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Sara ging door haar afstandsoverwinning met bloemen naar huis. (Foto: Marieke Stoop) 
(Lees ook het verhaal over de Volhardingbokaal)) 
 
Doorstart? 
Begin november heeft het huidige bestuur een brandbrief gestuurd naar de leden 
omdat er steeds geen nieuwe bestuursleden gevonden kunnen worden. De situatie is 
precair; tijdens de algemene ledenvergadering werd de situatie toegelicht aan de 
(weinige) aanwezige leden en het zag er toen niet naar uit dat de situatie zou kunnen 
wijzigen. 
Het tij kan echter nog keren, want er heeft zich toch nog een lid gemeld om het 
bestuur te versterken. Op een vervolgoproep hebben zowaar nog enkele andere 
gereageerd, dus het bestuur is nu weer bezig met gesprekken om wellicht een nieuw 
bestuur te vormen. 
Het stemt mij weer een beetje optimistisch dat we verder kunnen, ook al betekent het 
dat we waarschijnlijk nog iets langer aanblijven als bestuurslid om een vloeiende 
overgang te garanderen. Dat hebben we er wel voor over. Wordt dus vervolgd. 
Wat ons werk als organisatie leuk maakt is wanneer we iets leuks kunnen doen om 
mensen in beweging te krijgen. Zoals de bosloop van '3e kerstdag' afgelopen 
december. Het was prachtig weer, en we mochten honderd lopers verwelkomen op 
het prachtige parcours van de Schoorlse bosloop. De organisatie liep uitermate 
soepel omdat we konden bogen op de hulp van onze oude getrouwe vrijwilligers die 
precies wisten wat er van ze verwacht werd. Dit was zeker voor herhaling vatbaar. 
Over een kleine maand is het over met al het geschaats en dus kijken we uit naar de 
slotavond, net als vorig jaar bij JOOP in Schoorl onder aan het klimduin. Dit is op 
vrijdag 24 maart vanaf 19.30 uur, we hopen daar veel leden te zien. 
Dennis van Dok 

Colofon 
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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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1873 GA  Groet 

Tel. 072 – 509 14 05 
Fax. 072 – 509 37 50 
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Een slag in de lucht 
Er zijn momenten waarop dingen precies op het juiste 
moment op hun plaats vallen. Dat was ook het geval in 
de aanloop naar afgelopen kerst. Na een aantal jaren 
waarin één of andere nare ziekte de wereld onveilig 
maakte en bijeenkomsten in grote groepen uit den boze 
waren dachten we voorzichtig weer aan het houden 
van een bosloop. 
Nu wil het geval dat sinds de fusie van 
schaatstrainingsgroepen Bergen en Schoorl, waar 
Chronos uit voortgekomen is, er enige tijd twee 
boslooporganisaties naast elkaar bestonden, ieder met 
zijn geheel eigen karakter en opzet. De Schoorlse tak 
werd geleid door Klaas Tillema, die jarenlang een 
viertal boslopen op zondagochtend organiseerde, 
terwijl de Bergense tak door Lex Pannekoek en Patricia 
McKay werd gecoördineerd, met de zeer populaire 
kerstloop op 2e kerstdag, start en finish op de 
Zwarteweg bij Il Primo. 
Inmiddels had Klaas het stokje willen overdragen, maar 
er stond helaas niemand op die het werk voort wilde 
zetten en toen kwam ook corona om de hoek, dus lagen 
de Schoorlse boslopen al een tijdje stil. 
Wat de kerstloop betreft waren er ook donkere wolken 
aan de horizon, want Staatsbosbeheer (die een groot 
deel van het bos beheert waar de route doorheen loopt) 
wilde geen evenementen meer op feestdagen. Het feit 

dat veel mensen op tweede kerstdag vrij hebben was 
juist de grote aantrekkingskracht van de kerstloop. 
We dachten dus na over wat we nog zouden kunnen 
doen; ik denk dat het Patricia was die dacht dat we de 
'derde' kerstdag zouden kunnen proberen, maar dan 
over het parcours van Schoorl, als we de vrijwilligers 
die nodig zouden zijn konden vinden. 
Toen vielen de zaken dus wonderbaarlijk genoeg op 
hun plaats. We waren tijdens de coronajaren de 
vrijwilligers niet vergeten en zij ons ook niet. Klaas 
Tillema nam, hoewel eigenlijk gestopt, het uitzetten en 
opruimen van de routebordjes weer voor zijn rekening. 
Cees, gestopt als speaker, nam voor deze keer zijn 
roephoorn en stopwatches weer ter hand. 
De posten in het bos werden ingevuld, voorrijders 
ingeschakeld en het was net alsof we nooit gestopt 
waren. Na het tellen van de uitgegeven rugnummers 
stond de teller uiteindelijk op bijna honderd, veel 
minder dan bij een ouderwetse kerstloop maar veel 
meer dan we durfden hopen. 
Wat vooral bleef, na afloop, was het gevoel dat we iets 
moois hebben neergezet waar we heel veel hardlopers 
een plezier mee hebben gedaan. Dat is op zich een 
reden dit nog eens te organiseren. 
Dennis van Dok 

 
De Doorloper 
De derde serie wedstrijden begon in het weekend van 7 
en 8 januari.  
Op zaterdag 7 januari deden Mats en Frank mee aan 
een clubwedstrijd van AIJC met een drietal P.R.'s en 
voor Frank nog 2 clubrecords. Op zondag 8 januari 
namen Sara en Yenthe deel aan de pupillen-
baancompetitie met als resultaat dat ze tweede en vijfde 
staan in de tussenstand.  
Het weekend daarna had Yenthe een 
dubbelprogramma: op zaterdag 500 en 700 meter bij 
een gewestelijke wedstrijd en op zondag 100 en 500 
meter bij de Limmer IJsclub, aan de laatste wedstrijd 
deden ook Sara en Ilse mee, waarbij weer 3 P.R.'s te 
noteren vielen. Datzelfde weekend reed Mats op 
zaterdag in Heerenveen 2 P.R.'s op de 500 en 1500 
meter.  
Tijdens het weekend van 21 en 22 januari deden Frank 
en Mats weer van zich spreken: Frank deed op zaterdag 
mee aan een Regioselectiewedstrijd te Tilburg waar hij 
als 13e eindigde en op zondag reed Mats heel snel in 
Leeuwarden.  
Op zaterdag reden Ilse en Digna nog een 500 en 1000 
meter bij AIJC, waarbij Digna een P.R. en clubrecord 
reed op de 1000 meter. 

Vervolgens hadden we op zaterdag 28 januari weer een 
clubwedstrijd waarbij Ilse, Mats en Frank ieder 2 P.R.'s 
reden en voor Mats en Frank waren dat tevens  twee 
clubrecords. Voor Frank was er nog een extra beloning, 
want door zijn goede tijden is hij verzekerd van 
ijsfaciliteiten voor het volgende seizoen. Op diezelfde 
avond hadden Dan en Digna een gewestelijke C-
juniorenwedstrijd in Hoorn waarbij Digna tweemaal 
zowel een P.R. als een clubrecord reed en Dan helaas 
werd gediskwalificeerd op de 1500 meter. Op zondag 
29 januari reed Mats in Heerenveen nog 2 dikke P.R.'s, 
waarmee hij zich net als Frank verzekerde van 
ijsfaciliteiten voor komend seizoen. Diezelfde avond 
reden Sara en Yenthe hun derde pupillen 
baancompetitie wedstrijd met een P.R. voor Sara op de 
700 meter.  
Tijdens het laatste weekend van deze serie reed Yenthe 
op zaterdag 4 februari een P.R. op de 300 meter tijdens 
een wedstrijd van de Limmer IJsclub en deed Frank op 
zondag 5 februari mee aan de landelijke 
selectiewedstrijd voor C-junioren met een P.R. op de 
500 meter, in de einduitslag werd hij als 23e 
geklasseerd, waarmee hij zich plaatste voor het 
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Nederlands Kampioenschap allround voor C-junioren 
op zaterdag 25 februari a.s. te Utrecht. 
De eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 11 februari was 
de strijd om de Volhardingsbokaal, hierover zal ik kort 
zijn want Joop heeft hierover meestal een uitgebreid 
verhaal. De uitslag met het resultaat staat verderop in 
de Dweilpauze. Ik was vooral blij dat Sjouke en Fred 
voor de club hun eerste wedstrijd van dit seizoen reden 
en het meest verrast was ik, en zijzelf ook, met de eerste 
plaats op de 500 meter voor Sara, compleet met een bos 
bloemen. 
Hetzelfde weekend was er op zondag 12 februari 
tenslotte nog de kortebaanwedstrijd voor de 

zaterdagochtend- en woensdagmiddag-pupillen. 
Richtje, Marcel en Fabiënne hadden een flinke groep 
van 11 jeugdige schaatsertjes aan de start weten te 
brengen, hopelijk zit hier enige opvolging in voor de 
wedstrijdgroep. 
Vergeet allemaal niet in de schrijven voor de volgende 
en laatste clubwedstrijd op zondag 26 februari. Verder 
zullen er te zijner tijd nog de uitnodigingen volgen voor 
hen die zich gepaatst hebben voor de 
supersprintwedstrijd om de Fortysix Bokaal. 
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. 
2023, we zijn alweer ruim een maand op weg, nog 5 
weken en het seizoen zit er al weer op, maar er zijn nog 
flink wat wedstrijden te gaan. Te beginnen met de 
clubwedstrijd van komend weekend (ik schrijf dit op 27 
januari). Helaas kan ik hier alweer niet bij zijn; een 
groot deel van de dinsdaggroep rijdt een gewestelijke 
punten wedstrijd in Hoorn en daar moet ook een coach 
naar toe. Er zijn al flink wat PR’s gereden en punten 
gehaald voor een CF voor volgend seizoen en Frank 
zelfs YF-punten dus kan ik zeggen dat het met de jeugd 
wel goed zit. Frank heeft zich geplaatst voor de 
regiowedstrijd in Tilburg en daar moet hij zich plaatsen 
voor de landelijke selectie in Utrecht.  
Hoe is de weg naar het NK-junioren C nu precies. Laat 
ik even een paar jaartjes teruggaan toen er op de Meent 
nog volop selecties rondreden. In die jaren was het heel 
normaal dat er een groot aantal junioren (C, B en A) 
vanuit Alkmaar deelnamen aan de NK-junioren. Vele 
podiumplaatsen werden er gehaald. De opening van 
Hoorn had de eerste jaren nog geen effect op het aantal 
deelnames omdat de selecties van Alkmaar en Hoorn 
samen trainden en onder dezelfde trainers trainden. Na 
een aantal jaren is de uiteindelijke splitsing gekomen. In 
Alkmaar werd het steeds lastiger om een volwaardige 
Baanselectie te vinden en ook bij de C selectie waren er 
regelmatig problemen. Uiteindelijk zijn beide selecties 
ter ziele gegaan. Door de versplintering van talenten 
zijn het aantal NK gangers uit Alkmaar duidelijk 
verminderd. Geen aanwas uit de C selectie dan bijna 
geen doorgroei. De laatste die nu op nationaal en 
internationaal niveau meedoen zijn Isabel Grevelt, 
Robin Groot, Pien Smit en eigenlijk ook nog Paulien 
Verhaar. 

Door een gemengde groep van diverse clubs op 
Alkmaar te formeren van A pupillen, C junioren en B 
junioren met ambitie proberen we de heringevoerde 
baanselectie te voeden met talenten.  
Terug naar de weg van de C junior naar een NK. De 
eerste hobbel is zich plaatsen voor het gewestelijk 
kampioenschap. Hiervoor is een plaats op de Vantage 
ranglijst bij de eerste 36 noodzakelijk, dit jaar was er 
deelname uit onze groep: Digna, Noor van der Peet 
(AYC), Quinty Bloedjes (Limmen), Frank en Floris. Een 
plaats bij de eerste 23 (verschilt per jaar) rijden 
vervolgens de regioselectie. Hier rijden C junioren uit 
de gewesten Zuid-Holland, Brabant-Limburg-Zeeland 
en Noord-Holland/Utrecht. 
De eerste 6 van het klassement op de regioselectie 
plaatsen zich rechtstreeks voor het NK. De volgende 16 
mogen naar de landelijke selectie, waar nog eens 12 
plekken te verdienen zijn. 
Dit jaar had de KNSB in al zijn wijsheid bedacht dat de 
landelijke selectie wel samen gereden kon worden met 
de Nationale Talentendag. Geplaatsten waren tevens 
verplicht hieraan deel te nemen. 
Stel je bent de beste C junior van Nederland; rijdt de 
landenwedstrijd en bent daardoor geplaatst voor het 
NK mits je hebt mee gedaan aan de Talentendag, maar 
juist die dag ben je ziek en kunt niet rijden. NK is dan 
uit zicht. Rare regel. 
Een groot nadeel van de combinatiewedstrijd is dat er 
120 deelnemers zijn en indien er dan weinig tijd is 
worden de dweilpauzes wat uitgesteld, wat in Utrecht 
(daar werd gereden) dus ook het geval was. Blokken 
van 35 minuten, terwijl het ijs 25 minuten redelijk goed 
bleef in de middag. Frank was ingedeeld in het eerste 
blok van C jongens die in 1 blok reden met het laatste 
blok van de C meisjes. Helemaal achteraan in de loting 
dus het meest slechte ijs wat er was. Daarnaast stond er 
ook nog een vlagerige wind.  
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Een en ander was het resultaat van de loting op basis 
van Vantage. Bijna alle jongens van het totaal van 60 
hadden tijden op Heerenveen gereden en kwamen na 
Frank aan de beurt. Door een goede 500 m. PR (42,21) 
en een 16e plaats zou er geen vuiltje aan de lucht mogen 
zijn. Na een rit waar hij zijn tegenstander (met een 
gelijk PR) op 4 seconden reed en slechts 0,11 boven zijn 
beste 1500 m. tijd uitkwam stond hij nog bovenaan in 
het klassement. Edoch na de dweil, toen de 

concurrentie aan de beurt kwam, viel de wind weg, 
zakte de temperatuur en werd het ijs steeds beter de 
eerste 25 minuten. Hierdoor doken een groot aantal 
jongens onder de tijd van Frank, wat resulteerde in een 
23ste plaats in het klassement. Na een week onzekerheid 
kwam de witte rook. Hij is deelnemer van het NK 2023 
voor junioren C. Voorwaar een schitterende beloning 
voor een fantastisch seizoen. 
Joop van Dok 

 
Clubkampioenschap (tussenstand) 
Met nog 1 wedstrijd te gaan is het spannend wie er 
kampioen gaat worden. Yenthe handhaafde zich op dit 
moment op de eerste plaats, maar Frank is akelig dicht 
bij gekomen.. Sara verbeterde wel iets maar is terug 
gezakt naar plaats drie met Mats vlak achter zich en in 
het klassement op 5 Ilse die een mooie sprong heeft 
gemaakt. Helaas is Mats bij de slotwedstrijd op 
vakantie zal niet meer kunnen klimmen in het 
klassement. Hetzelfde geldt voor Digna en Floris, Floris 

door zijn ongelukkige val en Digna heeft een muziek 
uitje naar Engeland. Ook Rob is de laatste wedstrijd 
niet van de partij; blijven Dennis, Jim en Ilse nog over 
die Yenthe , Sara en Frank kunnen bedreigen 
Bij de pupillen is het een tweestrijd tussen Sara en 
Yenthe, waarbij Sara de leiding overgenomen heeft 
maar nog niet de kampioen is. 
Joop van Dok

 
Clubkampioenschap pupillen 
    100 m.  300 m.  500 m.  700 m. punten 
1 Sara Pruiksma   13,45   36,02   .59,40 1 .33,26 253,298 
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 Frank Bouman   42,28 1 .26,14 2 .19,76 2 .21,53 179,113     44,778 0,963 43,122 
4 Sara Pruiksma   13,45   .36,02   .59,40 1 .33,86 253,726     63,432 0,699 44,339 
5 Mats Verschoor   47,34   .45,63 1 .39,82 2 .32,15 193,596     48,399 0,922 44,624 
6 Floris Hink   46,29     2 .28,31     95,727     47,863 0,940 44,992 
7 Ilse Molenaar 1 02,39 1 .03,92 2 .15,19 3 .11,58 257,765     64,441 0,699 45,044 
8 Dennis van Dok   45,22 1 .32,76 2 .17,96     137,586     45,862 0,986 45,220 
9 Rob Wartenhorst   43,84 1 .26,85 2 .14,52 4 .53,51 181,023     45,256 1,000 45,256 
10 Digna Joosse   52,92   .54,50 0 .00,00 2 .48,08 163,446     54,482 0,832 45,329 
11 Jim van Elst 1 02,83 2 .12,32 3 .10,88     192,616     64,205 0,711 45,650 
12 Richtje Taal 1 12,75 2 .41,05 2 .43,60 4 .06,64 317,288     79,322 0,651 51,639 

 
Progressiebokaal 
Bijna aan het eind van het seizoen en de kaarten lijken 
geschut. Frank heeft door heel veel PR’s op drie 
afstanden een gemiddelde boven de 30% gehaald (op 
alle drie de afstanden) 
Mats klom naar de tweede plaats door zijn wedstrijden 
in Heerenveen en Leeuwarden, waar hij grote stappen 
maakte op de 500 en 1500 meter. Samen met zijn PR’s 
op de 100 en 300 en 1000, komt hij op een gemiddelde 

van 24,20. Misschien op de Forty Six nog een paar 
procentjes er bij om de 30% te halen. De stijging van 
Mats zorgde voor een plaatsje verlies voor de anderen 
ondanks de verbeteringen die er nog in zitten 
(Volharding Bokaal zit hier nog niet in verwerkt) 
De enige die ook een plaatje omhoog krabbelde is 
Digna met mooie stappen op alle drie de afstanden. 
Joop van Dok 

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

1 Frank Bouman HC2    39,58   33,39 31,38   34,78 
2 Mats Verschoor HC1 6,00 22,27 29,62   24,43 38,68   24,20 
3 Yenthe Zutt DPB 7,94 21,34 22,13 13,96       16,34 
4 Dan Nastas HC2     9,00   14,58 14,94   12,84 
5 Sara Pruiksma DPB 5,98 16,13 20,07   8,27     12,61 
6 Digna Joosse DC1     12,45   6,01 16,33   11,60 
7 Ilse Molenaar DC1 0 0 6,75 3,64 13,38 17,12   8,18 
8 Floris Hink HC2     4,49   12,46     5,65 

 
De Volharding Bokaal  
Na twee jaar niet nu dan wel. Voor de 43ste Volharding 
Bokaal was er een aangepaste categorie indeling daar 
veel verenigingen met hetzelfde probleem lampen als 
wij. Junioren B en A in 1 groep en de Neo en Senioren 
in 1 groep. Nadeel was dat er maar 1 categorie hoger 
mocht worden gereden dan anders. 
De eerste rit was voor ons blanco, geen pupillen 
jongens dus 0 punten. Bij de meisjes stond Sara aan de 
start en dat leverde een mooie 4e plaats met 5 punten 
(het maximale is 8) Vervolgens de 500 m. van de 
jongens C waar Mats als favoriet van start ging en het 
ook waar maakte. De eerste bloemen waren binnen.  

 
Foto: Marieke Stoop 
Bij de meisjes C startte Ilse en met wat geluk door een 
valpartij kwam er een 5e plaats uit in een nieuw PR van 
1.01,88. 
Blok 5 waren de B/A junioren aan de beurt. Frank was 
opgeschoven naar deze zware categorie, met 
concurrentie van de baanselectieleden, maar met een 
goed 500 m. werd hij 2e en du s7 punten. 
Net als Frank was Digna doorgeschoven en met een 
goede opening kwam er een keurige 51,56 op de 

klokken; 0,04 boven haar PR en een uitstekende 2e 
plaats. 
De Categorie met de zwaarste deelname was de neo- en 
senioren. Sjouke moest het in zijn eerste wedstrijd van 
het seizoen afleggen tegen zoveel geweld, maar 2 
punten is beter dan een kruis, en de tijd viel niet tegen. 
De dames neo-en senioren bestond slechts uit 5 
deelnemers en dus waren we heel blij met Richtje die 
een ereronde reed van 500 m. en 4 punten sprokkelde. 
De veteren werd net als drie jaar geleden opgevuld 
door Dennis en net als de laatste Volharding pakte hij 
de bloemen. 

 
Foto: Marieke Stoop 
De tweede omloop van 500 m. bij de pupillen meisjes 
leverde een verrassing. Sara reed tegen de torenhoge 
favoriet; liet zich in de opening meeslepen naar een 
prima begin en lag na de bocht opeens voorop door een 
val van haar tegenstander. Die stond snel weer op en 
dreigde Sara weer in te halen maar ging nogmaals 
onderuit. Ritwinst voor Sara in een nieuw PR van 58,73 
en een eerste plaats dus bloemen. 
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Na de 500 m. kwam het blok 1000 m aan de beurt. 
Allereerst de junioren C met Mats en ook op deze 
afstand was hij veruit de snelste met een mooi PR van 
1.32,75. De tweede bos bloemen voor hem. 
Bij de C junioren ging er iets mis met de 
tijdwaarneming en dat heeft voor de einduitslag het 
nodige narekenen opgeleverd. In ieder geval reed Ilse 
weer een prima rit met een dik PR van 2.05,32 en 3 
punten. 
De derde 1000 m. was even een teleurstelling voor ons. 
Hoge verwachtingen van Digna maar helaas kwam zij 
ten val en werd daardoor laatste, maar toch 4 punten 
dus de schade viel mee, maar wel jammer voor haar. 
De 1000 m bij de neo-en senioren had een winnaar die 
van tevoren al bekend was maar daarachter 6 man 
binnen de 1,3 seconde. Tegen dat geweld was Sjouke 
niet opgewassen reed een prima afstand 1.37,04 (sneller 
dan 2 x zijn 500 meter tijd van 49,98) maar de beloning 
was slechts 1 punt. 
Verder met de 1500 m. Eerst de B/A combinatie met 
Frank die een tijd moest zetten voor de concurrenten. 
De omstandigheden werden steeds zwaarder maar een 
prima 2.15,49 leverde uiteindelijk de 3e tijd op en dus 6 
punten. Blok 18 voor ons alweer iemand aan de start 
die nog geen wedstrijd had gereden, Fred werd mooi 5e 
en daarmee 4 punten bij ons totaal. 
Blok 19 hadden wij geen bezetting en op het voorlaatste 
blok kwam Dennis nog even bloemen en punten 
ophalen. Een mooie 2.22,08 was 15 seconden sneller dan 
nummer 2. 

De allerlaatste afstand is zoals altijd de 3000 m. voor de 
neo-en senioren. Zeven rijders aan de start en Fred 
weer zo vlak achter de 1500 m. aan keurig 5e. 
Met Cees als man aan de boarding om de scores bij te 
houden en zo nu en dan wat voor een hapje te zorgen, 
want zo’n 3,5 uur op de schaatsen te staan valt niet 
mee, was het weer eens een ouderwetse Volharding. 
Vooraf had ik 96 punten voorzien, met 4 tot 6 eerste 
plaatsen. Het werden 5 eerste plaatsen (net zoveel als 
AYC) en 95 punten volgens onze telling. Bij de 
prijsuitreiking waren er maar 85 genoteerd met een 5e 
plek, dus moest er even naar de jury om uitleg. Na nog 
wat heen en weer gemaild te hebben. Is het een en 
ander rechtgezet, tenminste volgens de organisatie. Als 
ik echter naar de site ga en de uitslag bekijk zijn er drie 
verenigingen met 97 punten geëindigd Limmen, 
Geestmerambacht en Chronos. Wat zou betekenen dat 
wij op de 2e plaats zijn terecht gekomen, maar volgens 
mij is Geestmerambacht 2e met 98 punten; de Draai 3e 
met 97 punten (3 overwinningen) en Limmen 4e met 97 
(2 overwinningen) Blijft voor ons de 5e plaats met 96 
punten en de Progressie prijs. 
We wachten het af. 
Ik wil alle rijders bedanken voor hun inzet en met name 
Sjouke en Fred, die ons op 4 afstanden punten hebben 
bezorgd die we anders niet hadden gehad. 
Joop van Dok 
PS. Uiteindelijke uitslag is een 4e plaats met 96 punten; 
gelijk met de Draai, maar 2 overwinningen meer.      

 
Clubrecords (tussenstand) A/B pupillen en C-junioren,  
(* : dit seizoen gereden.) 
Pupillen Meisjes A/B 100m Sara Pruiksma 12-11-22 * Amsterdam 13.42 
Pupillen Meisjes A/B 300m Digna Joosse 12-03-22 Alkmaar 33.83 
Pupillen Meisjes A/B 500m Digna Joosse 05-03-22 Alkmaar 53.23 
Pupillen Meisjes A/B 700m Digna Joosse 14-11-21 Alkmaar 1:17.26 
Pupillen Meisjes A/B 1000m Digna Joosse 05-03-22 Alkmaar 1:48.59 
      
Junioren C Meisjes 100m Ilse Molenaar 23-10-22 * Alkmaar 15.62 
Junioren C Meisjes 300m Ilse Molenaar 23-10-22 * Alkmaar 39.59 
Junioren C Meisjes 500m Digna Joosse 28-01-23 * Hoorn 51.52 
Junioren C Meisjes 700m Ilse Molenaar 05-11-22 * Alkmaar 1:30.54 
Junioren C Meisjes 1000m Digna Joosse 21-01-23 * Alkmaar 1:46.84 
Junioren C Meisjes 1500m Digna Joosse 28-01-23 * Hoorn 2:38.39 
      
Junioren C Jongens 100m Mats Verschoor 28-01-23 * Alkmaar 11,8o 
Junioren C Jongens 300m Mats Verschoor 28-01-23 * Alkmaar 28.24 
Junioren C Jongens 500m Frank Bouman 05-02-23 * Utrecht 42.21 
Junioren C Jongens 700m Justin Dijkstra 25-02-18 Alkmaar 1:23.91 
Junioren C Jongens  1000m Frank Bouman 28-01-23 * Alkmaar 1:26.14 
Junioren C Jongens 1500m Frank Bouman 07-01-23 * Alkmaar 2:14.06 
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Ranglijsten (tussenstand) 
100 meter 
1. Mats Verschoor (HC1)  11.80 
2. Rob Wartenhorst (H50)  12.21 
3. Sara Pruiksma (DPB)  13.42 
4. Yenthe Zutt (DPB)   14.17 
5. Ilse Molenaar (DC1)  15.62 
6. Richtje Taal (D75)   17.80 
 
300 meter 
1. Mats Verschoor (HC1)  28.24 
2. Rob Wartenhorst (H50)  28.56 
3. Sara Pruiksma (DPB)  35.05 
4. Yenthe Zutt (DPB)   37.61 
5. Ilse Molenaar (DC1)  39.59 
6. Richtje Taal (D75)   44.54 
 
500 meter 
1. Frank Bouman (HC2)  42.21 
2. Rob Wartenhorst (H50)  43.84 
3. Mats Verschoor (HC1)  43.89 
4. Dennis van Dok (H45)  45.22 
5. Dan Nastas (HC2)   45.50 
6. Floris Hink (HC2)   46.29 
7. Sjouke Siersema (HSB)  49.98 
8. Digna Joosse (DC1)  51.52 
9. Sara Pruiksma (DPB)  58.73 
10. Yenthe Zutt (DPB)   1:00.46 
11. Ilse Molenaar (DC1)  1:01.88 
12. Jim van Elst (H55)   1:02.23 
13. Richtje Taal (D75)   1:12.75 
 
 
 

700 meter 
1. Ilse Molenaar (DC1)  1:30.54 
2. Yenthe Zutt (DPB)   1:32.46 
3. Sara Pruiksma(DPB  1:33.86 
4. Richtje Taal(D75)   1:51.93 
 
1000 meter 
1. Frank Bouman (HC2)  1:26.14 
2. Rob Wartenhorst (H50)  1:26.85 
3. Mats Verschoor (HC1)  1:32.75 
4. Dennis van Dok (H45)  1:32.76 
5. Floris Hink (HC2)   1:35.03 
6. Dan Nastas (HC2)   1:36.64 
7. Sjouke Siersema (HSB)  1:37.04 
8. Digna Joosse (DC1)  1:46.84 
9. Ilse Molenaar (DC1)  2:05.32 
10. Jim van Elst (H55)   2:12.52 
11. Richtje Taal (D75)   2:34.19 
 
1500 meter 
1. Frank Bouman (HC2)  2:14.06 
2. Rob Wartenhorst (H50)  2:14.52 
3. Dennis van Dok (H45)  2:17.96 
4. Mats Verschoor (HC1)  2:20.79 
5. Floris Hink (HC2)   2:28.31 
6. Fred Louter (H60)   2:28.54 
7. Dan Nastas (HC2)   2:29.72 
8. Digna Joosse (DC1)  2:38.39 
9. Jim van Elst (H55)   3:10.88 
10. Ilse Molenaar (DC1)  3:11.58 
11. Richtje Taal (D75)   4:03.71 
 
3000 meter 
1. Rob Wartenhorst (H50)  4:42.76 

 
 
Wedstrijduitslagen 
Clubwedstrijd AIJC, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 7 januari 2023: 
    500m.  1000m.      punten 
Mats Verschoor (HC1)  47.19  1:37.45 (pr)     95.915 
 
    500m.  1500m.      punten 
Frank Bouman (HC2)  43.21 (pr+cr) 2:14.06 (pr+cr)     87.896 
 
Pupillen en C1-junioren competitie, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zondag 8 januari 2023: 
    100m.  500m.      punten 
Yenthe Zutt (DPB)  14.24  1:00.91      26.422 (2e) 
Sara Pruiksma (DPB)  13.74  1:10.47 (val)     27.834 (6e) 
 
    marathon tussenklassement na 8/1,    punten 
Sara Pruiksma (DPB)  zevende tweede           57 
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Yenthe Zutt (DPB)  vijfde  vijfde           38 
 
Gewestelijke Pupillen A en B wedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 14 januari 2023: 
    500m.   700m.      punten 
Yenthe Zutt (DPB)  1:01.79  1:34.78      129.490 
 
Recordwedstrijd IJsclub Nova Zembla, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 
zaterdag 14 januari 2023: 
    500m.  1500m.      punten 
Mats Verschoor (HC1)  46.09 (pr) 2:24.53 (pr)     94.266   
 
Clubwedstrijd Limmer IJsclub, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zondag 15 januari 2023: 
    100m.  500m.      punten 
Sara Pruiksma (DPB)  13.85  1:00.24 (pr)     25.898 
Yenthe Zutt (DPB)  14.38  1:00.72      26.524 
 
    500m.  1000m.      punten 
Ilse Molenaar (DC1)  1:02.89 (pr) 2:10.78 (pr)     128.280 

 
Regioselectiewedstrijd C-junioren, Ireen Wüst IJsbaan te Tilburg, 
zaterdag 21 januari 2023: 
    500m.  1500m.      punten 
Frank Bouman (HC2)  42.50 (pr+cr) 2:16.08      87.860 (13e) 
Hiermee heeft Frank zich helaas niet geplaatst voor het NK voor C-junioren, maar hij krijgt nog een tweede kans 
op de landelijke selectiedag 5 februari a.s. 

 
Clubwedstrijd AYC, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 21 januari 2023: 
    500m.  1000m.      punten 
Digna Joosse (DC1)  52.52  1:46.84 (pr+cr)     105.940   
Ilse Molenaar (DC1)  1:03.28  2:12.24      129.400 

 
Open recordwedstrijd in de Elfstedenhal te Leeuwarden, 
zondag 22 januari 2023: 
    500m.  1500m.      punten 
Mats Verschoor (HC1)  45.24 (pr) 2:29.78      95.166 

 
Clubwedstrijd Chronos e.a., IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 28 januari 2023: 

 
    100m.     500m.    300m.    punten 
Sara Pruiksma (DPB)  13.92   59.50 (pr)     36.02    37.826 
Yenthe Zutt (DPB)  14.87   1:01.73      40.13    40.592 
 
Mats Verschoor (HC1)  11.80 (pr+cr)  45.63      28.24 (pr+cr)   30.339 
Rob Wartenhorst (H50) 12.21       44.27      28.56    30.584 
 
    500m.  1000m.      punten 
Richtje Taal (D75)  1:19.69  2:43.60      161.490 
 
Frank Bouman (HC2)  42.28 (pr+cr) 1:26.14 (pr+cr)     85.350 
Mede dankzij deze tijden heeft Frank volgend seizoen ijsfaciliteiten!   
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    500m.  1500m.      punten 
Ilse Molenaar (DC1)  1:02.39 (pr) 3:11.58 (pr)     126.250 
 
Dennis van Dok (H45)  45.46  2:17.96      91.446   
Jim van Elst (H55)  1:03.90  3:10.88      127.526 

 
Gewestelijke C-junioren wedstrijd, IJsstadion de Westfries te Hoorn, 
zaterdag 28 januari 2023: 
    500m.  1500m.      punten 
Digna Joosse (DC1)  51.52 (pr+cr) 2:38.39 (pr+cr)     104.316 
 
Dan Nastas (HC2)  46.51  disq.      46.510 

 
Open recordwedstrijd, IJsstadion Thialf te Heerenveen, 
zondag 29 januari 2023: 
    500m.  1500m.      punten 
Mats Verschoor (HC1)  43.89 (pr) 2:20.79 (pr)     90.820 
Mede dankzij deze tijden heeft Mats volgend seizoen ijsfaciliteiten! 

 
Pupillen en C1-junioren competitie, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zondag 29 januari 2023: 
    500m.     700m.         punten             marathon 
Sara Pruiksma (DPB)               59.56 (4e)    1:33.86 (pr)    126.602    vijfde 
Yenthe Zutt (DPB)  1:03.13 (7e)    –:--.--         60.130    zesde 
Het eindklassement met behaalde punten wordt op zondag 5 maart bekend gemaakt na de finalewedstrijden van de 
competitie. 

 
Clubwedstrijd Limmer IJsclub, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zaterdag 4 februari 2023: 
    500m.  300m.      punten 
Yenthe Zutt (DPB)  1:01.89  37.61 (pr)     99.500 

 
Landelijke selectiewedstrijd N.K. C-junioren , Vechtsebanen te Utrecht, zondag 5 februari 2023: 
    500m.  1500m.      punten 
Frank Bouman (HC2)  42.21 (pr+cr) 2:14.17      86.933 (23e) 
Een uitstekende prestatie: 23e van de 60 deelnemers, waardoor Frank zich geplaatst heeft voor het NK 
allroundschaatsen voor C-junioren. 

 
Interclubwedstrijd Volhardingsbokaal, IJsstadion de Meent te Alkmaar, 
zaterdag 11 februari 2023: 
    500m.  500m.      punten 
Sara Pruiksma (DPB)  59.48 (pr) 58.73 (pr)     118.210 
 
    500m.  1000m.      punten 
Digna Joosse (DC1)  51.66  2:08.70 (val)     116.010  
Ilse Molenaar (DC1)  1:01.88 (pr) 2:05.32 (pr)     124.540 
Richtje Taal (D75)  1:17.57  2:34.19      154.665 
  
Mats Verschoor (HC1)  44.67  1:32.75 (pr)     91.045  
Sjouke Siersema (H35)  49.98  1:37.04      98.500 
 
    500m.  1500m.      punten 
Frank Bouman (HC2)  43.01  2:15.49      88.173 
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Dennis van Dok (H45)  45.93  2:22.08      93.290 
 
    1500  3000m.      punten 
Fred Louter (H60)  2:28.54  5:11.74      101.469 
 
In het eindklassement bezetten wij met twee andere clubs een gedeelde tweede plaats met 97 punten, als enige club 
hadden wij een positief puntensaldo in vergelijking met de vorige Volhardingsbokaal: plus 6, dus de progressiebokaal. 
Bloemen waren er voor Sara (1x), Mats (2x) en Dennis (2x). 
 
Zaterdag-pupillen-wedstrijd, IJsstadion De Meent te Alkmaar, 
zondag 12 februari 2023: 
 
meisjes pupillen  100m.  300m.      punten 
Isis de Lange (DPA)  14.42  41.66      28.306 
Marith Tikink (DPB)  15.99  43.84      30.603 
Sofie de Lange (DPD)  16.47  45.36      31.590 
Veerle Dijkstra (DPE)  18.09  50.96      35.076 
Kate Ravoo (DPD)  18.55  52.36      36.003 
Juliët Verschoor (DPF)  20.02  53.13      37.730 
Jessie Romeijn (DPF)  19.54  55.12      37.913 
Mara van Wichen (DPF) 19.98  55.03      38.323 
Effie Abeln (DPF)  19.78  57.86      39.066 
Zinqing Yu (DPF)  24.18  78.53      50.356 
 
jongens pupillen  100m.  300m.      punten 
Noah Bruin (HPD)  24.49  67.42      46.963 
 

 

Slotavond 
 

bij  
JOOP 

(onder aan het Klimduin) 
in Schoorl 

 
op 

vrijdag 24 maart 
 

vanaf 19.30 uur 
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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 
 

 
 

 

 


