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Voorbereiding	  

In	  de	  voorbereiding	  hebben	  we	  voor	  de	  jeugd	  de	  ons	  bekende	  contactpersonen	  benaderd,	  onder	  
andere	  via	  het	  district	  Noord	  Holland.	  Uit	  de	  reacties	  die	  we	  terug	  kregen	  bleek	  in	  eerste	  instantie	  
veel	  belangstelling	  voor	  een	  apart	  jeugdklassement.	  Toen	  de	  inschrijvingen	  geopend	  werden,	  
kwamen	  er	  al	  snel	  een	  aantal	  inschrijvingen	  binnen.	  Naar	  de	  sluiting	  van	  de	  inschrijvingen	  toe,	  
werden	  deze	  echter	  weer	  terug	  getrokken.	  Als	  reden	  werd	  aangegeven	  de	  aangepaste	  datum	  van	  het	  
Nationaal	  Junioren	  Trainings	  Kamp,	  waar	  de	  voorkeur	  naar	  uit	  ging.	  Het	  NJTK	  zou	  in	  eerste	  instantie	  
later	  in	  november	  gehouden	  worden,	  maar	  werd	  verplaatst	  naar	  het	  weekend	  van	  de	  Paul	  
Veenemans.	  Ook	  heeft	  een	  aantal	  jeugdroeiers	  hun	  inschrijving	  aangepast	  naar	  een	  inschrijving	  in	  
het	  junioren	  veld.	  Uiteindelijk	  hebben	  3	  jeugdroeiers	  meegedaan	  aan	  de	  PVP	  2014,	  2	  meisjes	  en	  1	  
jongen.	  In	  het	  juniorenveld	  deden	  7	  jongens	  mee,	  waarvan	  er	  4	  in	  de	  jeugd	  categorie	  hadden	  kunnen	  
starten.	  

Zaterdag	  

Op	  zaterdag	  werd	  er	  gestart	  met	  het	  fietsen	  op	  de	  wielerbaan	  van	  de	  Uithoornse	  Wieler	  Trainings	  
Club.	  De	  schaatsende	  deelnemers	  waren	  als	  eerste	  ingedeeld,	  zodat	  ze	  tijd	  genoeg	  hadden	  om	  te	  
herstellen.	  De	  jeugd	  en	  junioren	  deelnemers	  startten	  gewoon	  met	  het	  senioren	  en	  veteranen	  veld	  
mee.	  Bij	  de	  jeugd	  was	  het	  wel	  opletten	  dat	  ze	  maar	  de	  helft	  hoefden	  af	  te	  leggen,	  maar	  ze	  hadden	  
een	  persoonlijke	  rondeteller	  gekregen,	  dus	  dat	  ging	  goed.	  

In	  de	  middag	  vond	  het	  schaatsen	  plaats	  op	  schaatsbaan	  “de	  Westfries”	  in	  Hoorn.	  Ook	  hier	  startte	  
alles	  door	  elkaar.	  Vooral	  bij	  de	  junioren	  werd	  er	  door	  sommigen	  erg	  hard	  geschaatst.	  Het	  blijkt	  ook	  
dat	  veel	  jeugd-‐	  en	  juniorenroeiers	  schaatsen	  (of	  is	  het	  andersom?).	  	  

Zondag	  

Eerst	  werd	  er	  gelopen	  op	  zondag.	  Er	  was	  een	  brug	  naar	  de	  overzijde	  van	  de	  Amstel	  gemaakt	  met	  het	  
vlot.	  Hier	  konden	  de	  deelnemers	  aan	  de	  hele	  afstand	  mee	  naar	  de	  overkant	  gaan,	  waar	  de	  start	  was.	  
De	  halve	  afstand	  voor	  de	  jeugd	  startte	  waar	  de	  senioren,	  junioren	  en	  veteranen	  de	  Amstel	  
overstaken.	  De	  jeugd	  werd	  naar	  de	  start	  gebracht	  met	  een	  auto,	  waarin	  ze	  konden	  wachten	  totdat	  de	  
hele	  afstand	  hun	  gepasseerd	  was.	  Omdat	  het	  lang	  duurde	  voordat	  de	  laatste	  veteraan	  gepasseerd	  
was,	  werd	  de	  jeugd	  eerder	  weg	  gestart	  waarna	  ze	  een	  inhaal	  race	  konden	  lopen.	  Veel	  veteranen	  
werden	  nog	  ingehaald	  op	  het	  laatste	  stuk	  door	  de	  jeugd	  deelnemers.	  

Afgesloten	  werd	  er	  met	  het	  roeien.	  De	  jeugd	  werd	  hier	  voor	  de	  andere	  deelnemers	  weg	  gestart,	  
omdat	  ze	  aan	  de	  verenigingszijde	  van	  de	  brug	  bij	  Vrouwenakker	  hun	  wedstrijd	  begonnen.	  De	  hele	  
afstand	  had	  de	  start	  bij	  de	  Tolhuissluis	  en	  finishede	  aan	  de	  andere	  zijde	  van	  de	  brug,	  ter	  hoogte	  van	  
de	  Jan	  Ploegensluis.	  Hierdoor	  zaten	  de	  beide	  wedstrijden	  elkaar	  niet	  in	  de	  weg	  en	  kon	  de	  jeugd	  
finishen	  bij	  het	  clubhuis	  van	  Michiel	  de	  Ruyter.	  

Bij	  de	  prijsuitreiking	  is	  besloten	  om	  de	  3	  jeugd	  deelnemers	  allemaal	  mee	  te	  laten	  doen	  aan	  de	  
masterclass	  die	  door	  oud-‐winnaar	  Mitchel	  Steenman	  verzorgd	  gaat	  worden.	  Dit	  was	  bedoeld	  als	  
eerste	  prijs,	  maar	  omdat	  er	  maar	  1	  moest	  afvallen	  en	  we	  de	  deelname	  toch	  wilden	  belonen,	  is	  
hiervoor	  gekozen.	  Bij	  de	  junioren	  bleek	  de	  winnaar	  de	  10e	  plek	  overall	  te	  hebben	  behaald.	  

Financiën	  

De	  kosten	  voor	  de	  jeugd	  en	  junioren	  zijn	  gaan	  zitten	  in	  extra	  uitgaven	  voor	  de	  tijdwaarneming,	  
prijzen	  en	  publiciteit.	  Er	  moest	  bij	  hardlopen	  en	  roeien	  op	  extra	  plekken	  een	  start	  (en	  bij	  het	  roeien	  



ook	  een	  extra	  finish)	  ingericht	  worden.	  Bij	  het	  lopen	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  diensten	  van	  My	  Laps.	  
Dit	  was	  een	  over	  de	  hele	  begroting	  een	  grote	  kostenpost.	  Er	  moesten	  voor	  2	  categorieën	  extra	  
prijzen	  worden	  aangeschaft.	  Van	  te	  voren	  is	  er	  geflyerd	  op	  een	  aantal	  evenementen,	  specifiek	  op	  
jeugddeelname	  en	  zijn	  bekende	  contacten	  binnen	  jeugdafdelingen	  persoonlijk	  benaderd.	  

	  


