem   125 r  34e 

Marcel van Ham 21-11-2019 Enschede   80 r  20e 

Marcel van Ham 22-11-2019 Utrecht   100 r  7e 

Marcel van Ham 24-11-2019 Groningen   150 r  28e 

 

Sprintranglijsten halverwege het seizoen 2019-2020 
 

100 meter: 

1. Rob Wartenhorst (H50)   12.08 

2. Jeske Hoogeboom (DSA)   12.68 

3. Frank Bouman (HPB)   13.31 

4. Cees Stoop (H70)   13.63 

5. Joep Stam (HPD)   13.64 

6. Dan Nastas (HPB)   13.65 

7. Floris Hink (HPB)   14.17 

8. Mats Verschoor (HPC)   14.19 

9. Isabella Molenaar Vrieling (DPB) 15.02 

10.Lisa Geus (DPC)   15.30 

11.Jim van Elst (H55)   15.70 

12.David Meedendorp (HPE)  15.87 

13.Digna Joosse (DPC)   16.04 

14.Sienna Haasnoot (DPD)   16.30 

15.Ilse Molenaar (DPC)   16.87 

16.Sophie Meedendorp (DPC)  17.24 

17.Richtje Taal (D70)   17.41 

18.Tygo de Lange (HPC)   17.64 

19.Yenthe Zutt (DPE)   18.42 

  

300 meter: 

1. Rob Wartenhorst (H50)   28.64 

2 .Jeske Hoogeboom (DSA)   30.84 

3. Cees Stoop (H70)   32.54 

4. Frank Bouman (HPB)   34.67 

5. Dan Nastas (HPB)   35.19 

6. Joep Stam (HPD)   37.33 

7 .Floris Hink (HPB)   37.72 

8, Mats Verschoor (HPC)   39.07 

9. Digna Joosse (DPC)   39.97 

10.Jim van Elst (H55)   40.06 

11.Isabella Molenaar Vrieling (DPB) 40.35 

12.Richtje Taal (D70)   42.85 

13.Lisa Geus (DPC)   43.17 

14.Ilse Molenaar (DPC)   44.97 
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15.Sienna Haasnoot (DPD)   45.15 

16.Sophie Meedendorp (DPC)  47.82 

17.David Meedendorp (HPE)  47.93 

18.Tygo de Lange (HPC)   48.05 

19.Sienna Klein (DPB)   49.04 

20.Yenthe Zutt (DPE)   52.21 

 
500 meter: 

1. Sebastiaan McKay (HSB)   40.66 

2. Dennis van Dok (H45)   42.82 

3. Rob Wartenhorst (H50)   42.86 

4. Fred Louter (H55)   45.01 

5. Sjouke Siersema (HSB)   45.96 

6. Reinier Schoen (H40)   45.98 

7. Jip van Elst (DN3)   47.43 

8. Jeske Hoogeboom (DSA)   47.75 

9. Victor Verschoor (H40)   48.69 

10.Cees Stoop (H70)   50.70 

11.Frank Smit (H55)   50.94 

12.Johan Jonker (H65)   53.34 

13.Frank Bouman (HPB)   57.08 

14.Joep Stam (HPD)   59.48 

15.Jim van Elst (H55)   1:00.14 

16.Dan Nastas (HPB)   1:01.66 

17.Mats Verschoor (HPC)   1:03.50 

18.Floris Hink (HPB)   1:04.87 

19.Digna Joosse (DPC)   1:07.52 

20.Sienna Klein (DPB)   1:10.19 

21.Lisa Geus (DPC)   1:11.16 

22.Ilse Molenaar (DPC)   1:14.17 

23.Isabella Molenaar Vrieling (DPB) 1:14.20 

25.24.Sienna Haasnoot (DPD)  1:14.51 

26.Richtje Taal (D70)   1:14.35 

27.Tygo de Lange (HPC)   1:22 85 

 

 

 

Wij wensen alle leden 

 

Fijne kerstdagen 

 

En een gezond en sportief 2020 
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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 
 

 

 

 

 


