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Mededelingen van de STG Schoorl
 

Redactioneel 
 
Al vele jaren fiets ik mee met de fietstochten, georganiseerd door Rob van Andel. 
Tijdens de fietstocht van september (De Bostocht) zaten we tijdens de eerste 
tussenstop in het zonnetje op het terras van De Nadorst in Blokker. Het gesprek 
kwam op het clubblad. Het bleek dat ze nog een redacteur nodig hadden en of dat 
niks voor mij was. Het was wel handig als je met een computer overweg kon en het 
kostte ongeveer 4 uren per clubblad. Het leek me een goed idee. Toch heb ik nog 
enige bedenktijd gevraagd. Het moest een goed overwogen beslissing zijn.  
Met clubbladen maken had ik wel enige ervaring. Als onderwijzer op d’Oosterkim 
had ik te maken met de schoolkrant en ook heb ik bij Duinrand S meegewerkt aan het 
clubblad. Inmiddels is dat wel al vele jaren geleden. Aangezien ik het vorig jaar 
gestopt ben met werken, heb ik meer vrije tijd en kan het clubblad rustig overdag 
gaan maken. Bovendien vind ik het werken met de computer leuk en uitdagend.  
Jarenlang ben ik lid geweest (nu donateur) van de STG Schoorl. De looptrainingen op 
woensdagavond o.l.v. Chiel en op zaterdagmiddag in het duin kostten me veel zweet 
(conditie), en gaven veel voldoening. Ook aan vele andere activiteiten heb ik 
deelgenomen, zoals al genoemd de fietstochten en dit jaar het tochtje naar Sauerland.  
Na dit alles overwogen te hebben, was het voor mij niet meer zo moeilijk om een 
bijdrage aan de vereniging te leveren door De Dweilpauze te maken. 
 
Gerard 
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Van de Voorzitter 
 
Ook deze jaargang  geeft de voorzitter in de eerste Dweilpauze weer het startsein voor een nieuw schaatsseizoen, bij 
deze dus. Kort voor de algemene ledenvergadering in mei werd het bestuur geconfronteerd met twee minder fijne 
mededelingen:  Victor Verschoor zag zich genoodzaakt, voornamelijk wegens zware studiedruk, te stoppen met het 
hoofdredacteurschap van De Dweilpauze en Gerard de Groot, coördinator van de boslopen, moest zich wegens drukke 
werkzaamheden terugtrekken van zijn voor de vereniging, wegens extra inkomsten, zeer belangrijke taak. 
Na gelang van tijd werd het duidelijk dat de kans dat er zich iemand zou melden om de boslopen te organiseren nihil 
was, gelukkig meldden er zich wel een aantal leden aan om bij de boslopen te assisteren, samen met de blijvers van de 
oude ploeg hadden we gelukkig daardoor weer voldoende leden langs de loop om alles in goede banen te leiden. De 
organisatie werd, tot er zich een nieuwe organisator aanmeld, overgenomen door een driemanschap bestaande uit 
Klaas Tillema, Rob van Andel en Cees Stoop, waarmee het doorgaan van de boslopen verzekerd was. De eerste bosloop 
van dit seizoen heeft inmiddels plaatsgevonden op zondag 13 september met een deelname van 62 lopers, helaas voor 
de laatste keer met de sponsors van de bloemen en de prijzen. 
 
Al die tijd meldde er zich ook niemand aan om de redactie van De Dweilpauze over te nemen, tot er zich tijdens  een 
rondje fietsen door Noord-Holland, waarbij alle plaatsen eindigend op –woud werden aangedaan, iemand meldde. 
Tijdens een tussenstop bij De Nadorst in Blokker wilde Gerard Becker na een lichte hint van Hans van Andel er geen 
nee op zeggen en enige tijd later meldde Gerard dat hij het wel wilde proberen, dit tot grote vreugde van het bestuur. 
Het resultaat hiervan is nu het blad wat u thans in handen heeft. Gerard de Groot  en Victor Verschoor, bedankt voor 
jullie inzet en de verrichte werkzaamheden en voor het inwerken van de nieuwe mensen. 
 
Het jeugdschaatsen was tot en met het afgelopen seizoen een project van mensen die min of meer een binding hadden 
met onze vereniging, gesteund door leiders gerekruteerd uit leden van de vereniging en ouders van de schaatsertjes. 
Vanaf dit seizoen is het jeugdschaatsen echter als proef, mede op verzoek van de organisatoren Sonja en Gerjo Elsenaar, 
een onderdeel van de schaatstrainingsgroep, dus naast de jeugdcommissie nu ook een jeugdschaatscommissie. Een en 
ander is besloten tijdens de laatste bestuursvergadering, op de eerstkomende ledenvergadering in mei 2012 zal een en 
ander officieel worden bekrachtigd. In principe verandert er echter verder niets in de manier van organiseren ervan. 
Voor de schaatsers zijn de eerste ijstrainingen gepland op maandag 10 oktober, terwijl er op zaterdag 8 en zondag 9 
oktober tijdens de KNSB-wedstrijduren op de vooravond vrij getraind kan worden op vertoon van het abonnement. 
Daarna kunnen ze snel aan de bak: de eerste clubwedstrijd is al op 23 oktober en daarna naar Heerenveen op 18 
november, terwijl enkele leden van het juryblok al op 15 oktober aan de beurt zijn bij baanselectiewedstrijden. 
De lopers hebben naast onze eigen boslopen op 9 oktober en 13 november  de traditioneel zware maar gezellige 
Zevenheuvelenloop op 20 november te Nijmegen op het programma staan.  
Alle deelnemers bij deze wedstrijden zeer veel succes gewenst. 
  
Tenslotte wens ik iedereen een sportief en snel seizoen toe, waarbij vooral gezondheid en sportvreugde de boventoon 
zullen voeren. 
 
Uw voorzitter, 
 
Cees Stoop 
 
 
 
 

 

Deadlines voor het inleveren van kopij: 
 
1. Maandag  07 november 2011 
2. Maandag  12 december 2011 
3. Maandag  23 januari 2012 
4. Maandag  20 februari 2012 
5. Maandag 19 maart 2012
 
kopij aanleveren op dweilpauze@stgschoorl.nl 
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Fietstochten 2011 
 
Rondje Texel (30-04-2011, ± 145 km) 
 
Om 8:35u vertrekken we met 8 man, de grote afwezige 
was Klaas om ons uit te zwaaien. Via de Oudendijk en 
Vaalderweg verlaten we Schoorl en richting Petten. Bij 
Callantsoog rijden we door het Kooibos om bij Groote 
Keeten het fietspad door het duin te volgen. Willem en Jos 
weten, ondanks dat het steeds harder gaat waaien, de 
gang er goed in te houden. In Huisduinen volgen we de 
binnenkant van de dijk om wat luwer te fietsen. Hier 
nemen Rob en Gerjo de laatste kilometers tot aan de boot 
de kop over. Een kopje koffie met appelpunt en sterke 
verhalen tijdens de overtocht horen bij de traditie. Op 
Texel waait het nog harder, maar Willem en Jos nemen 
gewoon weer resoluut de kop en wij volgen hen zo dicht 
mogelijk om lekker uit de wind te fietsen. We rijden 
nagenoeg de zelfde route als vorig jaar. Op een veerooster 
stoot Jos zijn band en lek, en als je dan toch pech moet 
krijgen dan was dit de ideale plek, windstil en in de zon. 
Eenmaal weer vertrokken kwamen we toch op het fietspad 
van de Koog langs de Slufter naar de vuurtoren. Hier 
neemt Rob de plaats van Willem in naast Jos. Terwijl 
Willem zich laat afzakken komt er een windvlaag die hem 
van de weg af blaast en moet hij even bijten om weer 
aansluiting met de groep te krijgen. Na lekker wat te 
hebben gegeten ging het weer terug naar de boot met 
Willem en Ben voorop. Het eerste stuk ging buitendijks en 
door de zij-storm was het net alsof we gezandstraald 
werden. Gelukkig was het maar een klein stukje en daarna 
gaat het voor de wind en waaien we zo hard terug dat we 
zelfs de “tussenboot” kunnen halen. In Den Helder volgen 
we het fietspad langs de oude verdedigingslinie om via 
Julianadorp en Noorderhaven de vlotbrug bij ’t Zand over 
te steken. Via de Grotesloot gaat het richting Krabbedam 
waar we de dijk op rijden. Bij de Oudewal slaan de 
Warmenhuizers af en de rest verspreid zich in Schoorl.  
Doordat Willem de route zo had aangepast hebben we 
geen last ondervonden van Oranjefeesten. En zoals altijd 
was het erg gezellig. Volgend jaar weer. 
 
Hans van Andel 
 
Dammen en Dijkentocht, (juli 2011, ± 145km) 
 
Met de wind in de rug vertrokken 6 fietsers, vanaf de 
ijsbaan Schoorl richting Alkmaar. 
Ondanks alle voorbereiding een matige opkomst, al besef 
ik wel dat je een regelmatige (race)fietser moet zijn. Maar 
goed, met wat trainingen, het tempo ligt niet te hoog. 
Samen uit en samen thuis, is altijd het motto. Na de 
binnenstad van Alkmaar, stuurt Rob resoluut de ruim 3  
meter beneden NAP gelegen droogmakerij de Schermer in. 
Na de Zuidervaart over het bruggetje van de ringvaart 
richting Driehuis, Groot-Schermer. Via de smalle straten  

 
 
van Graft-de Rijp, de in 1612 drooggemalen Beemster in. 
De Beemster is in tegenstelling tot de ander 17e Eeuwse 
droogmakerijen geheel omgeven door bomen. Net voor 
Purmerend vervolgen we onze tocht naar Kwadijk, Edam, 
Volendam, Monnickendam; 60km. Aan de haven worden 
de laatste nieuwtjes onder het genot van koffie en gebak 
uitgewisseld. Vanaf het slingerende, smalle fietspad van 
de voormalige Waterlandse Zeedijk hebben we vervolgens 
een fraai uitzicht op het eiland Marken. Het blijft opletten, 
want er is druk verkeer op dit gedeelte.  
 
Bij Uitdam naar beneden een laag gelegen veengebied in, 
met uitzicht over plassen en meren. Wat te denken dat het 
maaiveld gedurende de vroege middeleeuwen enkele 
meters hoger moet hebben gelegen. Door ontwatering en 
ontginning is het veen ingeklonken en dus de oppervlakte 
gedaald. Enkel door het waterpeil constant hoog te 
houden blijft de situatie tot op heden stabiel. Het land is 
dan ook enkel geschikt als weiland. In de verte worden de 
contouren van de verstedelijking steeds beter zichtbaar. 
Wij rijden Durgerdam binnen. Veel houten gevels, de 
stokrozen steken stemmig af tegen het vele grijs. Opletten 
Piet; het tempo ligt vrij hoog, een opslaande autodeur kan 
gemakkelijk de weg blokkeren! De weg slingert zich 
verder, links watersport en in de verte het opgespoten 
land van IJburg. Hoe anders moet dit gedeelte eruit 
hebben gezien tot aan de afsluiting van de voormalige 
Zuiderzee. Dit is de dijk, die gedurende vele eeuwen de 
mens heeft moeten beschermen tegen het oprukkende 
water. Het meest zuidoostelijke punt van onze fietstocht 
hebben we inmiddels bereikt en buigen af richting 
Landsmeer, Oostzaan, Zaandam. We fietsen verder door 
een lommerrijk gebied van Amsterdam. Langs het fietspad 
van de A-10 bij Oostzaan wordt gestopt om enkele 
broodjes te nuttigen. Wij willen de “hongerklop” voor zijn. 
Langs de zuidkant van Zaandam gaat het vervolgens 
verder naar Nauerna. Vandaar begint de wind tegen een 
belangrijke rol te spelen, wanneer we in noordwestelijke 
richting afbuigen over de slingerde zeedijk. De gebroeders 
van Andel houden ons goed uit de wind. In Assendelft 
nemen we nog een drankje om vervolgens langs Busch en 
Dam op te stomen naar Uitgeest. Links en rechts restanten 
van de oude verdedingslinie rond Amsterdam, al 
slingerend door het stroomgebied van de voormalige 
veenrivier, de Crommenije. De stevige tegenwind begint 
bij Jos zijn tol te eisen, hij moet even passen en Ruud 
neemt zijn positie in. Via Uitgeest en Dorregeest gaat het 
verder langs de westkant van Limmen, een voormalige 
strandrug, onderdeel van de strandwal Limmen, Heiloo en 
Alkmaar. Met de wind nu pal op kop fietsen we over de 
oude zanddijk, een verbinding in de strandvlakte tussen 
Limmen en Egmond. De vorming van dit landschap  
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Fietstochten 2011 (vervolg) 
 
speelde zich grotendeels al af vanaf ongeveer 1500 jaar  
water bij stormen eerst vanaf het zuiden en later vanaf het 
noorden(de Rekere) vrij kon binnenstromen. Vandaar de 
behoefte een middeleeuwse dam aan te leggen, onder 
aanvoering van de monniken van de abdij van Egmond. 
Rob heeft intussen zijn koppositie weer ingenomen en 
gezamenlijk koersen we verder langs de Egmonden en 
over slingerende dijkjes richting Alkmaar. Daar doet zich 
een ongelukje voor, waar onze nestor de dupe van is. Het 
valt mee, maar toch wat schaafwonden en een gehavende 
“Wever”outfit! Gelukkig kunnen we verder met Jos en 
Gerard vooraan in de groep. Via Alkmaar langs het 
Noord-Hollands Kanaal(ligt grotendeels in het 
stroomgebied van de voormalige veenrivier de Rekere), 
naar Schoorldam door de Grebpolder(een van de eerste 
droogmakerijen in het Geestmerambacht). We nemen in 
de groep afscheid. Het was een goed georganiseerde 
fietsdag, met speciale dank aan Rob van Andel.  
Nog wat gegevens; afstand 154 km, windkracht 4/5 NW, 
gem.snelheid 26,3 km. Deelnemers: Hans, Rob en Jos van 
Andel, Ruud Wegman, Gerard Becker en Piet Mosch.  
     
Piet Mosch                                                                                  
 
Bostocht (03-09-2011, ± 148 km) 
 
Na weken van regen en harde wind, eindelijk een mooie 
dag om te fietsen. Om half negen gaan we met zijn achten 
richting Schoorldam, waar we al slingerend tussen de 
hopen paardenstront door de nieuwe fietstunnel rijden. 
Rob en Jos rijden voorop want zij weten de route en 
houden de rest uit de wind. In een goed te volgen strak 
temporichting Oudkarspel om via ’t Verlaat in Hoogwoud 
te komen. Vandaar gaat het richting Aartswoud en begint 
Peter zich af te vragen of de plaatsnamen die eindigen op –
woud iets met de bostocht hebben te maken. Als we de A7  
 
 
 

 
 
oversteken en via een lus door Oostwoud richting 
Midwoud rijden weet hij het zeker. Hierna gaat de route 
verder richting Nibbixwoud om dan via Hauwert en 
Westwoud in Blokker uit te komen, waar de eerste koffie 
stop wordt gehouden op het terras van “De Nadorst”. 
Tijdens de koffie met appelpunt bieden Piet en Gerard 
zich spontaan aan om eventueel wat hand- en 
spandiensten voor de vereniging te doen. Via Hoorn en 
langs het IJsselmeer voert de route ons naar Schardam, om 
via Beets, Oosthuizen en Middelie naar Kwadijk, waar we 
dwars doorheen rijden. Hier begint Cees wat te mopperen 
op het slechte wegdek, maar dit zijn nu eenmaal nog 
ouderwetse straatsteentjes. Langs het Noord-Hollands 
kanaal gaat het verder tot aan Westgrafdijk, hier bleek de 
wind in plaats van naar het zuiden juist meer naar het 
noorden te zijn gedraaid, waardoor we weer tegenwind 
hadden. In Driehuizen wordt voor de tweede maal 
opgestoken bij “Café de Vriendschap”. Na wat eten en 
drinken vervolgen we de weg naar Zuid-Schermer en de 
Omval om via de Boekelermeer in het enige bos op de 
route (Heilooër bos) uit te komen. Vanaf Heiloo gaat het 
door de polder richting Egmond a/d Hoef verder door de 
polder naar ’t Woud. Via de Voert komen we uit in Bergen 
om via een extra lusje over de Wilhelminalaan om Peter 
thuis te brengen. Deze maakt toch liever de route af dus 
vervolge we met z’n allen de route via de Schapenlaan en 
de Omloop naar Schoorl. Hier gaan Rob, Cees, Ruud en 
Peter nog even naar de voet van het klimduin om te kijken 
bij de Schoorlse verenigingsdag waar ook de STG is 
vertegenwoordigd. Jos, Piet Gerard en ik gaan richting 
Schoorldam waar bij de Rekere onze wegen zich scheiden 
en iedereen weer naar huis gaan. 
 
Het was een mooie afsluiting van het fietsseizoen van deze 
zomer en hopelijk vinden deze volgend jaar een mooi 
vervolg. 
 
Hans van Andel 
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STG Fietstrainingsweekend Sauerland 2011 
 

Op donderdag 16 juni om 6.00 stapten we in de auto. 
Het was dus vroeg uit de veren om op tijd aan te komen 
in Alt Astenberg, vlakbij Winterberg. De groep bestond 
uit 16 personen (Dennis van Dok, Jan Nagelhout, Frank 
Smit, Rob van Andel, Rob Kemper, Gerard Becker, Jan 
en Margje Hoogeboom, Ad en Anneke den Ouden, 
Ruud en Anita Wegman, Willem en Truus de Maaré, 
Maarten en Gerjo Elsenaar) Volgens Willem’s planning 
werden we zo rond 12.00 verwacht in De Gasterei 
(www.degasterei.de) om in de middag de eerste 
kilometers te kunnen maken. Onderweg ontmoeten we 
elkaar voor een koffie in de Raststätte Hünxe.  
 
Aangekomen op ons overnachtingsadres werden we 
heel hartelijk ontvangen door Harry en Anne-Mieke. 
Een Nederlands stel wat het hotel runde. Anne-Mieke 
regelt alles rondom de planning en het huis en Harry 
verzorgt de keuken. Wanneer Harry klaar is met 
werken schuift hij ongedwongen aan voor een praatje. 
De gasterei heeft een gezellige sfeer. Een aanrader. 
Iedereen kreeg een kaartje met daarop Willem’s 
telefoonnummer en het adres van de Gasterei voor 
noodgevallen. 
Zoals gezegd gingen we ’s middags de eerste route 
fietsen van zo’n 45 km. Een mooie route door het 
prachtig beboste Sauerland om alvast aan de 
hoogteverschillen te wennen. Maar dat gold niet voor 
Maarten. Maarten begon met materiaalpech. Woensdag 
avond voor vertrek had hij een laatste training gedaan 
waarbij hij 2 bladboutjes van zijn voorblad was 
verloren. Gevolg een afgebroken voorblad. Er was wel 
een reserve tandwiel voorhanden maar geen 
bladboutjes. Nergens in Winterberg campa-bladboutjes 
te bekennen. Alles Shimano. Ook in Willems voorrraad 
niets bruikbaars. Je moet dan toch wat dus is Maarten 
naar Duitslands grootste wielerzaak Roseversand 
gereden. Ook daar niet geslaagd. Gelukkig bood Harry 
aan om op zijn eigen racefiets te rijden. Zo kon Maarten 
toch nog fietsen. 
 
Vrijdag stond er een mooie route gepland op Willem’s 
GPS die door het Naturpark Rothaargebirge voerde. 
Het was een zonnige dag. In een tempo wat iedereen 
aankon beklommen we de heuvels een daalden we 
weer naar de dorpjes met de vakwerkhuizen. Prachtig 
en gezellig. Voor het opsteken vormden we een potje 
zodat het afrekenen lekker vlotjes verliep. Het opsteken 
deden we op het terras van een conditorei. Dus dat was 
prima. De route voerde over de Lange Wiese. Een 
pittige klim van wel 5 kilometer. Niet erg steil maar de 

lengte maakte het tot een mooie helling. Hier werden 
de nodige onderlinge duels uitgevochten. Elkaar 
proberen uit het wiel te rijden om daarna weer terug te 
komen. Heerlijke funsport. Opsteken deden we 
vandaag in een Italiaans restaurant: Cappicino ipv 
deutsche Kaffee. We reden o.a. door de plaatsen, 
Siedlinghausen, Bödefeld, Bad Fredebourg en 
Winterberg. Bij thuiskomst hadden we ongeveer 100km 
op te teller. Na het avondeten gingen we wat lezen, wat 
kaarten of luisteren naar Ruud. 
 
Zaterdag begon wat minder omdat de regen steeds 
aanhield en daarom vertrokken we wat later toen het 
droog werd. We besloten niet de geplande lange route 
langs de Diemelsee te rijden maar de kortere route die 
langs de Hennesee liep, een heel andere kant op. Dat 
bleek een mooi alternatief, wel een pittige met heel wat 
lastige klimmetjes. Halverwege staken we op in 
Meschede, precies op de helft. Daarna belandden we op 
een prachtig fietspad dat langs het meer loopt. Hier 
kregen we nog 1 keer een flinke bui maar met even 
schuilen en de regenjacks aan stelde dat niet zoveel 
voor. Na het meer reden we weer huiswaarts. Op de 
hellingen verderop daagden Frank, Rob en Ruud elkaar 
uit door voluit bergop te sprinten. Wie geen zin had in 
die power, fietste in eigen tempo omhoog om ook 
voldaan te top te halen. Wanneer iedereen weer op 
adem was en wat bijgegeten had begon de afdaling. 
Omdat de route dus een andere was dan gepland, 
hadden Willem en Gerjo de verassing niet kunnen 
uitvoeren. Op het “geheime” programma stond een 
klimtijdrit van 1.5 km gepland naar de top van de 
Bollerberg in de plaats Hesborn. De stopwatches 
konden jammergenoeg in de rugzak blijven. ‘s Avonds 
na het eten werd de gebruikelijke vraag gesteld: “wie 
organiseert het 25-jarig jubileum van 2012?”. Frank Smit 
en Rob van Andel meldden zich aan.  
 
Op Zondag weer bijtijds op om lekker uit te fietsen. 
Niet dus want er viel weer te veel regen. En aangezien 
we tevreden waren over de afgelopen dagen besloten 
we het fietsen te laten voor wat het was en stapte we in 
de auto om huiswaarts te gaan. Met een hartelijk tot 
ziens werden we uitgezwaaid door Harry en Anne-
Mieke. Tot ziens wellicht.  
Het zal benieuwen wat Frank en Rob er in 2012 van 
zullen maken. 
 
Willem en Gerjo 
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          Looppagina 
 
 
 
 
 
De Looppagina gaat z’n tweede levensjaar in. En óf er is 
gelopen de afgelopen zomer! Spoorbuurtloop, de Dam tot 
Dam, de Brijderloop, de halve marathon van Texel, 
enzovoort! 
En deze maand de rubriek “Jeske’s loopavonturen”, want 
ze is verreweg de loopster met de meeste 
wedstrijdkilometers. 
 
Jouw verhaal op deze pagina: stuur je kopij naar 
jos_wever@hotmail.com 
 
Trainerswissel 
Half oktober (de 12e) is de traditionele trainerswissel op de 
woensdagavond. We gaan het winterseizoen in. Rob van 
Andel neemt dan het stokje van de woensdagtraining over 
van Jan Berkhout. De start van de training is uiteraard 
gewoon om 19.00 uur bij de ‘ijsbaan’ in Schoorl. 
Ook dit jaar wordt weer twee keer een training verzorgd 
op de baan van AV Nova in Warmenhuizen/Tuitjenhorn: 
Woensdag 16 november vanaf 19.00 uur 
Woensdag 1 februari van 19:00 uur 
 
Zeven heuvelenloop 
Zondag 20 november is het weer zover: de Zeven 
Heuvelenloop te Nijmegen. Jaarlijks gaan we met taart de 
trein in om rechtstreeks naar het grote hardloopevent af te 
reizen. In de trein is het al gezellig en dat blijft het de 
gehele dag – tot zelfs de terugreis waar menig pepernoot 
de trein is doorgegooid. En dan hebben we de borrel en 
het etentje in Nijmegen nog niet eens besproken… 
Dus: heb je je nog niet opgegeven en/of twijfel je nog? Niet 
langer doen, want op zevenheuvelenloop.nl kan je je nog 
inschrijven! 
 
De eerste bosloop door Dick Ernste 
De kwart marathon door de Schoorlse Duinen is zondag 
gewonnen door Bob Bruschke uit Egmond in 43.15 
minuten.  Bij de dames was de Bovenkarspelse Esther 
Veldhuis de snelste. Mike Wever uit Tuitjenhorn won bij 
de heren 4 km. Met 18.28 finishte hij net voor de snelste 
dame, Jeske Hoogenboom uit Groet. 
 
De Boslopen worden georganiseerd door een grote groep 
vrijwilligers van de Schaatstrainingsgroep Schoorl. Op 9 
oktober, 13 november en 11 december 2011 zijn de 
volgende lopen, steeds om 10.30 uur. Inschrijven en start 
onderaan het Klimduin bij Grandcafé GNAP. 

Uitslagen leden 

1/4e marathon heren 
Jos Wever   44.58 
Rob van Andel                47.28 
Michiel Beeldman  50.39 
Dick Ernste   53.31 
Jos Hoogeboom                59.56 
Henk Visser   59.57 

1/4e marathon dames 
Maddy Pauptit                60.33 
Nicolien Broersen  65.10 
Anita Wever   66.03 
Hermieke Veldman  66.31 

4 km heren 
Mike Wever   18.28 
Arne Admiraal   22.14 

4 km dames 
Jeske Hoogeboom  18.53 

Dam tot damloop 2011 door Jos Wever 

De dam tot damloop 2011… onweer en regen? Maar 
niet voor de lopers die via AH liepen. Sander Kager 
had het allemaal fantastisch geregeld, zelfs het weer! 
Om twee uur, gekleed in de huismerkvuilniszak over 
de sponsorkleding heen, stonden we met een grote 
groep klaar om van start te gaan… droog! Op wat 
druppels rond het 6 km-punt na bleef het ook gewoon 
de gehele loop droog. En zoals altijd was de sfeer top! 
Zigzaggend door de lopersmassa heen kwam ik rond 
het 12 km-punt een jongen tegen die me wat opjoeg. Ik 
kon op mijn beurt wat terugdoen en zo liepen we de 10 
Engelse mijl vol… in een nieuw PR! Voor het eerst 
onder de 1.04.00! Zeer tevreden en met een voldaan 
gevoel liep ik in het zonnetje door het prachtige nieuwe 
centrum van Zaandam richting de trein… 
 
Jeske wint Rondje Bergen 
Jeske heeft zondag 2 oktober de 5 km bij de dames het 
‘rondje bergen’ gewonnen in een tijd van 23.19 
minuten. 
Het was mooi weer, een zwaar parcours door mul zand 
en warmte, maar wel erg leuk. Titel geprolongeerd dus. 
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Foto’s zomer 2011 
Foto’s zijn gemaakt door Marieke Stoop. 
 

 
Sjoerd geconcentreerd tijdens behendigheidstraining 
 

 
Chayenne in actie op de schaatsplank 
 

 
Hangen in de elastieken 
 
Slijpclinic 
Op vrijdag 14 oktober wordt er door Frikke Norg, van 
Norg Sport, een slijpclinic gegeven in onze kantine aan 
de Laanweg. Aanvang is om 19u30, iedereen is 
welkom, óók voor ouders kan het erg nuttig zijn. 
 
Voor de jeugd heeft Norg Sport een leaseplan, nieuw 
dit jaar in het assortiment van het leaseplan zijn de  
klapschaatsen (maten 34 t/m 42). Zie voor meer 
informatie www.norgsport.nl 

Schaatskamp 
Het schaatskamp staat ook weer op de kalender! Van 
28-30 oktober gaan we weer op pad met alle pupillen 
en junioren van de STG. Bestemming dit jaar is het 
noorden van het land. We zullen verblijven in 
groepsaccommodatie De Schaapskooi op park 
Witterzomer, nabij Assen. De leiding zal bestaan uit 
Jolanda Grimbergen, Bernadette Ramaker, Bas 
Elsenaar, Joop van Dok, Cees Stoop, Dennis van Dok, 
Ivo Stoop en Jonas Konijnenberg. 
 
Natuurlijk staat het schaatsen centraal tijdens dit 
weekend, maar vooral in combinatie met plezier! 
Uiteraard wordt er ook dit jaar weer tijd vrij gemaakt 
voor huiswerk. Het weekend wordt zo georganiseerd 
dat alle jeugdleden mee kunnen, van pupillen E – 
junioren A. 
 
Schaatskalender 
Oktober 2010 
8 okt Winter Kick Off – ijsbaan open 
9 okt 2e bosloop  
10 okt 1e ijstraining 
14 okt slijpclinic 19:30u 
23 okt 1e clubwedstrijd 18:00 – 21:00 
28-30 okt schaatsweekend 
 
November 2010 
18 nov Recordwedstrijd Thialf 16:00 – 17:30 
19 nov 2e clubwedstrijd 18:45 – 23:00 
26 nov 3km wedstrijd 20:45 – 23:30 
 
Verjaardagskalender 
Oktober 2010 
4 okt Britt Klok 
12 okt Bernadette Ramaker 
29 okt Doris Konijnenberg 
31 okt Daniël Ernste 
 
November 2010 
11 nov Steef Kamper 
15 nov Sanne Koopman 
19 nov Mike Wever 
29 nov Tessa Duivenvoorden 
30 nov Jeske Hoogeboom 
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Clubkampioenschappen 
 
De clubkampioenschappen zijn als volgt geregeld: 
Onderstaande afstanden worden per categorie verreden in een schema, waarvan de data door de wedstrijdsecretaris 
worden vastgesteld. Dit schema is afhankelijk van de aan ons toegewezen wedstrijduren en zal zo snel mogelijk bekend 
worden gemaakt. Vervolgens wordt hierover een klassement opgesteld. 
 
Overzicht per categorie: 
Pupillen C t/m F Dames  100 m  300 m  300 m  500 m 
Pupillen C t/m F Heren  100 m  300 m  300 m  500 m 
Pupillen A – B Dames  100 m  300 m  500 m  700 m 
Pupillen A – B Heren  100 m  300 m  500 m  700 m 
Junioren C Dames  500 m  500 m 1000 m 1000 m 
Junioren C Heren  500 m  500 m 1000 m 1500 m 
Junioren B Dames  500 m  500 m 1000 m 1500 m 
Junioren B Heren  500 m  500 m 1000 m 1500 m 
Junioren A Dames  500 m  500 m   1000 m 1500 m 
Junioren A Heren  500 m 1000 m 1500 m 3000 m 
Neo-senioren Dames  500 m  500 m 1000 m 1500 m 
Neo-senioren Heren  500 m 1000 m 1500 m 3000 m 
Senioren Dames  500 m  500 m 1000 m 1500 m 
Senioren Heren  500 m 1000 m 1500 m 3000 m 
Veteranen Dames  500 m   500 m 1000 m 1500 m 
Veteranen Heren  500 m  1000 m 1500 m 3000 m 
 
Wanneer welke afstanden? 
De wedstrijdsecretaris bepaald wie er wanneer en welke afstanden rijdt. Hierbij moet hij rekening houden met de in 
deze volgorde genoemde punten: 
1.  Indeling van het clubkampioenschap. 
2.  Het aantal deelnemers en de beschikbare ijstijd. 
3.  Dat er per categorie dezelfde afstand in hetzelfde wedstrijduur gereden moet worden. 
 
Aanmelden voor het clubkampioenschap 
Hieronder staat vermeld hoe je je kunt aanmelden voor de wedstrijden die worden verreden voor het 
clubkampioenschap. 
 
 
Clubwedstrijden 
 
 Datum Tijdstip Opgeven bij Joop van Dok: op ijsbaan of via email: 

jc.vandok@quicknet.nl 
1 zondag 23 oktober 2011 18.00-21.00 uiterlijk dinsdag 18 oktober 2011 
2 zaterdag 19 november 2011 18.45-23.00 uiterlijk dinsdag 15 november 2011 
3 zaterdag 10 december 2011 20.45-23.30 uiterlijk dinsdag 06 december 2011 
4 zondag 22 januari 2012 18.00-21.30 uiterlijk dinsdag 17 januari 2012 
5 zaterdag 18 februari 2012 20.45-23.30 uiterlijk dinsdag 14 februari 2012 
6 zaterdag 10 maart 2012 20.45-23.30 uiterlijk dinsdag 06 maart 2012 
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Groepsindeling seizoen 2011-2012 
 
A01  Maandag 17:15 - 18:25 
 
Albert Veenstra & Bas Elsenaar Joop van Dok Wim Zwaan 
 
Sanne Koopman Floris de Vries Anita Wever - Pielaet 
Myrthe van Dok Ron Wijker Hermieke Veldman 
Heleen Bos Sjoerd Befort Erik Kaandorp 
Hannah Ernste Mirte Bos Maddie Pauptit 
Ileen Sippens Groenewegen Chayenne Kager Rob Kemper 
Zoe van Wonderen Tim Duivenvoorden Anja Tillema - Walker 
Tessa Duivenvoorden Arne Admiraal Gerjo Elsenaar 
Britt Klok Daniël Ernste Ad den Ouden 
Roos Hoekman Sjoerd de Vries Gosse Wijma 
Zita den Das Bonnie Berkeveld Simon Bakker 
Laura Duivenvoorden Majsa Storbeck Jan Braas 
Casijn Schröder Jolanda Grimbergen Gerard van der Oord 
Jip van den Boogaard Peter Admiraal 
Mike Wever 
 
 
A02  Maandag 18:40 - 19:50  A04  Donderdag 18:20 - 19:30 
 
Joop van Dok & Bas Elsenaar Wim Zwaan Joop van Dok & Bas Elsenaar 
 
Julia Faber Sander de Moel Floris de Vries 
Jeske Hoogeboom Joris Meijer Chayenne Kager 
Kevin Kager Ton Bruin Tim Duivenvoorden 
Doris Konijnenberg Jos van Andel Arne Admiraal 
Tycho Storbeck Frank Smit Daniël Ernste 
 
Jurjen Faber Hans Tesselaar Sjoerd de Vries 
Bernadette Ramaker Kees Braas Julia Faber 
Maarten Elsenaar Heijo Scharff Jeske Hoogeboom 
Meike Hoogeboom Kees Blankendaal Kevin Kager 
Jasper Baan Louis de Moel Jurjen Faber 
Dennis van Dok Albert Veenstra Bernadette Ramaker 
Fred Louter Gerard Dekker Meike Hoogeboom 
 Jan Karsten Victor Verschoor 
 Hans van Andel Jolanda Grimbergen 
  Fred Louter 
  Peter Admiraal 
  Ad den Ouden 
  Simon Bakker 
 
 
A03  Maandag 20:05 - 21:15 CF  Dinsdag 17:00 - 18:15  
 
Jeroen Dekker  Jeske Hoogeboom 
 Bernadette Ramaker 
 Jolanda Grimbergen 
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Recordwedstrijden in Thialf, Heerenveen 
 
Op vrijdag 18 november a.s. huurt de STG Schoorl samen met de STG Bergen de THIALF-ijsbaan te Heerenveen af voor 
het rijden van recordwedstrijden. Deze wedstrijden beginnen om 16.00 uur en eindigen om 17.30 uur. Dus hebben we 
anderhalf uur de tijd om persoonlijke records of zelfs wel clubrecords te rijden. Hoewel de te rijden afstanden afhangen 
van het aantal deelnemers kan iedereen zijn of haar te rijden favoriete afstanden aan  mij opgeven. 
 
De kosten bedragen 22 euro per persoon en voor pupillen die geen 1000 meter rijden 17 euro per persoon. 
Het is raadzaam je voor deze wedstrijden zo spoedig mogelijk op te geven, en wel  bij Cees Stoop,  
per telefoon:  0226-318217, per internet: ceestoop@hotmail.com en af en toe is hij ook op de ijsbaan te vinden, dus daar 
ook mondeling. 
 
Voor de volledigheid: op donderdag 26 januari 2012 gaan we er nogmaals heen, dan huren we het ijs van 11.00 uur tot 
13.00 uur. 
 
Cees Stoop 
 

 

 

Wat doet het weer? 
 
Bijgaand de weersvoorspelling voor de eerste helft van de komende winter door Rogé Haan uit Oosthuizen, schrijver 
van de Weerskronieken. 
  
Maandverwachtingen: 
Winter 2012  een koude winter, waarin het erom kan gaan spannen of de Elfstedentocht zal doorgaan. 

 
December 2011 Begin december nog wel enige vorst, maar geen witte kerst en vooral een zacht uiteinde. In deze 

maand kan het wel geregeld flink waaien en/of stormen. 
 

Herfst 2011 Gemiddeld droog en zacht. 
 

November 2011 De slachtmaand verloopt lange tijd zacht en daarbij vanaf Sint Maarten (11-11-11) wisselvallig.  
Deze afkoelende buien leiden een flink koud uiteinde in. 
 

Oktober 2011 Zacht, zonnig en droog, kortom wat wens je nog meer! 
 

 
 
 
Te huur gevraagd 
 
Woonruimte in Schoorl of Groet met toestemming voor permanente bewoning. 
Nadere info bij Frank Smit op 0622891334.  
 
 
 
 
 

Wij wensen jullie een goede start voor het nieuwe seizoen 
 
 
 


