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Algemeen 
Wederom een uniek sportjaar in de schaatssport vanuit de ijsbaan Haarlem. 

Kampioenen, vele medailles waren een beloning op de grote inzet en motivatie van 

vele langebaan schaatsers. Menig persoonlijk record werd verbroken op het ultieme ijs 

in Haarlem mede dankzij de uitstekende kwaliteit van het ijs. 

 

 

 

 

Voor Frank Zuurendonck was het 

een jubileumjaar, op 1 februari  

was hij degene die al 25 jaar lang het  

ijs met veel toewijding verzorgt op  

onze baan. Duidelijk was wel dat dit  

zeer gewaardeerd aangezien de vele  

enthousiaste reacties en bedankjes. 

 

 

 

Vooraf aan het winterseizoen gaf het opstellen van de wedstrijdkalender enkele 

probleempjes, mede door onervarenheid, maar dat was al snel aan het begin van het 

seizoen uiteindelijk goed gekomen. Dit jaar waren er géén baan-pupillenwedstrijden 

opgenomen. Dit wordt opnieuw bekeken i.v.m. de op te nemen afstandcombinatie 

500-1000. Belangrijk combinatie voor pupillen A als voorbereiding op het daarop 

junioren C-1 seizoen. Het een en ander is al besproken binnen de baancommissie, 

maar wordt alsnog geëvalueerd. Totaal waren er 7 baanwedstrijden voor de junioren C 

opgenomen in de combinatie 500-1000/1500 en 1 supersprintwedstrijd. Dit keer 

verdeeld over het gehele seizoen. Helaas moesten we wel constateren waar voorheen 

deze wedstrijden in no-time volliepen, bleef het nu wat achter. De baanwedstrijden, 

zowel ook van andere categorieën werden aangevuld door toevoeging vanuit ander 

categorieën. Zo werden over het algemeen de wedstrijduren optimaal ingevuld. Ook 

bij groepswedstrijden werd hier adequaat ingegrepen door o.a. het openstellen voor 

ander groepen of categorieën. Binnen de baancommissie werd dit als positief ervaren, 

deze bredere samenwerking. Ook het voorstel tijdens de voorjaarsvergadering van 

seizoen 2011-2012 om selectieleden op te nemen binnen de groepswedstrijden is 

goed gegaan, mede dankzij de inzet van de groepscoördinatoren/scheidsrechters die 

dit mogelijk maakten.  

Het ijsfaciliteitenuur op donderdag en het clubfaciliteitenuur op de dinsdag waren goed 

trainbare uren, welbesteed aan degene die hun norm behaald hadden. De nieuwe 

ijsfaciliteitennormen voor het seizoen 2013-2014 hebben de gemoederen nogal bezig 

gehouden. Vanuit de baancommissie is hierop door Herman Nota, in overleg met de 

baancommissie bezwaar ingediend richting het GTCL. Kort samengevat; we maken 

ons zorgen over het effect dat de aanscherping zal hebben op vooral pupillen A, dat er 

meer en harder getraind gaat worden en dat de motivatie bij de junioren B-A 

moeilijker is vast te houden om op niveau te blijven trainen. Een uitstroom, wat weer 

effect geeft op het bemoeilijken van het binnenhalen van technisch- en organisatorisch 

kader. 

 

 



 

Organisatie Baancommissie Haarlem Langebaan 

Dit seizoen was Herman Nota de baancontactpersoon tussen Baancommissie en de 

Gewestelijke Technische Commissie Langebaan. Het wedstrijdsecretariaat Langebaan, 

websitebeheer Langebaan, facebook Baancommissie Haarlem Langebaan en 

jurycoördinatie werd ingevuld door Rony Weijers. Het wedstrijdsecretariaat 

Supersprint door Rob Post. Het wedstrijd- secretariaat Korte Baan werd ingevuld door 

Bertus Vossepoel vanuit het GTCL. 

 

Technische Commissie 
Aernout Ligtenstein/Harry Steman voorzitter/interim voorzitter, Herman Nota 

baancontactpersoon, Rony Weijers secretariaat/penningmeester STSH, Sjoerd Geraets 

hoofdtrainer baanselectie, Tim Salomons en Cees Schep assistent trainers 

baanselectie, Guus Heijnen hoofdtrainer c-selectie, Frans de Kluiver en Cees 

Commandeur assistent trainers C-selectie, Joyce Stijger hoofdtrainer Junioren C-

Project met Frans de Kluiver als assistent, Anja van Diest-v.d.Poel hoofdtrainer 

pupillenproject, Joyce Stijger assistent trainer pupillenproject.  

 

Pupillenproject 
 

 
 

Bij de zomerstart van dit seizoen 

stonden Anja van Diest en Joyce 

Stijger als trainers tegenover 9 

pupillen A. De groep bestond uit: 

Wabe de Rooij, Ragnhild Maarleveld, 

Naomi Verkerk, Madelief de Jong, 

Sanne Pfaff, Kim zuiver, Bent v.d. 

Berg, Wessel Ubink en Finn Holtrop. 

 

 

 

Zaterdag 2 juni was er een kennismakingsdag, de start was een fietstocht van de 

Rabobank van 30 km. Na de fietstocht waren er verschillende spelletjes op de 

skeelerbaan in Lisserbroek, favoriet daarbij was wel het priksleeën. De zomertraining 

bestaande uit het skeeleren was dit seizoen op de baan in Lisse, de wintertraining 

vond plaats tijdens het HO5 trainingsuur op de zaterdagochtend. Over de trainingen 

was er overleg met de clubtrainers. Deze begeleiding heeft voor mooie resultaten 

geleid o.a. tot deelname aan Gewestelijke Pupillenwedstrijden, het 

Baankampioenschap Haarlem en het TSS Nederlandse Pupillentoernooi 2013. 

Natuurlijk waren ze ook aanwezig bij de Sponcor Clinic STSH op 29 september 2012. 

Als leuke afsluiting van het schaatsseizoen en aanzet tot meer samenwerking met de 

trainers van de diverse verenigingen op de ijsbaan Haarlem was er een Pupillen Clinic 

op 14 maart 2013. Hierbij was het trainerskorps van de STSH betrokken.  

 

Junioren C1-Project 
 

 

Nieuw dit seizoen was de start van het junior 

C-1 project onderleiding van Joyce Stijger en s 

assistent Frans de Kluiver. Enthousiast was er 

begonnen aan de trainingen door Emma 

Kostelijk, Maayke Ouwehand, Nicolaas 

Verhaar, Britt Huurman, William Kool en 

Thomas van der Hoorn.  

 



 

 

Thomas was wel een pupil A maar er was 

bewust gekozen om hem op te nemen bij het 

junioren C-project om hem te kunnen blijven 

stimuleren en prikkelen. 

De basis was trainingen, wedstrijden en voor 

een winterkamp zou er gezamenlijk het 

sponsorplan zoals gebruikelijk bij de STSH 

opgepakt worden. Mede door het grote 

enthousiasme van deze groep zijn ze een 

weekend op kamp geweest in Heerenveen en 

natuurlijk een winterkamp in Inzell. 

 

C-selectie 
 

De C-selectie werd getraind door Guus Heijnen, met als assistent Frans de Kluiver en 

in later stadium als extra assistent Cees Commandeur. De selectie bestond uit 12 

leden, Isabelle van Elst (C2), Tom Wijfje (C2), Lina Miedema (C2), Luc Heine (C2), 

Jamie Schelling (C2), Jeroen Janissen (C2), Lotte Nozeman (C1), Famke Wilmink (C1), 

Eshney van Balen (C1), Adne van Diest C1), Erik Kramer (c1) en Jochem van Lith 

(C1). 

 
 

 

Belangrijkste doel voor de C-selectieleden is het N.K. Junioren 2013, er stonden 8 

selectieleden aan de start. Om aan deze doelstelling te voldoen waren er weer de 

nodige trainingen aan vooraf gegaan. Daarbij werd er een hoge discipline gedurende 

het gehele seizoen van de rijders verwacht. De trainingen bestonden uit krachttraining 

op niveau, fiets- loop-, skeeler- en schaatstrainingen. Naast de trainingen was er een 

introductiekamp in Zandvoort , trainingskampen in Heerenveen, Doorn en Inzell.  

 

 

Baanselectie 
 

De baanselectie werd getraind door Sjoerd Geraets, Cees Schep en Tim Salomons. 

De selectie bestond dit seizoen uit 16 leden: Manouk van Tol (NS3),Myrthe Brommer 

(NS2),Marleen de Kroon (NS1), Cornelius Kersten (A1), Nicky van Leeuwen (A1), 

Carlijn Schoutens (A1), Mike Blom (A1), Melissa Wijfje (B2), Esmee Visser (B2), 

Ronald Ligtenberg (B2), Matthijs van der Hoorn (B2), Kevin Schelling (B2), Jelte 

Boersma (B1), Yumiko van Diest (B1), Esther Kiel (B1) en Naomi Weeland (B1). 

 



 
 

 

Bij het faciliteren van de Baanselectie hoorde een zomerkamp in Inzell, waarbij ze dus 

al vroeg op de schaats stonden. In augustus een kort kamp in Doorn, een herfstkamp 

in Berlijn en een winterkamp in Inzell.   

 

 

Overige selecties 
 

 

Naast de selecties binnen de STSH was er op Haarlem nog het Challenge Team aktief, 

met als hoofdtrainer Peter de Rol Brouwer en als assistent Martin Kroon. Een team 

met een grote progressie gedurende het seizoen. 

 

 

De team bestond uit de 

volgende leden: Marco 

Slinger, Menno Kramer, Olaf 

Smit, Mirte van der Eyden, 

Natasja van Wijk, Somara 

Snijders, Floris Root, Tamara 

Goossen en Barry Spaan.  

 

 
 

 

Bij Jong Oranje was Thijs Roozen opgenomen. In de overige landelijke selecties zaten. 

Annouk van der Weijden, Arjen van der Kieft en Bob de Jong.  

 

 

Het wedstrijdverslag volgt zo spoedig mogelijk en is dan te vinden op onze website. 

 
 

Wedstrijdsecretariaat 

Rony Weijers 
  


