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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 1050 stuks 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad  
Bertus de Vries                       � 020-6314123 
 

 

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

 
 

Ereleden: Dick Moes 
  Geert Houwer 
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Van de redactie 

 
Omdat de colofon op de eerste pagina enigszins is aangepast en uitgebreid, en er geen ruimte meer 

is om vanuit de redactie iets te melden, doe ik dat op de tweede pagina van dit nieuwe clubblad. Het 

blad verschijnt iets later dan gebruikelijk (voor degenen die van voor de kerstdagen zitten te wachten), 

maar dat komt omdat het eerste blad wat later verscheen, en er op deze manier iets meer ‘evenwicht’ 

zit in de verschijningsmomenten van het clubblad. Ik had ook nog de hoop dat er eind januari 

misschien al wat natuurijsverslagen zouden zijn. Helaas mocht dat – ondanks de voorspelde 

horrorwinter – niet zo zijn. 

De inbreng van de leden is er niet minder om, dus ik nodig iedereen van harte uit het blad goed door 

te nemen. Er is weer een aantal nieuwe ‘schrijvers’, en ik juich dat alleen maar toe. Hoe meer zielen, 

hoe meer vreugd. Naast ‘nieuwe schrijvers’ zijn er natuurlijk ook weer nieuwe uitslagen. Je zou bijna 

zeggen: “Wat is niet nieuw in dit blad?”  

Ik wens iedereen veel leesplezier, en zie nu al weer uit naar de bijdragen voor het volgende blad. 

 
Bauke Stelma 

 

 
Oud & Nieuw 
 
Het kon natuurlijk niet uitblijven in dit nieuwe clubblad. Na het nieuwe wassen, het nieuwe werken, het 

nieuwe pinnen, het nieuwe rijden, het nieuwe winkelcentrum (nou ja wat is er tegenwoordig niet 

nieuw?), ontkomen we ook bij Hard Gaat Ie natuurlijk ook niet aan het nieuwe schaatsen. Lange tijd is 

geprobeerd het tegen te houden, maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Nu vraag je je als lezer van dit 

“nieuwtje” waarschijnlijk af waarin het oude schaatsen zich onderscheidt van het nieuwe schaatsen? 

Kenmerkend voor het oude schaatsen was behalve het werkijs (niet toevallig dat er nu ook sprake is 

van het nieuwe werken) natuurlijk ook oude schaatsen. Nieuw hieraan is dat niet bedoeld wordt het 

oude schaatsenrijden, maar de oude schaatsen zelf. Ikzelf bijvoorbeeld rijd nog steeds op Viking I 

Noren, waarschijnlijk één van de laatste in omloop. De oude omloop dan wel te verstaan, want met 

nieuwe schaatsen is er natuurlijk niemand meer die omloopt. Omdat alles wat oud was nu nieuw is, 

heb ik ineens van oude schaatsen nieuwe schaatsen. Zelfs de klapschaats schijnt eraan te gaan 

geloven, want er zijn al plannen om ook het nieuwe klappen in te voeren. Vervelend genoeg willen 

sommigen daarvan dan weer een graantje meepikken en er het nieuwe applaudisseren van maken, 

maar daarmee gaan wij geen wedstrijd winnen. Het is – zo heb ik uit betrouwbare bron vernomen – 

zelfs zo gek dat we onlangs de laatste Oudejaarsavond hebben gevierd, voortaan gaat die 

Nieuwjaarsavond heten. Betekent dat dan dat het jaar een dag korter wordt? Dan moeten er ook 

andere kalenders komen. Inderdaad: nieuwe kalenders. Ik liep laatst langs de visboer, en zelfs daar 

was al sprake van nieuwe haring. Het winkelcentrum lijkt ook verhuisd te zijn van de Oude naar de 

Nieuwe Gouw. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan.  

Ook de weersvoorspellingen worden trouwens steeds nieuwer. Wat eerder een regenbui heette, wordt 

nu een ‘spat regen’ genoemd, een onweersbui is nu een ‘klap onweer’, en windstoten heet nu ‘een 

vlagerige wind’. Hoe zou nachtvorst eigenlijk gaan heten? 

Ik maak dus maar een eind aan deze opsomming van nieuws. Volgens mij blijft alles bij het oude, 

alleen we noemen het nieuw. Vroeger (ja, ik word een dagje ouder) heette dat “nieuwe wijn in oude 

zakken”, maar het blijkt dus “oude wijn in nieuwe zakken” te zijn. Ik ga in ieder geval op de oude voet 

verder. Maar wel met een nieuw clubblad. 

 

De nieuwe redacteur 
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Van de voorzitter 
 
IJs 

Het ijs ligt vandaag voor het eerst dit jaar in de sloten, maar de vooruitzichten zijn niet best. Morgen 

alweer dooi. In 1986 was er nog eind februari een Elfstedentocht, maar ik geloof niet echt nog in een 

langdurige koude golf. Wel is het schaatsseizoen tot nog toe voorbij gevlogen.  

 

WK 

Voor zowel voor de actieven als de passieven en voor de liefhebbers is deze nog niet ten einde. Er 

staan nog vele wedstrijden op de agenda, ook gaan we nog naar Thialf voor de Aafje Houwer trofee 

en moeten de clubwedstrijden nog verreden worden. Voor de minder actieven is er binnen kort het 

WK in Moskou en er moeten nog vele World cupwedstrijden verreden worden.  

Ook zullen sommigen van ons dit jaar weer afreizen naar de Weissensee, waar vanaf de kerstdagen 

alweer lekker geschaatst kon worden. 

 

Bestuur 

Vanuit het bestuurlijk front is te melden dat we de diverse werkgroepen duidelijk gedemarqueerd 

hebben en elk van die groepen zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Deze vertegenwoordigers 

kunnen dan rapporteren in het bestuur waardoor er snel beslissingen genomen kunnen worden. 

Ook heeft één van de leden een nieuwe kledinglijn ontworpen, waarvoor wij natuurlijk zeer erkentelijk 

zijn. Deze wieler- en schaatskleding is voor licentiehouders van HGI met korting te krijgen. 

 

Tot slot 

Omdat ik momenteel niet zoveel tijd heb, is het dit keer een kort stukje geworden. Volgende keer zal ik 

uitgebreider over de vereniging schrijven, maar voor nu verwijs ik naar de inhoud van ons onvolprezen 

clubblad. 

 

Met vriendelijke schaatssportgroet, 

 

Haijo van der Werf 

 
 
 
Vacature 30 clubkranten bezorgen 
 

In de wijk Stentorstraat, Landsmeerderdijk, Zuideinde Oostzaan en omgeving zoeken wij een bezorger 

voor de clubkrant. Eric Sijtsma die dit jaren gedaan heeft is i.v.m. ziekte op dit moment niet in staat de 

clubkrant te bezorgen. 

Het is een wijk die uit 30 adressen bestaat en het rondbrengen duurt gemiddeld 30 minuten. Bij 

sneeuw en ijzel zal het wat langer duren en is voorzichtigheid geboden, maar meestal valt het weer 

wel mee.  

De clubkrant komt 3 keer per jaar uit en het kost u op jaarbasis anderhalf uur. Ik neem aan dat er 

genoeg kandidaten zijn die deze tijd voor de club over hebben. 

Laat u horen en zien, dan is de ijsclub dik tevreden met de aanmelding. Alvast mijn dank voor uw 

aanmelding en Eric bedankt voor al die jaren dat je de krant hebt bezorgd. 

 

Bertus de Vries  

tel. 020 – 6314123 
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Contributie en machtigingen 
 
De contributielopers zijn op pad gegaan en hebben inmiddels heel wat tientjes mogen innen. 

Tegelijkertijd hadden ze de opdracht de leden te vragen om in het vervolg de 10 euro via een 

machtiging te mogen innen. 

Dit heeft als voordeel de mensen ’s avonds niet meer lastig te hoeven vallen en de contributieloper 

hoeft er niet meer op uit, terwijl het natuurlijk zekerheid voor de club geeft het geld altijd te kunnen 

innen. Niet elk lid wil machtigen en wil het eigenlijk wel bij het oude houden en dat is hun goed recht 

en dat dienen we te respecteren. 

Tot nu toe is meer dan de helft van de leden benaderd en dat heeft als resultaat opgeleverd, dat  

60 procent akkoord heeft gegeven de 10 euro automatisch te mogen afschrijven en daar zijn we heel 

erg blij mee. Wij danken de leden, die ons op welke wijze dan ook, elk jaar met de jaarlijkse bijdrage 

blijven steunen.   

Ook een pluim voor de contributielopers die in weer en in wind de contributie hebben opgehaald. Voor 

een paar is het nog even de schouders eronder om de laatste euro’s binnen te halen. 

 

Bertus de Vries  

 

 

 

 

 

Bob Hogerop 
 

Zaterdagmorgen 14 januari 2012,  ± 
11.30.  Een winterzon schijnt laag in ons 
gezicht. We lopen via een smal 
fiets/voetpad tussen de wilgen en 
hazelaars. De stilte wordt af en toe 
verstoord door kleine motormaai-
machines. De rietoogst is aan de gang. 
Het overgebleven afval (rietbladeren 
takjes en kleine stukjes onkruid) wordt 
verbrand, dat brengt hier en daar een 
rookontwikkeling met zich mee. Maar 
verder geeft het landschap een rustig 
beeld. Nog een paar minuten en dan zijn 
we in Nederland, een van de kleinste 
gehuchten van ……Nederland. De stilte is 
overal voelbaar. In de verte zien we de 
kerktoren van Blokzijl. Pal naast de weg 
een stal met koeien. We lopen de stal in 
en nieuwsgierige koeien komen aarzelend 
naar voren en even schrikachtig deinzen 
ze weer terug als ik te dichtbij kom. Aan 
de andere kant van de stal, een paar pas 

geboren kalveren. De beide oren 
voorzien van gele oormerken. Zo’n 
kalveren kop is één en al oormerk. Even 
op de foto bij het plaatsnaambord, dit 
bord is natuurlijk favoriet bij 
souvenirjagers en verzamelaars. Het zal 
duidelijk zijn, we bevinden ons in het 
natuurreservaat “De Weerribben” in de 
kop van Overijssel.  
Na Nederland lopen we een pad op, dat 
verhoogd ligt tussen percelen riet. Dit 
riet is het z.g. Kalenbergriet, een 
product van uitstekende kwaliteit. 
Gebruikt door rietdekkers voor mensen 
die het zich kunnen permitteren om hun 
huis van een rieten dak te voorzien, 
zoals villa’s. Maar ook molens hebben 
meestal een mantel van Kalenbergriet. 
We raken aan de praat met een paar 
rietsnijders, die met een onwillige 
machine bezig zijn. Een rietsnijder 
krijgt € 10 per bundel gesneden riet. Als 
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ik bij een riethandelaar diezelfde bundel 
wil kopen kost me dat € 90 ! Om nog 
maar te zwijgen wat een rietdekker 
rekent voor een m2  gedekt stuk dak!  
Het zeer arbeidsintensieve riet snijden 
wordt door de staat gesubsidieerd. Men 
wilde eerst de subsidie afschaffen, 
maar Staatsbosbeheer, de eigenaar van 
het gebied, heeft de afschaffing 
ongedaan weten te maken omdat het 
riet snijden nodig is voor het behoud van 
het kwetsbare gebied. “Als de subsidie 
afgeschaft  zou worden, was ik ermee 
gestopt!” is het commentaar van de nog 
jonge rietsnijder. Ook heeft men last 
van de import van goedkoop riet uit 
Hongarije, Rusland, Pakistan en China. 
“Het wachten is op vorst, zodat we er 
makkelijker bij kunnen!” Dat is 
overduidelijk, het meeste riet groeit op 
moerasachtige grond en geen machine, 
hoe klein ook kan zijn werk niet doen. 
Dan moet alles met de hand gemaaid 
worden. Het pad van de rietsnijders 
gaat niet over rozen, zoveel is wel 
duidelijk. Ons pad gaat in elk geval 
verder en we beleven een prachtige 
wandeldag met bloeiende sneeuwklokjes 
en madelieven, ook een nest met twee 
ooievaars hebben we gezien!  Als ik dit 
noteer heeft de winter zich nog niet 
laten zien en afgaande op de 
verwachtingen is het gewenste 
winterbeeld niet erg waarschijnlijk. 
Misschien dat februari nog wat doet, 
maar dan wel snel graag. En anders maar 
niet, gelukkig hebben we er geen invloed 
op.  
 
 
 
 
 
 

Bobhogerop blijft natuurlijk wel actief. 
De trainingen in de polder gaan 
onverminderd door.  Alleen mis ik het 
gebouw van de korfbalclub wel erg. Het 
is sowieso jammer dat korfbalclub 
Waterland zijn onderkomen heeft 
moeten slopen en tijdens mijn trainingen 
in de polder gebruikte ik het pleintje 
voor het gebouw om mijn 
lenigheidsoefeningen te doen. Ten 
eerste, je stond altijd in de luwte 
tijdens de oefeningen en je kon je 
verrichtingen in de ramen goed zien, 
zoals een balletdanser met spiegels. Zo’n 
35 jaar hebben Nel en ik daar gebruik 
van gemaakt! Onlangs nog vernomen dat 
het Nederlandse korfbalteam wereld-
kampioen is geworden. Nu is korfbal een 
kleine sport maar ze doen het toch 
maar, net als de Nederlandse 
Honkballers in oktober jl. Honkbal is een 
grote sport, dus is de prestatie 
fenomenaal!  Er is een tak van sport 
waarin het maar niet lukt om 
wereldkampioen te worden, ondanks het 
gegeven dat het team al 3 keer in een 
WK finale stond. In de gauwigheid ben ik 
even vergeten om welke sport het ook 
weer ging, maar daar kom ik nog wel 
achter. 

BobHogerop 
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John van Dijk 2e NK Masters 
 

Op 28 december 2011 werd het NK Masters in Thialf gehouden. Als afgevaardigde van HGI hadden 

we één master in de strijd. Hayo genoot van een welverdiende vakantie aan de Weissensee en Martin 

had zich niet geplaatst om aan het NK mee te mogen doen. John had de eer voor zijn club te mogen 

optreden. Het deelnemersveld bestond uit 83 schaatsers, die 70 ronden moesten afleggen om de titel 

te bemachtigen. 

Vooraf aan deze wedstrijd hebben we nog kunnen genieten van de grote mannen, als Sven Kramer, 

Bob de Jong, Koen Verweij en meerdere prominenten, die selectiewedstrijden over 5 kilometer 

moesten rijden voor het EK allround en wedstrijden voor de World Cup. Van deze wedstrijden kun je 

altijd wat opsteken en John heeft daar ongetwijfeld zijn voordeel mee kunnen doen. 

Gespannen was hij deze keer wel. Hij voelde dat er kansen waren, gezien de resultaten bij het 6 

banentoernooi en de wedstrijden in Amsterdam. Een van de grote kanshebbers Arjan Bakker had 

John een beetje gepolst om meteen vanaf de start een rondje te pakken, maar hij had z’n eigen plan 

getrokken. Zoals bij elke wedstrijd zijn er steeds uitlooppogingen en die wist John in veel gevallen 

ongedaan te maken. Niet altijd reageerde hij op demarrages van anderen, maar wist op de goede 

momenten mee te gaan. 

Met nog ongeveer 20 ronden te gaan ontstond een kopgroep van 12 man, waarin John zich ook had 

genesteld. De gemiddelde rondetijd lag toen op circa 33 seconden. Zes ronden voor tijd moest het 

peloton  afsprinten en kon de finale beginnen. 

Inmiddels waren Koeno Mulder en Rudi Groenendaal, twee clubgenoten van elkaar, meegeslopen en 

hadden zich na het afsprinten van het peloton bij de kopgroep aangesloten. En dat had John niet 

gezien en dacht dat hij met de groep van 12 man kon strijden voor de titel. Met nog twee ronden te 

gaan en rondetijden van 31 seconden moest het nu gaan gebeuren. Zoals in andere wedstrijden werd 

de laatste bocht met grote snelheid genomen en het leek er op dat het zou lukken. 

Binnendoor kwam die dekselse Groenendaal en werd John 100 meter voor de finish verrast en lagen 

beiden op dat moment gelijk. Helaas kwam John een meter tekort en moest hij genoegen nemen met 

een tweede plaats. De laatste rondetijd van 28 seconden was niet genoeg. 

Derde werd Arjan Bakker. Eerste reactie was teleurstelling, als je er zo dicht bij zit, maar je mag 

tevreden zijn met deze podiumplaats. Gefeliciteerd !  

 

Een supporter 
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HGI avond kunstijsbaan “DE WESTFRIES” in Hoorn 
 

Zaterdagavond 26 november 2011 van 20.20 tot 23.00 uur organiseerde de wedstrijdcommissie een 

langebaanwedstrijd in de overdekte ijsbaan te Hoorn, gesponsord door RoosRoos Uitgevers BV te 

Landsmeer,  waarvoor onze dank. 

Op papier waren er 48 deelnemers, onder wie ook een aantal uitgenodigde jeugdschaatsers 

en recreanten en gastrijders.  

De Pupillen reden een 100m en 300 of 500m. De Junioren C/B een 500m en 700 of 1000m en de 

Senioren/Masters een 500 en 1500 of 3000m. Vooral de jeugd schaatste zeer veel persoonlijke 

records.   

Het werd een mooie wedstrijdavond, met een goed schema en bereidwillige ijsmeesters maar ook 

dankzij de deelnemers en de juryleden, bestaande uit Theo van Gelderen (scheidsrechter), Dirk Kolk 

(elektronische tijdwaarneming), Gonny Blackborn (speakster), Jelle Attema (starter), Ants Tilma, Jan 

Tabak, Imme Kampen, Bob Vink, Frank Peter Wals  en Ivo Ruijter (handklokkers). 

Volledige uitslag is te vinden op de website: www.baancommissieamsterdam.nl   

 

 

 

Van de wedstrijdcommissie 

Het stond al in de vorige uitgave van het clubblad te lezen, er wordt binnen Hard Gaat Ie gewerkt aan 

een verbeterde opzet van de organisatie. Afgelopen zomer is er een commissie kunstijs opgezet, deze 

commissie bestaat uit drie subcommissies waarvan de commissie wedstrijd er één is. Het gevolg is 

dat er ook een paar nieuwe gezichten bij gekomen, alhoewel echt nieuwe zijn de meeste ook weer 

niet. De commissie wedstrijd bestaat uit: Jan Paul Drost, Gijs Roos, Martijn Goedhart en Swen Faber. 

U kunt ons bereiken via het al bekende adres: wedstrijden@hardgaatie.nl 

 

Na een drukke en enerverende zomer, waarin veel gezegd en geschreven is, is het met het begin van 

het schaatsseizoen tijd geworden om de goede voornemens om te zetten in daden. Helaas hebben  

sommige initiatieven de eindstreep niet gehaald. Zo was er een plan om in het begin van het seizoen 

een langeafstandswedstrijd op ijsbaan Twente in Enschede te organiseren. Er was echter op 

voorhand niet voldoende animo om hier mee door te gaan en we hebben moeten besluiten dat het er 

dit seizoen nog niet van komt, maar voor volgend seizoen gaan we weer naar de mogelijkheden kijken 

zodat we onze wedstrijdrijders een goed gevuld programma kunnen aanbieden. 

 

Ook het initiatief om een trainingsweekend voor de junioren te organiseren is gestrand, ondanks de 

positieve reacties vanuit de junioren. Wel is er geregeld dat de aangemelde junioren een paar dagen 

voorafgaand aan de wedstrijd om de Aafje Houwer trofee nog een wedstrijd op Thialf kunnen rijden. 

 

Maar gelukkig zijn er ook zaken die wel goed gaan. Zo is op zaterdag 26 November een wedstrijd in 

Hoorn georganiseerd, met dank aan onze sponsor RoosRoos Uitgevers, waaraan vele HGI'ers 

deelnamen, waaronder ook recreanten en jeugdschaatsers. Daarnaast hebben we onze 

wedstrijdrijders nog twee andere wedstrijd mogelijkheden in Hoorn kunnen bieden en wel op zaterdag 

3 december en zaterdag 14 januari. Op beide avonden hadden we weer een goed deelnemersveld 

aan de start. 

 

Op het moment van schrijven zijn we druk in de weer om onze traditionele wedstrijd om de Aafje 

Houwer trofee te organiseren. Op het moment dat u dit leest is deze wedstrijd alweer achter de rug en 

kunt u op onze website (www.hardgaatie.nl) de uitslag terug vinden. 

 



 

 

Jaargang 111 www.hardgaatie.nl     Nummer 2 
Januari 2012  Pagina 8 van 20 
 

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

Tenslotte nog de belangrijke wedstrijd data, voor zowel wedstrijd rijders als supporters natuurlijk. 

− Zondag 19 februari van 7.00 - 9.00 clubkampioenschap op de Jaap Eden baan 

− woensdag 7 maart marathon kampioenschap van Amsterdam 

− zondag 11 maart 4x4 race op ijsbaan de Meent in Alkmaar 

− zaterdag 17 maart langebaan kampioenschappen van Amsterdam 

 
Martijn Goedhart 
 

 

Duratec Benelux Bokaal 
 

Afgelopen zondagavond klonken de eerste startschoten voor de Duratec Benelux Bokaal. Het ijs was 

stroef en er stond een harde wind, maar dat kon ons ijsplezier niet bederven. In totaal deden er 76 

schaatsers mee die durfden te strijden om de begeerde bokaal. Van Hard Gaat Ie deden maar liefst 

15 leden mee, en ondanks de ietwat ongunstige omstandigheden zijn daar toch knappe tijden 

neergezet. 

John van Dijk heeft deze avond een baanrecord behaald op de 1000m in een tijd van 1.20.37 en heeft 

op de 500m zijn seizoenstijd aangescherpt tot 40.74. Met deze resultaten is John koploper in het 

tussenklassement met de maximale 120 punten. Frans Faber heeft net als John een persoonlijk 

record behaald op de 1000m. 

Marco Roos heeft een goede tijd (45.17) gereden op de 500m en hij is daarmee maar een kwart 

seconde verwijderd van zijn persoonlijk record die hij een week eerder in Herenveen gereden heeft. 

Bij de dames reed Karin Goedemoed sinds drie jaar weer haar eerste langebaanwedstrijd. Dat heeft 

zij uitstekend gedaan en nu heeft ze weer een mooie tijd staan om te kunnen verbeteren. 

80 procent van de Faber-family heeft meegedaan aan de Duratec, waarvan zij ook nog dicht bij elkaar 

in dezelfde ritten zaten. Anky heeft al wat punten gesprokkeld voor het klassement en Sybille Mulder 

heeft ook veel punten kunnen behalen met goede tijden. 

Tom Kant heeft zijn seizoenstijd verbeterd op de 1000m en Bart Goede heeft daarentegen zijn eerste 

duizend meter gereden voor dit seizoen, en heeft dat keurig gedaan. Zijn houding was goed, zijn ritme 

was hoog en klokte daarmee een mooie 1.44.31. Aan het gezicht van Berend Blokzijl was ook te zien 

dat hij blij was met zijn debuut op beide afstanden en ik ben het helemaal met hem eens. Jammer 

genoeg, was Jos Goedhart gevallen in de eerste bocht van de 500m. Maar Jos gaf niet op, hij stond 

op en heeft deze 500 keurig uitgereden. Verder reden René Koning, Douwe Daatselaar en Martijn 

Goedhart nog mee. Het is hun niet gelukt om hun PR’s aan te scherpen, maar komen daar toch wel bij 

in de buurt. 

 

geschreven door: Rosa Vermeulen 

 

 

Meer wedstrijdverslagen? 
 

Wie het leuk vindt om (meer) wedstrijdverslagen te lezen, wordt vooral verwezen naar de website van 

HGI, namelijk www.hardgaatie.nl, omdat daar nog meer verslagen zijn te lezen. Deze is er vanaf 

gehaald om daarvan iets te laten zien.  
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Aftredend of prolongerend kampioen? 
 

Op het moment van schrijven heb ik net een trainingswedstrijd 500-1000 in Hoorn achter de rug. 

Tegenstander vanavond was John van Dijk, en traditiegetrouw kijken we daar inmiddels beiden 

reikhalzend naar uit. Niet alleen omdat we in de loop van de tijd vrienden zijn geworden en elkaar het 

beste gunnen. Ook omdat we stiekem toch altijd de tijden met elkaar vergelijken, om te kijken hoe we 

er beiden voor staan voor de Clubkampioenschappen. Dan is er altijd iets speciaals om tegen elkaar te 

rijden en dit man-tegen-man uit te vechten. 

 

Voor het eerst dit jaar ben ik Algemeen Clubkampioen en dus de prooi waarop gejaagd wordt. Ruim 

een maand voordat de Clubkampioen 2012 bekend wordt bedacht ik me dat het wellicht leuk was om 

alvast een blik vooruit te werpen op de titelstrijd bij de heren. Eén ding is zeker dit jaar, het belooft de 

spannendste titelstrijd te worden van het laatste decennium!  

 

Zoals bekend versloeg ik John vorig jaar op de Clubkampioenschappen, helaas kon John destijds niet 

in topvorm aan de start verschijnen. Echter dit jaar heeft hij beloofd dit wel te doen en ik ga ervanuit dat 

hij ‘zijn’ titel terug wil. Naast John rijdt Gijs Roos momenteel ook erg sterk. Waar John en ik beiden van 

de langere afstanden zijn, is Gijs met meer sprintvezels aangelegd. Vandaar dat het me niks zou 

verbazen dat het toernooirecord op de 500 meter zou sneuvelen dit jaar. Deze staat op 40.13, van 

John in 2004, het moge duidelijk zijn dat als Gijs dit voor elkaar krijgt hij een goede kans maakt op de 

titel. Waarschijnlijk zullen deze drie mannen de 19
de

 in het algemeen klassement met een minimaal 

verschil uitmaken wie algemeen clubkampioen wordt. Echter wellicht dat een dark horse als Martijn 

Goedhart, Marco Roos, Haijo van der Werf, Jan Paul Drost of toch Robert Vorstman als verrassing kan 

optreden? 

 

Speciaal wil ik uw aandacht nog even vragen voor Tom Kant & Douwe Daatselaar, zij zijn bezig met 

een sterk seizoen. Deze jongens profiteren van een goede ontwikkeling die momenteel op de Jaap 

Eden Baan plaats vindt. Stuk voor stuk zijn dit jonge schaatsers die aan de stoelpoten van de 

bestaande garde aan het knagen zijn. Wellicht dat ze dit jaar nog te kort komen voor de hoofdprijzen, 

echter de komende jaren worden dit spannende kampioenschappen en zal de gevestigde generatie 

zich met man en macht moeten verdedigen om deze rijders van zich af te houden.  

 

Duidelijk wordt in ieder geval dat de generatie van de jaren ‘90 aan de poorten van de gevestigde orde 

staan te rammelen. Door goede ontwikkelingen op de ijsbaan krijgen deze talenten de kans om zich 

optimaal te profileren. Hierdoor zijn de verschillen erg klein en zal elke windvlaag, misslag, slechte 

start, slechte bocht, etc. fataal kunnen zijn. 

 

Wie de kampioen wordt zullen we pas 19 februari weten, via deze weg hoop ik u een goed beeld te 

hebben kunnen geven van de strijd bij de heren. Daarnaast nodig ik u in ieder geval uit om dit 

spektakel te komen aanschouwen. Ondanks dat u er vroeg uit moet, beloof ik u, dat u er geen spijt van 

zult krijgen. Ik hoop u te zien 19 februari van 7.00-9.00 uur op de Jaap Eden Baan. 

 

Swen Faber 
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Interclubwedstrijd 29 oktober 2011 

Afgelopen zaterdag hebben een aantal genodigden een Interclubwedstrijd geschaatst. Het begon met 

rustig weer en laten op de avond begon het te regenen. Het was een rustig en kort avondje want bijna 

iedereen reed in Heerenveen. Er deden in totaal 30 deelnemers mee waarvan 8 van Hard Gaat Ie. Na 

een half uur begon de eerste rit pas. Toen kwamen we er achter dat de ET en het startpistool het niet 

deden. De ET deed het uiteindelijk wel maar het startpistool niet. Dat werd vervangen voor KLAAR 

AF! dat de starter dus telkens zei. Het ijs was niet zo goed en was snel aangeslagen. Er werden hier 

en daar wel wat persoonlijke records gereden maar niet veel. Op het einde begon het ook nog ‘s te 

miezeren en daardoor werd het ijs schuurpapier. Maar daarna ging het wat harder regenen en werd 

het weer glij ijs. Wat wel een tegenvaller was dat wij geen coach hadden. Maar Jan-Paul heeft tijdens 

de wedstrijd iedereen hier en daar gecoacht. Maar op zich was het een mooie en gezellige avond. 

Lange afstandavond zondag 13 november 2011 

Zondag avond is er weer een wedstrijd verreden. Er zouden eerst 500-3000 en 500-5000 gereden 

worden maar door het groot aantal inschrijven hebben ze de 500 weggelaten en hadden we maar 1 

afstand te rijden deze avond. Ik was de jongste deelnemer in het veld. Er deden heel wat mensen van 

de club mee, onder andere: ik (Sybille Mulder), Arie Blijleven, Andries de Weerd, Marco Roos, Marja 

Roos, Tim Roos, Peter Luiten, Ivo de Ruiter en nog wat andere mensen. Er werden heel wat pr’s 

gereden. Er werden ook 2 baanrecords gereden op de 5000 zag ik de dag na de wedstrijd in het 

klassement. Ans Gerritsen deed het weer fantastisch als coach. Alleen het nadeel van deze avond 

was dat het met de minuut mistiger werd en daardoor was het ijs en ijs koud. Maar als nog was het 

een fantastische avond en ben ik er achter gekomen dat ik zoveel meer geschikt ben voor lange 

afstanden dan voor korte. 

 

geschreven door Sybille Mulder 

 

Super zondag sprint 

Na de goede wedstrijd van zaterdag voor de HGI leden(zie “de kop is eraf“), stond zondag een 

supersprint op het programma. Naast de rijders van zaterdag reden nu ook Marco & Marja Roos en 

begon ook Frans Faber aan zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Zelfs supersprinter Rene Koning 

had zijn ijzers uit het vet gehaald. 

De sfeer zat er meteen goed in, want we hadden typisch Hollands weer, beetje regen, beetje wind en 

af en toe een stukje blauw tussendoor, kortom erg wisselvallig. Wat wil je nog meer op je eerste 

wedstrijd! 

Wat wil je nog meer? Nou een paar mooie tijden zouden leuk zijn natuurlijk! En dit is gelukt er werden 

mooie tijden neergezet door de langebaners van Hard Gaat Ie. Zo reden Marja Roos, Douwe 

Daatselaar, Rene Koning, Frans Faber en Marco Roos één of meerdere persoonlijk records. Helaas 

moest Marco zich na zijn nieuwe PR op de 100 meter met een blessure afmelden. 

 

 

Meer wedstrijdverslagen? 
 

Wie het leuk vindt om (meer) wedstrijdverslagen te lezen, wordt vooral verwezen naar de website van 

HGI, namelijk www.hardgaatie.nl, omdat daar nog meer verslagen zijn te lezen. Deze is er vanaf 

gehaald om daarvan iets te laten zien.  
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Marathon 

 

De HGI marathonrijders staan er na 4 wedstrijden Baancompetitie goed voor. Weliswaar geeft de 

tussenstand een minder hoge klassering aan dan vorig seizoen, maar nog steeds zijn er kansen om bij de 

beste vijf te eindigen. Op dit moment van schrijven nog 2 competitiewedstrijden te gaan en de 

Finalewedstrijd in februari. 

Alle marathonrijders nog succes gewenst met de komende wedstrijden! 

 

 

 

HGI schaatskleding:  
 

Uit voorraad te koop: 

HGI Jack  (klein),  maten 128, 140, 152, 164 en 176  € 45.= 

HGI Jack  (groot), maten S, M, L, XL en XXL   € 60.= 

HGI Schaatscollants (klein), maten 128, 140, 152, 164 en 176  € 35.= 

HGI Schaatscollants (groot), maten S, M en XXL  € 45.= 

 

NIEUW: blauwe HGI  petjes      € 10.=  

 

Verder is er nog een voorraad aan: 

HGI rugtassen en schaatstassen,  voor leden respectievelijk  € 15.= en € 20.=  

     voor niet-leden respectievelijk € 25.= en € 35.=.  

 

HGI Fleece mutsen en bandana’s  (groot en klein, kleur blauw) € 5.= 

 

 

 

 

 

Bestellen nieuwe HGI fietskleding 
 

Hard Gaat Ie gaat met betrekking tot de wielerkleding en wedstrijdschaatspakken, over naar een nieuwe 

trend en het voor de komende jaren vastgestelde Lorini ontwerp (kleuren blauw/geel). 

De richtprijzen zijn:  

Wielershirt korte mouw, korte rits € 30.=, met lange rits  € 35.= 

Wielerjack aansluitend model € 40.= 

Wielerbroek. kort met strong zeem  € 40.=,  met 3/4 lengte  € 45.= 

Wielerbroek  lang voorgevormd model van  Power Lycra  € 45.= 

Wielerbroek  lang voorgevormd model van Super Thermo   € 50.=  

  idem met strong zeem     € 62.50  

Bodywarmer       € 45.= 

 

Voor informatie: Jelle Attema, tel. 020-4824187. 
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HGI TUSSENKLASSEMENTEN MARATHON 2011-2012 
bijgewerkt op 15 januari 2012 
 
Naam   Categorie Plaats  Punten  Wedstrijd 
Imme Kampen  dames 1  4e  13  baancompetitie Amsterdam 
Anky Faber  dames 3  7e  53  baancompetitie Amsterdam 
Karin Goedemoed dames 3  3e  69  baancompetitie Amsterdam 
Ria Krop   dames 3  16e  16  baancompetitie Amsterdam 
Rosa Vermeulen  dames 3  17e  10  baancompetitie Amsterdam 
Sybille Mulder  dames 3  1e  72.2  baancompetitie Amsterdam 
Gijs Roos  heren C1/B 9e  22.1  baancompetitie Amsterdam 
Ivo Ruijter  heren C1/B 21e  6  baancompetitie Amsterdam 
Swen Faber  heren C1/B 16e  10  baancompetitie Amsterdam 
Jan Paul Drost  heren C2 24e  5  baancompetitie Amsterdam 
Martijn Goedhart  heren C2 13e  20  baancompetitie Amsterdam 
Robert Vorstman  heren C2 21e  9  baancompetitie Amsterdam 
John van Dijk  heren M1 2e  77.3  baancompetitie Amsterdam 
Hayo van der Werf heren M1 13e  23  baancompetitie Amsterdam 
Martin de Vries  heren M1 12e  27  baancompetitie Amsterdam 
Frans Nico van der Bout heren M2 42e  20  baancompetitie Amsterdam 
Marco Roos  heren M2 33e  35  baancompetitie Amsterdam 
Rob Tindal  heren M2 55e  2  baancompetitie Amsterdam 
Andries de Weerd  heren M3 9e  97  baancompetitie Amsterdam 
Arie Blijleven  heren M3 13e  79  baancompetitie Amsterdam 
Dirk Taams  heren M3 27e  28  baancompetitie Amsterdam 
Michel Janse  heren M3 14e  60.2  baancompetitie Amsterdam 
Paul Latta  heren M3 45e  17  baancompetitie Amsterdam 
Peter Luiten  heren M3 18e  29  baancompetitie Amsterdam 
Rene van de Wateren heren M3 11e  88  baancompetitie Amsterdam 
Bart Goede  heren M4 21e  5  baancompetitie Amsterdam 
Frans Faber  heren M4 17e  7  baancompetitie Amsterdam 
 
Tom Kant  jongens jun. C 5e  9  jeugdmarathon Amsterdam 
Max Kant  jongens pup. 1e  49  jeugdmarathon Amsterdam 
Emma Kant  meisjes pup. 5e  24  jeugdmarathon Amsterdam 
 
Imme Kampen  dames  27e  6  6-banentoernooi 
Swen Faber  C divisie  2e  131  6-banentoernooi 
John van Dijk  masters  25e  54,1  6-banentoernooi 
Hayo van der Werf masters  43e  29  6-banentoernooi 
Martin de Vries  masters  59e  9  6-banentoernooi 
 
 

HGI EINDKLASSEMENTEN MARATHON 2011-2012 (bijgewerkt 15 januari 2012) 

 
Naam   Categorie Plaats  Punten  Wedstrijd 
Imme Kampen  dames  11e  23  FlevObokaal 
 

HGI KAMPIOENSCHAPPEN MARATHON 2011-2012 (bijgewerkt 15 januari 2012) 

 

Gewestelijk Kampioenschap NH-U, Amsterdam, 30-11-2011 
 
Naam   Categorie Plaats  Ronden  Rondesnelheid 
Sven Faber  heren  36e  100  33,0 secondes 
Fabian van Altena heren  37e  100  33,0 secondes 
John van Dijk  masters  12e  60  36,2 secondes 
Hayo van der Werf masters  14e  60  36,2 secondes 
 

Nederlands Kampioenschap Masters, Heerenveen, 28-12-2012 

 
Naam   Categorie Plaats  Ronden  Rondesnelheid 
John van Dijk  masters  2e  70  33,2 secondes 
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HGI SEIZOENSUITSLAGEN LANGEBAAN 2011-2012, deel 1 van 2 

bijgewerkt op 15 januari 2012 
 
Naam   Categorie 100 m  300 m  500 m  700 m 
 
Berend Blokzijl  H55  -  -  50.79  1:14.47 (pr) 

Arie Blijleven  H55  -  -  56.26  1:19.24 (pr) 

Douwe Daatselaar HC2  12.21 (pr) 28.88 (pr) 44.16 (pr) - 

John van Dijk  H40  -  -  40.07  - 

Mark van Dijk  HPB  12.04 (pr) 30.18 (pr) 48.51 (pr) - 

Jan Paul Drost  H40  -  -  45.67  - 

Rinus Drost  HPA  14.18  35.97  57.43  1:25.05 (pr) 

Anky Faber  D45  -  -  55.38  - 

Frans Faber  H45  14.98 (pr) 37.87 (pr) 49.22 (pr) - 

Swen Faber  HN2  11.05  26.68  39.88 (pr) 1:28.32 

Kai Feberwee  HC1  14.77 (pr) 38.48 (pr) 59.87 (pr) 1:26.93 (pr) 

Ron Fontijn  H50  -  -  54.64  - 

Bart Goede  H50  -  -  48.89  - 

Karin Goedemoed D45  -  -  54.29  - 

Jos Goedhart  H55  -  -  59.93  - 

Martijn Goedhart  HSA  12.36  29.75  43.54 (pr) - 

Joost Helderop  HSA  -  -  52.68 (pr) - 

Pam Hermelink  DPC  13.64 (pr) 35.77 (pr) 58.72 (pr) - 

Emma Kant  DPC  13.21 (pr) 33.55 (pr) 54.06 (pr) - 

Max Kant  HPA  11.78 (pr) 28.74 (pr) 46.60 (pr) 1:06.87 (pr) 

Tom Kant  HC2  11.74 (pr) 29.20  42.94 (pr) 1:00.83 (pr) 

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

Tim van der Kuijl  HC1  -  -  56.54 (pr) 1:24.53 (pr) 

Peter Luiten  H55  -  -  -  - 

Sybille Mulder  DA1  -  -  51.25  - 

Romee Nicolai  DPA  -  33.76  54.57  - 

Sjoerd Nicolai  HPD  15.03 (pr) 41.17 (pr) -  - 

Dewi Paardekooper DC1  14.21 (pr) 35.69  59.32  1:27.70 (pr) 

Zoe Paardekooper DPB  14.32 (pr) 37.26 (pr) 57.27 (pr) 1:19.41 (pr) 

Simon Rem  HPB  15.10 (pr) 40.68 (pr) 1:06.66 (pr) 1:36.33 (pr) 

Gijs Roos  HA1  10.91 (pr) 25.85 (pr) 39.37 (pr) - 

Lisa Roos  DN1  12.32  29.66  45.52  - 

Marco Roos  H45  12.29 (pr) 29.31 (pr) 44.31 (pr) - 

Marja Roos  D45  13.81 (pr) 32.59 (pr) 49.64 (pr) - 

Ivo Ruijter  H35  -  -  -  - 

Rosa Vermeulen  DA2  -  -  50.80  - 

Didi Wals  DPB  13.27 (pr) 32.61 (pr) 51.88 (pr) - 

Merel Wals  DC1  -  -  54.39 (pr) - 

Tim Wals  HPB  14.15 (pr) 35.86 (pr) 55.17 (pr) - 

Andries de Weerd  H50  -  -  49.59 (pr) - 

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

bijgewerkt op 15 januari 2012 
 

 
Naam   Cat. 1000 m  1500 m  3000 m  5000 m 
Berend Blokzijl  H55 1:49.05  2:39.05  6:03.08 (pr) - 
Arie Blijleven  H55 -  2:48.77  5:33.46  - 
Douwe Daatselaar HC2 :29.26 (pr) 2:15.57 (pr) -  - 
John van Dijk  H40 1:20.01 (pr) 2:03.04  4:24.10  - 
Mark van Dijk  HPB 1:42.84 (pr) -  -  - 
Jan Paul Drost  H40 -  2:25.00  -  - 
Rinus Drost  HPA 2:06.37 (pr) -  -  - 
Anky Faber  D45 1:59.33  2:43.89 (pr) -  - 
Frans Faber  H45 1:59.49 (pr) 2:49.30 (pr) -  - 
Swen Faber  HN2 -  2:00.99 (pr) 4:11.84 (pr) - 
Kai Feberwee  HC1 2:11.73 (pr) -  -  - 
Ron Fontijn  H50 -  -  5:50.86  - 
Bart Goede  H50 1:40.86 (pr) 2:32.80  5:57.44 (pr) - 
Karin Goedemoed D45 1:52.12  2:47.93  -  - 
Jos Goedhart  H55 1:57.47 (pr) 3:09.11  -  - 
Martijn Goedhart  HSA 1:24.09 (pr) 2:06.80 (pr) 4:30.17 (pr) 7:58.19 (pr) 
Joost Helderop  HSA -  2:31.17 (pr) 4:24.94 (pr) - 
Pam Hermelink  DPC -  -  -  - 
Emma Kant  DPC 1:55.46 (pr) -  -  - 
Max Kant  HPA 1:35.48 (pr) -  -  - 
Tom Kant  HC2 1:26.03 (pr) 2:11.35 (pr) 4:42.02 (pr) - 
Rene Koning  H45 1:47.60  2:43.54  -  - 
Tim van der Kuijl  HC1 -  -  -  - 
Peter Luiten  H55 -  -  -  9:01.75 (pr) 
Sybille Mulder  DA1 1:49.44  2:36.31  5:31.37 (pr) - 
Romee Nicolai  DPA 1:57.57 (pr) -  -  - 
Sjoerd Nicolai  HPD -  -  -  - 
Dewi Paardekooper DC1 2:05.09 (pr) -  -  - 
Zoe Paardekooper DPB -  -  -  - 
Simon Rem  HPB -  -  -  - 
Gijs Roos  HA1 1:18.99 (pr) 2:01.36 (pr) 4:16.94 (pr) - 
Lisa Roos  DN1 1:33.44  2:21.89  5:03.74  - 
Marco Roos  H45 1:26.58 (pr) 2:11.68  4:37.90  8:24.59 
Marja Roos  D45 1:38.67  2:26.39 (pr) 5:16.15 (pr) 9:22.50 (pr) 
Ivo Ruijter  H35 -  -  4:46.70  8:17.30 
Rosa Vermeulen  DA2 1:45.90  2:42.48  6:02.75  - 
Didi Wals  DPB -  -  -  - 
Merel Wals  DC1 1:54.75 (pr) -  -  - 
Tim Wals  HPB 2:00.52 (pr) -  -  - 
Andries de Weerd  H50 -  2:37.10  5:25.55 (pr) - 
Mila van der Werf  DB1 1:58.12  -  -  - 
 
 
 

HGI EVENEMENTEN 2011-2012 
bijgewerkt op 15 januari 2012 
 

Team met onder andere Uitslag  Finale  Wedstrijd  Datum 
● Gijs Roos (met Boy Kramer) 6e  grote  Nico Waterman Trofee 20-11-2011 
● Lisa Roos (Emiel Lars Winkel) 5e  troost  Nico Waterman Trofee 20-11-2011 
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16, 17 en 18 JUNI  2012 
Voor alle kinderen van H.G.I. vanaf 9 jaar t/m 15 jaar 

(voor alle kinderen jonger dan 9 is dit ter kennisgeving) 
 

We hebben in Austerlitz het Lipke Zijlstrahuis gehuurd. Het huis staat in de bossen 
van de Utrechtse heuvelrug, het heeft één recreatieruimte en 9 slaapzalen. 

 
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, 

Rene Koning, Ivo Hilderink, Milou de Bueger, 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 
geboorte datum 

e-mail adres 
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Gewestelijke wedstrijd Haarlem 

Haarlem – Op zondag 20 november vond er een wedstrijd van het gewest NH/Utrecht voor 

de beste 32 A-pupillen en C-junioren plaats in Haarlem. De tijden en eindklassering voor de 

HGI deelnemers was als volgt: 

A-pupillen:    500m   1000m  

Max Kant   48.08 (9)  1.39.33 (9) 

Mark van Dijk   48.72 (14)  1.45.64 (24) 

Romee Nicolai   55.51 (30)  1.57.57 (30) 

 

C-junioren:    500m   1500m  

Tom Kant   44.38 (9)  2.19.07 (11) 

 

 

Gewestelijke Kampioenschappen Alkmaar 

Alkmaar – Op zaterdag 17 december werden op IJsbaan de Meent in Alkmaar de 

gewestelijke kampioenschappen voor de beste 32 C-Junioren gehouden. Tom Kant en 

Douwe Daatselaar van HGI mochten de strijd aangaan met schaatsers uit het gewest Noord 

Holland/Utrecht. Helaas waren de ijscondities niet geweldig, zodat er maar matige tijden 

gereden werden. Tom eindigde als 19
de

 en Douwe als 25
ste

.  

 
500m   1500m 

Tom Kant    43.61    2.18.53 

Douwe Daatselaar  44.70    2.19.73 

 

 Tom in actie… 

 

Na afloop werd er nog een teamsprint over 3 ronden gereden door de C- junioren. Er waren 2  

teams van de Jaap Edenbaan. Tom Kant werd samen met Jelle de Boer en Koen de Best 5
de

, 

ze eindigden voor het andere team uit Amsterdam dat 6
de

 werd. De teams uit Utrecht werden 

1
ste

 en 2
e
. 
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Max Kant 4e op NK Kortebaan 2011 

Biddinghuizen – Voor het derde jaar op rij werd op zondag 18 december 2011 in 

Biddinghuizen, op de baan van FlevOnice, gestreden door de beste 32 A-pupillen van 

Nederland op de kortebaan, onder wie HGI’er Max Kant.  

De wedstrijd over 120 meter voor de meisjes en 140 meter voor de jongens mondde na twee 

omlopen uit op een spannende finale. Hierin streden de snelste vier rijders uit de tweede 

omloop voor de ereprijzen. De voorronden werden verreden onder goede 

weersomstandigheden met uitstekend ijs. In de finale was het ijs nog wel goed, maar moest 

er gestreden worden onder barre weersomstandigheden met regen, hagel, natte sneeuw en 

een striemende wind. 

Bij de meisjes was Helga Drost uit Akkrum duidelijk de snelste, zij won drie keer met ruim 

verschil. Naast haar op het podium stonden Emma van der Wolf, Britt Bettonviel en Tricia van 

der Weide. 

Bij de jongens was het iets spannender in de allerlaatste rit, maar twijfel kon er niet zijn. Daan 

Baks uit Raamsdonkveer versloeg Casper Donker, Marc Middelkoop en Max Kant. Max was 

zeer tevreden met zijn 4
e
 plaats, wat hem ook een podiumplaats, een mooi bosje tulpen en 

een bokaal opleverde. 

 Eindklassement  3 x 140m 

1. Daan Baks   42.97 

2. Casper Donker   43.48 

3. Marc Middelkoop 44.32 

4. Max Kant   45.01 

 

  Max in de finale… 
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Sinterklaas 
 

Op zaterdag 26 november kwam de Sint met zijn Pieten op bezoek, tijdens het jeugdschaatsuur 

zowel in de hal als op de buitenbaan. Er werden rijkelijk pepernoten uitgedeeld en gestrooid.  

Op de buitenbaan was het goed weer en trof de Sint het met de Pieten en de kinderen. 

Op de buitenbaan ook de arrenslee waarin de Sint met hoofdpiet op het ijs werd 

voortgetrokken, nee niet door de paarden, maar door de actieve jeugdschaatsers. 

Dit jaar weer een Pietenwedstrijd in de omgekeerde richting op de 400m ijsbaan, waarvoor de 

jeugd even aan de kant ging staan, dit voor de veiligheid om botsingen te voorkomen, daar de 

Pieten de controle vaak kwijtraken op die schaatsen. De Piet op de Spaanse schaatsen was de 

beste, die had kennelijk in Spanje al geoefend. Ook was het stemgeluid van de speaker en de 

Sinterklaas muziek op de baan goed hoorbaar, dit kwam de sfeer natuurlijk ten goede. 

Voor ieder kind was er weer een puntzak met pepernoten en daarin nog negen aparte 

zoetigheidjes. Voor de leid(st)ers was er een overheerlijke melk/puur chocolade letter. In de hal 

is een totaalfoto genomen met de Sint; Pieten, de Halkinderen en de leiders. We gaan proberen 

die te bemachtigen en uit te delen aan alle HGI-Hal kinderen. 

Beste Sint en Pieten (met name de enige HGI-hulp-Piet):  bedankt…… 

 

 

Jubileumweekend Jeugd-Elfstedentocht 
 

In het weekend van 9 en 10 december vierde de Jaap Edenbaan zijn 50-jarig bestaan, 

hierdoor kwamen de jeugdschaatsuren te vervallen. 

Wel werd op zaterdagmorgen 10 december een Jeugd-Elfstedentocht georganiseerd, 

waaraan de meeste HGI jeugdschaatsers en leiders meededen. HGI stelde hierbij zijn 

stempelhok (Franeker) ter beschikking. Zo kon er rondom de baan op 11 plaatsen een 

stempel worden gehaald. De volgorde van stempelen werd door de speaker bekend gemaakt, 

maar gelet op het enthousiasme en het zo gauw mogelijk willen behalen van alle stempels 

was dit niet haalbaar. Een beker chocolademelk en een kruisje met lint kon na afloop als 

beloning voor de geleverde prestatie aan ieder kind worden uitgereikt. Met dank aan de 

vrijwillige hulpposten, die koek en zopie en stempelposten bemanden. 

   

Hierdoor komt de reguliere Jeugd-Elfstedentocht met carnavalsviering in januari 2012 te 

vervallen.  

 

Belangrijke data jeugdschaatsen 
 

Door coördinator Jan Tabak is een flyer gemaakt, bestemd voor ieder jeugdschaatskind met 

daarop aangegeven de data indelingen tijdrijden en die van de evenementen. Belangrijke 

data zijn: 

- 11 februari Diploma schaatsen, tijden voor de slalom en start&rem proef 

- 18 februari extra tijdrijden voor degenen die 11 februari hebben gemist of net niet behaald 

- 25 februari een Jeugd Schaats - Loop- Schaatsevenement op en rond de Jaap Edenbaan 

- 10 maart Diploma schaatsen, de rondjes langebaan achter de Jagermeesters 

 (voor diploma SP 3/4 rondjes, diploma A 6, B 8, C 13, D 18, E 20 en diploma F 22 rondjes).   

Dit is tevens de laatste zaterdag Jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan.  

 

De behaalde diploma's worden later (in mei 2012) uitgereikt tijdens de HGI clubfeestdag. 
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Indien natuurijs 
 

Nu nog hopen op natuurijs op de eigen ijsbaan in Landsmeer. Mocht dit nog komen, dan 

gaan we daar met z'n allen op de zaterdagmorgen schaatsen, behalve dan op 11 en 25 

februari en 10 maart, dan gaat de Jaap Edenbaan voor. 

 

 

Jeugdschaatswedstrijd “DE WESTFRIES” in Hoorn  
 

Op uitnodiging  van de Baancommissie van de Kunstijsbaan in Hoorn deed Hard Gaat Ie op 

zaterdag 12 november 2011 van 17.30 tot 20.30 uur met 10 jeugdleden mee aan 2 x 100m 

wedstrijden en minimarathons.  

Het totaal aantal deelnemers jongens en meisjes Pupillen E t/m A bedroeg 104. De 

deelnemende schaatsverenigingen waren verder Wieringerwerf, Volendam, Scharwoude, 

Hoorn, Schellinkhout, Wognum, Venhuizen, Hoogkarspel, Wijdewormer en Purmerend. 

Voor HGI deden mee Melissa Visser, Emma Kuijpers, Emma Fransen, Anouk Wals, Daniel 

Bosschieter, Seb Wals, Pien de Vries, Quinten Heerma, Luuk en Freek Drost.  Het was weer 

een lust voor het oog om deze talenten over de 100 meter te zien glijden. Helaas ook enkele 

valpartijen maar geen letsel. Er werd door de deelnemers weer een leuke ervaring opgedaan. 

Seb, Anouk, Quinten en Freek reden zich verdienstelijk in de prijzen. De prijswinnaars kregen 

op het ereschavot mooie medailles omgehangen. 

De organisatie werd bedankt. 

 

 

D3 Marathon 2 november 2011 

Voor mij was dit dus de eerste marathon, want de vorige keer vierde ik mijn herfstvakantie in 

Drenthe. Wel wat gemist, maar gelukkig hebben de dames 3 van HGI de eerste keer heel wat 

puntjes binnen gehaald. 

Zal ik het wel kunnen bijhouden? Zo’n eerste keer is toch altijd weer spannend. 

Maandagavond getraind in Hoorn, dinsdagavond met Rene Koning, woensdagavond om half 

acht al op de IJsbaan. Nog even een paar schaatsoefeningen, ik was er klaar voor. 

Na een loze ronde begon de strijd. Ik zat mooi voorin maar niet op kop, je krachten sparen zei 

Rene dinsdag en af en toe iets rechter op schaatsen. Het gaat goed, ik blijf mooi voorin. 

Rondjes tussen de 39.8 en 43.9. Maar dan in rondje 17 komt Karin ineens naar voren, met 

Sybille en nog een heleboel anderen. Oh help, ik kan het niet meer bijhouden en ik wil zo 

graag bij de kopgroep blijven. Het lukt me niet en ik raak ze kwijt. Ik zak af van een rondje van 

38.7 naar 46. Jammer. Even tellen, krijg ik nog een puntje? Ik kan het niet goed zien. Sybille 

wint deze marathon met een laatste rondje van 34.7, Karin 3
e
, Anky 4

e
, Rosa 14

e
 en ik 13

e
, 

toch nog 3 puntjes verdiend. Gefeliciteerd meiden, de punten zijn weer binnen. 

 

geschreven door: Ria Krop 

 

Meer wedstrijdverslagen? 
 

Wie het leuk vindt om (meer) wedstrijdverslagen te lezen, wordt vooral verwezen naar de 

website van HGI, namelijk www.hardgaatie.nl, omdat daar nog meer leuke verslagen zijn te 

lezen. Deze hierboven is er (ook) vanaf gehaald om daarvan iets te laten zien.  
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Wist u dat…… 
 
…  sommige mensen denken deze rubriek niet serieus is? 

…  Bertus de Vries nu ook met een helm zijn stukjes voor het clubblad tikt? 

…  Jan Tabak een nieuw e-mailadres heeft? Namelijk:  j.tabak21@upcmail.nl  

…  dat cijfer niets met zijn leeftijd te maken heeft, maar misschien wel met zijn schaatservaring? 

…  John van Dijk in de maand december 2011 Gewestelijk Marathon Kampioen Masters is geworden?  

…  John een 2e plaats wist te behalen bij het Nederlands Marathon Kampioenschap Masters in 

      Heerenveen, waar Rudy Groenendal hem net voorbij ging? 

...   wij hem daarmee van harte feliciteren en de bloemetjes in mei weer voor hem klaar zullen staan? 

…  de uitslagen te lezen zijn op www.baancommissieamsterdam.nl ? 

…  die ook te lezen zijn op http://schaatsen.nl/kpn-nk-marathon-2012 ? 

…  het ook heel leuk is om het artikel over John in dit clubblad te lezen? 

...   Annette Gerritsen zich, met een 4/1000e verschil in haar voordeel, heeft geplaatst voor deelname aan 

      de WK Sprint in Salt Lake City? 

…  vader en moeder Gerritsen dan met haar meegaan? 

…  wij van HGI hen daar veel succes wensen? 

…  het bestuur van HGI de enige Hulp Zwarte Piet "Mark" dank zegt voor zijn bijdrage aan de  

      Sinterklaasviering tijdens de jeugdschaatsuren op de Jaap Edenbaan op 26 november jl.? 

…  voor de traditionele Jeugdwedstrijden bestemd voor de beste Junioren C en B om de Koninklijke Thialf  

      Bokaal op 31 december 2011 Tom Kant en Douwe Daatselaar waren uitgenodigd en hieraan met  

      succes hebben deelgenomen? 

…  Tom op de 500m een tijd van 43.64 en op de 1000m een tijd van 1.28.21 reed? 

…  Douwe op de 500m een tijd van 44.53 en op de 1000m een tijd van 1.30.03 reed? 

…  de Aafje Houwer Record Wedstrijden van Hard Gaat Ie zijn gepland op dinsdag 24 januari 2012  om 

      16.00 uur in het Thialf IJstadion? 

…  het verslag daarvan in het eerst volgende blad verschijnt? 

…  het Clubkampioenschap van Hard Gaat wordt gehouden op zondagochtend 19 februari op de Jaap 

      Edenbaan, aanvang 07.00 uur? 

…  Clubkampioen Swen Faber dit seizoen voor het eerst onder de 40 seconden heeft gereden op de 

      500 meter? 

…  Gijs Roos dit seizoen ook de 40 secondenbarrière heeft doorbroken... en op zondagochtend 19  

      februari misschien wel clubkampioen kan worden? 

…  er nu 3 mannen (Gijs, John & Swen) op de clubkampioenschappen staan die onder de 40  

      seconden hebben gereden?  

…  de uitslagen in dit blad weer verzorgd zijn door Ivo Ruijter? 

…  het clubhuis van Hard Gaat Ie bij bezetting op de natuurijsbaan bereikbaar is op 020-4821834 ? 


