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Eerste training van de pupillen. 

 
Zwaar weer 
Moge je leven in interessante tijden, zo werd mij ooit verteld, is een Chinese vervloeking. 

Als er ooit een moment geweest is waarop ik zou kunnen gaan geloven dat een vloek 

werkelijkheid kan worden, dan is het nu, want we leven in heel bijzondere tijden. 

Terwijl ik dit schrijf, eind oktober, staan de bomen overal nog volop in blad; sterker 

nog, ze zijn nog volop groen. De temperatuur blijft onverminderd hoog en dat is 

misschien maar goed voor degenen die met angst hun gasrekening tegemoet zien. 

Het is een tijd van records: temperatuur, huizenprijzen, gasprijzen, benzineprijzen, 

droogte, natheid, stormen, overstromingen, vluchtelingen, en machteloze politiek. 

Alles tegen een achtergrond van een pandemie die maar niet wil uitdoven. 

We staan er toch weer beter voor dan vorig jaar, toen er bijna niet geschaatst mocht 

worden, althans niet in groepjes. Inmiddels zijn de eerste wedstrijden geweest met 

talrijke persoonlijke records. 

Mij bekruipt de vraag hoe lang we dit nog kunnen blijven doen. Zonder dak op de 

ijsbaan stook je letterlijk voor de buitenwereld. En bij storm en regen is dat niet te 

houden, de ijsbaan ging in de tweede week een paar dagen dicht omdat er bijna geen 

ijs meer over was. 

Maar nu zijn we er nog, na een jaar van stilte; ik ben heel benieuwd naar de verhalen 

over hoe iedereen het er vanaf gebracht heeft. Schrijf erover en stuur het naar de 

Dweilpauze. We hebben heel wat in te halen.  

Dennis van Dok 
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5741516), mira.sander@ziggo.nl 

 

 

 
Mededeling van Sportclub Chronos 

 



Dweilpauze 2021-2022 
 

Dweilpauze, blz.2 

Mededelingen van het bestuur 
Beste leden, 

op vrijdag 19 november 2021 om 20.00 uur houden we 

de jaarlijkse algemene vergadering. Op de agenda staan 

de gebruikelijke punten zoals het financieel jaarverslag, 

de begroting, en eventuele bestuurswisselingen, andere 

agendapunten kunnen door leden nog worden aange-

dragen. De vergadering zal on-line worden gehouden, 

deelnemers kunnen inbellen met een computer of met 

een telefoon. De details worden nog rondgestuurd. 

Ik zal er maar geen doekjes om winden: we staan er niet 

goed voor. Financieel hebben we gelukkig geen proble-

men. Er is een behoorlijke buffer opgebouwd en het lukt 

de penningmeester ieder jaar weer de begroting sluitend 

te krijgen zonder dat de contributies hoeven te stijgen. 

Maar het gaat niet goed met datgene want ons tot een 

vereniging maakt: de binding met de club, de 

participatie, de aanwas en het behoud van nieuwe leden. 

Jarenlang heb ik me voorgehouden dat we vooral de 

gevolgen zien van de vergrijzing, maar we kunnen er 

gewoon niet omheen: we missen een effectief beleid voor 

werving en behoud van leden. Het ledental is al tien-

tallen jaren bezig met een dalende lijn die niet lijkt te 

stabiliseren. 

De afgelopen jaren is er wel actief gewerkt aan een 

jeugdbeleid en dat heeft ook vruchten afgeworpen, 

vandaar dat we nog steeds een gezonde jeugdgroep 

hebben. Maar we zien ook steeds dat de jeugd niet lid 

blijft als ze het ouderlijk nest verlaten. 

We hebben daardoor een aanzienlijk gat in het 

middensegment van jongvolwassenen. Met andere 

woorden, het zijn de oudjes die het moeten doen. 

Wat de zaak niet eenvoudiger maakt is dat we als 

bestuur draaien met een minimale bezetting en dat doen 

we al een tijdje. Dit is een uiteindelijk een onhoudbare 

situatie, want zonder bestuur heb je geen club. Het is dan 

aan de algemene vergadering van alle leden om een 

nieuw bestuur te vormen. 

Met dit minimale bestuur missen we slagkracht om 

effectief beleid te ontwikkelen. Toch is dat nodig omdat 

op alle fronten de mensen beginnen af te haken. Zo is er 

geen nieuwe organisatie opgestaan voor de Schoorlse 

boslopen, die nu dus van de agenda af zijn. Dat is voor 

de clubkas geen ramp, maar het bracht wel allerlei 

mensen, hardlopers en vrijwilligers, een aantal maal per 

jaar samen op zondagochtend. Daar speelde de club een 

rol in de sociale cohesie van de samenleving, en dat valt 

dus weg. 

We zien bij de diverse trainingsgroepen dat er steeds 

meer oudere leden afvallen, veelal vanwege de leeftijd of 

de gezondheid. Zonder nieuwe aanwas gaan de groepen 

uiteindelijk te klein worden. 

Als we de vereniging een duurzame toekomst willen 

bieden zullen we allemaal onze schouders eronder moe-

ten zetten.   

Dennis van Dok 

 
 

De Doorloper 
De eerste wedstrijden zitten er al weer op, dus kan ik een 

klein balansje opmaken. 

Maar eerst nog het volgende: op het einde van het vorige 

seizoen werd door de SFA nog een wedstrijd ingelast, 

welke niet verreden werd onder auspiciën van de KNSB, 

maar wel volgens de KNSB regels. Bij deze wedstrijden 

werden er 22 persoonlijke records en 4 clubrecords 

gereden, welke wél voor de club en de rijders meetelden, 

maar niet op de officiële (inter)nationale ranglijsten 

werden verwerkt. Daarom zijn er bij de  nieuwe 

wedstrijden van dit seizoen volgens de uitslagen een 

aantal records gereden, welke eigenlijk geen records 

zijn. Het is natuurlijk precies uit te zoeken, maar ik heb 

maar zo gelaten zoals de uitslag vermeld, een pr of cr 

staat tenslotte altijd leuk achter je naam. 

Dan dit seizoen: de eerste wedstrijden voor pupillen 

werden verreden op 16 oktober,  

Mats, Sara, Anna, Dan en Floris reden ieder twee per-

soonlijke records, daarbovenop reed Sara een clubrecord 

en Dan zelfs twee, en heel sterke start voor dit seizoen. 

Een weekend later, op 23 oktober, volgde de eerste 

clubwedstrijd, waarbij de deelname enigszins tegenviel, 

maar daar zal de herfstvakantie wel debet aan zijn. 

Bij deze wedstrijden werden elf PR's gereden en vier 

clubrecords, één door Mats en Sara en twee door Dan. 

Dan reed op 16 en 23 oktober beide malen op de 500 

meter onder de 50 seconden grens, Frank en Floris reden 

zich beiden ook bijna over deze drempel, de volgende 

keer dus. Een familiestrijd werd er nog uitgevochten 

tussen opa Cees en kleinzoon Mats: Mats won de 100 

meter, Cees de 500 meter en op de 300 meter gingen ze 

in dezelfde eindtijd over de finish, maar toen er naar 

duizendsten achter de komma werd gekeken bleek dat 

Mats 6/1000e van een seconde sneller was! 

Tussendoor reed Rob twee keer een 500/1500 meter, in 

Heerenveen en Alkmaar. 

De volgende clubwedstrijden: zondag 14 november en 

zondag 21 november, beide malen om 18.00 uur, 

vergeet je niet hiervoor op te geven. Een 

baancompetitiewedstrijd is er op zaterdag 6 november 
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a.s., om 18.45 uur voor de pupillen en om 20.30 uur 

voor de junioren, jongelui vergeet je ook hiervoor niet 

op te geven.  

Cees Stoop 

                                         

 

 

Een slag in de lucht 
Het coronajaar 2020 is er een om nooit meer te vergeten. 

Een onmogelijke opgave, want ik ben het nu al helemaal 

kwijt. Verplicht thuiswerken kromp mijn wereld ineen 

tot een eierschaal, een cocon van volmaakte isolatie met 

de buitenwereld, gedomineerd door beeldschermen 

gevuld met bezorgde gezichten van collega's of 

verslaggevers of ministers met gekke schoenen en 

gesticulerende doventolken. 

Collega's leden onder huiselijke spanningen die nergens 

een uitlaatklep vonden. Kinderspul snapt niet waarom 

vader acht uur per dag als een zombie naar het 

computerscherm moet staren in plaats van met de 

treintjes spelen of voorlezen. Ouder kinderspul bezet 

permanent een hoek van het bankstel die steeds meer 

naar hun vorm lijkt te staan. En kunnen die niet even van 

de wifi af als ik een zoomvergadering heb? Moet ik 

iedereen uitleggen dat ik begin te stotteren omdat 

dochterlief op TikTok zit? 

Elke dag werd een dag als elke andere, tot een 

ondoordringbare brei zonder aanknopingspunten, een 

woestijn zonder oases. Geen bezoek, geen uitjes, geen 

verjaardagen. De tijd stond stil. 

Er vallen lessen te trekken uit 2020. De Engelstalige 

wereld heeft een passende uitdrukking: “20/20 

hindsight” wat slaat op het gezichtsvermogen zoals 

vastgesteld bij een oogmeting, twintig-twintig is een 

volmaakte score, en hindsight betekent terugkijkend. De 

uitdrukking houdt in dat je achteraf altijd volmaakt ziet 

wat je van tevoren niet zag aankomen. 

We leven in een omgekeerde wereld, want blijkbaar 

kunnen we dingen heel goed zien aankomen. De experts 

wisten ons al weken en maanden vooraf te verzekeren 

dat de pandemie in onstuitbare golven over de wereld 

zou spoelen. Maar achteraf blijken er scheuren te zijn 

gemaakt in het weefsel van de realiteit, want wie een 

beetje rondvraagt hoort heel verschillende over-

leveringen over wat er echt is gebeurd. Boven alles heeft 

het vertrouwen in de samenleving een deuk opgelopen. 

Het snel verschijnen van vaccinaties werd bejubeld als 

een zegening, maar inmiddels vormt het ook een bron 

van argwaan. Argwaan tegen de vaccins, en argwaan 

tegen de argwanenden. 

Onzekerheid is een lastig fenomeen. Het blijkt dat 

mensen een bijzonder slechte natuurlijke aanleg hebben 

voor statistiek en kansberekening. Een zwakte waar de 

gehele gokindustrie op drijft. Als iedereen op school zou 

worden doordrongen van de ware aard van getallen en 

statistische onzekerheid, dan zouden de casino's 

onmiddellijk kunnen sluiten. Ze hoeven zich geen enkele 

zorgen te maken. 

De modellen die voorspellen hoe een besmettelijke 

ziekte zich verspreid zijn stevig verankerd in een 

wiskundig fundament. De modellenmakers komen 

daarop met de beste aanbevelingen die de verspreiding 

verminderen. Maar wanneer ze zeiden: als u anderhalve 

meter afstand houdt, verkleint u de kans op besmetting, 

dan hoorde men: als ik anderhalve meter afstand houd, 

dan ben ik veilig. Die twee zinnen betekenen iets totaal 

verschillends, maar de moeilijkheid is dus dat de ene 

waar is en men de andere gelooft. 

In de Verenigde Staten is Facebook voor de zoveelste 

keer in opspraak. De organisatie die niet aan 

journalistiek doet maar wel praatjes verspreid onder het 

mom van nieuws blijkt mensen systematisch en 

doelbewust te misleiden. Dit zag iedereen van tevoren 

aankomen, maar achteraf is de akelige realiteit dat je 

door het nepnieuws de werkelijkheid niet meer ziet. 

Welke lessen kunnen we dan trekken uit 2020? Ik weet 

het niet. Het zijn interessante tijden, maar ik zou willen 

dat ze voor de verandering heel wat saaier waren.   

Dennis van Dok 

 

 

Sebastiaan kijkt schaatsen op tv en heeft zelfs zin in de Wereldbekerwedstrijd 
in Tomaszów Mazowiecki nou dan weet je het wel 
Ja, dit is de titel. Nou en? Waar de interpunctie is 

gebleven, vraag je? Die is zoek. Net als de vorm van 

Esmee Visser. Die is ook zoek. Wat niet zoek is: de 

ijsbaan in Polen. De Arena Lodowa in Tomaszów 

Mazowiecki om precies te zijn. Wist je trouwens dat 

Lodowa Pools is voor ijsberg? Vast niet. Nu wel. Zou dan 

Salata Lodowa Pools zijn voor ijsbergsla? Ik hoop het. 

ENFIN. We gaan het over schaatsen hebben. Want na het 

NK Afstanden wordt de eerste WB van dit seizoen 

gereden in deze ijsberg/ijsbaan - en ik heb er verdomme 

veel zin in. Waar ik normaal gesproken door boosheid 

met mijn bezemsteel richting mijn televisie aan het 

rennen was wanneer deze wedstrijd op televisie was, 

ben ik nu dolgelukkig dat ‘we’ weer ‘mogen’. Want ja, 

we weten allemaal dat deze ijsbaan gedomineerd werd 

door de Jos de Vossen en de Sanneke de Neelingen van 

de schaatswereld. Omdat zij door gebrek aan animo van 

de A-schaatsers als 9e van het NK deze wedstrijd 
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mochten rijden. Top voor hen natuurlijk. Ik zou het ook 

doen als ik hen was. Maar als televisiekijker is het h-a-r-

t-s-t-i-k-k-e saai. Maar weet je wat het is? Door heel deze 

c*r*n* ellende ben ik ineens zo blij dat er weer een echte 

internationale wedstrijd wordt georganiseerd dat het mij 

helemaal niet uit maakt dat het op die ijsberg in Polen is! 

Dit deed de titel van dit betoog natuurlijk al vermoeden 

maar nu hebben jullie er een beetje een uitleg bij. Dus als 

je een beetje schaatsliefhebber bent dan gaan je als de 

wiedewa net als ik voor de televisie zitten op 12, 13 en 14 

november. En nu maar hopen dat Sanneke de Neeling 

zich plaatst.  

Sebastiaan  

  

Deadlines 
dinsdag 16 november 

dinsdag 7 december 

dinsdag 15 februari 

dinsdag 15 maart 

 

Fortysix Speed buffelavonden 
Ook dit jaar rijden we geen aantal ronden, maar rijden 

we op tijd. De tijdsduur loopt tijdens het seizoen gestaag 

op: de eerste buffelavond duurt 40 minuten, de laatste 90 

minuten. Op deze manier starten we gelijk en zijn we 

ook allemaal gelijk klaar. 

De snelheden van de voorrijders -marathonschaatsers- 

zijn 42, 45, 48 en 51 seconden. Gaat dit u te hard? U kunt 

uiteraard afzakken naar een langzamer tempo. Doet u 

dit seizoen ook (weer) mee? 

Datum Start Tijd 

Woensdag 20 oktober 2021 20.15 uur 40 min 

Vrijdag 5november 2021 20.15 uur 50 min 

Woensdag 17 november 2021 20.15 uur 60 min 

Vrijdag 26 november 2021 20.15 uur 70 min 

Woensdag 8 december 2021 20.15 uur 80 min 

Vrijdag 14 januari 2022 20.15 uur 90 min 

 

Fortysix buffelavonden met voorrijders vanuit Alkmaar Sport 
Tijdens deze avonden ligt het tempo nét iets lager. Dat 

neemt niet weg dat ook tijdens deze avonden flink wat 

afstanden worden geschaatst! Ook hier wordt dit 

seizoen op tijd gereden in plaats van op het aantal 

ronden. De Alkmaar Sport voorrijders rijden 45, 50, 55 

en 60 seconden. 

Datum Start Tijd 

Vrijdag 15 oktober 2021 19.15 uur 40min 

Vrijdag 29 oktober 2021 19.15 uur 45min 

Vrijdag 12 november 2021 19.15 uur 55min 

Vrijdag 3 december 2021 19.15 uur 60min 

Vrijdag 17 december 2021 19.15 uur 65min 

Vrijdag 7 januari 2022 19.15 uur 75min 

Vrijdag 21 januari 2022 19.15 uur 80min 

Vrijdag 28 januari 2022 19.15 uur 85min 

Vrijdag 4 februari 2022 19.15 uur 90min 

Vrijdag 11 februari 2022 19.15 uur 60min 

Vrijdag 18 februari 2022 19.15 uur 60min 
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Wedstrijdschema 
Clubwedstrijden Chronos Seizoen 2021/2022 

zaterdag 23 oktober 2021,  18.45 uur tot 20.30 uur; 

zondag 14 november 2021, 18.00 uur tot 19.45 uur; 

zondag 21 november 2021, 18.00 uur tot 19.45 uur; 

zaterdag 4 december 2021,  20.45 uur tot 22.15 uur; 

zaterdag 22 januari 2022,  20.45 uur tot 22.15 uur; 

zondag 6 februari 2022,  18.00 uur tot 19.45 uur; 

zaterdag 19 februari 2022,  20.45 uur tot 22.15 uur. 
 
Baancompetitie Pupillen 

zaterdag 16 oktober 2021,  18.45 uur tot 20.15 uur; 

zaterdag 6 november 2021, 18.45 uur tot 20.15 uur; 

zondag 19 december 2021, 18.00 uur tot 19.45 uur; 

zaterdag 29 januari 2022, 18.45 uur tot 20.30 uur; 

zondag 6 maart 2022,  18.00 uur tot 19.45 uur 

(finale). 

 
Baancompetitie Junioren A, B en C 

zaterdag 16 oktober 2021, 20.30 uur tot 22.15 uur; 

zaterdag 6 november 2021, 20.30 uur tot 22.15 uur; 

zaterdag 8 januari 2022,  18.45 uur tot 22.15 uur; 

zaterdag 5 februari 2022, 20.45 uur tot 22.15 uur. 

 
Baancompetitie Neo's, Senioren en Masters 

zaterdag 23 oktober 2021,  20.45 uur tot 22.15 uur; 

zaterdag 27 november 2021,  20.30 uur tot 22.15 uur; 

zaterdag 18 december 2021,  20.45 uur tot 22.15 uur; 

zaterdag 29 januari 2022,  20.45 uur tot 22.15 uur. 

 
Wedstrijden voor de zaterdag-pupillen 

zaterdag 18 december 2021,  18.45 uur tot 20.30 uur; 

zaterdag 27 februari 2022, 18.00 uur tot 19.45 uur. 

 
Volhardingbokaal 

zaterdag 12 februari 2022,  17.30 uur tot 22.15 uur. 

 
Forty Six Bokaal, baankampioenschap supersprint 

zaterdag 12 maart 2022,  17.30 uur tot 20.30 uur. 

 
Categoriewedstrijd 

vrijdag 11 maart om 21.15 uur. 

 

Mededelingen ter aanvulling op het wedstrijdprogramma. 
-Het volledige wedstrijdprogramma van De Meent is te 

vinden op de site van de Schaats Federatie Alkmaar: 

www.sfaalkmaar.nl. 

-Het aanmelden voor wedstrijden gebeurt op de zelfde 

wijze als de voorgaande jaren op de volgende sites: 

https://www.schaatsen.nl en https://knsb.nl. 

-Wil je misschien extra wedstrijden rijden, hou dan de 

wedstrijden van andere clubcombinaties in de gaten, het 

wil wel eens gebeuren dat ze een wedstrijd niet helemaal 

vol krijgen en dan zetten ze die wedstrijd soms open 

voor leden van andere verenigingen. 

-Speciaal voor nieuwe leden: bij alle wedstrijden dien je 

zelf te zorgen voor wedstrijdbandjes: wit/rood en 

geel/blauw. 

 
 

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. 

Een nieuw seizoen is begonnen na een volledig verloren 

jaar voor de ontwikkeling van jeugdig schaatsers. Goed 

er is kunnen doortrainen voor de jeugd tijdens corona 

maar de broodnodige testmomenten tijdens de wed-

strijden waren er niet, op een laatste trainingswedstrijd 

begin maart na en deze wedstrijd is in principe nergens 

geregistreerd (behalve in mijn archief uiteraard) 

Hopelijk blijft ons verdere ongemakken gespaard in de 

komende maanden maar met de oplopende besmet-

tingsgraad en vollopende ziekenhuizen vrees ik het 

ergste. 

Een gevolg van het gemis aan data door het corona-

seizoen is dat de uitnodigingen voor de gewestelijke 

wedstrijden van pupillen en C junioren niet 1, 2, 3 uit de 

computers komen rollen. Er zijn geen vergelijkbare 

tijden en zeker bij pupillen is het dan moeilijk om een 

goede lijst samen te stellen, maar ook bij de C junioren 

en met name de C1’s is dit het geval. Gevolg is dat Floris 

en Dan niet zijn uitgenodigd voor de gewestelijke C 

wedstrijd van 30 oktober op Alkmaar en dat vind ik een 

kwalijke zaak. Juist bij competitie met andere banen in 

een zelfde wedstrijd kunnen we een vergelijk maken hoe 

men er voor staat. We zullen het maar houden op 

onervarenheid binnen de TC, maar juist daarom heb ik 

aangedrongen op een wedstrijd voor pupillen aan het 

eind van het vorige seizoen, zodat er een indicatie was 

voor onder andere ijs en clubfaciliteiten. Gelukkig is men 

daar zich van bewust geweest en kunnen Dan, Floris en 

Frank nu ook gebruik maken van het dinsdagtrai-

ningsuur en extra trainingsfaciliteiten zijn nodig om je 

beter te maken. De eerste resultaten hebben we al 

kunnen zien in de achter ons liggende wedstrijden. 

Een ander gevolg van het coronajaar is de terugloop in 

clubleden. En zijn gestopt met wedstrijdschaatsen en 

http://www.sfaalkmaar.nl/
https://www.schaatsen.nl/
https://knsb.nl/
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rijden alleen nog recreatief; anderen rijden helemaal niet 

meer. Dit is niet enkel bij onze vereniging, alle vereni-

gingen hebben er last van.  

 
 

Gelukkig is er een leuke pupillengroep bij Victor en 

Elianne, al is het jammer dat er geen jongens meer bij 

zitten. Het tweede uur op maandag is nu ook bezet met 

een zestal goed gemotiveerde jongens (en meisje) 4 C’s 

en 2  pupillen en vijf daarvan trainen ook op donderdag. 

Het doel is om volgend seizoen met vijf rijders op de 

dinsdag extra te kunnen trainen en ik heb daar alle 

vertrouwen in. Ik ben ook blij dat de groep van maandag 

het derde uur in tact is gebleven en ook Jolanda en Bas 

weer de weg hebben gevonden naar de Meent, waar het 

ijs nog steeds waardeloos is en zolang er geen dak op 

wordt geplaats wel zo zal blijven ook. 

Joop van Dok 

  

Clubkampioenschap 
Na een seizoen zonder wedstrijden en zelfs zonder 

prijsuitreiking van het seizoen daarvoor, althans geen 

normale, is het nieuwe seizoen gestart op 23 oktober. De 

deelname was nog niet zoals gewenst, maar misschien 

kwam dat door de herfstvakantie.  

Ik begrijp dat niet iedereen bij zo’n clubwedstrijd direct 

aan het clubkampioenschap denkt; het eind van het 

seizoen is nog ver weg. De eerste insteek is zo goed 

mogelijk rijden en misschien een PR, ook mede 

afhankelijk van het weer natuurlijk. Wel het weer was 

gunstig, niet te veel wind en uit de goede richting en 

redelijk ijs voor iedereen. 

Voor een enkeling is de competitie al begonnen, op 

kleinere schaal althans. Op verzoek reden opa Cees en 

kleinzoon Mats een duel op de 100, 300 en 500. Mats het 

sterkst op de korte afstand en Cees winnaar op de 500 m. 

De beslissing moest komen op de 300 m. Na een 

spannende rit gleden beiden gelijk door de finish; op het 

bord stond 33,47 (voor Mats een PR) maar op de 

computer bleken de tijden voor Cees 33,478 en voor Mats 

33,472. 2-1 voor Mats en misschien nog een revanche aan 

het eind van het seizoen. 

Er werden veel PR’s gereden; de mooiste vond ik de 

48,82 van Dan, omdat hij de week daarvoor ook al een 

flink stuk van zijn PR had afgehaald. Mooi waren ook de 

1500 m. van Dan en Frank die voor de eerste keer deze 

moeilijke afstand reden en er heel goede tijden 

neerzetten terwijl Dan een ronde te vroeg de benen stil 

hield en na de bocht weer moest aanzetten voor de 

laatste 300 m. 

Een mooie wedstrijd met de eerst opmaak van de stand 

voor de clubkampioenschappen; bij de pupillen heeft 

Mats de leiding genomen voor Sara en bij het algemeen 

kampioenschap leidt Dan voor Sebastiaan, Rob, Dennis 

en Sara. 

Het seizoen is nog jong en nog niemand heeft en volle 

lijst. 

Maak je kansen groter door je voor alle wedstrijden in te 

schrijven. 

Joop van Dok 

 

 

Clubkampioenschap pupillen (tussenstand) 

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

1 Mats Verschoor   13,51   33,47   .54,10     177,433 

3 Sara Pruikema   14,36   38,28 1 .05,22     200,820 

5 Ilse Molenaar   15,83   40,51 1 .06,79     213,457 

6 Lucie Knauf   15,28   45,01 1 .12,06     223,477 

7 Anna Schra   15,70   44,81 1 .21,55     234,733 

8 Demi van Drosthagen   17,09   47,72 1 .21,11     246,093 

10 Jikke Schraffordt                  

11 Digna Joosse                  

12 Sienna Haasnoot                  

13 Merel Broers                  

14 Yenthe Zutt                  

15 Sophie Meedendorp                  
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Clubkampioenschap (tussenstand) 

           punten  gemiddeld factor punten 

1 Dan Nastas   48,82         2 .39,90 102,120   51,060 0,813 41,512 

2 Sebastiaan McKay   43,35     2 .09,68     86,576   43,288 0,977 42,292 

3 Rob Wartenhorst   44,98             44,980   44,980 0,961 43,226 

4 Dennis van Dok   45,47     2 .19,13     91,846   45,923 0,947 43,489 

5 Sara Pruikema   14,36   .38,28 1 .05,22     200,820   66,940 0,650 43,511 

6 Frank Bouman   50,18         2 .40,46 103,667   51,833 0,844 43,747 

7 Jim van Elst 1 05,36     3 .15,76     130,613   65,307 0,684 44,670 

8 Mats Verschoor   13,51   .33,47   .54,10     177,433   59,144 0,804 47,552 

9 Cees Stoop   53,16             53,160   53,160 0,909 48,322 

10 Lucie Knauf   15,28   .45,01 1 .12,06     223,477   74,492 0,650 48,420 

11 Ilse Molenaar   15,83   .40,51 1 .06,79     213,457   71,152 0,708 50,376 

12 Anna Schra   15,70   .44,81 1 .21,55     234,733   78,244 0,650 50,859 

13 Demi van Drosthagen   17,09   .47,72 1 .21,11     246,093   82,031 0,650 53,320 

14 Floris Hink 1 35,99         2 .56,66 154,877   77,438 0,808 62,570 

 

Progressiebokaal 
Eindelijk is het schaatsen weer begonnen. De eerste 

stand van de progressie bokaal kon worden opgemaakt 

na de wedstrijden om de SFA cup voor de pupillen en de 

baancompetitie voor C, B en A’s. Daarachteraan kwam 

nog een clubwedstrijd welke voor de nodige PR’s 

zorgde. Ik weet niet of het dit jaar nog spannend gaat 

worden. Uiteraard hoop ik van wel maar na twee 

avondjes wedstrijd hebben we al een lijstaanvoerster met 

een gemiddeld percentage van bijna 40%. Een prachtig 

begin Sara en het streefgetal van 30% al ruimschoots 

gehaald, maar niet stilzitten er valt nog veel meer te 

verbeteren. Er zijn al 8 mensen die op de lijst staan, niet 

verwonderlijk dat dit de jeugd is want die hebben de 

meeste wedstrijden gereden en rijden ook het vaakst 

PR’s (en dat hoort zo). Dan is momenteel tweede en 

lekker op weg naar die 30%, maar ook Floris staat in de 

top drie. 

Voor allen; zet hem op we staan pas aan het begin van 

een mooi seizoen. 

Joop van Dok 

 

Progressiebokaal (tussenstand) 

plaats naam cat. 100 m 300 m. 500 m. 700 m. 1000 m. 1500 m. 3000 m. gem. 

1 Sara Pruiksma DPC 33,67 39,36 45,72         39,58 

2 Dan Nastas HC1     21,73   29,28     17,00 

3 Floris Hink HPC     13,21   23,46     12,22 

4 Mats Verschoor HPA 4,92 11,90 13,30         10,04 

5 Demi van Drosthagen DPD 8,56 20,93           9,83 

6 Frank Bouman HC1     16,69         5,56 

7 Anna Schra DPB 14,71 0           4,90 

8 Ilse Molenaar DPA   9,54 4,58         4,71 

 

 

Wedstrijduitslagen 
 

Seizoen 2020-2021 
Schaatsfederatie Testwedstrijd Pupillen DEF, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 6 maart 2021: 
     100 meter  300 meter    punten 

Yenthe Zutt (DPD)   15.62 (pr)  42.15 (pr)    57.770 

David Meedendorp (HPD)  14.58 (pr)  44.28     58.860  

Lucie Knauf (DPD)   14.86 (pr+cr)  44.48 (pr)    59.340 

Sara Pruiksma (DPD)   16.47   46.97     63.440 
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Schaatsfederatie Testwedstrijd Pupillen BC, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 6 maart 2021: 

     300 meter  500 meter    punten 

Digna Joosse (DPB)   35.23 (pr+cr)  55.67 (pr+cr)    90.900 

Mats Verschoor (HPB)   34.85 (pr)  56.80 (pr)    91.650 

Jikke Schraffordt (DPC)   41.61 (pr)  1:09.28 (pr)    110.890 

Sophie Meedendorp (DPB)  41.51 (pr)  1:09.68 (pr)    111.190  

Anna Schra (DPC)   43.30 (pr)  1:11.18 (pr)    114.480  

Ilse Molenaar (DPB)   42.35   1:15.41     117.760 

Sienna Haasnoot (DPC)   44.09   1:15.23     119.320 

 
Schaatsfederatie Testwedstrijd Pupillen A, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zondag 14 maart 2021: 

     500 meter  1000 meter    punten 

Floris Hink (HPA)   52.17 (pr+cr)  1:52.30 (pr)    108.320  

Frank Bouman (HPA)   52.92 (pr)  1:52.39     109.115 

Dan Nastas (HPA)   52.24 (pr)  1:54.14 (pr)    109.310 

 

Floris, Frank en Dan eindigden hiermee als eerste drie bij de A-pupillen! 

 

Schaatsfederatie Testwedstrijd Junioren C, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zondag 14 maart 2021: 

     500 meter  1500 meter    punten 

Dennis Wartenhorst (HC1)  1:08.38 (pr)  4:10.79 (pr)    151.976  

 

 

Seizoen 2021-2022 
Baancompetitie Pupillen, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 16 oktober 2021: 

      100 meter  300 meter    punten 

Mats Verschoor (HPA)   13.67 (pr)  34.84 (pr)    48.510 

Sara Pruiksma (DPC)   14.25 (pr+cr))  39.17 (pr)    53.420 

Anna Schra (DPB)   16.30 (pr)  43.67 (pr)    59.970 

 
Baancompetitie Junioren C, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 16 oktober 2021: 

      500 meter  1000 meter    punten 

Dan Nastas (HC1)   49.83 (pr+cr)  1:41.51 (pr+cr)    100.755 

Floris Hink (HC1)   50.10 (pr)  1:42.61 (pr)    101.405  

 
Schaatscircuit, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 

zaterdag 16 oktober 2021: 

      500 meter  1500 meter    punten 

Rob Wartenhorst (H50)   43.61   2:10.87     87.233 

 
Clubwedstrijd Chronos, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 23 oktober 2021: 

      100 meter  300 meter  500 meter punten 

Rob Wartenhorst (H50)   12.21   28.20   44.98  152.842 

Mats Verschoor (HPA)   13.51 (pr)  33.472 (pr+cr)  54.10 (pr) 177.213 

Cees Stoop (H75)   14.08   33.478   53.16  179.133 
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Sara Pruiksma (DPC)   14.36   38.28 (pr+cr)   1:05.22 (pr) 200.564 

Ilse Molenaar (DPA)   15.83   40.51 (pr)  1:06.79 (pr) 213.186 

Lucie Knauf (DPC)   15.28   45.01   1:12.06 (pr) 223.176 

Anna Schra (DPB)   15.70   44.81   1:21.55 (pr) 234.434 

Demi van Drosthagen (DPD)  17.09 (pr)  47.72 (pr)  1:21.11 (pr) 245.805 

 
      500 meter  1500 meter    punten 

Sebastiaan McKay (HSB)  43.35   2:09.68     86.576 

Dennis van Dok (H45)   45.47   2:19.13     91.846 

Jim van Elst (H55)   1:05.36   3:15.76     130.613 

 

Dan Nastas (HC1)   48.82 (pr+cr)  2:39.90 (pr+cr)    102.120 

Frank Bouwman (HC1)   50.18 (pr)  2:40.46 (pr)    103.666 

Floris Hink (HC1)   1:39.19 (val)  2:56.66 (pr)    158.076 

 
SFA Cup voor Senioren en Masters, IJsstadion De Meent teAlkmaar, 

zaterdag 23 oktober 2021: 

      500 meter  1500 meter    punten 

Rob Wartenhorst (H50)   44.31   2.14.99     89.306 

 

Jaarranglijsten 
100 meter 

1. Rob Wartenhorst (H50)  12.12 

2. Mats Verschoor (HPA)  13.51 

3. Cees Stoop (H75)  14.08 

4. Sara Pruiksma (DPC)  14.25 

5. Lucie Knauf (DPC)  15.28 

6. Anna Schra (DPB)  15.70 

7. Ilse Molenaar (D  15.83 

8. Demi van Drosthagen (D 17.09 

 

300 meter 

1. Rob Wartenhorst (H50)  28.20 

2. Mats Verschoor (HPA)  33.472 

3. Cees Stoop (H75)  33.478 

4. Sara Pruiksma (DPC)  38.28 

5. Ilse Molenaar (DPA)  40.51 

6. Anna Schra (DPB)  43.67 

7. Lucie Knauf (DPC)  45.01 

8. Demi van Drosthagen (DPD 47.72 

 

500 meter 

1. Sebastiaan McKay (HSB) 43.35 

2. Rob Wartenhorst (H50)  43.61 

3. Dennis van Dok (H45)  45.47 

4. Dan Nastas (HC1)  48.82 

5. Floris Hink (HC1)  50.10 

6. Frank Bouwman (HC1)  50.18  

7. Cees Stoop (H75)  53.16 

8. Mats Verschoor (HPA)  54.10 

9. Sara Pruiksma (DPC)  1.05.22 

10. Jim van Elst (H55)  1:05.36 

11. Ilse Molenaar (DPA)  1:06.79 

12. Lucie Knauf (DPC)  1:12.06 

13. Demi van Drosthagen (DPD 1:21.11 

14. Anna Schra (DPB)  1:21.55 

15. Floris Hink (HC1)  1:39.19 

 

1000 meter 

1. Dan Nastas (HC1)  1:41.51 

2. Floris Hink (HC1)  1:42.61  

 

1500 meter 

1. Sebastiaan McKay (HSB) 2:09.68 

2. Rob Wartenhorst (H50)  2:10.87 

3. Dennis van Dok (H45)  2:19.13 

4. Dan Nastas (HC1)  2:39.90 

5. Frank Bouwman (HC1)  2:40.46 

6. Floris Hink (HC1)  2:56.66 

7. Jim van Elst (H55)  3:15.76 

 

Wij wensen iedereen  
een hopelijk lang seizoen  

toe 


