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Derde kerstdag is er een 
Chronos Bosloop in Schoorl  
i.s.m. restaurant Joop 
 
 

Klimduintraining (foto: Nicolette van Leijen) 
 
Weer schaatsen 
Het is bijna kerst en dat is een tijd die me altijd vervult van dubbele gevoelens. 
Enerzijds is het een feest van vrede, vreugde en samenzijn, anderzijds is daar altijd 
het besef dat voor velen die vrede ver weg is. 
Dichter bij huis, bij onze eigen club, is het nieuws niet goed. Bij de algemene 
vergadering van 18 november is duidelijk geworden dat er vanuit de leden geen 
antwoord is gekomen op het appel van het bestuur om versterking te bieden. Dat 
heeft serieuze consequenties voor het voorbestaan van de club en daar zijn de leden 
inmiddels over geïnformeerd. Er is nog geen definitieve beslissing over genomen, 
dus het is nog altijd niet uitgesloten dat een nieuw bestuur zich aandient, maar we 
houden wel rekening met het ergste. 
Sportief gezien blijven we vooralsnog doorgaan. We hebben zowaar een korte 
ijsperiode gehad en sommigen hebben de kans gegrepen om even op natuurijs te 
staan. (Terwijl ik dit schrijf is het begonnen met regenen en ijzelen, het is alweer 
voorbij.) Verder in het blad een overzicht van de prestaties. 
En niet vergeten: op dinsdag 27 december, ‘derde’ kerstdag, de Chronos Bosloop bij 
het klimduin in Schoorl in samenwerking met restaurant Joop. Kom kijken, kom 
meedoen! 
We wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar1   
Dennis van Dok 
  
 
 
 

Colofon 
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voorzitter@sportclubchronos.nl.  
● Secretaris: Dennis van Dok (0226) 34 20 40, 
Woudakker 5, 1723 BL Noord-Scharwoude, 
secretaris@sportclubchronos.nl.  
● Penningmeester: Jim van Elst  (072-5155226) 
Frieseweg107, 1823CC ,Alkmaar, 
penningmeester@sportclubchronos.nl 
● Algemeen lid: Victor Verschoor (06-45664143) 
Lageweijdt 27, 1871VL, Schoorl, 
victor@sportclubchronos.nl 
 
● Email jeugdcommissie: 
jeugdcommissie@sportclubchronos.nl 
● Jeugdcommissie lid: Richtje Taal  (072-
5613832), richtjetaal@hotmail.com 
● Jeugdcommissie lid Patricia McKay (06-
15361975), patriciamckay1994@hotmail.com 
● Coördinatoren Jeugdschaatsen: Richtje Taal 
(072-5613832), Victor Verschoor (06-45664143), 
jeugdschaatsen@sportclubchronos.nl  
 
● Wedstrijdsecretaris: Joost Bergsma (06-
42241107), j.bergsma@quicknet.nl.  
●Trainerscoördinator: Victor Verschoor (06-
45664143), victor@sportclubchronos.nl 
● Bosloop Bergen:  Lex Pannekoek   (072-
5818186), bosloopbergen@sportclubchronos.nl. 
● Vertrouwenscontactpersoon: Hermieke 
Veldman (072-50953920), 
hermiekeveldman@quicknet.nl.,  
● Vertrouwenscontactpersoon: Simon Bakker 
(06-53670914), sbakker01@hetnet.nl 
● Vertrouwenscontactpersoon: Mira Bruin (072-
5741516), mira.sander@ziggo.nl 
 
 
 
 

 

 
Mededeling van Sportclub Chronos 

 



Dweilpauze 2022-2023  
 

 
Dweilpauze, blz. 2 

 
 

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 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Herenweg 257 
1873 GA  Groet 

Tel. 072 – 509 14 05 
Fax. 072 – 509 37 50 

email: sieblaan@quicknet.nl 
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De Doorloper 
Tijdens het eerste weekend van de tweede serie 
wedstrijden waren Sara en Yenthe op zaterdag 12 
november uitgenodigd voor een pupillenwedstrijd op 
de Jaap Edenbaan te Amsterdam, waarbij Sara nog een 
clubrecord op de 100 meter reed. Gedurende het zelfde 
weekend verbeterde Mats tweemaal zijn seizoentijd op 
de 500 meter en op zondag 13 november reden Frank 
(500 meter) en Digna (1500 meter) beiden zowel een 
persoonlijk- als een club-record. Buiten alle jeugd zagen 
we gelukkig ook nog twee masters op het ijs: Jim en 
Rob. 
Tijdens het tweede weekend waren de 
weersomstandigheden niet in het voordeel van de 
rijders: het was koud en dat waren ze nog niet gewend, 
de tijden toonden dat dan ook aan. Bij de clubwedstrijd 
op zaterdag 19 november, waarbij geen enkel record 
werd gereden, telden we slechts 5 deelnemers van 
Chronos omdat de C-junioren een gewestelijke 
wedstrijd reden in Utrecht. 

 
Vogelmeer in de Schoorlse Duinen (foto: Marieke) 
Het enige tot de verbeelding sprekend resultaat daar 
kwam op naam van Digna die op de 1500 meter een 
persoonlijk record reed dat tevens een clubrecord 
betekende. Op zondag reed Mats nog een 
sprintwedstrijd op de Meent, waarbij hij zijn 
persoonlijk record op de 300 meter verbeterde. 
Bij het derde wedstrijdweekend van deze serie kwam 
het drietal Digna, Floris en Mats op zondag 10 
december in actie bij een C-junioren wedstrijd op de 
Jaap Edenbaan te Amsterdam en het drietal Yenthe, Ilse 

en Richtje bij een categorie wedstrijd op de Meent, bij 
deze wedstrijden was de enige verbetering een PR op 
de 700 meter van Yenthe. Op zondag 11 december had 
Richtje nog aantal zaterdag pupillen ingeschreven voor 
hun kortebaan wedstrijd, waarbij het tweetal Isis de 
Lange en Marith Tikink hoog scoorde op de 
einduitslag. 
Dan tenslotte het vierde wedstrijdweekend, dat 
plaatsvond tijdens een natuurijs periode, mij bereikten 
vele mooie plaatjes van (ex-)leden die onder prachtige 
omstandigheden genoten van het natuurijs, waaronder 
het Vogelmeer in de Schoorlse duinen en de ijsbaan aan 
de Laanweg.. 

 
Schaatsen voor de jeugd op de IJsbaan (foto; Gerard Becker) 
Op een drietal plaatsen reden leden van Chronos hun 
wedstrijden. Rob deed dat op het mooiste kunstijs van 
Nederland in Heerenveen. Yenthe, Sara, Ilse, Richtje, 
Jim en Mats deden mee aan de clubwedstrijd op de 
Meent te Alkmaar, waarbij het rijden van Yenthe het 
meest opviel door drie P.R.s te verbeteren, ondanks dat 
ze de hele middag al rondjes had gereden op de ijsbaan 
aan de Laanweg. In Hoorn deden Digna, Frank en 
Floris mee aan het Gewestelijk Kampioenschap voor C-
junioren. Voor Digna eindigde dat teleurstellend omdat 
zij werd gediskwalificeerd op de 1500 meter. Floris reed 
een goed toernooi en eindige als 21e, terwijl Frank in de 
top meedraaide en in het eindklassement de zevende 
plaats voor zich opeisde. 
Dan zijn we nu aan de feestdagen toe, veel plezier en 
houd je conditie op peil. 
Cees Stoop.                                         

 
Kanttekeningen 
"Kant"tekeningen zijn op- en aanmerkingen vanaf de 
zijkant door mij als coach opgetekend. Daar het uiteraard 
niet mogelijk is om alle schaatsers van Chronos te volgen 
tijdens een wedstrijd (ik sta er gelukkig niet alleen), 
beperkt de aandacht zich meestal tot die pupillen die ook de 
training van mij volgen. 

December; de maand van de dipjes of een feestmaand? 
Er is voor beide wat te zeggen. Het land schuift van de 
ene crisis naar de andere en niet alleen ons land, maar 
ook de omringende landen en de rest van de wereld 
heeft te maken met allerlei ongewenste situaties. Je 
hoeft de kranten maar in te kijken en het lijkt een 
aaneenschakeling van ellende; op milieugebied, 
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politiek, natuurrampen, mensenrechten etc. Dichterbij 
huis de strijd tegen de armoede van vele landgenoten 
veroorzaakt door een energietekort met bijbehorende 
torenhoge prijzen, veroorzaakt door een regime met 
grootheidswaanzin en expansiedrift. Een energiecrisis 
die ook onze sport bedreigd gezien de gigantische 
kosten voor de kunstijsbanen. Dit seizoen lijkt alles nog 
gered, maar is dat volgend seizoen ook nog zo. En hoe 
is dan de afloop van onze eigen clubcrisis. Is er wel een 
bestuur? Gaan we door als Chronos? En zo niet wat 
moeten we dan met onze sporters? Een tweede keer 
fuseren is een mogelijkheid, maar wie trekt de kar? 
Zeker niet de mensen die de vorige fusie hebben 
mogelijk gemaakt, die weten hoeveel werk en tijd dat 
kost. En lost een fusie wel iets op, alle verenigingen 
kampen met een tekort aan goedwillende vrijwilligers, 
die hun steentje bij willen dragen aan het 
verenigingsleven, met de kans dat over een jaar of vijf 
hetzelfde probleem zich voordoet. Misschien is het een 
idee om, in navolging van gemeentes, alle verenigingen 
onder te brengen in 1 of 2 grote clubs voor de baan 
Alkmaar; minder bestuur dus meer kans op 
bestuursleden. 
De winterse dip laat zich ook op het sportieve vlak zien. 
Hier en daar een verkoudheid; last van zere spieren 
door de plotselinge weersomslag (een goede warming-
up bij koud weer is heel belangrijk); moe van het vele 
werk op school; af en toe een blessure; het weer en de 
wind die tegen zit; kortom de jaarlijkse 
beslommeringen bij de trainingen. Maar aan de andere 
kant kun je zeggen dat indien alles van een leien dakje 
gaat komt er een moment dat de situatie zich omdraait, 
dus als dat ook nu gebeurt gaan we een goede tweede 
helft van het seizoen in. 
Op het moment dat ik dit schrijf staat er weer een 
clubwedstrijd op het programma en kunnen er goede 
zaken worden gedaan voor het kampioenschap. De 
vorige wedstrijd was heel dun bezocht door onze leden, 

maar dat had als oorzaak dat er een gewestelijke C 
wedstrijd was in Utrecht. Nu zijn er weer enkele C 
junioren die op Hoorn acte de préséance moeten geven 
op het gewestelijk kampioenschap voor C junioren. 
Misschien valt er een plaats te verdienen voor Frank bij 
de regioselectie en via dat kanaal naar de landelijke 
selectie en wie weet het NK. 
Nu het voetballen erop zit kunnen we ons weer 
focussen op het schaatsen. Worldcup in Calgary; NK-
allround en sprint eind december; en wie weet 
wedstrijden op natuurijs.  
Het is aan te raden voor de jeugd om dit soort 
wedstrijden aandachtig te volgen; niet wie er wint of 
welke tijden er gereden worden, maar puur naar de 
techniek. Hoe kunnen deze toppers zo hard rijden? Hoe 
is hun houding? Hoe is hun afzet? Vooral het laatste is 
heel belangrijk. Een goede afzet levert veel vermogen 
dus snelheid. Nu weet ik wel dat er een aanmerkelijk 
verschil is in trainingsarbeid tussen de toppers en het 
clubniveau, maar een goede techniek is de enige manier 
om op te klimmen in de ranglijsten; trainingsarbeid 
komt wel als de juiste instelling er is. 
Nu kun je je afvragen of er iets te leren valt van het 
kijken van schaatsen op TV. Het ligt aan welke 
momenten je kunt opslaan in het hoofd en of je in staat 
bent dit tijdens de trainingen ook weer op te roepen en 
uit te voeren. Het is het proberen waard.  
Bij de cursus ST1 (vroeger de JSL – jeugdschaats leider) 
leerden we al het P-P-D principe. De leider doet eerst 
het Praatje; hoe en waarom iets wordt gedaan. 
Vervolgens krijg je het Plaatje; de leider geeft een 
voorbeeld hoe het moet worden gedaan en daarna het 
Daadje; het zelf uitvoeren van de schaatsoefening. 
Een basisprincipe dat nog steeds wordt gehanteerd, dus 
kijken naar schaatsen op TV kan nuttig zijn. 
Prettige Feestdagen, een leuke jaarwisseling en een 
voorspoedig, gezond en sportief 2023. 
Joop van Dok 

 
Clubkampioenschap (tussenstand) 
We zijn 3 wedstrijden verder in het seizoen en de 
tussenstand bij het algemeen clubkampioenschap staat 
meer of min op zijn kop. We zien op de eerste plaats 
Yenthe staan die in de vorige stand nog niet eens op de 
lijst stond. Goed resultaten bij de clubwedstrijden heeft 
haar deze positie opgeleverd en het gat naar nummer 
twee is vrij groot. Natuurlijk moeten er nog twee 
wedstrijden worden verreden en natuurlijk waren bij 
twee van de drie wedstrijden de C junioren niet 
aanwezig in verband met gewestelijke wedstrijden 
waarvoor ze een uitnodiging kregen, waaronder het 
gewestelijk kampioenschap waar Frank heel keurig een 

7e plaats behaalde en natuurlijk zijn er pas drie rijders 
die het “boekje” vol hebben dus de stand zoals 
aangegeven is nog niet de juiste volgorde maar je kunt 
er alvast maar staan. In deze lijst is Sara nog tweede en 
Frank zakte naar plaats drie, maar eigenlijk staat Rob 
op twee en Ilse op drie; zij hebben de vier afstanden 
voltooid en kunnen nu aan verbeteringen gaan werken.  
Bij de pupillen is het een tweestrijd tussen Sara en 
Yenthe, waarbij Yenthe nu even de leiding heeft (4 
afstanden gereden) maar nog niet gewonnen heeft. 
Joop van Dok

 
Deadlines 
Dinsdag 14 februari en dinsdag 14 maart 
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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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Clubkampioenschap pupillen 
    100 m.  300 m.  500 m.  700 m. punten 
1 Sara Pruikema   13,45   36,44 1 .01,32     189,303 
2 Yenthe Zutt   14,17   38,22 1 .00,46 1 .32,46 261,053 

 
Clubkampioenschap algemeen 
           punten   gemiddeld factor punten 
1 Yenthe Zutt   14,17   .38,22 1 .00,46 1 .32,46 261,053     65,263 0,656 42,813 
2 Sara Pruikema   13,45   .36,44 1 .01,32     189,303     63,101 0,699 44,108 
4 Frank Bouman   44,42     2 .19,76 2 .21,53 138,183     46,061 0,963 44,357 
5 Floris Hink   46,29     2 .28,31     95,727     47,863 0,940 44,992 
6 Rob Wartenhorst   43,84 1 .26,85 2 .14,52 4 .53,51 181,023     45,256 1,000 45,256 
7 Digna Joosse   52,92   .54,50     2 .48,08 163,446     54,482 0,832 45,329 
8 Mats Verschoor   47,34     1 .39,82 2 .32,15 147,966     49,322 0,922 45,475 
9 Dennis van Dok   45,22 1 .32,76 2 .21,38     138,726     46,242 0,986 45,595 
10 Jim van Elst 1 02,83 2 .12,32 3 .15,50     194,156     64,719 0,711 46,015 
11 Ilse Molenaar 1 05,06 1 .03,92 2 .15,19 3 .26,57 265,431     66,358 0,699 46,384 
12 Richtje Taal 1 12,75 2 .41,05     4 .06,64 235,488     78,496 0,651 51,101 

 
Progressiebokaal 
We zijn al weer 6 weken verder en er zijn heel wat 
wedstrijden gereden. Niet alleen voor de club maar ook 
in het gewest en bij diverse andere verenigingen en van 
de SFA zelf. Keuze te over want men krijgt de 
wedstrijden nauwelijks vol. Er is echter een dingetje 
waar we last van hebben en dat is het weer. Te warm, te 
koud, te nat, te droog, en wind meestal, bijna altijd, uit 
de verkeerde hoek. Resultaat is dat er op de 
progressielijst niet al te veel vorderingen worden 

geboekt. Frank is wat omhoog gegaan door steeds 
vaker in de 11 sec te openen is zijn 500 m. onder de 44 
sec gekomen; Yenthe heeft leuke stappen gemaakt en 
staat nu tweede, Sara en Digna kleine stapjes en 
gelukkig staat Ilse ook weer op de lijst. 
Al met al niet wat ik had verwacht, maar zo halverwege 
het seizoen is er toch hoop op verder verbeteringen in 
het nieuwe jaar. 
Joop van Dok 

 
Progressiebokaal (tussenstand) 
plaats naam cat. 100 m 300 m. 500 m. 700 m. 1000 m. 1500 m. 3000 m. gem. 

1 Frank Bouman HC2    25,19   12,63 20,01   19,28 
2 Yenthe Zutt DPB 7,94 17,21 22,13 13,96       15,31 
3 Dan Nastas HC2     9,00   14,58 14,94   12,84 
4 Sara Pruiksma DPB 5,98 16,13 9,31         10,47 
5 Mats Verschoor HC1 0,00 4,98 0,00   6,53 17,43   5,79 
6 Floris Hink HC2     4,49   12,46     5,65 
7 Digna Joosse DC1     6,85   0 7,22   4,69 
8 Ilse Molenaar DC1 0 0 0 3,64 0     0,73 

 
Ranglijsten (tussenstand) 
100 meter 
1. Mats Verschoor (HC1)  11.97 
2. Sara Pruiksma (DPB)  13.42 
3. Yenthe Zutt (DPB)   14.17 
4. Ilse Molenaar (DC1)  15.62 
5. Richtje Taal (D75)   17.80 
 
 

300 meter 
1. Mats Verschoor (HC1)  29.35 
2. Sara Pruiksma (DPB)  35.05 
3. Yenthe Zutt (DPB)   38.22 
4. Ilse Molenaar (DC1)  39.59 
5. Richtje Taal (D75)   44.54 
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500 meter 
1. Frank Bouman (HC2)  43.57 
2. Rob Wartenhorst (H50)  43.84 
3. Dennis van Dok (H45)  45.22 
4. Dan Nastas (HC2)   45.50 
5. Floris Hink (HC2)   46.29 
6. Mats Verschoor (HC1)  47.10 
7. Digna Joosse (DC1)  52.29 
8. Yenthe Zutt (DPB)   1:00.46 
9. Sara Pruiksma (DPB)  1:01.32 
10. Jim van Elst (H55)   1:02.23 
11. Ilse Molenaar (DC1)  1:03.92 
12. Richtje Taal (D75)   1:12.75 
 
700 meter 
1.      Ilse Molenaar (DC1)  1:30.54 
2.      Yenthe Zutt (DPB)   1:32.46 
3.      Richtje Taal (D75)   1:51.93 
 
1000 meter 
1. Rob Wartenhorst (H50)  1:26.85 
2. Frank Bouman (HC2)  1:30.86 
3. Dennis van Dok (H45)  1:32.76 

4. Floris Hink (HC2)   1:35.03 
5. Dan Nastas (HC2)   1:36.64 
6. Mats Verschoor (HC1)  1:37.90 
7. Digna Joosse (DC1)   1:49.04 
8. Jim van Elst (H55)   2:12.52 
9. Ilse Molenaar (DC1)  2:14.62 
10. Richtje Taal (D75)   2:41.05 
 
1500 meter 
1. Rob Wartenhorst (H50)  2:14.52 
2. Frank Bouman (HC2)  2:18.58 
3. Dennis van Dok (H45)  2:21.38 
4. Floris Hink (HC2)   2:28.31 
5. Dan Nastas (HC2)   2:29.72 
6. Mats Verschoor (HC1)  2:32.15 
7. Digna Joosse (DC1)   2:44.97 
8. Jim van Elst (H55)   3:15.33 
9. Ilse Molenaar (DC1)  3:26.57 
10. Richtje Taal (D75)   4:03.71 
 
3000 meter 
1. Rob Wartenhorst (H50)  4:42.76 

 
Wedstrijduitslagen 
Gewestelijke Pupillen A en B wedstrijd, Jaap Edenbaan, Amsterdam, 
zaterdag 12 november 2022: 
    100m.       100m.  300m.             300m.       punten 
Sara Pruiksma (DPB)  13.42 (pr+cr)    14.07  36.18          35.95      99.620 
Yenthe Zutt (DPB)  14.66  14.61  38.54       38.93    106.740 
 
Clubwedstrijd AIJC, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 12 november 2022: 
    500m.  1000m.      punten 
Mats Verschoor (HC1)  47.75  1:39.65      97.575 
 
Categoriewedstrijd alle categorieën, IJsstadion de Meent te Alkmaar, 
zondag 13 november 2022: 
    500m.  1500m.      punten 
Frank Bouman (HC2)  43.57 (pr+cr) 2:19.97      90.226 
Floris Hink (HC2)  47.23  2:33.46      98.383 
Mats Verschoor (HC1)  47.56  2:40.82      101.166 
Jim van Elst (H55)  1:03.38  3:18.49      129.543 
 
Digna Joosse (DC1)  53.13  2:47.07 (pr+cr)     108.820 
 
    500m.  3000m.      punten 
Rob Wartenhorst (H50)  43.95  4:42.76      91.076 
 
Clubwedstrijd Chronos e.a., IJsstadion De Meent teAkmaar, 
zaterdag 19 november 2022: 
    100m.  500m.  700m.    punten 
Richtje Taal (D75)  18.57  1:19.29  1:51.93    209.79 
 
    500m.  1000m.      punten 



Dweilpauze 2022-2023 
 

 
Dweilpauze, blz. 8 

Dennis van Dok (H45)  46.49  1:32.76      92.870 
Jim van Elst (H55)  1:05.29  2:12.52      131.385 
 
Ilse Molenaar (DC1)  1:06.71  2:15.19      134.385 
 
    500m.  3000m.      punten 
Rob Wartenhorst (H50)  44.52  4:53.51      93.438 
 
Gewestelijke C-junioren wedstrijd, IJsstadion de Vechtse Banen te Utrecht, 
zaterdag 19 november 2022: 
    500m.  1500m.      punten 
Digna Joosse (DC1)  53.14  2:44.97 (pr+cr)     108.130 
 
Frank Bouman (HC2)  43.59  2:21.29      90.686 
Floris Hink (HC2)  46.37  2:35.36      98.156 
Mats Verschoor (HC1)  47.10  2:34.30      98.533 

 
Clubwedstrijd A.IJ.C., IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zondag 20 november 2022: 
    100m.  300m.  500m.    punten 
Mats Verschoor (HC1)  11.97  29.35 (pr) 48.32    89.640 

 
Pupillen en C-junioren wedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 

zaterdag 26 november 2022: 
    100m. hindernisrace  marathon   klassement 
Sara Pruiksma (DPB)  25.09 (2e)   vierde    2e, (43 pnt) 
Yenthe Zutt (DPB)  d.n.s.    d.n.s.    9e, (17 pnt) 

 
Categoriewedstrijd alle categorieën, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 10 december 2022: 
    500m.  700m.       punten 
Yenthe Zutt (DPB)  1:05.56  1:34.81 (pr)     133.281 
 
    500m.  1000m.      punten 
Ilse Molenaar (DC1)  1:04.76  2:14.62      132.870 
 
    500m.  1500m.      punten 
Richtje Taal (D75)  1:16.15  4:03.71      157.386 

 
Gewestelijke wedstrijd C-junioren, Jaap Eden IJsbaan te Amsterdam, 
zaterdag 10 december 2022: 
    500m.  1500m.      punten 
Floris Hink (HC2)  47.70  2:38.36      100.486 
Mats Verschoor (HC1)  48.51  2:40.54      102.023 
 
Digna Joosse (DC1)  54.26  2:54.23      112.336 

 
Zaterdag-pupillen-wedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zondag 11 december 2022: 
 
meisjes pupillen  100m.  300m.      punten 
Isis de Lange (DPA)  15.25  42.19      29.313 (3e) 
Marith Tikink (DPB)  16.05  42.95      30.366 (4e) 
Sofie de Lange (DPD)  16.83  49.71      33.400 (20) 
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Mara van Wichen (DPF) 22.48  60.81      42.750 (43) 
Sofie Jonker (DPF)  24.74  65.57      46.596 (47) 
 
jongens pupillen  100m.  300m.      punten 
Noah Bruin (HPD)  29.04  72.25      53.123 (20) 
 
Bovengenoemde kinderen zijn lid van de groep die elke zaterdagochtend onder leiding van Richtje Taal en Fabiënne 
Spaander trainen. 

 
Clubwedstrijd Chronos e.a., IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 17 december 2022: 
    100m.  500m.   300m.       punten 
Sara Pruiksma (DPB)  13.45  1:01.92   37.29               112.66 
 
    100m.  500m.   700m.       punten 
Yenthe Zutt (DPB)  14.17 (pr) 1:00.46 (pr)  1:32.46 (pr)    140.672 
 
    500m.  1000m.      punten 
Mats Verschoor (HC1)  47.34  1:39.82      97.250 
 
    500m.  1500m.      punten 
Jim van Elst (H55)  1:04.83  3:15.50      129.996 
 
Ilse Molenaar (DC1)  1:05.77  3:26.57 (pr)     134.626   
Richtje Taal (D75)  1:22.62  4:06.64      164.833 

 
Gewestelijk kampioenschap Junioren C, IJsstadion De Westfries te Hoorn, 
zaterdag 17 december 2022: 
    500m.  1500m.      punten 
Frank Bouman (HC2)  44.10  2:19.75      90.683 (7e) 
Floris Hink (HC2)  46.72  2:31.44      97.200 (21e) 
 
Digna Joosse (DC1)  53.25  disq.      53.25 

 
Wedstrijd van het Schaatscircuit, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 
zaterdag 17 december 2022: 
    500m.  1500m.      punten 
Rob Wartenhorst (H50)  44.45  2:14.82      89.390 
 
 

Wij wensen alle leden 
 

fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2023 
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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 
 

 
 

 

 


