Sport*=.' i j
Bruinebergtop in
Subtop
HEEMSKERK - SchaatsterNadine Bruineberg schaatstkomend weekeinde in Duitsland
(Erfurt). Afgelopen weekend
stond voor haar in het teken van
het GewestNoordHolland/Utrecht, eenj aarlijkse
klassieker als tweedaagsmeerkamp. Zaterdag ging het inAlkmaar om de 500 en 3000 meter
en zondaginAmsterdam de
1000en 1500.Bij deze Subtopwedstrijden won Bruineberg
niet alleenbij de seniorenmaar
overall alle afstandenmet groot
verschil.
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Bruineberg
Pakt
titel
Nederlandse
De Heemskerkseschaatster
Nadine Bruineberg is vrijdag
NederlandsekamPioene
sprint voor studenten geworden. Op de ijsbaan van Groningen kwamen zz schaatssteri in actie. Het kamPioenschapbestond,uit twee 5oo
metérs en een looo meter. Uiteindelijk waren de tijden van
Bruineberg (4+.27,4+.41en
r.28.+8)goed genoegvoor de
titel. Een opsteker voor de
Heemskerkse,die na blessures
en ziekte haar oude vorm
weer begint te benaderen.

SchaatsterNadine
Bruineberg
HEEMSKERK - Het gaat weer
lekker met schaatssterNadine
Bruineberg.Ze raakte aanhet
begin van de ij sPeriode geblesseerden werd tot overmaatvan
ramp ook nog ziek. Dit herhaalde zich nog een keer. Met het
team van trainerWim Nieuwenhuizen is ze naar Italië geweest'
Daarwerd keihard gewerkÍ aan
haar come back. Ze mistte dus
de NKAllround en SPrint maar
kon zo wel ongestoordtrainen'
Ze schaatstinmiddels al weer
en vertoefde na ltalië in Duitsland.

Sprinttitel
Bruinebergbii
studenten

Nadine Bruineberg.
HEEMSKERK- Schaatster
Nadine Bruineberg heeft op de
ijsbaan Kardinge te Groningen
de NederlandseKampioenschatripenSprint voor studenten
op haar naam laten schrijven.
De pupil van de Nieuwkoopse
trainer Wim Nieuwenhuizen
won alle afstanden.
De wedstrijd ging over twee
keer 500 meter en een keer de
1000. Bij de damesstonden22
rijdsters uit het hele land aan
de start. Volgens Nieuwenhuizen komt Bruineberg, na haar
blessures en ziekte, zowel fusiek als mentaal steeds dichter
in de buurt van haar oude niveau. Toch was het niet op
voorhand duidelijk dat zij de
nieuwe NederlandseKampioen
op de sprint zou worden.
De 500 deed ze in respectievelijke 44:31 en 44:41. De duizend werd in l:28:48 voltooid.
Zondag staat in Breda de NK
Supersprint op het programma.
Hoewel Nadine Bruineberg
zich ervoor heeft weten te
plaatsen verwacht haar coach
níetdatze hoge ogen gaat
gooien. "Een podiumplaats of
in de buurt van het podium komen is absoluut niet realistrscn.-

NadineBruineberg
kampioenop sprint
NIEUWKOOP - Nadine
Bruineberg is vrijdag l5 februari op de ijsbaan Kardinge
in GroningenNederlands
kampioen sprint gewordenbij
de studenten.De pupil van
coach Wim Nieuwenhuizen
won - niet in het minst tot
haar eigen verrassing - alle
afstanden.De wedstrijd ging
over tweemaal 500 meter en
eenrnaal de kilometer. Bij de
damesstreden22 rijdsters
voor de prijzen. De omstandigheden waren zwÍulr, maaÍ
dat werkte deze keer in het
voordeel van Bruineberg. De
schaatster is terug van w€ggew€est na 9qq periode van
blesswe en zielÍe. Eline Vollebroek uit Enschede veroverde de tweede plek.

Subtopwedstriiden
teweekein- steêdsniet haaroude.niveau
Regio - Het afgeloPen
dacht zij sade stond voor de Junloren rug. Aanvankelijk.
in hettekenvan de NK men met haar tralneícoacnom
schaaters
in Groriingen.Voor de niet NK na een trainingskamPin ltaliê
en de seniorenwer- wel weer terug te zijn,maar dat
deelnemers
den de Subtop wedstrijdenver- is veel meer tijd in beslaggaan
reden. Dit is in het Gewest nemendan verwacht.
eenjaarNoord-Holland/Utrecht
lijks terugkerende klassieker Bii de SubtoP wedstrijden van
waar een tweedaagse meer- hét afqelopenweekeindeechter
kamp wordt verreden.OP zater- won zÍ, ni'etalleenbij de Seniodag werd in Alkmaareen 500en ren máar overall alle afstanden
3000mtr.geredenen oP zonoag met een groot verschil.O.ndanks
reastond in Arnsterdamde 1000en de matigeomstandigheden
liseerdezij redelijketijden. Ho1500mtr.op het Programma.
pelijk is zij nu weer dicht bij het
Nadine Bruineberguit Heems- oude niveau.
kerk die in het voorseizoenge- TijdenNadineBruineberg:
blesseerden ziek was geweebt 500 meter 43,69; 1500 meter
1000meter1'27.41'3000
en daardoor alle belangrijke 2.18.02i
wedstriiden miste, heeft nog meter 4.39.84.

