Schaatssters Team Wim Nieuwenhuizen
op winst.
Het afgelopenweekeindestondvoor de ju- GHV die mee zijn geweestnaar ltalië hebniorenin het tekenvan de NK in Groningen ben naast de persoonlijkeen clubrecords
m a a r v o o r d e n i e t N K d e e l n e m e r se n d e opnieuwprima prestatiesgeleverd.Bianca
Seniorenwerd de wedstrijdvoor de Subtop van den Hoek is zaterdagop de Vechtsebaverreden.Dit is een in het Gewest Noord nen in UtrechtBaankampioen
gewordenen
Holland/Utrechteen jaarlijksterugkerende RoseliekeGrendelwerd 4e bij de dames B
klassiekerwaareen tweedaagsemeerkamp in de Subtopwedstrijd.Het komendeweekwordt verreden.Op zaterdagwerd in Alk- einde werd er meegeredenmet een intermaar een 500 en 3000 mtr. geredenen op nationalewedstrijdin het Duitse Erfurt.Te
z o n d a gs t o n d i n A m s t e r d a md e 1 0 0 0 e n hopenis dat de omstandigheden
deze keer
1500mtr.op het programma.
NadineBruine- wel gunstigzrlnzodaler snelletijdenkunnen
bergdie in het voor seizoengeblesseerden wordengereden.NadineBruineberg
ziek was geweesten daardooralle belang- 500
1500
1000
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rijkewedstrijdenmisteheeftnog steedsniet 4 3 . 6 9 2 1 8 . 0 2
1.27.41 4 39.84
haar oude niveauterug.Aanvankelijk
dacht Voor meer informatieetc kan men het team
zij samenmet haartrainer/coach
om na een op de websitevolgen,het adres is www.
trainingskamp
in ltaliëwel weerterugte zijn aoac.schaats.team.wolweb.
nl
maardat is veel meertijd in beslaggaan nemen dan venayacht.Bijde
Subtopwedstrijden
van het afgelopenweekeindeechterwon zij,
nietalleenbij de Seniorenmaaroverallalle
afstandenmet een grootverschil.Ondanks
de matigeomstandigheden
realiseerde
zij
redelijketijden.Hopelijkis zij nu weer dicht
bij het oude niveau.De schaatssters
van de

Bruineberg
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Schaatswedstriiden

voor
Mooieresultaten
NadineBruineberg
Bijde 500meter
en de ereplaatsen,
lJmond - NadineBruinePerg
zaterdag
zij afgeloPen
Biancavan den Hoek zijn weer behaatde
DanielaAnterug uit het Duitse Erfurt waar de 3' plaats'achter
Daniezij met het team van trainer/ schutzen de Roe;neense
OP de 1500meter'
coach Wim Nieuwenhuizenuit la Dumitru.
Nieuwkoop hebben deelgeno- waarzij normaalsterkeris, lukte
men aan internationaleschaatS- het niet orn een hogereklasse'
zij werdopringte realiseren''en
wedstrijden.
Ze warennog maarnet thuisvan nieuw3'.
in ltalië,toen Op zondagwerdende 1000en
het trainingskamP
Bij de
ze alweer naar Erfurt afreisden. de 3000metergereden.
Nadine Bruineberg die door 1000meterwerdNadine1emet
en oP de
blessuresen ziekte in het voor- een tijd van 1.26.99
seizoende belangrijkeNK's mis- 3000 mtr. met een tijd van
4.39.84werd zij 2" achter de
te had nu de gelegenheidom in 'Roemeense
DanielaDumitru'die
Erfurt mee te doen met deze
won met4.35.37.
wedstrijd.
vandenHoekreedoPde
Mede door de hoge luchtdrukin Bianca
Erfurtkonden er geen snelletij' 1000en de 3000mtr.Persoonlij:
ke recordsdie tevens clubreden geredenworden.
De wedstrijdwas Per afstanden cordswaren.
kan men
Voor'meerinformatie
er waren geen klassementen.
Nadine reed mee bij de dames het team op de websitevolgen,
senioren en streed met enkele het adres i'èwunnr.apac.sctiagts.
en Duitsedamesom team.wolweb.nl.
Roemeense

Heemskerk - Schaatsiï.rMOi. was er gáegenheidom naar het
n. gii,ir.Uerg LritHeemskerkis ltaliaanóeBáse.lgadi Pirie,af te
bezig aan dl terugkeer naar reizen,waar zii ongestOordaan
.met haarlerugikeerkonwefigl'.,
lraai'rouderriveau.Samen
iraar teant van trainer/coach Het lrjkt erop dat dit gaat lukken
is zij haar want in ltalië bij de wedstrijden
Wirn NieLrwerrhuizen
Ital:iêgeweest.In -llet ltaliaanse om de 3'"Coppa C91u.1edi Baselga| behaaldezii bii de allBaselg-acliPine,waarhetteamal
n1""ráan 20 jaarrkontt,is o.a'in- .' rouhders een fraaie tweede
.tensiefgeweikt aan de terugkeer plaats achter de ltaliaanseElisa
Baitella.Op de 500 mtr. moestzU
varrNaclide.
in de zomer Chiara Simionato voor laten,
De voorbereidingen
maar aan maar die reed verder:-bi1 de
iiln prinra verlo.-pen,
nát Ueginvan de ijsperiodetiep sprinters.Bij de herenwon EnriNadinetegen een blessurêêáo: co Fabris.
en wet'd'tot overmaatvan ramp
l
won NadineBruiook nog zrek en dat herhaalde Zondagavond
zich no"geen keer. Bij alle be- neberg in Utr:echtde -Yt wedtarigrijkàkwalificatiewedstriidenstrijden bij de dames 500-1500
kon-zijbij larrgena.haarnormale tntr.,
rriveauhalenlen clus ook geen Netthuisgekomenvertrektzijalresultatenwaarvoor zii' zo hard. weer naar het Duitse Erfurt om
iJaar het kornende weekeinde
gewerkthad.
r
órndat zij lrierdoor de NK All- aan internátionalewedstrijden
rounden ook de NK Spritttmiste,, deelte nemen'

