
Baan- en Clubselectie Tilburg op wedstrijd kamp naar Erfurt 
Twee dagen trainen en twee dagen “de Erfurt last race 2016” met als resultaat 12 PR’s voor 
de baanselectie en nog eens 4 voor de clubselectie van Tilburg. Onder omstandigheden van 
een luchtdruk van 1040 pHa.  

 
 
3e kerstdag was het zover. Met een unieke samenstelling zijn we met auto’s naar Erfurt 
gereisd. 4 gezinnen, 4 schaatsers of schaatssters met hun vader of moeder en de rest 
zonder familie. 32 mensen in de leeftijd tussen de 10 en 50 jaar. Oh ja en nog 2 supporters 
die tijdens de wedstrijddagen aanschoven. 
 
De eerste twee dagen staan in het teken van wennen aan de ijsbaan, trainen en 
voorbereiden. 
Wat direct opvalt is de rust en discipline op de ijsbaan! Maar ook: veel (bekende 
concurrerende) Nederlanders en bekende Belgen.  
Na de laatste training en de lekker gegeten pasta is de eerste prioriteit: goed geslepen 
schaatsen voor morgen. Om beurten werden de schaatsen ter controle aan Barend voorgelegd 
totdat alles tip top in orde was. 
 
De volgende dag gaan we met z’n allen naar de ijsbaan. De 1e dag van “de Erfurt last race” staat 
op het programma.  Met de omstandigheden hebben we de pech dat de luchtdruk erg hoog 
is: 1040 hPa! Niet gunstig als je komt om er mooie PR’s te schaatsen. 
Voor de meeste pupillen (onze stagaires) en junioren C en B is dit de eerste wedstrijd op 
een buitenlandse ijsbaan. Het is dan ook best spannend. Vragen als “gaat het wisselen hier 
net als in Nederland” en “wanneer moet ik dan de transponders halen?” worden gesteld. 
Ook is het voor een aantal de eerste keer dat ze zonder dat er ouders bij zijn een wedstrijd 
rijden. 
Naar omstandigheden rijdt iedereen een prima wedstrijd en een aantal met mooie PR’s. 
 



 
Ook de dag daarop zijn we om 11 uur weer op de ijsbaan voor de “Erfurt last race 2016”. 
Een tweede kans op mooie tijden. Iedereen haalt het beste uit zichzelf. Echter de luchtdruk 
is nog steeds hoog 1040 pHa. 
Ook vandaag worden er weer PR’s gereden. Toch dwingt vooral Jochem respect af. Op zijn 
3 km tegen Teun gaat hij te snel van start en rijdt hij zichzelf helemaal stuk. Met flinke pijn 
komt hij over de finish. Jochem zegt na afloop: “Als ik aan een Wedstrijd begin rij ik hem ook 
uit”. 
 
De afsluitende wave tijdens de echte “Erfurt last race of 2016” was echt gaaf. 5 km hebben 
we Joost naar de finish geholpen met een PR als resultaat. 
 
Voordat we van dit geslaagde wedstrijd kamp weer naar huis gaan, zijn we met elkaar uit 
eten geweest in Erfurt. 
 
Met veel plezier kijken we terug op een geslaagd wedstrijd kamp met 12 PR’s voor de 
baanselectie en nog eens 4 voor de clubselectie. 
Met dank aan Barend en Frank voor de trainingen en coaching en begeleiders voor het 
koken en de support. 
 
Persoonlijke records gereden tijdens de Erfurt last race 2016 
PR’s 500 meter: 
Baanselectie: Kurt van Baar: 44.47 Bram Schouten: 44.42 Bas van Gennip: 42.73 
Clubselectie: Stefan Claus: 40.59 
 
PR’s 1000 meter: 
Baanselectie: Thomas Jansen: 1.31,34 Kurt van Baar: 1.28,57 Bram Schouten: 1.29,92 
Pepijn du Crocq: 1.37,95 
 
PR’s 1500 meter: 
Baanselectie: Kurt van Baar: 2.15,44 Pepijn du Crocq: 2.33,25 Jochem van Hulten: 2.10,40 
Bas van Gennip: 2.14,21 
Clubselectie: Teun Huijben: 2.01,78 Stefan Claus: 2.08,49 



 
PR 3000 meter: 
Baanselectie: Bas van Gennip: 4.50,21 
 
PR 5000 meter: 
Clubselectie: Joost Hermans: 7.28,87 


