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Van de redactie 
 
 
Het zit er voorlopig  niet meer in dat we een 
vorstperiode tegemoet gaan. Clubblad-
aandacht dus voor de laatste winter- en de 
komende zomeractiviteiten van Hard Gaat Ie. 
Deze keer weer een wetenschappelijke 
bijdrage, nu door een dorpsgenoot, die tips 
geeft hoe je in topvorm aan het nieuwe 
seizoen kunt beginnen. En verder o.a. een 
leuk, uitgebreid verslag hoe je de Aafje 
Houwer Trofee kunt winnen! Vanzelfsprekend 
Bob Hogerop en de laatste wedstrijduitslagen, 
maar ook de door Ivo Ruijter geactualiseerde 
Adelaarslijst met 151 namen. Sta jij er ook in? 
Aandacht voor het komende Jeugdweekend en 
vooral: bij wie je je daarvoor kunt inschrijven. 
En nog veel meer leuks en Wist-u-dats! 
Kortom: veel leesplezier! 
 
Bauke Stelma 
 
 

COLOFON 
 

Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter en PR:              Andries de Weerd 

 06 – 53826137  
@:   adweerd@planet.nl 

 
Secretaris:                                     Ants Tilma    
                                  020 – 4920617 

@:   ants.tilma@portofamsterdam.nl 
 
Penningmeester:                      Ivo Hilderink                    

  06 – 46063940 
@:   i.hilderink@hotmail.com 

 
HGI bankrekeningnummer:        33.44.10.010 

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

 
Clubgebouw:      020-4821834 
 
 
Commissie kunstijs 
Andries de Weerd                   06-53826137 
 
Commissie jeugdschaatsen: 
Jan Tabak                                020-4823833 
@:                  jeugdschaatsen@hardgaatie.nl 
 
Commissie wedstrijden 
Jan Paul Drost          020-4821863 
@:                         wedstrijden@hardgaatie.nl 
 
Commissie recreatieschaatsen 
Frank Peter Wals                    020-4824243 
@:               recreatieschaatsen@hardgaatie.nl  
 
Commissie Natuurijs  
Vacant 
 
Commissie Onderhoud 
Dick Wals                                 020-4823825 
@:                                     K.Wals9@upcmail.nl 
 
Commissie Evenementen 
Jeroen Samwel                       020-6327163 
@:                          JeroenSamwel@gmail.com 
 
Commissie Kantinebeheer: 
Ans de Bueger                        020-4826078 
@:                             ansdebueger@gmail.com 
 
Commissie Kleding 
Jelle Attema                             020-4824187 
@:                                  jsattema@hotmail.com 

 
 

Trainers 
Corinne Jong                        075-6844397 
Arjan Schreuder                    075-6841173 
Jan Paul Drost                      020-4821863 
Ans Gerritsen                        020-4361524 
Swen Faber                           020-4821714 
Marjolijn Wolthuis                  06-24618359 

 
 

Coördinatie / lay-out clubblad 
Bauke Stelma                          020-4825185 
@:                               redactie@hardgaatie.nl 
 
Oplage 1050 stuks 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad  
Bertus de Vries                        020-6314123 

 
 

Ereleden         Dick Moes 
                            Geert Houwer 
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Van de voorzitter….. 
 
De ijzers liggen weer op zolder in het vet…… 
De schaatskleding is gewassen, de 
schaatsplank raakt nog meer onder het stof, 
we hebben onze punten weer geteld voor dit 
jaar. (nou ja….) 
Met andere woorden….. de dooi zet door, er 
wordt niet meer geschaatst dit seizoen! We 
gaan op rust……! Even niet dat heilige moeten 
van als het kan 3 x per week naar de Jaap 
Edenbaan. Die Jaap Edenbaan, die elk jaar 
wel langer lijkt open te blijven om de klant 
tevreden te houden. Dit voorjaar dus met 17 
graden boven nul geschaatst….pfffff. Daar krijg 
je het pas warm van…! 
Nee, heerlijk even het lichaam rust gunnen en 
je weer opladen voor het volgende 
winterseizoen… En dan komen de eerste mails 
langs met uitnodigingen om het fietsen weer 
op te pakken! Er kan weer op de maandag en 
de donderdagavond gereden worden met 
HGI….!   Maar we zijn gisteren net gestopt met 
schaatsen…!!  
 
 
 
 

Wat doe je dan?  Als je in het begin niet 
meedoet, heb je de kans dat je de rest van het 
recreatiewielerseizoen aan het elastiek hangt 
van het peloton. Geen prettig vooruitzicht.  En 
wie rijden er de eerste keer allemaal mee….? 
Juist ja…. Al die veteranen/masters die het 
hele jaar op het ijs je ook al proberen te 
verschalken… Wat doe je dan?  Ga je dan 
rustig op de bank zitten  met een hapje en een 
drankje en pak je je rust? “Rust is ook trainen” 
zei ooit een beleerde trainer. Dan lees je ook 
nog dat de gemiddelde snelheid van het 
peloton weer hoger ligt dan het gemiddelde 
waar we afgelopen seizoen mee zijn 
gestopt….!! Kun je dan nog rustig op de bank 
blijven zitten….? 
Gelukkig regende het vanavond (7 april) lekker 
hard….. goed voor de tuin en goed voor mijn 
rust!  
Ik hoop dat uw tuin er dit jaar mooi groen bij 
komt te liggen….Pak je rust en tot september! 
Veel fiets en/of skeelerplezier…  
 

        Andries de Weerd 
 
 

 
Contributie HGI 2013-2014 

 
 
Beste leden van de schaatsvereniging HGI. Dit 
jaar hebben wij als vereniging om diverse 
redenen besloten om de contributie op een 
andere wijze te innen. De contributiekaarten 
zijn eind 2013 - begin 2014 bij u in de 
brievenbus beland. Bij de contributiekaart zat 
een brief met instructies over de inning van de 
contributiekosten. Er is besloten om over te 
gaan tot de automatische incasso. Daartoe 
hoefde u niets te ondernemen. De leden die 
geen automatische incasso hebben afgegeven 
is gevraagd het geld zelf over te maken. 
Inmiddels zijn we een paar maanden verder en 
blijkt dat er ruim 200 leden de contributie nog 
niet heeft overgemaakt. Nogmaals dit betreft 
alleen de leden die geen automatische incasso  
 

 
 
hebben afgegeven. Bij deze het vriendelijke 
verzoek om de contributie z.s.m. over te 
maken op rekening NL63RABO0334410010, 
t.n.v. IJsclub Hard Gaat Ie, onder vermelding 
van uw naam en lidnummer. Het zou toch 
zonde zijn dat onze vereniging op deze wijze 
inkomsten misloopt. Deze inkomsten zouden 
wij goed kunnen besteden voor het onderhoud 
van de natuurijsbaan en/of kantine zodat wij u 
volgend jaar, met een beetje goede winter 
weer met open armen kunnen ontvangen. 
Indien u vragen heeft dan kunt u ook contact 
opnemen via de mail met de penningmeester. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Ivo Hilderink (penningmeester HGI)  
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In de eerste week van april heb ik in mijn buurt 
weer gecollecteerd voor het Fonds 
Gehandicaptensport. Meestal is het heel 
gewoon dat als je wilt sporten, dat je dan je 
schaatsen pakt, op je fiets stapt, je 
loopschoenen aantrekt, gaat wandelen, 
kortom: je denkt er waarschijnlijk niet eens bij 
na, je doet het gewoon. En wat vervelend als 
je een blessure hebt, dan kun je even niet of 
op een lager niveau sporten. Maar er zijn ook 
mensen die dat niet zomaar kunnen. Zij zijn 
gehandicapt en kunnen alleen in 
groepsverband sporten, maar hebben dan wel 
speciaal materiaal nodig, of speciale of extra 
begeleiding. Voor gehandicapten – die vaak 
net zo graag willen sporten als jij – is sporten 
dus niet zo’n vanzelfsprekendheid als dat 
misschien voor jou wel is. 

Nu weet ik ook dat er altijd een tekort is aan 
collectanten, dus de kans is heel groot dat bij 
jou aan de deur geen collectant is geweest. En 
dat is jammer voor de gehandicapte sporters. 
Maar je kunt het goedmaken, want met een 
sms’je met de tekst SPORT naar 4333 help jij 
eraan mee dat mensen met een handicap ook 
kunnen sporten. En wil je er meer over weten, 
dan kun je natuurlijk ook terecht op 
www.fondsgehandicaptensport.nl. Wie weet wil 
je jezelf wel opgeven als collectant voor 
volgend jaar? Als je dat wilt doen kun je je bij 
mij melden, dan zorg ik dat dat wordt 
doorgegeven aan de organisatie. Maar kijk dus 
ook nog even naar onderstaande tekst.  
Alvast bedankt! 
 
Bauke Stelma             (redactie@hardgaatie.nl) 
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Bob Hogerop 
 
 
Het is maandag 24 maart 2014 zo 
rond de klok van 9 uur. Ik heb de 
televisie aan en wacht op de 
Airforce One, het vliegtuig van de 
Amerikaanse president Obama. 
Maanden van tevoren is men al op 
het bezoek van Barak Obama 
voorbereid. De president doet mee 
aan de topconferentie in Den Haag 
over de veiligheid van nucleaire 
producten, zowel afval als hoog 
technisch verrijkt uranium. Men wil 
dat de producten niet in verkeerde 
handen vallen zoals terroristische 
organisaties, die het zouden kunnen 
gebruiken om aanslagen te plegen 
of er mee te kunnen dreigen. Niet 
alleen Obama komt naar den Haag, 
maar ook de meeste wereldleiders 
komen naar Nederland, met als 
gevolg enorme veiligheidsmaat-
regelen zoals wegafzettingen en 
omleidingen, geen vliegverkeer 
boven een deel van west Nederland 
en nog zoveel meer maatregelen 
die de veiligheid van alle 
kopstukken moeten garanderen. 
Maar goed, daar komt dan de 
Airforce One in beeld, een grote 
Jumbojet in blauwe kleur gespoten. 
Iedereen wacht in spanning af, de 
Amerikaanse president komt niet 
elke dag op bezoek. Het lijkt wel 
een beetje op de intocht van 
Sinterklaas. Een vliegtuigtrap 
wordt naar het toestel gereden, 

nog een paar minuten en daar 
verschijnt Obama in de 
deuropening. Een kleine figuur die 
uit dat enorme toestel stapt. Alle 
bijbehorende functionarissen 
nemen een andere uitgang. Een 
paar Nederlandse autoriteiten w.o. 
minister Timmermans heten de 
president welkom. Vervolgens stapt 
Obama in de al klaarstaande 
helikopter en een groep van deze 
toestellen vliegen naar het 
Museumplein waar mr. President in 
“The Beast” stapt om naar het 
Rijksmuseum te rijden. Een ritje 
van 200 meter!  
 
The Beast is een zwarte Cadillac 
die een dikke 8 ton weegt vanwege 
het gepantserde karakter van dit 
voertuig. Al deze spullen (heli’s, en 
voertuigen) zijn met een groot 
transporttoestel naar Europa 
gevlogen. Overigens viel het erg 
mee met de verwachte files. 
Obama zijn bezoek begon in het 
Rijksmuseum en ging samen met 
premier Rutte en daarna 
museumdirecteur Pijbes op de foto 
met de Nachtwacht op de 
achtergrond. De foto’s gingen de 
hele wereld over. Een betere 
Holland promotion kun je je niet 
indenken! De ontbrekende 
wereldleider was de Russische 
president Putin. Hij liet zich 
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vertegenwoordigen door minister 
Lavrov. Putin, de man die de spelen 
in Sotsji opende, hij bezocht ook 
het Holland huis waar de verraste  
Ireen Wüst een knuffel van hem 
kreeg. Hij zal zich geërgerd 
hebben aan de slechte prestatie 
van het Russische ijshockeyteam. 
Toen de spelen afgelopen waren, 
liet hij van zich horen tijdens de 
verwikkelingen in de Oekraïne en 
het Krim schiereiland. Putin wil 
Rusland weer aanzicht geven en 
laten zien dat Rusland nog steeds 
een wereldmacht is. We hebben 
Putin gezien in zijn judopak, als 
straaljagerpiloot, hij bluste met 
een speciaal vliegtuig bosbranden 
en hij reed met ontbloot 
bovenlichaam op een paard. Kortom 
hij laat zijn landgenoten zien dat 
hij zijn mannetje staat! Als je hem 
op de tv ziet, dan vind ik hem nogal 
klein en met kleine mannen is het 
vaak zo, dat ze hun gebrek aan 

lengte compenseren met een hoop 
verbaal geweld. Met argusogen 
kijkt de westerse wereld naar deze 
Russische president. En het westen 
kan alleen maar toekijken en met 
sancties dreigen, maar daar ligt 
Putin niet wakker van. Misschien 
wél van het voornoemde verlies van 
de hockeyploeg. Eén zege heeft de 
Russische sport al binnen dit prille 
voorjaar, de zege van Katoesja 
coureur Kristoff in Milaan-San 
Remo. Kristoff is weliswaar een 
Noor maar de ploeg is van 
Russische snit en dat telt voor 
mijnheer Putin. Het wordt wit rood 
blauw op de voorjaarsklassiekers 
of wordt het rood wit blauw? We 
zullen het beleven.  
 
Prettige zomer toegewenst! 
 
 
 

      Bobhogerop 
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Jac Orie, de wetenschappelijke trainer 
 

 
 
Sport en wetenschap, het is niet altijd 
een even gelukkige combinatie. In het 
voetbal bijvoorbeeld wordt vooral door 
de oudere garde steen en been 
geklaagd dat de sport door deze 
combinatie wordt gereduceerd tot een 
verzameling kille cijfers, die uiteindelijk 
niets zullen zeggen over welke club er 
nu uiteindelijk met de schaal vandoor 
zal gaan. Vanuit  het wielerpeloton 
kunnen dezelfde geluiden worden 
ontwaard: 'gewoon hard en veel 
trainen, dan komen de resultaten 
vanzelf'. In het schaatsen is over het 
algemeen het nut van wetenschappelijk 
onderzoek al iets meer ingedaald. Een 
goed voorbeeld van een trainer die hier 
veel gebruik van maakt is Jac Orie. Dit 
wordt in de media dan ook met graagte 
benadrukt: Jac Orie, dat is die 
wetenschapper die af en toe ook wat 
schaatsers traint, zo lijkt het beeld 
steeds meer te worden. Maar waarom 
omschrijft men hem steeds op deze 
manier? Op welke manier maakt Jac 
Orie gebruik van de wetenschap voor 
de begeleiding van zijn pupillen? 
 
In een lezing voor het NOC*NSF heeft 
hij een aantal jaar geleden zijn visie op 
de begeleiding van sporters uit de 
doeken gedaan. Hierin kwam vooral 
naar voren dat hij handelt naar het 
adagium 'Meten is weten'. Zo veel en 
zo vaak mogelijk meten, om op die 
manier de ontwikkeling van zijn 
schaatsers goed in de gaten te kunnen 
houden. Hiervoor worden binnen zijn 
ploeg verschillende methodes gebruikt. 
Om het trainingsprogramma en de 
vooruitgang van de sporters te 
monitoren zijn de meest gebruikte 
hulpmiddelen de hartslagmeter, de 
zuurstofmetingen (onder andere 
gebruikt om de maximale 
zuurstofopname en de lactaatdrempel  

 
 
te meten) en de Borg-schaal. Vooral de 
laatste is bij Orie een geliefd hulpmiddel 
om de trainingsprogramma`s te 
monitoren en zowel de fysieke, als de 
mentale staat van zijn sporters in de 
gaten te houden.  
 
Zoals de naam al doet vermoeden, is 
de Borg-schaal een vinding van ene 
meneer Borg. Het is niets anders dan 
een vragenlijst waarmee een sporter op 
een schaal van 1 tot 10 kan aangeven 
hoe zwaar hij de training ervaart of 
heeft ervaren. Hierbij staat 1 gelijk aan 
rustig op de bank zitten en geef je een 
10 aan als je echt alles uit de kast hebt 
gehaald. Na de uitvinding van deze 
schaal hebben andere wetenschappers 
dit idee opgepikt, wat onder andere 
heeft geleid tot de introductie van een 
manier om de ervaren zwaarte van 
trainingen over langere tijd bij te 
houden: sRPE. Hierbij wordt de 
trainingsduur vermenigvuldigd met de 
score op de Borg-schaal voor die 
training. Op deze manier kan aan 
iedere training een bepaalde waarde 
worden meegegeven. Door deze 
waardes na elke training te noteren in 
een dagboekje kan de wekelijkse 
trainingsarbeid worden teruggezien, 
wat een nuttig middel kan zijn bij het 
periodiseren tijdens een 
schaatsseizoen. (Periodiseren is het 
seizoen zo indelen dat er `gepiekt` kan 
worden in bepaalde wedstrijden. Door 
een seizoen op te delen in fases  van 
verschillende soorten trainingen kan dit 
bereikt worden.) 
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(als deze tekst in zwart-wit niet helemaal 
leesbaar is: zie de kleurenversie op de site) 
 
Behalve voor de periodisering van 
training, kan het bijhouden van een 
trainingsdagboek ook belangrijk zijn in 
het voorkomen van overtraindheid, iets 
dat bij de profs, maar ook zeker bij 
fanatieke amateurschaatsers altijd op 
de loer ligt. Zoals veel schaatsers zelf 
ook aangeven in interviews is trainen 
voor topprestaties vaak balanceren op 
de rand tussen topvorm en 
overtraindheid. Het jaar 2008 was voor 
Ireen Wüst een voorbeeld dat je als 
topsporter soms ook net over dat randje 
kan kukelen.  
 
Mede om die reden houdt Jac Orie 
naast alle fysieke aspecten ook de 
mentale gesteldheid van zijn sporters 
scherp in de gaten. Mentale reacties op 
training kunnen als voorspeller dienen 
van een zich eventueel aandienende 
staat van overtraindheid. De Borg-
schaal kan in combinatie met het 
gebruik van bijvoorbeeld een 
hartslagmeter ook worden gebruikt om 
te controleren of de sporter de training 
ook echt zo zwaar heeft ervaren als de 
bedoeling was toen Jac Orie de training 
bedacht. Als er nu echt een groot  

 
 
verschil ontstaat tussen de beoogde 
zwaarte van de training en de ervaren  
zwaarte, kan dit erop duiden dat de 
sporter oververmoeid is en dus beter 
wat rustiger aan kan doen. 
 
Voor de pupillen van Jac Orie heeft het 
bijhouden van een trainingsdagboek en 
het gebruik van de Borg-schaal dus 
zeker een nut. Maar dat geldt niet 
alleen voor deze profs. Ook als 
amateurschaatser of als 'gewone`, 
enthousiaste sporter kan het gebruik 
van het dagboek en de Borg-schaal 
zeker helpen in het toewerken naar een 
zo goed mogelijke vorm.  
 
Ga je deze zomer trainen om nieuwe 
PR`s te rijden tijdens de aankomende 
winter of stap je toch steeds weer op de 
fiets met dè tocht in het achterhoofd? In 
beide gevallen zal het doel zijn om in 
blakende vorm de schaatsen onder te 
binden. Aangezien de zomer nog lang 
is, is een goede opbouw essentieel. 
Door na iedere training op te schrijven 
hoe zwaar je de training vond, hoe lang 
deze duurde en vervolgens deze 
waardes te vermenigvuldigen, kun je na 
elke week zien hoeveel trainingsarbeid 
er is verricht. Door dit te vergelijken met 
de voorafgaande weken kun je goed 
bijhouden of je wel echt je trainings-
arbeid aan het verhogen bent of dat er 
toch nog een schepje bovenop moet 
om aankomende winter met goed 
fatsoen in de binnenbocht te kunnen 
blijven rijden. 
 
Sven Hoekstra 
 
(Sven Hoekstra is masterstudent 
Bewegingswetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en daarnaast 
een `gewone`, enthousiaste wielrenner. 
Voor zijn studie richt hij zich vooral op 
onderzoek naar de rol van fysieke activiteit 
tijdens en na de revalidatie)  
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Mijn weg naar de Aafje Houwer Trofee 
 
Ik ben lid geworden van HGI voor seizoen 
2011-2012. Niet eens zozeer voor mijzelf, 
maar omdat mijn zoon Simon niets meer kon 
leren bij Duosport op de Jaap Eden IJsbaan. 
Een van de trainers van Duosport (Swen 
Faber) zei dat als Simon lid van Hard Gaat Ie 
zou worden hij meer zou kunnen leren en 
wedstrijdjes zou kunnen schaatsen. 
 
Ik heb mijn hele leven veel geschaatst. Als 
jochie achter een stoel op houtjes over sloten 
en vijvers (wie niet?). Als puber en student op 
hockeyschaatsen. En na een tocht over de 
Gouwzee, die toch wel tegenviel op hol 
geslepen hockeyschaatsen, op noren. In het 
winterseizoen toch altijd wel 2 of 3 keer in de 
maand naar een kunstijsbaan en als het kon 
tochten op natuurijs (liefst zo tussen de 60 en 
100 kilometer), Zodra mijn kinderen oud 
genoeg waren om op schaatsen te kunnen 
staan nam ik ze mee naar de ijsbaan, en al 
heel snel op les bij Duosport zodat ik zelf ook 
nog tijd overhield om te schaatsen. 
 
Toen ik Simon lid maakte van HGI werd ik zelf 
ook maar lid. Om goed les te krijgen en 
wedstrijdjes te rijden moest Simon een licentie, 
en toen ik begreep dat je tijdens zijn training 
alleen met een licentie op de baan mocht heb 
ik er voor mijzelf ook maar een genomen. 
Helemaal naar de Jaap Eden IJsbaan gaan en 
dan zelf niet schaatsen leek me geen optie. Zo 
gezegd zo gedaan. Een keertje proef-
schaatsen met Jelle, en niet veel later lid van 
HGI en op les, vrijdagavond. Simon bij Jan 
Paul Drost, en ik bij Ans Gerritsen.  
 
Dat was even wennen... Als ik tijdens een 
recreatie-uur op een ijsbaan was kon ik 
meestal redelijk mee met de snelle schaatsers. 
Nu kon ik in mijn training de meesten op geen 
stukken na langer dan een ronde volgen. Oef! 
En er reden nog veel meer snelle gasten van 
andere verenigingen rond ook! 
Er was nog iets waar ik even aan wennen 
moest: het tijdstip van Simons' wedstrijden. 
Juist ja, de pupillencompetitie zondagmorgen 7 

uur. 6u30 aanwezig zijn, 6u15 van huis. 
Gelukkig was er Jan Paardekooper met een 
thermoskan koffie, en om alles aan te vragen 
wat ik natuurlijk nog niet wist. 
En dan het inschrijven voor wedstrijden. Voor 
basketbal hoefde ik Simon nooit in te schrijven. 
Er was simpelweg elke week een wedstrijd. En 
nu al die e-mails van Martijn. Wat een gedoe. 
Ik heb desondanks goede herinneringen aan 
dit eerste seizoen. Ik kreeg lol in het aanleren 
van de techniek. Ik dacht mijn hele leven al 
behoorlijk te kunnen schaatsen, en nu bleek 
dat ik daar nog een heleboel bij kon leren. En 
de eerste wedstrijdjes, al was het nog niet 
meer dan HGI in Heerenveen en HGI in Hoorn. 
En het clubkampioenschap natuurlijk. 
 
Aan het eind van het seizoen kwam de zomer 
ter sprake. Niets afwachten tot de ijsbaan in 
oktober weer opengaat. De wedstrijdrijders 
slaan zich door de zomer met fietsen en 
skeeleren. Dat werd een setje skeelers voor 
mij, een setje voor Simon en een racefiets voor 
Simon (ik had al zo'n ding). En dan dinsdags 
20 kilometer door het Twiske skeeleren, 
donderdagavond met de snelle mannen mee 
fietsen en vrijdagavond met Simon samen met 
de jeugd op de racefiets. Dat was veel meer 
dan in de winter.... Het fietsen met de 
volwassenen was wel even lastig in het begin. 
Wat een tempo. En fietsen in een peloton 
natuurlijk. Dus oppassen, en zorgen dat je een 
beetje schuilt af en toe. Na een paar keer 
dacht ik ook wel eens even op kop te kunnen 
gaan rijden, of mee te kunnen met een sprintje, 
met als gevolg dat ik 10 kilometer voor 
Landsmeer het peloton niet meer bij kon 
houden. Zo leer je snel. Zoals ook op het 
traditionele rondje Markermeer op 2e paasdag. 
Heel stoer om 8 uur bij de Deen om mee te 
gaan voor wat later bleek 135 kilometer. In 
regen en wind. Niet gewend aan dit soort 
inspanningen normaal ontbeten met 2 
boterhammen en 3 broodjes mee voor 
onderweg. En geen taart bij de koffie in 
Enkhuizen natuurlijk. Dat heb ik geweten. Op 
de dijk van Lelystad naar Muiden tegen de 
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wind in kop over kop in de stromende regen 
kon ik het nog maar net volhouden. Na Muiden 
eigenlijk niet meer. Hongerklop heet dat geloof 
ik. Ik kreeg van Hans Tuin een energiereep en 
heb op mijn tandvlees de laatste kilometers 
afgelegd. Ik ben nog nooit zo blij geweest mijn 
auto terug te zien! 
 
Seizoen 2012-2013 diende zich aan. Moet jij 
geen marathons gaan rijden zeiden mijn 
'fietsmaten' dat is wel iets voor jou. En 
misschien moet je M4 overslaan en gelijk in 
M3 beginnen.  
Een beetje nerveus sta ik een paar weken later 
aan de start van mijn eerste marathon ooit. Ik 
heb net een marathonpak gekregen van 
Martijn, en begin onwennig met ca. 60 
medestrijders aan onze 30 rondjes. Wow, dit is 
andere koek. Het gaat best hard, maar ik kan 
ze goed bijhouden. Wel een beetje chaotisch 
met 60 man door de bocht terwijl iedereen 
vooraan en uit de wind lijkt te willen rijden. Het 
is net als bij fietsen: als je te lang in de wind zit 
moet je dat bekopen. Als ik een beetje 
overmoedig naar voren wil en te lang wind 
vang, wenkt er gelukkig iemand van HGI dat ik 
voor 'm kan komen rijden, uit de wind. Ik duik 
iets te schielijk naar binnen, raak ergens een 
schaats en bammm... ik lig op het hout aan 
binnenzijde van de baan met een gat in mijn 
pak, een zeer been en een zich snel 
verwijderend peloton op mijn netvlies. Ik sta op 
en ga achter ze aan. Maar dat blijkt 
onbegonnen werk. Je haalt ze nooit meer in. 
 
De rest van het marathonseizoen verloopt 
beter. Bij de volgende keren blijf ik een beetje 
in de luwte rijden in het midden van het 
peloton, let goed op om niet te vallen en ga 
een rondje of 10 voor het einde zo veel 
mogelijk naar voren. Als het een rondje of 2 
voor de finish steeds harder gaat probeer ik er 
aan de buitenkant met name in de bocht zo 
veel mogelijk in te halen. Zo haal ik iedere keer 
wat punten en weet aan het einde van het 
seizoen 9e te eindigen in het klassement. Ik 
heb wel gemerkt dat mijn conditie is 
teruggelopen tijdens het seizoen. Aan het eind 
kan ik minder gemakkelijk naar voren rijden. 
Blijkbaar hou je met schaatsen alleen je 
conditie niet genoeg op peil. 

Ik heb dit seizoen in een andere 
groepssamenstelling training van Swen Faber. 
Swen legt erg veel nadruk op techniek. Dat 
bevalt me goed. Conditie kun je ook buiten de 
training opdoen. Om te zien of ik inderdaad 
harder ga schrijf ik vaker voor wedstrijdjes in. 
En gedurende het seizoen zie ik de tijden dan 
ook beter worden. De ijsbanen sluiten eerder 
dan me lief is. We moeten weer over op fietsen 
en skeeleren.  
 
Swen is bereid om gedurende de zomer 
skeelertraining te geven, of beter gezegd, om 
ons door middel van oefeningen op skeelers 
beter te laten schaatsen. Nu skeeler ik 
dinsdags eerst 20 kilometer door het Twiske 
en dan een uur techniek op skeelers. En 
donderdags en vrijdags fietsen. Soms in het 
weekend nog een stuk fietsen of skeeleren. Ik 
realiseer me dat het wel veel wordt, maar voel 
me er nog steeds lekker bij. Ik heb erg veel 
aan de skeeleroefeningen. Door wielen in 
plaats van ijzers kun je andere bewegingen 
maken dan op het ijs. De double push afzet 
bijvoorbeeld waarbij je je gewicht voor je 
gevoel aan de verkeerde kant hebt (de 
buitenkant van de skeeler). Hoewel deze afzet 
niet kan op schaatsen, is gewend raken aan 
het gewicht op de buitenkant zeker nuttig voor 
op het ijs. Wat ik ook leer deze zomer is het 
gebruik maken van de zwaartekracht bij 
skeeleren en schaatsen. Als je slim je gewicht 
verplaatst kun je behoorlijk vaart maken 
zonder echt af te zetten. Daardoor word je 
minder snel moe. 
 
Het fietsen gaat ook beter dit seizoen. Ik heb 
minder moeite met het rondje Markermeer (nu 
met vrieskou in plaats van regen) en kan op 
maandag of donderdagavond ook 's op kop 
fietsen en mee in de sprint. 
 
In het afgelopen seizoen (2013-2014) had ik 
uitgebreid de gelegenheid om met de 
opgebouwde conditie en aangeleerde techniek 
aan de gang te gaan. Op het rechte eind gaat 
het eigenlijk al best goed. Nu leren snel een 
bocht te lopen en in de bocht versnellen. 
Hoewel in de langebaanwedstrijden (ik rijd er 
steeds meer) de tijden steeds beter worden 
wordt her en der opgemerkt en zie ik op foto's 
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dat ik nog veel te hoog zit. Dat kost tijd. Het 
laatste deel van het huidige seizoen ben ik 
vooral daarmee bezig geweest. Lager zitten 
kost meer kracht, en omdat je kniehoek en 
enkelhoek anders zijn moet je voor een deel 
weer opnieuw techniek aanleren/inslijten. Ik 
merk wel dat je als je laag zit er voor je gevoel 
een steeds betere/mooiere schaatsbeweging 
ontstaat. Het kost wel veel inspanning om dit 
lang vol te houden. Een van de wedstrijden dit 
seizoen was de strijd om de Aafje Houwer 
trofee op 14 januari in Thialf. Hoewel ik zeker 
op de 500 meter geen beste race reed (viel 
bijna bij de start) ben ik ten opzichte van het 
jaar ervoor blijkbaar zo ver vooruit gegaan dat 
ik het hoogste puntenaantal had en de trofee 
dit jaar heb gewonnen. Fijn dat aanleren van 
techniek en opbouwen van conditie 
aantoonbaar nut hebben! 
 
Bij het marathon rijden ben ik overgegaan naar 
Masters 2. Ik moet nu 5 rondjes meer rijden 
(35 totaal) en toch gemiddeld wel een seconde 
of 2 per rondje sneller. Het begon net als vorig 
jaar. In het begin van het seizoen lijkt het 
allemaal wel mee te vallen met de snelheid, en 
rij je vrolijk naar voren en op kop, om er later 
achter te komen dat je dan zeker te kort komt 
aan het eind voor de punten. De laatste paar 
keer gaat het beter. Schuilen en niet te veel in 

de wind rijden en op het eind naar voren en 
punten proberen te halen. Ondanks dat ik ben 
blijven fietsen deze winter, 2 tot 3 keer schaats 
per week, 1 keer per week een uurtje hardloop 
en vrijwel dagelijks wat oefeningen doe om 
lager te zitten kom ik waarschijnlijk niet verder 
dan ergens in het midden van het klassement. 
Misschien moet ik daar maar vrede mee 
hebben in het 1e seizoen M2. 
 
Ik ben erg blij dat ik gelijk met Simon lid ben 
geworden van HGI en een licentie heb 
genomen. Ik voel me altijd erg gesteund door 
iedereen, krijg prima training, antwoord op al 
mijn vragen, motivatie voor al mijn inspanning 
en nuttige tips om sneller/beter te schaatsen. 
En daarbij, niet onbelangrijk, vind ik het altijd 
gezellig. Tijdens de barbecue, clubwedstrijden, 
marathon, langebaanwedstrijden en zelfs 
tijdens de pupillencompetitie op zondagmorgen 
om 7 uur.  Zonder HGI zat ik waarschijnlijk 10 
kg zwaarder veel vaker op de bank, en reed ik 
nog steeds 2 a 3 keer per maand rondjes van 
een minuut tijdens een publieksuur met het 
idee dat ik best wel redelijk schaatsen kan..... 
 
 

Werner Rem 
(winnaar Aafje Houwer Trofee 2013-2014) 

 

 
 

Nog steeds te koop: info bij Jelle Attema (tel. 020-4824187) 
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Uitnodiging Hard Gaat ‘Ie Jeugdweekend 
 

                                                    
Voor de 15e keer organiseert Hard Gaat ‘Ie een gezellig en sportief 
jeugdweekend. Alle kinderen vanaf (bijna) 9 jaar t/m 15 jaar die schaatsles 
hebben bij Hard Gaat ‘Ie, worden uitgenodigd om mee te gaan. 
 

Dit jaar is het jeugdweekend op 20, 21 en 22 juni.  
We gaan naar Huizen/Blaricum en verblijven in “de Spoel”. Dit staat in de bossen op 
recreatiepark “de Woensberg”. Het bestaat uit 1 hoofdgebouw met daar omheen 8 
blokhutten. 
 
De kosten bedragen ook dit jaar € 45,-. 
I.v.m. de aanbetaling zijn wij genoodzaakt 100% in rekening te brengen bij 
annulering binnen 4 weken voor vertrek. 
 
De kinderen slapen in 8 blokhutten met stapelbedden die rond het hoofdgebouw 
staan. Gezamenlijk doen we veel activiteiten zoals: levend statego, dropping, 
barbecue, voetbal, schaatstraining en een kampvuur.  
Als een rode draad worden er diverse teamactiviteiten georganiseerd. Hiervoor 
worden de kinderen in teams ingedeeld. Per activiteit zijn er voor de teams punten te 
verdienen. Natuurlijk zijn hier leuke prijzen aan verbonden. 
 

GEEF JE SNEL OP BIJ:  j.tabak21@upcmail.nl 
Jan Tabak  Snoekstraat  21  Landsmeer 

 
Graag de volgende gegevens vermelden: 

naam 
adres 

telefoonnummer 
geboortedatum 

 

De jeugdcommissie 
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J e u g d s c h a a t s e n 
 
 
Jeugdschaatsen op de Coolste Baan van Nederland 
 
Voor zaterdag 8 februari had de 
Jeugdcommissie voor 85 jeugdschaatsers en 20 
begeleiders de Coolste Baan van Nederland in 
het Olympisch Stadion kunnen reserveren, in 
samenwerking met de IJsclub Centrum uit 
Oostzaan. Vanaf 09.00 tot 11.30 uur kon er 
worden geschaatst en iedereen wilde hieraan 
natuurlijk graag meedoen in plaats van het 
jeugdschaatsuur op de Jaap Edenbaan. Het 
werd dan ook een mooi schaatsfeest, alleen  al 
door het prachtig opgebouwde (ijs)stadion, met 
veel aandacht en beelden van onze 
Nederlandse schaatssterren, waarbij ook door 
een tunnel moest worden gelopen met daarin  

afbeeldingen van alle beroemde schaatscracks 
en ook de Elfstedentochtwinnaars, zgn. "Wall of 
Fame. Helaas was het op het ijs zelf geen pretje 
om te schaatsen, veel wind en constant 
regenbuien. Op het middenterrein kon er nog 
worden gegleden en gespeeld op daarvoor 
bestemde speeltuig pinguïns. Verder kon er nog 
een warme chocolademelk worden gedronken 
en werd er een groepsfoto gemaakt  met de 
Deen/actie vlag. Om 10.30 was het wel zo'n 
beetje over, allen nat en koud. Toch gingen we 
met z'n allen weer voldaan huiswaarts, op naar 
de volgende Olympische Spelen (misschien 
over 4 jaar weer?). 

 
 
Schaatsen – Lopen – Schaatsen   
 
Op  zaterdag 22 februari werd op het 
jeugdschaatsuur van 09.30 tot 10.30 uur, voor 
de 4e maal op de Jaap Edenbaan het 
evenement Schaatsen – Lopen – Schaatsen 
georganiseerd. Dit valt in de krokusvakantie, er 
zijn dan minder kinderen waardoor het aantal 
deelnemers beheersbaar blijft. Hard Gaat Ie 
deed hieraan mee met  36 jeugdschaatsleden. 

Het was een lust om te zien hoe ieder zijn best 
deed om het aantal schaats- en looprondjes te 
behalen. Het aantal looprondjes is aangepast 
tot een kwart van het aantal schaatsrondjes. 
Dit evenement wordt over het algemeen als 
leuk en geslaagd ervaren. Het enige 
tegenargument is dat men naar de ijsbaan 
komt om te schaatsen, niet om hard te lopen. 

                                                                 
 
Examen  Start & Remproef                         
 
Op zaterdag 8 maart vanaf 09.00 uur werd op 
de Jaap Edenbaan het examen tijdrijden 
Slalom en Start&Remproef gehouden. Het was 
droog/zonnig en koud weer met `glad` ijs. Op elk 
baantje stonden twee klokkers en een 
schrijver, en alles verliep volgens een strak 
tijdschema. Er deden 86 HGI-jeugdleden mee. 
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 1 maart die tijd(en) alsnog te halen. De HGI 
juryleden Mirjam van Dijk;  Jan Tabak en Imme 
Kampen deden dit samen met de juryleden van 
IJsclub Centrum Oostzaan, zij worden bedankt 
voor de inzet. 
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Langebaanproef 
 
Zaterdag 15 maart werd het Jeugdschaatsen 
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. 
Bij droog en zonnig weer konden vele ouders 
getuige zijn van de geleverde prestaties van de 
kinderen, en hun aanmoedigingen hielpen daar 
zeker aan mee.   

 
 
 
Diploma uitreiking 15 maart om 16.00 uur  in "De Wije Ilp"  
 
Door de Jeugdcommissie werd besloten om de 
diploma's op dezelfde dag van het behalen 
daarvan, ook te gaan uitreiken en niet later in 
mei. De  betrokkenheid bij het behaalde diploma 
zou nu dan ook beter tot uiting komen. Omdat 
het clubgebouw te klein zou zijn en buiten staan 
niet aan de orde was, werd voor de kinderen, 
samen met ouders en/of  trotse grootouders, 
onderdak gevonden in het Dorpshuis "De Wije 
Ilp". De opkomst was groot en niet ieder had een 
zitplaats, maar het werd een gezellig festijn. Alle 
kinderen kregen een drankje en een hapje. Er 
was een podium neergezet. Aan de diploma-
uitreiking vooraf werden aan Iris Verbeek en  
Wolbert  Meijer nog prijsjes uitgereikt, als mooist 
verklede kind en  -leider tijdens de Jeugd-
elfstedentocht en Carnavalviering op het ijs. 

Met begeleiding van de Olympische  Tune 
(Legendary Lane) werd iedere groep afzonderlijk  
door zijn/haar  begeleider(s)  op het podium 
geroepen. Vervolgens werd dan met  een 
passend woordje het behaalde diploma  
uitgereikt en tenslotte een  groepsfoto  gemaakt.  
Er waren totaal  85 kinderen, opgedeeld in 9 
groepen. Om 18.00 uur was het feest afgelopen.  
De 20  begeleiders werden nog verrast  door de 
vrijwillige bijdrage van de ouders, goed voor een 
etentje met z'n allen, bij deze veel dank 
daarvoor. Een ieder ging tevreden naar huis.  
Op een nog te bepalen zaterdag in mei  zal  er 
bij voldoende belangstelling voor de jeugd-
schaatsleden  nog  sport-  en spel ochtend met 
pannenkoek eten worden georganiseerd. 
Hierover wordt nog nader bericht gegeven. 

 
 
100 Meter wedstrijdjes voor de D/E/F/ groepen 
 
In het kader van de mogelijke overgang van de 
(oudste) jeugdleden naar het licentie-/ 
wedstrijdschaatsen en alvast enige gewenning  
op te kunnen doen aan start - en wedstrijd- 
gevoel, werd door de Jeugdcommissie van de 
Jaap Edenbaan twee keer op de 
woensdagmiddag  een wedstrijdje 100/300m 
georganiseerd op 26 februari en 19 maart.  

Helaas viel de HGI deelname wat tegen. Op 19 
maart mochten de best geplaatste 26 jongens 
en 26 meisjes van 26 februari nog een tweede 
100 en 300 meter schaatsen, waarbij voor HGI  
Leila Meijer en Fu Verburg waren uitgenodigd.   
Leila finishte op een mooie 2e plaats en Fu 
eindigde als 7e, voor beiden mooie resultaten en 
dank aan Marjolijn voor begeleiding. 
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ADELAARSLIJST heren en dames IJsclub HGI 

bijgewerkt op 1 april 2014 door Ivo Ruijter 

rang naam 500 meter positie 1500 meter positie punten 
 1 Lieuwe Mulder 36,31 1 1:52,26 1 73.730 ▲ 

2 Arjan Schreuder 38,25 3 1:52,68 2 75.810 
 3 Tom Kant 38,12 2 1:56,05 3 76.803 ▲ 

4 Gijs Roos 38,64 4 2:00,95 7 78.957 
 5 Swen Faber 39,26 5 1:59,28 4 79.020 ▲ 

6 Marco Schreuder 39,44 7 1:59,73 5 79.350 
 7 John van Dijk 39,39 6 2:00,62 6 79.597 
 8 Annelies van der Ploeg 41,15 8 2:04,30 8 82.583 
 9 Ivo Hilderink 41,23 9 2:09,10 84.263 
 10 Martijn Goedhart 42,77 2:05,88 9 84.730 ▲ 

11 Tim Roos 42,04 10 2:08,83 84.983 
 12 Jan Paul Drost 42,91 2:06,75 10 85.160 
 13 Alex Kuiper 42,79 2:08,45 85.607 
 14 Ivo Ruijter 42,72 2:09,35 85.837 
 15 Marco Roos 43,52 2:09,92 86.827 ▲ 

16 Hayo van der Werf 42,68 2:12,49 86.843 
 17 Levi Tindal 42,75 2:12,40 86.883 
 18 Douwe Daatselaar 43,52 2:11,05 87.203 
 19 Martin de Vries 43,37 2:12,65 87.587 
 20 Mandy Blokzijl 43,17 2:14,96 88.157 
 21 Matz Schutz 43,55 2:14,02 88.223 
 22 Bas Schreuder 43,07 2:15,99 88.400 
 23 Marjan Mager 44,15 2:12,90 88.450 
 24 Tim Wals 43,61 2:14,92 88.583 ▲ 

15 Henriette Goede 44,04 2:14,51 88.877 
 26 Fabian van Altena 44,34 2:13,68 88.900 
 27 Imme Kampen 44,76 2:13,55 89.277 ▲ 

28 Rene Koning 43,66 2:17,65 89.543 
 29 Jeroen Steinvoorte 44,04 2:18,11 90.077 
 30 Amy Jonk 44,50 2:17,69 90.397 
 31 Lisa Roos 44,49 2:18,32 90.597 ▲ 

32 Jacob Louw 44,10 2:20,00 90.767 
 33 Tjerk van der Horst 44,96 2:18,89 91.257 
 34 Robert Vorstman 45,80 2:17,49 91.630 
 35 Klaas Jan Elzinga 45,22 2:20,50 92.053 
 36 Onne Broekzitter 44,23 2:24,26 92.317 
 37 Carlo Kuiper 44,72 2:23,52 92.560 
 38 Michel Janse 44,82 2:23,70 92.720 
 39 Frans Nico van den Bout 46,41 2:20,74 93.323 
 40 Liesbeth Hekman 45,75 2:24,01 93.753 
 41 Rob Tindal 47,48 2:20,61 94.350 
 42 Egbert Mulder 46,98 2:22,82 94.587 
 43 Tom Goede 47,57 2:22,19 94.967 
 44 Arne Vink 46,53 2:25,67 95.087 
 45 Rinus Overheul 47,21 2:24,01 95.213 
 46 Pieter Majoor 48,36 2:20,96 95.347 
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47 Evelien Mager 46,52 2:26,65 95.403 ▲ 
48 Milou de Bueger 46,04 2:28,24 95.453 

 49 Rene Segers 46,76 2:26,23 95.503 
 50 Sybille Mulder 47,40 2:24,51 95.570 ▲ 

51 Bert Molenaar 47,17 2:26,21 95.907 
 52 Bart Goede 47,19 2:26,52 96.030 
 53 Peter Luiten 47,97 2:24,18 96.030 
 54 Ellen Krop 44,12 2:35,87 96.077 
 55 Marja Roos 47,59 2:26,15 96.307 
 56 Bart van den Brink 46,58 2:29,32 96.353 
 57 Daphne Faber 47,13 2:28,69 96.693 
 58 Harm Kuiper 48,62 2:25,04 96.967 
 59 Saskia Wolzak 47,54 2:29,38 97.333 
 60 Martijn op de Weegh 46,35 2:33,27 97.440 
 61 Berend Blokzijl 48,44 2:28,07 97.797 
 62 Werner Rem 48,07 2:29,79 98.000 ▲ 

63 Jeffrey Pommerel 47,35 2:32,41 98.153 
 64 Joost van der Wal 47,40 2:32,50 98.233 
 65 Jelle Attema 49,18 2:27,91 98.483 
 66 Henk Schaap 48,40 2:31,40 98.867 
 67 Ants Tilma 49,99 2:27,03 99.000 
 68 Andries de Weerd 49,34 2:29,71 99.243 
 69 Nina Vink 48,88 2:31,16 99.267 
 70 Ruud Steinvoorte 49,43 2:29,83 99.373 
 71 Daan van Baarsen 47,05 2:37,44 99.530 
 72 Olaf Divendal 48,70 2:33,04 99.713 
 77 Lisanne Luiten 49,48 2:30,77 99.737 
 73 Alice Botella 47,54 2:36,63 99.750 
 74 Titus Wesseling 48,06 2:36,61 100.263 
 75 Joost Helderop 49,88 2:31,17 100.270 
 76 Rosa Vermeulen 49,10 2:33,64 100.313 
 78 Bertus van der Horst 50,89 2:28,98 100.550 
 79 Roderick Taanman 47,99 2:38,46 100.810 
 80 Bob Vink 50,24 2:32,70 101.140 
 81 Frank Peter Wals 50,58 2:34,03 101.923 
 82 Jan Horstman 49,79 2:36,67 102.013 
 83 Sander Schot 49,67 2:37,20 102.070 
 84 Nico Hettinga 52,30 2:30,69 102.530 
 85 Jeroen van den Brink 51,03 2:35,23 102.773 
 86 Joeri Lambert 49,09 2:42,13 103.133 
 87 Rene van der Wateren 51,20 2:36,04 103.213 
 88 Berry van Zoelen 50,54 2:38,22 103.280 
 89 Frans Faber 49,22 2:42,34 103.333 
 90 Daan Kea 49,86 2:40,80 103.460 
 91 Lisette Segers 49,59 2:41,68 103.483 
 92 Stefan van Amesfoort 50,25 2:40,66 103.803 
 93 Arie Blijleven 53,51 2:32,20 104.243 
 94 Mila van der Werf 50,49 2:41,32 104.263 
 95 Annoeska van Zoelen 51,40 2:39,03 104.410 
 96 Anoek Steinvoorte 49,94 2:45,30 105.040 
 97 Merel Wals 54,39 2:33,24 105.470 
 98 Anky Faber 53,03 2:37,41 105.500 ▲ 

99 Just Martens 49,53 2:48,19 105.593 
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100 Esther Bekebrede 52,72 2:40,29 106.150 
 101 Ivonne Segers 50,79 2:46,12 106.163 
 102 Karin Goedemoed 52,50 2:41,42 106.307 
 103 Marjolijn Wolthuis 52,08 2:43,37 106.537 
 104 Astrid Kraay 51,67 2:45,22 106.743 
 105 Michelle Tindal 50,71 2:48,80 106.977 
 106 Jos van der Kleij 53,23 2:42,12 107.270 
 107 Martijn Brandt 50,79 2:50,94 107.770 
 108 Frans Sietses 53,16 2:43,88 107.787 
 109 Giny de Leeuw 53,81 2:44,02 108.483 
 110 Johan Trompen 52,76 2:48,00 108.760 
 111 Vincent Rijpkema 51,03 2:53,31 108.800 
 112 Marije de Lange 51,27 2:52,73 108.847 
 113 Aron Nooter 51,49 2:53,17 109.213 
 114 Cees Louw 51,35 2:54,99 109.680 
 115 Pim Harms 53,59 2:48,54 109.770 
 116 Tanja Mager 53,57 2:49,29 110.000 
 117 Kimberley Tabak 50,33 2:59,56 110.183 
 118 Edwin Goede 55,44 2:46,73 111.017 
 119 Huib Bakker 51,36 2:59,54 111.207 
 120 Luuk Haring 52,83 2:55,31 111.267 
 121 Tom Goede 54,40 2:52,80 112.000 
 122 Joop Kuijpers 54,50 2:52,52 112.007 
 123 Ad Schuffelen 55,39 2:51,37 112.513 
 124 Wendy Faydherbe 54,87 2:56,70 113.770 
 125 Lars Hoeksema 54,66 2:57,57 113.850 
 126 Jos Goedhart 56,37 2:53,89 114.333 
 127 Tom Brons 54,19 3:01,87 114.813 
 128 Gerard Wals 54,30 3:02,62 115.173 
 129 Bauke Stelma 56,34 2:58,40 115.807 
 130 Vreni Luiten 55,48 3:01,49 115.977 
 131 Bart van Ruler 51,49 3:14,19 116.220 
 132 Joop Kuipers 54,60 3:07,40 117.067 
 133 Katinka Trompen 55,79 3:04,34 117.237 
 134 Eduard van Bergen 1:00,61 2:52,90 118.243 
 135 Nico de Boer 57,74 3:02,45 118.557 
 136 Ria Krop 58,89 3:02,41 119.693 
 137 Ruud Maarschall 57,60 3:07,20 120.000 
 138 Liana Verbij 58,90 3:03,31 120.003 
 139 Anja Wals 57,84 3:13,92 122.480 
 140 Edzard Boerma 57,60 3:15,16 122.653 
 141 John Schenk 1:00,18 3:09,01 123.183 
 142 Floor Lelie 59,24 3:15,40 124.373 
 143 Dick Wals 59,15 3:18,61 125.353 
 144 Nienke v.d. Linden 58,37 3:25,17 126.760 
 145 Rob Wolthuis 1:03,70 3:15,64 128.913 
 146 Susanne Wolzak 1:01,32 3:24,14 129.367 
 147 Ronald Vos 1:02,79 3:21,87 130.080 
 148 Nico Gerritsen 1:05,94 3:23,06 133.627 
 149 Reina Schenk 1:04,81 3:28,66 134.363 
 150 Angelique Drost 1:04,50 3:36,70 136.733 
 151 Gerard Wals 1:10,00 3:34,91 141.637 
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Fietsliefhebbers……. 
  
Al decennia wordt er met een groepje op 
maandag- en donderdagavond gefietst. 
Afhankelijk van het weer en de tijd die we 
hebben (vóór de schemering moeten we thuis 
zijn, in het begin starten we om 18.30, later in 
het jaar wordt dat 19.00 uur) wordt er 1½  tot 2 
uur gereden richting Oosthuizen of 
Alkmaardermeer. (40-max. 60 km) afhankelijk 
van weer en andere gevoelens. 
Op zondag 30 maart is de zomertijd in gegaan, 
dus om op maandag 21 april (tweede 
paasdag) weer goed voorbereid een klein 
rondje IJsselmeer te kunnen rijden, is er 
vanaf maandag 31 maart weer gefietst. 
  
Elke maandag en donderdag om 18.30 uur 
vanaf het Raadhuisplein (later in het jaar 19.00 
uur) 
  
Kom ook en maak het meeeeeee……..!!!!!!!!!!!!!  
Ik zeg DOEN. 
  

 
 

Als je op de hoogte gehouden wilt worden of 
meer wilt weten, stuur een email naar: 
hw@worldwisemarine.com 
 
Enkele regels 
 
-  gezelligheid staat voorop 
-  vrienden, buren, collega’s en familie zijn ook 
welkom 
-  HGI draagt geen enkele verantwoording 
-  het is geen officiële training 
-  helm verplicht 
- in de bebouwde kom en bij geparkeerde 
auto’s wordt er rustig gereden 
- route moet van te voren bepaald worden (dit 
is meestal afhankelijk van windrichting en 
ander omgevingsfactoren) 
-  er moet een wegkapitein zijn 
- als de groep uit elkaar valt zal er altijd 
gewacht worden (tenzij na goed overleg apart 
doorgereden wordt) 
- banden en fiets moeten in goede staat zijn, 
zodat er geen ongelukken ontstaan en we 
onderweg geen onnodige lekke banden krijgen 
-  stoplichten moeten gerespecteerd worden 
-  kosten 0 euro, goed humeur verplicht 
  
 
Met vriendelijke fietsgroet, 
 
Haijo van der Werf - tel.  06 - 53 657 410 
 
 

 

Collecte? 
 
Ik ben met mijn schaatsmaat een keer naar de 
‘Coolste baan van Nederland’. We mogen het 
ijs nog niet op, dus heb ik mijn tas met mijn 
zichtbare Viking I schaatsen uit ongeveer 1980 
even neergezet om een fotootje te maken van 
de ‘ambiance’. Dan komt er een ‘oud mannetje’ 
langs lopen. Zegt het oude mannetje met een 
zichtbaar ‘vervelend vingertje’: “Moeten we 
vandaag collecteren voor je?” Leuk hoor!  
 
Bauke 
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Buitenstaander 
 
Alweer kruip ik in de pen (in dit geval mijn 
gammele laptop) om u kond te doen van weer 
een mooi moment in de rijke historie van Hard 
Gaat Ie. 
Het lag al een tijdje te smeulen op de 
bestuurstafel: de traditionele afsluiting van het 
schaatsseizoen. Meestal met een bbq onder 
gure omstandigheden (harde wind, kou vanaf  
de grond (alsof het baantje zich alweer 
opmaakte voor een strenge winter) en een 
loeiende gaskachel). Het roer moest maar 
eens om, vond men. Hoe kon het anders ? 
Wat hadden we nodig, wie nodigen we dan uit 
en wat gaat er dan gebeuren ? 
U weet van uw trouwe ‘buitenstaander’ dat hij 
niet snel uit de school klapt over 
bestuursgeheimen, maar dit ligt letterlijk op 
straat. Een illuster lid van ons cluppie praat al 
jaren over een ‘mystiek’ smeltfeest in de 
kleedkamer, eind maart. Gezamenlijk 
verkleden, oude resten (vergeten blikken 
erwtensoep en pakken (nauwelijks meer 
houdbare) chocomelk) opmaken, dansende 
leden in Speedo-broekje en liederlijke 
aanhang. Een after-party opgedist als ware het 
een bacchanaal. 
Wat is er, als bestuur, mooier dan de leden te 
volgen ? Dus werd een Smeltfeest uitgezet. 

Eind maart, als afsluiting van het 
schaatsseizoen. Blokken hout gezaagd, 
stamppotbuffetten besteld, glühwein 
ingeslagen, plastic bordjes (slappe hap) van 
stal gehaald, prijzen en bloemen aangemaakt, 
familie de Bueger in staat van paraatheid 
gebracht, uitnodigingen verstuurd en financiën 
in orde gemaakt. 
Metal Plaza aan het Zuideinde 41 kon 
beginnen. Op een schitterende zaterdag had 
HGI zijn eigen Smeltfeest. Bizar (in vergelijking 
met voorgaande seizoensafsluitingen). Geen 
kou, geen kachels, geen wind; slechts kopjes 
soep (als appetizers ingezet), een royaal buffet 
en veel drank deden de rest. De prijsuitreiking 
was een eclatant succes en vooral de 
aanstormende jeugd werd in het zonnetje 
gezet. Het bleef, zoals altijd, nog lang onrustig 
aan het beroemdste weiland van Landsmeer. 
Als buitenstaander verbaasde ik mij wederom. 
Zoveel enthousiasme over schaatsen, terwijl 
het kwik naar de 20 graden streefde. Ik zal het 
nooit in mijn vingers krijgen, maar begin wel 
steeds beter te beseffen wat voor uniek stukje 
clubliefde telkenmale opstijgt vanuit die groene 
keet in het Ilperveld. 
 
Jeroen Samwel 

 
 
 
 

Schaatskleding HGI 
 
Nog uit voorraad te koop: 
HGI schaatsjacks (groot) maten  XL, XXL en XXXL   €. 50.= 
HGI schaatsbroeken (klein) maten 128, 140, 152, 164 en 176   uitverkocht 
HGI schaatsbroeken (groot) maten M, L, XL en XXL,     €.45.=  
HGI schaatsmarathon- en wedstrijdpakken maten S; M en L (beperkt) € 70,= /  €. 80,= 
Verder is er nog een voorraad aan HGI rugtassen, kosten  € 15,=  
Ook zijn er nog kleine blauwe HGI fleece mutsen en bandana’s te koop voor € 5,=  
 

Voor info: Jelle Attema: 020-4824187 
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Clubkampioenschappen Hard Gaat Ie en Centrum Oostzaan 
 
Bij wat minder stabiel weer, een bui en voor de 
rest  droog, echter ook  een krachtige wind, 
zachte ijsvloer, maar voor bijna iedereen gelijke 
omstandigheden op zondagmorgen 23 maart 
2014 sneuvelden er toch nog een paar 
Persoonlijke Records. De sfeer was goed en de 
wedstrijd  verliep prima. Het aantal HGI- 
deelnemers bedroeg  44. Bij de dames had 
Imme Kampen (winnares verleden jaar) zich 
ziek afgemeld en ging de strijd nu tussen Sybille 
Mulder en Evelien Mager, waarbij  Sybille op 
beide afstanden 500/1500m net iets sneller was 
dan Evelien. De tijden van Sybille:  500m in 

49.72 en 1500m in 2.39.17. De tijden van 
Evelien: 50.84 en 2.41.42. Sybille is algemeen 
clubkampioen bij de dames. 
Bij de heren ging het tussen  de kampioen van 
verleden jaar Swen Faber (ook eerder kampioen 
geweest) en de "coming" man Tom Kant (vorig 
jaar 2e). Tom was  nu op beide afstanden 
500/1500m iets sneller dan Swen. In 
rechtstreekse duels op de 500m: Tom in 40.36 
en Swen in 41.35. Op de 1500m Tom in 2.06.08 
en Swen in 2.11.88. Tom is algemeen 
clubkampioen bij de heren.   

 
Uitslagen: 
Meisje Pupillen D: 1. Emma Fransen 
Jongens Pupillen F: 1. Tom Meijers 
Meisjes Pupillen C: 1. Laura Stroo 
   2. Anouk Wals 
Jongens Pupillen C:  1. Seb Wals 
Meisjes Pupillen B:  1. Leila Meijer 
   2. Melissa Visser 
   3. Fu Verburg 
Jongens Pupillen B:  1. Quinten Heerma 
 2. Luuk Drost 
 3. Freek Drost 
 4. Kamiel Beunk 
 5. Ids Hartman 
Meisjes Pupillen A:  1. Emma Kant 
Jongens Pupillen A: 1. Pieter Tuin 
   2. Joram Vahl 
Meisjes Junioren C:  1. Zoé  Paardekooper 
Jongens Junioren C:  1. Tim Wals 
   2. Simon Rem 
   3. Rinus Drost 
   4.Jochem v.d. Broek 
Meisjes Junioren B:  1. Dewi Paardekooper 

Jongens Junioren B:  1. Tom Kant 
   2. Tim van der Kuijl 
Dames Junioren A:  1. Joyce Faber 
Dames (Neo) Senioren: 1. Sybille Mulder 
   2. Steffi Faber 
Heren (Neo) Senioren: 1. Swen Faber 
   2. Martijn Goedhart 
   3. Tim Roos (met val)  
Dames Masters:  1. Evelien Mager 
   2.Anky Faber 
   3. Ria Krop 
   4. Marja Roos (met val) 
Heren Masters:   1. John van Dijk 
   2. Marco Roos 
   3. Jan Paul Drost 
   4. Werner Rem 
   5. Andries de Weerd 
   6. Ron Fontijn 
   7. Bart Goede 
   8. Frans Faber  
   9. Jos Goedhart 
   10. Ron van den Broek. 

 
 
 
Beide Clubkampioenen van harte gefeliciteerd 
en alle HGI rijd(st)ers met de behaalde 
resultaten. De juryleden bedankt, zij (de 
kampioenen, de trainers en de  baanverzorgers) 

kregen een pakket van sponsor Hegron 
Cosmetics haar- en huidverzorging. De 
prijsuitreiking vond plaats tijdens het 
"Smeltfeest" op zaterdag 29 maart 2014.  
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Schaatsavond in Hoorn 
(aangeboden door RoosRoos Uitgevers B.V. Landsmeer, bekend om hun product "Loon Salarissoftware") 
 
Na  de succesvolle wedstrijdavond in november 
2013, werden op zaterdag 15 maart 2014 van 
20.00 tot 23.00 uur, door de Evenementen-
commissie van Hard Gaat Ie, in samenwerking 
met IJsclub Centrum "Teamwedstrijden bestemd 
voor de wedstrijd- en recreatierijders" 
georganiseerd. 
Twaalf teams, bestaande uit 4 rijd(st)ers, gingen 
met elkaar de strijd aan op de onderdelen:  
1) Engelse mijl tegen de richting in, 
2) Ploegachtervolging aan een flexibele stok, 
3) Start&Remtest, stilstand binnen 5 meter, en  
4) Romeinse 500m met twee trekschaatsers 
gekoppeld d.m.v. een leidsel met de menner/ 
menster.  
 
De indeling van het  team was op ongeveer 
gelijke sterkte ingedeeld, bestaande uit  een  
goede rijder (A), een  iets minder goede rijder 
(B), een Junior (C) rijder en een Dame of 
Recreatierijder (D). Er werd gestreden om de 
Jelle Attema Wisselbokaal en voor de eerste 
drie teams lagen er gouden, zilveren en bronzen 
medailles klaar. Het ging er allemaal fanatiek / 
spannend, maar ook sportief aan toe.  

De juryleden/klokkers hadden handenvol werk 
en Ivo voerde de cijfertjes in, waarop de 
computer zijn berekening deed. De  regels 
waren duidelijk gesteld, hierbij  een pluim voor 
de organisatie.  
 
Uitslag na miniem onderling verschil:  
1) Team Peereboom (Karin Peereboom, Kai van 
Vlaanderen, Rene van Meerveld, Jos Goedhart)   
2) Team Mulder (Sybille Mulder, Simon Rem, 
Joram Vahl, Ids Hartman)  
3) Team Van Dijk (John van Dijk, Ron Fontijn, 
Ayra Goede, Corinne Jong) 
 
Hierna volgde nog een gezellig uurtje in de 
kantine van "De Westfries", waar ook de 
prijsuitreiking plaats vond. Aan de eerste drie 
geëindigde teams werden de medailles 
uitgereikt en de Jelle Attema Wisselbokaal  
kwam  voor een jaar in bezit van  het 
Oostzaanse bestuursteam, uitgereikt aan 
captain  Karin Peereboom.  De winnaars 
gefeliciteerd. Iedere deelnemer/ster bedankt 
alsmede ook de juryleden, de ijsmeesters en 
natuurlijk sponsor Loon Salarissofware. 

 
 

 
 

Fietskleding HGI 
 
Er is nog een beperkt aantal beschikbaar: 
 
Wielershirt (dames en heren)  korte mouw, korte rits   € 35,=,  met lange rits  € 40,= 
Wielerjack (aansluitend model)       € 45.= 
Wielerjack Windtec        € 60,= 
Bodywarmer Windtec     zonder mouwen    € 50,= 
Wielerbroek (dames en heren)  kort met strong zeem  € 45,=  met 3/4 lengte € 50,= 
Wieler(winterbroek, lang, voorgevormd model, zonder zeem, Super Thermo   € 55,=  
Been- en armstukken respectievelijk      € 25,= en € 20,=  
 

Voor info: Jelle Attema: 020-4824187 
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Zomertrainingen 2014 
 
Het zomerprogramma is dit jaar weer goed 
gevuld. Nieuw dit jaar is een damesfietsgroep 
op de donderdag avond onder begeleiding van 
Anky Faber. Het programma bestaat uit 
skeeleren en fietsen. Opgave is gewenst, voor 
de dinsdag- (skeeleren) en vrijdagavond 

(jeugdfietsen) bij wedstrijden@hardgaatie.nl en 
voor de damesploeg van donderdag bij 
anky@roosroos.nl. De training is voor alle HGI 
licentiehouders kosteloos, dat is al in het 
trainingsgeld inbegrepen. 

 

Donderdag: fietsen voor dames 
Op donderdag 10 april start er een nieuwe 
fietsgroep speciaal voor meisjes en dames. 
Deelnemers dienen zich aan te melden bij 
Anky Faber (anky@roosroos.nl). De groep 
vertrekt om 18:30 uur vanaf het Raadhuisplein 
en staat onder leiding van Anky Faber. 
Om deel te kunnen nemen aan de training 
moet je in ieder geval de inrijsnelheid (20/25 
km/u) kunnen volgen. Na het inrijden wordt de 
groep meestal verdeeld in kleinere groepjes 
met daarin vrouwen van ongeveer gelijk 
niveau. Ook zijn er individuele opdrachten. Zo 
kan iedereen op haar eigen niveau trainen. 
In de loop van het jaar komen diverse 
trainingsvormen en aan bod: verschillende 
vormen van intervaltraining, sprinttraining, 
heuveltraining etc. Daarnaast is er aandacht 
voor technische zaken (rijden van bochten, 
waaierrijden, traptechniek). 
 
 

Vereisten: 
 
Om mee te kunnen trainen moet je in ieder 
geval in het bezit zijn van een racefiets en een 
helm. Zorg dat je fiets in orde is en neem 
tijdens de training een reservebandje en een 
pompje mee. Omdat sommige 
trainingsopdrachten op tijd gaan is het handig 
als je een fietscomputer of (sport)horloge met 
een secondewijzer (op je fiets) hebt. Woon je 
op enige afstand van Landsmeer zorg dan 
(zeker in voor- en naseizoen) voor lampjes op 
je fiets. Wil je de groep kunnen volgen is het 
zaak dat je al regelmatig gefietst hebt. De 
ervaring leert dat je toch wel twee keer in de 
week moet fietsen om goed mee te kunnen 
trainen. 
Deelname is voor eigen risico! 
Aanmelden en informatie: anky@roosroos.nl 
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Dinsdag: skeeleren 
De dinsdag skeelertraining begint op dinsdag 6 
mei. De eerste twee groepen (jeugdschaatsers 
en pupillen) verzamelen om 18:45 uur bij AC 
Waterland in het sportpark, waarna om uiterlijk 
19:00 uur naar het Twiske geskeelerd wordt. 
Om 19:45 uur verzamelen de twee andere 
groepen (junioren en (neo-)senioren/masters) 
ook vanuit de kleedkamers van AC Waterland. 
Deze groepen vertrekken uiterlijk 20:00 uur 
richting het Twiske. Er zijn 4 groepen: 

 De eerste groep is voor 
jeugdschaatsers, zij trainen onder 
leiding van Marjolijn Wolthuis. Deze 
training is vooral gericht op het leren 
skeeleren en verbeteren van de 
schaatsbeweging. Alle soorten 
(inline)skates volstaan hiervoor maar 
geen rollerskates o.i.d. 

 De tweede groep is voor pupillen en 
trainen onder leiding van Jan Paul 
Drost. De deelnemers dienen hiervoor 
wel over echte "inlineskates" te 
beschikken, stuntskates met 
hockeyschoenen voldoen hier niet. 

 De derde is voor de junioren staat 
onder leiding van Jan Paul Drost. De 
training voor deze groep begint om 
20:00. Ook voor deze training dien je 
over echte "inlineskates" te 
beschikken. 

 De vierde groep staat onder leiding 
van Swen Faber. De training voor 
deze groep begint om 20:00 en is 
bedoeld voor de senioren en masters. 
Ook voor deze training dien je over 
echte "inlineskates" te beschikken. 

Bij slecht weer (regen) wordt het skeeleren 
vervangen door een looptraining. Neem bij 
elke training óók je hardloopschoenen mee. 
Mocht het weer dan te slecht blijken te zijn om 
te skeeleren wordt er gewoon een looptraining 
gegeven.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan 
Paul Drost: jp.drost@hardgaatie.nl, tel. 020-
4821863. 
 
 

 

Vrijdag: fietsen voor jeugd 
Op vrijdag 9 mei starten we weer met het 
jeugdfietsen. We verzamelen om 19:00 uur op 
het Raadhuisplein. Het doel is om door middel 
van het fietsen een beter conditie te krijgen. 
We rijden in twee groepen, een voor de jonge 
jeugd (pupillen) en een voor de wat 
oudere/ervaren jeugd (junioren). De 
begeleiding in handen van Marjolijn Wolthuis, 
Jos Goedhart, Jan Paul Drost en Martijn 
Goedhart. 
De pupillengroep rijdt meestal niet veel langer 
dan 20-25 km per avond. De tweede groep zal 
afstanden van 30 tot 40 km per avond rijden. 
We fietsen ongeveer een à anderhalf uur met 
het principe samen uit is ook weer samen 
thuis. Tijdens deze avonden zal er aandacht 
worden besteed aan fietsbeheersing en een 
aantal aspecten van het fietsen met groepen 
op de weg, zoals: 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. 
Deelname is voor eigen risico! 
Contactadressen: jos.goedhart@xs4all.nl,  en  
marjolijn.wolthuis@zonnet.nl 
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Uitslagen 
 
HGI KAMPIOENSCHAPPEN LANGEBAAN 2013-2014 
bijgewerkt op 30 maart 2014 
 
Finale interclub (HGI en HCA en YNG), Amsterdam, 30 november 2013 
Teampunten na 3 onderdelen: 
Plaats Club    Puntentotaal Aantal deelnemers Eindstand 
1 IJsclub Nooitgedacht  93   15  6,20 
2 IJsclub Hard Gaat Ie  78   13  6,00 
3 Schaatstrainingsgroep Waterland 37   7  5,29 
4 De Amstelbocht Ouderkerk a/d Amstel 56   14  4,00 
Dames 
Plaats Deelnemer  Categorie 500m  1000m  Totaal  Achter 
1 Zoe Paardekooper  DC1  52.04  1:46.42  105.250 
Heren 
Plaats Deelnemer  Categorie 500m  1000m  Totaal  Achter 
5 Jochem v/d Broek  HC2  52.19 (pr)  1:53.82 (pr) 109.100  12.360 
6 Simon Rem  HC1  54.33 (pr)  1:53.48  111.070  14.330 
Dames 
Plaats Deelnemer  Categorie 500m  1500m  Totaal  Achter 
1 Imme Kampen  DSB  47.57  2:18.39  93.700  
4 Sybille Mulder  DN1  49.95  2:32.59  100.813  7.113 
5 Evelien Mager  D40  50.93  2:32.94 (pr) 101.910  8.210 
9 Anky Faber  D50  55.20  2:46.11  110.570  16.870 
11 Dewi Paardekooper  DB1  54.65  2:49.55  111.166  17.466 
Heren 
Plaats Deelnemer  Categorie 500m  1500m  Totaal  Achter 
1 Swen Faber  HN4  41.66  2:06.15  83.710  
7 Martijn Goedhart  HSA  44.03  2:08.64  86.910  3.200 
12 Marco Roos  H50  45.37  2:18.56  91.556  7.846 
19 Werner Rem  H50  49.03  2:35.14  100.743  17.033 
22 Kai Feberwee  HB1  50.39  2:36.04 (pr) 102.403  18.693 
 
 
HGI EINDLASSEMENTEN MARATHON 2013-2014 
bijgewerkt op 30 maart 2014 
 
Naam   Categorie Plaats  Punten  Wedstrijd 
Lisa Roos  dames 1  9e  50.2  baancompetitie Amsterdam 
Anky Faber  dames 1  11e  38  baancompetitie Amsterdam 
Sybille Mulder  dames 2  8e  66.3  baancompetitie Amsterdam 
Ria Krop   dames 2  15e  22  baancompetitie Amsterdam 
Dewi Paardekooper  dames 2  24e  7  baancompetitie Amsterdam 
Robert Vorstman  heren C2  35e  2  baancompetitie Amsterdam 
Peter Groot  heren M1  17e  16  baancompetitie Amsterdam 
Hayo van der Werf  heren M1  18e  15  baancompetitie Amsterdam 
Wim van Leest  heren M1  19e  14  baancompetitie Amsterdam 
John van Dijk  heren M1  22e  10  baancompetitie Amsterdam 
Werner Rem  heren M2  34e  45  baancompetitie Amsterdam 
Jan Paul Drost  heren M2  40e  26  baancompetitie Amsterdam 
Andries de Weerd  heren M2  58e  2  baancompetitie Amsterdam 
Rene van de Wateren heren M3  4e  177  baancompetitie Amsterdam 
Arie Blijleven  heren M3  8e  147  baancompetitie Amsterdam 
Peter Luiten  heren M3  14e  127  baancompetitie Amsterdam 
Ron Fontijn  heren M3  24e  76  baancompetitie Amsterdam 
Rene Koning  heren M3  37e  31  baancompetitie Amsterdam 
Joost Helderop  heren M3  39e  29  baancompetitie Amsterdam 
Emma Kant  meisjes pupillen 2e  123  jeugdmarathon Amsterdam 
Hayo van der Werf  masters  27e  66  6-banentoernooi 
John van Dijk  masters  37e  45  6-banentoernooi 
Martin de Vries  masters  n.v.t.  0  6-banentoernooi 
Swen Faber  eerste divisie 9e  107  KPN Marathon Cup, algemeen kls. 
Swen Faber  eerste divisie 8e  145.1  KPN Marathon Cup, jongeren kls. 
Hayo van der Werf  masters  3e  18  FlevObokaal 
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HGI KAMPIOENSCHAPPEN MARATHON 2013-2014 
bijgewerkt op 30 maart 2014 
 
Amsterdamsche IJsclub Bokaal, Amsterdam, 19 januari 2014 
Naam   Categorie  Plaats Ronden  Rondesnelheid 
Emma Kant  meisjes pupillen A  2e onbekend  n.v.t. 
Zoe Paardekoper  meisjes junioren C1  2e onbekend  n.v.t. 
 
Nederlands Kampioenschap, Hoorn, 22 februari 2014 
Naam   Categorie  Plaats Ronden  Rondesnelheid 
Emma Kant  meisjes pupillen A  14e 7  n.v.t. 
 
 
HGI KAMPIOENSCHAPPEN LANGEBAAN 2013-2014 
bijgewerkt op 30 maart 2014 
 
Amsterdamsche IJsclub Bokaal 2014 (Amsterdam) 
Datum: 19 januari 2014 
Naam  Categorie 300 m  500 m marathon Totaal Einduitslag in Cat. 
Emma Kant DPA  30.08  47.61 2e plaats  77.690  3 
Zoe Paardekoper DC1  32.32  51.74 2e plaats  84.060  6 
 
Gewestelijk Kampioenschap Langebaan Neo, Senioren en Masters 2013-2014 (Amsterdam) 
Datum: 19 januari 2014 
Naam  Categorie 500 m  1500 m  3000 m Totaal Einduitslag in Cat. 
Martijn Goedhart HSA  44.75  2:10.25   88.166  n.v.t. 
Marja Roos D50  50.08  2:32.56  5:15.41 153.501  4 
Anky Faber D50  53.70  2:44.50  5:38.84 165.006  7 
 
Eindstand Portengen Wisselbokaal 2013-2014 (Amsterdam) 
Na 5 voorronden wordt een tussenklassement opgemaakt voor rijders die minimaal 3 keer hebben meegedaan. 
Het tussenklassement wordt bepaald door de punten op te tellen van: 
- de 3 hoogste scores op de 100 meter; 
- de 3 hoogste scores op de 500 meter; 
- de 3 hoogste scores op de 300/700 meter. 
Bijna al onze rijders hebben de finalewedstrijd  gehaald, alleen Fu Verburg niet. 
 
Naam   Categorie Totaal  Positie 
Leila Meijer  DPB  556  2e 
Laura Stroo  DPC  385  7e 
Emma Fransen  DPD  347  8e 
Marije Seegers  DPC  336  9e 
Fu Verburg  DPB  212  14e 
Quinten Heerma  HPB  585  2e 
Freek Drost  HPB  262  16e 
Luuk Drost  HPB  234  20e 
Kamiel Beunk  HPB  232  21e 
 
Eindstand Andantino Bokaal 2013-2014 (Amsterdam) 
Na 5 voorronden wordt een tussenklassement opgemaakt voor rijders die minimaal 3 keer hebben meegedaan. 
Het tussenklassement wordt bepaald door de punten op te tellen van: 
- de 2 hoogste scores op de 500 meter; 
- de 3 hoogste scores op de 1000/1500/3000 meter. 
Bijna al onze rijders hebben de finale wedstrijd niet gehaald, alleen Martijn Goedhart wel. 
 
Naam   Categorie Totaal  Einduitslag 
Lisa Roos  DN3  72  35 
Anky Faber  D50  65  36 
Martijn Goedhart  HSA  336  6 
Ron Fontijn  H55  40  30 
Martin Heerma  H40  85  40 
Marco Roos  H50  73  44 
Max Kant   HC2  61  48 
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HGI KAMPIOENSCHAPPEN LANGEBAAN 2013-2014 
bijgewerkt op 30 maart 2014 
 
Hogerop Woman Cup 2014 (Amsterdam) 
Datum: 8 februari 2014 
Naam  Categorie 500 m 500 m  1000 m  Totaal  Einduitslag 
Lisa Roos DN3  45.62   1:33.71  92.475  1 
Anky Faber D50  54.25   1:50.11 (pr) 109.305  21 
Joyce Faber DA2  56.49 56.96    113.450  1 
 
NSK Allround 2014 (Enschede) 
Datum: 15 en 16 maart 2014 
Naam  Cat. 500 m 3000 m  1500 m  5000 m  Totaal Einduitslag 
Swen Faber HN4 39.84 4:14.65 (pr) 1:59.28 (pr) 7:10.10 (pr) 165.051 5 
 
Kampioenschap van Amsterdam 2013-2014: Pupillen 
Datum: 22 maart 2014 
Naam  Categorie 100 m  100 m  300 m 300 m Totaal Einduitslag 
Emma Fransen DPD  14.34 (pr)  14.31 (pr)  38.50 39.30 51.646  2 
Naam  Categorie 100 m  100 m  300 m 300 m Totaal Einduitslag 
Laura Stroo DPC  14.34  13.80 (pr)  38.25 39.58 54.083  6 
Marije Seegers DPC  14.51  14.71  40.69 39.87 56.073  7 
Naam  Categorie 100 m  100 m  300 m 300 m Totaal Einduitslag 
Seb Wals  HPC  13.11 (pr)  13.25  34.03 34.62 49.243  2 
Naam  Categorie 100 m  500 m  300 m  Totaal Einduitslag 
Leila Meijer DPB  12.94 (pr)  53.47  33.75  34.884  2 
Melissa Visser DPB  14.37 (pr)  1:06.21 (pr) 41.39  41.408  11 
Fu Verburg DPB  14.42 (pr)  1:10.20  42.44  42.606  12 
Naam  Categorie 100 m  500 m  300 m  Totaal Einduitslag 
Quinten Heerma HPB  12.68  53.20  33.82  34.593  5 
Naam  Categorie 100 m  500 m  300 m  Totaal Einduitslag 
Emma Kant DPA  12.24 (pr)  47.36  30.41  31.848  2 
 
Kampioenschap van Amsterdam 2013-2014: Junioren 
Datum: 22 maart 2014 
Naam  Categorie 500 m  1500 m  Totaal  Einduitslag in Cat. 
Tim Wals  HC1  43.61 (pr)  2:16.92  89.250  5 
Dewi Paardekoper DB1  52.02  2:45.01  107.023  8 
Tom Kant  HB2  39.16  2:00.24  79.240  1 
 
Kampioenschap van Amsterdam 2013-2014: Senioren en Masters 
Datum: 22 maart 2014 
Naam  Categorie 500 m  1500 m  Totaal  Einduitslag in Cat. 
Lisa Roos DN3  45.26  2:17.94  92.310  3 
Tim Roos  HN4  43.35  2:14.30  88.116  5 
Imme Kampen DSB  46.35  niet gestart 46.350  n.v.t. 
Martijn Goedhart HSA  45.65  2:11.51  89.486  8 
Evelien Mager D40  49.85  2:30.83  100.126  4 
Martin Heerma H40  41.82  2:07.88  84.446  1 
Marja Roos D50  50.57  2:37.49  103.066  2 
Anky Faber D50  53.60  2:42.30  107.700  3 
Marco Roos H50  44.87  2:17.31  90.640  2 
 
 
HGI EVENEMENTEN 2013-2014 
bijgewerkt op 30 maart 2014 
 
Team met onder andere    Uitslag Ronden Wedstrijd Datum 
● Jan Paul Drost, Arjan Schreuder, Robert Vorstman 4e 143 4x1,5 uur A’dam 2-3-2014 
● Marco Roos, Lisa Roos, Tim Roos, Marja Roos  6e 105 4x1,5 uur A’dam 2-3-2014 
● Swen Faber, Steffi Faber, Frans Faber, Anky Faber 17e 94 4x1,5 uur A’dam 2-3-2014 
● Werner Rem, Simon Rem, Rinus Drost  25e 88 4x1,5 uur A’dam 2-3-2014 
 
 
 
HGI NATUURIJSWEDSTRIJDEN 2013-2014 
Naam  Plaats Afstand Wedstrijd van 2014 Plaatsnaam, datum Snelheid, duur 
Swen Faber 59e 100 km KPN O.N.K.   Weissensee, 28-1-2014 37,5 km/u, 2:40:00 
Swen Faber 58e 100 km Aart Koopmans Memorial Weissensee, 29-1-2014 38,7 km/u, 2:35:00 
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HGI SEIZOENSUITSLAGEN LANGEBAAN 2013-2014 
bijgewerkt op 30 maart 2014 
totaal aantal persoonlijke records: 135 
 
Naam   Categorie 100 m  300 m  500 m  700 m 
 
Kamiel Beunk  HPB  14.46 (pr)  38.38 (pr)  1:02.01 (pr) 1:34.83 (pr)  
Berend Blokzijl  HME  -  -  52.91 
Jochem van den Broek HC2  12.43 (pr)  31.70 (pr)  50.88 (pr)  1:12.65 (pr) 
John van Dijk  HMA  -  -  39.83 (pr)  - 
Mark van Dijk  HC2  -  -  44.75  - 
Jan Paul Drost  HMA  -  -  46.39  - 
Freek Drost  HPB  14.32 (pr)  36.87 (pr)  1:02.37 (pr) 1:31.95 (pr) 
Luuk Drost  HPB  14.26  37.19 (pr)  1:00.64 (pr) 1:33.67 (pr) 
Rinus Drost  HC2  -  -  49.07 (pr)  - 
Anky Faber  DMC  14.62 (pr)  35.24 (pr)  53.60  - 
Frans Faber  HMC  14.64 (pr)  37.95  57.56  - 
Swen Faber  HN4  -  -  39.47  - 
Kai Feberwee  HB1  -  -  49.22 (pr)  - 
Ron Fontijn  HMD  -  33.57 (pr)  49.57 (pr)  - 
Emma Fransen  DPD  14.31 (pr)  37.73 (pr)  1:01.76 (pr) 1:30.87 (pr) 
Bart Goede  HMD  13.67  32.30  52.72  - 
Jos Goedhart  HMD  15.19  38.47  59.12  1:23.47 
Martijn Goedhart  HSA  11.98  29.18  43.15  - 
Martin Heerma  HMA  11.35  27.42  40.02 (pr)  55.95 (pr) 
Quinten Heerma  HPB  12.54 (pr)  31.60 (pr)  50.87 (pr)  1:13.31 (pr) 
Imme Kampen  DSB  -  -  44.76 (pr)  - 
Emma Kant  DPA  12.24 (pr)  29.80 (pr)  45.56 (pr)  1:03.74 (pr) 
Max Kant   HC2  11.58 (pr)  28.33  42.45 (pr)  - 
Tom Kant   HB2  10.76 (pr)  25.28 (pr)  38.12 (pr)  - 
Rene Koning  HMB  12.50  31.82  49.13  - 
Tim van der Kuijl  HB2  -  -  49.40 (pr)  - 
Peter Luiten  HMD  -  -  53.82  - 
Evelien Mager  DMA  -  -  48.92  1:39.01 (pr) 
Leila Meijer  DPB  13.19 (pr)  32.40 (pr)  52.75 (pr)  1:22.51 (pr) 
Sybille Mulder  DN1  -  31.65 (pr)  47.48  1:08.34 (pr) 
Romee Nicolai  DC2  -  -  54.38  - 
Sjoerd Nicolai  HPB  -  -  36.65  - 
Dewi Paardekooper  DB1  -  33.71 (pr)  50.92  - 
Zoe Paardekooper  DC1  -  32.32 (pr)  50.44 (pr)  1:12.61 (pr) 
Simon Rem  HPA  -  -  52.51 (pr)  - 
Werner Rem  HMC  12.53 (pr)  -  48.07 (pr)  - 
Lisa Roos  DN3  -  -  45.00  - 
Marco Roos  HMC  12.31  29.44  43.55  1:02.58 (pr) 
Marja Roos  DMC  13.39 (pr)  32.20 (pr)  47.59 (pr)  - 
Tim Roos   DMC  -  -  42.17  - 
Marije Seegers  DPC  14.30 (pr)  38.24 (pr)  1:03.78 (pr) 1:37.00 (pr) 
Laura Stroo  DPC  13.80 (pr)  36.74 (pr)  1:01.64 (pr) 1:31.70 (pr) 
Pieter Tuin  HPA  -  31.91 (pr)  50.96 (pr)  1:17.53 (pr) 
Fu Verburg  DPB  14.42 (pr)  39.90 (pr)  1:04.86 (pr) 1:39.56 (pr) 
Anouk Wals  DPC  14.73 (pr)  37.76 (pr)  1:00.30 (pr) - 
Seb Wals   HPC  13.11 (pr)  33.84 (pr)  53.70 (pr)  - 
Tim Wals   HC1  11.61 (pr)  28.82 (pr)  43.61 (pr)  - 
Andries de Weerd  HMD  -  -  50.96  - 
Hayo van der Werf  HME  -  -  -  - 
Mila van der Werf  DA2  -  -  52.51  - 
 
 
Naam   Categorie 1000 m  1500 m  3000 m  5000 m 
 
Kamiel Beunk  HPB  -  -  -  - 
Berend Blokzijl  HME-  -  2:46.21  -  - 
Jochem van den Broek HC2  1:46.10 (pr) 2:59.92 (pr) -  - 
John van Dijk  HMA  -  2:07.70  4:29.84  - 
Mark van Dijk  HC2  1:30.58 (pr) -  -  - 
Jan Paul Drost  HMA  -  2:20.29  -  - 
Freek Drost  HPB  -  -  -  - 
Luuk Drost  HPB  -  -  -  - 
Rinus Drost  HC2  1:40.79 (pr) 2:39.82 (pr) -  - 
Anky Faber  DMC  1:50.11 (pr) 2:40.11  5:38.84 (pr) - 
Frans Faber  HMC  1:57.79  2:47.36  6:25.67 (pr) - 
Swen Faber  HN4  1:19.35  1:59.28 (pr) 4:14.65  7:10.10 (pr) 
Kai Feberwee  HB1  1:43.81 (pr) 2:34.80 (pr) -  - 
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Naam   Categorie 1000 m  1500 m  3000 m  5000 m 
 
Ron Fontijn  HMD  1:44.63 (pr) 2:30.09 (pr) 5:25.78 (pr) - 
Emma Fransen  DPD  -  -  -  - 
Bart Goede  HMD  -  3:03.45  -  - 
Jos Goedhart  HMD  -  3:05.12  -  - 
Martijn Goedhart  HSA  1:23.90  2:05.88 (pr) 4:21.65  8:13.84 
Martin Heerma  HMA  1:19.16 (pr) 2:02.73  4:20.95  7:20.44 
Quinten Heerma  HPB  -  -  -  - 
Imme Kampen  DSB  1:27.42 (pr) 2:15.51  4:40.53  - 
Emma Kant  DPA  1:34.83 (pr) 2:20.98 (pr) -  - 
Max Kant   HC2  1:27.18 (pr) 2:09.08 (pr) -  - 
Tom Kant   HB2  1:14.78 (pr) 1:56.05 (pr) 4:02.10 (pr) - 
Rene Koning  HMB  -  2.38:02  -  - 
Tim van der Kuijl  HB2  1:44.29 (pr) 2.39:06  -  - 
Peter Luiten  HMD  -  2:38.81  -  - 
Evelien Mager  DMA  -  2:26.65 (pr) -  - 
Leila Meijer  DPB  -  -  -  - 
Sybille Mulder  DN1  1:40.60 (pr) 2:24.51 (pr) 5:18.56 (pr) - 
Romee Nicolai  DC2  1:50.26  -  -  - 
Sjoerd Nicolai  HPB  1:05.16  -  -  - 
Dewi Paardekooper  DB1  1:44.80 (pr) 2:43.81  6:02.46 (pr) - 
Zoe Paardekooper  DC1  1:41.24 (pr) 2:41.37 (pr) -  - 
Simon Rem  HPA  1:44.27 (pr) 2:40.55 (pr) -  - 
Werner Rem  HMC  1:40.87 (pr) 2:29.79 (pr) 5:09.04 (pr) - 
Lisa Roos  DN3  1:33.71  2:18.32 (pr) -  - 
Marco Roos  HMC  1:24.47 (pr) 2:10.82  4:39.04  7:58.68 (pr) 
Marja Roos  DMC  1:35.10 (pr) 2:26.80  5:07.65 (pr) - 
Tim Roos   DMC  1:24.25 (pr) 2:13.49  -  - 
Marije Seegers  DPC  -  -  -  - 
Laura Stroo  DPC  -  -  -  - 
Pieter Tuin  HPA  1:44.12 (pr) -  -  - 
Fu Verburg  DPB  -  -  -  - 
Anouk Wals  DPC  -  -  -  - 
Seb Wals   HPC  -  -  -  - 
Tim Wals   HC1  1:33.62 (pr) 2:14.92 (pr) -  - 
Andries de Weerd  HMD  -  2:34.54  -  - 
Hayo van der Werf  HME  -  2:19.56  -  - 
Mila van der Werf  DA2  -  2:40.36 (pr) -  - 

 
 
 
 

Clubpromotiedag
 
Op dinsdag 27 mei van 09.00 tot 15.00 uur 
wordt weer de jaarlijkse Clubpromotiedag voor 
de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de 
basisscholen gehouden. Dat vindt voor onze 
club plaats in de Twiskepolder, waarbij Hard 
Gaat Ie het skeeleren en het crossfietsen 
(ATB’en) weer gaat promoten. Dat is een leuke 
bezigheid, maar we komen nog wel enkele 
instructeurs tekort.  
Als jij het leuk vindt om instructie aan 
basisschoolleerlingen te geven word je van 
harte uitgenodigd om ons te helpen.  
Als je je wilt opgeven of als je er nog informatie 
over wilt hebben, dan kun je contact opnemen 
met Jelle Attema op tel.nr. 020 – 482 4187. 
 
 

 
Alvast bedankt, ook namens de groepen 7 en 
8 van alle basisscholen  
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Wist u dat….. 
 
…… wie nog niet de contributie heeft overgemaakt dat alsnog kan doen zoals beschreven op 

pagina 2 van dit blad? 
 
….. in navolging van Jelle Attema als burgemeester van de ijsclub nu ook zijn dochter Vanita actief 

in de politiek wordt? 
 
….. het weer fietsweer is, en dus gelet moet worden op het dragen van een fietshelm door Bertus 

de Vries? 

….. Loon Salarissoftware  de sponsor is van de schaatsavond in Hoorn? 

….. dat niet altijd de productnaam en logo van Loon Salarissoftware in ons blad werd 
gebruikt, dus dat die naam nu wat vaker vermeld wordt om dat in te halen?  

 
…..  Ivo Ruijter weer veel uitslagen van alle wedstrijden heeft aangeleverd voor dit blad? 
 
…..   het echtpaar de Bueger een standbeeld verdient? 
  
…..   zij namelijk altijd alle feestjes tot een goed begin en einde brengen? 
  
…..   de bloemen altijd van Vita Flora komen? 
  
.....  de vriendin van een prominent HGI-lid er voor zorgt dat die bloemetjes mooi in onze 

clubkleuren  zijn? 
  
…..   zelfs onze voorzitter zich in het zweet werkte om het smeltfeest goed voor te bereiden? 
  
…..  Tom Kant, Junior B, bij het Nederlands Junioren B Kampioenschap Langebaan naar een 2e

plaats schaatste (zilver); bij het Nederlands Kampioenschap Junioren Sprint een 5e plaats 
veroverde en zowel bij de Amsterdamse en Hard Gaat Ie Clubkampioenschappen als eerste 
eindigde en door Hard Gaat Ie in de bloemetjes werd gezet, en ... vers van de pers: Tom is 
gekozen in de selectie van "Jong Oranje" en wij hem daarmee van harte feliciteren en 
veel succes toewensen? 

 
..... Sybille Mulder, Dames Neo Senior,  behalve Algemeen Clubkampioene ook bij de baan 

marathon wedstrijden over 30 rondjes uitstekend presteerde en driemaal als eerste eindigde, 
totaal 8e in het klassement en..daarvoor ook in de bloemetjes werd gezet? 

 
….. Lieuwe Mulder, Senior en broer van Sybille, tijdens de Nederlandse Kampioenschappen 

Sprint een 11e plaats veroverde en ...u raad het al...ook een bloemetje kreeg? 
 
….. Imme Kampen, Dames Senior B, een 3e plaats veroverde bij deelname aan de Nederlandse 

Kampioenschappen Allround, daarbij een eerste plek op de 1500m en bij deelname aan de 
Internationale Sprint Classics in Inzell, kampioen Senior B is geworden....ook om trots op te 
kunnen zijn en aan haar een bloemetje kon worden overhandigd? 
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….. Swen Faber, Neo Senior, behalve 2e te worden op het Clubkampioenschap ook elk weekend 
deelneemt aan de landelijke marathons, ingedeeld bij de Eerste Divisie en regelmatig in de 
voorste gelederen is te vinden, hij als 13e in de eindstand voorkomt, dus...ook aan hem een 
bloemetje kon worden uitgereikt? 

 
….. Martin Heerma Master A, officieus Nederlands Kampioen is geworden op de 700m in 55.95 

sec, maar ook op dezelfde afstand een Amsterdams baanrecord heeft gereden in de tijd van 
58.44, bovendien bij deelname aan het Nederlands Kampioenschap Allround voor Master A 
een 3e plaats behaalde en ook in die klasse Amsterdams Kampioen werd, dus....bloemen? 

 
….. Emma Kant, Dames Pupil A, bij deelname aan het officieuze landelijk Pupillen 

Kampioenschap een 3e plaats behaalde,  bij deelname aan de JaapEdenbaan marathon 
competitie een 2e plaats en bij het Clubkampioenschap een 1e bij de dames Pupillen A waarbij 
ze buiten mededinging ook een 1500m mocht rijden en de snelste tijd bij de Dames Algemeen 
noteerde in 2.36.52 en voor al deze prestaties vermoedelijk zal worden beloond met de keuze 
voor indeling bij een Junioren C selectie groep.....en succes wordt toegewenst? 

 
….. Tim Wals, Junior C, door de Technische Commissie van de Jaap Edenbaan weer is gevraagd  

voor deelname aan de C-groep selectie, daarbij op woensdagavond een extra training krijgt, 
training krijgt Albert Jan Gerritens en Simonette Meijer en wij hem succes  toewensen? 

 
….. tijdens wedstrijden op de Jaap Edenbaan ook de club juryleden moet leveren, anders kunnen 

wedstrijden geen doorgang vinden, Hard Gaat Ie blij is met de juryleden Jelle en Maartje 
Kampen en Ypie Boschma die regelmatig boven in de juryruimte klokken, wij hen daarvoor 
dankbaar zijn, u hen wat zou kunnen ontlasten door u ook als klokker aan te melden bij Jelle? 

 
….. op dinsdag 27 mei van 09.00 tot 15.00 uur de Clubpromotiedag voor de kinderen van de 

groepen 7 en 8 van de basisscholen, weer zal plaats vinden in de Twiskepolder, waarbij Hard 
Gaat Ie het skeeleren en het crossfietsen (ATB’en) weer gaat promoten…en daarvoor nog 
instructeurs zoeken....info bij Jelle 020-4824187 kan worden verkregen? 

 
….. op maandag 19 mei a.s. om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in 

het HGI Clubgebouw? 
 
….. op vrijdag 13 juni om 19.00 uur, tijdens de opening van de Landsmeerse Sportweek, de 

traditionele  Slob&Slootrace, weer gaat plaats vinden op het HGI-terrein aan het Zuideinde en 
omstreeks 20.00 uur zal zijn afgelopen, en daarna om 21.00 uur pas de WK voetbalwedstrijd 
Nederland-Spanje begint? 

 
….. u allen door het Bestuur van Hard Gaat Ie een gezonde/sportieve zomer wordt toegewenst? 
 

 


