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Jeugdschaatsen op de Meent 
 
Voorwoord 
Sportieve groeten 
Het is ook deze keer weer gelukt een Dweilpauze te produceren die goed gevuld is 
met nieuws uit de vereniging. Er is op sportief gebied heel wat te melden, want onze 
leden waaieren uit naar verre oorden om zich te laten zien. Zo is er op de Weissensee 
gepresteerd door Jip en Jim van Elst; er is een delegatie op hoogtestage in Inzell ter 
voorbereiding van de laatste spannende wedstrijden van het seizoen en onze dappere 
pupillen zetten hun beste beentje voort op diverse interclubwedstrijden. 
We kunnen daar alleen maar heel blij mee zijn, al word de vreugde een beetje 
overschaduwd door het kwakkelige winterweer. Het is niet zo erg als aan het begin 
van het seizoen toen de ijsbaan er helemaal uit lag maar van een mooie ijsvloer kunnen 
we toch ook niet spreken. Dit drukt uiteindelijk niet alleen op de prestaties op 
wedstrijden maar ook op het plezier tijdens de trainingen. Als binnen tien minuten na 
de dweilpauze (niet dit blad, maar de echte) het ijs al wit uitslaat wordt elke training 
een weerstandtraining. Hoe we onze pupillen moeten leren glijden is dan maar de 
vraag. 
Het zijn niet alleen de weersomstandigheden die hier een rol in spelen maar ook het 
beleid van de baan. De thermostaat mag niet te hoog (eigenlijk laag) staan om energie 
te besparen, maar een echte langetermijnoplossing is het definitief overdekken van de 
baan. (lees verder op pag. 3) 
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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 (vervolg) 
De weersvoorspellingen voor de komende tijd bieden 
nog geen troost, het lijkt er steeds meer op dat we 
helemaal geen natuurijs gaan krijgen. In een opstandige 
bui heeft de KNSB besloten doodleuk een cursus 
natuurijsmeester te organiseren op 22 februari. Ik stel me 
voor dat onderdelen van de cursus zijn: reddend 

zwemmen, verzorging van koi-karpers en bestrijding 
van ongewenste waterplanten. 
Ik wens iedereen veel leesplezier, en schaats voorzichtig 
waar je ook bent. 
Dennis van Dok 

 
De Doorloper 
Het derde blok wedstrijden sinds de vorige Dweilpauze 
hebben we inmiddels ook weer gehad, dus hier nu even 
een terugblik daarop en natuurlijk een vooruitblik naar 
de nog resterende wedstrijden. 
De weergoden waren ons meestal niet zo gunstig gezind, 
we hadden liever wat meer wind in de rug gehad, wat 
zich vooral uitte in de tijden bij de senioren en de 
masters, maar ja, uitzonderingen heb je natuurlijk altijd 
wel. In dit geval een hele groep: de pupillen, 
zij trokken zich er niets van aan en denderden gewoon 
door net als bij eerdere wedstrijden in dit seizoen, 
daarom verderop in dit blad andermaal een overzicht 
van hun clubrecords. 
In totaal werden er 10 clubrecords verbeterd door het 
vijftal Frank, David, Yenthe, Digna en Sienna K., maar 
ook sneuvelden er 29 persoonlijke records, niet alleen 
door het genoemde vijftal, maar ook door Joep, Sophie, 
Floris, Dennis, Sienna H., Ilse, Tigo en Lisa, waarbij wel 
gemeld moet worden dat vele van deze records werden 
gereden te Hoorn op ijsbaan De Westfries. Ik denk dat 
Joop het heel druk zal krijgen met het berekenen van de 
progressiebokaal, ze doen in ieder geval allemaal hun 
uiterste best om deze te winnen. 
Naast deze pupillen waren er nog vele anderen die ook 
hun wedstrijden reden, Johan reed driemaal in Friesland 
op 's-lands snelste banen, Jeske nam deel aan het Neder-
lands Kampioenschap voor studenten te Enschede en 
werden er twee clubwedstrijden verreden. Dan waren er 
nog de wedstrijden om de SFA cup voor de verschillende 
categorieën en deed er tweemaal een team pupillen mee 
aan even zoveel Interclubtoernooien te Hoorn. 

De complete uitslagen staan verderop in De Dweilpauze 
vermeld. 
 
Wat staat er voor de komende periode nog op het 
programma. Allereerst op zondag 26 januari een 
wedstrijd om de SFA cup voor senioren en masters en op 
zondag 2 februari nog een categoriewedstrijd (mij nog 
niet bekend welke categorie(ën)). Op zaterdag 1 februari 
is er op De Meent weer de strijd om de Volharding-
bokaal, waarvoor de uitnodigingen binnenkort zullen 
worden uitgedeeld en op diezelfde dag is er ook weer 
een uitnodiging voor pupillen om deel te nemen aan een 
Interclubwedstrijd te Hoorn, ook hiervoor zullen de 
uitnodigingen binnenkort de deur uitgaan. Tijdens het 
weekend van 8 en 9 februari wordt er op de Meent 
gestreden om de Holland Cup 5, waarbij de subtop van 
het Nederlandse schaatsen aan de start zal verschijnen, 
de top zit dan in Noord-Amerika. Dan op 22 februari is 
er weer de jeugdschaatswedstrijd voor de zaterdag-
pupillen en diezelfde avond ook nog de finale van de 
SFA-cup voor junioren, senioren en masters. 
Op zaterdag 29 februari hebben we een extra lange 
clubwedstijd, waarover iedereen nog nader zal worden 
geïnformeerd over het hoe en wat van die avond. Op 1 
maart volgt dan voor de pupillen de finale van de SFA-
cup, op 13 maart waarschijnlijk nog een categorie-
wedstrijd over de lange afstanden en het wedstrijd-
seizoen wordt afgesloten met de Forty Six Bokaal, 
waarbij gestreden wordt om het supersprintkam-
pioenschap van DeMeent. 
Cees Stoop.                                            

 
Een slag in de lucht (Groeten uit Inzell) 
Al een aantal jaar gaat er een groepje fanatiekelingen in 
de kerstvakantie naar verre oorden om te kunnen 
schaatsen op een echte hooglandbaan: de ijsbaan van 
Inzell in zuid-Duitsland. Dit is een lange traditie die 
onstaan is bij de STG Bergen, en na de fusie met Schoorl 
is deze gewoon voortgezet onder de Chronosvlag. Vorig 
jaar kwam het er niet van wegens gebrek aan animo, 
maar Patricia Mc Kay liet het er niet bij zitten, peilde de 
geestdrift onder de leden en prikte een nieuwe datum 
voor dit seizoen in januari 2020. Dat schoof na wat 

overleg nog een weekje op maar op 19 januari moest het 
gebeuren: een week lang genieten van winters Inzell en 
natuurlijk de Max Aicher Arena. 
Zelf was ik al vaker in de verleiding gekomen om mee te 
gaan, maar de planning in de kerstvakantie was nooit 
gunstig. Deze keer moest het gebeuren! 
Het hele gezelschap van elf personen verzamelde om 
kwart voor zes 's ochtends op de parkeerplaats bij de 
wielerbaan in Alkmaar. De uitdaging om iedereen in 
drie auto's te krijgen lag niet zozeer aan het aantal 
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mensen, maar wel aan de bagage die iedereen mee had: 
behalve schaatskleding, vrijetijdskleding, ski-kleding, 
slijpblokken en koelboxen voor de boodschappen 
moesten er ook nog wel drie tosti-ijzers mee. Jan Nagel-
hout moest tot zijn spijt zijn golfstokken thuis laten. 
Gelukkig ging er heel veel in het camperbusje van 
Hermieke Veldman. Verder was daar de auto van de 
clan Mc Kay en na wat proppen konden we op weg. 
Achter in de auto bij Jan hebben we Jolanda Grimbergen 
tussen de tassen gelegd want die ging toch de hele weg 
slapen (en dat was ook echt zo). 
Bij Patrica en Sebastiaan zaten nog Ingmar Meijer en 
Edwin Taal. In het busje bij Hermieke reden Frank Smit, 
Reinier Schoen en Richtje Taal mee. 
De heenweg was ronduit saai dus daar kan ik niets leuks 
over zeggen. We konden lekker doorrijden dus waren in 
een mum van tijd op de plaats van bestemming, alwaar 
een verse sneeuwbui ons begroette. Dat leverde 
uiteraard al direct mooie plaatjes op die niet zouden 
misstaan op een ansichtkaart. Het verblijf in Chiemgau 
Appartements zag er ook zeer gezellig uit en na wat 
getwijfel over de indeling van wie waar moest slapen 
werd de knoop doorgehakt door er maar helemaal geen 
beslissing over te nemen en iedereen het zelf maar te 
laten uitzoeken. Zo werden de kamers als vanzelf 
ingevuld. 

 
Joop van Dok had ons een intensief negendelig 
trainingsprogramma meegegeven met de bedoeling een 
soort supermensen van ons te maken. Ik schrijf dit op 
dinsdagavond en we hebben er pas drie training op 
zitten dus ik weet niet of het gaat lukken. Zij met een 
mylaps transponder konden op internet hun rondetijden 
nakijken maar daar zijn nog geen hoopvolle berichten 
vandaan gekomen. 
Voor Edwin begon het allemaal heel ongelukkig want hij 
werd meteen ziek. Hoewel hij nog probeerde op 
maandag de training mee te doen werd het echt niets en 
hij kroop 's middags weer onder de wol. 
Voor de eerste avond was het de bedoeling om zelf te 
koken, voor de rest van de week aten we in een 

restaurant. Met wat improvisatie wisten we voor elf 
mensen een pastamaaltijd op tafel te zetten in de 
bescheiden keuken en de bescheiden pannetjes. 
Op maandag al meteen twee trainingen in de Max 
Aicher Arena in de nieuwe trainingspakken die in de 
clubkleuren waren gedrukt. Dat zag er allemaal erg strak 
uit. Het zat ook wel een beetje strak. 
Nu staat Inzell bekend als hooglandbaan met een ligging 
op 690 meter boven zeeniveau. Dat betekent dat de lucht 
er iets ijler is dan op de Meent, en dat betekent minder 
luchtweerstand dus snellere tijden. Maar laat nou 
precies op zondag een record-hogedrukgebied boven 
Europa liggen met hoogtes die nog nooit gemeten zijn. 
De druk in Inzell was 1046 millibar, wat zelfs op 
zeeniveau geldt als zeer hoog. Onze kansen on snelle 
rondjes werden dus steeds kleiner. 
We hebben toch echt genoten van de ijsbaan. Die hadden 
we bijna voor onszelf alleen om half negen 's ochtends, 
en het was zeer mooi en glad ijs. De temperatuur in de 
hal is een aangename 15 graden dus hoewel je buiten wel 
een muts op moest kon die binnen weer af. 
We waanden ons al echte toppers, totdat de inter-
nationale ploegen zich meldden voor het trainingsuur na 
het onze. Duitsers, Italianen, Roemenen en Chinezen 
lieten ons even zien hoe echt schaatsen eruit ziet. Ze 
draaiden achteloos rondjes vierendertig waar wij niet 
verder kwamen dan een hoge zesendertig (met veel 
meer zichtbare moeite). Dat lijkt heel langzaam maar je 
moet bedenken dat op Inzell het gebruik is dat de 
binnenste baan als inrijbaan wordt gebruikt (net als bij 
wedstrijden) dus alle snelle rondjes moeten op de wed-
strijdbaan worden gedraaid. Dat scheelt toch al gauw 
vijftien meter. 
Op dinsdag stond één training op het programma en 's 
middags gingen sommigen een rondje hardlopen en 
anderen een berg beklimmen. Ook Edwin was daar weer 
bij dus het herstel gaat voorspoedig. 
Inzell is voor het overige en nogal typisch klein zuid-
Duits dorpje dus een bruisend uitgaansleven is er niet 
bij. Dat is voor topsporters ook niet goed natuurlijk dus 
we gaan altijd vroeg onder de wol. Verder vermaken we 
ons wel met spelletjes, tafeltennis of kaarten. Het leven 
is hier heel zwaar, dat blijkt wel. 
Ik schrijf dit net voor de deadline van de Dweilpauze, 
we hebben nog wel enkele dagen te gaan en ik weet niet 
hoe we hier doorheen gaan komen. Het schema van Joop 
is onverbiddelijk en we zullen nog heel wat aan de bak 
moeten, net zo diep zitten als die Italianen en rondjes 
vierendertig draaien. Als alles goed gaat zijn we 
maandag gewoon weer van de partij op de Meent en dat 
zal wel weer opnieuw wennen zijn. Maar deze tijd hier 
in Inzell is hoe dan ook nu al een onvergetelijke ervaring. 
Sportieve groeten uit Beieren, 
Dennis van Dok 
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Deadlines 
Dinsdag 18 februari 2020 
Dinsdag 24 maart 2020 
 
Weissensee 
Jip van Elst  heeft op dinsdag 21 januari de toertocht over 200 kilometer van de alternatieve Elfstedentocht op 
de Weissensee gereden. Zij kwam daarbij als eerste dame over de finish. 
Hieronder staat de uitslagenlijst van de eerste 3 aankomenden.  
 

Positie  
Start 

Nr 
Naam Land Stad  Ronden Km Tijd Achter Snelheid   

1  1373 Jip van Elst 
NED 

GRONINGEN  16 200.00 7:32:35  
26.52 

km/h  

2  1424 Anita Vestering 
NED 

ELBURG  16 200.00 7:50:19 
+ 

17:45 
25.52 

km/h  

3  1283 Misja Pool 
NED 

HALFWEG  16 200.00 7:53:47 
+ 

21:12 
25.33 

km/h  

In de tabel staan de rondes met de tussentijden. 

lokatie tijd snelheid o/a geslacht cat ronde snelheid o/a geslacht cat dag 
12,5 km 26:53 27.90 km/h 24 1 - 26:53 27.90 km/h 24 1 - 07:30:03 
25 km 53:22 28.11 km/h 25 1 - 26:29 28.33 km/h 12 2 - 07:56:32 
37,5 km 1:20:20 28.01 km/h 25 1 - 26:58 27.82 km/h 29 2 - 08:23:30 
50 km 1:47:26 27.93 km/h 25 1 - 27:07 27.67 km/h 32 1 - 08:50:36 
62,5 km 2:14:19 27.92 km/h 25 1 - 26:54 27.89 km/h 7 1 - 09:17:29 
75 km 2:42:16 27.73 km/h 25 1 - 27:58 26.83 km/h 30 1 - 09:45:26 
87,5 km 3:09:45 27.67 km/h 25 1 - 27:29 27.30 km/h 28 1 - 10:12:55 

 

 
Jim van Elst heeft de toertocht over 100 km gereden. Zijn tijd was 5.44.28. Zijn tussentijden waren: 
 

lokatie tijd snelheid o/a geslacht cat ronde snelheid o/a geslacht cat dag 
12,5 km 38:23 19.54 km/h 106 85 - 38:23 19.54 km/h 106 85 - 09:40:59 
25 km 1:16:31 19.61 km/h 86 72 - 38:08 19.67 km/h 78 64 - 10:19:06 
37,5 km 1:58:54 18.93 km/h 95 79 - 42:23 17.70 km/h 103 83 - 11:01:29 
50 km 2:37:13 19.08 km/h 79 71 - 38:20 19.57 km/h 50 43 - 11:39:48 
62,5 km 3:23:47 18.40 km/h 90 78 - 46:35 16.10 km/h 100 82 - 12:26:23 
75 km 4:08:59 18.07 km/h 86 75 - 45:12 16.60 km/h 83 69 - 13:11:34 
87,5 km 4:59:46 17.51 km/h 90 76 - 50:48 14.77 km/h 113 86 - 14:02:21 
100 km 5:44:28 17.42 km/h 84 71 - 44:43 16.77 km/h 83 71 - 14:47:04 

 

 
Sebastiaan ging interviewen op de ijsbaan 
Meestal kijk ik naar het schaatsen op televisie vanaf de 
bank in mijn huis maar heel soms ga ik ook naar zo’n 
belangrijke wedstrijd. Het Europees Kampioenschap 
Afstanden in Thialf was zo’n wedstrijd waar ik wel 
graag heen wilde. Naast het juichen en schreeuwen had 
ik ook af en toe tijd om met wat mensen/dingen/-
toestanden te spreken die daar ook waren. Speciaal voor 
jullie heb ik die gesprekjes even opgeschreven.  
Svetlana Dostojevski 
Ik: hoi Svetlana!  
Zij: ik heet geen Svetlana meer. Ik heet nu Yelena 
Soechov.  

Ik: oke, hier heb ik geen zin in. Doei.   
Boudewijn de Rijk 
Hij: hoi jij daar! Mag ik 6 lekkere gele rakkers van jou?  
Ik: ik werk hier niet, haha! 
Hij: oh! HAHA. JONGENS IK BESTELDE BIERTJES BIJ 
DEZE KEREL MAAR HIJ WERKT HIER HELEMAAL 
NIET HAHA. Weet je trouwens wanneer die lekkere 
Jutta Leerdam rijdt? 
Sonja Bakker 
Zij: ja ik ben hier eigenlijk om met mijn eigen ogen te 
aanschouwen hoe erg Denis Yuskov is afgevallen en ik 
ben heel erg benieuwd hoe hij dat heeft gedaan. Ik zou 
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hem graag willen spreken hierover. Weet jij de weg naar 
de kleedkamers?  
Ik: ja, die zijn daar, maar volgens mij is dat niet de 
bedoeli…. SONJA WAT DOE JIJ! 
Gerda de Jong 
Zij: pdjshdssjekwSVENjdhsjsekjsjKRAMERjkdjskdsjdks 
Ik: mevrouw ik versta u niet want u er zit heel de tijd een 
oranje boa voor u mond.  
Andor Johansen  
Hij: hallo alle sammen, jeg er her for å drikke mye øl og 
for å oppmuntre Sverre Lunde Pedersen og å vinke et 
rart flagg. 
Ik: beklager hva sier du? 
Ireen 
Zij: gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap 
Ik: hoe ging je wedstrijd? 
Zij: ja,goeeeegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap 
Jorien Voorhuis 
Ik: gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap 
Zij: huh? 
Bert Maalderink 
Ik: hoi Bert, hoe voelt het om zelf een keer geïnterviewd 
te worden? 
Hij: stom, eigenlijk.  
Jillert Anema 
Ik: hoi Jillert, lekker weertje vandaag he! 
Hij: Weet je wat het is. Het schaatsen wordt ondermijnd 
door wedstrijden waar geen kop op de tribune zit. Wij 
zijn soms meer dan 24 uur onderweg om in een of andere 
rotstad te komen. En dan moet je nog van het hotel naar 
de ijsbaan. Wat was je vraag ook alweer? 
Klokker bij schaatswedstrijden 
Ik: zo, ben jij lekker een dagje vrij? 
Hij: ja, Victor Verschoor rijdt dit weekend geen wedstrijd 
dus ja dan hebben alle klokkers altijd vrij want dan doet 
de tijdwaarneming het gewoon.   
Zo’n schaatser die de ploegenachtervolging in Nur 
Sultan mocht rijden 
Ik: hoi, rijd jij wel eens wedstrijden? 
Hij: nou ik had dus een leuk SRPRS.ME weekendje met 
m’n vriendin geboekt en toen we hoorden dat we naar 
Nur Sultan gingen kreeg ik ineens een telefoontje van de 
bondscoach of ik ooit wel eens had geschaatst en of ik 
zin had in een Wereldbekerwedstrijd ploegenachter-
volging? En ja, daar zeg ik geen nee tegen!! 
Ik: oh, hoeveelste werd je dan op de 1500 meter tijdens 
het NK? 
Hij: haha, laatste!! Maarja, iemand moet het zijn he. Jos 
de Vos had ik bijna verslagen deze keer! 

Kjeld Nuis 
Ik: heeejjjjj hoeissie? 
Hij: lekker man, net ff flink tegen een gong geknald met 
zo’n stok!!!! 
Ik: was jij niet ziek dan? 
Hij: haha nee man viel hartstikke mee maar ik had gwn 
ff geen zin in wéér zo’n wedstrijd in Thialf en ik bedoel 
de KNSB wijst mij toch wel aan voor het WK Afstanden.  
Koen Verweij 
Ik: heee, Koen Verwei! Hoe gaat het met je? 
Hij: GODSAMME ZIE IK HIER VERDORIE NOU DIE 
KJELD LOPEN. HIJ WAS TOCH ZIEK OF NIE DAN? 
BAM!! TRAP!! HOEKSCHOP!! KNIETJE!! ELLEBOOG!! 
Burgermeester van Tomaszow-Mazowiecki in Polen 
Ik: hallo! Wat doet u hier? 
Zij: ja ik ben hier om wat te lobby’en om ervoor te zorgen 
dat er nóg meer World Cups gehouden worden in mijn 
prachtige plaats! 
Ik: oh wat leuk! Ik hoorde dat er op de bodem van het 
Ijsselmeer wordt besloten waar de World Cups 
gehouden worden dus ga daar maar heen! 
Zij: okidoki.  
Baas van de ISU 
Ik: hallo! Wanneer gaat u eens stoppen met die 
teamsprint? 
Hij: ik ben een zij. 
Ik: oh. 
Zij: hoi. 
Het grote boek van de coach van Esmee Visser 
Ik: hoi! Jij weet toch het antwoord op alle vragen? 
Het: jazeker 
Ik: wat is dan de echte haarkleur van Jorien ter Mors? 
Het: dit is te moeilijk voor mij.  
Reina Anema 
Ik: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Zij: juf 
Ik: 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Zij: juf 
Ik: 14, 15, 16, 17 
Zij: AF 
De rug van Sven Kramer 
Ik: hoi! Hoe is het? 
Het: goed 
Het: niet goed 
Het: goed 
Het: niet goed 
Het: goed 
Het: niet goed 
Sebastiaan Mc Kay 

 
SFA Cup verslag 
We hebben er al weer 2 SFA cup wedstrijden opzitten als 
ik dit schrijf. Helaas valt de opkomst van de Chronos 
leden wat tegen, maar goed 2 wedstrijden 1 weekeind (1e 
SFA wedstrijd) of een wedstrijd in de kerst vakantie (2e 
wedstrijd) maakt het wel wat lastiger om overal bij te 

zijn. En de finale is in de voorjaarsvakantie. Dit zal ook 
niet bevorderlijke zijn voor de opkomst (ik zal die ook 
moeten laten schieten).  Bij de eerste SFA cup 16 
november deden ondergetekende, Cees Stoop, Jim van 
Elst en Richtje Taal mee. Richtje deed bij de dames 
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masters goede zaken met een 2e plaats in het klassement. 
Bij de heren Masters probeer ik zelf mee te doen voor een 
top 3 klassering. Op de 500 meter zat ik maar 3 honderd-
ste achter de nummer 1. Echter op de 1500 meter moest 
ik ruim een seconde toegeven op dezelfde nummer 1.  
Op 21 december was er de 2e SFA cup. Dit keer stond de 
1000 meter op het programma, plus de team sprint. Nu 
deden alleen Rob en Jim mee van onze club. Richtje was 
helaas geblesseerd. Jammer want Anita Smit, die voor 
haar in het klassement staat was er niet. Richtje had hier 
goede zaken kunnen doen. Het ijs sloeg erg snel aan deze 
avond. I had het geluk om redelijk voor in het program- 
ma te starten en was best te tevreden met een eindtijd 
van 1:25.27. De nummer 1 van vorige keer was er niet en 
de nummer 3 van vorige keer verloor 3 seconden op mij. 
Geeft moed voor het klassement. Als 2e stond er een 
teamsprint op het programma. Ik wam er op de ijsbaan 

achter dat een helm verplicht is. De mijne lag nog thuis, 
maar gelukkig had de baan commissie nog leen helmen. 
De indeling van de teams werd door de organisatie 
gedaan. Ik kan niet meer terug vinden wie in welk team 
ingedeeld was, dus de team genoten van Wim zijn 
anoniem voor mij. Bij de team sprint start je met 3 
personen (m/v) en na iedere ronde valt er een af. Gezien 
het niveauverschil in de teams, was het duidelijk dat de 
langzaamste begint en de snelste eindigt. Ik zag Jim zijn 
armen uit zijn lijf rijden, zo goed deed hij zijn best op zijn 
rondje. Ik zelf reed samen met Ad Groot (van AYC) en 
Sanne Veenboer (Geestemerambacht). Dat was een goed 
team, want we werden 2e, met maar 2 seconden 
achterstand op de winnaar. Nou ben ik wel benieuwd 
hoe de teamsprint in het klassement verwerkt gaat 
worden.  
Rob Wartenhorst 

 
 
Pupillen 
Dit jaar geef ik voor het eerst training op de 
maandagavond en doe dit samen met Victor. Wat is het 
leuk om te doen en wat zijn zijn ongelooflijk trost op 
onze pupillen! Elke week gaat het technisch beter en 
wordt er harder gereden. Met nu nog 7 weken te gaan 
en nog 6 wedstrijden in het verschiet heeft de race naar 
de 100 PR’s voor de pupillen nog maar een korte weg te 
gaan! 
 

Ploegenachtervolging 
De afgelopen maand hebben wij dan ook zeker niet stil 
gezeten. In januari zijn wij twee keer met een aantal 
pupillen afgereisd naar Hoorn voor verschillende 
interclubwedstrijden. 
 
 
 
 

 

Gerard Ettes Trofee (zaterdag 18 januari) 
Op zaterdag 1 februari staat er nog een laatste interclub 
in Hoorn op ons te wachten waardoor onze missie van 
dit seizoen geslaagd is!  
Op zaterdag 4 januari is het Pupillentoernooi Solid-
Aqua gereden met in totaal 11 PR’s. Twee weken later 
is de Gerard Ettes Trofee gereden met als afsluiting een 
ploegenachtervolging. Ook deze avond zijn er weer 
PR’s gereden, dit keer 7 in totaal.  
Op 10 december stond de teller nog op 66 PR’s, op 13 
januari was de stand alweer 92 PR’s en op dit moment 
staat de teller op maar liefst op 99 PR’s!! Wie van onze 
pupillen maakt in de komende weken de 100e PR? En 
wie van jullie heeft er zin in om dat met ons te vieren? 
Wat we gaan doen, dat blijft nog even geheim! 
Elianne Roorda 
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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 
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                     Looppagina 
 
 
 
Kerstloop Bergen 
Donderdag, 26 december 2019. 
Het is een traditie om op de tweede kerstdag te lopen in 
Bergen bij de kerstloop, georganiseerd door Sportclub 
Chronos. Het is wel altijd even schipperen met het 
thuisfront of er gelegenheid is om te lopen. Lukt het, dan 
blijkt het dat er veel lopers zijn voor de 3 afstanden: 6k, 
15k en 10k. Het vorige jaar moest het parcours worden 
verlegd vanwege de boskap en bosuitdunning. Maar nu 
weer over het traditionele traject. De omstandigheden 
waren bijzonder goed: een graad of 5/6, geen wind en 
neerslag, beetje grijs in de lucht. Omkleden bij Il Prima 
wat goed geregeld is. 
Om 10.30 uur start van de 6k en de 15k. Rondje Lovinks-
laan, met een mooie lus weer terug voor de eerste 5 k en 
dan nog 10 k. En dat gaat voor een groot gedeelte over 
het parcours van de bosloop Schoorl. 
Door de gunstige omstandigheden waren al onze lopers 
tevreden over het lopen en de uitslag. Dan is het toch 
mooi om met een goed getrainde groep naar een 
wedstrijd te gaan. Want na de finish is het alleen maar 
belangrijk om bij elkaar te zitten voor de koffie en dan is 
het ook nog gezellig. 
Bij de organisatie van onze kant waren betrokken en 
stonden of fietsten op het parcours: Willem de Maaré, 
Roland Broersen, Jolanda Grimbergen, Reinier Schoen 
en Gerard Becker maakte de foto’s. 
Was weer een mooie loop. 
Klaas Tillema. 
Uitslagen: 
6 km dames: 
1. Linda Kager    34.10 
6 km heren: 
1. Jos Hoogeboom   34.10 
10 km dames: 
1. Jeske Hoogeboom   53.48 
2. Marcella Krijgsman   75.00 
10 km heren: 
1. Mons Molenaar   62.00 
15 km dames: 
1. Carla Zandveld   77.20 
2. Helga Lammertsma   90.44 
15 km heren: 
1. Sander Kaandorp   72.35 
2. Aad van Wonderen   82.50 
3. Klaas Tillema    83.30 

4. Rob van Andel   88.30 
5. Gerard Pater    90.05 
6. Dick Molenaar   90.44 
 
Egmond Halve Marathon 
Zondag, 12 januari 
“Zand, storm en afzien.” 
Het is een traditie en ook een verslaving om deel te 
nemen aan de halve en kwart marathon Egmond aan 
Zee. Zo ook weer op de tweede zondag van 2020 op 12 
januari. Ondanks de zware omstandigheden wordt er 
niet aan getwijfeld om vroegtijdig in te schrijven. 
In de week voor de loop worden de weersverwachtingen 
al bekeken om een indicatie van de omstandigheden op 
de zondag. 
Op tijd een plaatsje zoeken in de kazerne, waar we al 
heel veel jaren welkom zijn. Daarvoor hartelijk voor de 
brandweervrijwilligers die ons de gehele dag uitstekend 
verzorgen. 

 
Door deze goede verzorging en de juiste timing om het 
startvak in te gaan hebben de lopers tot het startschot 
nog geen energie verspild en kunnen sterk starten. 
Maar eerst de traditionele groepsfoto, nu met flyer van 
Chronos, te maken door Gerard Becker, hoofdredacteur 
van de Dweilpauze. Een mooie groep lopers voor de 
geopende deuren met de grote tankautospuit uitruk 
gereed daarachter. Een van de vrijwilligsters met 
dochter maakten de groep compleet. 
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Voorafgaand aan de halve onze 6 lopers de kwart met de 
start om 10.30 uur, wat we zagen op het beeldscherm 
binnen. 
Op naar de START, maar eerst onderweg nog een 
loopmutsje van NN. De omstandigheden zijn zoals 
gewoonlijk niet best. Een stevige storm uit het zuid-zuid-
westen. Maar verder goede omstandigheden: redelijke 
hoge temperatuur, geen neerslag, soms een klein beetje 
zon, breed strand en vrij hard, zonder los zand. (De 
omstandigheden konden dus nog een stuk slechter.) 
De diverse start precies op tijd: langs de vuurtoren  naar 
het strand. Ja, dan is het zaak om in een groep te kruipen 
en zo uit de wind te blijven. Goed opletten op de andere 
lopers en juist aanpikken op lopers met dezelfde 
snelheid. Soms zit je er net tussen en krijg je de bulderen-
de wind vol op de kop. Gauw weer in de groep. Bijna 
geen tijd om naar de mooie zee te kijken. 
Na 7 km bij Bakkum van het strand af met een redelijke 
klim omhoog. Boven nog even links gekeken naar het 
pand waar binnenkort een hotel in wordt geopend. Veel 
tijd heb je daar niet voor, want een wat moeilijk pad 
volgt aangegeven met borden: 1800 meter onverhard, 
rechts lopen en links inhalen. Voor de klimmetjes op dit 
pad wordt met borden het stijgingspercentage aange-
geven. 
Spandoek over de weg: Welkom op Camping Bakkum. 
Al draaiend over de camping, langs de juichzone en de 
verzorgingsposten. Goed voor elkaar, bekertjes werden 
snel aangegeven. 

 
Na de camping een spannend moment: wat is de tijd op 
de 11 km????? Want er is nog 10 km te gaan, lukt het dan 
om binnen de verwachte tijd te finishen??? 
Maar eerst blijven gaan op het vaste (fiets) pad. Nu dus 
de wind in de rug. In een bocht een spandoek van 
Heiloo, daarna Egmond-Binnen (parcours bekend van 
de Midwinterduinloop), Egmond aan den Hoef. Op naar 
de Bloedweg. Hoewel de benen vanaf de 17 km niet erg 
spontaan meer meewerken is deze hindernis snel 
genomen en komt Egmond aan Zee in zicht. Op de vaste 
weg nog een zwaar stukje vanaf Hotel Zuiderduin tot 
het Maritien Centrum de wind uit zee volop tegen. 
Laatste stukje langs de vuurtoren die weer uit de steigers 
is en fier rechtop staat.  

Nog 300 meter FINISH, klokje stil en  KLAAR. 
Medaille, en uitwandelen naar de douche, snert, broodje 
worst, koffie en dan naar huis.                         
2020 Was weer een mooie editie. 
Met enthousiasme geschreven,  
Klaas Tillema.  
Uitslagen: 
Naam  Eindtijd 
Halve marathon   
Erik vd Schee  1.49.56 
Nico Ruis  1.54.08 
Dick Molenaar  2.01.58 
Klaas Tillema  2.04.12 
Rob van Andel  2.05.13 
Margreet Ruis  2.10.33 
Marcella Krijgsman  2.39.49 

   
Kwart marathon   
Rob Barbour  1.00.11 
Helga Lammertsma  1.04.43 
Gerard Pater  1.04.44 
Karin Kramer  1.05.12 
Linda Kager  1.07.24 
Nicole Dekker  1.09.57 

   
E.P.E   
Rob van Andel  1.55.08 
 
Het blauwe uur 
Zaterdag, 18 januari 2020 
Een paar maanden geleden werd mij gevraagd door een 
collegahardloopvriendin of ik zin had om mee te doen 
aan de blauwe uur loop. Zij had zelf al een aantal keer 
mee gelopen. Mijn eerste vraag was natuurlijk: Wat is 
dat? 
We gaan dan van 4.00 tot 8.00 uur in de ochtend 
hardlopen in een rustig tempo en zien dan op de 
terugweg de zon langzaam opkomen. Het gaat hierbij 
om de beleving. Het is dus vooral geen wedstrijd, maar 
gewoon lekker lopen met zijn allen. 
Afgelopen zaterdag was het dus zover. Om 3.00 uur ging 
de wekker, want om 3.45 uur zouden we verzamelen bij 
het klimduin. We zouden een rustig tempo aanhouden 
van 8 min/km. Beneden aan het klimduin wachten tot de 
klok 4x slaat, toen met zijn allen omhoog. Bovenaan een 
rondje voorstellen en dan weer verder. Door het bos 
richting Camperduin. Wel wat plassen en kuilen 
onderweg, dus goed opletten. Nog even een plaspauze 
en toen het strand op richting de kerf. Bij de kerf nog 
even rustig om ons heen kijken. De verwachting was, dat 
we daarna het bos in zouden gaan, maar dat deden we 
niet. We gingen terug naar het strand om onze weg te 
vervolgen naar Bergen aan zee. Het stand was breed en 
hard, dus er was prima op te lopen. Iedereen liep 
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gezellig te kletsen of in stilte. Af en toe hadden we een 
moment van verplichte stilte en liep iedereen in 
gedachte. Op het strand hadden we veel licht van de 
maan, alhoewel we maar een klein maantje hadden. We 
hadden gewoon schaduw van de maan! 
Voor ons zagen we de lichtjes van Bergen aan zee, maar 
war duurde het lang voordat we er waren! Ik had het 
inmiddels een beetje gehad, mede ook omdat iedereen 
op het strand lekker breed uit ging lopen en er stiekem 
weg steeds harder gelopen werd. Gelukkig hadden we 
op het parkeerterrein van Bergen aan zee een tussenstop. 
De avond hiervoor was daar al een busje neergezet met 
drinken en koekjes. Top geregeld! Kleine pauze en weer 
door. We hadden er inmiddels al 2 en een half uur 
opzitten. Dus nog maar anderhalf uur te gaan. We 
vervolgde onze weg door het bos en over de 
heidevelden. Rustig tempo en het ging weer heerlijk. 
Mooi gelopen en gezellig gekletst. Om 8 uur waren we 
geheel volgens de planning weer boven aan het klim-
duin. Heel even wachten tot de klok 8x sloeg en toen 
naar beneden. 
Bij de auto’s kregen we nog glühwein, dat is traditie daar 
moet je het boek voor gelezen hebben, maar dat had ik 
niet. Smaakte evengoed lekker. En nog 2 traktaties, want 
er waren serieus 2 mensen jarig op die dag. Op  naar het 
ontbijt bij hotel Jan van Schoorl. Koffie smaakte extra 
lekker. Ontbijt goed voor elkaar en nog even gezellig 
napraten. Al met al een hele positieve belevenis. Zelf had 
ik nog nooit verder dat 21km gelopen. Nu hadden we er 
27 gedaan. Dus trots en moe weer naar huis. 
Groeten Anita Pielaet 
 
 
 

Nova Bosloop  
Zondag, 19 januari 2020. 
Uitstekend loopweer, door de Meeuwen, een mooi 
aantal lopers. 
Van de Schoorlse afdeling 7 lopers. 
Zij gaven via de app hun finishtijd door: 
Gerard: Hi Klaas, 1.04.15. Prachtig weer, heerlijk 
gelopen. Gr. Gerard. 
Nico. 59.50 voor mij en gratuliere voor “ons Carla” als 2e 
dame op het podium vanmorgen in een sterk veld vol 
meeuwen en nova-lopers!!!! 
Carla: Dank je. En dat met een tijd van 53.55. Ging lekker 
vandaag. 
Dick: 60.05. Klaas 60.05. Volgende x even een eind-
sprintje. 
Marcella: 71.33. Lekker gelopen! 
Sander: 50.39. Weer sneller dan vorig jaar! Hoe ouder 
hoe gekker. 
Klaas Tillema. 
Uitslagen: 
 ¼ marathon dames: 
1. Carla Zandveld (2e overall) 53.55 (30 punten) 
2. Marcella Krijgsman  71.33  (29 punten) 
½ marathon heren: 
1. Sander Kaandorp  50.39  (30 punten) 
2. Nico Ruis   59.50  (29 punten) 
3. Dick Molenaar  60.05  (28 punten) 
4. Klaas Tillema   60.05 
5. Gerard Pater   64.15  (27 punten) 
 
Agenda: 
Zondag, 26 januari Taartloop 
Zondag, 9 februari Groet uit Schoorl Run 2020 
 

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. 
Ook zo genoten van de NK-afstanden en het EK-
afstanden?  Het blijft toch een wonderlijke baan dat 
Thialf.  
Bij het NK werd er al verschrikkelijk hard gereden 
ondanks de mindere omstandigheden voor wat betreft 
de luchtdruk, maar de ijsmeesters hadden het goed in de 
hand. 
Bij het EK ging het nog harder en de mooiste tijd vond ik 
die van Kulizjnikov op de 1000 m. slechts 1 seconde 
boven het wereldrecord van Kjeld Nuis op Salt Lake 
City, de hooggelegen wonderbaan in de USA. Gaat het 
dan steeds maar harder en wanneer stopt het dan. 
In een ver verleden heb ik als onderdeel van mijn ST4 
opleiding een presentatie gehouden over het verloop 

van de wereldrecords. Duidelijke punten waar stappen 
in de records waren aan te wijzen waren: 
De komst van de kunstijsbanen. Daarvoor werden veel 
WR gereden op hoger gelegen natuurijsbanen zoals 
Davos, Inzell, Cortina d’Ampezzo, maar vooral Alma-
Ata. Wanneer de omstandigheden goed waren en er 
toevallig een wedstrijd was werden er records gereden. 
Een uitzondering was Alma-Ata; daar stonden altijd 
wedstrijden op de agenda, maar werd er enkel gereden 
indien de wind goed stond. Door de ligging van de baan 
en een enorm halfrond score bord kon men zomaar 300 
m. voor de wind hebben op een ronde (lijkt Alkmaar 
wel) Het gebeurde dan ook dat de schaatsers midden in 
de nacht uit hun bed werden gehaald om aan een 
wedstrijd te beginnen. Veel supertijden van onbekende 
rijders (vooral langere afstanden) werden hier gereden. 
De komst van de snelle pakken. In de jaren 70 reed men 
vooral in een strakke schaatsbroek en een strakke trui 
met de bekende schaatsmuts op het hoofd. Een wollen 
trui die daarvoor in de mode was functioneerde prima 
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tot snelheden van 36 km per uur (rondje 40) en zelfs beter 
dan een glad pak, maar bij hogere snelheden werd de 
wrijving van de wind te groot. De strakke outfit gaf daar 
wel enkele verbeteringen in maar pas toen de Zwitser 
Krienbuhl op de proppen kwam met een pak uit 1 stuk 
en al zijn PR’s uit de boeken reed werd dit een algemeen 
gebruik. In de loop der jaren is dit steeds meer 
onderzocht en verbeterd en men is nog bezig om het 
ultieme pak te ontwikkelen. 
De komst van de klapschaats. Zonder twijfel de noviteit 
welke tot de grootste stappen in de records heeft geleid. 
Bij goed gebruik van de schaats bleek dit 1 seconde per 
ronde te kunnen uitmaken. Het goed gebruiken is niet 
anders dan met de gewone schaats enkel komt er nog 
een toetje achter aan wat juist dat extra vermogen op het 
ijs legt. Mijn mening is dat men eerst een goede techniek 
moet hebben om optimaal gebruik van de klapschaats te 
kunnen maken. Bij een te vroege overgang wordt het 
zijwaarts afzetten lastiger aan te leren en dat is een 
voorwaarde om de klapschaats goed te kunnen 
benutten. 
Aan het eind van de presentatie had ik ook een aantal 
WR-prognoses neer gezet, waar heerlijk over 
gediscussieerd werd. De juiste cijfers heb ik niet meer zo 
snel kunnen vinden maar de huidige WR staan in ieder 
geval een stuk scherper dan de prognoses aan gaven. 

Wat is er in die tussentijd dan nog meer verbeterd? 
De ijsbanen experimenteren nog wel eens met de 
ijsvloer. Beetje van dit en een beetje van dat. De tempera-
tuur in de hal moet goed zijn om het lichaam zo optimaal 
mogelijk te kunnen laten presteren, maar vlak boven het 
ijs mag het niet te warm zijn. De vochtigheid zo laag 
mogelijk om de luchtweerstand laag te houden en een 
lage luchtdruk hebben hooggelegen banen altijd (ten 
opzichte van Thialf bijvoorbeeld) 
Verder zijn de snelle pakken nog steeds aan het 
veranderen; alles om die luchtweerstand zo laag moge-
lijk te krijgen. 
De ijzers van de schaatsen zijn momenteel een item; 
dunnere, dikkere, stijve of juist wat soepeler. Er wordt 
mee geëxperimenteerd. 
Ik denk dat het nog belangrijker is dat de training-
wetenschap zodanig is geëvalueerd dat het rendement 
van de sporters veel hoger is komen te liggen. 
Trainerschap is wetenschap geworden; meten is weten 
dus wordt er wat afgemeten.  
Tenslotte de arme sporter die het allemaal moet doen; 
meer duurvermogen, meer spieropbouw, meer 
trainingen, eindeloos aantal ronden van 400 m. Men zegt 
dat om op topniveau te komen 10.000 trainingsuren 
nodig zijn. Daar moet je een harde kop voor hebben. 
Joop van Dok 

 
Clubkampioenschap 
Na 4 van de 6 clubwedstrijden is er meer duidelijkheid 
in de stand van zaken. 
Ik heb deze keer een klassement opgemaakt aan de hand 
van het aantal gereden afstanden, dus eerst diegene die 
hun ”boekje” vol hebben daarna diegene met drie 
afstanden en dan met twee. Men moet nu eenmaal alle 
afstanden een keer gereden hebben om mee te dingen 
naar het kampioenschap. 
Nu zijn de laatste twee wedstrijden niet bepaald onder 
goede omstandigheden gereden, maar voor iedereen 
blijft het gelukkig gelijk. 
Nu is de wijze van berekenen op gezet om een ieder de 
kans te geven om clubkampioen te worden. Voorgaande 
jaren bleek dat de snelste heren toch met de beker naar 
huis gingen edoch als we nu de stand zien staan er twee 

pupillen op het podium. Joep staat zelfs met ruime 
voorsprong aan de leiding en verbeterde zich met 1,3 
punten. Mats klimt van plek 7 naar plaats 2 door een 
verbetering van 1,2 punt. 
Op plaats 3 en 4 staan Rob en Dennis dicht bij elkaar, 
maar als we wat verderop naar beneden gaan zien we 
Sebastiaan met een lager puntentotaal en met een goede 
1500 m. kan hij nog wat betekenen in deze strijd. 
De laatste 2 wedstrijden worden achter elkaar gereden 
op 1 zaterdagavond van 18:45 tot 22:15 op de schrikkel-
dag 29 februari. Hoe het programma er uit gaat zien 
weet ik nog niet; waarschijnlijk nog een extra kampioen-
schap Korte afstanden of zo, maar het is wel de 
allerlaatste mogelijkheid om op de lijst te komen. 
Joop van Dok 

 
Tussenstand clubkampioenschap 
 
Algemeen clubkampioenschap 

           punten   gemiddeld factor punten 
1 Joep Stam   13,95   .37,47 1 .04,19 1 .01,91 258,300     64,575 0,640 41,328 
2 Mats Verschoor   14,28   .39,97 1 .09,23 1 .06,19 273,437     68,359 0,640 43,750 
3 Rob Wartenhorst   44,11 1 .27,10 2 .12,81 4 .40,16 178,623     44,656 0,984 43,941 
4 Dennis van Dok   43,72 1 .26,56 2 .12,67 4 .45,15 178,748     44,687 0,984 43,972 
5 Frank Bouman   13,74   .35,29   .59,72 1 .22,47 246,144     61,536 0,717 44,121 
6 Digna Joosse   16,04   .39,65 1 .07,79 1 .08,81 282,883     70,721 0,640 45,261 
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7 Lisa Geus   15,30   .43,17 1 .11,16 1 .12,97 292,580     73,145 0,640 46,813 
8 Sienna Haasnoot   15,90   .42,56 1 .14,51 1 .14,86 299,803     74,951 0,640 47,969 
9 Ilse Molenaar   16,87   .44,10 1 .14,17 1 .14,86 306,880     76,720 0,640 49,101 

10 Frank Smit   50,94 1 .41,78 2 .33,93 5 .19,55 206,398     51,600 0,984 50,774 
11 Cees Stoop   50,70 1 .43,84 2 .41,74 5 .54,68 215,646     53,912 0,984 53,049 
12 Sebastiaan McKay   42,27 1 .24,08     4 .39,13 130,831     43,610 1,000 43,610 
13 Jeske Hoogeboom   49,48 1 .43,11 2 .40,18     154,428     51,476 0,882 45,402 
14 Dan Nastas   13,92   .36,38 1 .01,97     192,203     64,068 0,717 45,937 
15 Reinier Schoen   45,98 1 .34,58 2 .24,31     141,373     47,124 0,984 46,370 
16 Sjouke Siersema   45,96 1 .32,40     5 .11,65 144,101     48,034 0,987 47,409 
17 Floris Hink   14,74   .37,78 1 .07,51     204,177     68,059 0,717 48,798 
18 Johan Jonker   53,54     2 .39,14 5 .46,38 164,316     54,772 0,984 53,896 
19 Dennis Wartenhorst   15,32   .45,17 1 .18,78     230,663     76,888 0,717 55,129 
20 Tygo de Lange   24,82   .49,16 1 .22,85     288,883     96,294 0,640 61,628 
21 Jim van Elst 1 02,86 2 .08,73 3 .09,17     190,281     63,427 0,984 62,412 
22 Fred Louter   45,01     2 .14,56     89,863     44,932 0,984 44,213 
23 Victor Verschoor   48,69 1 .37,70         97,540     48,770 0,984 47,990 
24 Patricia McKay   50,26 1 .51,68         106,100     53,050 0,987 52,360 
25 Annemarieke Krom   53,93 1 .53,62         110,740     55,370 0,987 54,650 
26 Yenthe Zutt   18,42   .50,59         176,417     88,208 0,640 56,453 
27 Richtje Taal 1 12,66 2 .23,52         144,420     72,210 0,920 66,433 
28 Isabella Molenaar       .42,88         71,467     71,467 0,717 51,242 
29 Elianne Roorda                       0,878  
30 Sienna Klein                       0,987  
31 David Meedendorp                       0,987  

 
Pupillen 

    100 m.  300 m.  500 m.  500 m. punten 
1 Frank Bouman   13,74   35,29   59,72   58,61 245,847 
2 Dan Nastas   13,92   36,38 1 .01,97 1 .02,50 254,703 
3 Joep Stam   13,95   37,47 1 .01,91 1 .04,19 258,300 
4 Floris Hink   14,74   37,78 1 .08,73 1 .07,51 272,907 
5 Mats Verschoor   14,28   39,97 1 .06,19 1 .09,23 273,437 
6 Digna Joosse   16,04   39,65 1 .07,79 1 .08,81 282,883 
7 Lisa Geus   15,30   43,17 1 .12,97 1 .11,16 292,580 
8 Sienna Haasnoot   15,90   42,56 1 .14,36 1 .14,51 299,303 
9 Ilse Molenaar   16,63   44,1 1 .14,86 1 .14,17 305,680 
10 Tygo de Lange   24,82   49,16 1 .22,85     288,883 
11 Dennis Wartenhorst   15,32   45,17 1 .18,78     230,663 
12 Isabella Molenaar-Vrieling   15,02   42,64     1 .14,89 221,057 
13 Yenthe Zutt   18,42   50,59         176,417 
14 Sophie Meedendorp                  
15 Sienna Klein                  
16 David Meedendorp                  
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Clubrecords pupillen (tussenstand) 
 

Categorie Afstand Naam Datum Plaats Tijd 

Pupillen Meisjes E/F 100m Yenthe Zutt 04-01-20 * Hoorn 17.80 

Pupillen Meisjes E/F 300m Yenthe Zutt 04-01-20 * Hoorn 49.61 

Pupillen Jongens E/F 100m David Meedendorp 04-01-20 * Hoorn 14.89 

Pupillen Jongens E/F 300m David Meedendorp 04-01-20 * Hoorn 44.11 

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

Pupillen Meisjes C/D  300m Digna Joosse 18-01-20 * Hoorn 39.52 

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 Sienna Klein 04-01-20 * Hoorn 1:04.87 

Pupillen Meisjes A/B 700m Sienna Klein 04-01-20 * Hoorn 1:36.06 

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 18-01-20 * Hoorn 56.12 

Pupillen Jongens A/B 700m Frank Bouman 28-12-19 * Alkmaar 1:22.47 

Pupillen Jongens A/B 1000m Frank Bouman 30-11-19 * Alkmaar 2:11.23 

Junioren C Meisjes 100m Fabienne Spaander 12-11-17 Alkmaar 16,07 

Junioren C Meisjes 300m Fabienne Spaander 12-11-17 Alkmaar 43.29 

Junioren C Meisjes 500m Fabienne Spaander 18-02-18 Alkmaar 1:11.82 

Junioren C Meisjes 1000m Fabienne Spaander 18-02-18 Alkmaar 2:34.19 
 
Persoonlijke records pupillen 
Persoonlijke Records relatienr. lic.nr. 100m 300m 500m 700m 1000m 
        

pupillen E meisjes        

Yenthe Zutt 10224784  17.80 49.61    

        

pupillen E jongens        

David Meedendorp 10224782  14.89 44.11    

        

pupillen D meisjes        

Sienna Haasnoot 10224777  15.90 42.56 1:14.36   

        

pupillen D jongens        

Joep Stam 10224779  ´13.64 36.14 59.48   
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pupillen C meisjes        

Sophie Meedendorp 10224783  17.24 45.94 1:17.02   

Lisa Geus 10224775  15.30 40.33 1:11.16   

Ilse Molenaar 10224778  16.63 44.10 1:14.17   

Digna Joosse 10219362  15.44 39.52 1:04.69   

        

pupillen C jongens        

Mats Verschoor 10219361  14.19 39.07 1:03.50   

Tygo de Lange 10218911  16.74 46.62 1:17.10   

        

pupillen B meisjes        

Isabella Molenaar Vrieling 10220524  15.02 40.35 1:07.26   

Sienna Klein 10224780  16.26 49.04 1:04.87 1:36.06  

        

pupillen B jongens        

Floris Hink 10218904  14.17 35.99 1:00.92 1:29.83  

Dan Nastas 10218884  13.65 35.19 58.62   

Frank Bouman 10213783  13.31 34.67 56.12 1:22.47 2:07.30 
        

pupillen A meisjes        

        

pupillen A jongens        

Dennis Wartenhorst 10226418  15.32 45.17 1:18.78   

        

  
De Progressiebokaal 
Alweer 3 nieuwe namen op de lijst; Sienna Klein, Dennis 
Wartenhorst en Annemarieke Krom. Hoogste binnen-
komer is Sienna door een forse verbetering op haar 500 
m. Dennis deed het in twee stapjes de 100 en 300 m. en 
Annemarieke op de 1000 m. De eerste twee namen zijn 
hetzelfde gebleven Joep verbeterde vooral zijn 300 m. en 
staat daar nu op 43% en in het gemiddelde schuift hij al 
aardig naar de 30 % grens. Lisa verbeterde ook haar 300 
m. en bracht haar gemiddelde met meer dan 4 % omhoog 
en zit Joep dus op de hielen. Mats moest zijn derde plaats 

afstaan aan David die zowel op de 100 als de 300 m. 
flinke sprongen maakte. Liefst 8% omhoog. De strijd is 
nog niet gestreden want niet alleen de clubwedstrijden 
tellen mee maar ook de pupillen cup, de pupillen-
toernooien en de volharding bokaal en Forty Six bokaal 
dus nog wedstrijden genoeg. En denk er aan er is maar 1 
beker en die is voor de winnaar van de progressieprijs. 
Anderen krijgen enkel een prijs als het gemiddelde 
boven de 30% komt. 
Joop van Dok 

 
Stand progressiebokaal 
 

plaats naam cat. 100 m 300 m. 500 m. 700 m. 1000 m. 1500 m. gem. 
1 Joep Stam HPD 9,11 43,51 29,01       27,21 
2 Lisa Geus DPC 34,59 35,16 5,41       25,05 
3 David Meedendorp HPE 29,53 38,08         22,54 
4 Mats Verschoor HPD 24,04 18,83 14,66       19,18 
5 Sienna Haasnoot DPD 17,28 31,00 7,8       18,69 
6 Floris Hink HPC 7,99 30,53 13,77       17,43 



Dweilpauze 2019-2020 
 

Dweilpauze, blz.16 

7 Frank Bouman HPC 18,91 8,64 8,83 31,14     16,88 
8 Ilse Molenaar DPC 16,93 29,57         15,50 
9 Dan Nastas HPC 17,56 22,77         13,44 
10 Yenthe Zutt DPE 27,48 9,92         12,47 
11 Sophie Meedendorp DPC 5,8 25,32         10,37 
12 Isabella Molenaar-Vrieling DPB 3,44 20,06         7,83 
13 Tygo de Lange HPD   6,22 14,58       6,93 
14 Sienna Klein DPB     17,33       5,78 
15 Digna Joosse DPD   12,15         4,05 
16 Dennis Wartenhorst HPA 2,17 7,98         3,38 
17 Sebastiaan McKay HSA     3,73     5,16 2,96 
18 Annemarieke Krom DSA         8,32   2,77 
19 Victor Verschoor HSA         8,12   2,71 
20 Jim van Elst HV 1,88           0,63 

 
Wedstrijduitslagen 
Jeugdschaatswedstrijd voor zaterdag-pupillen, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 21 december 2019:   
meisjes:    100m.  300m.      punten 
Marith Tikink (DPE)   18.98  51.74      36.226 (9) 
Lucie Knauf (DPF)   19.44  51.69      36.670 (11) 
Demi van Drosthagen (DPF)  20.44  53.51      38.276 (16) 
Merel Broers (DPE)   20.70  56.97      39.690 (21) 
Isa de Vries (DPE)   21.64  64.03      42.983 (29) 
 
jongens: 
Nilo van Overveld (HPD)  18.25  50.35      35.033 (11) 
Rebèr Tigü (HPF)   24.02  51.67      41.243 (21) 
    
SFA Cup 2 voor Junioren tot en met Masters, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 21 december 2019: 
     1000m.     punten   teamsprint     
Rob Wartenhorst (H50)  1:25.27     42.635   2e in 1:44.61, samen met 
          Ad Groot en Sanne Veenboer; 
Jim van Elst (H55)   2:07.14     63.570   5e in 1:50.50, samen met 
          Jan Zijp en Jelle Schaap. 
 
Dutch Masters Cup Finale, IJsstadion de Elfstedenhal te Leeuwarden 
zaterdag 21 december 2019: 
     500m.  1500m.      punten 
Johan Jonker (H65)   53.60  2:36.85      105.883 
 
Derde clubwedstrijd Chronos, Noordkop en Zwanenwater, IJsstadion De Meent te Alkmaar,  
zaterdag 28 december 2019: 
     500m.  300m.      punten 
Dan Nastas (HPB)   1:02.50  36.38      98.880 
Mats Verschoor (HPC)  1:09.50  39.97      109.47 
Dina Joosse (DPC)   1:08.81  40.22      109.03  
Ilse Molenaar (DPC)   1:15.32  45.49      120.81  
 
     500m.  700m.      punten 
Cees Stoop (H70)   54.39  1:14.69      107.740 
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Frank Bouman (HPB)   58.61  1:22.47 (pr+cr)     117.517 
Richtje Taal (D70)   1:16.59  1:45.15      151.697 
  
     500m.  1000m.      punten 
Victor Verschoor (HSB)  48.91  1:40.65      99.235  
Patricia McKay (DSA)   50.26  1:51.68      106.100 
Cees Stoop (H70)   54.39  1:47.65      108.215  
Annemarieke Krom (DSA)  53.93  1:57.35      112.605 
 
     500m.  1500m.      punten 
Jim van Elst (H55)   1:02.84  3:14.45      127.656 
 
     500m.  3000m.      punten 
Rob Wartenhorst (H50)  44.70  4:40.16      91.393 
Dennis van Dok (H45)   44.95  4:55.32      94.170 
Frank Smit (H55)   51.17  5:19.55      104.428 
Johan Jonker (H65)   56.48  5:46.38      114.210 
 
Open wedstrijd Schaatscircuit, IJsstadion De Elfstedenhal te Leeuwarden, 
zaterdag 4 januari 2020: 
     500m.  1500m.      punten 
Johan Jonker (H65)   53.45  2:38.44      106.263 
 
Pupillen Interclubtournooi Solid Aqua, IJsstadion De Westfries te Hoorn, 
zaterdag 4 januari 2020: 
     100m.  300m.  300m.    punten 
Joep Stam (HPD)   13.93  36.22 (pr) 36.14 (pr)   86.290 
David Meedendorp (HPE)  14.89 (pr+cr) 44.11 (pr+cr) 46.11    104.11 
Yenthe Zutt (DPE)   17.80 (pr+cr) 49.61 (pr+cr)       disq? 67.410 
 
     500m.  300m.      punten 
Mats Verschoor (HPC)  1:07.34  39.69      107.03 
Sophie Meedendorp (DPC)  1:17.02 (pr) 45.94 (pr)     122.96 
   
     500m.  700m.      punten 
Frank Bouman (HPB)   57.53  1:22.87      116.722 
Floris Hink (HPB)   1:04.27 (pr) 1:29.83 (pr)     128.434 
Sienna Klein (DPB)   1:04.87 (pr+cr) 1:36.06 (pr+cr)     133.484 
 
Reggeborgh NSK Allround 2020, IJsstadion Twente te Enschede, 
zaterdag 4 januari 2020: 
     500m.  1500m.      punten 
Jeske Hoogeboom (DSA)  48.83  2:34.92      100.470 
zondag 5 januari 2020: 
     1000m.  3000m.       punten 
Jeske Hoogeboom (DSA)  1:38.87  5:34.18                  (20e)       205.601  
 
SFA Cup 3 voor Junioren tot en met Masters, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zondag 5 januari 2020: 
     3000m.        punten 
Rob Wartenhorst (H50)  4:28.42        44.736 
Sebastiaan McKay (HSB)  4:40.11        46.685 
Johan Jonker (H65)   5:28.45        54.741 
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SFA Cup 3 voor Pupillen, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 11 januari 2020: 
 

Teamsprint met twintig door de organisatie samengestelde teams   Tijd: 
Frank Bouman (HPB), Digna Joosse (DPC) en Jente Wolthuis (DPB),    2:18.30 (1e); 
Nadine Bliekendaal (DPA), Merel Moraal DPE) en David Meedendorp(HPE),   2:22.69 (4e); 
Quinty Bloedjes (DPB), Dan Nastas (HPB) en Luna Bloedjes (DPD),    2:24.78 (5e); 
Stan de Ruijter (HPB), Siebren Bruin (HPD) en Sienna Haasnoot (DPD),   2:32.24;  
Joep Stam (HPD), Jens van Wifferen (HPE) en Cas Hoogenkamp (HPF),   2:39.31; 
Elin van der Loo (DPB), Ilse Molenaar (DPC) en Luke Jonker (HPA),    2:44.64; 
Anna Jansen (DPB), Nila Benschop (DPC) en Sophie Meedendorp (DPC),   2:52.37.  
 
Vierde clubwedstrijd Chronos, Noordkop en Zwanenwater, IJsstadion De Meent te Alkmaar,  
zondag 12 januari 2020: 
     100m.  300m.  
Isabella Molenaar-Vrieling (DPB) --.--?  43.88 
Yenthe Zutt (DPE)   --.--?  50.59 
 
jongens:    100m.  500m.  300m.    punten 
Joep Stam (HPD)   14.09  1:01.91  37.47    113.47 
Frank Bouman (HPB)   13.74  1:05.88 (val) 35.29    114.91 
Floris Hink (HPB)   14.74  1:07.51  37.78    120.03 
Mats Verschoor (HPC)  14.28  1:06.19  46.79 (val)   127.26  
Dennis Wartenhorst (HPA)  15.32 (pr) 1:18.78 (pr) 45.17 (pr)   139.27 
 
meisjes: 
Digna Joosse (DPC)   16.13  1:07.79  9.65 (pr+cr)   123.57 
Sienna Haasnoot (DPD)  15.90 (pr) 1:14.36 (pr) 42.56 (pr)   132.82  
Ilse Molenaar (DPC)   16.63 (pr) 1:14.86  44.10 (pr)   135.59  
 
     500m.  1000m.      punten 
Victor Verschoor (H40)  49.67  1:39.95      99.645 
Annemarieke Krom (DSA)  55.05  1:53.62      111.860 
Jim van Elst (H55)   1:04.62  2:08.73      128.985 
Richtje Taal (D70)   1:12.66  2:23.52      144.420 
Fred Louter (H55)   45.88  --:--.--      45.880 
 
     500m.  1500m.      punten 
Rob Wartenhorst (H50)  44.33  2:12.81      88.600 
Jeske Hoogeboom (DSA)  50.43  2:40.18      103.823 
Frank Smit (H55)   52.55  2:37.44      105.030 
 
     500m.  3000m.      punten 
Sebastiaan McKay (HSB)  42.27  4:39.13      88.791 
Dennis van Dok (H45)   44.28  4:45.15      91.805 
Sjouke Siersema (HSB)  46.71  5:11.65      98.651 
Cees Stoop (H70)   53.38  5:54.67      112.491 
 
Open wedstrijd Schaatscircuit, IJsstadion De Elfstedenhal te Leeuwarden, 
zondag 12 januari 2020: 
     500m.  1500m.      punten 
Johan Jonker (H65)   54.38  2:37.95      107.030 
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Gerard Ettes Bokaal voor Pupillen, IJsstadion De Westfries te Hoorn, 
zaterdag 18 januari 2020: 
     300m.  500m.      punten 
Frank Bouman (HPB)   34.77  56.12 (pr+cr)     114.070 
Floris Hink (HPB)   35.99 (pr) 1:00.92 (pr)     120.903 
Tygo de Lange (HPC)   46.62 (pr) 1:17.10 (pr)     154.800 

  
Digna Joosse (DPC)   39.52 (pr+cr) 1:04.80      130.666 
Lisa Geus (DPC)   40.33 (pr) 1:13.64      140.856 
Sienna Haasnoot (DPD)  42.76  1:14.43      145.969 
 
Voorts deed een team van Chronos, bestaande uit Lisa Geus, Digna Joosse, Floris Hink en Frank Bouman, mee  
aan een ploegachtervolging over drie rondjes, welke werd gereden in een eindtijd van 3:04.81 minuten, rondetijd 
van ongeveer 61,5 seconden, 
een prima prestatie voor de eerste keer samen!    
 
Marathon 
Alkmaar, IJsstadion De Meent 
Naam Datum Categorie  Ronden  Plaats 
Reinier Schoen 06-12-2019 M3  30 r  5e 
Jos van Andel 06-12-2019 M3  30 r  11e 
Rob Wartenhorst 20-12-2019 M1  39 r  2e 
Reinier Schoen 20-12-2019 M3  30 r  2e 
Jeske Hoogeboom 20-12-2019 D2  20 r  4e 
Richtje Taal 20-12-2019 D2  20 r  7e 
Richtje Taal 27-12-2019 D2  19 r  5e 
Richtje Taal 03-01-2020 D2  19 r  6e 
Reinier Schoen 03-01-2020 M3  25 r  4e 
Jos van Andel 03-01-2020 M3  25 r  13e 
Rob Wartenhorst 03-01-2020 M1  40 r  1e 
Frank Smit 17-01-2020 M2  35 r  9e 
Reinier Schoen 17-01-2020 M3  30 r  1e 
Jos van Andel 17-01-2020 M3  30 r  11e 
Jeske Hoogeboom 17-01-2020 D2  20 r  6e 
Richtje Taal 17-01-2020 D2  20 r  7e 
 
Marathon M1-2-3 
Alkmaar, IJsstadion De Meent 
Naam Datum Onderdeel    Plaats 
Rob Wartenhorst 13-12-2019 Afvalwedstrijd    1e 
Rob Wartenhorst 13-12-2019  Koppelwedstrijd    4e 
 
Marathon 
Topdivisie 
Naam  Datum IJsbaan   Ronden Plaats 
Marcel van Ham  21-12-2019 Breda   125 r  26e 
Marcel van Ham  01-01-2020 Enschede   150 r  21e N.K. 
Marcel van Ham  04-01-2020 Heerenveen   125 r  13e 
Marcel van Ham  18-01-2020 Amsterdam   125 r  26e  
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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 
 

 
 

 

 


