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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 



 

 

Jaargang 111 www.hardgaatie.nl     Nummer 3 
April 2012  Pagina 2 van 36 
 

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

Hard Gaat Ie geselecteerd voor DEEN jeugdsponsoractie 

 
In het voorjaar van 2012 gaat de DEEN Jeugdsponsor Actie weer van 

start! Een actie waarbij duizenden euro’s ten goede komen aan sport & 

cultuur voor de jeugd. Hard Gaat Ie is dit jaar geselecteerd om met behulp 

van mooie attributen en twee dagen promotie zoveel mogelijk geld in te 

zamelen voor onze jeugdkas.  

 

De DEEN Jeugdsponsoractie start op maandag 9 april. Zorg ervoor dat je 

bij DEEN winkelt, want voor elk muntje dat in onze H.G.I.-koker wordt 

gegooid krijgt H.G.I. een leuk bedrag.  

Daarnaast mag de Hard Gaat Ie jeugd onze club in de winkel promoten. 

De volgende dagen zijn daarvoor beschikbaar gesteld:  

• zaterdag 21 april van 12.00h tot 16.30h  

• woensdag 2 mei van 16.00h-18.00h 

Wij zouden graag zien dat zo veel mogelijk kinderen van Hard Gaat Ie 

meehelpen bij het promoten van onze club. Je hoeft natuurlijk niet de hele 

dag in de winkel te staan, een paar uurtjes meehelpen wordt zeer op prijs 

gesteld.  

 

Op welke manier zijn we van plan ons te promoten? 

• Een originele Koek en Zopie in de winkel, bemand door HGI-jeugdleden in schaatsoutfit. 

• De kinderen kunnen helpen met het inpakken van boodschappen (ook in outfit). 

• Eventueel schaatsen slijpen… of een demonstratie schaatsen slijpen. 

 

Dus kom allemaal een paar uurtjes helpen, want je helpt niet alleen de club jeugdkas, maar het 

is ook enorm gezellig!  

 
Graag ontvang ik een e-mail waarin je aangeeft welke dagen je van plan bent de club te helpen met 

promoten. Mijn mailadres is rosaver2@hotmail.com 

 

Rosa Vermeulen 
 
 

HGI Evenementenkalender 
 
  9 april Start Deen Jeugdsponsoractie 
21 april Ronde van Noord-Holland (fietsen) en HGI-promotie bij Deen 
  2 mei HGI-promotie bij Deen 
12 mei Diploma-uitreiking aan de zaterdagjeugd en feestavond met BBQ 
15 mei Clubpromotiedag voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen  
19 mei Einde Deen Jeugdsponsor Actie (laatste dag om munten in de koker  
  van HGI te gooien) 
28 mei Friese Elfstedenrijwieltocht 
  1 juni  Sloot en slobrace en Katknuppelen 
  4 juni  Algemene ledenvergadering 
15 – 17 juni  HGI jeugdweekend 
  5 oktober vermoedelijke opening van de Jaap Edenbaan seizoen 2012 / 2013 
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Van de redactie 

 

In het vorige clubblad heb ik nog iets geschreven over de voorspelde ‘horrorwinter’, die er toen nog 

niet was. Dat was een beetje verwarend, want een echte horrorwinter is een winter waarin niet op 

natuurijs geschaatst kan worden. Gelukkig is die horrorwinter dus uitgebleven. Vlak na het uitkomen 

van het vorige blad trad de winter in, en dat is in dit blad terug te lezen. Ik hoop dat het de lezers met 

plezier doet terugdenken aan deze fantastische periode, alhoewel we de eerste zomerse dagen al 

weer achter de rug hebben. Ook zijn er verslagen van kunstijswedstrijden, en hebben we weer enkele 

nieuwe schrijvers. Als ‘eerste winnaar ooit ‘van de Aafje Houwer Trofee doet het mij ook deugd dat 

een ‘generatiegenoot’ een tipje van de sluier heeft opgelicht over zijn overwinning dit jaar, en vooral 

ook over zijn trainingsmethoden. Verder een aantal nieuwe ‘rubrieken’, zoals de ‘Evenementen-

kalender’ (makkelijk om even een datum op te zoeken in het clubblad) en ‘Goed Kent Ie’ (de titel 

spreek natuurlijk voor zich). 

De komende maanden maken we ons al weer op voor de volgende winterperiode. Niet alleen door 

zomertrainingen en fietstochten, maar ook door ons voor te bereiden op het volgende clubblad in het 

najaar. Maar nu eerst dit blad! Het is dik geworden, dus alle inzenders worden bedankt! En kijk nog 

even wat op de vorige pagina staat over de Deen Sponsor Actie!  Veel leesplezier. 

 

Bauke Stelma 

 
 
 

Van de voorzitter 
 
Op zondagmorgen 26 februari om half zeven ´s morgens, het was pikdonker, hoorde ik de eerste 

kieviet in het Ilperveld, de voorbode van het voorjaar. Dat was nauwelijks twee weken nadat er nog 

volop geschaatst werd. Het was een korte, maar hevige winter met extreme temperaturen van min 20 

graden Celsius. Op vrijdag de 3
de

 februari ging de ijsbaan open, waarna we, na een fikse sneeuwbui, 

tot onze grote teleurstelling ’s avonds weer dicht moesten. We wilden de baan de kans geven te 

herstellen. Deze was door vele vrijwilligers geheel schoongeveegd en de nieuwe sneeuwschuif-

machines hadden goed werk gedaan. Maar door het gewicht van de sneeuw was er water op het ijs 

gekomen. Er werd die nacht ruim onder nul gemeten, met als gevolg dat we zaterdag een prachtige 

sterke baan hadden. De sneeuwploeg maakte lange dagen en draaide op volle toeren. Vrijdagavond 

tot 11 uur werd er nog een baan geveegd in het Ilperveld. Deze kreeg op zaterdagmorgen om half 8 

aansluiting met onze eigen ijsbaan nadat er een baan was geveegd in het Landsmeerderveld vanaf de 

van Beekstraat richting Zuideinde. 

 

Zaterdag 4 februari de jeugd op eigen ijsbaan 

Die zaterdagmorgen, op 4 februari, heeft de jeugd op de eigen ijsbaan les gehad en hadden we ’s 

middags en zondag een topdrukte op de baan. Voor de ijsclub zijn er diverse draaiboeken, en de inzet 

van vele vrijwilligers is fenomenaal, de club draaide voortreffelijk. De kantine en de kassa waren altijd 

bezet, en de baan was in prima geprepareerde conditie. Tussendoor zijn de armaturen van de 

baanverlichting vervangen en voorzien van energiezuinige lampen. Naast deze zaken zijn er 

kortebaanwedstrijden voor de jeugd georganiseerd en zijn alle basisscholen, verdeeld over de hele 

week, ’s morgens op bezoek geweest. Ook is er nog een marathon voor eigen trainingsleden 

georganiseerd. De drukte van de eerste zaterdag en zondag is niet teruggekeerd met name vanwege 

het feit dat we pro Deo een baan hadden geveegd in het Landsmeerder- en Ilperveld waar velen, tot 

ons genoegen, met plezier gebruik van hebben gemaakt. Bij deze wil ik alle vrijwilligers die zich zo 

onbaatzuchtig hebben ingezet heel erg bedanken.  
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Toertocht 

Het bestuur had al eerder besloten, samen met de ijsclub in Oostzaan, geen officiële Waterland-West 

toertocht meer te organiseren (een tocht tussen Landsmeer, Ilpendam, Oostzaan en Den Ilp met een 

lengte van ca. 45 km). De tijd dat je een mat over de weg kan leggen met een vlag daarbij en je dan 

een tocht uit kan schrijven is helaas voorbij. Tegenwoordig kun je als bestuur aansprakelijk gesteld 

worden en was de gemeente Landsmeer er ook als de kippen bij om te vertellen dat we een 

Evenementenvergunning nodig hadden. Ook is het draaiboek van de KNSB zodanig dat het lijkt of je 

een NK gaat organiseren. Hard-gaat-ie is al blij als alle posten op de eigen ijsbaan bezet zijn, dus een 

toertocht is voorlopig geen optie. Wel mogen we natuurlijk zoveel vegen als we willen in het veld, per 

slot is het ijs vrij. Daardoor hebben we de service verleend, en niet alleen voor onze leden, om een 

tocht in het Ilper- en Landsmeerder veld te kunnen rijden. Toen de serieuze vorst zich aandiende 

hebben wij als ijsclub ons sterk gemaakt om te voorkomen dat de prachtige ijsvloer in het veld zou 

worden beschadigd door allerhande vaartuigen. U zult verbaasd staan hoeveel partijen er zoal in het 

Ilperveld rondvaren in de winter. Dit onder andere in verband met onderhoud, sanering en 

baggerwerkzaamheden. Gelukkig was het mogelijk om goede afspraken te maken met alle partijen, 

en is alleen een gedeelte van de banscheiding vanaf het kanaal stukgevaren. Dit was voor de 

voortgang van aangenomen werk noodzakelijk en ook zodanig met ons afgesproken. Als 

tegenprestatie was er afgesproken dat er niet tegelijk vanaf Den Ilp ook gevaren werd om er zeker van 

te zijn dat er in ieder geval een Noord-Zuid verbinding mogelijk zou zijn. Omdat het niet een officiële 

tocht was en de drukte van elders uitbleef, hadden we prachtig ijs en kon iedereen, zonder in de file te 

staan, genieten van de natuur en het schaatsen.  

Wel hebben we als bestuur besloten ons te beraden en te onderzoeken of we een eigen tocht kunnen 

organiseren zonder tientallen vrijwilligers nodig te hebben. Daarvoor treden we in overleg met de 

gemeente en de KNSB. 

 

Kunstijs 

Natuurlijk zijn er op het kunstijs vele persoonlijke successen te vieren en hebben velen vooruitgang 

geboekt. Ook hebben we als club een groepssucces behaald met de marathonschaatsers. In het 

Skeeve Skaes clubklassement zijn we als eerste geëindigd. Het Skeeve Skaes clubklassement is een 

klassement waarin alle punten, behaald door de rijders van één club, met een verrekeningsfactor 

(omdat de ene club meer rijders heeft dan de andere) bij elkaar geteld worden. In voorgaande jaren 

behaalden we ook de eerste plaats, maar helaas hadden we vorig seizoen een dipje en werden we 

2
de

. Maar dit jaar waren we weer op ons oude niveau. Een mooie bestemming moet nog gevonden 

worden, maar we denken dat het geld, door een uitje te organiseren, ten goede gaat komen aan 

degenen die er zo hard voor hebben geschaatst.  

Ook zijn we dit keer weer in Hoorn geweest dankzij de sponsoring van RoosRoos Uitgevers. De 

laatste keer, op 10 maart, werden er wedstrijden in teamverband gereden. De onderdelen waren: op 

houten schaatsen 4 rondjes rechtsom, sprint over 100 m waarbij de deelnemer vlak vóór de finishlijn 

moest stoppen, een estafette over 100 meter, een ploegenachtervolging aan een stok, en als laatste 

een marathon. Het team Roos heeft gewonnen met op een gedeelde 2
de

 plaats team Kant en team 

Vorstman. Het was een heel leuke avond met als hoogtepunt de uitreiking van de Jelle Attema bokaal 

aan de winnaars. 

 

Zomerseizoen 

Het zomerseizoen staat voor de deur en HGI organiseert weer allerhande activiteiten, zoals fietsen op 

maandag- en donderdagavond en droogtrainingen op dinsdagavond. Ook is er een speciale 

fietstrainingsgroep voor de jeugd. 

 

Ik wens u allen een fijne zomer. 

 

Haijo van der Werf 



 

 

Jaargang 111 www.hardgaatie.nl     Nummer 3 
April 2012  Pagina 5 van 36 
 

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

Oproep websiteberichtenplaatser 
 
Wij zijn op zoek naar iemand die af en toe op onze website berichten wil plaatsen, bijhouden, 

verwijderen etc. Dat betekent dat je aangeleverde berichten (je hoeft ze niet zelf op te stellen) op de 

website komen en oude berichten worden verwijderd, en als je het leuk vind mag je de website ook 

aanpassen etc. Het is vooral tijdens activiteitenperioden van belang dat iemand beschikbaar is die dat 

wil doen. Wij hebben ervaren dat de afgelopen ijsperiode bijvoorbeeld (soms dagelijks) de toestand 

van het ijs op de ijsbaan geactualiseerd moest worden. Anderen zijn dan druk bezig met de kantine, 

met sneeuwschuiven op de baan, met overleg, kortom: met allerlei bezigheden. Daarom is de vraag:  

Wie wil de website van Hard Gaat Ie bijhouden??? 

Wil je meer informatie over deze (niet veel tijd in beslag nemende) taak, meld je dan bij Haijo van der 

Werf op het mailadres info@hardgaatie.nl. We zouden er erg blij mee zijn! 

 

 

 

 

Natuurijs bij Hard Gaat Ie: 
 
Op 30 januari 2012 begon de echte vorstperiode met prachtig helder vorstweer. Elke morgen werd 

door ijsmeester Bob Vink de ijsdikte gemeten, waarvan zowel RTL4 als AT5 opnamen maakten, ook 

om op die manier de primeur van het opengaan van de ijsbaan als eerste te kunnen brengen. Het ijs 

op de natuurijsbaan lag er de opvolgende dagen prachtig bij. Op donderdag 2 februari nog net niet 

sterk genoeg, maar wel voldoende voor Annette Gerritsen en haar broer Albert Jan om een paar 

rondjes  op de baan te gaan schaatsen om alvast aan het natuurijs gewend te raken. Annette moest 

de dag erop in Groningen kortebaanschaatsen om het kampioenschap van Nederland (en daar werd 

zij 2
e
 !) 

Op vrijdag 3 februari  was de ijsdikte 6,5 cm en werd besloten dat de baan in de middag voor het 

publiek open kon gaan. Echter omstreeks 13.00 uur zorgde een flinke sneeuwbui ervoor dat, ondanks 

de in werking zijnde sneeuwschuivers, het ijs onder een dikke sneeuwlaag kwam te liggen waardoor 

schaatsen niet mogelijk was. Omstreeks 15.30 uur stopte het sneeuwen. Vervolgens stroopten een 

achttal spontane vrijwilligers hun mouwen op en het lukte hen om de baan zowel handmatig als met 

twee motorschuivers zodanig schoon te vegen dat er drie sneeuwvrije ijsstroken ontstonden waarop 

kon worden geschaatst!!!. Dankzij deze "club"- mensen kon de ijsbaan  dan ook 's avonds om 19.00 

uur voor het publiek worden opengesteld. 

 

Op zaterdag 4 februari was er 's morgens 

jeugdschaatsen met het gebruikelijke 

chocolademelk drinken. Het was een prachtig 

mooie schaatsmorgen. Ook  het vervolg op die 

zaterdag en zondag een topdrukte  op  de 

ijsbaan, en de kantinemedewerkers kwamen 

bijna handen tekort, maar geen nee te koop.... 

Door de sneeuw was het ijs in het 

Landsmeerder- en Ilperveld ook voor 

schaatsen onbegaanbaar geworden. In de late 

avonduren ging een HGI sneeuwploeg onder 

leiding van JP dat weekend met 2 

sneeuwschuivers het veld in en kon zo een 

sneeuwvrije baan worden gemaakt tot aan de

Banscheiding, en terug over de Gouwe. Hulde voor die veegploeg, hierdoor kon er al vrij vroeg op het 

buitenijs, op dat deel in het veld worden geschaatst, en hiervan werd dan ook dankbaar (soms met 

gift) gebruik gemaakt door een groot aantal schaatsers.  
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Het bleef die week vriezen en de baan bleef open tot en met zondag 12 februari. Op de ijsbaan 

konden behalve het publiek, ook van maandag tot en met donderdag,  de Landsmeerse 

schoolkinderen worden verwelkomd, meestal twee uren schaatsen, of 's morgens, of 'middags, 

waarbij een warme chocolademelk en/of frisdrank  werd aangeboden en genuttigd. Totaal  zo'n 760 

schoolkinderen beleefden veel schaatsplezier, onder toezicht van – en met dank aan – de begeleiders 

en onderwijskrachten..van de Montessori-; De Wagemaker-; De Hoeksteen-; De Stap- en De 

Augustinusschool. 

Op vrijdagmiddag 10 februari werd een kortebaanwedstrijd georganiseerd voor de schoolkinderen van 

5 t/m 12 jaar. Aantal deelnemers: 102. Prachtige wedstrijd, mooi weer, mooi ijs, goede organisatie 

onder leiding van Milou de Bueger en Lisanne Luiten, en met dank aan de meewerkende  vrijwilligers, 

speaker Jeroen Samwel en het geluid van Nico Kaal. De eerste drie een medaille en alle deelnemers 

een prachtig vaantje. De uitslagen zijn te lezen op de site www.hardgaatie.nl. 

Op zaterdag en zondag kon er nog geschaatst worden op de ijsbaan, maar velen verkozen het 

tochtschaatsen overal in het land. Jammer dat HGI met IJsclub Centrum Oostzaan en IJsclub Den Ilp 

geen Waterland West Tocht kon organiseren. Dit had te maken met slecht begaanbare stukken in de 

route, onvoldoende parkeermogelijkheden, en het niet kunnen garanderen van de vereiste veiligheid 

bij oversteekplaatsen. 

Al met al een korte, maar heftige winter die Hard Gaat Ie en de schaatsers goed heeft gedaan, met 

uitzondering van degenen die ongelukkig vielen onder wie Henk Schaap, Paulien Paardekooper en de 

vader van Robert Vorstman, allen een goede genezing gewenst. Er waren ook een aantal schaatsers 

die over een te dunne ijsvloer of in een wak reden en natte pakken opliepen, onder wie Walter 

Wilders, Daan Hermelink, Chiel van Berkel, Ad Schuffelen, Peter Luiten en nog meer, maar die dat 

niet bekend hebben gemaakt, maar er gelukkig wel allemaal met of zonder hulp goed vanaf zijn 

gekomen. 

Tot de volgende natuurijswinter en dan misschien wel met de WWtoer en de Elfstedentocht. 

 

Jelle Attema             

 

 

Getallen 
 
We hebben al jarenlang onze website , je weet wel: www.hardgaatie.nl. De één bezoekt de website 

regelmatig, de ander af en toe. Maar soms vraag je je wel eens af, of dan wel ben je wel eens 

benieuwd: wie kijkt daar nou eigenlijk op? Helaas kunnen we  niet zeggen wie de site bezoekt, maar 

Cees Hartman heeft de ijsperiode zijn schaatsen niet uit het vet gehaald (terwijl hij een 

schaatsliefhebber pur sang is), maar heeft een kwartaal lang geturfd hoeveel mensen er op kijken, wat 

ze doen, hoe lang ze dat doen, en dat heeft tot het volgende overzicht geleid: 

11.754 bezoeken door 7.289 unieke bezoekers (waarvan 59,23% % nieuwe bezoeken),  

5,51 pagina’s per bezoek met een gemiddelde bezoekduur van 00:01:47. 

En verder nog 1,72% bouncepercentage (maar wat dat nou is?) 

De redactie kwam tot de conclusie dat het clubblad er nog niet zo slecht afkomt! 
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Een schaatstocht over het Ilperveld. 
 
We besloten de pupillentraining van dinsdagmiddag 7 februari op de ijsbaan van Hard Gaat Ie in 

Landsmeer te houden in plaats van op de Jaap Edenbaan. Na afloop was er voor iedereen een beker 

chocolademelk met slagroom. Vooral voor Jochem, die steenkoude handen en tenen had, een 

welkome troost.  

In de kantine was Jelle druk bezig schaatsen voor de verkoop te sorteren en klaar te leggen voor 

potentiële klanten. En Ants kwam glunderend binnenvallen, terug van een tochtje over het 

Landsmeerder- en Ilperveld en opgetogen over haar nieuwe Salomons.  

  ‘Kun je daar een mooie tocht schaatsen, Ants? Ik moet kilometers maken ter voorbereiding op een 

eventuele Elfstedentocht.’  

   ‘Ja hoor Dries, prachtig ijs en ze hebben er nog een heel stuk bij geveegd. Je kunt nu bijna tot aan 

Purmerend schaatsen.  

   ‘Wijst de route zich vanzelf?’  

   ‘Jawel, hier naast de ijsbaan op de vaart, onder de brug door en dan links af.’ 

Dus donderdagochtend, na Jelle die weer in de kantine aan het werk was even goedendag te hebben 

gezegd, ging ik op pad. Nog maar net linksaf onder de brug door reed ik achter de Landsmeerse 

huizen langs die aan de achterkant een prachtig uitzicht hebben over de polder. Na een poosje zag ik 

iemand rechtsaf slaan en over een dam klûnend de ijsweg vervolgen. Ik heb het niet zo op klûnen, 

dus besloot ik rechtdoor te gaan. Na nog maar nauwelijks een paar slagen te hebben gemaakt kwam 

ik iemand tegen op echte houten Friese noren. Hé dacht ik, die schaatsen ken ik, daar heb ik vroeger 

heel wat tochtjes op geschaatst. Na mijn blik van de schaatsen op de mens te hebben gericht zag ik 

dat Mirjam van Dijk voor me stond. 

   ‘Hallo, dat is toevallig, leuk je hier te ontmoeten en wat mooie schaatsen heb jij.’ 

   ‘Ja, hier schaats ik prettig op en met mijn bergschoenen aan heb ik absoluut geen last van koude 

voeten’.  

   ‘Ik zag daarnet iemand over die dam klûnen, is dat de route? Of kan ik hier ook rechtdoor.’ 

   ‘Nee, als je rechtdoor gaat dan loopt het dood. Als je hier een tocht wilt schaatsen moet je daar ook 

over de dam.’ 

   ‘O.k., dan ga ik terug.’ 

Samen hebben we  een rondje over het Ilperveld geschaatst. Wat een ruimte, wat een rust, we zagen 

slechts een enkele schaatser. En de rietsnijders sloegen hun slag. Gelukkig wist Mirjam de weg en 

kreeg ik allerlei bijzonderheden over het gebied te horen. Ik weet nu waar Jan Paul woont, dat hij twee 

lieve varkentjes heeft en welke dorpjes het veld omzomen. Alleen die gele plastic kokertjes, zo’n 

twintig centimeter boven het ijs, bleven een raadsel. Mirjam moest weer terug naar huis, de kinderen 

kwamen uit school en ik ging verder met kilometers maken. 

 

Dries Bakker 
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Nieuw-lid-plezier 
 

Opeens zomaar vier leden meer, te weten: Elise en Marije Seegers, Anita de Jong , de moeder van 

Laura en de vader van Elise en Marije: Hans Seegers. Hoe is het allemaal zo gekomen?  

Eigenlijk komt het door Laura Stroo en het lonkende slootje bij beide woonhuizen. Laura liet vorige 

winter haar kunsten zien aan Elise en Marije.  Zij waren snel overtuigd. Zij wilden ook op les en wel bij 

dezelfde vereniging als Laura. Zo gezegd, zo gedaan. De dames werden lid en lessen nu iedere 

zaterdagochtend in de hal van de Jaap Eden baan. De eerste les was wel spannend. Alles en bijna 

iedereen nieuw. Tot bekend werd dat Nicole les zou gaan geven.  En haar kenden ze wel. Nicole had 

in de loop van de tijd bij ons een aantal malen opgepast, als vader en moeder hun dwang om naar 

Amsterdam te gaan niet konden bedwingen. 

De lessen op zaterdag bevallen zo goed, dat er vrijdagavond al een jubelstemming heerst dat er 

zaterdag weer geschaatst mag worden. Dat was bij de zwemles wel anders. Daar was veel 

overredingskracht  en fysieke dwang voor nodig. 

Ondertussen had de vader van de 2 dochters bedacht, dat kinderen in de regel heel snel leren. En 

door de schaatskunsten van Laura werd dat bevestigd. Het zou toch maar weer eens gaan vriezen. 

Dan gaan de kinderen voorop door het Ilperveld en vader komt er ploeterend achteraan.  Dat was niet 

helemaal de bedoeling. Hij had in zijn jeugd wel leren schaatsen, maar dan op zwart gespoten 

kunstschaatsen inclusief weggevijld eerste tandje. Hoe anders moest het op Noren zijn. Dus vader 

ook op les op de donderdagavond. Een heel gezellige groep onder de altijd positieve leiding van Ants. 

Ondertussen was Anita lid van een concurrerende schaatsvereniging. En dat kan natuurlijk niet.  

Laura lid van de ene vereniging en de moeder lid van de andere.  Dat heeft iets weg van het 

spreekwoord: “Twee geloven op een kussen, daar slaapt den Duivel tussen.” Ook zij werd lid van HGI 

en zij bracht Miranda Blijleven mee. Dus eigenlijk zelfs 5 nieuwe leden. Ondertussen lessen we met 

veel plezier en zijn we content met alle tips die we krijgen. 

In het eerste weekend van februari hebben we dicht bij huis een baan om 2 eilandjes in het Ilperveld 

schoongeveegd. Een prima route samen met de kinderen. Op de zondag ontdekten we een baan door 

het Ilperveld en al snel was er ook de verbinding naar HGI. 

Op woensdag middag hebben Marije en ik de Wije Ilp route geschaatst. Ik was verbaasd hoe 

eenvoudig dit voor haar ging. 

Zaterdag na de schaatsles, hebben Laura, Marije,  Miranda, Anita en ik de tourtocht Klein Waterland 

Oost geschaatst. Helemaal fantastisch, prachtig weer, nauwelijks wind en een oer-Hollandse 

omgeving.  We moesten even wennen aan de enorme scheuren in het ijs. Als je pech had verdween 

je hele ijzer erin. 

Zondag hebben Anita, Laura en familie ook de Wije Ilp tour nog geschaatst. De beide families zijn 

weer in evenwicht. 

Wat een mazzel zo’n winter. Wat een mazzel zo’n leuke vereniging. 

 

Hartelijke Groet, 

Elise,  Marije, Anita en Hans. 
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Bob Hogerop 
 
Begin februari,  het vriest behoorlijk, 
iedereen wordt zo’n beetje schaatsgek. 
Een week lang wordt het nieuws beheerst 
door het wel of niet doorgaan van de 
“Tocht.” Zoals bekend ging het feest niet 
door. Maar voordat het ijs geschikt 
genoeg was om redelijk op natuurijs te 
kunnen rijden, moet het ijs uitgeprobeerd 
worden.  Op donderdag 2 februari test 
Bobhogerop het werkelijk prachtige ijs op 
de Laansloot. Gewapend met prikstok ga ik 
omzichtig te werk. Behoedzaam rijden 
over het ± 5 cm dikke ijs. Bij de Nieuwe 
Gouw aangekomen, ontwaar ik nogal wat 
windwakken. Niet verwonderlijk, want er 
staat een pittige oostenwind. De lage kant 
aanhouden, daar is het ijs altijd goed met 
zo’n koude harde ooster en zo rond het 
volgende windwak op de gebruikelijke 
plaats rijd ik over de smalle verbindings-
sloot naar de Oostkerkebreek. Die ligt er 
prachtig bij! Maagdelijk ijs, en al dat ijs 
wordt door Bobhogerop persoonlijk 
ontmaagd! Altijd kicken om weer als 
eerste de plas van “Het Veld” op te rijden. 
“Waarom moet een vent van 63, vader van 
2 kinderen en 2 kleinkinderen zo nodig als 
één van de eersten het ijs op?”  hoor ik u 
denken. Dat zal wel, maar ik kan het nu 
eenmaal niet laten en zo lang als de 
gelegenheid zich voordoet zal ik het 
proberen. Op glad en maagdelijk ijs 
bevinden kan een hachelijke zaak zijn. Zo 
ook in de politiek. De slangenkuil van Den 
Haag, oftewel de 2e kamer. Je moet van 
goeden huize komen om de figuurlijke 
windwakken en grondijs te kunnen 
omzeilen. Eén uitglijder en je wordt 
genadeloos afgebrand. Geen ja of nee, 
maar ja mits of nee tenzij. Vooral de 
Kamerleden die een regeringspartij 
vertegenwoordigen moeten uiterst 
behendig manoeuvreren.  De principes en 

idealen worden overboord gegooid om op 
het regeringspluche te blijven.  De 
oneliners vliegen in het rond en er wordt 
getwitterd dat het lieve lust is. Eén van de 
in het oog springende uitspraken: Een wolf 
in schaapskleren. Dat sloeg op de heer 
Roemer van de SP. Een tijd lang was de SP 
van Roemer volgens de peilingen de 
grootste politieke partij van Nederland en 
de heer Wilders van de PVV ziet dat 
klaarblijkelijk als een bedreiging voor ons 
land, vandaar dat hij die uitspraak deed.  
Een wolf in schaapskleren is volgens de 
bijbel (Matth 7.15) of de dikke van Dale 
en ik citeer: Een gevaarlijk mens, die zich 
onschadelijk voordoet . Dus als ik het goed 
heb is de heer Roemer een gevaarlijk 
mens. Nu kun je het niet eens zijn met de 
ideeën van de heer Roemer en zijn partij, 
maar om hem nu als gevaarlijk te betitelen 
gaat mij iets te ver.    Persoonlijk vind ik 
de heer Roemer een bepaalde boeren-
slimheid uitstralen, maar gevaarlijk?  
Is er trouwens ook zo iets als een schaap 
in wolfskleren? Dus iemand die zich 
gevaarlijk en kwaadaardig voordoet, maar 
in werkelijk een brave Hendrik is?  
Een oom van Nel die vroeger gekoerst 
heeft, noemde bepaalde renners “Flesjes 
Cola.”  Je opent een flesje, het bruist 
even en dan is het over. Dus hij of zij 
maakt een hoop misbaar en trammelant en 
daarna is het weer rustig. Rond deze tijd 
weer de ronde van Vlaanderen en Parijs-
Roubaix. Aan de start van beide koersen 
zo rond de 200 renners en één kan maar 
als eerste over de meet komen. De 
winnaar is beslist geen flesje Cola! 

 

        Bob Hogerop 
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Aafje Houwer Trofee 2012 
 

Dinsdag 24 januari 2012 staan er 5 auto’s en enkele tientallen schaatsers van HGI klaar op het 

Raadhuisplein in Landsmeer om naar Heerenveen af te reizen. Daar aangekomen blijken we met 

ruim 50 schaatsers en enkele tientallen supporters de overtocht gewaagd te hebben. 

Gauw inrijden want dat ijs ziet, voelt, hoort, ruikt en praat wel heel anders dan we gewend zijn. 

Net als de meeste mensen daar overigens. Volgens Freek en Luuk is de Friese taal niet zo 

moeilijk; ze praten gewoon achterstevoren. Kwestie van oefenen. Nu begrijp ik ook waarom Ants 

Tilma en Jelle Attema allebei last van de knieën hebben. Van al dat achterstevoren praten ga je 

op een gegeven moment alles achterstevoren doen en daar is het menselijk lichaam gewoon niet 

op gebouwd. Conclusie: Fries praten is slecht voor je knieën. 

Na de dweil staan de jeugdschaatsertjes te popelen om de blokjes neer te leggen, Jan 

Paardekooper prepareert nog een paar schaatsen en hierna gaat het eindelijk gebeuren. De 

jeugdschaatsers bijten het spits af met een 100 meter. De startprocedure is altijd lastig, maar 

gelukkig is de starter coulant en wordt niemand “naar huis geschoten”. Seb Wals verbaast 

iedereen door, als jongste, de snelste tijd neer te zetten. De anderen doen het ook keurig en 

blijven in ieder geval allemaal staan. Trainers Swen en Gijs kunnen tevreden zijn over hun 

“puppies”. Sommige beentjes gingen zo snel dat ze met het blote oog nauwelijks te zien waren. 

Hierna komen de ervaren rijders. Martijn Goedhart heeft de loting gemanipuleerd, wat resulteert in 

bloedspannende ritten en scherpe tijden. Er worden maar liefst 64 persoonlijke records gereden!! 

Bart Goede en Marja Roos hebben aan 400 meter niet genoeg ruimte en komen elkaar maar liefst 

2 keer tegen op de kruising. Het lukt ze allebei niet om de ander te vloeren, ondanks het nodige 

duw en trekwerk. Komende zomer moeten ze maar een paar judolessen gaan volgen dan kunnen 

het nog bijzondere wedstrijden worden. 

Bij de pupillen schrikken we een beetje van de 50.35 sec van Didi Wals op de 500 meter. Eerst 

Seb, nu Didi? Wat krijgen die gasten te eten daar? Alles rechtstreeks geïmporteerd uit de DDR? 

De 500 meter sluiten we af met de koningsrit tussen Swen en Gijs. Wauw, wat is schaatsen dan 

mooi! Met dik 50 per uur door een 180 graden bocht scheuren. Vergeet helemaal te kijken wie er 

wint, maar zie in de uitslag dat Gijs de snelste is met de enige 39-er van de dag. 

De 1000, 1500 en 3000 meter vergen het uiterste van coaches Marjolijn Wolthuis, Ivo Ruijter en 

mijzelf. Wat een hectiek, zoveel rijders van één club! Gelukkig loopt alles prima en komt de 

wedstrijd, op de minuut op tijd, ten einde. Zeer knap rekenwerk van Martijn, want er is uiteindelijk 

geen minuutje ijs verspild of gestolen. De Friese juryleden kunnen na afloop weer met het hele 

gezin een jaar lang de haren wassen met shampoo van Hegron (zullen ze dat ook achterstevoren 

doen?). 

Na, nogmaals, een knap staaltje rekenwerk van Martijn komt hier de uitslag: 

 

Categorie I:   Categorie II: 

1
e
 Kai Feberwee  1

e
 Frans Faber 

2
e
 Zoë Paardekooper 2

e
 Martijn Goedhart 

3
e
 Didi Wals   3

e
 Andries de Weert 

 

Twee hele mooie en terechte winnaars: 

Kai laat zien dat hij de slag te pakken heeft en zijn hoofd, zijn lijf en zijn materiaal eindelijk 

helemaal de baas is. Zijn nieuwe bijnaam: The Boss 

Frans bewijst dat je met keihard werken en ijzeren discipline zelfs een ongrijpbare sport als 

schaatsen, op latere leeftijd de baas kan worden. Zijn nieuwe bijnaam: The Boss. 

Toeval? Toeval bestaat niet…… 

 

Jan Paul Drost 
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Aafje Houwer Trofee en Kai 
 
Na een zomer vol hardlopen, skeeleren, wielrennen en mountainbiken op elke dinsdag, vrijdag en 

zondag, begon in oktober het schaatsseizoen weer. Een seizoen waarin ik de blunders van het jaar 

daarvoor goed moest maken, de doelen waren dus ook om mijn niet al te beste tijden te verbeteren. 

Het seizoen begon wel aardig met in de eerste wedstrijden (nog op vaste schaatsen) dezelfde tijden als 

het PR wat ik toen had. Ook reed ik mijn eerste 1000 meter met de interclubcompetitie op de Jaap Eden 

baan. Toen kwamen de wedstrijden in Hoorn waar het begon te verbeteren. Daarvoor had ik op de 300 

en de 100 meter al een PR gehaald. Tijdens de interclub in Hoorn reed ik mijn tot op toen beste 500 

meter met een record onder de minuut! Ook reed ik een 700 voor het eerst. 

En daarna kwam de Aafje Houwer Trofee, waar ik een wat mindere 500 had. Maar daarna kwam de 

1000 meter waarop ik nog steeds de interclubtijd van Amsterdam had staan. Na een vermoeiende rit 

bleek er 1,59 minuut op het bord te staan. “Klopt dit wel?” was het eerste wat ik dacht, maar ja hoor alles 

was goed en ik had gewoon een 1000 meter onder de twee minuten gereden. 

De week daarna kwam ik op training en J.P. komt opeens naar me toe en zegt: “je hebt de Aafje Houwer 

Trofee gewonnen, gek’’ en ja hoor, het is nog waar ook ik heb de Trofee gewonnen. Blij ben ik er 

natuurlijk mee (waar blijft ie eigenlijk???) nou ja het seizoen is nu afgelopen en volgend jaar weer een 

nieuw. Ik hoop op nog betere tijden dan! 

 
Kai Feberwee,  winnaar Aafje Houwer Trofee 2011/2012 (categorie I) 
 
 

Aafje Houwer Trofee en Frans 
 

Na jaren langs de kant te hebben gestaan ben ik sinds vorig seizoen in het bezit van een 

wedstrijdlicentie voor langebaanwedstrijden en ook voor marathonwedstrijden op de woensdagavond. 

Bij de marathonwedstrijden doet Hard Gaat Ie het al jaren goed en is onze club met ruim 35 

marathonrijders goed vertegenwoordigd. Bij de Langebaanwedstrijden is dat helaas een stuk minder. Op 

de zondagavondwedstrijden is vaak maar een handvol rijders van onze club aanwezig. Dat is jammer, 

want het zogenaamde langebanen is leuk maar ook moeilijk. Wellicht is dat laatste ook de reden dat het 

niet erg druk is met Hard Gaat Ie rijders. Want zoals een van onze trainsters al eens heeft gezegd “bij 

iedere techniek hoort een tijd”. Wil je dus harder rijden dan zul je je techniek “weer” moeten aanpassen 

of verfijnen. 
 

Snelle Hard Gaat Ie rijders 

Hard Gaat Ie heeft natuurlijk een mooie geschiedenis waar het gaat om langebaanwedstrijdschaatsers. 

Marjan Mager en Arjan Schreuder haalden de nationale top. Maar dat is inmiddels alweer 20 jaar 

geleden. Momenteel is Lieuwe Mulder de snelste rijder die het schaatsen bij Hard Gaat Ie heeft geleerd. 

Lieuwe schurkt aan tegen de nationale topsprinters en probeert zich te plaatsen voor de nationale 

topwedstrijden, wat de ene keer wel lukt en soms ook net niet. Maar Lieuwe maakt nog steeds 

progressie en we gaan zeker nog van hem horen de komende jaren op de grote wedstrijden. 

 

Thialf 

Een keer per jaar stelt onze club de langebaners in de gelegenheid om een wedstrijd te rijden in de 

ijstempel van Nederland, namelijk Thialf Heerenveen. Tijdens deze wedstrijd worden de tijden 

vergeleken met de tijden van het jaar ervoor. Degene die de meeste progressie heeft gemaakt ten 

opzichte van het jaar ervoor wint de zogenaamde Aafje Houwer trofee. 

Als startende wedstrijdschaatser heb ik dit jaar deze trofee weten te bemachtigen in de 

senioren/masters categorie. Ik wist net te eindigen voor Martijn Goedhart en Andries de Weerd. Vandaar 

dat de redactie van de clubkrant mij vroeg om een stukje te schrijven hoe ik het voor elkaar had 

gekregen om deze fel begeerde Trofee te bemachtigen. Hoe mijn zomerseizoen eruit zag, wat ik ervoor  
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had gedaan en vooral ervoor had gelaten. Wat mijn doelen waren en of ik blij was met de Aafje 

Houwer Trofee. Nu denk ik niet dat jullie geïnteresseerd zijn om van mij te horen dat ik de afgelopen 

zomer heb deelgenomen (als enige senior/master overigens) aan de zomertrainingen onder leiding 

van Jan Paul. Dat ik een keer in de week heb geskeelerd bij de Amsterdamse ijsclub Jaap Eden en 

een keer bij ijsclub Purmerend. Dat ik wat kilo’s ben kwijtgeraakt en dat ik aan verschillende 

sprinttriatlons heb deelgenomen. En van de winter gemiddeld drie keer per week op het ijs te hebben 

gestaan voor een schaatstraining. Daar ga ik het dus niet over hebben. Wat wel duidelijk is dat het 

niet vanzelf gaat als je in het jaar dat je 50 wordt start met schaatswedstrijden. Voor iemand die geen 

gevoel heeft voor techniek maar het meer moet hebben van het doorzettingsvermogen. Een lastige 

opgave, maar zoals ik al eerder heb gezegd, na jaren langs de kant te hebben gestaan vond ik het 

geweldig om nu zelf tijdens wedstrijden op het ijs te staan. Of zoals Wolter Kroes al eens heeft 

gezongen ♫  “we zijn er weer bij en dat is prima”. ♫ 

 

Bewondering 

Ik moet wel zeggen dat ik het afgelopen jaar wel heel veel bewondering heb gekregen voor onze 

langebaanrijders die al jaren schaatsen en het ieder jaar voor elkaar krijgen om weer een persoonlijk 

record te rijden. Iemand waar ik respect voor heb op dat gebied is de nummer twee van het 

klassement van de Aafje Houwer Trofee, namelijk Martijn Goedhart. Met zijn eigen stijl en 

schaatstechniek weet hij al jaren te verbazen met praktisch maandelijks weer een persoonlijk record. 

Waarbij je haast gaat twijfelen aan de uitspraak van een van onze trainsters dat bij “iedere techniek 

een tijd hoort”. Want ik ben er eigenlijk van overtuigd dat wanneer onze club naast een wedstrijd om 

de Aafje Houwer Trofee en de zogenaamde Adelaarslijst ook een persoonlijk record competitie zou 

bijhouden, Martijn deze trofee vele jaren op zijn naam zou hebben gebracht. Met gemiddeld 15 keer 

een persoonlijk record per jaar - en dat al jaren achter elkaar - heeft hij aan het einde van dit 

schaatsseizoen een geweldige lijst aan tijden staan namelijk:  

500 meter  42,82    -    1000 meter  1.23,56    -   1500 meter  2.05,93 

Wetende dat Martijn slechts 8 jaar geleden ongeveer dezelfde tijden reed als de winnaar van de 

Aafje Houwer Trofee editie 2011/2012, namelijk met de volgende tijden:  500 in 56,47 en de 1500 in 

2.46,73, moge het duidelijk zijn dat het voor mij een geweldige uitdaging is om volgend jaar voor 

prolongatie van deze trofee te gaan. Ik hoop dan wel dat er het komend seizoen meer concurrentie 

komt. Want met zoveel licentieschaatsers van Hard Gaat Ie, is het jammer dat je tijdens 

langebaanwedstrijden met zo weinig Hard Gaat Ie rijders aan de start staat. 

 

Progressie 

Waar het Langebaanschaatsers natuurlijk om te doen is, is om iedere wedstrijd maar weer de 

uitdaging met de klok aan te gaan en te kijken of datgene waar in de training aandacht aan is 

gegeven er in de wedstrijd uit wil komen. Praktisch alle actieve Hard Gaat Ie rijders zijn er afgelopen 

seizoen in geslaagd om hun persoonlijke records aan te scherpen ten opzichte van het afgelopen 

seizoen. Wat mij betreft jullie allemaal gefeliciteerd, een goede zomer toegewenst en tot volgend 

seizoen. 

 
Frans Faber,  (winnaar Aafje Houwer Trofee 2011 / 2012 - categorie II) 
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Aafje Houwer trofee, Heerenveen, 24 januari 2012 

 
categorie I (pupillen t/m junioren B) 

 Naam 

          Punten 

           dit jaar 

                  Punten eind 

               vorig seizoen 

           Verschil 

 

     

1 Kai Feberwee 118,615 131,893 13,278 

2 Zoe Paardekooper 117,190 127,547 10,357 

3 Didi Wals 104,066 111,480 7,414 

4 Emma Kant 110,470 116,823 6,353 

5 Rinus Drost 111,110 115,737 4,627 

6 Romee Nicolai 105,586 109,933 4,347 

7 Stan Helsloot 130,076 131,760 1,684 

8 Dewi Paardekooper 113,660 115,137 1,477 

     

categorie II (junioren A t/m masters) 

 Naam 

          Punten 

           dit jaar 

                  Punten eind 

               vorig seizoen 

           Verschil 

 

     

1 Frans Faber 112,046 115,640 3,594 

2 Martijn Goedhart 84,926 87,903 2,977 

3 Andries de Weerd 99,243 99,917 0,674 

4 Sybille Mulder 101,823 102,253 0,430 

5 Swen Faber 80,780 81,003 0,223 

6 Jos Goedhart 115,923 115,503 -0,420 

7 Bart Goede 98,516 96,030 -2,486 

8 Berend Blokzijl 100,840 97,797 -3,043 

9 Rosa Vermeulen 105,613 100,313 -5,300 

10 Rene Koning 96,890 89,543 -7,347 

 

Van de wedstrijdcommissie 

 
Op het moment van schrijven is net het schaatsseizoen op de Jaap Eden baan achter de rug. Niet 

dat de schaatsen nu gelijk opgeborgen kunnen worden, want het schaatsseizoen loopt nog tot 31 

maart door. Ondanks dat het seizoen nog niet ten einde is, waag ik me bij deze toch aan een 

terugblik op dit seizoen. 

Terwijl de clubbladbezorgers door Landsmeer e.o. heen renden om alle clubbladen rond te brengen, 

streden de wedstrijdrijders om de prestigieuze Aafje Houwer Trofee in het ijsstadion Thialf. Dit 

leverde weer verrassende winnaars op, namelijk: Kai Feberwee en Frans Faber. Beiden hebben het 

hele jaar hard getraind en hebben deze prijs zeker verdiend. 

En net als je denkt dat de winter echt niet meer komt, daalde het kwik onder de nul en steeg de 

Elfstedenkoorts, voornamelijk bij de media, tot grote hoogte. Er kon geschaatst worden op het 

mooiste natuurijs sinds jaren. Ook de wedstrijdrijders konden aan hun trekken komen met de vele 

marathons op natuurijs. In de eerste natuurijsmarathon in Noordlaren wist Swen Faber beslag te 

leggen op de 2e plaats. Verder organiseerde ijsclub Amstelbocht een marathon op hun mooie ruime 

landijsbaan, stel je voor dat wij zo’n terrein zouden hebben, waaraan ook een aantal HGI’ers 

meededen. Door de goedgevulde prijzenpot aldaar kwamen vele deelnemers met een prijs thuis. 

Op onze eigen ijsbaan zijn weer de kortebaanwedstrijden voor de basisschooljeugd gehouden en 

een marathon voor onze trainingsleden. 

Op 19 februari was het weer tijd voor onze clubkampioenschappen, aan het begin van de 500 meter 

trok er een hagelbui over, wat het ijs geen goed deed. Door de ontstane (zware) omstandigheden 
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werd de 500 meter, om nog even in de natuurijsstijl te blijven, omgedoopt tot het officieuze 

clubkampioenschap op natuurijs. Na de eveneens prachtige, maar veel snellere, 2e afstand, waren 

de clubkampioenen bekend. Bij de heren wist John van Dijk de, voornamelijk jeugdige, concurrentie 

nog voor te blijven, en bij de dames legde Imme Kampen weer beslag op de titel. 

Voor de meeste rijders was de laatste wedstrijd van het seizoen de teamstrijd op ijsbaan de 

Westfries in Hoorn. Tijdens deze gezellige, hilarische strijd werd er gereden om de Jelle Attema 

Bokaal. Deze werd uiteindelijk gewonnen door team Roos (Gijs Roos, Lisa Roos, Kai Feberwee en 

Jochem van den Broek). 

Helaas was er ook minder goed nieuws: wegens gebrekkige belangstelling werd de 4x4 race in 

Alkmaar afgelast. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk, het kan komen door het natuurijs, 

concurrentie van de 4x1,5 op de Jaap Edenbaan of de enorm drukke wedstrijdprogramma’s van de 

fanatieke wedstrijdrijders. Ook Hard Gaat Ie wist niet eens één geheel team samen te stellen. De 

organisatie heeft in ieder geval aangegeven volgend jaar het weer te gaan proberen. 

Op de Jaap Eden baan werd het seizoen afgesloten met het kampioenschap van Amsterdam. 

Hieraan deze 16 Hard Gaat Ie rijders mee. Didi Wals (meisjes pupillen B), Lisa Roos (dames neo-

senioren) en John van Dijk (heren masters A/B) waren in hun leeftijdscategorie het snelst. De 

volledige uitslag van dit kampioenschap vindt u verderop in dit blad. 

En dit brengt ons aan het begin van een, hopelijk, mooie zomer, waarin velen weer zullen fietsen, 

skeeleren en/of hardlopen. Voor de jeugd zullen er weer fiets- en skeelertrainingen georganiseerd 

worden. Ook zullen er een aantal van onze jeugdleden op zaterdag 21 april gezamenlijk de ronde 

van Noord-Holland fietsen. 

En tot slot waarschuw ik u alvast, medio mei/juni, wanneer iedereen nog volop van de zomer aan het 

genieten is, begonnen worden met de aanmeldingen voor volgend seizoen. 

Bij deze wil ik ook alle trainers en juryleden bedanken, zonder jullie konden niet zoveel 

wedstrijdrijders het maximale uit zich halen. 

 

De wedstrijdcommissie 

 
 
 

Goed Kent Ie van Hard Gaat Ie 
 
Soms horen we wel eens een naam, soms kennen we het gezicht er wel bij, soms ook niet, maar niet 

altijd weten we wie die persoon nou precies is. Daarom start in dit blad een nieuwe rubriek, en 

analoog aan de naam van de club noemen we dat dan zoals hierboven staat: Goed Kent Ie. En dat 

komt door de bijdrage van Lieuwe Mulder, die zich hieronder voorstelt. 

 

Mijn naam is Lieuwe Mulder. Sommigen van jullie kennen mij wel van de club. Ik schaats nu bij 

schaatsteam Utrecht maar Hard Gaat Ie is voor mij waar het allemaal begon.  Ik schrijf dit stuk omdat 

ik dacht dat het misschien leuk was om te lezen en misschien kunnen de jonge talenten van Hard 

Gaat Ie er nog wat van leren.  

 

Ook voor mij begon het op de Jaap Edenbaan in de hal. Op mijn houtjes leerde ik daar recht op mijn 

schaatsen staan en zijwaarts afzetten maar mij ging het natuurlijk allemaal om ‘schipper mag ik over 

varen’ aan het einde van de les. Het jeugdschaatsen vond ik altijd erg leuk. Ieder jaar een groep 

hoger en lekker schaatsen met maatjes Ab en Lisette. Competitief als ik was ging ik ieder jaar voluit 

met het diplomaschaatsen. Toen ik mijn diploma E haalde vond ik het echter genoeg bij het 

jeugdschaatsen. Niet dat ik het jeugdschaatsen niet leuk vond maar op zaterdagochtend wilde ik 

graag wedstrijden gaan voetballen. Daarom ging ik op vrijdagavond bij het licentieschaatsen rijden.  
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Het licentieschaatsen was een leuke ervaring tussen al die ‘oude’ jongeren. Ik begon bij Corinne 

Jong. Hier kan ik me nog maar weinig van herinneren. Ik was zeker geen bijzondere schaatser en 

vooral links op de buitenkant komen in de bocht vond ik eng. Ik viel daarom ook elke baanmarathon 

steevast in de eerste bocht waarna de inhaalrace kon beginnen.  Als pupil B ging het al stukken 

beter. Ook de magische grens van een 500m onder de minuut verbreken motiveerde.  

Als pupil A maakte ik een flinke stap. Onder andere door een forse groeispurt. Ik denk niet dat mijn 

overstap van voetbal naar hockey er aan bijdroeg. Daarnaast hielp Henk Veen me van mijn angst 

voor de buitenkant van de schaats af. De juiste tussenweg leerde ik op de harde manier. Op een 

regenachtige woensdagavond kwam op het laatste rechte stuk van de 300m iets te veel op de 

rechter buitenkant met een val tot gevolg waarin ik maar net de jurytoren miste. De marathon ging als 

een trein en ik mocht de prachtige beker aan het einde van het jaar meenemen. 

 

Als junior C maakte ik weer de overstap naar voetbal. Alleen had deze voetbalclub de wedstrijden op 

zondagochtend, net als mijn wedstrijden. Dit leverde wat drukke ochtenden op. Optimaal was als je je 

kon omkleden op de Jaap Edenbaan, om de parkeerplaats over te steken en bij TOS Actief het veld 

in te lopen. Als junior C leerde ik ook de C-groep kennen. De marathons werden bijvoorbeeld een 

stuk zwaarder. De wedstrijd in Heerenveen met Hard Gaat Ie was toch altijd een van de 

hoogtepunten van het seizoen. Hét moment van het jaar om de PR’s aan te scherpen. Aan het einde 

van het jaar mocht ik met een groepje andere jonge schaatsers enkele keren meetrainen met de C-

groep.  Al snel werd duidelijk dat ik me op mocht maken voor een jaar bij de C-groep.  

 

Dit was een jaar waar enorm veel op me afkwam. Allemaal nieuwe mensen en ook de eerste 

ervaringen met een trainingskamp. Ook kwam ik erachter dat er dingen als regiopunten, gewestelijk 

kampioenschappen en junioren NK’s waren. Ik stroomde langzaam dit circuit in. Op het gewestelijk 

kampioenschap maakte ik nog een weddenschap met mijn moeder. Bij een tijd onder de 2.13 zou ik 

een nieuwe overbroek krijgen. En natuurlijk reed ik 2.12.99. 

Het hoogtepunt van het seizoen was het NK in Assen. Hier werd ik 11
e
. Kort erna kwam ik erachter 

dat ons gewest een internationale wedstrijd in Italië had waar de beste drie uit NH-U aan mee 

mochten doen. Aangezien de beste drie al naar de Vikingrace mochten, mochten de nummers vier, 

vijf  en zes. Het was een sprintvierkamp in het prachtige Baselga. Het was een fantastische ervaring.  

Ook mocht ik het jaar daarna naar de baanselectie. 

 

Dit was helaas een tegenvallend jaar. Wel gevuld met bijzondere en leuke ervaringen. Ik ging voor 

het eerst naar Inzell, had mijn eerste dopingonderzoek en reed tussen de grote sterren. Ik mocht 

naar het NK Sprint om met ploegmaatje Chantal Brugmans te trainen. Op deze training werd ik links 

en rechts ingehaald door toppers als Beorn Nijenhuis en Gerard van Velde.  

Helaas was dat dit jaar wel mijn rol: aantrekker voor de oudere dames. Onder andere hierdoor heb ik 

niet veel progressie gemaakt. Ik wist wel Amsterdams kampioen te worden als eerste jaar B junior 

tegen twee sterke tweedejaars. Dit was wel een waanzinnige opsteker aan het einde van een 

teleurstellend seizoen. Misschien wel mede daardoor kreeg ik een nieuwe kans in de baanselectie.  

 

Een nieuw jaar betekende dit keer ook een nieuwe trainer: Rutger Thijssen. Op dit moment is hij 

assistent trainer bij Team Liga. Hij zou een grote rol gaan spelen in mijn ontwikkeling als schaatser. 

Het bijzonderste verhaal van dit jaar is denk ik toch die van de regio en landelijk sprint. Dit waren de 

voorrondes voor het NK. Op de regio raakte ik geen pepernoot en wist ik maar net aan het landelijk 

te halen. Op deze regio hoorde ik van mede subtop schaatser, Kjeld Nuis, dat hij creatine was gaan 

gebruiken. Hij was een stuk vooruit gegaan zal mijn moeder gedacht hebben die een paar dagen 

later met een potje creatine aan kwam zetten. Ik probeerde het maar gelijk want zaterdag was alweer 

het landelijk. Ik reed een aardige 500m waar ik 12
e
 mee werd. Dit moest ik vasthouden om me te 

plaatsen voor het NK. De 1000m ging echter bizar goed. Met 1.16.25 parkeerde ik me tussen huidige 

Hofmeier-schaatsers Koen Verweij en Pim Cazemier. Ik dacht natuurlijk gelijk: “Wat heb ik 
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ingenomen?!” Ondanks dat vegetariërs over het algemeen wat gevoeliger zijn voor creatine is het 

waarschijnlijk vooral een placebo-effect geweest. De 1000m is sindsdien wel mijn beste afstand 

gebleven.  

 

Ook als Junior A maakte ik behoorlijke progressie. Mede door een sterke heren ploeg met schaatsers 

als Kevin Regelink (nu: eerste divisie marathonschaatser) en Rens Boekhoff (nu: deelnemer NK’s). 

Het jaar hierna leek de boel echter uit elkaar te vallen. Trainer Rutger Thijssen werd gevraagd door 

het gewest om de gewestelijke junioren ploeg te gaan trainen. Er gingen rijders naar andere 

baanselecties en andere groepen waardoor ik me zorgen zou maken dat ik zonder zekerheid achter 

zou blijven. Enkele afzeggingen voor de gewestelijke ploeg zorgde er echter voor dat Rutger mij 

mocht meenemen naar het gewest. In dit jaar heb ik grote progressie gemaakt mede door de 

professionele ploeg die we hadden. Het is niet voor niets dat hiervan drie rijders in een commerciële 

ploeg belandden. Ik werd onder andere tweede bij het NK Afstanden junioren op de 1000m en ik 

haalde de slotafstand op het NK Allround junioren.  

 

Het jaar hierna ging het helemaal mis. De twee gewestelijke ploegen werden bij elkaar gegooid. Dit 

was niet zo’n probleem. Ik kreeg alleen een heel hardnekkige blessure aan mijn knie. Na vijf 

maanden aanklooien en van fysio naar fysio verhuizen kwam ik bij de juiste persoon terecht. Auke 

Ham, fysio van de Control-ploeg, kende het probleem en kon er gelijk wat aan doen. Door tape had ik 

50% minder pijn. Echter was de blessure te ver gevorderd en ik reed geen deuk in een pakje boter. 

Mijn fysio raadde me aan om de schaatsen de kast in te doen om enkele maanden opnieuw het 

lichaam op de bouwen. Ik ging 6 uur fietsen per week en ik was twee keer in de week om 8 uur ‘s 

ochtends in Aalsmeer om drie uur lang met hem te krachttrainen. Dit kostte naast een fulltime stage 

enorm veel energie en doorzettingsvermogen. Ook bleek het gewest geen vertrouwen meer in me te 

hebben. Gelukkig ontstond er een nieuw initiatief in Utrecht.  

 

Schaatsteam Nino werd opgericht rond de vereniging stg Nino. Talent uit heel Midden-Nederland zou 

elkaar gaan helpen beter te worden onder leiding van coach Milan Kocken. Het eerste jaar was erg 

onwennig en wist ik nog niet helemaal hoe het ook alweer moest. Maar daar gebeurde het opeens:  

ik stond op het NK Afstanden en later zelfs het NK Sprint. Dit waren echt superervaringen en het 

voelde als een beloning voor al die maanden hard werken. Ik kreeg echter gelijk de smaak te pakken 

en begon een weg te plannen naar de nationale top.  

Daar hoorde dit jaar weer een flinke progressie bij. Op het NK Afstanden dit jaar zette ik gelijk een 

grote stap door mijn PR op de 500 van 37.02 naar 36.42. De 1000m viel echter tegen terwijl dit juist 

mijn afstand is. Ik nam me voor om dan maar die snelle 1000m op het NK Sprint neer te zetten. Dit 

viel echter in het water. De plaatsing verliep via de Utrecht City Bokaal. Op de eerste 500m ging ik 

echter al op een blokje staan waar een diskwalificatie op staat.  

Na een paar dagen heel hard balen wist ik het echter te rationaliseren. Ik had nog niet het niveau om 

me in de kijker te rijden bij een commerciële ploeg, dus was dit geen essentiële stap richting de top.  

 

Om de volgende stap te maken moet ik meer op Thialf gaan trainen. Om mijn topsnelheid te kunnen 

verhogen moet ik deze vaker halen. Dit kan alleen onder goede omstandigheden. Daarom hebben 

we met de ploeg het plan opgevat om naar Heerenveen te verhuizen. Om voor mezelf daar goede 

faciliteiten te kunnen creëren ben ik opzoek naar sponsoren. Bent u of kent u iemand die interesse 

heeft? Laat het me dan weten. Ook kunt u altijd op www.lieuwemulder.nl om op de hoogte te blijven 

van al het nieuws rond mij.  

 
Lieuwe Mulder
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Schaatskoorts  
(dit artikel lazen we in februari op  www.sportamstelveen.nl  over Arie Blijleven) 

 

Eind jaren tachtig speelde hij voetbal bij NFC. Maar toen zijn oudste dochter in 1995 in de 

schaatsselectie kwam, kreeg het virus de Amstelvener te pakken. Inmiddels is Arie Blijleven 60 jaar 

jong, net opa en vol in training voor dé tocht der tochten, de Elfstedentocht. “Het zwarte gat heb ik 

gelukkig nooit gekend.” 

Is de koorts inmiddels tot het kookpunt gestegen? 

“De Elfstedenkoorts begint zodra het onder 0 wordt. Het is alsof er een worst voor je neus gehouden 

wordt. Je hoopt altijd weer dat het doorgaat. En het is exact vijftien jaar geleden dat deze is 

verreden.” 

Hoe heb je je voorbereid? 

“De voorbereiding begint al in oktober op het moment dat de Jaap Eden ijsbaan open gaat. Dan 

begint de training voor het winterseizoen. De kenners weten dan al of de Elfstedentocht er komt of 

niet. Ik noem mezelf geen kenner, ik zie het altijd wel. Verder ben je ook al in training voor de 

marathonwedstrijden. Ik train dan drie keer per week, op dinsdag- en woensdagavond een 

marathonwedstrijd en op vrijdag een hersteltraining. Op zondag zit ik op de mountainbike, weer of 

geen weer.” 

Heb je de Elfstedentocht al eerder afgelegd?  

“Ik heb de tocht in 1997 ook gereden. Toen kon ik net een klein beetje pootje over. Ik heb de tocht 

uitgereden, maar wist vooraf totaal niet van de hoed en de rand. Regelmatig had ik de hongerklop en 

als toetje nog een paar een paar bevroren ogen waar je wekenlang last van had. Maar ik heb die dag 

totaal niet het gevoel gehad dat het leuk was. Je schaatst gewoon met oogkleppen op. De dag erna 

besef pas wat je heb gedaan. Overigens, en dat besefte ik me toen totaal niet, kwam ik slechts twee 

minuten voor middernacht binnen. Daardoor kreeg ik toch nog net het beroemde kruisje (de medaille, 

red.). Twee minuten later en het was slechts een oorkonde geweest.” 

        

Op de stempelkaart van Blijlevens Elfstedentocht 1997 is te zien dat hij om twee voor twaalf 

finishte.... 

Hoe groot schat jij de kansen nu in? En wat moet er nog gebeuren voordat..? 

“De tocht voor dit jaar… Helaas is er sneeuw gevallen anders was ik ervan overtuigd dat hij 10 of 11 

februari verreden had kunnen worden. Elke weersite houd ik in de gaten en het ziet er redelijk positief 

uit. Voor de hongerklop ben ik niet bang, ondanks dat het 200 km rijden is. Ik ben al aardig thuis in de 

het vloeibare voedsel… Overigens werd ik de laatste ‘Elfsteden’ gebeld door Mathijs Groenewoud 

van RTV Noord-Holland. Ik was toen nog in Leeuwarden. Of ik ‘s middags een interview wilde doen 

bij de toenmalige Amstelveense tv-zender.” 
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Loon Masters Amsterdam  
 
Wat is dat voor groep? 

Afgelopen seizoen hebben Marja en ik niet meer bij HGI getraind. Want we zijn gaan trainen bij de 

Loon Masters Amsterdam (LMA). Hoe is dat zo gekomen? 

Vorig jaar februari zijn we op een wildcard naar het officieuze WK allround voor Masters in Calgary 

geweest. We hebben daar een aantal Amsterdamse langebaanschaatsers ontmoet en een hele 

leuke tijd met ze gehad. Tijdens de vele gesprekken (waarover denk je? juist…) kwam ook naar 

voren dat er weinig trainingsfaciliteiten zijn voor Masters die aan langebaanschaatsen doen.  

Er zijn daar toen plannen gemaakt om te kijken of we daar iets aan konden veranderen. Tijdens de 

kampioenschappen van Amsterdam (langebaan) hebben we brieven verspreid en een bijeenkomst 

georganiseerd met potentiële deelnemers. Hieruit is een groep ontstaan van zo’n dertien schaatsers 

(M/V) die de uitdaging wel aandurfden. In samenwerking met DuoSport - die de trainingen 

organiseert - zijn we in mei 2011 van start gegaan.  

 

Samen trainen 

De zomertraining bestaat uit één avond skeeleren op de ronde baan in Baambrugge, en één keer 

gezamenlijke krachttraining bij DuoFit op de Jaap Edenbaan. Daarnaast is er nog een 

trainingsschema om de overige trainingen in te vullen.  

Afgelopen zomer hebben we leuk kunnen trainen en aan elkaar kunnen wennen. De groep kende 

elkaar nauwelijks, meestal alleen maar van naam. In de winter hebben we één gezamenlijke 

ijstraining op dinsdag en optioneel één gezamenlijke training op vrijdag.  

Het oorspronkelijke plan was om één keer dinsdag te trainen, en daarnaast op het selectie-uur van 

de woensdag. Dan bleef er één training bij je eigen club over, zodat de afstand tot de eigen club niet 

te groot zou worden. Maar helaas krijgen Masters geen medewerking van bestuurders in de 

schaatswereld. Voor hen zijn Masters geen serieuze doelgroep. Dus trainen we nu twee keer in de 

winter met elkaar op de clubavonden. Naast de trainingen spreken we ook wedstrijddata af. Zo zijn 

we in november naar een internationale wedstrijd in Erfurt geweest om daar en kleine vierkamp te 

rijden (500-1000-1500-3000). 

 

Veel aandacht voor start en sprint 

Onze trainingen zijn volledig gericht op langebaan. Veel opdrachten voer je alleen rijdend uit. In een 

wedstrijd moet je het tenslotte ook alleen doen. De training zijn afgestemd op belangrijke momenten 

in het seizoen. Dus pieken op kwalificatiewedstrijden en doen we daartussenin iets rustiger. We 

besteden veel aandacht aan de korte afstanden ( 500-1000). Dit doen we omdat bij de meeste 

Masters de start en sprint niet meer zo soepel gaan. Door de aandacht die we hieraan geven, merk 

je dat daar veel progressie te halen valt.  

Als voorbeeld de progressie van Marja’s en mijn ‘Nederlandse’ tijden na één jaar LMA: 

Marja:  500m. 51,83 > 48,86 en op de 1000m. 1.43,24 > 1.35,80 en op de 1500m. 2.35,58 > 2.26,24 

Marco: 500m. 45,54 > 44,25 en op de 1000m. 1.29,17 > 1.26,17 en op de 1500m. 2.15,07 > 2.11,68 

 

Dubbel zo leuk met gelijkgestemden 

Nog steeds zijn Marja en ik bezig onszelf te verbeteren. Dáár zit hem voor ons de lol in: proberen via 

een betere techniek en specifieke trainingen je p.r.’s verbeteren. En als je dat kunt doen in een groep 

met gelijkgestemden dan is dat dubbel zo leuk.  

Ook dit jaar hebben we mee kunnen doen aan de ‘grote’ toernooien. Marja had zich geplaatst voor 

het NK allround Masters, WK sprint en ook het WK allround in Erfurt. Ik voor het NK 3000 meter. En 

ik kreeg een wildcard voor het WK allround. Marja was 5
e 
op het NK, 9

e
 op het WK sprint en 6

e
 op het 

WK allround. Marco 15
e
 op het NK en 20

e
 op het WK allround.  
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Goeie gasten 

Voor het komende seizoen gaan we vrolijk verder met deze groep. Ons doel is om mee te kunnen 

blijven doen aan de grote toernooien. Om in de klassementen nog wat te stijgen moeten we beiden 

onze sprintsnelheid verhogen. Dat is en blijft dus het doel van alle trainingen. En natuurlijk is de lol en 

de passie die je met de LMA’ers deelt ook belangrijk. Het is een groep die ervoor gaat. We trainen 

allemaal zeker vijf keer per week, dus het is niet voor zomaar er effe bij. Voorwaarde om je aan te 

sluiten is dan ook de juiste mentaliteit, en in de groep passen. Maar ach, alle langebaanschaatsers  

zijn aardige gasten met de juiste instelling, is mijn ervaring.  

 

Meer weten? 

Mocht je meer willen lezen over LMA, kijk dan op deze site: www.loonmastersamsterdam.nl 

 

Marco Roos 

 

 
 

 
 
 
 

Clubkampioenschap Hard Gaat Ie 
 

Onder barre omstandigheden is op zondagochtend 19 februari het clubkampioenschap van HGI 

verreden. Aan het begin van de eerste afstand trok er een hagelbui over de baan waarna iedereen 

zijn uiterste best deed om zich een weg door de losliggende hagel te banen. Na de baanverzorging 

was het ijs in een beduidend betere staat en werden er zelfs een paar persoonlijk records gereden. 

Uiteindelijk wist John van Dijk bij de heren de titel, nadat Swen Faber deze vorig jaar had 

overgenomen, te heroveren. Bij de dames ging Imme Kampen er weer met de winst vandoor.  

Beide Kampioenen van harte geluk gewenst, de wisseltrofees met naamgravering voor jullie! Verder 

natuurlijk alle rijders die een of twee persoonlijke records hebben gereden, van harte.  
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Uitslagen Clubkampioenschap Langebaanschaatsen 
 
Pupillen meisjes   500 m  300 m  Totaal 
1e Didi Wals   57.10  33.15    90.250 
2

e
 Romee Nicolai   58.95  33.35    92.300 

3
e
 Emma Kant   1:02.07  35.00    97.070 

4
e
 Pam Hermelink   1:06.60  36.64  103.240 

5
e
 Zoe Paardekooper  1:07.04  47.86  104.900 

6
e
 Bibi te Loo   1:14.21  46.47  120.680 

 
Pupillen jongens   500 m  300 m  Totaal 
1

e
 Max Kant   51.97  30.62    82.590 

2
e
 Mark van Dijk   54.12  30.40    84.520 

3
e
 Tim Wals   1:05.79  36.45  102.240 

4
e
 Rinus Drost   1:06.82  37.45  104.270 

5
e
 Jochem van den Broek  1:08.43  38.20  106.630 

6
e
 Pieter Tuin   1:10.49  38.10 (pr) 108.590 

7
e
 Simon Rem   1:12.48  40.53  113.010 

 
Junioren C meisjes   500 m  700 m  Totaal 
1

e
 Dewi Paardekooper  1:04.62  1:23.26  124.091 

 
Junioren C jongens   500 m  700 m  Totaal 
1

e
 Tom Kant   46.62  1:01.73  90.712 

2
e
 Tim van der Kuijl  1:01.04  1:20.85 (pr) 118.790 

3
e
 Kai Feberwee   1:05.99  1:25.89 (pr) 127.340 

 
Junioren B dames   500 m  1500 m  Totaal 
1

e
 Mila van der Werf  53.55  2:46.50  109.050 

 
Senioren dames   500 m  1500 m  Totaal 
1

e
 Imme Kampen   50.93  2:28.30  100.363 

 
Masters dames    500 m  1500 m  Totaal 
1

e
 Marja Roos   55.00  2:39.68  108.226 

2
e
 Anky Faber   58.55  2:48.28  114.643 

 
Neo-Senioren heren   500 m  1500 m  Totaal 
1

e
 Swen Faber   42.79  2:07.26  85.210 

 
Senioren heren   500 m  1500 m  Totaal 
1

e
 Martijn Goedhart  49.44  2:11.22  93.180 

2
e
 Robert Vorstman  49.58  2:24.60  97.780 

 
Masters heren    500 m  1500 m  Totaal 
1

e
 John van Dijk   42.11  2:06.57    84.300 

2
e
 Hayo van der Werf  48.32  2:24.24    96.400 

3
e
 Jan Paul Drost   48.61  2:25.65    97.160 

4
e
 Joost Helderop   51.89  2:32.23  102.633 

5
e
 Andries de Weerd  53.21  2:36.29  105.306 

6
e
 Rob Tindal   55.55  2:32.29  106.313 

7
e
 Bart Goede   53.44  2:41.18  107.166 

8
e
 Rene Koning   51.64  2:47.27  107.396 

9
e
 Peter Luiten   54.69  2:38.43  107.500 

10
e
 Berend Blokzijl   54.81  2:52.46  112.296 

11
e
 Werner Rem   54.39  2:56.92  113.363 

12
e
 Frans Faber   1:02.71  2:57.71  121.946 

13
e
 Jos Goedhart   1:04.68  3:09.52  127.853 
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HGI 1e bij de Marathon Clubcompetitie Jaap Edenbaan 
 

Na 7 competitiewedstrijden en de finalewedstrijden, waarvan de laatste op 29 februari werden 

verreden, bleek dat 22 van de 34 HGI-marathonrijd(st)ers (in alle categorieën) zo'n aantal punten 

hadden gescoord, wat uiteindelijk goed was voor een 1e plaats in de  eindklassering. Gefeliciteerd 

daarmee en een bonus van 500 euro. 

Vorig jaar waren het de schaatsers van Nooitgedacht, die met ruim verschil aan punten eerste 

werden en HGI, toen een goede tweede, achter zich liet.  

Bij de Masters 1 verzamelden John van Dijk (4x eerste) en Hayo van der Werf veel punten 

respectievelijk 2e en 5e in de eindrangschikking. Bij de Masters 3 won Michel Janse een keer, maar 

een aantal onder wie Andries de Weerd, Joost Helderop, Peter Luiten en Arie Blijleven verzamelden 

ook veel punten. Bij de Heren C1 won Gijs Roos 1x en Lisa Roos bij de Dames 2. Bij de Dames 3 

waren het Sybille Mulder (1x winst), Anky Faber en Karin Goedemoed die veel punten sprokkelden. 

HGI deelnemers bedankt voor de inzet, en gefeliciteerd met een eerste prijs als resultaat. 

Bij de Jeugdmarathons onderscheidde zich met name Max Kant als 3e in de eindrangschikking. 

Verder deden hier aan mee, Tom Kant, Romee Nicolai, en ook jullie bedankt en gefeliciteerd met 

deze resultaten. 

Zie de website www.baancommissieamsterdam.nl voor de volledige eindstanden rijders/clubs. 

 

 

Marathonwedstrijd om het Baankampioenschap van Amsterdam 
 

Op 7 maart werd als slotevenement van de baancompetitie marathon nog (vrijblijvend) gestreden om 

het Kampioenschap van Amsterdam, waarbij 70 deelnemers/ deelneemsters van alle categorieën 

gelijk aan de start verschenen. De wedstrijd ging over 70 ronden en werd gewonnen door Mark van 

der Harst net voor John van Dijk, die 2e werd.  

Voor HGI deed ook Dirk Taams mee, hij handhaafde zich verdienstelijk in het Masterpeloton. De 

complete uitslag staat ook hiervan op www.baancommissieamsterdam.nl 

 

 
 

- John van Dijk, die net geen eerste plaats behaalt -  
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Een avondje Hoorn 
 

 

Op zaterdag 10 maart vond op hilarische en gezellige wijze de afsluiting van het schaatsseizoen 

plaats met een teamstrijd om de felbegeerde Jelle Attema bokaal. 

De teamstrijd bestond uit 5 onderdelen, als eerste werd er een Engelse mijl op houten schaatsen 

rechtsom gereden. Deze ‘race met hindernissen’ leidde weer tot het ontdekken van tot verkort 

onontdekt talent en sommige ontdekte talenten zakten genadeloos door het ijs. Uiteindelijk wist good-

old Jan Paul Drost na 4 ronden als eerste de finish te bereiken. 

Daarna was het tijd voor een heuse start&rem proef. Een rijder moest zo snel mogelijk de eerste 

finishlijn passeren en stilstaan voor de 2de finishlijn. Team Roos wist de noodrem het beste te vinden 

sleepte de winst op dit onderdeel binnen. 

Waar het bij de voorgaande onderdelen steeds om individuele kwaliteiten ging waren de daarop 

volgende onderdelen gericht op het totale team. Te beginnen bij de teamsprint/estafette, alle vier de 

rijders van een team reden na elkaar 100 meter en de totale (gezamenlijke) tijd telde. Bij deze sprint 

kwam de ware aard van team Martijn naar boven, zij wisten als snelste de 4x 100 meter af te 

raffelen. 

Het vierde onderdeel was de ‘ploegenachtervolging aan de stok’, alle rijders van een team aan een 

lange stok en zo snel mogelijk drie ronden rijden zonder de stok of een van de rijders te verliezen. 

Walter lied zien toch meer aanleg voor ijsskiën te hebben en werd door de rest van zijn team, onder 

leiding van kopman Swen, op sleeptouw genomen. Het was echter team Vorstman die de winst aan 

de stok hadden hangen. 

 

Als laatste was het tijd voor een oer-Hollandse marathon. Bij de D en C rijders was team Vorstman 

oppermachtig, hun kopman wist het bij de A rijders helaas niet af te maken en zag de winst aan zijn 

neus voorbij gaan. Bij de B rijder wist team Swen nog te winnen, maar ook zij kwamen te kort tegen 

het geweld van team Roos. Op twee ronden voor het eind van de marathon van de A rijders plaatste 

de kopman van team Roos, Gijs Roos, een splijtende demarrage waar niemand een antwoord op 

had. Dit leverde niet alleen de winst bij de A rijders op maar bovenal de Jelle Attema bokaal. 



 

 

Jaargang 111 www.hardgaatie.nl     Nummer 3 
April 2012  Pagina 23 van 36 
 

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

J e u g d s c h a a t s e n 
 

Didi en Emma debuteren op NPT Kardinge 

Op zaterdag 28 januari jl. streden voor de 18
e
 keer de beste schaatsers in hun eigen categorie om 

het kampioenschap van Nederland op het officieus Nederlands Kampioenschap voor Pupillen. De 

organisatie lag weer bij schaatsvereniging STV Eemsmond. Het is de enige wedstrijd waarbij de 

snelste pupillen in de leeftijdscategorie 10 t/m 13 jaar uit geheel Nederland hun krachten kunnen 

meten. Voor HGI debuteerden Didi Wals en Emma Kant op het NPT te Kardinge in Groningen. Het 

was in ieder geval al heel leuk en spannend om mee te mogen doen. In iedere categorie waren 28 

deelnemers. Didi kwam uit bij de meisjes pupillen B en Emma bij de C. Voor Didi begon het toernooi 

nogal wrang, zij maakte helaas bij de 500m de 2
e
 valse start en moest de baan verlaten. Ze 

revancheerde zich prima op de 700m in een tijd van 1.13.69 sec (PR). Emma moest het doen zonder 

persoonlijke records, maar haar tijden op de 500m 54,81 sec en 300m 34,14 sec waren goed voor 

een 19
e
 plaats. Prima gedaan dames en probeer er volgend jaar gewoon weer bij te zijn! 

 

Didi Wals Kampioen van Amsterdam bij pupillen 

Op zaterdag 17 maart al vroeg in de ochtend werd het 

kampioenschap voor pupillen in Amsterdam verreden. 

Er deden 7 schaatsers van HGI mee aan deze strijd. 

Drie pupillen van de afscheid nemende Dries Bakker 

vielen in de prijzen. Bij de meisjes pupillen B is Didi 

Wals voor het 2
e
 jaar op rij Kampioen van Amsterdam 

geworden, een knappe prestatie! Max en Emma Kant 

gingen er in hun categorie allebei van door met een 

bronzen plak. Max, Didi, Zoe, Tim en Mark wisten ook 

nog een paar mooie PR’s neer te zetten. Een mooie 

afsluiting van het seizoen. Dries bedankt voor de jaren 

dat je onze trainer/coach was, we hebben veel van je 

geleerd! 

 
Cat     Plaats  100m  500m  300m  700m 

MPC   Emma Kant    (3e)  13.49 13.47 -  34.73 35.31 - 

MPB   Didi Wals    (1e)  12.61(PR)  52.37  32.62  - 

MPB   Zoe Paardekooper (7e)  14.01(PR) 58.16  37.41  - 

MPB   Pam Hermelink    (8e)  13.82  1.01.12  37.29  - 

JPB    Tim Wals     (6e)  13.82(PR) 56.14  35.12  - 
JPA    Max Kant     (3e)  11.70(PR) 46.83  -  1.07.86 
JPA    Mark van Dijk    (5e)  12.22  48.39  -  1.14.29(PR) 

 
In de middag waren de junioren aan beurt. Tom Kant en Gijs Roos behaalden allebei een mooie 
bronzen medaille in hun categorie, waar ze bijzonder tevreden mee waren. 
 
Cat    plaats  500m  1500m 
HC2 Tom Kant  (3

e
)  43.98  2.14.64 

HC2 Douwe Daatselaar (6
e
)  45.02  2.16.79 

HA1 Gijs Roos  (3
e
)  40.56  2.04.77 

 
Jeugdmarathon 

Ook dit jaar was er voor de jeugd weer een marathon competitie over 10 wedstrijden op de Jaap 

Edenbaan. Helaas is de opkomst ieder jaar minder en van HGI waren er op de woensdagmiddag 

slechts 3 deelnemers Tom, Max en Emma Kant . Bij de jongenspupillen waren er 20 deelnemers en 
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Max wist de 3
e
 plaats te veroveren (hij had evenveel punten als de nummer 2, maar verloor de 

laatste). Bij de meisjespupillen waren er 24 deelnemers en werd Emma 4
e
 als jongste pupil. Tom 

werd ook 4
e
 in zijn categorie Junioren C. 

 

Op het Open Westfries Kampioenschap in Hoorn 

op vrijdag 13 januari werd Max bij de pupillen-A 

4
e
, helaas net naast het podium, maar het was 

een mooie strijd. 

 

Op het Gewestelijk Kampioenschap Jeugd in 

Alkmaar op zondag 5 februari werd Max 4
e
 bij de 

A-pupillen en Tom werd 9
e 
bij de C-junioren. 

 

Op de Jeugd Nederlandse Kampioen-

schappen Marathon in Den Haag op 25 

februari kon Max zich lang handhaven in de 

kopgroep, maar in een bocht ging een 

schaatser onderuit en nam helaas nog 6 

rijders mee in zijn val waaronder  Max. Tom 

bleef wel overeind maar kwam niet verder 

dan een 27
e
 plaats (van de 50).  Het bleek 

toch weer erg lastig om mee te komen in het 

peloton waar erg veel geduwd en getrokken 

werd, maar waar tactiek ook een grote rol 

speelt. 

 

Uitslagen schoolwedstrijden 10 februari 2012 
 
Meisjes  5/6/7 jaar 40 meter 
1. Jenna v/d Linde    9.00 
2. Senna Hammer    9.55 
3. Sesen   11.62 
4. Mara Bauenkamp  11.84 
 
Jongens 5/6/7 jaar 40 meter 
1. Sander Krijnen    8.15 
2. Jesse Eering     8.42 
3. Bram Snoep     8.65 
4. Danylo de Koning    8.78 
 
Meisjes 8/9 jaar  60 meter 
1. Maud Rijnbeek  10.30 
2. Laura Stroo   10.45 
3. Anouk Wals   10.57 
4. Eva Carris   10.90 
 
Jongens 8/9 jaar  60 meter 
1. Seb Wals     9.54 
2. Mick Roevink   10.29 
3. Ids Hartman   10.30 
4. Daniel de Jong  13.00 

 
 
Meisjes 10/11 jaar 80 meter 
1. Emma Kant   11.54 
2. Wendy van Hes  13.36 
3. Lea van Galen  13.51 
4. Romy Wijnberg  14.75 
 
Jongens 10/11 jaar 80 meter 
1. Mathijs v/d Linde  11.85 
2. Freek Drost   12.25 
3. Joran Vahl   12.30 
4. Arend Verwey  12.45 
 
Meisjes 12/13 jaar 100 meter 
1. Didi Wals   13.58 
2. Bibi ter Loo   15.56 
 
Jongens 12/13 jaar 100 meter 
1. Tim Wals   13.70 
2. Rinus Drost   14.40 
3. Hajo Sahnoh   20.00 
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Examen  Start&Remproef 
 

Op zaterdag 11 februari, tijdens de natuurijsperiode, werd op de Jaap Edenbaan het Examen 

tijdrijden Slalom en Start&Rem gehouden. De afspraken met de Jeugdcommissie van de Jaap 

Edenbaan waren dat bij natuurijs toch de evenementen zoals St. Nicolaas, de Jeugdelfstedentocht/ 

Carnaval en het Diplomaschaatsen op de Jaap Edenbaan zouden plaatsvinden, temeer om reden 

van organisatie en inzet vrijwilligers en er ook 6 verenigingen zijn die geen natuurijsbaan hebben. 

Hier hield Hard Gaat Ie zich dan ook aan, echter een groot aantal verenigingen niet, zij verkozen hun 

eigen ijsbaan, waardoor het totale examengebeuren flopte en er teleurstelling was bij de HGI 

jurymensen en begeleiders. Ook HGI had liever met de kinderen op de eigen ijsbaan gebleven.   

Intussen is dit punt aan de orde geweest tijdens een evaluatievergadering waarbij alle verenigingen  

aanwezig waren. Een en ander was door miscommunicatie fout gegaan en een inventarisatie wie wel 

en wie niet op de Jaap Edenbaan zou komen diplomaschaatsen was niet bekend gemaakt.  

Ingenomen standpunt: het schaatsen en ook de evenementen (bij natuurijs) “0p de eigen ijsbaan” 

Toch schaatsten de HGI kinderen met nog twee andere clubs op dat uur om het “echie” voor de 

examentijden. Het was droog/zonnig weer en goed ijs. Bij elke baan stonden twee klokkers en een 

schrijver, en alles verliep volgens een strak tijdschema. Er deden 67 HGI-jeugdleden mee, onder wie 

ook de 17 kinderen uit de hal. De behaalde tijden zijn verwerkt door Jan Tabak en de behaalde 

diploma’s zijn hieraan dan gekoppeld. Reeds eerdere en snellere gereden tijden tellen ook mee. De 

kinderen die nog tienden van een seconde van een hoger diploma verwijderd waren kregen de kans 

om op 18 februari die tijd(en) alsnog te halen. De HGI juryleden Jan Paul Drost, Esther van Dijk- 

Bekebrede en Imme Kampen werden bedankt voor hun inzet. Door het Gewestelijk Jeugdbestuur 

wordt een zilverkleurige sleutelhanger met een paar `doorlopertjes’ aan ieder jeugdlid beschikbaar 

gesteld en deze zullen worden uitgereikt  tijdens de diploma- uitreiking op 12 mei a.s. 

 

Schaatsen – Lopen – Schaatsen   
 

Op 25 februari werd voor de tweede keer op de Jaap Edenbaan Schaatsen – Lopen – Schaatsen  

georganiseerd. Dit evenement valt in de krokusvakantie. Er zijn dan minder kinderen, waardoor het 

aantal deelnemers beheersbaar blijft. Hard Gaat Ie deed hieraan mee met 32 kinderen van het 

jeugdschaatsen en het was een lust te zien hoe ieder zijn best deed om het aantal schaats- en 

looprondjes te behalen. Gebleken is dat voor de oudste kinderen het aantal looprondjes soms teveel 

was, dit aantal zal iets worden teruggebracht. Dit evenement wordt over het algemeen als leuk en 

geslaagd ervaren. Enige tegenargumenten zijn dat men naar de ijsbaan komt om te schaatsen en 

niet om hard te lopen.  Aan iedere deelnemer/deelneemster werd een herinneringsvaantje uitgereikt. 

 

Langebaanproef 
 

Zaterdag 10 maart werd afgesloten met de Langebaanproef, de rondjes achter de jagermeesters. Dit 

gaat om het aantal rondjes per diploma, die verschillen, namelijk: 

Diploma P = 3 ronden; SP= 4; A= 6; B= 8; C= 13; D= 18; E= 20 en F= 22. 

Allen deden hun best, mooi weer. Allen een verdiend diploma rijker! 

 

Feestelijke Afsluiting Jeugdschaatsen 
 

De feestelijke afsluiting met sport/spel; vermoedelijk weer pannenkoek eten en de diploma-uitreiking 

jeugdschaatsen zal zijn op zaterdag 12 mei in/nabij het clubhuis van Hard Gaat Ie. Zie daarvoor de 

oproep op de volgende pagina. 
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Oproep diploma-uitreiking 

 

Beste jeugdschaatsers van HGI en ouders, 

 

Afgelopen winter hebben we op de zaterdagochtend weer heerlijk met elkaar geschaatst. Dit jaar niet 

alleen op de Jaap Edenbaan, maar ook op onze eigen ijsbaan. En, het is mooi om te zien hoe 

iedereen in zo'n seizoen vooruitgang boekt. Ook dit jaar gaan we het seizoen weer feestelijk afsluiten 

met de diploma uitreiking en wel op  

zaterdagmiddag 12 mei 
 

Voor de kinderen hebben we een leuk programma gemaakt wat er als volgt uit ziet: 

 

De kinderen uit de jongste groepen (dit zijn de kinderen uit de groepen van Jelle/Nicole/Sybille (IJshal) 

en de kinderen uit de groepen van Evelien/Neander en Rosa) verwachten we om 14.00 uur op onze 

ijsbaan. Voor hen hebben we een leuke spelletjes middag georganiseerd op het ijsclubterrein. 

 

De kinderen uit de hogere groepen (groepen van Karin/Esther, Martin/Dick en Gijs/Swen) verwachten 

we al om 13.30 uur op de ijsbaan. Zij zullen, net als vorig jaar, in het Twiske weer het "levend 

stratego-spel" gaan doen. Let op: fiets meenemen!!  

 

Na het sportieve gedeelte worden om 16.00 uur alle kinderen getrakteerd op de inmiddels 

wereldberoemde pannenkoeken van HGI. Aansluitend (rond 16.30 uur) volgt de diploma-uitreiking 

voor alle groepen. Uiteraard hopen we alle kinderen en ouders te zien op 12 mei, dus zet het NU vast 

in uw agenda. 

 

Tot slot nog het verzoek aan de ouders om via beantwoording per mail kenbaar te maken welke 

kinderen op 12 mei aan- of afwezig zullen zijn. Tot 12 mei. 

 

 

Gijs Roos,   Swen Faber,   Evelien Mager   en    Neander Kuijpers 
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Z o m e r a c t i v i t e i t e n 
 

 
 

                                                    
 

15, 16 en 17 JUNI 
Voor alle kinderen van H.G.I. vanaf 9 jaar t/m 15 jaar 

(voor alle kinderen jonger dan 9 is dit ter kennisgeving) 
Vertrek vrijdagavond en de terugreis is zondag eind van de middag. 

 
Wij hebben dit jaar op de Woensberg in Huizen ’t Theater gehuurd. 

Dit bestaat uit een hoofdgebouw met daar omheen 5 blokhutten als slaapplaats. 
We hebben een eigen kampvuurplaats en een openluchttheatertje. 

 
De kosten bedragen dit jaar  €  45,-. 

I.v.m. de aanbetaling zijn wij genoodzaakt 100% in rekening te brengen bij annulering 
binnen 4 weken voor vertrek. 

 
Er zijn weer veel verschillende activiteiten zoals levend statego, 

dropping, barbecue, voetbal, schaatstraining, kampvuur en als rode draad diverse 
teamactiviteiten en een bonte avond met optredens van de teams. Hiervoor worden teams 
ingedeeld voor het hele weekend en we doen verschillende wedstrijden. Natuurlijk zijn hier 

leuke prijzen aan verbonden. 
 

Als begeleiders gaan mee: Rosa Vermeulen, Marjolijn Wolthuis, 
Ivo Hilderink, Imme Kampen, Esther van dijk, 

Karin Goedemoed, Jan Tabak. 

 

GEEF JE SNEL OP BIJ:  j.tabak21@upcmail.nl 
Jan tabak 

Snoekstraat  21 
Landsmeer 

 
Graag de volgende gegevens vermelden. 

naam 
adres 

telefoonnummer 
geboortedatum 
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HGI jeugdfietsen 
 
Net als de voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een jeugdfietsgroep. Het doel is om door middel 

van het fietsen een beter conditie te krijgen. De groep is bedoeld voor de jongste trainingsleden van 

HGI (de jeugdschaatsers die overgaan naar de trainingsgroep en de pupillen). De begeleiding is in 

handen van Marjolein Wolthuis en Jos Goedhart. De eerste training vindt plaats op vrijdagavond 27 

april en start om 19:00 uur op het Raadhuisplein. 

De nadruk ligt voornamelijk op het maken van een gezellige fietsavond waarbij afstanden van tussen 

de 20 en 25 km gereden worden. De gemiddelde snelheid zal meestal niet boven de 25 km per uur 

uitkomen, dus we fietsen ongeveer een uur met het principe: samen uit is ook weer samen thuis. 

Tijdens deze avonden zal aandacht besteed worden aan een aantal aspecten van het fietsen met 

groepen op de weg, zoals het kop over kop rijden, waaieren, en soepel hellingen op rijden. 

 

Wat moet je allemaal hebben om mee te kunnen met deze groep: 

• Goede zin, dat maakt het voor de begeleiders ook leuk. 

• Een racefiets, voor de jongste groep volstaat een sportfiets of mountainbike met voldoende 

versnellingen ook. 

• Een valhelm, dit is echt een verplichting. 

• Een reserve binnenband. 

• Een bidon met drinken of sportdrank voor onderweg. 

 

Aangezien we op de openbare weg fietsen houden we ons aan de verkeersregels en moet je ook zelf 

goed opletten op het verkeer. 

 

Een aantal jeugdleden hebben nog geen (race)fiets, bij deze een oproep aan alle HGI leden kijk een 

in je schuur of je nog van vroeger een (race)fiets in een kleine maat bezit die je kwijt wilt aan een van 

onze jonge talenten. Uit vroegere tijden weten we dat er verschillende kleinere fietsen binnen HGI 

aanwezig waren dit is dus de kans om deze door te sluizen aan nieuwe talenten. Laat Jos of 

Marjolein even weten wat je beschikbaar hebt. 

 

Contact adressen: Jos Goedhart  e-mail  jos.goedhart@xs4all.nl 

Marjolijn Wolthuis e-mail  marjolijn.wolthuis@zonnet.nl 

 
 
 
 
 

Fietstoertochten voor de liefhebbers 
Voor informatie over tochten, routes en vertrektijden van RTC Express kan men de website 

raadplegen: www.rtc-express.nl. Ook is er weer een fietstocht die vooraf gaat aan de Dam tot Dam 

loop in september, kijk daarvoor op www.damtotdamfietsclassic.nl.  

 

 

 

Enkele toertochtdata 
Zaterdag  21 april: Ronde van Noord Holland, zie http://www.rondevannoordholland.nl 

Maandag 28 mei (2
e
 Pinksterdag): Friese Elfstedenrijwieltocht, plm. 225 km, inschrijving en deel-

nemerskaart verplicht. 
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Ronde van Noord-Holland en de voorbereiding daarop 
 
Een aantal van ons hebben het idee opgevat om op zaterdag 21 april a.s. met de schaatsjeugd van 

HGI, gezamenlijk, de 40e Ronde van Noord-Holland te gaan rijden als opening van het fietsseizoen 

en wel de tocht van 60 km. De bedoeling is om de tocht met z'n allen uit te rijden. We zullen net als 

op de vrijdagavond (zomer)training een redelijk tempo aanhouden (20 tot 25 km/h), maar plannen 

wel tenminste één rustpauze in. Wil je meedoen met je vader, moeder, ooms, tantes, opa of oma of 

allemaal, schrijf je dan in op www.rondevannoordholland.nl en geef het even aan Jan Paul Drost 

of Jan Paardekooper door zodat we gezamenlijk kunnen vertrekken. Inschrijven kan ook op de dag 

zelf in de sporthal van Oostzaan. 

 

Kinderen tot en met 12 jaar gratis mee mogen rijden met de Ronde van Noord-Holland, mits onder 

begeleiding van een volwassene. Nu hoeft dat natuurlijk niet 1 op 1 begeleiding te zijn, maar 5 

begeleiders op 20 kinderen lijkt mij toch wel redelijk (mogen er natuurlijk ook meer zijn). 

Dus let erop dat uw kind gratis mee mag mits hij /zij onder de 12 jaar is. 

 

Ter voorbereiding op 60 km van de Ronde van Noord-Holland wordt er op zaterdagochtend 31 maart, 

7 en 14 april voor de jeugd gefietst. De bedoeling is om gewend te raken met het fietsen van een 

toertocht. De afstanden zullen variëren tussen de 30 en 50 kilometer. We verzamelen op deze 

zaterdagochtenden om 10.00 uur op het Raadhuisplein. Deze ochtenden kunnen tevens als 

voorbereiding op het jeugdfietsen dienen. 

 

Contact adressen:  Jan Paul Drost  e-mail  jp.drost@hardgaatie.nl 

Jan Paardekooper e-mail  paarde@zonnet.nl 

 

 

Gevonden sleutels 
Tijdens de ijsperiode is op het ijsbaanterrein een bos sleutels gevonden, waarvan geen eigenaar 

bekend is en deze zich alsnog kan melden. Aan de bos ondermeer huissleutels en een fietssleutel en 

twee zwarte labels met nummer 4610. Eventueel contacten met  Jelle Attema, tel. 020-4824187. 

 

Toch nog een paar foto’s van de winter 

 

     
Sven Faber 1

e
 bij C1      Haijo van der Werf 2

e
 bij Masters 1 

Zwartebroek Marathon Gewest NH-U    Zwartebroek Marathon Gewest NH-U 
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O v e r i g e    u i t s l a g e n 
(alle bijgewerkt op 31 maart 2012) 

HGI eindklassementen Marathon 2011-2012 
 

Naam   Categorie Plaats  Punten  Wedstrijd 

Imme Kampen  dames 1  4e  13  baancompetitie Amsterdam 

Anky Faber  dames 3  5e  76  baancompetitie Amsterdam 

Karin Goedemoed  dames 3  4e  85  baancompetitie Amsterdam 

Ria Krop   dames 3  14e  26  baancompetitie Amsterdam 

Rosa Vermeulen  dames 3  18e  10  baancompetitie Amsterdam 

Sybille Mulder  dames 3  2e  99.2  baancompetitie Amsterdam 

Gijs Roos   heren C1/B 9e  32.1  baancompetitie Amsterdam 

Ivo Ruijter  heren C1/B 19e  10  baancompetitie Amsterdam 

Swen Faber  heren C1/B 20e  10  baancompetitie Amsterdam 

Jan Paul Drost  heren C2  26e  5  baancompetitie Amsterdam 

Martijn Goedhart  heren C2  7e  51  baancompetitie Amsterdam 

Robert Vorstman  heren C2  22e  9  baancompetitie Amsterdam 

John van Dijk  heren M1  2e  112.5  baancompetitie Amsterdam 

Hayo van der Werf  heren M1  9e  53  baancompetitie Amsterdam 

Martin de Vries  heren M1  14e  27  baancompetitie Amsterdam 

Frans Nico van der Bout heren M2  45e  20  baancompetitie Amsterdam 

Marco Roos  heren M2  37e  35  baancompetitie Amsterdam 

Rob Tindal  heren M2  57e  2  baancompetitie Amsterdam 

Andries de Weerd  heren M3  5e  158  baancompetitie Amsterdam 

Arie Blijleven  heren M3  11e  120  baancompetitie Amsterdam 

Dirk Taams  heren M3  38e  34  baancompetitie Amsterdam 

Michel Janse  heren M3  15e  90.2  baancompetitie Amsterdam 

Paul Latta  heren M3  49e  17  baancompetitie Amsterdam 

Peter Luiten  heren M3  12e  117  baancompetitie Amsterdam 

Rene van de Wateren heren M3  13e  101  baancompetitie Amsterdam 

Ron Fontijn  heren M3  60e  3  baancompetitie Amsterdam 

Bart Goede  heren M4  23e  5  baancompetitie Amsterdam 

Frans Faber  heren M4  18e  15  baancompetitie Amsterdam 

 

Naam   Categorie Plaats  Punten  Wedstrijd 

Tom Kant   jongens junioren C 4e  18  jeugdmarathon Amsterdam 

Max Kant   jongens pupillen 2e  74  jeugdmarathon Amsterdam 

Emma Kant  meisjes pupillen 4e  38  jeugdmarathon Amsterdam 

 

Naam   Categorie Plaats  Punten  Wedstrijd 

Imme Kampen  dames  24e  24  6-banentoernooi 

Swen Faber  C divisie  2e  203  6-banentoernooi 

John van Dijk  masters  25e  124.3  6-banentoernooi 

Hayo van der Werf  masters  39e  47  6-banentoernooi 

Martin de Vries  masters  64e  9  6-banentoernooi 

 

Naam   Categorie Plaats  Punten  Wedstrijd 

Imme Kampen  dames  11e  23  FlevObokaal 
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HGI KAMPIOENSCHAPPEN MARATHON 2011-2012 
 

Nederlands Kampioenschap, Den Haag, 25 februari 2012 

Naam  Categorie   Plaats  Ronden Rondesnelheid 

Gijs Roos  jongens junioren C   27e  12 34,2 seconde 

Max Kant  jongens pupillen A  n.v.t.  5 n.v.t. 

 

Nederlands Kampioenschap, Heerenveen, 26 februari 2012 

Naam  Categorie   Plaats  Ronden Rondesnelheid 

Gijs Roos  jongens junioren B  27e  18 32,0 seconde 

 

Kampioenschap van Amsterdam, Amsterdam, 6 maart 2012 

Naam  Categorie   Plaats  Ronden Rondesnelheid 

John van Dijk alle   2e  70 n.v.t. 

Houke Boon alle   23e  62 n.v.t. 

 

HGI KAMPIOENSCHAPPEN LANGEBAAN 2011-2012 
 

NSK Allround 2012 te Groningen 

Datum: 17 en 18 maart 2012 

Naam  Categorie 500 m 3000 m  1500 m 5000 m  Totaal Einduitslag 

Martijn Goedhart HSA  43.51 4:25.43 (pr) 2:06.84 7:45.04 (pr) 176.532  16 

 

Kampioenschap van Amsterdam: Pupillen        

Datum:  17 maart 2012       

Naam  Categorie 100 m 100 m 300 m 300 m Totaal Einduitslag 

Emma Kant DPD  13.49 13.47 34.73 35.31 97.000 3 

 

Naam  Categorie 100 m 500 m 300 m  Totaal Einduitslag 

Didi Wals  DPB  12.61 (pr) 52.37 32.62  97.600 1 

Pam Hermelink  DPB  13.82 1:01.12 37.29  112.230 8 

Tim Wals  HPB  13.82 (pr) 56.14 35.12  105.080 6 

 

Naam  Categorie 100 m  500 m  700 m  Totaal Einduitslag 

Max Kant  HPA  11.70 (pr)  46.83  1:07.86  126.390 3 

Mark van Dijk HPA  12.22  48.39  1:14.29 (pr) 134.900 8 

 

Kampioenschap van Amsterdam: Junioren A, B en C        

Datum:  17 maart 2012       

Naam  Categorie 500 m  1500 m  Totaal  Einduitslag in cat. 

Tom Kant  HC2  43.98  2:14.64  88.860  3 

Douwe Daatselaar HC2  45.02  2:16.79  90.616  6 

Gijs Roos  HA1  40.56  2:04.77  82.150  3 

 

Kampioenschap van Amsterdam: Neo-Senioren en Masters        

Datum:  17 maart 2012       

Naam  Categorie 500 m  1500 m  Totaal  Einduitslag in cat. 

Lisa Roos  DN1  46.00  2:22.73  93.576  1 

Swen Faber HN2  40.11  2:04.08  81.470  2 

John van Dijk H40  40.59  2:01.32  81.030  1 

Jan Paul Drost H40  45.87  2:21.05  92.886  5 

Anky Faber D50  55.47  2:45.75  110.720  3 

Marco Roos H45  45.36  2:17.15  91.076  3 

 

Eindstand Duratec Bokaal 2011-2012 te Amsterdam    

Naam  Categorie Totaal  Einduitslag 

Sybille Mulder DA1  143  9 

Martijn Goedhart HSA  146  18 

Berend Blokzijl HSA  36  34 

Frans Faber HSA  29  35 
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HGI SEIZOENSUITSLAGEN LANGEBAAN 2011-2012 
deel 1 van 2 

 

Naam   Categorie 100 m  300 m  500 m  700 m 

 

Berend Blokzijl  H55  -  -  49.01  1:14.47 (pr) 

Arie Blijleven  H55  -  -  54.53  1:19.24 (pr) 

Jochem van den Broek HPA  14.47 (pr)  36.32 (pr)  58.82 (pr)  - 

Douwe Daatselaar  HC2  11.95 (pr)  28.88 (pr)  43.52 (pr)  1:03.19 (pr) 

John van Dijk  H40  -  -  39.95 (pr)  - 

Mark van Dijk  HPB  12.04 (pr)  30.15 (pr)  46.97 (pr)  1:14.29 (pr) 

Jan Paul Drost  H40  -  -  45.67  - 

Rinus Drost  HPA  14.18  34.05 (pr)  54.36 (pr)  1:19.87 (pr) 

Anky Faber  D45  -  -  53.03 (pr)  - 

Frans Faber  H45  14.98 (pr)  37.87 (pr)  56.47 (pr)  - 

Swen Faber  HN2  11.05  26.68  39.69 (pr)  - 

Kai Feberwee  HC1  14.77 (pr)  38.48 (pr)  58.43 (pr)  1:25.89 (pr) 

Ron Fontijn  H50  -  -  54.64  - 

Bart Goede  H50  -  -  48.22  - 

Karin Goedemoed  D45  -  -  54.29  - 

Jos Goedhart  H55  -  -  57.41  - 

Martijn Goedhart  HSA  12.36  29.75  42.82 (pr)  - 

Joost Helderop  HSA  -  -  51.43 (pr)  - 

Stan Helsloot  HPC  -  39.52 (pr)  1:04.21 (pr) - 

Pam Hermelink  DPC  13.54 (pr)  35.77 (pr)  57.25 (pr)  - 

Imme Kampen  DSB  -  -  50.93  - 

Emma Kant  DPC  13.21 (pr)  33.46 (pr)  53.86 (pr)  - 

Max Kant   HPA  11.70 (pr)  28.74 (pr)  45.38 (pr)  1:06.87 (pr) 

Tom Kant   HC2  11.74 (pr)  27.98 (pr)  42.55 (pr)  1:00.83 (pr) 

Rene Koning  H45  12.31 (pr)  30.11 (pr)  47.24  - 

Tim van der Kuijl  HC1  -  -  56.54 (pr)  1:20.85 (pr) 

Bidi te Loo  DPB  14.87 (pr)  44.02 (pr)  1:09.84 (pr) - 

Peter Luiten  H55  -  -  50.62  - 

Sybille Mulder  DA1  -  -  49.49 (pr)  - 

Romee Nicolai  DPA  -  32.56 (pr)  51.09 (pr)  - 

Sjoerd Nicolai  HPD  14.61 (pr)  41.17 (pr)  1:08.75 (pr) - 

Dewi Paardekooper  DC1  14.21 (pr)  35.69  55.35 (pr)  1:21.03 (pr) 

Zoe Paardekooper  DPB  14.01 (pr)  36.54 (pr)  56.29 (pr)  1:19.41 (pr) 

Simon Rem  HPB  14.36 (pr)  39.25 (pr)  1:01.67 (pr) 1:36.33 (pr) 

Werner Rem  H50  -  -  49.97 (pr)  - 

Gijs Roos   HA1  10.91 (pr)  25.85 (pr)  39.32 (pr)  - 

Lisa Roos   DN1  12.32  29.66  45.52  - 

Marco Roos  H45  12.29 (pr)  29.31 (pr)  44.25 (pr)  1:04.64 (pr) 

Marja Roos  D45  13.48 (pr)  32.59 (pr)  48.86 (pr)  - 

Ivo Ruijter  H35  -  -  48.10  - 

Pieter Tuin  HPC  13.78 (pr)  35.70 (pr)  57.02 (pr)  - 

Rob Tindal  HMC  -  -  55.55  - 

Rosa Vermeulen  DA2  -  -  50.48  - 

Robert Vorstman  HSB  -  -  49.58  - 

Job Vahl   HC1  -  -  1:04.77 (pr) 1:35.54 (pr) 

Didi Wals   DPB  12.61 (pr)  31.59 (pr)  50.35 (pr)  1:13.69 (pr) 

Merel Wals  DC1  -  -  54.39 (pr)  - 

Tim Wals   HPB  13.82 (pr)  33.80 (pr)  53.21 (pr)  1:18.18 (pr) 

Andries de Weerd  H50  -  -  49.34 (pr)  - 

Hayo van der Werf  H55  -  -  48.32  - 

Mila van der Werf  DB1  -  -  51.27  - 
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HGI SEIZOENSUITSLAGEN LANGEBAAN 2011-2012 
deel 2 van 2 

 

Naam   Cat. 1000 m  1500 m  3000 m  5000 m  

Berend Blokzijl  H55 1:49.05  2:35.49  6:03.08 (pr) -  

Arie Blijleven  H55 -  2:48.77  5:24.46  -  

Jochem van den Broek HPA -  -  -  -  

Douwe Daatselaar  HC2 1:29.26 (pr) 2:11.05 (pr) 5:09.66 (pr) -  

John van Dijk  H40 1:18.85 (pr) 2:01.32  4:24.10  -  

Mark van Dijk  HPB 1:39.78 (pr) -  -  -  

Jan Paul Drost  H40 -  2:21.05  -  -  

Rinus Drost  HPA 2:06.37 (pr) -  -  -  

Anky Faber  D45 1:55.17  2:38.65 (pr) -  -  

Frans Faber  H45 1:53.72 (pr) 2:46.73 (pr) -  -  

Swen Faber  HN2 1:19.61 (pr) 2:00.99 (pr) 4:11.84 (pr) 7:21.01 (pr) 

Kai Feberwee  HC1 1:57.25 (pr) -  -  -  

Ron Fontijn  H50 -  -  5:50.86  -  

Bart Goede  H50 1:40.86 (pr) 2:30.89  5:37.44 (pr) -  

Karin Goedemoed  D45 1:52.12  2:47.93  -  -  

Jos Goedhart  H55 1:57.47 (pr) 2:55.54  -  -  

Martijn Goedhart  HSA 1:23.56 (pr) 2:05.93 (pr) 4:25.43 (pr) 7:45.04 (pr) 

Joost Helderop  HSA -  2:31.17 (pr) 5:24.94 (pr) -  

Stan Helsloot  HPC -  -  -  -  

Pam Hermelink  DPC -  -  -  -  

Imme Kampen  DSB -  2:28.30  -  -  

Emma Kant  DPC 1:55.46 (pr) -  -  -  

Max Kant   HPA 1:34.27 (pr) -  -  -  

Tom Kant   HC2 1:26.03 (pr) 2:08.55 (pr) 4:42.02 (pr) -  

Rene Koning  H45 1:47.60  2:27.78  -  -  

Tim van der Kuijl  HC1 2:14.07 (pr) -  -  -  

Bidi te Loo  DPB -  -  -  -  

Peter Luiten  H55 -  2:38.43  4:59.08 (pr) 9:01.75 (pr) 

Sybille Mulder  DA1 1:49.44  2:32.04 (pr) 5:30.00 (pr) -  

Romee Nicolai  DPA 1:44.13 (pr) -  -  -  

Sjoerd Nicolai  HPD -  -  -  -  

Dewi Paardekooper  DC1 1:54.44 (pr) -  -  -  

Zoe Paardekooper  DPB -  -  -  -  

Simon Rem  HPB -  -  -  -  

Werner Rem  H50 -  2:41.93 (pr) -  -  

Gijs Roos   HA1 1:18.75 (pr) 2:01.36 (pr) 4:16.94 (pr) -  

Lisa Roos   DN1 1:33.44  2:21.89  5:03.74  -  

Marco Roos  H45 1:26.17 (pr) 2:11.68  4:37.90  8:04.18 (pr) 

Marja Roos  D45 1:35.80 (pr) 2:26.24 (pr) 5:08.05 (pr) 9:22.50 (pr) 

Ivo Ruijter  H35 -  -  4:46.70  8:17.30  

Pieter Tuin  HPC -  -  -  -  

Rob Tindal  HMC -  2:32.29  -  -  

Rosa Vermeulen  DA2 1:45.90  2:42.48  6:02.75  -  

Robert Vorstman  HSB -  2:24.60  -  -  

Job Vahl   HC1 -  -  -  -  

Didi Wals   DPB -  -  -  -  

Merel Wals  DC1 1:54.75 (pr) -  -  -  

Tim Wals   HPB 2:00.52 (pr) -  -  -  

Andries de Weerd  H50 -  2:29.71 (pr) 5:25.55 (pr) -  

Hayo van der Werf  H55 -  2:24.24  -  -  

Mila van der Werf  DB1 1:58.12  2:46.50  -  -  
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HGI Evenementen 2011-2012 
 

Team met onder andere  Uitslag Finale Wedstrijd, Datum 

● Hayo van der Werf  4e 168 4x1.5 uur Amsterdam, 26-02-2012 

● Imme Kampen, Rob Tindal,  8e 157 4x1.5 uur Amsterdam, 26-02-2012 

   Robert Vorstman en Jan Paul Drost 

● Tom Kant   9e 156 4x1.5 uur Amsterdam, 26-02-2012 

● Houke Boon   10e 152 4x1.5 uur Amsterdam, 26-02-2012 

● Berend Blokzijl, Arie Blijleven, 21e 94 4x1.5 uur Amsterdam, 26-02-2012 

   Peter Luiten en Joost Helderop 

 

 

HGI Natuurijswedstrijden 2011-2012 
 

Marathon Noordlaren 31 januari 2012 

Naam   Categorie Plaats Ronden 

John van Dijk  masters  4e 85 

Swen Faber  heren C1  2e 85 

 

SIS Warmenhuizen natuurijsmarathon 5 februari 2012 

Naam   Categorie Plaats Ronden 

Sven Faber  heren BC  2e onbekend 

 

Gewestelijk Kampioenschap op Natuurijs, Waarland 6 februari 2012 

Naam   Categorie Plaats Afstand 

John van Dijk  masters  3e 20 km 

Swen Faber  heren ABC 5e 40 km 

 

Hollands Venetiëtocht, Giethoorn, 12 februari 2012 

Naam   Categorie Plaats Afstand 

Hayo van der Werf  masters  19e 58 km 

 

 
 

 
Zoekplaatje: welke bekende Landsmeerse schaatser zie je hier?
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ADELAARSLIJST heren en dames IJSCLUB HGI (top 50) 
(door Ivo Ruyter bijgewerkt op 31 maart 2012) 

 
rang naam   500 meter positie 1500 meter positie  punten 
  1 Lieuwe Mulder  37,72    1 1:54,27    2  75.810  
  2 Arjan Schreuder  38,25    2 1:52,68    1  75.810  
  3 Marco Schreuder  39,44    5 1:59,73    3  79.350  
  4 John van Dijk  39,39    4 2:00,62    4  79.597  
  5 Gijs Roos   39,32    3 2:01,36    6  79.773 ▲ 
  6 Swen Faber  39,69    6 2:00,99    5  80.020 ▲ 
  7 Ivo Hilderink  41,23    7 2:09,10  10  84.263  
  8 Martijn Goedhart  42,82   2:05,93    7  84.797 ▲ 
  9 Jan Paul Drost  42,91   2:06,75    8  85.160  
10 Tom Kant   42,55    8 2:08,55    9  85.400 ▲ 
11 Ivo Ruijter  42,72   2:09,35    85.837  
12 Hayo van der Werf  42,68  10 2:12,49    86.843  
13 Levi Tindal  42,75   2:12,40    86.883  
14 Tim Roos   42,63    9 2:13,04    86.977  
15 Douwe Daatselaar  43,52   2:11,05    87.203 ▲ 
16 Martin de Vries  43,37   2:12,65    87.587  
17 Marco Roos  44,25   2:11,60    88.117 ▲ 
18 Mandy Blokzijl  43,17   2:14,96    88.157  
19 Matz Schutz  43,55   2:14,02    88.223  
20 Bas Schreuder  43,07   2:15,99    88.400  
21 Marjan Mager  44,15   2:12,90    88.450  
22 Alex Kuiper  44,14   2:13,91    88.777  
23 Fabian van Altena  44,34   2:13,68    88.900  
24 Henriette Goede  44,18   2:14,51    89.017  
25 Rene Koning  43,66   2:17,65    89.543  
26 Jeroen Steinvoorte  44,04   2:18,11    90.077  
27 Amy Jonk   44,50   2:17,69    90.397  
28 Jacob Louw  44,10   2:20,00    90.767  
29 Lisa Roos   44,49   2:18,95    90.807  
30 Tjerk van der Horst  44,96   2:18,89    91.257  
31 Tim Wals   45,53   2:17,26    91.283  
32 Robert Vorstman  45,80   2:17,49    91.630  
33 Klaas Jan Elzinga  45,22   2:20,50    92.053  
34 Onne Broekzitter  44,23   2:24,26    92.317  
35 Carlo Kuiper  44,72   2:23,52    92.560  
36 Michel Janse  44,82   2:23,70    92.720  
37 Frans Nico van den Bout 46,41   2:20,74    93.323  
38 Liesbeth Hekman  45,75   2:24,01    93.753  
39 Imme Kampen  47,59   2:19,68    94.150  
40 Rob Tindal  47,48   2:20,61    94.350  
41 Egbert Mulder  46,98   2:22,82    94.587  
42 Tom Goede  47,57   2:22,19    94.967  
43 Arne Vink   46,53   2:25,67    95.087  
44 Rinus Overheul  47,21   2:24,01    95.213  
45 Pieter Majoor  48,36   2:20,96    95.347  
46 Milou de Bueger  46,04   2:28,24    95.453  
47 Rene Segers  46,76   2:26,23    95.503  
48 Evenlien Mager  46,52   2:27,38    95.647  
49 Bert Molenaar  47,17   2:26,21    95.907  
50 Bart Goede  47,19   2:26,52    96.030  
 
Verklaring 
▲ = stijging in lijst 
+ = nieuw in lijst 
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Wist u dat…… 
 

…  sommige mensen denken deze rubriek niet serieus is? 

…  Bertus de Vries nu ook met een helm op de clubbladen bij de bezorgers wil gaan brengen? 

…  Annette Gerritsen een minder goed jaar heeft gehad, maar toch 5e van de wereld is geworden 

      tijdens de WK Sprint in Salt Lake City, maar toch ook Schaatskeizerin van Amsterdam werd door  

      finalewinst kortebaan op het natuurijs van de Keizersgracht in Amsterdam en daarmee ons  

      recreatielid Astrid Wegman, net moeder geworden, opvolgde.... en Annette intussen van het 

      Team Liga is overgestapt naar het nieuwe team van haar eerdere coach Jack Ory, en wij haar  

      succes wensen? 

…  John van Dijk bij de Masters heeft deelgenomen aan de NK Langebaan in Heerenveen en daar  

       tijdens de finish van de 1000m een 2e tijd reed, maar werd gediskwalificeerd omdat hij met een  

       schaats van het ijs (kick-off) zou zijn gefinisht en zijn kans op een podiumplek hiermee was  

       verkeken, verleden jaar nog 3e werd, maar wel Gewestelijk Marathon Kampioen bij de Masters  

       is geworden, en wij hem daarmee van harte gelukwensen? 

…  Jelle Attema een vermelding heeft gekregen in het Guinness Book of Records voor het maken 

      van de langste ‘Wist-u-dat-zinnen’ in een clubblad ooit? 

…  Swen Faber in Groningen Nederlands Studenten Marathon Kampioen is geworden en wij hem  

      van harte gelukwensen? 

…  de afsluiting van het jeugdschaatsseizoen zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei a.s. en ’s avonds  

      op dezelfde dag de jaarlijkse seizoen afsluiting voor toerschaats- en licentierijders, met de ”BBQ  

      Clubavond” plaatsvindt, beide evenementen in/nabij het clubhuis van Hard Gaat Ie, en info volgt? 

…  op dinsdag 15 mei de Clubpromotiedag voor de kinderen van de basisscholen weer plaatsvindt in 

      de Twiskepolder, en Hard Gaat Ie het skeeleren en het crossfietsen (ATB-en) weer promoot? 

…  op maandag 4 juni te 20.00 uur de ALGEMENE LEDENVERGADERING wordt gehouden in het  

      HGI Clubgebouw en daarover nog info volgt? 

…  een bestelling voor nieuwe clubkleding bestaande uit  HGI (schaatspakken/ schaats/wielerjacks/  

      collants/shirts etc. onderweg is, en dat zodra deze binnen is hiervan melding aan de leden zal  

      worden gedaan? 

…  op vrijdag 1 juni te 19.00 uur de Slob&Slootrace, en aansluitend Katknuppelen gaat plaatsvinden  

      op het HGI terrein aan het Zuideinde? 

…  de opening  van het Jaap Edenbaanseizoen 2012/2013 mogelijk op vrijdag 5 oktober 2012 is? 

…  tijdens de ijsperiode door verschillende leden schaatsen belangeloos aan de club zijn 

      geschonken voor de verkoop? 

…  het Landsmeerderveld en het Ilperveld op zaterdag 4 en zondag 5 februari geveegd zijn door Ron  

      Jagtman, Jan Paul Drost en Dick Wals? 

…  in de ijsperiode erg veel vrijwilligers zijn ingeschakeld om de Landsmeerders een fantastische  

      periode te laten beleven? 

…  in de kantine soms drie rijen dik mensen stonden te wachten om chocola of een broodje worst te  

      bestellen? 

…  John van Dijk op 6 februari tijdens het Gewestelijk Kampioenschap Natuurijs in Waarland op een 

      3
e
 plaats is geëindigd? 

…  John van Dijkop een haar na 2
e
 is geworden tijdens het Amsterdams Kampioenschap? 

…  Evelien Mager heeft toegezegd voor het volgende clubblad een bijdrage te leveren? 

…  verschillende keren publiciteit is geweest van diverse media, zoals AT5 en RTL4? 

…  de Aafje Houwer Trofee tijdens de clubavond op 12 mei wordt uitgereikt? 

…  Swen Faber tweede werd bij eerste natuurijsmarathon in Noord-Laren, maar ook Nederlands  

      Studentenkampioen wintertriatlon is geworden?  

…  de meeste uitslagen in dit blad weer door Ivo Ruyter zijn verzameld? 

…  door het Bestuur van Hard Gaat Ie, u allen een gezonde en sportieve zomer wordt toegewenst? 


