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Kalender

28-30 dec

KPN NK afstanden Heerenveen

12 jan

Pure Sprint Den Haag

26-27 jan

KPN NK allround

9-10 feb

Holland Cup 3 Tilburg

2-3 mrt

Holland Cup finale/NK
Neosenioren

Goede start van seizoen
Het schaatsseizoen is alweer
volop bezig. In het eerste deel
van het seizoen heb ik een
heleboel wedstrijden
gereden. Het begon allemaal
met de traditionele opening
tijdens de IJsselcup in
Deventer, gevolgd door het
World Cup Kwalificatie
Toernooi in Thialf. Hoe mij
dat verging lees je uitgebreid
op de volgende pagina. Na
een prima begin van het
seizoen was het al snel tijd
voor de volgende
wedstrijden, de Holland Cup
2 in Alkmaar en de
Eindhoventrofee. Tijdens de
Holland Cup 2 wist ik mij te
plaatsen voor drie afstanden
(500, 1000 en 1500) op het
NK Afstanden en bij de
Eindhoven Trofee voor het
NK Allround.

Al deze prestaties had ik
niet kunnen leveren zonder
de nodige trainingskampen,
investeringen in materiaal
en andere benodigdheden
voor het schaatsen. Om mij
hiermee te helpen heeft H.
Star Bloemengroothandel
besloten mij te gaan
sponsoren in dit seizoen! Dat
is natuurlijk fantastisch
nieuws! Meer over deze
nieuwe hoofdsponsor leest u
op pagina 3.
Hierdoor kan ik mij in alle
rust richten op de rest van
het seizoen. Momenteel
werk ik toe naar het NK
Afstanden van 28-30
december maar ook het NK
Allround is een belangrijk
doel voor mij de
aankomende tijd.

Podium IJsselcup 2018

Ook sponsor worden? Mail voor
mogelijkheden

IJsselcup
Op 20 en 21 oktober reed ik de traditionele
opening van het schaatsseizoen: de IJsselcup.
Het belangrijkste doel daar zijn startbewijzen
voor het World Cup Kwalificatie Toernooi. Maar
tegelijkertijd is er een mooie strijd om de
IJsselcup: een klassement over de 500 en
1500m, in het verleden gewonnen door de beste
schaatsers van Nederland (zie Wikipedia).
Op de 500 meter begon het toernooi voor mij
goed met een mooie tijd van 36.25, 0.1 seconde
boven mijn pr, goed voor een 6e plaats. De 1500
meter zou heel spannend worden voor de
IJsselcup. Dankzij een goede race wist ik net
genoeg tijd terug te pakken op mijn
concurrenten waardoor ik aan een 3e plaats
genoeg had om het klassement over 500 en 1500
meter op mijn naam te schrijven. Op de tweede
dag mocht ik na wederom een goede race op de
1000 meter opnieuw het podium bestijgen.
Ditmaal was het een tweede plaats waar ik erg
tevreden mee was. Over het algemeen dus een
fantastisch openingsweekend waar ik drie
tickets wist te bemachtigen voor het WCKT. Dat
smaakt naar meer!

World Cup Kwalificatie Toernooi (WCKT)
Van 2-4 november vond in Thialf het WCKT plaats, waar
de complete Nederlandse top streed om startbewijzen
voor de World Cup. Ik mocht starten op de 500m, 1000m
en 1500m.
Op vrijdag begon het toernooi met de 500 meter. Mijn
doel voor het hele weekend was om goede races te rijden
en daarmee wat nieuwe persoonlijke records te rijden.
Dat lukte meteen al aardig door een hele goede race op de
500 meter. Dit resulteerde in een mooi PR van 35.80 –
voor het eerst onder de 36 seconden en een 15e plaats.
Helaas ging het de dag erna op de 1500 meter wat
Ronde van Poeldijk
minder. Ik had het vooral mentaal lastig en door een
misser in de tweede bocht kwam ik tot een tijd van
1.49.38. Dit bracht me tot een ietwat teleurstellende 15e
plek. Op de laatste dag van het toernooi stond de 1000
meter op het programma. Met de bittere nasmaak van de
1500 meter nog in het geheugen wilde ik mij graag
revancheren. Gelukkig bracht deze instelling mij tot een
fantastische race waardoor ik 1.2 seconden van mijn PR
af haalde met een tijd van 1.09.82! Dit resulteerde in een
mooie 10e plek. Ik kijk zeker tevreden terug op dit
weekend met als hoogtepunt mijn eerste top 10 klassering
op een senioren-afstandentoernooi.

Uitslagen IJsselcup

Uitslagen WCKT
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Nieuwe hoofdsponsor
Vanaf dit seizoen heb ik een nieuwe
hoofdsponsor: H. Star Bloemengroothandel B.V.
Net op tijd voor het WCKT kreeg ik een eigen
wedstrijdpak met hun logo erop. Dit pak zelf is
gesponsord door Bruna Nootdorp.
In de volgende nieuwbrief meer aandacht voor
deze sponsor.

Eindhoventrofee
De Eindhoventrofee (24-25 november) is een kleine meerkamp,
dat wil zeggen 500- en 5000 meter op zaterdag en 1500- en
3000 meter op zondag. Op basis van het klassement zonder de
3000 meter werden vijf tickets verdeeld voor het NK Allround.
Het toernooi begon voor mij niet geweldig met een ietwat
slordige 500 meter. Desalniettemin won ik deze toch. De 5000
meter die daarna volgde ging ook niet al te best. Gelukkig
stond ik na de eerste dag nog wel 4e en dus op schema voor een
ticket. De 1500 meter van de dag erna was niet geweldig maar
goed genoeg voor een tweede plaats. Met mijn derde plek in het
tussenklassement had ik een ticket naar het NK – dat was
mijn hoofddoel Maar ik wilde ook graag de derde plaats
consolideren. Met een hele goede 3000m wist ik dit net aan
klaar te spelen en mocht ik de bloemen mee naar huis nemen
voor een derde plek in het eindklassement.

Ronde van Poeldijk
Tijmen Snel:
• Woont in Leiden, is 21 jaar, 2e-jaars Neosenior
• 2017: Junioren Wereldkampioen Teamsprint);
2018: winnaar Holland Cup 1500m en IJsselcup,
zilver NK Neosenioren 1000m en 1500m
• Traint bij Healthy Team/RTC Zuidwest
• Is lid van IJssportvereniging Leiden
• Studeert werktuigbouwkunde aan de TU Delft
• Is te vinden op zijn website, Facebook en
Instagram
Podium 500m
• Voor alle resultaten
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