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Algemeen 
Seizoen 2010-2011 voor de rijders op Haarlem een goed seizoen. IJskwaliteit met 

dank aan onze ijsverzorgers was zeker goed, ook mede door een vorstperiode goed 

hard ijs, wat snelle tijden opleverde. Zo zijn er 22 baanrecords scherper gesteld. De 

meeste daarvan staan ook op naam van Haarlemse rijders. Uitschieters daarin zijn wel 

Melissa Wijfje uit de C-selectie en Isabelle van Elst vanuit het Pupillenproject. 

De wedstrijden waren dit seizoen ook redelijk tot goed bezet geweest, bij 

verschillende wedstrijden was zelfs het maximum bereikt. Ook heel positief was de 

uitwisseling bij groepen om iemand vanuit een andere groep mee te laten starten. Dit 

gaf de wedstrijdrijder extra kansen voor plaatsingswedstrijden of punten. 

Bij het ijsfaciliteitenuur liep in het begin van het seizoen de overgang vanuit de 

IJskonijnen niet helemaal soepel, het ijs had ook de nodige preparatie nodig, wat dan 

weer te goede kwam van het trainingsuur. Halverwege het seizoen vloeide dit beter in 

elkaar over, wat niet weg neemt dat het een aandachtspunt blijft binnen de 

baancommissie. Hierin zijn verschillende gedachten gangen over, waar we t.z.t. op 

terugkomen. 

Het clubfaciliteitenuur had het maximale aantal inschrijvingen van 120 abonnementen, 

een trainingsuur die vergeleken bij de volle HA-abonnementsuren weer een goed 

trainbaar uur bleek te zijn. 

 

Organisatie 

De Technische werkgroep werd aan het begin van het seizoen gevormd door Rob Post 

tevens contactpersoon Gewestelijke Technische Commissie en Rony Weijers, 

wedstrijdsecretariaat. Halverwege het seizoen heeft Rob Post zijn functie als GTCL 

contactpersoon overgedragen aan Gerard Koorn en geeft nu extra ondersteuning aan 

het wedstrijdsecretariaat. Zo trachten we nu ook de website www.bchaarlem.nl goed 

bij te houden met het laatste nieuws, maar ook de aan- en afmeldingen voor 

wedstrijden op uitnodiging gaan al steeds beter via de site. 

 

Pupillenproject 
Het Pupillenproject werd begeleid door Anja van Diest en Carmen van Dam. Er waren 

11 leden geselecteerd, waaronder drie C1 junioren en 8 pupillen A. De junioren waren 

Arvid Maarleveld, Simon Molkenboer en Nikita Teeuwen en als pupil A waren 

opgenomen Jamie Schelling, Lina Miedema, Anouk Timan, Isabelle van Elst, Lilian 

Temmink, Marloes van Hoek, Jeroen Janissen en Joram Verkerk. 

Dat het succesvol begeleid werd en er weer aankomend talent is uit zich wel in de 

uitnodigingen voor diverse wedstrijden. Zo was er deelname aan de drie Gewestelijke 

Pupillen A wedstrijden. Aan het TSS Nederlandse Pupillentoernooi 2011, waar Isabelle 

(6), Jeroen (7), Lina (9), Jamie (5) en Anouk (24) aan de start stonden.  

Voor het eerst dit seizoen deelname aan het Baankampioenschap, waar de eer ging 

naar Isabelle van Elst en Jeroen Janissen.  

Als bekroning van het seizoen werd Jamie Schelling uitgenodigd voor de Vikingrace 

waar ze als zesde eindigde in het klassement. 

Een project waarbij er natuurlijk de scouting kan plaatsvinden voor de C-selectie voor 

het nieuwe seizoen. De leden waren dan ook uitgenodigd voor de BCH Heerenveen 

wedstrijd op 8 maart, waar ze allemaal aan de start stonden voor een 500-1000 en 

ook bij een wedstrijd in Haarlem is nog eens goed gekeken naar de aankomende 

talenten. Tevens zijn er tweetal zaterdagochtend trainingen benut als scout momenten 

door Frans en Lieneke, waarbij nog extra talentvolle pupillen waren uitgenodigd. 

Conclusie is wel dat het project echt een sterke aanvulling is binnen de STSH. 

 

http://www.bchaarlem.nl/


 

 

 

 

 

C-selectie 

De C-selectie werd getraind door Lieneke de Kroon en Frans de Kluiver. Er waren 10 

selectieleden, Kevin Schelling (C2), Cees Bol (C2), Ronald Ligtenberg (C2), Matthijs 

van der Hoorn (C2) Melissa Wijfje (C2), Wessel Koot (C1), Jelte Boersma (C1), Yumiko 

van Diest (C1), Esther Kiel (C1) en Naomie Weeland (C1) 

Vanuit de C-selectie hebben er 6 het NK verreden, Esther (14), Melissa (6), Naomie 

(16), Kevin (5), Ronald (14) en Mathijs, net op de valreep hersteld van een 

enkelbreuk werd 21ste. 

Bij het N.K. SuperSprint behaalde Kevin nog een bronzen medaille. 

Naast het Nederlands Kampioenschap stonden er ook enkele rijders internationaal aan 

de start. In Deventer tijdens de landenwedstrijd eindigde Kevin Schelling op een 2e 

plaats en Melissa Wijfje op een 3e plaats in het eindklassement. Daarnaast ontvingen 

Naomie Weeland en Esther Kiel een uitnodiging voor de Vikingrace in Heerenveen, 

waarin Naomie het goud veroverde in de klassering 13-jarigen en Esther Kiel behaalde 

een zesde plaats bij dezelfde categorie. 

Zeven rijders, Naomi, Esther, Melissa, Jelte, Kevin, Ronald en Matthijs stonden aan de 

start bij de Nationale Talentendag in Utrecht. De winnaar was het Gewest NH-U, mede 

dankzij de succesvolle inbreng van de Haarlemse C-selectie. 

Tijdens een trainingskamp in Collalbo, Italië hebben ze nog wel deelgenomen aan een 

wedstrijd, maar die moesten ze maar als een trainingswedstrijd beschouwen door de 

barre winterse omstandigheden.  

 

Baanselectie 

De baanselectie werd getraind door Robin Derks en Martin Admiraal. 

De selectie bestond bij aanvang uit 10 leden, al snel in het seizoen werden er drie 

rijders extra toegevoegd met ondersteuning vanuit het GTCL: Gino van der Voort 

(A2), Marieke Verweij (A2), Larissa Ruwiel (A2), Myrthe Brommer (A2), Marleen de 

Kroon (A1), Cornelius Kersten (B1), Bart Steman (B1), Nicky van Leeuwen (B1), 

Carlijn Schoutens (B1), Mike Blom (B1), Dominique van Maas (NS1), Larissa Ruwiel 

(A2), Boy Kramer (A2) en Britt van der Star (A2). Helaas is Bart Steman dit seizoen 

geconfronteerd geweest met een hardnekkige overtraindheid waardoor hij na een 

weloverwogen beslissing gestopt is binnen de baanselectie, heeft nog een afbouw 

binnen de C-selectie gedaan en werkt nu hard verder aan zijn herstel. 

Ook hebben hier 6 leden het NK Junioren verreden. Carlijn (5), Larissa (18), Marleen  

(22), Nicky (25), Gino (13) en Mike (29). 

Bij het N.K. Afstanden Junioren stonden nog eens 8 leden aan de start. Myrthe 500 (8) 

1000 (2), Gino 500 (9) 1000 (5) 1500 (11), Boy Kramer 5000 (8) 1500 (12), Marieke 

1000 (13), Nicky 3000 (3) 1500 (20), Carlijn 1000 (7) 1500 (12), Mike 3000 (15) 

1500 (19), Marleen 3000 (6) 1500 (13) 5000 (6). 

Bij het N.K. SuperSprint behaalde Myrthe het brons. 

Bij de Utrecht City Bokaal stonden Myrthe (11), Britt (12), Dominique (17) en Boy 

(20) aan de start. 

Bij Kraantje Lek stond Marleen aan de start, voor de heren bij de Eindhoven Trofee 

Boy Kramer. 

Vier leden deden mee met de Holland Cup, Dominique, Boy, Britt, Myrthe en Marleen. 

Internationaal was er de start van Britt bij de World Cup Junioren in Polen op de 500 

(4 en 2) en op de 1000 (8). Ook was Britt aan de start bij het N.K. Afstanden waarbij 

ze een 14e plek behaalde op de 500 m. 

Bij de Vikingrace stond Carlijn aan de start in het klassement behaalde ze een 5e 

plaats. 

De selectie is op trainingskamp geweest in Erfurt, waar ze ook deelgenomen hebben 

aan een wedstrijd. 



 

 

 

 
Overige selecties 

Natuurlijk zijn er door Haarlemse rijders buiten de baan- en c-selectie nog uitstekende 

prestaties geleverd. 

Bij het N.K.Junioren stonden Floris Root (Kagermeer) en Thijs Roozen (HLM) aan de 

start. 

Bij het N.K. Afstanden Junioren; Menno Kramer, Manouk van Tol en Axel Koopman. 

Bij Het TSS Nederlands Pupillentoernooi; Nicolaas Verhaar, Eshney van Balen, Famke 

Wilmink, Naomi Verkerk, Ragnhild Maarleveld, Thomas van der Hoorn, Sanne Pfaff, 

Erik Kramer, Madelief de Jong, Wessel Ubink en Kim Zuiver. 

Grunobokaal: Annouk van der Weijden en Ralph de Haan 

Bij de Holland Cup: Ralph de Haan, Annouk van der Weijden en Harriet Koorn. 

Bij de Utrecht City Bokaal; Manouk van Tol. 

Bij Kraantje Lek; Annouk van der Weijden, Manouk van Tol en Harriet Koorn 

Bij de Eindhoven Trofee: Arjan van der Kieft en Ralph de Haan. 

Daarnaast was Haarlem goed vertegenwoordigd bij Gewestelijke Kampioenschappen 

waar zeker ook leden buiten de selecties om aan de start stonden. 

 

 

Wedstrijdprogramma en Baanwedstrijden    
In het afgelopen seizoen zijn er bij de externe wedstrijden een goede bezetting 

geweest vanuit Haarlem. Totaal waren dit drie Gewestelijke Junioren C wedstrijden, 

drie Gewestelijke Pupillen A wedstrijden, een Subtop Meerkamp (AL), Junioren C-

Talentendag (UT). Voor deze wedstrijden werden deelnemers geselecteerd op de Sara-

Haarlem. 

Vanuit de baancommissie zijn er vier wedstrijden georganiseerd in Heerenveen, 

doelstelling 1ste  en 2e wedstrijd behalen van de regio-punten, 3e  en 4e wedstrijd in 

teken van ijsfaciliteiten. Helaas moest de wedstrijd in december afgeblazen worden 

door een weeralarm. Deze wedstrijd is alsnog verreden op 16 maart, gericht op de 

lange afstanden 3000-5000. Wel moesten we constateren waar eerst rijders 

teleurgesteld moest worden door een te groot aantal inschrijvingen er nu ruimte over 

was, zodat er een open inschrijving ontstond. Oorzaak is wel de mogelijk tot 

inschrijving bij het Schaatscircuit.  

Vanuit het Gewest NHU waren er vier wedstrijden in Heerenveen waarbij voor één 

wedstrijd de organisatie en jury onder de verantwoording van Haarlem viel.  

Dan stonden er nog 6 gewestelijke/regio wedstrijden op onze kalender, het 

Gewestelijk Kampioenschap junioren A, Gewestelijk Kampioenschap SuperSprint 

junioren A, Gewestelijk kampioenschap Junioren C, regio-selectie ZW N.K. Allround 

Junioren, Gewestelijke Pupillen A en een Gewestelijke Junioren C wedstrijd.  

Op onze eigen kalender stonden extra het Jan van Genniptoernooi, de 

Ploegenachtervolging en het Baankampioenschap. Voor de ploegenachtervolging op 19 

december 2010 was helaas het enthousiasme minder. Waren in 2009-2010 23 ploegen 

dit seizoen stonden er 12 ploegen aan de start. 

Het Baankampioenschap 2011 stond dit jaar helaas ook weer onder druk van de 

overvolle kalender, maar ook de weergoden waren ons niet gunstig gestemd. Dit jaar 

stonden voor het eerst de pupillen A aan de start, dat was een positieve ervaring. De 

Baankampioenen waren Harriet Koorn en Erik Valentijn.  

 

 

 

 
 

 
 



 
Jury 
Ook dit jaar waren er weer 4 juryblokken. Ieder blok is verantwoordelijk voor zijn 

eigen groepswedstrijden. Daarnaast waren de verschillende baanwedstrijden verdeeld 

over de groepen. Van de overige wedstrijden die onder de verantwoording van de BCH 

vielen werden er de wedstrijden verdeeld onder de groepen, de overige werden door 

juryleden vanuit alle groepen ingevuld door de technische commissie zelf. Hiervoor 

werd er van 3 groepen aan het begin van het seizoen een nieuwe lijst juryleden 

aangereikt, waarmee de technische commissie aan de slag kon. Dit werd ervaren als 

een prettige samenwerking, waar ook uitwisseling kon plaats vinden binnen de 

groepen. Voor het komende seizoen ook graag weer een nieuwe update van de 

beschikbare juryleden, dan natuurlijk het liefst van alle 4 de groepen. 

Een volledige Haarlemse jury voor de wedstrijden in Heerenveen was moeilijk in te 

vullen, dankbaar heeft de technische commissie gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

om juryleden vanuit Heerenveen in te zetten tegen een geringe vergoeding. 

Wederom is er dit seizoen een clinic georganiseerd dit keer voor scheidsrechters en 

starters, het een en ander stond onder leiding van Wim van Biezen en Henk Laan. Een 

leerzame avond waar veel discussie los kwam vooral over de nieuwe regels. 

Als slot nog een bedankje naar alle juryleden waarop we in het afgelopen seizoen een 

beroep hebben mogen doen. 
 
 
 

Toekomst 

Voor het komende seizoen zijn Anja van Diest en Carmen van Dam wederom bereid 

het Pupillenproject te begeleiden, de groep zal weer ongeveer uit 10 leden bestaan. 

Lieneke de Kroon en Frans de Kluiver zijn weer actief voor het komende seizoen met 

de C-selectie. De baanselectie-trainers Robin en Martin hebben hun functie opgezegd, 

we zijn nog in onderhandeling met nieuwe trainers en hopen dan een goed vervolg te 

geven aan de groep en tevens dat het voor de langere termijn is, zodat we een 

continuïteit kunnen waarborgen. Ook proberen we weer een tweede baanselectie op te 

starten, 1 trainer is bereid deze taak op zich te nemen maar we zijn nog op zoek naar 

een tweede trainer. Het een en ander hopen we afgerond te hebben medio eind april 

zodat het nieuwe seizoen goed van start kan gaan. 

 

 

Wedstrijdsecretariaat 

Rony Weijers 
  


