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Baancommissie Haarlem       



Jaarverslag Technische Commissie  Haarlem 2009/2010

Algemeen
Seizoen 2009-2010 voor de rijders op Haarlem een goed seizoen. IJskwaliteit met dank aan onze ijsverzorgers was zeker goed. Weeromstandigheden ondanks onze kap kunnen we niet geheel buiten sluiten, zo hebben we sneeuwpoppen op het binnenterrein gezien, windvlagen gevoeld en regeninslag op de baan. Desondanks zijn de wedstrijden nagenoeg goed bezet geweest en de trainingen goed bezet.
Wel is er bij verschillende wedstrijden die niet volledig ingevuld konden worden met de aangewezen categorieën ingegrepen. Het werd of opengesteld voor de overige groepen wanneer het om groepswedstrijden ging of er werden categorieën toegevoegd.
Ook stonden we dit seizoen bekend als gastvrije ijsbaan. Zo heeft Den Haag geregeld  verzoeken in gediend om te trainen en om wedstrijden te rijden, daar De Uithof tot twee keer toe buiten gebruik was. 

Organisatie
De Technische werkgroep werd aan het begin van het seizoen gevormd door voorzitter Henk de Kroon tevens contactpersoon Gewestelijke Technische Commissie, Rob Post (kortebaan-supersprint) en Rony Weijers. Medio half december heeft Henk de Kroon zijn functie overgedragen aan Rob Post. Rob Post en Rony Weijers zijn toen verder gegaan met als takenverdeling Rob als GTCL-contactpersoon en voorzitter en Rony Weijers als wedstrijdcoördinator. Er zijn geen speciale vergaderingen met trainers van de verenigingen geweest. De wens is vanuit de technische commissie op dit voor het komende seizoen weer op te pakken.

C-selecties
De C-selectie werd getraind door Tom Bakker en Lieneke de Kroon. De leden bestaan uit Thijs Roozen (HC2), Cornelius Kersten (HC2), Bart Steman (HC2), Nicky van Leeuwen (DC2), Carlijn Schoutens (DC2), Somara Snijders (DC2), Puck Alkemade (DC2), Kevin Schelling (HC1), Cees Bol (HC1) en Ronald Ligtenberg (HC1).
Vanuit de C-selectie hebben er 6 het NK verreden, Thijs (2), Cornelius (6), Bart (10), Kevin (16) en Nicky (15), Carlijn (24).
Thijs Roozen (C2) en Kevin Schelling (C1) ontvingen nog een uitnodiging voor de Vikingrace, hier behaalden zij beiden het zilver.
Ook was de C-selectie actief buiten de grenzen van Nederland. Zo hebben ze tijdens het trainingskamp in Collalbo, Italië, deelgenomen aan een Test Competition. Ronald Ligtenberg (HC1) heeft nog deelgenomen aan de Silver Skate Junior Tournement in Kolomna, Rusland. Thijs Roozen en Cornelius Kersten hebben beiden deelgenomen aan de Junioren Landerkampf in Erfurt, Duitsland.
Vijf personen hebben de norm voor de Baanselectie van het GTCL gehaald, dit is een uitstekende prestatie. De norm 2008-2009 is die we nu nog gehanteerd hebben, daar de nieuwe norm nog niet bekend is. 
Inmiddels zijn de normen 2010-2011 bekend en zijn de laatste wedstrijden verreden. Per peildatum 21 maart hebben 6 baanselectieleden de norm behaald.

Baanselectie
De baanselectie werd getraind door Hendrik-Jan Huijzer en Marijke Huijzer-Engbrenghof. Marijke die later i.v.m. haar zwangerschap vervangen werd door Robert Jansen.
De selectie bestond uit 10 leden: Manouk van Tol (DA2), Gino van der Voort (HA1), Marieke Verweij (DA1), Larissa Ruwiel (DA1), Myrthe Brommer (DA1), Marleen de Kroon (DB2), Jelle Spierings (HB2), Marc van der Niet (HB2), Olaf Smit (HB1), Menno Kramer (HB1). Helaas is Jelle Spierings dit seizoen geconfronteerd geweest met een hardnekkige blessure.
Zes baanselectieleden hebben het NK Junioren verreden. Junioren A; Manouk van Tol (7), Myrthe Brommer (14), Marieke Verweij (17), Larissa Ruwiel (18), Gino van der Voort (23). Junioren B; Marleen de Kroon (29)
Manouk van Tol heeft nog de titels NSK Allround en NSK Sprint binnen te halen. Myrthe Brommer behaalde het zilver bij het NSK Sprint 2010.
Manouk van Tol heeft zich ook weten te plaatsen voor Kraantje Lek (20).
Als afsluiting van het seizoen waren er nog de N.K.Afstanden junioren B-A en Neo-senioren op 19-20-21 maart in Hoorn. Hieraan hebben 6 baanselectieleden deelgenomen. Bij de junioren B; Menno Kramer 500 (11), 1000 (14) en Marleen de Kroon 1000 (17), 1500 (19), 3000 (8). Bij de junioren A Gino van der Voort 500 (15), 1500 (12), 3000 (13), Manouk van Tol 1000 (8), 1500 (5), 3000 (4), Marieke Verweij 1500 (14), 3000 (7) en Myrthe Brommer 500(8), 1000 (7), 1500 (10). 
Totaal hebben vijf personen de norm voor de Baanselectie van het GTCL gehaald, ook hier telt op de norm van het vorig seizoen.
Ook hier telt aan de hand van de baanselectienormen 2010-2011 dat er nu 4 leden de norm behaald hebben. 

Overige selecties
Natuurlijk zijn er door Haarlemse rijders buiten de baan- en c-selectie nog uitstekende prestaties geleverd.
Bob de Jong (VPZ) , World Cup, NK Allround, NK afstanden, Olympische Spelen
Simon Kuipers (Control), World Cup, NK Afstanden, NK sprint, Olympische Spelen
Arjan van der Kieft (1nP-Engenius), Eindhoven Trofee, NK Afstanden, World Cup, NK Allround, Olympische Spelen
Annouk van der Weijden (1nP-Engenius), Kraantje Lek, NK Afstanden, Grunobokaal, World Cup
Ralph de Haan (Ener2), Eindhoven Trofee, Grunobokaal, NK Allround, NK Afstanden Neo-senioren.
Michael Heemskerk (Team Hoogewerf), Eindhoven Trofee, Grunobokaal, NK Allround
Dominique van Maas (Team Hoogewerf), NK Junioren, NK Afstanden Junioren.
Harriet Koorn, Kraantje Lek, Grunobokaal, NK Afstanden Neo-senioren
Mike Blom van de selectie groep 4, had zich ook geplaatst voor het NK Junioren (21) 
Daarnaast zijn er individueel natuurlijk nog vele uitstekende prestaties geleverd.

Korte baan en Supersprint (Rob Post)
Korte baan en supersprint zijn twee disciplines die zo op elkaar lijken maar ook zo verschillen van elkaar.Het een is op natuurijs en het ander op een kunstijsbaan.
Hadden we vorig jaar goed natuurijs, was het dit jaar een stuk minder.
Natuurijs is niet te dwingen, dit jaar veel last van sneeuw op de natuurijsbanen en terugkeerde dooi. Toch zijn er weer korte baan wedstrijden verreden.
Veel wedstrijden werden vlak voor tijd afgelast maar de NK’s Korte Baan gingen wel door. Met als hoogtepunt het NK junioren C ,waarin Cornelius Kersten een mooie 2e plaats pakte, het NK junioren B, waarin Menno Kramer een verdienstelijke 4e plaats pakte.
Onze eigen ijsbaan mocht de Gewestelijke Supersprint wedstrijd voor neo-senioren en senioren organiseren , deze werd verreden op 6 januari, waarin Tamar v.d. Zwaan een mooie 3e  plaats pakte en Karin Bos een 5de plek en Lieneke de Kroon een mooie 6de plek. Hoorn organiseerde de Gewestelijke Supersprint voor junioren A, waarin Myrthe Brommer gewestelijk kampioen werd. 
Bij het N.K. Supersprint in Hoorn eindigden bij de junioren C Cornelius Kersten op een 4e plaats, bij de junioren B Menno Kramer op een 6e plaats en bij de junioren A Myrthe Brommer op een podiumplaats, 3e in het klassement.

Masters (Aris Dijksman)

De NK Masters Kampioenschappen in Breda werden voor herintreedster Monique Boerema (Masters B) en Victor van de Hoff (Masters D) van de IJsclub Haarlem bekroond met de kampioensmedaille. Lid van STG Ter Aar Erik Valentijn behaalde ook het goud op het Allround bij de Masters A. Met een bronzen medaille voor de derde plaats voor John van de Vlugt (Masters C) ook van de STG Ter Aar kon dit kampioenschap voor onze baan geslaagd worden genoemd.
De Haarlemse Masters hebben dit seizoen ook goede zaken gedaan op de grote toernooien. Bij de WK Masters in Baselga, Italië waren er mooie eerste plaatsen weggelegd voor Monique Boerema (Masters B) en Victor van de Hoff (Masters D) van de IJsclub Haarlem en een prachtige 2e plaats voor John van de Vlugt (Masters C) van de STG Ter Aar.
Kortom een succesvol jaar voor de Haarlemse Masters. 

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 (HR), drie Gewestelijke Pupillen A wedstrijden (HR), twee Gewestelijke Pupillenwedstrijden (UT-HR), een Subtop Meerkamp (AL), Junioren C-Talentendag (UT). Voor deze wedstrijden werden deelnemers geselecteerd op de Sara-Haarlem.
Vanuit de baancommissie zijn er drie wedstrijden georganiseerd in Heerenveen, doelstelling 1ste  en 2e wedstrijd behalen van de regio-punten, 3e wedstrijd in teken van ijsfaciliteiten en daarnaast stonden de deelnemers van het Pupillenproject (PA en Jun.C1) aan de start.
Vanuit het Gewest NHU waren er vier wedstrijden in Heerenveen waarbij voor de eerste wedstrijd op 28 oktober de organisatie en jury onder de verantwoording van Haarlem viel. 
Dan stonden er op onze eigen kalender  de regio-selectie N.K.Masters, het Gewestelijke Kampioenschap Supersprint en de regio-selectie N.K. Afstanden Junioren. De regio-selectie N.K.Masters kwam te vervallen en werd een Baanwedstrijd. Dit door het geringe aantal deelnemers, de dames had zich rechtstreeks geplaatst voor de landelijke en de heren zijn toegevoegd bij de regiowedstrijd in Amsterdam.
Op onze eigen kalender stonden dan nog een Ploegenachtervolging en een Baankampioenschap. Voor de ploegenachtervolging op 2 januari 2010 waren 23 ploegen aangemeld (seizoen 2008-2009 15). Het was een succesvolle avond, die we zeker in het programma 2010-2011 weer willen opnemen zo na de jaarwisseling. De technische commissie is druk bezig om hier een vast protocol voor te maken. De technische commissie heeft ook het Baankampioenschap in een nieuw jasje gestoken. Dit werd positief ontvangen en voor volgend seizoen wordt het programma wederom aangepast. Dit heeft te maken met uitbreiding in categorieën en wedstrijdtijd. Met de keuze van de datum proberen we rekening te houden met externe wedstrijden.

Jury
Ook dit jaar waren er weer 4 juryblokken. Ieder blok verantwoordelijk voor zijn eigen groepswedstrijden. Daarnaast waren de baanwedstrijden verdeeld over de groepen. Van de overige wedstrijden die onder de verantwoording van de BCH vielen werden er vier wedstrijden verdeeld onder de groepen, de overige werden door juryleden vanuit alle groepen ingevuld door de technische commissie. Hiervoor werden door 3 groepen aan het begin van het seizoen een nieuwe lijst juryleden aangereikt. Voor het komende seizoen ook graag weer een nieuwe update van de beschikbare juryleden.
Ook moest dit seizoen zelf invulling gegeven worden aan de PC-SARA tijdens de wedstrijden in Heerenveen. Dit is in overleg ingevuld. Ook alle vereniging werden hiermee geconfronteerd. We wensen de fam.de Vries heel veel sterkte.  
Dit seizoen was er voor de starters een clinic georganiseerd op zondag 8 november 2009. Dit stond onder leiding van Wim van Biezen en ISU starter Rob Hemmes. De clinic bestond uit een stukje theorie en praktijk. Voor alle starters een leerzame avond, waar toch ook weer nieuwe wetenswaardigheden naar voren kwamen.
Nog een bedankje naar alle juryleden waarop we in het afgelopen seizoen een beroep hebben mogen doen.









Kadervorming (Dirk Dijksman)

Afgelopen seizoen is weer een goed seizoen geweest m.b.t. de opleidingen.
Er zijn twee opleidingen afgerond:
	Jury I

Schaatsleider niveau 2 (SL2)
De cursus Schaatstrainer 3 (ST3) begonnen en is nu twee maanden aan de gang.
Johan van Vliet en Aernout Ligtenstein zijn beiden in de afrondende fase in de opleiding starter 2.
De voorbereidingen voor het komende seizoen 2010-2011 zijn reeds begonnen. Met de K.N.S.B. is reeds overeengekomen dat er een Jury I cursus start in september, voordat de baan geopend is. De eerste workshops zijn dan bij de opening van de baan gegeven. De cursisten kunnen dan meteen beginnen met stage lopen. Het examen kan vervolgens vroeg in het seizoen plaatsvinden. 
Voor cursussen jury 2 en  Schaatstrainer 3 (ST4) voor komend seizoen zijn aanvragen bij de KNSB. Wat hiervan toegewezen wordt is op dit moment nog niet duidelijk.   
Inmiddels is er vanuit de KNSB de toezegging dat er bij genoeg belangstelling er een jury 2 cursus gegeven kan worden in januari 2011. Ook maar nog onder voorbehoud de ST4 cursus, de definitieve beslissing valt in oktober. 

Toekomst
In het afgelopen seizoen is er een Pupillenproject gestart onderleiding van Robert Jansen. Hierin werden pupillen A en junioren C1 opgenomen om het niveau van de schaatsers op Haarlem op een hoger plan te krijgen. Dit ging in goed overleg met de verenigingen. Doelstelling was ook om de mogelijke overstap naar de C-selectie zo soepel mogelijk te laten verlopen en de trainers de kans te geven deze lichting talenten een jaar te kunnen volgen. Halverwege het seizoen kwam er versterking in Carmen van Dam als assistent trainster. Helaas kan Robert niet meer als trainer aanwezig zijn in het nieuwe seizoen, maar wordt er druk gezocht naar een nieuwe trainer. Robert blijft wel op de achtergrond aanwezig voor adviezen.
Voor het komende seizoen hebben de trainers Hendrik-Jan Huijzer, Marijke Huijzer Engbrenghof en Tom Bakker aangegeven te stoppen. 
De nieuwe trainers voor de baanselectie zijn Robin Derks en Martin Admiraal, beide trainers hebben al ruime ervaring opgedaan bij de selecties van Alkmaar en Hoorn. Lieneke de Kroon blijft trainster bij de C—selectie, wie naast haar komt te staan om de groep te ondersteunen is helaas nog niet bekend.
Ondanks dat het technische team nog niet compleet is gaan we vol vertrouwen het nieuwe seizoen in.
Voorts proberen we nog een ijsfaciliteitengroep op te starten, hiervoor is een budget aangevraagd bij het gewest. Wij hopen dat we op korte termijn u hierover verder  kunnen informeren.


Technische Commissie
Rob Post en Rony Weijers
 


