
 

 

Uitslagen IJA clubdag Uurchallenge 
 
Winnaar van de originaliteits prijs was overtuigend Team IJzersterk. 
 
Niet alle deelnemers hadden hun stem uitgebracht maar met 4 stemmen voor team 
IJzersterk en twee andere teams met slechts 1 stem heeft team IJzersterk zeer overtuigend 
gewonnen! 
 

 
 
 

Winnaar van de meeste ronden was nipt Team Klaplopers. 
 
Klaplopers reed ronden van ca. 40-45 seconden maar er zijn drie ronden van ca. 90 
seconden, ze hebben blijkbaar 3 keer een ronde gemist.  
Gang is alles reed ronden van ca. 40-45 seconden maar er is 1 ronde van 120 seconden en 
1 ronde van 80 seconden. Ook Gang is alles doet zichzelf drie ronden te kort. 
Klaplopers is ietsje later gestopt, 28 seconden maar dat is niet voldoende tijd voor een extra 
ronde ( ca. 40 seconden). 
Bij juiste transponder techniek zouden beide teams dus 53 ronden hebben gereden. De 
eerlijke winnaar op basis van de snelste ronde van 38.498 seconden versus 38.942 
seconden is dus team De Klaplopers. 
 
 
 

 
(http://www.vinksite.com/LapsRanks.htm?Breda&40 ) 

 
Zie de deelnemerslijst voor de teams. Een acht-tal transponders zijn om 21.55 uur als test 
een rondje om het ijs gegaan, vandaar dezelfde starttijd voor al deze.  
De daadwerkelijke uurchalleng was van ca. 22:40 – 23:15 dus 35 minuten. 



 

 

Deelnemers lijst 
 
 
Hieronder staan de deelnemende teams. 
Later zal dit aangevuld worden met het transponder nummer. 
Aan het eind van de Uurchallenge levert ieder team 1 lijst in met daarop in de laatste kolom 
een kruis bij het team dat volgens jullie de originaliteits prijs verdient. Uiteraard kun je niet op 
je eigen team stemmen! 
 

#  Team Naam leden Ronden Transponder Originaliteit 

       Verwacht   punten 

1  Ijzersterk  Carine van Rhee  - gh-71884 4 

      Jos van Rhee       
      Coen van Kranenburg       
      Ellen van ’t Veer       

2  Dordtse Donders Arie Jan v/d Heuvel  50 fv-42162   

     Henk Jongsma        

     Marcel Knol,        

  

 

  

Gerrit van den Brink 

(reserve)        

3  Maas Schaatst Harald Maas  30 cl-39117   

     Paula Maas        

     Filine von Behr        

4  Klaplopers Edward Kruidhof  50 hn-85798 1 

     Johan Meuzelaar        

     Liesbeth Kruidhof        

5  Gang is alles!! Arie boer 65 th-04703   

     Andre kusters       

     Adrie schrijver       

     Peter den breejen       

6  Trio Da Da Da Johan van Buuren 70 ft-99261 1 

     Caspar Wijffels       

     Jan van der Zijden       

7  De Vrijdagclub Arie Buizert 45 lr-13697   

     José Huijzer       

     Pieter Huijzer       

8 

 de 11.45 uur 

rijders Wim Noorland - pc-90912   

     André van Dalen       

     Ronald Zwart       

     Ton Celie       

9 3 Vikings Wout Korporaal 40 tp-10187   

     Brigitte Zuiderent       

  

 

  

Lianne Sintnicolaas 

Paul Winkel       

10 Rob Rob  60 kt-61759   



 

  



 

 
 
Klaplopers: 

 
 
Gang is alles 

 
Hierboven de twee grafieken van de nummers 1 en 2, Klaplopers en Gang is alles.  
Om de transponders te testen is er van te voren 1 ronde geschaatst, die is bij beiden 
duidelijk apart te zien al eerste ronde van iets boven de 70 seconden. 
Daadwerkelijk zijn er dus 50 ronden geregistreerd tijdens de uurchallenge. 
Klaplopers reed ronden van ca. 40-45 seconden maar er zijn drie ronden van ca. 90 
seconden, ze hebben blijkbaar 3 keer een ronde gemist.  
Gang is alles reed ronden van ca. 40-45 seconden maar er is 1 ronde van 120 seconden, \ 
en 1 ronde van 80 seconden. Ook Gang is alles doet zichzelf drie ronden te kort. 
Klaplopers is ietsje later gestopt, 28 seconden maar dat is niet voldoende tijd voor een extra 
ronde ( ca. 40 seconden). 



 

Bij juiste transponder techniek zouden beide teams dus 53 ronden hebben gereden. De 
eerlijke winnaar op basis van de snelste ronde is en blijft dus De Klaplopers. 
Rob 
 

 
De 1e ronde was een testrondje dus daadwerkelijk 46 ronden 
 
De Vrijdagclub 

 
De 1e ronde was een testrondje dus daadwerkelijk 40 ronden 
 
  



 

Dordtse Donders 
 

 
De 1e ronde was een testrondje dus daadwerkelijk 39 ronden 
 
 
Trio Da Da Da 

 
De 1e ronde was een testrondje dus daadwerkelijk 45 ronden 
  



 

3 Vikings 
 

 
De 1e ronde was een testrondje dus daadwerkelijk 43 ronden 
 
De 11.45 uur rijders 

 
De 1e ronde was een testrondje dus daadwerkelijk 40 ronden  



 

IJzersterk 
 

 
 
Maas Schaatst 
 

 
 
Bovenstaande twee transponders hebben niet het testrondje geschaatst. Hier is dus de 
daadwerkelijke start tijd en dus de daadwerkelijke schaatstijd af te lezen. De Uurchallenge 
duurde dus ca. 35 minuten. 
  



 

 IJA Clubdag Uurchallenge 
 
 
Beste deelnemers, 
 
Wat leuk dat jullie hebben ingeschreven voor de Uurchallenge. Hierbij wat aanvullende 
informatie. 
 
Ronden Registratie: 
Ieder team krijgt een estafette stok met daar aan verbonden een Mylaps 
Transponder. Op de transponder staat een nummer. Het aantal ronden 
wordt door de transponder geregistreerd op dit nummer. 
Het is niet nodig dat alle teamleden alle rondes rijden, de estafette stok met 
de transponder mag in estafette vorm worden doorgegeven. Je kunt ook met 
het hele team alle ronden rijden. 
Voorbeeld 1, in een team met 4 deelnemers rijden alle deelnemers “in een treintje” waarbij 1 
persoon de estafette stok een uur lang draagt ( “team pursuit”). 
Voorbeeld 2, in een team met 4 deelnemers schaatst deelnemerA twee ronden, geeft de stok 
over aan deelnemerB die drie ronden schaatst, die geeft de stok over aan deenemerC etc. ( 
“estafette” ) 
Voorbeeld 3, deelnemers A en B schaatsen samen 2 ronden, deelnemer B neemt even 
pauze en deelnemer C schaats verder met deelnemer A.  
Kortom, Alles is mogelijk, zolang de estafette stok maar rond gaat. 
 
Let op!!! De rondes worden geregistreerd ten hoogte van de startlijn, voor de bocht bij de 
horeca “het wakske”. Om een ronde geregistreerd te krijgen moet de transponder onder 
heup hoogte in een verticale richting door de start gaan. Houdt de estafette stok daar dus 
langs je lichaam/benen! Niet geregistreerde ronden tellen NIET. 
 
 
Prijzen: 
 

1) Meeste Ronden Prijs. 
 Dit aantal ronden zal door de organisatie worden uitgelezen en dit aantal is 
bindend. In het geval van een gelijk aantal ronden voor meerder teams wordt 
het team met de snelste individuele ronde uitgeroepen tot winnaar.  
 
2) Originaliteits Prijs. 

Het team dat zich het meest origineel presenteert wint de originaliteitsprijs. Dit kan door 
snelle kleding, opvallende kleding, verklede kleding, etc. Om deze prijs vast te stellen dient 
ieder team één ander team aan te wijzen dat de originaliteitsprijs wint. Het team dat de 
meeste voorkeursstemmen krijgt wint. Bij gelijk aantal stemmen wint het team met de 
meeste ronden. 
 
Start: 
Er wordt om 21.45 gestart. Zorg dat je uiterlijk om 21.30 bij de opstap plaats bent waar de 
“verbreding” is, als je de schaatshal binnenkomt, na de kassa’s naar links en dan voor de 
bocht. Om 21.30 kun je jouw team z’n estafette stok in ontvangst nemen. 
Er zal ook vanaf deze plek gestart worden zodat je rustig op gang kunt komen voordat de 
eerste ronde registratie plaats vindt. 
 
 


