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COLOFON 

 
Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter en PR: 
H. van der Werf 
���� De Gouwe 13 
1121 GC Landsmeer 
� 020 – 4924990                � 06 - 53657410  
@:  hw@worldwisemarine.com 
 
Secretaris: 
A. Tilma                       � 020 – 4920617 
@:  ants.tilma@portofamsterdam.nl 
 
Penningmeester: 
F.N. v.d. Bout 
���� Zonnehof 3 
1121 BB Landsmeer     � 020 – 4821867 
 
HGI Rek.nr: Rabobank 33.44.10.010 
 

 
Inlichtingen abonnementen 
Wedstrijd, training, recreatie- en 
jeugdschaatsen bij Jelle Attema 
���� Lepelaarstraat 14 
1121 VW Landsmeer        � 020-4824187 
@: JSAttema@hotmail.com; 
 
Commissies 
 
Kunstijs 
Ivo Hilderink                            � 06-46063940 
Andries de Weerd                   � 06-53826137 
Jelle Attema                            � 020-4824187 
 
Wedstrijden 
Jan Paul Drost         � 020-4821863 
Martijn Goedhart                     � 020-4825908 
Swen Faber                            � 06-18989400 
Gijs Roos                                � 06-28363272 
@:  wedstrijden@hardgaatie.nl; 
 
Trainers 
Corinne Jong                       � 075-6844397 
Arjan Schreuder                   � 075-6841173 
Jan Paul Drost                     � 020-4821863 
Ans Gerritsen                       � 020-4361524                                 
Andries Bakker                    � 020-6471703 
Marjolein Wolthuis               � 06-24618359 
René Koning                          � 06-22065906 
 
Recreatieschaatsen 
Frank Peter Wals                    � 020-4824243 
Jelle Attema                            � 020-4824187 

Jeugdschaatsen: 
Jan Tabak                             � 020-4823833 
Rosa Vermeuilen                  � 020-4822889 
Esther van Dijk-Bekebrede� 06-18240521 

Marjolein Wolthuis              � 06-24618359 
Jelle Attema                          � 020-4824187 

@:   jeugdschaatsen@hardgaatie.nl  
 

Natuurijs  
Walter Wilders                        � 020-4826942 
@:   W.Wilders@upcmail.nl;  
 

Onderhoud 
Dick Wals                                � 020-4823825 
@:   K.Wals9@upcmail.nl; 

Evenementen 
Jeroen Samwel                       � 020-6327163 
@:   Jeroen Samwel@gmail.com; 

 
 

Kantinebeheer: 
Ans de Bueger                        � 020-4826078 
@:   ansdebueger@gmail.com; 
 

Clubgebouw:                         � 020-4821834 

 

Ledenadministratie: 
R. Kesselaar 
���� Watersniplaan 31,  
 1121 VP Landsmeer             � 020-4824487  
@:   rkesselaar@hetnet.nl 
 
Opzeggingen schriftelijk of via de mail ! 

 

Coördinatie / lay-out clubblad: 
Bauke Stelma 
���� Kaaskoper 46, 
1121 LS Landsmeer              � 020-4825185 
 @:  redactie@hardgaatie.nl 
 
Oplage 1000 stuks 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad  
Bertus de Vries                       � 020-6314123 
 

 

Kleding: 
M. de Vries 
���� Reigerlaan 8 
1121 EE Landsmeer        � 020-4826926 
 

 
 

Ereleden: Dick Moes 
  Geert Houwer 
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Van de voorzitter 
 

Fietsen 

Hij is er weer, het eerste clubblad van dit seizoen. Ik hoop dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. 

En u gelooft het of niet, maar ik zag vanmiddag, 10 september, langs de A4 ter hoogte van 

Roelofarendsveen, een vlucht vogels boven de weilanden en jawel……… kievieten. Kievieten die zich 

weer klaar maken voor de reis naar het zuiden. Dat betekent dat wij ons ook weer klaar kunnen gaan 

maken voor de eerste streken op het ijs. Fietsen en skeeleren blijft surrogaat. Alhoewel ik veel plezier 

heb beleefd aan het fietsen met “HGI” op maandag- en donderdagavond. Het was een leuke groep 

van HGI’ers, maar ook vrienden en kennissen van leden waren van de partij. De grootte van de groep 

varieerde van 5 tot en met een ca. 17 man/vrouw met een vaste kern. De afstand wisselde eveneens 

maar lag meestal rond de 55 km met een gemiddelde van ca. 31 á 32 km/uur.  

 

Schaatsen 

We kunnen onze schaatsspullen weer uit de kast halen en controleren of alles nog compleet en 

scherp is. Als vereniging zijn we al een hele tijd bezig om ons op seizoen 2012-2013 voor te bereiden. 

Wat betreft het trainen op de JEbaan, hebben wij aansluiting gezocht bij een aantal andere 

verenigingen (en andersom). De bedoeling is dat er onderling uitwisseling  van trainingsleden plaats 

zal vinden. Op deze manier kan iedereen op zijn eigen gewenste niveau trainen. Het idee is dat 

iedereen vrij is de club te kiezen waar hij/zij voor wil rijden en het trainingsgeld zal dan onderling 

tussen de verenigingen geregeld worden. Dit jaar heeft HGI voor het eerst een marathon 

trainingsgroep. Deze is ontstaan door het feit dat ijsclub Jaap Eden daarmee stopte en zij, zowel als 

HGI, een gerichte training willen geven voor hun leden die zo graag het geliefde marathonschaatsen 

willen praktiseren (allemaal aardige mensen).  

 

Clubkleding 

Onze hoofdsponsor HEGRON Cosmetics heeft weer diep in de buidel getast waardoor we een 

gloednieuwe kledinglijn hebben kunnen aanschaffen (fiets- en schaatskleding ontworpen door ons 

eigen clublid Robert Vorstman). Deze kan met korting door de leden gekocht worden. Het geel en 

blauw komt er wel in terug, maar iets minder fel. Overigens is het oude ontwerp schaatskleding nog 

ruim in voorraad aanwezig en kunnen we daar vele HGI’ers ook nog blij mee maken. Deze is ook nog 

aan te schaffen, zie onder andere op pag. 18 van dit blad. 

 

Natuurijsbaan 

We zijn niet alleen een Schaats Trainings Groep, maar hebben ook nog een natuurijsbaan met 

clubgebouw tot onze beschikking. Een ijsbaan voor ons, maar ook voor de hele Landsmeerse 

gemeenschap. Tevens vegen we, indien mogelijk, een baan in het Ilper- en Landsmeerder veld. Wat 

de ijsbaan betreft, die vergt veel onderhoud. Het gras moet gemaaid worden, de sloten geschoond, de 

dijk moet op hoogte gehouden worden, de baanverlichting is aan vervanging toe, het clubgebouw 

moet constant onderhouden worden en het hek eromheen is regelmatig onderwerp van de 

vernielzucht van de jeugd. Het werk wordt voor een groot gedeelte gedaan door vrijwilligers, maar 

kost ook veel geld. Daarom zijn we zo blij met de ruim duizend gezinnen die ons elk jaar met 10 euro 

steunen. Gelukkig hebben we afgelopen winters op onze eigen baan kunnen schaatsen waardoor we 

extra geld hebben ontvangen. Met de opbrengst van de winter van 2010-2011 hebben we vorig jaar 

een nieuwe sneeuwschuiver gekocht, en het bestuur heeft onlangs besloten om met de opbrengst van 

vorig winterseizoen over te gaan tot de aanschaf van een sneeuwfrees. Ik hoor u denken een 

sneeuwfrees???? Dat zit zo. De laatste jaren hebben we erg veel sneeuw op het ijs gehad en op een 

gegeven moment kon de schuiver het niet meer aan. Daardoor werd de baan smal en bleef er veel 

sneeuw in het midden liggen. Nadeel is dat we niet de hele baan kunnen gebruiken maar wat 

belangrijker is, is dat er dan veel gewicht op de baan blijft liggen waardoor er water op het ijs komt. 

Dat gaat dus tot het verleden behoren. De frees snijdt de sneeuw weg en blaast het 15 meter ver weg. 
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Dat betekent dat we de sneeuw dan tot op de dijk kunnen spuiten. Overigens is ook de 

baanverlichting aan vernieuwing toe. We zoeken daarvoor nog een sponsor!! 

 

Vereniging 

Het bestuur is tegenwoordig aardig in beweging en we kunnen een groot aantal nieuwe gezichten 

welkom heten. Zo is Ivo Hilderink de nieuwe penningmeester en is Andries de Weerd als vice 

voorzitter tot het bestuur toegetreden. Walter Wilders en Frans Nico van de Bout hebben er voor 

gekozen zich op een andere manier in te zetten voor de vereniging. Overigens zal voor mij dit ook de 

laatste periode in het bestuur zijn als voorzitter. We hebben alweer een tijdje geleden Jeroen Samwel, 

evenementen, en Ans de Bueger, kantine, mogen begroeten als nieuwe bestuursleden. Natuurlijk 

hebben we veel vrijwilligers nodig voor al het werk dat er gedaan moet worden binnen de vereniging 

en degene die dit al doen wil ik van harte bedanken. Mocht u zin hebben om iets voor de leukste 

sportvereniging van Nederland te doen, meldt u aan! Tot later. 

 

Haijo van der Werf 

 

Bob Hogerop 
 
Een Gronings tienermeisje, Merthe 
genaamd, nodigt via Facebook een 
tiental vrienden uit om haar 16e 
verjaardag te vieren. Het arme kind 
maakte tijdens de oproep een verkeerde 
beweging met de muisknop, zodat de 
uitnodiging duizenden mensen bereikte. 
De gevolgen zijn bekend, in de avond en 
nacht van vrijdag de 21e op zaterdag de 
22e september kwamen duizenden vooral 
jongeren op het dorp Haren, waar 
Merthe woonachtig is, af om “feest” te 
vieren, met als resultaat een grote 
ravage. Onder de “feestgangers” 
bevonden zich groepen van de z.g. harde 
kern van verscheidene voetbalclubs uit 
de eredivisie. Natuurlijk wist men dat er 
niets te vieren viel, maar vele jongeren 
bij elkaar met drank en pillen of wat dan 
ook op is een explosief mengsel. Het 
meisje Merthe was met haar familie al 
lang al afgevoerd naar een veilige 
bestemming, maar het dorp Haren zal de 
verjaardag van Merthe nog lang heugen! 
Het hele centrum van Haren werd 
binnenstebuiten gekeerd met als gevolg  

een enorme puinhoop, en de 
gebruikelijke arrestaties als resultaat. 
Als je de beelden van de gebeurtenissen 
goed bekijkt dan zijn de arrestanten 
niet alleen jongeren waar men het altijd 
over heeft, maar ook stevig gebouwde 
volwassen kerels werden  door de politie 
afgevoerd!  
En nu maar discussiëren hoe dit allemaal 
kon gebeuren. Zoals te doen gebruikelijk 
krijgen de media de schuld van alles. Als 
er zich rampspoed of tegenslag 
voordoet dan wijzen de beschuldigende 
vingers al gauw richting radio en tv. De 
val van het kabinet Rutte, het electoraal 
verlies van Wilders, de economische 
crisis, het slechte presteren van de 
Nederlanders in de Tour en de afgang 
van het Nederlands elftal? Allemaal de 
schuld van de media, als u dat maar 
weet! In ieder geval hebben 
psychologen, sociaal werkers, politici, 
juristen en andere vaklui weer voldoende 
stof om over na te denken. Toevallig 
hebben Bob en Nel ook het dorp Haren 
met een bezoek vereerd en dat was 
precies een week voor de beruchte 
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gebeurtenissen. Laat nu Haren precies 
op de route van het Pieterpad liggen, de 
lange afstand wandeling Pieterburen - 
St Pietersberg van ongeveer 490 km. 
Juli jl hebben Nel en ik het Pelgrimspad 
voltooid en we hadden de smaak zo goed 
te pakken, dat we de stoute (wandel) 
schoenen hebben aangetrokken en 
besloten om ons te wagen aan het meest 
populaire wandelpad van Nederland.  
Na een autorit naar Assen, een treinreis 
naar Winsum (Gr) en een ritje met de 
buurtbus naar Pieterburen begonnen Nel 
en Bob op woensdag 12 september om 
12.00 precies aan de klus. Op dat 
moment goot het van de regen! Maar dat 
duurde gelukkig niet lang en onder een 
mooi najaarszonnetje liepen we al snel 
door prachtig uitgestrekte velden en 
akkers naar Winsum.  
Als voormalig vrachtwagenchauffeur en 
lange afstand fietser heeft BobHogerop 
globaal gezien heel Nederland wel 
doorkruist. Maar te voet is nog eens wat 
anders, je komt werkelijk overal! Via  de 
kleinste en smalste voetpaden en soms 
zijn er geen paden, maar moet men door 
weilanden lopen tussen nieuwsgierige 
koeien en soms zijn de paden verdwenen 
wegens overvloedige regenval wat ons 
vorig jaar overkwam in de Campina bij 
Oisterwijk.  
De eerste etappe naar Winsum bedroeg 
slechts 12 km. Bij aankomst in dit fraaie 
Groningse dorp passeerden we het 
isolatoren museum. Dat museumpje 
herbergt een verzameling isolatoren van 
allerlei soorten en afmetingen. Dus van 
de grote exemplaren die je aan 
hoogspanningmasten ziet tot de kleine 
porseleinen ringen die ooit aan de 
schrikdraad installaties bevestigd 
waren. Een wonderlijke verzameling! 
Geopend als de eigenaar aanwezig is.  

De volgende dag liep het pad naar de 
stad Groningen (19 km). Vanuit de verte 
kon je “De Olle Griese” (de 
Martinitoren) al zien maar voordat we 
de stad inliepen passeerden we dorpjes 
als Garnwerd en Oostum. Dat zijn 
werkelijk juweeltjes! In Garnwerd bv. 
hebben we koffie gedronken in café 
Hammingh, waar je bij binnenkomst 100 
jaar terug in de tijd gaat! Ook het kleine 
gehucht Oostum op een terp is van een 
prachtige schoonheid. Er gaat echt niets 
boven Groningen!  
‘s Avonds op zoek naar de Chinees 
heerste er een gezellige drukte in de 
stad. Het academische jaar was net 
begonnen en de temperatuur was ook 
aangenaam. Tijdens de etappe naar 
Zuidlaren heeft het een paar uren 
gemiezerd maar doordat we via het 
bosachtige deel liepen viel de nattigheid 
best mee.  Via Haren en  Glimmen 
bereikten we Zuidlaren, het dorp van de 
jaarlijkse paardenmarkt en Berend 
Botje. Deze etappe was zo’n 21 km lang 
en na een prima b&b de volgende en 
laatste dag naar Rolde. We zitten nu in 
Drenthe en het Groningse landschap is 
veranderd in bos en heide. De trip naar 
Rolde is er ook een om in te lijsten!   
Zo rond 2 uur ‘s middags arriveerden we 
in het typische Drentse dorp. Het 
eerste deel van het Pieterpad zit er op, 
we hebben de afgelopen 4 dagen bij 
elkaar 70 km afgelegd. Met de bus naar 
Assen en met de auto naar Landsmeer. 
De volgende etappes zullen ons naar 
Coevorden brengen, maar dat zal 
waarschijnlijk wel in het voorjaar 
plaatsvinden na een hopelijk 
schaatsrijke winter. Veel schaats-
plezier toegewenst de komende winter.  
 

BobHogerop
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Jeugdweekend 2012 
 
 
Ook dit jaar hebben wij weer een zeer 

geslaagd weekend achter de rug met de HGI 

kinderen van 9 t/m 15 jaar. Het waren dit jaar 

38 kinderen. We waren naar de Woensberg 

locatie het Theater in Huizen. Dit bestond uit 

een hoofdgebouw met daarbij 5 blokhutten 

voor 8 personen. 

Wat ons betreft volgend jaar weer!  Voor meer 

foto’s zie: www.hardgaatie.nl  

Hieronder treft U de verslagen van de 

kinderen. 

 

Jan Tabak. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Vrijdagavond 
 

Vrijdagavond moesten we eerst een half uurtje 

rijden.Toen we hier aankwamen was het al 

heel gezellig. Iedereen wist bij wie die in het 

huisje wou. Rond 11 uur gingen we een 

lichtjesspeurtocht doen. Alleen waren er geen 

lichtjes. Ze waren op een of andere manier 

verdwenen. Behalve op het kerkhof. Daar was 

bij elk graf 2 lichtjes. Het stond heel gezellig 

voor een kerkhof. We liepen verder, nog 

steeds geen lichtjes te bekennen. Toen we hier 

terugkwamen kreeg iedereen een lekker 

bekertje met warme chocomel helaas zonder 

slagroom. Die stond nog in het clubhuis. 

 

 

We gingen allemaal bij elkaar in de huisjes 

zitten. Rond half 5 sliep iedereen wel. De 

kleintjes sliepen al uren. De volgende ochtend 

kwam Pien (een meisje uit ons team) met het 

verhaal dat ze over een naakte egel had 

gedroomd. Toen met het beste Idee van Hard 

Gaat Ie, hadden we een afwateringssysteem 

voor naakte egels gemaakt. Als je zoiets bij 

ons bestelde kreeg je een gratis kaartje voor 

een nudistencamping kado! Hahahaha Helaas 

werden we hiermee laatste. 

 

 
 

 

       Jesse, Pien, Jochem, Ellen, Seb, Bibi 
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Zaterdagochtend 

 
Iedereen had de vorige nacht nauwelijks of niet 

geslapen, dus de volgende ochtend was 

iedereen dan ook doodmoe. Na het ontbijt 

werd er nog wat gevoetbald en gespeeld. 

Daarna kwamen er plannen om te gaan 

trainen. Het is ten slotte wel een schaatskamp. 

Alle kinderen werden verdeeld in 2 groepen. 

De oudere kinderen en de iets jongeren. De 

groep oudere kinderen gingen naar een 

zandheuveltje verderop waar er allerlei 

wedstrijdjes en schaatsoefeningen werden 

gehouden.  

’s Middag waren er verschillende spelletjes en 

iedereen probeerde natuurlijk zo veel mogelijk 

punten bij elkaar te sprokkelen. Bij touwtrekken 

hielden de fanatieke teams de hakken in het 

zand en deden hun uiterste best. Ook met 

spijkerbroek hangen waren er een aantal 

fanatiekelingen die zich erg lang opgetrokken 

konden houden. Sommigen wel bijna 9 

minuten!   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Romee, Menno, Pam, Hielke, Marin, Noortje 
 
 
 
 

Zaterdagmiddag  

 

 

Zaterdagmiddag gingen we spelletjes doen 

o.a. spijkerbroekhangen, handen-voetenspel 

en touwtrekken. Ons team was niet zo goed in 

touwtrekken. We hadden alles verloren voor de 

rest ging alles wel goed. We staan tot nu toe 

eerste! We hebben een super leuk team en 

werken goed samen. 

We hebben het heel erg naar ons zin. De 

spelletjes waren goed geregeld en het was erg 

gezellig. Iedereen heeft zich goed vermaakt en 

een leuke middag gehad. Vanavond gaan we 

barbecueën en de bonte avond. We hebben 

een super leuk idee en gaan vast winnen!  

 
   Marilou, Max, Sarah, Laura, Sjoerd, Nora, Ids 
 
 
 



 

 

Jaargang 112 www.hardgaatie.nl     Nummer 1 
Oktober 2012  Pagina 7 van 24 
 

IJSCLUB “Hard Gaat Ie” Landsmeer 
www.hardgaatie.nl 

 

Zaterdagavond 

 
We begonnen deze leuke avond met een 

lekkere barbecue. We hebben veel gegeten 

van de hamburgers en de frikadellen. Toen we 

klaar waren gingen we verder met de bonte 

avond. 

Iedere groep had een uitvinding bedacht voor 

het beste idee van Hard Gaat Ie. 

Groep 1 had uiteindelijk gewonnen met de 

parapluut. Dat houd in: een hoed met een 

paraplu eraan vast voor de regen. Het was 

heel slim idee. Mijn groep was helaas 1 na 

laatste geworden omdat ons idee al bestond. 

Maar toch was het een zeer geslaagde avond. 

Met een verschrikkelijk leuk team. 

De jury bestond uit Tom, Sybille, Frans-Nico, 

Gijs en Rosa. 

 

 

 
 

Ella, Storm, Anne, Joram, Emma F, Hanna 
 
 
 
 
 

Zondagochtend 
 
Zondag was helaas de laatste dag dat we 

bleven. We begonnen met het ontbijt en we 

kregen een heerlijk eitje erbij. Daarna mocht je 

weer gaan trainen en we gingen weer 

spelletjes doen voor de punten te verdienen 

voor je team. De spelletjes waren heel erg 

leuk. We gingen estafette en trefbal spelen. Als 

laatste die dag gingen we levend stratego 

spelen in het bos. Dit kamp was erg geslaagd! 

 

Dikke kus. 

 

We werden wakker en hadden allemaal heel 

lekker geslapen en we werden verrast met een 

bord vol lekkere gebakken en gekookte eieren 

en lekkere thee. Na het eten moest je je eigen 

kamer en spullen opruimen en inpakken. De 

mensen die wilden sporten gingen hard lopen 

met Ivo en de rest ging hun kamer opruimen of 

bij het vuur zitten. Met het trainen gingen we 

eerst rondjes lopen. Toen gingen Mark en Max 

wat rek en strek oefeningen voor doen. En 

gingen we weer verder lopen. En toen we 

terug kwamen kreeg iedereen wat te drinken. 

Toen gingen we touwtje springen en estafette 

doen. 

 

 

 
 
 
Mark, Loes, Stan, Vieve, Simon, Merel
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Zondagmiddag 
 
De laatste dag van het jeugdweekend begon 

rustig. Iedereen kwam op zijn eigen tempo uit 

bed, en begon toen aan het ontbijt. Daarna 

werden alle groepjes verzameld om te 

beginnen aan de laatste paar spelletjes die 

bepaalde wat de eindstand ging worden. Bij 

het trefballen werden de meeste teams 

uitgeschakeld. Uiteindelijk waren alleen team 

zes en team vijf nog over om de eerste plek te 

winnen. Dus er werd een beslissend spel 

gespeeld. Iedereen van team vijf en zes moest 

een bal in een ton proberen te gooien en wie 

de meeste doelpunten had won. Uiteindelijk 

won team zes met één punt verschil.  

Toen gingen we patatjes eten met broodje 

knakworst  

Na de prijsuitreiking werd er nog een potje 

levend stratego gedaan. Daar kwam een einde 

aan toen de ouders op de camping stonden te 

wachten en iedereen naar huis ging. 

 
Jelle, Didi, Arend, Emma, Sana, Fu 
 

 

 
 
 
 

  
       Rosa en Jelle, marshmallows roosteren 
 
 
 

 
 

De teamleiders van de groepen 
 

 
 

Groepsfoto 
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Sloot en Slobrace 2012 
 

Met de fluit van Richard Quakernaat, voorzitter Stichting Evenementen Landsmeer, startten op 

vrijdagavond 1 juni om 19.10 uur een recordaantal van 224 deelnemers  aan de Slob & Slootrace om het 

Kampioenschap van Landsmeer, en tevens opgenomen als onderdeel voor de Sportweek 

Meerkampcompetitie. Er deden 55 deelnemers mee die ook voor de 9 deelnemende Meerkampploegen 

punten moesten gaan halen.  

Het parcours heeft een totaalafstand van ongeveer 2,4 km over de weilanden en door de sloten, 

gelegen aan weerszijden van het Amsterdamse (fiets)Pad, waarbij 22 sloten moeten worden 

“genomen”.  Het talrijke publiek kon de wedstrijd  goed volgen. 

Met dank aan de landeigenaren (zonder hun toestemming gaat zo’n race natuurlijk niet lukken) en aan 

de vrijwilligers en EHBO-post Pim Harms, die voor begeleiding en beveiliging van de race zorgden. 

Het weer was goed: weinig wind en een laag zonnetje, de buitenlucht was ongeveer 18 graden en de 

watertemperatuur was ongeveer 17 graden. Er vielen helaas 9 deelnemers uit vanwege lichte 

onderkoeling, licht letsel of .......  

 

Bij de heren was het een spannende strijd tussen de eerste drie deelnemers. Lukte het Swen Faber 

verleden jaar nog om 1e te worden, nu moest hij zijn meerdere erkennen in zijn (schaats)maatje Max 

van Boxtel uit Amsterdam, maar hij behaalde toch een 2e plaats, net voor Guus Rodermans, die 

verleden jaar nog als 4e eindigde. 

De winnende tijd van algemeen kampioen Max van Boxtel van 17.12 min. was een recordtijd, 

verbeterd met 20 seconden. 

Bij de dames werd net als verleden jaar eerste en algemeen kampioen Mandy Blokzijl in een tijd van 

22.30 min, maar nu ook een minuut sneller. 

Bij de “heren” tot en met 15 jaar werd  Guus Zuidema 1
e
 in een tijd van 21.45 min.  

Bij de “dames” tot en met 15 jaar werd Ilse de Boer 1
e
 in een tijd van 26.30 min. 

Dankzij de spuitkunst van de Brandweermensen en de Shampoo's van Hegron Cosmetics kon een 

ieder na afloop weer schoon huiswaarts keren.  

 

Door  de voorzitter van HGI, Hayo van der Werf werden de prijzen uitgereikt. Voor de eerste 3 

finishers per categorie waren fraaie sportbekers, en voor iedereen een vaantje en flacon shampoo. 

 

UITSLAG: 

 

Meisjes -16 jaar (58 deelnemers):  Jongens -16 jaar (50 deelnemers): 

1. Ilse de Boer  26.30  1. Guus Zuidema  21.45 

2. Britt Brilman   27.05  2. Mees de Bruin   23.30 

3. Noa Smolenaar  27.06  3. Mees Eringa   24.08 

 

Dames +16 jaar (28 deelnemers): Heren +16 jaar (79 deelnemers): 

1. Mandy Blokzijl   22.30      1. Max van Boxtel   17.12    

2. Milou de Bueger   24.20   2. Swen Faber    17.42 

3. Norine Pool   26.20           3.Guus Rodermans   17.43 
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Kenya Classic: fietsen met een doel 
 

Na Alpe d’huzes, Tour for life, Roparun en andere sportieve uitdagingen voor een goed doel is er in 

2011 een nieuwe sportieve krachtproef bijgekomen, namelijk de Kenya Classic.  

Hard gaat ie lid Bob de Dood heeft zich ingeschreven voor de editie van oktober 2012 en onze HGI 

reporter Ivo Hilderink stelde hem de volgende vragen: 

 
Bob, kan jij kort uitleggen wat je gaat doen in oktober?  

Ik ga samen met circa 60 andere deelnemers 6 dagen mountainbiken in Kenya. Wij gaan ruim 350 

kilometer fietsen in de omgeving van de Kilimanjaro en bezoeken dan ook een aantal projecten van 

AMREF Flying Doctors. Vooraf krijgen de deelnemers een ambitieuze doelstelling mee om 

sponsorgeld te verwerven voor een aantal lokale projecten in Kenya.  

 
Wat doet AMREF Flying Doctors allemaal? 

AMREF is niet zo van het sturen van westerse medewerkers en hulpmiddelen naar Afrika, maar 

investeert vooral in het opleiden van lokale mensen en doet dat ook in afgelegen gebieden van Afrika. 

Zo leiden ze vele lokale verpleegkundigen op die een stuk basiszorg kunnen regelen in de afgelegen 

gebieden en ondersteunen zij deze medewerkers om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zo 

kan bijvoorbeeld een fiets al helpen om deze verpleegkundigen een groter bereik te geven.  

 
In oktober is de ijsbaan net open en jij zoekt dus de warmte van Kenya op? 

Dat klopt, maar gelukkig is er nog geen natuurijs te verwachten in oktober, maar inderdaad zal de 

zwaarte van de tocht vooral in de temperatuur, het kamperen en de ongetwijfeld vele lekke banden 

zitten.  

 
Gaan er nog meer Landsmeerders mee?  

Ik ga samen met een goede vriend van mij waar ik vele triatlons mee gedaan heb en er gaat ook nog 

een huisarts uit Amsterdam-Noord mee. Verder begreep ik dat Carl Verheijen ook meegaat dus 

ongetwijfeld wordt er ook over schaatsen gesproken. Misschien kunnen we wel onderzoeken of Swen 

Faber voor Kenya naar de Olympische winterspelen kan, tenslotte konden wij deze zomer genieten 

van de Kenyaanse Hollanders Lornah Kiplagat en Hilde Kibet die in Londen uitkwamen voor 

Nederland op de marathon…. 

 
Tot slot, dit clubblad wordt bezorgd bij ruim 1000 leden. Wil jij nog een verzoek doen?  

Natuurlijk betalen de deelnemers zelf voor hun reis en andere kosten, maar zou ik graag een verzoek 

doen aan de leden van HGI voor een bijdrage voor AMREF voor ondersteuning van hun werk.  Voor 

50 euro kan er een verpleegkundige in Afrika een goede fiets kopen om patiënten in afgelegen dorpjes 

te bezoeken en te helpen en geld voor een fiets moet de Hard Gaat Ie leden aanspreken. Bijdrages 

kunnen via www.kenyaclassic.nl  (� deelnemers NZO Bob de Dood) worden gedoneerd. 

 

Bob, veel succes met je voorbereiding en sponsorwerving en ongetwijfeld volgt er nog een mooi 

verslag voor het clubblad! 

Daar kan je op rekenen !! 
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Dam tot Dam FietsClassic 2012 
 

Dit jaar hebben wij voor de tweede keer de Dam tot Dam gefietst met de jeugdtrainingsgroep en ik 

moet zeggen: het ging 100 keer beter dan vorig jaar. 

Zondag 23 september verzamelde het grootste deel van de groep zich om 8:00 ’s ochtends op het 

Raadhuisplein. Het was koud (6° C!), mistig, maar het regende niet en dat vonden wij toch wel heel 

prettig na vorig jaar alleen maar verrot geregend te zijn. In de kou fietsten we naar het 

Buiksloterwegveer waar het in Amsterdam wonende deel van de groep zich bij ons voegde. We reden 

verder naar de Dam met een kleine omweg, want Jan Paul wist de weg niet precies.  

Na een broodje gegeten te hebben konden we met z’n allen vertrekken. Het eerste stuk in Amsterdam 

was heel druk en daar hebben we dan ook best langzaam gereden. Dan kwamen we bij de IJ-tunnel, 

geweldig is dat, ik heb met 60 km/u door die tunnel gefietst. Weer een nieuw snelheidsrecord! Na de 

tunnel konden we eindelijk doorfietsen. Ik zat net lekker op mijn fiets toen de eerste stempelpost al in 

zicht kwam. Ik wilde graag verder, maar onze ouwe heren moesten eerst koffie drinken en dan worden 

je benen weer koud en dat is niks. Je kunt beter gewoon doorfietsen. 

Naar Monnickendam reden we lekker door, dat kon ook niet anders met twee stoomlocomotieven als 

Werner en Jan Paul voorop. Ik zat heerlijk uit de wind achter ze. Bij de tweede stempelpost kregen we 

een banaan, een Snelle Jelle en een bekertje water, wat we gulzig hebben geconsumeerd. 

We reden verder over de dijk langs het IJsselmeer. Werner en Jan Paul weer voorop en Jan 

Paardekooper achteraan. Maar kennelijk reden wij zo’n mooi tempo dat er nog een man of 20 achter 

ons aan hing, zo vormden we een lang lint van ongeveer 40 fietsers. Ze hebben achter ons 

aangehangen van Monnickendam tot de Schellingwouderbrug, en dat is best een eind.  

En dan ben je alweer in Amsterdam, niet bepaald moe eigenlijk. Sommigen dachten daar anders over. 

Ik citeer:“Hij vond het prachtig, liet vol trots zijn medaille zien en viel vervolgens in slaap.” 

Het was geweldig, iedereen is gefinisht en we hebben tijdens de tocht niet één lekke band gehad, die 

kwam pas op de terugweg. We mogen best trots op onszelf zijn, eenmaal thuisgekomen telde ik 90,77 

km met een gemiddelde van 22,24 km/u op mijn teller. 

Ten slotte wil ik Werner en Jan Paul hartelijk bedanken voor de vele kilometers die zij op kop hebben 

gereden en daardoor ook mij uit de wind gehouden hebben. Jan Paardekooper, bedankt voor het bij 

elkaar houden van de groep en Marjolijn, bedankt voor de geweldige begeleiding. Ik hoop volgend jaar 

met net zulk mooi weer te kunnen fietsen, dan misschien wel een grotere afstand. 

 

Dewi Paardekooper 
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Katknuppelen om het Kampioenschap van Landsmeer 
 

Op vrijdag 1 juni 2012 om 20.45 uur was het droog weer, toen 45 deelnemers van 12 jaar en ouder 

(waarvan 10 dames en 35 heren) en een flink aantal toeschouwers aanwezig waren voor het 

Katknuppelkampioenschap van Landsmeer. De wedstrijd verliep goed. Iedere deelnemer knuppelde 

telkens 2x per beurt. 

In de 4e omloop sloeg Remco Speet er als eerste een hoepel af, en in de 5
e
 omloop sloeg Jolanda 

Arends de eerste complete duig eruit. Hierdoor werd ook de “Kat” in de ton zichtbaar.  

Het lukte hierna vervolgens in de 6
e
 omloop aan de 12 jarige Tim Wals om de “witte speelgoed KAT”  

los van de tonrestanten te knuppelen!  

Er werd totaal 476 keer geknuppeld waarvan ongeveer 15 procent de ton echt raakte. Behalve de kat 

en de geldprijs werd aan de gelukkige Tim ook de standaard met opschrift: “KNUPPELKAMPIOEN 

Landsmeer 2012” uitgereikt! 

 

Uitslag: 

1
e
   Tim Wals (standaard en € 10,= met kat)  

2
e
    Jolanda Arend (duig, € 7,50) 

3
e
    Remco Speet  (hoepel, € 5,= ) 

Poedelprijs  Carla Luiten  (voor de 2e hoepel € 2,50) 

 

 

Bedankt ! 
 

Beste ouders/verzorgers van de HGI-kinderen van de laatste 20 seizoenen, 

 

Allereerst hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan het cadeau voor de jeugdschaatsbegeleiders van 

HGI. Al sinds ongeveer 20 jaar (toen leerden onze kinderen Peter en Femke schaatsen bij HGI) 

vragen wij aan jullie een bijdrage voor het cadeau voor de schaatsbegeleiders van de jeugd van HGI 

en al jaren hebben we het plan om jullie hiervoor te bedanken, want al alle jaren is de respons 

hartverwarmend.  

Voor alle duidelijkheid het “cadeau jeugdbegeleiders” is en was dus geen clubactiviteit maar een 

traditie voortgekomen uit een privé-initiatief van enkele ouders in de 80’er jaren. Wij weten niet meer 

welke ouders dat geweest zijn en van wie wij het hebben overgenomen. Vanaf 2008 hebben ook wij 

een en ander gemoderniseerd en vragen we aan jullie via e-mail en via de giro een bijdrage aan het 

cadeau te leveren. Daardoor is er vanaf 2008 een klein archiefje ontstaan waarin de bijdragen staan 

vermeld.  

 

Hieronder het overzicht van jullie bijdrage van de laatste jaren.  

2008-2009 28 reacties 187 euro 

2009-2010 37 reacties 286 euro 

2010-2011 31 reacties  241 euro 

2011-2012 34 reacties 276 euro 

 

Dit zijn de bedragen die overgemaakt zijn naar de begeleiders. Zoals jullie zien is 2008 een 

overgangsjaar maar werd er tegelijkertijd nog contant geld via de brievenbus van Jelle Attema en ons 

opgehaald.  

 

Nogmaals bedankt, met vriendelijke groeten Pim Harms en Marja Keus 

 



 

 

Jaargang 112 www.hardgaatie.nl     Nummer 1 
Oktober 2012  Pagina 13 van 24 
 

IJSCLUB “Hard Gaat Ie” Landsmeer 
www.hardgaatie.nl 

Deen Sponsor Actie 
 

Op zaterdag 7 juli in het voetbalstadion van Volendam, op uitnodiging van Deen Supermarkten en als 

begeleider namens HGI met Emma Kuijpers, Nora Verweij, Ellen Pragt, Mandy Visser en Sana 

Helsloot, de feestelijke uitreiking bijgewoond van de DEEN Jeugdsponsor Actie. Deze werd 

georganiseerd voorafgaand aan het Votownconcert. 

Het bleek dat er 62 filialen van Deen aan de actie hadden meegedaan en dat het beschikbare bedrag 

totaal € 310.000,= bedroeg, bestemd voor de diverse jeugdsportdoelen. Per filiaal  was  er  ongeveer 

€ 5.000,= te verdelen onder de 5 deelnemende en uitverkoren verenigingen, de hoogte van de 

bedragen naar gelang het aantal gestorte munten. De 10 verenigingen met de hoogste opbrengsten 

werden naar het podium geroepen en kregen daar de certificaten uitgereikt met de daarop vermelde 

bedragen. Hier waren de Landsmeerse verenigingen niet bij. Hoogste score was Handbalvereniging 

Bangert uit Hoorn met een bedrag van € 2.225,=. 

De score van Hard Gaat Ie was € 1.392,57. Dat was wel de hoogste score van de deelnemende 

verenigingen uit Landsmeer. Met dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen, met name de 

actieve jeugdleden. De verzorging van Deen was prima geregeld, allen een rood Deen Votowown T-

shirt en voor een ieder zakje chips + frisdrank + ijs + patat en een frikadel. Wat Deen betreft is er over 

2 jaar weer een sponsoractie. 

Om 18.30 uur begon het Votown evenement, waarbij het stadion vol liep. Zo konden we volop 

genieten van de zangkunsten van Monique Smit, Fabienne, Jan Smit en Nick en Simon. Om 21.00 uur 

vol en voldaan huiswaarts gekeerd. 

Nogmaals DEEN bedankt voor deze prachtige Jeugdsponsoractie. 

 

Jelle Attema 

 

 

Van Landsmeer naar Rome 
 

Kent u die uitdrukking “Je hebt een voetreis naar Rome gewonnen”? Dat was het niet, maar op 2 juni 

2012 vertrokken 7 mannen op de fiets en met begeleider voor een fietsreis naar Rome. 

Wij (Bob van Eck, Bert Prins, Cor van Beek, Eric 

Hafkamp, Jan Tuitjer, Winfred Martens en Nico de 

Boer) stapten die dag bij Pieter Dral (DraCat 

fietsen) voor de deur op de fiets voor deze tocht. 

Gevolgd door de auto+caravan van onze 

vertrouweling Clemens Beutick (kok, mecanicien, 

kwartiermaker, chauffeur, steun en toeverlaat, 

BHV-er, etc.). Het idee kwam van Bert Prins, die 

iets had vernomen van “Reitsma’s Route naar 

Rome” en in december 2011 had hij eerder 

vermelde mannen – na veel rondvraag – zo ver 

gekregen dat zij meegingen. 

Het “plaatje”: allen zijn lid van tennisclub “Heb Durf” en Bert, Jan en Nico (donderdagavondselectie) 

tevens van “Hard Gaat Ie”. Zo werden er nieuwe fietsen bij de Firma Dral aangeschaft om verantwoord 

aan deze tocht te beginnen. Voor eventuele pech had Pieter Dral wat reservemateriaal in bruikleen 

meegegeven. Top dus, en wij hadden ons fysiek goed voorbereid, omdat wij vanaf 8 januari 2012 al in 

training waren op onze aluminium rossen. De bedoeling was om deze 2100 km lange tocht in 3 weken te 

volbrengen en op 23 juni in Rome te arriveren. In die 3 weken hebben wij werkelijk alle weertypen 

meegemaakt en kun je wel spreken van alle jaargetijden (regen, sneeuw, hagel, zon).  



 

 

Jaargang 112 www.hardgaatie.nl     Nummer 1 
Oktober 2012  Pagina 14 van 24 
 

IJSCLUB “Hard Gaat Ie” Landsmeer 
www.hardgaatie.nl 

Velen hebben ons gevolgd via de site prima.waarbenjij.nu en waarin een ieder van ons, als man van de 

dag, van de etappe verslag deed. En er was op iedere zondag rond de klok van 11.30 uur contact met 

een presentator van de L.O.L. om live in de uitzending de stand van zaken en de stemming door te 

geven. De site is overigens voor meer details, o.a. dagetappes, nog steeds te bezoeken. En voor de 

echte geïnteresseerden: google naar Reitsma Route naar Rome en je ziet het hele traject. 

De barre omstandigheden hebben ons doen besluiten om 2 etappes, zoals onze zuiderburen zeggen, op 

verplaatsing te doen. Het was al meteen de 2
e
 dag raak, want niets bleef droog. Clemens heeft 2x van 

Groesbeek naar Paarlo gereden. Vanaf die tijd waren wij de “Paarlogroep” voor 3 fietsers uit Tilburg, want 

denk nou niet dat wij de enigen waren. Dat bleek tot ver in Italië, waar de plaatselijke horeca steevast 

vroeg: “dirizione Roma?”. 

Ook hebben wij de etappe over de Vorarlbergpas in Oostenrijk moeten schrappen, vanwege hevige 

sneeuwval. Op de radio werd zelfs aangekondigd dat sneeuwkettingen verplicht waren voor auto’s. Dan 

hebben wij het wel over juni.  

Alle ontberingen ten spijt hebben wij een mooie en avontuurlijke tocht gehad met uitersten: 

- van 5 graden tot 43 graden Celsius,een verschil van 38 graden!!!  

- van goede fietspaden tot meer mountainbikeachtige paden 

- een stevige omweg, door de aardbevingen in Italië, was beestachtig zwaar. 

 

 

Maar op 23 juni arriveerden wij dan toch op het 

“Piazza del Popolo” in Rome, waar wij door onze 

Landsmeerse aanhang werden verwelkomd. 

Moe, voldaan, flink afgevallen, maar bovenal trots. 

En wat hebben wij een LOL gehad. 

Ter informatie; het is te doen, als je goed traint. 

De leeftijd mag geen belemmering zijn, de jongste 

is 54 jaar en de nestor van de PriMa ploeg 65 

jaar. 

Je kan het nog mooier laten klinken: “Giro Lago di 

Terra – Roma”, een prachtige fietstocht. 

 

Nico de Boer 

 

 

 

INFO JEUGDSCHAATSEN 
 

De voorbereiding van het Jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan is inmiddels weer in volle gang. Er zijn 

16 kinderen gestopt, van wie 3 naar Verlengd Jeugdschaatsen gaan en 6 naar de training. Er zijn 24 

wachtlijstkinderen geplaatst tussen 5 en 7 jaar, die in de hal beginnen en 4 kinderen die ouder zijn en op 

de krabbelbaan buiten beginnen. Totaal nu 78 kinderen, dat zijn er 12 meer dan afgelopen seizoen. 

 

Op 13 oktober wordt gestart met 6 groepen op de buitenbaan en 2 groepen in de Hal. Voor de nieuwe 

beginners geldt ook dat de eerste weken zal worden gekeken naar het niveauverschil. Verplaatsingen 

naar de buitenbaan zijn dan mogelijk. Een definitieve indeling zal evt. op zaterdag 10 november worden 

gemaakt! 

      

Er zijn drie leiders gestopt, namelijk Swen Faber, Dick Wals en Martin de Vries. Zij worden bedankt voor 

hun jarenlange inzet. Nieuw dit jaar als leidster is Marjolijn Wolthuis, zij geeft ook wedstrijdtraining aan de 

Pupillen. Het Jeugdschaatsteam bestaat uit 16 begeleiders en 3 juryleden. Tim Wals en Rinus Drost zijn 

de 2 assistenten van de begeleiders in de IJshal. 
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Bijzondere data Jeugdschaatsen Jaap Edenbaan 
 

-  12 oktober opening van de JaapEdenbaan, gratis schaatsen voor kinderen, ook van niet-leden van        

18.00 tot 19.00 uur;   

-    1 december Sint Nicolaas op de baan; 

-  12 januari de Elfstedentocht, samengaand met de Carnavalviering; 

-  23 februari de schaats – loop – schaatsmarathon van 3 tot 20 rondjes op/rond ijsbaan; 

-    2 maart diplomaschaatsen (examen tijdrijden); 

-  16 maart (laatste les zaterdag) de rondjes diplomaschaatsen achter de Jagermeesters. 

 

 

Wachtlijst Jeugdschaatsen 
 

Op de wachtlijst staan nog 15 kinderen, van wie de meesten het volgend seizoen van start kunnen gaan. 

De minimum leeftijd op het ijs is 5,5 jaar, de maximumleeftijd 12 jaar (geboren na 1 juli 2000). De 

commissie Jeugdschaatsen wenst alle kinderen en begeleiders/juryleden veel schaatsplezier! 

 

 

Informatie over recreatie- en verlengd jeugdschaatsen  (12 tm 16 jaar) 
 

De kosten zijn € 135,=, terwijl 65 plussers € 20,= korting krijgen. En de kosten voor het verlengd 

jeugdschaatsen (12 tm.16 jaar) zijn € 105,=. De uren van HGI zijn gelijk gebleven ten opzichte van 

verleden jaar. 

Helaas stopt Sonja Mager op het M25 uur met de begeleiding. Sonja bedankt voor je inzet! We zoeken in 

haar plaats nog een geschikte vervang(st)er op de donderdag (22x per seizoen) van 18.20 tot 19.20 uur!  

Als je wilt en kunt: even een belletje naar Frank Peter 4824243 of Jelle 4824187. 

 

De toegewezen uren voor HGI zijn: 

 

M21 maandag van 18.20 tot -19.20 uur, 12 deelnemers,  

Begeleiding door Jeffry Pommerel en Jelle Attema. 

 

M22 maandag van 19.40-20.40 uur, 17 deelnemers, 

Begeleiding door Evelien Mager. 

 

Op de beide bovenstaande maandagavonduren kunnen nog deelnemers worden geplaatst !! 

 

M25 donderdag van 18.20-19.20 uur,  30  deelnemers,  volgeboekt 

Begeleiding door Ingrid Wegman en (vacant) 

 

M26 donderdag van 19.40–20.40 uur, 26 deelnemers,  volgeboekt 

Begeleiding door Ants Tilma. 

 

M28 zondag van 18.00 tot 19.00 uur, 22 deelnemers,  volgeboekt 

Begeleiding door Frank Peter Wals. 

 

Het totaal aantal HGI deelnemers, verspreid over 5 ijsuren is nu 107. 

Alle deelnemers en begeleiders natuurlijk succes gewenst komend seizoen ! 
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Koude Grond…. 
 

Voor het laatste clubblad, de zomereditie, had Bauke me gevraagd ook iets in te leveren. Het was het 

einde van het schaatsseizoen en inmiddels was ik gestart met wat extra training. Het plezier in het 

sporten was door de prachtige winter weer aangewakkerd. Had mezelf wat doelen voor ogen gesteld.  

Dat al dat enthousiasme niet altijd goed uitpakt heb ook ik ondervonden. De blessuregevoeligheid 

neemt met de jaren toe. Wanneer je de 40 voorbij bent liggen er allerlei obstakels op de loer, zoals 

daar zijn: boomwortels, loslopende honden, kwam laatst zelfs een big tegen die werd uitgelaten (!!), 

takjes, nat wegdek, maar ook medeweggebruikers kunnen gevaar opleveren. Daarnaast hebben we 

nog het reactievermogen dat ons steeds meer in de steek gaat laten, waardoor ongelukken door te 

laat remmen en/of uitwijken, het missen van de juiste informatiebordjes een rol van betekenis gaan 

spelen…. Een hele maand met 2 armen in het gips was het resultaat. U begrijpt, een stukje schrijven 

(maar ook typen) was onmogelijk geworden! 

Bauke kennen we binnen onze vereniging al jaren als een gewaardeerd, sportief, grappig, relaxte 

clubgenoot, die het redactiewerk (na tientallen jaren onderbreking) weer onder zijn hoede heeft 

genomen en dat met verve doet. En, zoals hij zelf zegt, coulant is naar diegenen die een stukje dienen 

in te leveren…. Ik kreeg een nieuwe deadline,… hoera! 

In tegenstelling tot mijn voorbereiding op de, reeds in het voorjaar, gestelde doelen, ben ik nu weer 

erg laat met het de-tijd-nemen voor het schrijven van een stukje… De druk om op tijd iets in te leveren 

wordt steeds groter. Bauke mailen dat het niet gelukt is (“volgende keer beter”) is geen optie. Ik weet 

dat ik hiermee niet hoef aan te komen bij Bauke… Hij is toch een gewaardeerd, sportief, grappig en 

relaxte clubgenoot. 

Zoals ik hierboven enige nadelen van het ouder-worden omschreef, zo heeft het toch ook wel wat 

voordelen. Geen paniek, we zoeken een oplossing voor het probleem. Leveren een stukje in en 

daarna is er weer tijd voor mijn rondje hardlopen langs de Nauernasche Vaart, als het droog blijft een 

rondje skeeleren door ’t Twiske of op de racefiets richting Castricum.  

Onderstaand stukje is gejat, maar beter goed …. etc. etc.. Leuk om te lezen! Alvast een mooie winter 

toegewenst!   

 

Hartelijke groet, Evelien Mager 

 

 

Als psychologie 'tegennatuurlijk' is, verlaten we ons op mythes en bakerpraatjes. De 

Amerikaanse psycholoog Robert Cialdini ondervond dat als geen ander. 'We weten wel 

ongeveer hoe we ons gedragen, maar we zijn slecht in het verklaren van dat gedrag. Het zit 

vaak heel anders is elkaar dan we denken.'  

 

Hoe eigenwijs kun je als organisatie zijn? In het versteende woud in de Amerikaanse staat Arizona hebben ze 

een probleem. Ondanks borden in het bos die bezoekers manen om geen ‘souvenirs’ mee te nemen, wordt er 

jaarlijks bijna 14 duizend kilo versteend hout uit het bos gestolen. In 2002 riep het beheer van het versteende 

woud daarom de hulp in van psychologen om een methode te ontwikkelen die het aantal diefstallen snel naar 

beneden zou brengen. Een onderzoeksteam ging aan de slag. De borden bleken averechts te werken. Door de 

bevestiging dat anderen het ook deden, staken veel anders zo brave borsten toch nog snel even een verboden 

aandenken in hun zak.  

De psychologen gingen op zoek naar een methode die wel effectief was. Wat bleek? Je moet vooral verkondigen 

dat de meeste bezoekers zich keurig gedragen. Zo keurig, dat die enkele dief al enorme schade aan kan richten. 

Een plaatje van een eenzame dief doet de rest: de diefstal nam met bijna de helft af. 

Bos gered? Nee, dus. De organisatie besloot de onderzoeksresultaten niet te gebruiken. De aanbevelingen 

waren voor hen zo tegennatuurlijk dat ze besloten rangers het bos in te sturen met de vraag welke van de twee 

boodschappen volgens de bezoekers het effectiefst was. De meerderheid van de ondervraagden was het met de 

directie eens. De beproefde eenzame-diefmethode verdween in de prullenbak. De diefstal is anno 2008 nog 

even schrikbarend hoog als zes jaar geleden. 
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Waargebeurd verhaal. En voor wie denkt dat alleen deze organisatie de plank misslaat: dit is zeker geen 

uitzondering. Als iemand kan bevestigen dat psychologische waarheden lang niet altijd overeenkomen met de 

alledaagse waarheden, is het de Amerikaanse hoogleraar marketingpsychologie Robert Cialdini. Hij was de 

leider van het onderzoeksteam in het versteende woud, en hij zag tot zijn verbazing zijn resultaten in een lade 

verdwijnen.  

 

Tegennatuurlijk 

Cialdini is een van de weinige psychologen die er een sport van maken om tegennatuurlijk psychologisch bewijs 

aan de grote klok te hangen. In 1993 bracht hij het boek Invloed uit, waarin hij door wetenschappelijk 

onderzoek de heilige huisjes van de consument omverschopt. Hij dook als onderzoeker drie jaar onder in het 

bedrijfsleven. Hij leerde auto’s verkopen, collecteren voor goede doelen en telefonisch verkopen. Zijn 

observaties testte hij met psychologisch onderzoek. De beste psychologen zijn misschien wel verkopers, luidt zijn 

conclusie. Wie dacht dat hij zelf bepaalt waaraan hij zijn geld uitgeeft, denkt daar na dit boek wel anders over: 

we zijn als was in de machtige handen van de commercie en we hebben het niet eens door. Invloed schreef hij 

voor de consument, maar die moest er in eerste instantie niets van weten. ‘Ik wilde de consument weerbaarder 

maken tegen alle pogingen om hem geld afhandig te maken. Maar ik heb niet één telefoontje gekregen van een 

consumentenorganisatie’, vertelt hij tijdens een kort bezoek aan Nederland. Cialdini is, vijftien jaar en een 

miljoen verkochte boeken in twintig landen later, een toonaangevende figuur geworden - binnen en buiten de 

psychologie. Met zijn adviezen over marketing bereikt hij een groot publiek, maar dat gaat niet altijd even 

gemakkelijk.  

Het is voor psychologen lastig om hun bevindingen aan het grote publiek te slijten, zeker als deze ingaan tegen 

de heersende gedachte. ‘Mensen denken meestal dat ze wel weten hoe zijzelf en anderen in elkaar zitten. Dus 

als er beleid moet worden gemaakt stellen ze zich de vraag: Hoe zou ik reageren? of Wat zou mij zover krijgen?’ 

Dat is in principe niet onlogisch, maar als het om ons gedrag gaat, blijkt dat we onszelf niet zo goed kennen als 

we zouden willen. Cialdini: ‘We weten wel ongeveer hoe we ons gedragen, maar we zijn slecht in het verklaren 

van dat gedrag. Het zit vaak heel anders is elkaar dan we denken.’ 

 

Koude grond 

Waar de menselijke gedachtenkronkels voor psychologen dagelijkse kost zijn, raken anderen verstrikt in het 

web van hun eigen logica. En zo ontstaan de bakerpraatjes, mythes en volkswijsheden die zo succesvol 

concurreren met de wetenschap. Deze psychologie van de koude grond is hardnekkig, want wie eenmaal ergens 

in gelooft, is daar met al het contrabewijs van de wereld niet meer van af te brengen. En dat terwijl 

psychologische inzichten het leven kunnen veraangenamen. Neem een voorbeeld van deze week: wachten in 

het verkeer. Stoplichten lijken altijd langer op rood te staan als jíj staat te wachten, en tegen de tijd dat je 

eindelijk weer kunt optrekken, is je bloed flink gaan koken. Een simpele ingreep zoals het installeren van een 

wachttijdvoorspeller bij het stoplicht verkort de wachttijd gevoelsmatig aanzienlijk en leidt er bovendien toe dat 

er minder door rood wordt gereden. Dat is ook psychologie, maar dan in een praktisch jasje. 

Het grote voordeel dat de psychologische wetenschap biedt, verduidelijkt Cialdini, is dat het gemakkelijker 

wordt om voorspellingen te doen over ons gedrag. En voorspellingen over gedrag, daar houden we van. We 

willen weten hoe we klanten binnenhalen, hoe we al die automobilisten van de weg krijgen, hoe we 

geldproblemen kunnen voorkomen en het milieu kunnen sparen. Hoe we criminaliteit kunnen bestrijden, de 

integratie bevorderen en de werkloosheid tegengaan en hoe we minder gaan roken. Er is geen plan dat wordt 

gemaakt, of er komt menselijk gedrag bij kijken. 

Volgens Robert Cialdini zouden psychologen een veel prominentere rol kunnen spelen in de maatschappij. ‘Als je 

een nieuw onderwijsbeleid ontwerpt, raadpleeg je een onderwijskundige. En wie het milieu wil sparen, ontwerpt 

zuinige apparaten. Maar zelfs bij deze processen kan een psycholoog van nut zijn.’ 

 

Pijnpunt 

Het grote pijnpunt van psychologen is volgens Cialdini dat in de dagelijkse praktijk vooral naar de technische 

kant wordt gekeken, en wordt vergeten wat het psychologische effect is van bepaalde maatregelen. Neem de 

revolutie in de energiebesparende apparatuur. Die is hoopgevend, maar vorige week bleek dat de consument 

anders reageert op zijn zuinige spullen dan verwacht. Spaarlampen worden extra lang aangelaten en 

wasmachines staan halfvol te draaien. Het is immers toch zuinig? Zo kan het gebeuren dat een plan in theorie 

prachtig is, maar in de praktijk niet werkt omdat er geen rekening is gehouden met de reactie van de doelgroep. 



 

 

Jaargang 112 www.hardgaatie.nl     Nummer 1 
Oktober 2012  Pagina 18 van 24 
 

IJSCLUB “Hard Gaat Ie” Landsmeer 
www.hardgaatie.nl 

Voor de gewone sterveling misschien een verrassing, voor psychologen als Cialdini oud nieuws. Hij ontdekte in 

2003 dat ondanks alle inspanningen om energie te besparen, mensen pas echt hun best gaan doen als.... juist, 

als de buren het ook doen. Cialdini begint een beetje te lachen als hij aan het ‘veldwerk’ van toen terugdenkt. 

 

‘We probeerden erachter te komen hoe we hotelgasten zover konden krijgen om hun handdoeken te 

hergebruiken. Er worden vaak kaartjes in de kamers gelegd met de boodschap dat hergebruik het milieu spaart, 

geïllustreerd met natuurtafereeltjes. Dit leidt gemiddeld tot eenmalig hergebruik. Maar toen we deze 

boodschap aanvulden met de mededeling dat de meeste gasten in het hotel hun handdoek ten minste een keer 

hergebruikten, verhoogde het hergebruik met 26 procent. Als we vermeldden dat de vorige gast in déze kamer 

zijn handdoek had hergebruikt, werd dat zelfs 33 procent. Maar er was natuurlijk geen gast die geloofde dat 

zijn hernieuwde liefde voor het milieu werd opgewekt door zijn anonieme voorganger in het hotel.’ 

 

 

 

HGI schaatskleding  
 

Uit voorraad te koop: 

HGI jack (klein) maat 128, 140, 152, 164 of 176:     oude (voorraad) prijs € 38,=, nieuwe prijs € 45,= 

 

HGI jack  (groot) maat S, M, L, XL en XXL:    oude (voorraad) prijs € 50,=, nieuwe prijs € 60,= 

 

HGI schaatsbroek (klein)maat 128, 140, 152, 164 en 172 oude (voorraad) prijs € 27,= nieuwe prijs € 35,=  

 

HGI schaatsbroek (groot) maat S, M, L, XL en XXL:   oude (voorraad) prijs € 40,= nieuwe prijs € 45,= 

 

Verder is er nog een voorraad aan HGI rugtassen en schaatstassen, kosten respectievelijk voor leden 

€ 15,= en € 20,= en voor niet-leden  € 25, en € 35,=.  

Ook zijn er grote en kleine blauwe HGI fleece mutsen en bandana’s te koop voor € 5,= per stuk, en 

blauwe schaatspetjes voor € 10,=. Voor info: Jelle Attema (tel. 020-4824187). 

 

 

Nieuwe HGI fietskleding 
 

Hard Gaat Ie gaat met betrekking tot de wielerkleding en wedstrijdschaatspakken (kleine maten) over 

naar een nieuwe trend en het voor de komende jaren vastgestelde (kleuren blauw/geel) ontwerp van 

Robert Vorstman met het kledingmerk Lorini. De richtprijzen zijn: 

Wielershirt dames en heren, korte mouw, met korte rits € 34,=,  met lange rits € 39,= 

 

Wielerjack (aansluitend model)   € 45,= 

 

Wielerjack Windtec    Є 68,= 

 

Bodywarmer Windtec, zonder mouwen € 54,= 

 

Wielerbroek dames en heren, kort,  met strong zeem € 45,= met 3/4 lengte € 50,= 

 

Wielerbroek lang, voorgevormd model van Super Thermo  € 55,=  

 

Been- en armstukken, respectievelijk  € 24,= en € 19,=  

Voor info: Jelle Attema (tel. 020-4824187). 
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Van de wedstrijdcommissie 
 
De winter is alweer begonnen, althans de kunstijsbanen gaan weer open. Binnen dit gewest waren 

ijsbaan de Westfries in Hoorn, de Vechtsebanen in Utrecht en ijsbaan Haarlem er dit jaar vroeg bij, zij 

openden de deuren al op 29 september. Dit in tegenstelling tot onze thuisbaan de Jaap Eden baan die 

pas op 12 oktober open gaat. In ruil voor deze late opening mogen we aan het eind van het seizoen 

wel een week 'langer' schaatsen, wel tot 24 maart. 

 

Maar voordat we ons weer kunnen storten op fantastische pr's en heroïsche marathons is er wel een 

hele zomer hard getraind. Zo werd er op dinsdagavond geskeelerd en op vrijdagavond gefietst. Met 

name de jeugd liet zich hier zien en heeft de hele zomer hard getraind. De opkomst van de 

volwassenen bij het skeeleren viel erg tegen, en werpt daarmee ook de vraag op of er nog wel 

voldoende animo is om voor deze groep in de toekomst een training aan te bieden. 

 

Naast al het trainen heeft de wedstrijdcommissie niet stil gezeten. Zo zijn de licenties en 

abonnementen aangevraagd en zijn we druk bezig om voor iedereen een goede trainingsgroep te 

vinden voor komende winter. Nieuw dit jaar was de online inschrijving, dit heeft ons in ieder geval een 

redelijke hoeveelheid administratie uitgespaard. Verder zijn er gesprekken gevoerd met andere 

ijsclubs met als doel het uitwisselen van rijders en trainingsgroepen, zodat we zoveel mogelijk leden 

een goede training kunnen aanbieden. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is de 

marathon trainingsgroep voor M1 rijders, hierin zullen naast een aantal HGI cracks ook rijders van 

andere clubs deel uit maken. 

 

 

HGI geselecteerden 

Ook dit jaar is Hard Gaat Ie goed vertegenwoordigd in de verschillende teams en selecties. Tevens 

hebben we weer een HGI'er in het landelijk marathon peloton rijden, namelijk: Swen Faber. 

 

C-selectie   Max Kant 

GOBAD    Mark van Dijk, Tom Kant, Lisa Roos en Gijs Roos 

Loon Masters Amsterdam Imme Kampen, Marco Roos en Marja Roos 

Gewestelijke selectie  Lieuwe Mulder 

en in het Marathonteam Haven van Amsterdam/SKITS (eerste divisie) Swen Faber 

 

 
Wedstrijden 

Voor licentiehouders worden er ook dit jaar weer veel wedstrijden georganiseerd, voor het volledige 

overzicht zie de wedstrijdkalender (http://inschrijven.knsb.nl/kalender/index.php?kalender=AM). Mocht 

je geïnteresseerd zijn in het wedstrijdschaatsen of verder nog vragen over de trainingen en 

wedstrijden hebben, dan kun je contact opnemen met de wedstrijdcommissie op het mailadres 

wedstrijden@hardgaatie.nl.  

 

 

Jeugd Marathon (pupillen t/m junioren B1) 

Op de woensdagmiddagen is het voor de jeugdleden weer mogelijk om een marathonwedstrijd te 

rijden. Aanmelden kan voorafgaand aan de wedstrijd bij de jury. Zie voor de data en tijden de 

wedstrijdkalender. 

 

Marathon Baancompetitie (junioren B en ouder) 

Op de woensdag avond is het ijs weer aan de Dames, de Masters en C-rijders van de baancompetitie. 

In verband met de beperkte opkomst in de dames categorie zijn de D1 en D2 samengevoegd en wordt 
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de D3 nu D2. De beste dames uit de D1 kunnen er ook voor kiezen om met de C2 mee te doen. En 

wegens de grote opkomst bij de heren veteranen is vorig seizoen de M4 opgericht, waardoor het voor 

veteranen nog makkelijker is om te beginnen met marathonschaatsen.  

 

Mocht je aan de baancompetitie willen deelnemen, dan dien je een mail te sturen naar Henk Veen 

(h.veen@chello.nl) met daarin vermeld je naam, wedstrijdnummer, transpondernummer en gewenste 

categorie. Vervolgens dient er, bij voorkeur tijdens de inschrijfavond op 12 oktober, ca. € 15,- betaald 

te worden voor de deelname, dan krijg je ook gelijk je beennummer, mocht je deze nog niet hebben. 

 

Langebaan 

De tijdstippen voor de langebaan zijn hetzelfde als voorgaande jaren. Ook het programma kent weinig 

veranderingen. Aanmelden kan via de wedstrijdkalender, vanaf ongeveer 10 dagen voor de wedstrijd. 

Om in te kunnen schrijven heb je je wedstrijdnummer en een e-mailadres nodig. Mocht je, na 

aanmelding, willen afmelden volg dan de instructies in de inschrijfbevestiging. 

 

 

Toegangspassen Jaap Eden baan 
 
Vorig jaar is er op de Jaap Eden baan een nieuw toegangssysteem ingevoerd. Hierbij wordt geen 

nieuwe toegangspas verstrekt, maar kun je op deze pas meerdere abonnementen hebben en deze 

kan meerdere jaren gebruikt worden. De pas die je vorig jaar hebt gekregen dien je ook dit jaar weer 

te gebruiken. De abonnementen die je aangevraagd hebt komen, als het goed is, automatisch op je 

pas te staan zodat je er gelijk mee naar binnen kunt. 

 

Diegenen die hun pas niet meer hebben, of waarvan de pas niet meer werkt, moeten bij het loket van 

de Jaap Edenbaan tegen betaling van € 5,- een nieuwe aanvragen. 

 

 

Aafje Houwer Trofee 
Op dinsdag 22 januari is het weer zover, dan wordt er weer gestreden om de prestigieuze Aafje 

Houwer Trofee. Met ingang van dit seizoen is het reglement van de Aafje Houwer Trofee aangepast. 

Het gaat er bij deze trofee nog steeds om, om tijdens deze wedstrijd de meeste tijdwinst over 2 

afstanden ten opzichte van zijn of haar persoonlijke record (p.r.) van het voorgaande seizoen te 

behalen. 

 

Om verwarring te voorkomen zijn de criteria nu duidelijker geformuleerd, men dient: 

− een licentie te hebben van ijsclub “Hard Gaat Ie” 

− in het vorige seizoen mee gedaan te hebben aan de wedstrijd om de “Aafje Houwer trofee” 

− in het huidige seizoen mee te doen aan de wedstrijd om de “Aafje Houwer trofee” 

− in het huidige seizoen aan minimaal 4 langebaanwedstrijden hebben deelgenomen (inclusief de 

wedstrijd om de Aafje Houwer trofee) 

− tijdens de wedstrijd om de Aafje Houwer trofee de voorgeschreven afstanden te rijden 

 

Tevens zal de referentielijst die gebruikt wordt voor de berekening gepubliceerd worden. Eventuele 

bezwaren tegen deze tijden kunnen tot uiterlijk één maand voor aanvang van de wedstrijd om de Aafje 

Houwer trofee bij de wedstrijdcommissie kenbaar worden gemaakt.  

 

Rijders en bijbehorende pr's die in aanmerking kunnen komen voor de Aafje Houwer trofee zijn: 
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categorie I 

 
naam categorie        500 m           300 m         1000 m    puntentotaal 

AM19022 Emma Kant DPB 53,86 33,46 109,627 

AM19045 Didi Wals DPA 50,35 31,59 103,000 

AM19041 Zoë Paardekooper DPA 56,29 36,54 117,190 

AM19052 Sjoerd Nicolai HPC 1:08,75 41,17 137,367 

AM19056 Pieter Tuin HPB 57,02 35,70 116,520 

AM19025 Pam Hermelink HPA 57,25 35,77 116,867 

AM19054 Simon Rem HPA 1:01,67 39,25 127,087 

AM19046 Tim Wals HPA 53,21 33,80 109,543 

AM19011 Romee Nicolai DC1 51,09 32,56 105,357 

AM19040 Dewi Paardekooper DC2 55,35 1:54,44 246,083 

AM19051 Jochem van den Broek HC1 58,82 36,32 119,353 

AM19007 Max Kant HC1 45,38 28,74 93,280 

AM19007 Max Kant HC1 45,38 28,74 93,280 

AM19037 Rinus Drost HC1 54,36 34,05 111,110 

AM19038 Kai Feberwee HC2 58,43 1:57,25 253,847 

categorie II 

 
naam categorie        500 m         1000 m        1500 m    puntentotaal 

AM19013 Douwe Daatselaar HB1 43,52 1:29,26 88,150 

AM19008 Tom Kant HB1 42,55 1:26,03 85,565 

AM03972 Sybille Mulder DA2 49,49 2:32,04 100,170 

AM03970 Gijs Roos HA2 39,32 2:01,36 79,773 

AM03975 Swen Faber HN3 39,69 2:00,99 80,020 

AM03931 Martijn Goedhart HSA 42,82 2:05,93 84,797 

AM03989 Anky Faber DM 53,03 2:38,65 105,913 

AM04106 Marja Roos DM 48,86 2:26,24 97,607 

AM03852 Andries de Weerd HM 49,34 2:29,71 99,243 

AM00704 Arie Blijleven HM 53,15 2:32,20 103,883 

AM03906 Bart Goede HM 47,19 2:26,52 96,030 

AM03930 Berend Blokzijl HM 48,44 2:28,07 97,797 

AM19049 Frans Faber HM 56,47 2:46,73 112,047 

AM03942 Jos Goedhart HM 56,37 2:53,89 114,333 

AM03922 Peter Luiten HM 47,97 2:24,18 96,030 

AM03819 Rene Koning HM 43,66 2:17,65 89,543 

AM19055 Werner Rem HM 49,97 2:41,93 103,947 

 

 

Evenementen Thialf Heerenveen seizoen 2012-2013 
 

In Thialf Heerenveen, seizoen 2012-2013 , worden weer diverse (inter)nationale wedstrijden verreden, 

hierover kan informatie kan worden verkregen op www.schaatsen.nl. Ook zijn kaarten verkrijgbaar op 

www.schaatsen.nl en bij Primera. 

 

  9 t/m 11 november 2012 KPN NK afstanden   

16 t/m 18 november 2012 Essent ISU World-Cup alle afstanden 

26 december 2012  KPN NK Marathon 

29 en 30 december 2012 KPN NK Allround 

  6 januari 2013   KPN NK Sprint en Shorttrack 

11 t/m 13 januari 2012  Essent ISU  EK alle afstanden 

  8 t/m 10 maart   Essent ISU World Cup Finale 
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Verrassing 

 
 
Er zijn van die momenten dat je verrast wordt. 

In het voorjaar, na diverse keren een bepaald 

lid van de vereniging te hebben gewaarschuwd 

voor de gevaren van het fietsen zonder helm, 

stond hij ineens voor m’n neus. De bel ging, ik 

deed open, en wat zag ik? Het is in zo’n geval 

ook maar waar je op let: zie je eerst een stapel 

clubbladen die moeten worden rondgebracht? 

Zie je Bertus de Vries staan met zijn altijd (dat 

is in ieder geval mijn ervaring) opgeruimde 

gezicht? Of zie je een helm? Het laatste was 

het geval. Ik moet zeggen: ik was blij verrast. 

Ik dacht: “Missie volbracht.”  Niet zo speciaal 

dat dat nou direct in het clubblad moet worden 

vermeld, maar meer als oproep voor iedereen 

die hem zonder helm ziet fietsen. Om te 

voorkomen dat hij ‘terugvalt’ (ja, inderdaad, 

heel toepasselijk) in zijn oude gewoonte. 

Waarschuw Bertus dus voor de gevaren van 

fietsen zonder helm !! 

 

Hartelijk dank.  

 

 

 

Schaatsruilbeurs 
 

Op zaterdag 6 oktober jl. werd de jaarlijkse ruilbeurs gehouden. Er was een goede belangstelling, met name 

de Easy Gliders en lage Noren vonden gretig aftrek. Ook de HGI schaatskleding werd goed verkocht. Er was 

nog een restpartij van vorig seizoen en van de 85 nieuw ingebrachte artikelen vonden 41 er een nieuwe 

eigenaar.  

 

Nog te koop ondermeer de navolgende artikelen: 
 
 
  1)  Hoge Noren, merk Condor, maat 36  € 25.= 
  2)  Hockeyschaatsen zgan met verstelbare mt 32/36 € 50.= 
  3)  Hoge Noren, Ving Ballangrud, maat 45  € 20.= 
  4)  Schaatspak blauw/geel HGI, maat S/M  € 20.= 
  5)  Hoge Noren, Viking I maat 42   € 45.= 
  6)  Hoge Noren, merk Viking maat 43 (zonder veters) € 20.= 
  7)  Hoge Noren, merkloos maat 44   € 20.= 
  9)  Hoge Noren, merk Nooitgedacht, maat 41  € 20.=  
10)  Hoge Noren, merk Ving Ballangrud, maat 41  € 25.= 
11)  Hoge Noren, merk Viking  maat 42  € 20.= 
12)  Hoge Noren, maat 41, merk Ving Ballangrud  € 25.=  
14 en 24) 3 ijzertjes kleuterschaatsen   €  5.= 
15)  Marathonpak, maat M, merk Hunter, kleur blauw € 25.= 
18)  Hoge Noren merkloos, maat 35   € 25.= 
19)  Lage Noren, merk Metax, maat 33  € 10.= 
20)  Aluminium ijzers, hoge noren Meteor,maat 42 € 30.= 
21)  Skeelers, merk Nijdam, zwart, 5 wieltjes, maat 39 € 45.= 
21a) 10 nieuwe bijbehorende reservewieltjes in verpakk. € 10.= 

22)  Hoge Noren, merk Viking  maat 41  € 25.= 
23)  Onderstel skeelers goedkleurig,merk Force, 5 wieltjes € 30.= 
25)  Lage noren, aluminium ijzers   € 10.=  
26)  Hoge Noren, Viking II, maat 39   € 30.= 
27)  Hoge Noren  Viking, maat 37   € 30.= 
28)  Easy Gliders, maat L    € 20.= 
29)  Easy Gliders, maat S (in doos)   € 20.= 
30)  Hoge Noren, merk Viking Junior, maat 31  € 35.= 
32)  Zwarte Skates, merk Bauer, maat 31/32  € 25.=  
33)  Skeeler KNIE en ELLEBOOGbeschermers  € 10.= 
34)  Easy Gliders, maat S    € 20.= 
36)  Lage Noren, maat 41    € 10.= 
38)  Hoge Noren, merk Ving, maat 43   € 30.= 
39)  Easy Gliders, maat S    € 20.= 
42)  Easy Gliders maat S moeten worden opgeknapt € 10.= 
43)  Easy Gliders maat S moeten worden opgeknapt € 15.= 
44)  Easy Gliders maat S met steunijzers,weerszijden € 25.= 
45)  Easy Gliders, maat S    € 20.= 
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  46)  Easy Gliders, maat S    € 15.= 
  47)  Easy Gliders, maat S    € 15.= 
  48)  Zwarte veter Booties, maat 33   € 10.= 
  49)  Easy Gliders, maat  M (= 32 tm 36)  € 20.= 
  53)  Easy Gliders, maat  M    € 20.= 
  54)  Skeelers, maat 42    € 25,= 
  55)  Schaatsbroek (collant), maat 128   € 15.= 
  57)  Easy Gliders, maat  M    € 15.= 
  58)  Easy Gliders, maat  M    € 15.= 
  59)  Lage Noren Viking II, maat 37   € 40.= 
  61)  Combi Noortjes met beschermers, maat 32  € 40.=  
  62)  Combi Noortjes maat 33   € 40.= 
  63)  Lage Noren, Viking, maat 34   € 20.= 
  64)  Schaatsbroek (Salopet) maat S   € 10.= 
  65)  Hoge Noren, Viking Junior maat 34  € 35.= 
  68)  Lage Noren, merk Viking maat 35   € 45.= 
  69)  Lage Noren Viking in doos maat 43  € 45.=  
  70)  Skeelerframe, merk Raps, Take Off  € 50.= 
  74) Lage Noren, maat 37    € 35.= 
  75) Hoge Noren Viking Junior, maat42  € 40.= 
  76)  Verstelbare hoge Noren Raps, mt. 37 met besch. € 85.= 
  77)  Hoge Noren Viking Junior maat 37  € 20.= 
  78)  Viking Klapschaatsen, maat 39   €200.= 
  79)  Schaatshoezen, kleuren geel/blauw  €   5.= 
  80)  Lage Noren, merk Viking, maat 37  € 40.= 
  82)  Paar losse Viking schoenen   € 30.= 
  83)  Lage Noren, merk Viking, maat 43  € 40.= 
  84)  Skeelers, Power Slite , maat 41   € 40.= 
  86) Lage Noren, Viking Junior, maat 34  € 30.= 
  87)  Hoge Noren, merk Ving Ballangrud, maat 42  € 15.= 
  88)  Schaatsbroek maat 128   € 20.= 
  89)  Lage Noren,merk Viking, maat 33   € 30.= 
  91)  Combi Noren,merk Viking, maat 39  € 50.=  
  95)  Lage Noren, merk Viking Junior, maat 37  € 40.= 
  96)  Salopet HGI kleuren, maat L   € 10.=  
  97)  Hoge Noren, merk Viking, maat 41  € 20.= 
  98)  Lage Viking  Noren, Junior, maat 39  € 40.= 
  99)  Lage Viking  Noren, Junior, maat 32  € 40.= 
101) Hoge Noren Viking maat 37   € 35.= 
105)  Hunter Salopet maat xxs   € 10.= 
108) Lage Noren, Viking Junor, maat 34  € 35.= 
109)  Hoge noren, merk Viking II, maat 34  € 35.=  
110)  Hoge Noren Raps Silvertrack, maat 42  € 90.=  
112)  Schaatsbroek (Salopet), maat M   € 10.= 
114)  Wedstrijdpak, merk Hunter, maat 172  € 15.= 
115)  Easy Gliders, maat M    € 10.= 

119)  Viking II hoge Noren, maat 38   € 40.= 
120)  Viking lage Noren, maat 43   € 20.= 
122)  Kunstschaatsen, maat 35   € 10.= 
123)  Skeelers Power Slite Infinity,          prijs n.o.t.k. 
126)  HGI Salopet, maar 128    € 20.= 
127)  Raps Ampere Skeelers, maat 43   € 50.= 
128)  Lage Noren, Viking Junior, maat 34  € 40.= 
129)  Easy Gliders, maat L    € 25.= 
130)  Easy Gliders, maat M    € 20.= 
131)  Schaatsbeschermers, div kleuren, per stuk  €  2,50 
133)  Easy Gliders, maat S    € 20.= 
132) Zwart kleurige Salopets   € 10.= 
133) Viking Handschoenen, maat 7   €   5.= 
137) Hoge Noren, maat 38    € 20.= 
149) Hoge Noren, merk FreeTime, maat 44  € 30.= 
152)  Lage Noren,merk Viking, maat 43   € 20.= 
160)  Hoge Noren, merk Zephir, maat 43  € 15.= 
161)  Hoge Noren, merk Viking (ijzers nog rechten)maat 43 € 20.= 
164)  Hoge Noren, merk Advento, ijzers gericht,maat 40 € 45.= 
165)  Hoge Noren, merk Ving Ballangrud, maat 42  € 25.= 
166)  Hoge Noren, merk Zephir, maat 41  € 20.= 
167)  HGI ritsbroek (Trainingsbroek) maat 6  € 25.= 
169)  HGI jack, oud model, maat 7   € 25.= 
170)  Schaatsjack HGI oud model, maat 8  € 25.= 
172)  Easy Gliders,maat M    € 20.= 
174)  Collant HGI (broek), maat 8   € 20.= 
175)  Collant HGI (broek), maat L   € 10.= 
176)  Skeelers, merk Eagle, maat 38   € 25.= 
177)  Schaatsbroek (Collant) blauw, merk Rogelli, mt. 5 € 20.= 
178)  Nijdam Racer, hoge Noren, maat 38  € 10.= 
179)  Nijdam, hoge Noren, maat 43   € 25.= 
180)  Nijdam hoge Noren,maat 41   €   5.= 
181)  Hoge Noren, Canadese schoen, maat 42  € 15.= 
182)  Skeelers, blauw, 4 grote wielen, maat 42   € 45.= 
183)  Bijbehorende reserve onderdelen en valhelm € 10.= 
184)  Hoge noren, merk Youth, maat 36  € 15.= 
185)  Hoge Noren, merk Nijdam Racers, maat 36  € 15.= 
186)  Hoge Viking Noren, maat 46   € 40.= 
193)  Viking schaatsen, hoge Noren , maat 33  € 35.= 
195)  Lage noren Viking, maat 43      € 30.= 
196) Hoge noren Youth maat 43   € 10.= 
199)  Hogenoren, merk Eagle maat 37   € 25.- 
201)  Hoge  noren NIJDAM  maat 39   € 20.= 
202)  Hoge Noren Advendo maat 38   € 20.= 
204)  Hoge Noren, merk Eagle maat 38   € 15.= 

 
Voor informatie bellen naar Jelle Attema, tel. 020-4824187. 

 

 

 

Van de hoofdredactie 

 

Nog net een beetje ruimte om namens de redactie te laten weten dat – nu jullie zelf ook alles zelf 

hebben gelezen – er weer een leuk blad gemaakt is door de stukjesschrijvers. Een mix van zomer- en 

(komende) winteractiviteiten. Zo rond de kerstdagen komt het volgende blad weer uit, en ik maak 

iedereen er nu al op attent dat ook dan weer een beroep gedaan wordt op jullie. Tot nu toe zijn er nog 

niet zo veel ‘tientjesleden’ die een bijdrage leveren, meestal zijn het de actieve wedstrijd- en 

recreatieschaatsers van HGI. Maar ook anderen kunnen iets leveren. Heb je een idee? Laat het vooral 

weten. Dat kan bijvoorbeeld op het mailadres redactie@hardgaatie.nl.  

Ik zou iedereen weer veel leesplezier toewensen, maar dat is nu te laat. Jullie hebben het blad al bijna 

uit. Ik hoop dat het leuk was. Tot het volgende blad. 
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Wist u dat…. 

….. de redactie de volgende foto van een anoniem lid heeft ontvangen: ? 

….. nu dus duidelijk is dat Andries de Weerd eindelijk is getrouwd met zijn grote liefde Mariska? 

….. Bob de Dood nog sponsors zoekt voor de Kenya Classic? 

….. daarover meer informatie staat in dit blad? 

….. op 26 juni het open Zaans kampioenschap tijdrijden is verreden? 

….. aan dit kampioenschap 15 HGI'ers meededen, waarvan 8 van de jeugdfietsgroep? 

….. Jan Paul Drost beloofde om de Stooterplas in te rijden als een van de jeugdleden zou winnen? 

….. belofte schuld maakt? 

….. Jan Paul Drost dit niet wist? 

….. Dewi Paardekooper 2
e
 bij de Dames Categorie 5 is geworden? 

….. haar zusje Zoë in de zelfde categorie 1
e
 is geworden? 

….. Jan Paul op de terugweg zijn woord heeft gehouden? 

….. hier gelukkig een filmpje van is dat samen met de uitslag, andere foto's en verslagen op de 

website te vinden zijn? 

….. Anky Faber in deze tijdrit 1 minuut achter Frans en 2 minuten achter Swen moest starten? 

….. zij het toch presteerde om ruimschoots eerder te finishen dan de heren? 

….. de jury haar bedrog doorhad en haar voor de keuze stelde: diskwalificatie of overrijden? 

….. zij ondanks deze moeizame start uiteindelijk toch 1
e
 bij de Dames veteranen is geworden? 

….. Sybille Mulder een nieuwe fiets heeft? 

….. de aanschaf van deze fiets, op Facebook, ook wel project X werd genoemd? 

….. deze fiets vrij slecht door tramrails stuurt? 

….. Simon Rem en Sybille Mulder ook wel Sirene-Siempie en Sirene-Siepie genoemd worden? 

….. de paaltjes in het wegdek van schrik opzij springen als zij door deze twee Sirenes worden 

omgeroepen? 

….. dit niet bij tramrails werkt? 

….. Bart Goede een hele bijzondere zweetband onder zijn helm heeft? 

….. wij hem beloofd hebben om daar always over te zullen zwijgen? 

….. jeugdschaatsers Emma Fransen en Fu Verburg enorme talenten blijken te zijn? 

….. zij deze zomer gewoon met de pupillen hebben mee geskeelerd? 

….. er misschien wel meer talenten bij het jeugdschaatsen rondrijden? 

….. we benieuwd zijn of die volgende zomer ook mee gaan skeeleren? 

….. deelname aan de jeugdsponsoractie van DEEN supermarkten, Hard Gaat Ie € 1.390.= heeft 

opgeleverd? 

….. wij Deen en iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank zeggen? 

….. op zaterdag 10 november 2012 en op zaterdag 16 februari 2013 Hard Gaat Ie voor de 

bewoners van Landsmeer weer mooie schaatsavonden organiseert van 17.30 tot 23.00 uur 

op het ijs van de overdekte schaatsbaan van de "Westfries" te Hoorn en u hierover tijdig wordt 

geïnformeerd? 

….. het Thialf IJsstadion op 22 januari 2013 weer door HGI voor anderhalf uur is afgehuurd (van 

16.00 tot 17.30 uur) om voor de wedstrijdrijders de traditionele “Aafje Houwer” record-

wedstrijden te doen plaatsvinden? 

….. op zondag 10 maart 2013 van 20.40 tot 23.00 uur op de Jaap Edenbaan om het schaats-

kampioenschap van HGI wordt gestreden? 

….. Jelle weer eerste is geworden in het formuleren van de langste Wist-u-dat-zinnen? 

….. Wij van HGI een ieder een buitengewoon goed schaatsseizoen toewensen? 


