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Juniorenkamp  

2017 
6-7-8 Januari 

Info volgt op de website en 

via de trainers!  

 

GEEN TRAININGEN: 

Do middag 22 december 

Ma avond 26 december 

Do middag 29 december 

Do middag 5 januari 

21 december is het zover. 36 rijders  van 
STG Koggenland hebben zich 
ingeschreven en de overige plaatsen zijn 
aangevuld met gastrijders.  
 
Er is nog 1 plaats vrij op de 100-300-300, 
dus mocht je nog interesse hebben? Meldt 
je dan uiterlijk zondag 18 december aan 
en maak de deelnamekosten van € 21,50 
zo snel mogelijk over. 
 
Wij wensen alle rijders alvast hele snelle 
tijden toe en een hele mooie wedstrijd! 
 
Kan je niet op 21 december, of ben je te 
laat voor inschrijven? Niet getreurd, 
zaterdag 11 maart sluiten we in Thialf het 
seizoen af en zullen dan meer ijstijd 
beschikbaar hebben.  
 

Clubwedstrijden Heerenveen 

 

Extra trainingen in vakanties 

Ook dit seizoen worden er 
weer extra trainingen 
gehouden in de 
Kerstvakantie. 
 

7:45 – 8:45 
v.a. 7:30 inlopen 

 

Een uitstekende gelegenheid om familie, 
vrienden en kennissen mee te nemen en 
nog even PR’s te rijden en/of YF te 
behalen. 
 
Meer info volgt t.z.t. 

Trainingsdata: 
 

Dinsdag 27 december 
Donderdag 29 december 

Dinsdag 3 januari 
Donderdag 5 januari 

 
Kosten geen! 
 

Laat even aan je trainer 
weten of je hierbij aanwezig 
bent. Zo kan een passend 
rooster worden gemaakt 
voor de inzet van trainers. 
 
Maandag 26 december is 

er geen reguliere training! 

Actueel nieuws  

op onze website! 

Ga naar: 

www.stgkoggenland.nl 

 

Behendigheidstrainingen 
Inmiddels hebben we 2 
trainingen er op zitten, 
maandagen op de 30x60 
baan.  
 
Er zullen er volgens 
planning nog 2 volgen: 
 

23 januari 
20 februari 

 
Mogelijk dat de laatste 
training wordt omgezet in 

Relay-wedstrijdjes. Hierover 
op termijn meer info. 
 
Pim Jong is de vaste trainer  
vanuit Shorttrack Hoorn 
samen met de trainers van 
STG Koggenland. Onze 
eigen trainers zijn altijd het 
aanspreekpunt! 
 
Aangepaste tijd! 

17:30 – 18:45 
v.a. 17:10 inlopen 

Na 18:45 is er de 
gelegenheid het geleerde op 
de 400m baan te oefenen. 
Je bent dus om de 5/6 
weken aan de beurt. 
 
Let op! Een helm, snijvaste 
handschoenen en 
scheenbeschermers zijn 
verplicht. Advies is ook 
enkelbescherming te 
dragen. 

http://www.stgkoggenland.nl/
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Afmelden wedstrijden: 
 
Bijvoorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
STG Koggenland 
wedstrijd@stgkoggenland.nl 

 
STG Hoorn 
wedstrijdsecretariaat@stghoorn.nl 

 
STG Purmerend 
stgpurmerendwedstrijden@gmail.com 

 
STG Solid Aqua 
wedstrijdsecsa@hotmail.com  

Weet jij nog iemand, in je klas, op 
school of bij een andere sport die al een 
beetje ervaring heeft op de schaatsen 
en veel beter wil leren schaatsen? 
 
Geef hem/haar onze flyer (aan te 
vragen bij info@stgkoggenland.nl) of 
verwijs naar onze website. Het is 
mogelijk om vanaf 1 januari met een 
half abonnement lid te worden. 
 
Uiteraard is een proefles ook mogelijk 
in overleg met onze ledenadministratie 
(ledenadmin@stgkoggenland.nl)  

Werving nieuwe leden Tarieven per kind: 
Eerste abonnement € 87,88 (1e avond) 
Tweede abonnement € 37,50 (2e avond) 
STG Koggenland € 26,95 
KNSB contributie €   5,00 
STG jasje  € 25,00 
 
Donderdagtraining kostenloos bij 1e 
abonnement op publieksuur. Entree niet 
inbegrepen (scholierenpas) 
 
Het zou ons helpen als je onze 
wervingsposters op je school of andere 
opvallende plaats wilt ophangen. Heb je er 
één nodig? Vraag deze aan op 
info@stgkoggenland.nl  

 

WIJ ZOEKEN SPECIFIEK NIEUWE PUPILLEN F / E / D (7 t/m 10 jarigen)! 

“18 december 
laatste 
bochtentraining” 
 

18 december is de laatste van 

de 4 bochtentrainingen. Omdat 
we genoeg ruimte hebben is 
IJsclub Aartswoud/Nieuwe 
Niedorp uitgenodigd om met ons 
mee te trainen. Ze nemen eigen 
trainers mee en zullen netjes in 
eigen vakken meetrainen. 
 

Nog even extra aandacht voor het aan- en afmelden. Dit gaat al veel beter dan vorig 
seizoen, echter blijkt nog niet voor een ieder vanzelfsprekend. 
 
Aanmelden  

- alleen via http://inschrijven.schaatsen.nl 
- alle specifieke vragen over de wedstrijd bij organiserende vereniging! 
- na sluitingsdatum kan je je meestal niet meer aanmelden 
- bij sommige wedstrijden geldt een limiet in aantal deelnemers, dus schrijf op tijd 

in om zeker te zijn van deelname. 
- er is geen garantie op je afstandscombinatie, bij vervallen wordt je ingedeeld in 

andere afstandscombinatie. 
Afmelden 

- Afmelden voor een wedstrijd, waarvoor je jezelf heb opgegeven, kan via 
schaatsen.nl tot en met de maandag voorafgaande aan de wedstrijd  
(ook via de link in de bevestigingsmail van inschrijving) 

- Afmelden na de sluitingsdatum kan alleen via een email naar de organiserende 
vereniging tot 12:00u van de wedstrijdag, NIET via eigen vereniging. 

- Afmeldingen tot 12.00 uur op de wedstrijddag worden verwerkt in de startlijst. 
Na 12.00 uur of nog erger NIET afmelden, betekent een streep door je naam 
en de tegenstander rijdt alleen. Overtreding van deze regel kan tot uitsluiting 
van volgende wedstrijden leiden. 

Aan- en afmelden wedstrijden 

mailto:wedstrijd@stgkoggenland.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@stghoorn.nl
mailto:stgpurmerendwedstrijden@gmail.com
mailto:wedstrijdsecsa@hotmail.com
mailto:info@stgkoggenland.nl
mailto:ledenadmin@stgkoggenland.nl
mailto:info@stgkoggenland.nl
http://inschrijven.schaatsen.nl/
https://inschrijven.schaatsen.nl/
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Clubkampioenschap & NPT 

  

Einde van het seizoen 
wordt afgesloten met een 
feestavond. Hierover later 
meer. Naast diploma’s 
zullen ook de 
clubkampioenen bekend 
worden gemaakt, evenals 
de winnaar van de 
progressiebokaal. 
 
Hiervoor geldt het 
klassement van de 
volgende afstanden in 
Hoorn per categorie: 

DPF / HPF = 100m / 300m 
DPE / HPE = 100m / 300m 
DPD / HPD = 100m / 300m 
DPC / HPC = 100m / 300m 
DPB / HPB = 300m / 500m 
DPA / HPA = 300m / 500m 
DC / HC = 500m / 1000m 
DB = 500m / 1000m 
 
Overige categorieën 

500m / 1500m 
 
Progressie o.b.v. het 
puntenverschil tussen 2 
seizoenen. 

Nationaal 
Pupillen 
Toernooi 
- Pupillen C t/m A 
- KNSB-ranglijst 500m 
- Peildatum 9 januari 2017 
- Alle 18 baansnelsten 
- Per categorie volgende 9 

snelsten van de KNSB-
ranglijst. 

- Uitnodigingen 11 januari 
- Inschrijving tot 17 januari 
- Deelnemerslijst 20 januari 
 

Organisatie 
www.stveemsmond.nl 

25 februari is het weer zover, de Gerard 
Ettes Trofee, georganiseerd door STG 
Koggenland op de Westfries in Hoorn.  
 
Er wordt met diverse teams uit het land 
(en Duitsland) gestreden om de Gerard 
Ettes Bokaal. Deze wisselbeker mag bij 3 
keer achter elkaar te hebben gewonnen 
door de betreffende club worden 
behouden. 
 
De wisselbeker kan worden gewonnen 
met de teampersuit, waarbij alle 6 de 
teamleden starten en de eindtijd door de 
4de rijder die over de finish komt telt. 
 
Ook is er een wedstrijd voor de A,B en C 
pupillen, die ook de teampersuit rijden, 
over de afstanden 300 en 500 meter. 
Hierbij zijn voor elke categorie prijzen te 
winnen. 

Interclubwedstrijd Gerard Ettes Bokaal 

STG Koggenland wil met 2 teams aan de 
start komen, te weten Koggenland I en 
Koggenland II.  
 
Aanmelden kan vanaf D pupillen 
(inschaling als C/B pupil). Dus als je denkt 
dat het je leuk lijkt en je wel voor team 
Koggenland I of II wilt rijden? Geef je dan 
op via wedstrijd@stgkoggenland.nl. Uit de 
aanmeldingen zullen de 2 teams worden 
samengesteld.  
 
Mocht je niet worden geselecteerd, dan 
ben je natuurlijk van harte welkom op 25 
februari om Koggenland I en II aan te 
moedigen, want de andere teams zullen 
het ons niet makkelijk gaan maken is de 
verwachting! 
 
Kosten € 5,- per wedstrijd p.p. 
 
Meer info volgt t.z.t. 
 

“GESLAAGD!” 
 
Onze trainer Krista 
Wilschut heeft haar ST3 
KNSB-trainersdiploma 
behaald.  
 
 
 
 
 
 
  
 

Van harte 

gefeliciteerd! 

“WEDSTRIJD 
VERSLAGEN” 
 
Vind jij het ook leuk om 
een stukje te schrijven 
over wat je meemaakt 
bij een wedstrijd?  
 
Mail dan je verslag naar 
info@stgkoggenland.nl   
Dan plaatsen wij dit op 
de website.  
 
 

Interclubverslag 

Schaatsjongens van de 
Bontekoe de Westfries Hoorn 

Interclubverslag 

YVG Pupillenwedstrijd 
Kardinge (Groningen) 

Toon Steltenpool Bokaal 

STG Koggenland wint en 
prolongeert de Bokaal! En 
vele individuele prijzen… 

 

Resultaten? 
Wil je de resultaten van 
gereden wedstrijden 
nakijken?  
Ga naar 
http://www.speedskatin
gresults.com/ 

A. Resultaten per 
wedstrijd 

B. Resultaten per 
rijder 

 
 
 
“Extra klassementen 
op onze website!” 
 
Voor een aantal 
wedstrijden zijn 
klassementen 
beschikbaar op onze 
website onder 

‘UITSLAGEN‘ 

http://www.stveemsmond.nl/
mailto:wedstrijd@stgkoggenland.nl
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2013/11/20161130-ST-3.pdf
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2013/11/20161130-ST-3.pdf
mailto:info@stgkoggenland.nl
http://stgkoggenland.nl/interclub-schaatsjongens-van-de-bontekoe/
http://stgkoggenland.nl/interclubwedstrijd-yvg-in-groningen-kardingen/
http://stgkoggenland.nl/stg-koggenland-wint-toon-steltenpool-bokaal/
http://www.speedskatingresults.com/
http://www.speedskatingresults.com/
http://www.speedskatingresults.com/index.php?p=12
http://www.speedskatingresults.com/index.php?p=12
http://www.speedskatingresults.com/index.php?p=20
http://www.speedskatingresults.com/index.php?p=20
http://stgkoggenland.nl/uitslagen/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Basis Juryopleiding  
De volgende ouders/vrijwilligers doen op dit moment de opleiding Basis Jury van 
de KNSB, en dragen hiermee bij aan het mogelijk maken van onze wedstrijden: 

- Kees Koomen  -     Eric van Komen 
- Patricia van Eig  -     Peter Bontrop 
- Frank Ruiter  -     Hermen Oussoren 
- Krista Wilschut 

Na 3 stages zal in januari hiervoor examen worden gedaan. 

Overige mededelingen 

CONTACT 

Voorzitter 

Fred Berlijn 
 

Vice voorzitter 

Tjasso Druif 
 

Penningmeester & kleding 

Petra van Duin-Dam 
Penningmeester@stgkoggenlad.nl 

 

Ledenadministratie 

Hetty en Kees Koomen 
ledenadmin@stgkoggenland.nl 

 
Trainers coördinator 

Rob Tensen 
 

Hoofdtrainers 

Karin Schipper (Pupillen) 
Ed Entius (Junioren) 

Michel Huysmans (Masters) 
 

Wedstrijdsecretariaat 

Peter Bontrop 
Hermen Oussoren 

wedstrijd@stgkoggenland.nl 
 

PR & sponsoring 

Fred Berlijn 
fred@stgkoggenland.nl 

 
Jury-coördinatie 

Arianne Vriend 
Jenny Benneker 

 
Algemene informatie 

info@stgkoggenland.nl 
 

Bestuur overig 

Hendrik Visser (A.I.) 
 

District afgevaardigde 

Arjan Molenaar 
 

Insturen jouw verhaal 

info@stgkoggenland.nl 
 

Betalingen 

NL21 RABO 0368 9589 65  
t.n.v. STG Koggenland 

 

 

Actueel nieuws  

op onze website! 

Ga naar: 

www.stgkoggenland.nl 

 

Kijk voor meest actuele nieuws altijd op de website www.stgkoggenland.nl 

Hulp bij wedstrijden 

Zonder klokkers en overige 
jury, geen wedstrijden. Om 
wedstrijden goed te laten 
verlopen stelt de KNSB 
voorwaarden in de vorm 
van diverse in te vullen 
functies.  
 
Geen juiste invulling 
betekent dat de wedstrijd 
ongeldig wordt verklaard en 
alle gereden PR’s niet 
erkend worden! 
 
We vragen u dringend één 
of een paar keer te helpen 
bij de wedstrijden. We zijn 
hierbij vooral op zoek naar 
klokkers.  

 
Functies bij wedstrijden: 

1. Starter (toegewezen) 
2. Scheidsrechter (gediplomeerde vrijwilliger) 
3. Wedstrijdleider (ervaren vrijwilliger) 
4. Speaker/omroeper (ervaren vrijwilliger) 
5. ET-beheerder (ervaren vrijwilliger) 
6. ET-schrijver (vrijwilliger) 
7. Hulpstarter (ervaren vrijwilliger) 
8. Bel- & rondenbord (ervaren vrijwilliger) 
9. Lijnrechter 2x (vrijwilliger) 
10. Bochtencommissaris 2x (vrijwilliger) 
11. Commissaris van aankomst (vrijwilliger) 
12. Kruispuntwisselwachter (vrijwilliger) 
13. Tijdwaarnemers/klokkers 6x (vrijwilliger) 
14. Catering koffie/thee (vrijwilliger) 

MELDT U AAN!  wedstrijd@stgkoggenland.nl 

Bestuur & Trainers 

mailto:Penningmeester@stgkoggenlad.nl
mailto:ledenadmin@stgkoggenland.nl
mailto:wedstrijd@stgkoggenland.nl
mailto:fred@stgkoggenland.nl
mailto:info@stgkoggenland.nl
mailto:info@stgkoggenland.nl
http://www.stgkoggenland.nl/
http://www.stgkoggenland.nl/
mailto:wedstrijd@stgkoggenland.nl

