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C-selectie Hoorn 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016  

 
De maand februari is in volle gang, het einde van het schaatsseizoen komt daarmee       
langzaam maar zeker in zicht. Hoog tijd om u weer even op de hoogte te stellen van onze 
prestaties de afgelopen periode. Hieronder een kort overzicht: 
 

 Begin januari hebben een aantal van ons zich ook op marathongebied bewezen, tijdens 
de massastart in Hoorn. Fleur (eerste), Ria (tweede) en Bram (derde) wisten een   
prachtige podiumplek te bemachtigen.  

 

 Iets later die maand vond de regioselectie supersprint plaats. Raoul heeft zich tijdens 
deze wedstrijd direct weten te plaatsen voor het NK supersprint in Den Haag. De        
andere drie aanwezige rijders; Merel, Bram en Esmee zijn knap in de top tien geëindigd.  

 

 Vlak daarna vertrokken Fleur en Ria voor de         
Alternatieve Elfstedentocht naar de Weissensee in 
Oostenrijk. De bewuste 200 km legden zij af in 
slechts acht uur en 22 seconden! 

 

 Diezelfde dag plaatse Merel zich, met maar liefst 
twee persoonlijk records, voor het NK allround in 
Alkmaar. 

 

 Eind januari stonden Raoul en Bram aan de start van 
het NK supersprint in Den Haag. Zij reden daar twee 
keer een 100 meter en twee keer een 300 meter.   
Raoul eindigde als vijfde, Bram als zeventiende.   Esmee en Merel waren die dag reserve.  

 

 In de tussentijd zijn Merel en Stefan clubkampioen van STG Purmerend geworden! Zij 
reden hierbij drie afstanden op één avond. Ook Lars en Loraine hebben tijdens dit  
kampioenschap mooie tijden neergezet. 

 
En dan het moment waar zo lang naartoe is geleefd,  
aanstaande zaterdag is het eindelijk zover:  
 
HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ALLROUND!  
 
Raoul en Merel zullen hier aan de start staan.                
De wedstrijd wordt verreden in de Meent in Alkmaar,  
wij nodigen u langs deze weg van harte uit om hen aan 
te komen moedigen. 
 
Sportieve groetjes van de C-selectie Hoorn 2015/2016 



   

Wedstrijdkalender 

14-2-2016:      NK junioren in Alkmaar 

26/27-2-2016:     Vikingrace in Heerenveen 

27-2-2016:        Gewestelijke C-wedstrijd in Amsterdam 

28-2-2016, 17:30 uur:  Baanselectiewedstrijd in Hoorn 

10-3-2016, 17:45 uur:  Schaatsclinic voor de sponsors 

13-3-2016:     Talentendag in Utrecht 

13-3-2016, 18:00 uur: Baanselectiewedstrijd in Alkmaar 
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