
 

Meer hiernaast! 

Knallen op 60 x 30 met 

Van der Woude Schaats Skeeler 

Sport 

 
Shorttrack is spectaculair. Je hebt er wel  
speciale schaatsen en speciale kleding voor 
nodig. Shorttrack Hoorn heeft een pracht 
afspraak gemaakt met Van der Woude 
Schaats Skeeler Sport, gevestigd op IJsbaan 
‘De Westfries’ in Hoorn. 
 
De huur van shorttrack materiaal is E15,-  
per keer (incl. schaatsen, helm en snij-vaste 
bescherming). 
 
Voor E150,- kunnen kinderen schaatsen 
‘leasen’ voor een heel seizoen (excl. borg). 
 
Bij aankoop van een set shorttrack 
      schaatsen wordt de eventuele huur  
          van E15,- per keer, verrekend. 
 

 

Beste 
schaatsliefhebber,  

Binnenkort maak je je keuze  

voor het volgende schaatsseizoen.  

Goed nieuws: in Hoorn kun je 

aankomend schaatsseizoen  
ook kiezen voor shorttrack.  

   Shorttrackseizoen 2015 – 2016 
 

Informatiebulletin 
     Uitgave: Shorttrack Commissie Hoorn                                   juni 2015 

Uitgave Shorttrackcommie Hoorn onderdeel van de Baancomise 

Hoorn 

Wat in het seizoen 14/15 begon als een experiment,  

wordt m.i.v. september a.s. definitief. Naast de 

keuze voor marathon -, langebaanschaatsen, 

kunstrijden of ijshockey is er aankomend 

schaatsseizoen in Hoorn de mogelijkheid om te 

kiezen voor shorttrack.  

De eerder ontwikkelde plannen voor de introductie 

in Hoorn van dit spectaculaire onderdeel van de 

schaatssport zijn vanaf februari jl. door een groep 

enthousiaste liefhebbers uitgetest. Zo is de baan         

inmiddels t.b.v. de veiligheid voorzien van  

                         schuimmatten. Bovendien wordt er                

.                        getraind o.l.v. bevoegde trainers. 
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Ronald Goud is al vele jaren  
een bekend gezicht in de 
shorttrack wereld. Hij is de 
enthousiaste trainer  van 
Shorttrack Alkmaar. 
Ronald was in februari  jl. direct bereid om 
ook de trainingen in Hoorn te gaan 
verzorgen. 
 

 

 

Wilma Boomstra trainde in de USA de 
wereldtop shorttrack. Zo beleidde ze 
J.R. Celski in Vancouver naar Olympisch 
goud. Na 30 jaar woont ze weer   
in Nederland . Inmiddels 
geeft ze o.a. trainingen 
in Hoorn samen met 
Olympiër Niels Kerstholt. 
 
 
 
 
Wouter van Evelingen en Sven Conijn  zijn 
jonge trainers in opleiding die assisteren bij 
de trainingen in Hoorn.

 

Voor wie?  

Bij Shorttrack Hoorn kan iedereen terecht, dus jong en oud, 

die interesse heeft in spektakel, snelheid en afwisseling. 

Iedereen krijgt van de trainers de nodige aandacht. Niet alleen 

de meer gevorderde mannen en vrouwen van het dartele 

bochtenwerk, maar ook starters. Gezelligheid en 

samenwerking zijn belangrijk. Het is gebruikelijk dat bij het 

begin van de training iedereen helpt bij het plaatsen van de 

veiligheidsmatten. Vanzelfsprekend wordt er ook gezamenlijk 

opgeruimd. 

Voor meer info: 
Shorttrack Hoorn 

Jan Lakeman, M.: 0611915986  

Erik Kieftenburg, M.: 0637323128 

E.: shorttrackhoorn@gmail.com 

 

Van der Woude Schaats Skeeler Sport 

IJsbaan De Westfries, Hoorn, T.: 0229 – 275 758, 

E.: info@vanderwoudehoorn.nl 

www.vanderwoudehoorn.nl  

 

 
(wijzigingen  voorbehouden) 

 

Trainingstijden  

De trainingstijden van shorttrack Hoorn op IJsbaan de 

Westfries zijn: dinsdagavond van 20.00 - 21.15 u. en 

vrijdagavond van 18.00 u - 19.15 u. 

Afstemming Hoorn / Alkmaar 

Shorttrack Hoorn en shorttrack Alkmaar hebben de 

trainingsuren op elkaar afgestemd. In Hoorn wordt op 

dinsdag- en vrijdagavond getraind. Shorttrack Vereniging 

Alkmaar traint op de maandag- en woensdagavond. Dit 

betekent dat er geen overlap is tussen Hoorn en Alkmaar. 

Deze spreiding van trainingsuren biedt shorttrackers hierdoor 

mogelijkheden om flexibel zijn/haar trainingstijden of 

trainingsprogramma te kiezen.  

 

Wat kost het?  

Eén avond trainen per week kost per seizoen E199,-.  

Wie twee avonden per week wil shorttracken, betaalt E350,- 

Flexibel trainen kost E12,50 per keer en is in verhouding  

flink duurder. 

 

  

 

 Ronald Goud 

             Trainers 

 Wilma Boomstra 

 Wouter van Evelingen  

 & Sven Conijn 

http://www.vanderwoudehoorn.nl/


 

 

 

Shorttrack Hoorn in het nieuws 
 
De afgelopen week, zaterdag 27 juni, besteedde Vincent Schot, sportverslaggever van het Noordhollands 

Dagblad, uitgebreid aandacht aan Shorttrack Hoorn. Hieronder staat een afdruk van het artikel. 


