
Verslag Wedstrijd 1 Stehmann skeelercompetitie jeugd. 

Zaterdag 8-04-2017 

Kees Verkerkbaan, Puttershoek 

 

Voor de eerste wedstrijd van de Stehmann competitie zijn we afgereisd naar de Hoeksewaard. De 
Kees Verkerkbaan in Puttershoek is een mooie 400 meter baan, die zich kenmerkt door zijn forse 
breedte. Onze SCOSSers kregen hier dan ook letterlijk alle ruimte om hun kunsten te vertonen. 

Drie SCOSSers hadden zich ingeschreven: Valerie (pupillen 3 meisjes), Melle en Floor (beide pupillen 
2 meisjes). Er stonden 3 afstanden op het programma, voor Valerie een 100 m sprint (individueel), 
een 300 m en een 500 m. Voor Melle en Floor een 100 m sprint, een 500 m en een 1000 m. 

 

Pupillen 3 meisjes 

Valerie is op alle afstanden derde geworden achter Luka (Ballangrud) en Fleur (River skate team). Ze 
nam een mooie bronzen medaille en 21 punten voor de competitie mee. 

Valerie: “Het was wel weer even wennen om weer te skeeleren, ik had het al lang niet meer gedaan. 
De sprint had ik misschien iets sneller gekund, maar ik wilde niet vallen. Het was heel leuk.” 

 

 

Pupillen 2 meisjes 

Er was een flinke opkomst bij de pupillen 2 meisjes, maar liefst 9 deelnemers streden hier om de 
prijzen. Bij de 100 meter sprint was Melle iedereen te snel af met een tijd van 14.194 s. Floor sprintte 
naar een knappe derde plaats, nog geen 0,8 s. achter Melle. De 500 meter werd in 2 series verreden, 
waarna de finale volgde. Zowel Floor (1

e
 serie gewonnen!) als Melle (3

e
 in 2

e
 serie) mochten uitkomen 

in de finale.  Nynke (Schaats- en skeelerclub de Poel) won de finales voor Melle, die Indy 
(Skeelervrienden Drunen) knap voor bleef. Floor eindigde als 4

e
. De kilometer was zwaar voor de 

twee SCOSS meiden, maar ze kwamen knap als derde (Melle) en vijfde (Floor) over de finish. Aan het 
eind van de dag stond Melle op de 2

e
 plaats, een zilveren plak en 25 punten waren er voor haar. Floor 

viel net buiten het podium en eindigde op de 4
e
 plek, 18 punten voor het kampioenschap. 

Allebei heel goed gereden, meiden! Op naar de volgende wedstrijd. 

Valerie derde plaats 



 

Thuiswedstrijd 

De volgende wedstrijd is op 22 april op de Leemputtenbaan in Schijndel. De SCOSS jeugd zal iedere 
vrijdagavond vanaf mei op deze mooie 400 meter baan gaan trainen, onder leiding van Noortje. Een 
thuiswedstrijd voor onze SCOSSers dus! 

Het zou natuurlijk leuk zijn als deze wedstrijd in Schijndel veel SCOSS jeugd mee doet, inschrijven 
kan hier tot 21 april 9:00 uur. De wedstrijden zijn laagdrempelig en deelname kan per wedstrijd (dus je 
hoeft je niet meteen voor de competitie aan te melden). De kosten zijn €8,- (€3,- voor de wedstrijd + 
€5,- voor een daglicentie). Je krijgt dan een startnummer door de organisatie uitgereikt en mag 
deelnemen aan drie afstanden. 

Publiek en supporters zijn natuurlijk van harte welkom! De wedstrijden beginnen om 10:00 uur, de 
prijsuitreikingen zullen rond 13:30 – 14:00 uur plaatsvinden.  

Adres:  Leemputtenweg 3, 5844 ZZ  Schijndel. Tot de 22
e 
! 

  

Melle 2e plaats, Floor vierde. 

https://inschrijven.schaatsen.nl/


 

 

 

Actiefoto’s. Linksboven: Valerie, 
rechtsboven: Floor. Onder: Melle. 

Brons en zilver! 


