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Van de redactie 
 
Het clubblad is deze keer iets later verschenen 
dan gebruikelijk. Dat had te maken met de 
aanlevering van kopij voor het blad. Gelukkig 
heeft Jelle Attema zich weer als ‘kopij-
hofleverancier’ laten kennen, maar daarnaast 
is er deze keer ook een mooi verslag van één 
van onze snelste schaatsers op dit moment, 
Tom Kant. Hij deed mee aan de Winter 
Universiade in Kazachstan en doet daarvan 
verslag. Ook een aantal andere bijdragen en 
verslagen, en een 62 jaar oud artikel over 
schaatsen uit de Nieuwe Dockumer Courant. 
En oh ja: we zoeken nog iemand voor de 
verspreiding van 30 clubbladen in de 
Havezathe. Iets voor jou? Zie pag. 3 en meld 
je aan bij Bertus de Vries! 
 
Veel leesplezier! 
 
 

COLOFON 
 

Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter en PR:              Andries de Weerd 

 06 – 53826137  
@:   adweerd@planet.nl 

 
Secretaris:                                     Ants Tilma    
                                  020 – 4920617 

@:   ants.tilma@gmail.com 
 
Penningmeester:                      Ivo Hilderink                    

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

 
Bankrekeningnr.      NL63RABO0334410010 
 

 
 
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  
Rene Segers                           06-10915528 
@:                    bouwbedrijf.segers@upcmail.nl 
 
Commissie Onderhoud 
Dick Wals                                 020-4823825 
@:                                     K.Wals9@upcmail.nl 
 
Commissie Evenementen 
Jeroen Samwel                       020-6327163 
@:                  jeroensjoerdsamwel@gmail.com 
 
Commissie Kantinebeheer: 
Ans de Bueger                        020-4826078 
@:                             ansdebueger@gmail.com 
 
Commissie Kleding 
Jelle Attema                             020-4824187 
@:                                  jsattema@hotmail.com 

 

 

Coördinatie / lay-out clubblad 
Bauke Stelma                          020-4825185 
@:                               redactie@hardgaatie.nl 
 
Oplage 900 exemplaren 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad  
Bertus de Vries                        020-6314123 

 

Ereleden          
 
Dick Moes 
Geert Houwer 

Trainers 
Arjan Schreuder                    075-6841173 
Jan Paul Drost                      020-4821863 
Ans Gerritsen                        020-4361524 
Marjolijn Wolthuis                  06-24618359 
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Van de voorzitter 
 

Het hogedrukgebied …… en depressies! 
 
Beste leden en donateurs, 
 
“Wanneer gaat de baan onder water?” 
“Wanneer gaat de baan open?” “Hoe laat gaat 
de baan open?” We zijn de laatste dagen in 
januari bestookt met deze vragen. De baan 
was inmiddels onder water gezet, uiteraard. 
We hebben even moeten wachten op de 
reparatie van het dak. Dat is gelukt rond de 
Kerstdagen. We zitten er weer warmpjes bij. 
En toen meteen de baan vol water laten lopen. 
Dit jaar extra spannend, want we hebben 
moeten investeren in een nieuwe kleilaag op 
de dijk aan de zijde van het park. Vorige winter 
bleek deze lek te zijn en stond het park onder 
water.  
Gelukkig blijkt de nieuwe kleilaag zijn werk 
goed te doen en blijft het water staan. Samen 
met de nieuwe baanverlichting ligt onze 
landijsbaan er mooi bij. En toen begon het half 
januari ook nog eens leuk te vriezen!! Er had 
zich een sterk hogedrukgebied genesteld 
boven Nederland. Geen wind en neerslag, dus 
spiegelglad ijs was mogelijk! Ideaal, toch? 
Maar toen bleek de positie van het 
hogedrukgebied te bepalen of er in Noord-
Holland een klein koud noordelijk windje ging 
waaien of een klein warmer zuidelijk windje. 
Die lijn liep recht door Nederland van noord 
naar zuid.  
 
 

 
 
 
En toen bleek ons schaatsgeluk af te hangen 
van de positie van dit hogedrukgebied. In het 
oosten van ons land bleef het in de nacht en 
overdag onder nul en langs de kust verloren 
we overdag weer wat we er in de nacht aan ijs 
bijwonnen. Erg frustrerend!! We haalden die 7 
centimeter maar niet die we toch minimaal 
nodig hebben om alleen al de schooljeugd 
(zonder nat pak te halen) te kunnen 
uitnodigen.  
 
Wij wilden zo graag!! Zeker toen ook het 
zonnetje nog ging schijnen en we Anton 
Pieckachtige taferelen kregen met ochtendrijp. 
Welk risico kun je als club nemen? Als we te 
snel open waren gegaan en de massa zou te 
groot worden, waardoor het te dunne ijs het 
begeeft, heb je het niet goed gedaan En als je 
NIET opengaat krijg je ook kritiek, want daar 
en daar wordt namelijk wel geschaatst……  
En zo kun je dus van een hogedrukgebied een 
depressie krijgen…… We zijn blijven duimen, 
want de winter is nog niet voorbij tot de lente 
aanbreekt, maar de kans dat de baan dit 
seizoen nog open gaat is nu niet zo groot 
meer……….  
 
Groet, 

Andries de Weerd 
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Clubbladbezorger voor 30 adressen gezocht 
 
 
Voor de bezorging van clubbladen op (of in?) 
Rhijnestein wordt een bezorger gezocht. Het gaat 
eigenlijk maar om ongeveer 30 adressen, en dat 
drie keer per jaar. Je zou bijna zeggen: “Waar 
gaat het over?” Over slechts 30 adressen dus. 

Wie oh wie helpt ons uit de brand? We zijn er 
zeer blij mee als iemand zich aanmeldt. 
 
Voor informatie kan contact opgenomen worden 
met Bertus de Vries, tel. (020) 6314123.  

 

 
 

Jeugdschaatsen (opgetekend door Jelle Attema) 

 

Jeugd Elfstedentocht in carnavalskleding 
 
Dit evenement vond plaats op zaterdagmorgen 
14 januari jl.. met fris en zonnig weer. HGI 
stelde hierbij ook weer zijn stempelhok 
(Franeker) ter beschikking. Zo kon er rondom 
de baan op elf plaatsen een stempel worden 
gehaald. De volgorde van stempelen werd 
door de speaker omgeroepen , maar gelet op 
het enthousiasme en het zo gauw mogelijk 
willen behalen van alle stempels, werden al die 
plaatsen soms wel twee of drie keer bezocht, 
overvolle stempelkaarten... Tussentijds of na 
afloop kon een beker chocolademelk worden 
gedronken. Als beloning voor de geleverde 
prestatie werd na afloop, ieder kind beloond 
met een Jeugd Elfstedentochtkruisje voorzien 
van een lint.  
 
Vele kinderen en begeleiders waren weer 
uitgedost in carnavalskleding en beleefden 
weer plezier aan de vrolijke en soms eng 
uitziende uitdossingen en ……. soms 
onherkenbaar ..... Een HGI jury was ingezet en 
deed zijn werk om de/het mooist verklede 
jongen/meisje en leider/leidster te kiezen. Ze 

kwamen eruit maar dat het moeilijk was blijkt 
wel uit de uitslag:  
 

 Meisjes: er waren twee die allebei even 
mooi waren, namelijk Sanne Guth in 
"Herenkostuum" en Marusha de Rijke als 
"Bollywoodfiguur"; 

 Jongens: ook bij de jongens was dit het 
geval, allebei prachtig uitgedost, Max 
Hoogma als "Starwarsfiguur" en Stijn 
Verbeek als "Terminator"; 

 Leid(st)ers: hierbij unaniem gekozen voor 
Wolbert Meijer die als "timmerman" de 
meest originele beroepskleding met 
gereedschap droeg, en Annelies Hartog op 
een mooie tweede plaats als "Chinees 
meisje met sprekende ogen". 

Allen hebben een prijsje verdiend, dat zal 
worden uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking 
op 18 maart. Met dank aan de jury en de 
zeven HGI-ouders die bij de schmink, 
koek&zopie en stempelposten assisteerden. 
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Schaatsen – Lopen – Schaatsen 

Op  zaterdag 25 februari wordt tijdens het 
Jeugdschaatsuur van 09.30 tot 10.30 uur, voor 
de zevende keer op de Jaap Edenbaan het 
evenement Schaatsen – Lopen – Schaatsen 
gehouden. Dit valt in de voorjaarsvakantie. Er 
zijn dan minder kinderen waardoor het aantal 
deelnemers beheersbaar blijft. Het aantal te 
schaatsen en te lopen rondjes is gebaseerd op 
het schaatsdiploma dat behaald kan worden. 
Zo moet de beginner die voor de Schaatsproef 
gaat twee ronden (800m) schaatsen één ronde 
(400m) lopen en weer twee ronden schaatsen. 
De ervaren  jeugdschaats(st)er die toch het 
hoogste diploma F wil gaan behalen, zal dan 

elf ronden schaatsen, vijf ronden lopen en 
weer elf ronden moeten schaatsen. Zo zijn er 
zeven verschillende variaties. Hiervan kan 
natuurlijk worden afgeweken, er is geen 
tijdschema  voor deze "prestatietocht", maar 
het moet wel binnen het reguliere 
jeugdschaatsuur.  
Leuk te zien dat ook ouders mogen meerijden 
en er soms door hun kind worden afgereden. 
Ieder moet zijn best weer doen om zoveel 
mogelijk schaats- en looprondjes te doen, die 
aangetekend worden op "rondenkaartjes". Na 
afloop krijgt iedere jeugdschaats(st)er een 
welverdiend vaantje.  

 

 

Diploma schaatsen Start&Rem en Slalomproef 

Op zaterdag 11 maart  2017 vanaf 09.00 uur 
worden voor de Hard Gaat Ie Jeugd weer de 
diplomatijden geregistreerd, voor de 
Start&Rem- en de Slalomproeven over een 
heen- en terugbaan, totaal 90 meter afstand. 
Hoe beter de tijden, hoe hoger het diploma. Op 
elk van de tien uitgezette banen staan  twee 
starters/klokkers en een schrijver. Alles 
verloopt volgens een strak schema. Er doen 90 
HGI-jeugdschaatsleden mee, daarbij ook de 
jeugd uit de Hal, onderverdeeld in vier groepen 

met de begeleid(st)ers. Reeds eerdere en 
sneller gereden tijden tellen ook mee. De HGI 
juryleden Imme Kampen, Jan Tabak en Frans 
Nico van den Bout registreren de tijden, samen 
met de drie juryleden van de IJsclub Centrum 
Oostzaan . Deze tijden kun je terugvinden op het 
totaaloverzicht  van de door alle kinderen 
behaalde diploma's van het afgelopen seizoen 
2016-2017.  
 
Allen  worden weer bedankt voor de (jury) inzet. 

 

 

Rondjes rijden achter de Jagermeesters 
 
Zaterdag 18 maart zal het Jeugdschaatsen 
afgesloten  worden met de zogenaamde 
Langebaanproef, de 400m rondjes achter de 
begeleiders, ook wel "jagermeesters" genoemd. 
Het aantal te rijden rondjes verschilt, maar tellen 
wel mee voor het diploma dat men wil behalen, 
namelijk: diploma P = 3 ronden, SP = 4, A = 6, B 
= 8, C = 13, D = 18, E = 20 en F = 22 ronden.   
Eerst zullen de ronden verreden worden door de 
jongste deelnemers voor het behalen van de 

diploma’s P, SP en A. Daarna alle andere 
deelnemers op de baan voor het behalen van de 
diploma's B t/m F. De begeleiders schaatsen 
dan  hand in hand over de gehele breedte van 
de baan, aan kop als "Jagermeesters" om het 
tempo in de hand te houden. Hierachter moet de 
jeugdschaatsers hun ronden afleggen, ze 
mogen niet voorbij, maar wel de laatste ronde, 
voor de kanjers die voor hun F-diploma gaan. 
Het wordt weer een feestelijk gebeuren. 
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Uitreiking diploma’s op 18 maart 
 
Door de goede ervaringen van de drie 
voorgaande jaren om op dezelfde dag, als alles 
nog vers in het geheugen staat, de diploma's uit 
te reiken zal dat ook dit jaar plaatsvinden. Dit 
wordt op zaterdag 18 maart gedaan van 15.30 
tot 17.00 uur in het "Geertruidahuis" van de 
Jeugdvereniging Vrij & Blij aan de Dr. M.L. 
Kingstraat 2c in Landsmeer. Hierbij zijn ook de 
(groot)ouders welkom, waardoor een gevulde 
zaal voor sfeer en gezelligheid zorgt. Alle 
kinderen krijgen een drankje en een hapje. Het 
uitreiken van de diploma's gaat groepsgewijs 

waarbij het podium gebruikt wordt. Iedere groep 
wordt afzonderlijk  door de begeleid(st)er(s) op 
het podium geroepen.  Vervolgens wordt dan 
individueel en met een passend woordje het 
behaalde diploma uitgereikt. Om 17.00 uur is het 
feest afgelopen. De twintig begeleiders worden 
nog verrast  door de vrijwillige bijdrage van de 
ouders, niet verplicht  maar genoeg om tijdens 
de evaluatie van het seizoen, gekoppeld aan 
een etentje, wat langer na te kunnen zitten, met 
dank aan de ouders. 

 

Wedstrijdjes voor jeugdleden die schaatsen voor diploma's D/E/F 

In het kader van de mogelijke overgang van de 
(oudste) jeugdleden naar het licentie-/ 
wedstrijdschaatsen en om alvast een beetje te 
wennen aan het start- en wedstrijdgevoel, 
worden door de Jeugdcommissie van de Jaap 
Edenbaan op woensdagmiddag 15 maart en 
22 maart van 17.50 uur tot 19.20 uur twee 

wedstrijden georganiseerd. De eerste is twee 
keer 100m en de tweede is een 100m en 300m 
wedstrijd. Voor deze wedstrijd worden de 
beste 30 jongens en 30 meisjes uitgenodigd 
voor deelname. Hiervoor zijn prijsjes voor de 
eerste drie per categorie en voor allen een 
vaantje.  

Fietskleding HGI   
 
Wielershirt (dames en heren)  korte mouw, korte rits   € 35,=,  met lange rits € 40,= 
Wielerjack (aansluitend model)       € 40,= 
Wielerjack Windtec        € 40,= 
Bodywarmer Windtec     zonder mouwen    € 40,= 
Wielerbroek (maat 1 t/m 4 en 7/8, dames en heren) kort met strong zeem € 40,=  met 3/4 lengte € 45,= 
Wieler(lange)broek, lang, voorgevormd model, zonder zeem, Super Thermo   € 50,=  
Been- en armstukken respectievelijk      € 20,= en  € 15,=  
 
 

Schaatskleding voor de jeugd 

Op veler verzoek is er vorig seizoen een nieuwe voorraad schaatskleding voor de jeugd ingekocht, 
merk Lorini, in de nieuwe HGI kleuren blauw/geel, bestaande uit (Windtec) jacks en (Salopet) broeken, 
kindermaten 128, 140, 152, 164 en 176. Dankzij sponsoring door Hegron Cosmetics Purmerend en 
het bijdragen van de opbrengsten van de Landelijke Grote Clubactie en de plaatselijke Jumbo 
Clubactie, hebben we kostprijzen met meer dan 20% kunnen drukken. Een setje kost € 80,= en apart 
komt het jack op € 45,= en de broek op € 35,=  



 

 
Jaargang 116 www.hardgaatie.nl     Nummer 2 
maart 2017  Pagina 6 van 13 
 

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

 

Wintervoorraad grote maten 

HGI Schaatsbroeken maten XXL en XXXL  € 40,=  
HGI Marathon- en wedstrijdpakken, maten S, M en L € 70,=  
HGI rugtassen        € 15,=  
Kindermaat blauwe HGI Fleece Mutsen   €   5,=  
 

Interesse? Afspraak maken / passen / kijken / wel/niet kopen:  Jelle Attema 020-4824187 
 
 
 

Annette Gerritsen plotseling gestopt 

 

Annette heeft afgelopen zomer nog volop en 
goed fit getraind, onder andere bij Niels 
Kerstholt, en was ook geplaatst bij de Mass 
Start in Leeuwarden. Echter op 3 september 
liep ze bij een oefensprong een zware 
knieschijf- / kraakbeenblessure op. De foto 
wees uit dat topsport verder moeilijk zou 
worden. Dichtbranden was een optie en 
duurde korter. Kraakbeenherstel liep na zes 
weken weer een `knal` op. Daarbij had ze in 
deze periode ook last van een kieste in de 
mond die operatief verwijderd moest worden 
en zij vervolgens vier weken niet aan sport 
mocht doen. Dus Annette werd ´s morgens 
wakker van de pijn, zowel aan de mond als  

 

aan de knie. Dit gaf de doorslag om te stoppen 
met de schaatssport en het kwam in de krant. 
Inmiddels heeft Annette contacten voor banen 
in de sportwereld, onder andere met Studio 
Sport om daar de analyse bij schaats-
wedstrijden te gaan doen. Annette is van haar 
12e tot haar 33e als geselecteerde- en 
gerespecteerde schaatsster en sportvrouw 
actief geweest, Nederlands Kampioene Sprint 
en in 2012 een Zilveren Olympische Medaille 
op de 1000m behaald. Wij wensen Annette 
nog een gezonde en beloftevolle toekomst toe!  

Jelle Attema 

 

 
 
 

Marathon met vallen, opstaan en winnen

Op de avond van 18 januari was het weer 
marathon avond voor HGI. Er stonden maar 
liefst acht HGI-leden aan de start in vier 
categorieën. De finish van de M3 was erg 
heftig. Na de finish ging de één na de ander 
onderuit en hard ook. De mannen waren net 
dominosteentjes. Eén man heeft een 
historische capriool uitgehaald door over de 
borden terecht te komen. De mannen van HGI, 
Peter Luiten, Joost Helderop en René Koning 
zijn ongeschonden van het ijs gekomen.  

Na de M3 kwamen de kanonnen van de 
M2/M1 in actie, waarbij hij zeventiende werd. 
Als derde, na de dweil waren de dames aan de 
beurt. Hier stonden twee HGI dames aan de 
start: Sybille Mulder en Sabine van Opzeeland.  

Het ging niet hard en alles bleef mooi bij 
elkaar, totdat ik zes ronden voor het einde er 
vandoor ging. Toen ik niet meer kon schoot 
Sabine mij opeens voorbij met bijna val, maar 
dit was niet vol te houden. De laatste ronden 
van de marathon heb ik de koppositie kunnen 
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behouden om niet opgesloten te raken in de 
achterhoede. Deze positie heb ik ook 
vastgehouden tot aan de eindstreep, waarna ik 
mijn tweede overwinning van het seizoen 
behaalde. Op het moment dat ik dit schrijf sta 
ik al twee weken bovenaan in het klassement 
en heb ruim vijftien punten voorsprong op 

nummer twee. Nog vier marathons te rijden, 
niets geks doen en op 1 maart de trofee in 
ontvangst nemen!  

Als slotstuk van de avond kwam Anky Faber in 
actie bij de M4, waarbij zij achtste werd. 

Sybille Mulder 

 

 
 
 
 
 

DE NEDERLANDSE SCHAATS 
 

(artikel uit 1955 in de Nieuwe Dockumer Courant) 
 
 

De schaats van Nederlandse herkomst is beslist niet 
nieuw. Zo’n 1400 jaar geleden reed men hier ook al op 
schaatsen, d.w.z. men bond beenderen van paarden- of 
ossenpoten onder de laarzen en bewoog zich op deze 
glijbenen over het ijs.  

Pas omstreeks de 14e eeuw schijnen de eerste ijzeren 
schaatsen met houten blokken gemaakt te zijn. 

De bakermat van de Nederlandse schaats-industrie ligt in 
Friesland. Sedert eeuwen maakten daar timmerlieden en 

smeden het gehele jaar door wanneer het stil was in hun 
bedrijven de bekende Friese schaatsen. 

Tegenwoordig is hun taak overgenomen door een 
twintigtal bedrijven, waar alle denkbare schaatstypen 
langs mechanische weg worden geproduceerd. De totale 
productie bedraagt tussen de 300.000 en 400.000 paar 
per jaar. Minstens 100.000 paar daarvan zijn goedkope 
kinderschaatsen, maar daarnaast zijn er enige tientallen 
modellen, zowel op het gebied van de ‘houten’ schaatsen 
als de metalen kunst-, ijshockey- of renschaatsen.  
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Bij de fabricage van en kwaliteitsschaats komt het er in 
de eerste plaats op aan, dat het hout voldoende is 
gedroogd om kromtrekken te voorkomen. Een fabriek 
heeft hiervoor zelfs een vacuüm drooginstallatie. Verder 
moet het hout goed worden gladgeschuurd zodat de 
poriën dichttrekken, waarna het door lakken beschermd 
wordt tegen weersinvloeden. Het z.g. “IJzer” bestaat uit 
ijzer met ‘n onderlaag van plm. 8 mm daarop 
vastgewalst staal. Nadat dit ijzer in de gewenste vorm is 
gesmeed wordt het in de hardingsoven op hoge 
temperatuur gebracht, waarna het plotseling in koud 
water wordt gedompeld.  

Van de schrik wordt het ijzer zo hard dat men er met 
geen vijl meer in kan komen, hetgeen voor prima 
schaatsen dan ook de bedoeling is. De geheel metalen 
schaatsen worden bij een temperatuur van 600 graden 
Celsius in de juiste stand gebogen en geperst en op 
dezelfde wijze gehard en daarna gepolijst. Kundige 
vakmensen zijn dan nodig om met een speciale 
holslijpmachine het zeer harde loopvlak te bewerken. 
Daarna worden de schaatsen vernikkeld en verchroomd.  

Van de Nederlandse schaatsen noemen we de originele 
Friese doorlopers, waaruit eigenlijk alle andere typen 
zijn voortgekomen en de houten kunstschaats en het 
klompje. Deze beiden moeten de laatste tijd wel 
enigszins plaats maken voor de houten renschaats 
die een hoog en dun staal heeft en een naar de schoen 
bewerkt voetblad en de geheel metalen 
kunstschaats. Waren we vroeger voor de grote 
wedstrijden veelal aangewezen op de geïmporteerde 
‘Noren’, sinds het afgelopen jaar worden deze ook in 

ons land van zo prima kwaliteit gemaakt, dat ze zelfs bij 
de Noorse schaatsenrijders  in gebruik zijn. Onlangs won 
de bekende hardrijdster Annie van der Meer op deze 
Nederlandse renschaats een eerste prijs.  

Daarnaast wordt dit seizoen een nieuwe schaats 
gebracht, die een combinatie is tussen de Friese 
renschaats en de Noorse schaats en die daarom 
Combinoor wordt genoemd. De Noorse onderbouw is 
hier voorzien van een houten bovendek. De hoge stand 
en daardoor het snelle lopen van de Noor zijn hier 
behouden, maar de lucht wordt langs i.p.v. onder de 
voet door geleid, waardoor men minder koude voeten 
krijgt. Bovendien behoeft men geen aparte schoenen te 
kopen. 

Kort na de oorlog was er nog een aanzienlijke import 
van schaatsen (in 1951 zelf 79.000 paar). In 1953 was 
deze echter gedaald tot 2500 paar, waartegenover een 
export stond van 1000 paar. Gezien de goed kwaliteit en 
verschillende op buitenlandse exposities behaalde 
prijzen mag verwacht worden dat onze export van 
schaatsen blijft stijgen.  
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Is schaatsen goddelijk? 

 

Die vraag stel ik mij af en toe…. Na een 
marathonwedstrijd heb ik wel eens twee rijders 
gezien die met elkaar op de vuist gingen. Dat 
had niets met God of met schaatsen te maken. 
Maar als je met name voor de wind of met 
weinig wind een perfecte schaatsbeweging 
uitvoert en constant weet te versnellen, dan 
geeft dat op zijn minst een prinsheerlijk gevoel. 
Sterker: ik kan daarbij in vervoering raken.  

Een dergelijk gevoel krijg je alleen als het je 
gemakkelijk af gaat en dat lukt alleen na veel 
en lang oefenen. Uren maken dus. Een 
euforisch gevoel kan ook verkregen worden als 
je op natuurijs schaatst. Ooit zei André 
Klompmaker daarover: “Als je schaatst, voel je 
je één met de natuur, één met Gods 
schepping. Dan kun je alleen maar zeggen: 
dank U wel, Heer.”  

En daar sluit ik me van harte bij aan. Het leven 
kan zo mooi zijn en daar moeten we vaker bij 
stil staan en dankbaar voor zijn. 

De ultieme marathon op natuurijs is zonder 
discussie de Elfstedentocht. Na afloop van de 
Elfstedentocht 1986 stapt journaliste Janneke 
Koelewijn aan de Bonkevaart in de bus die de 
eerste wedstrijdrijders naar de Frieslandhal 
terugbrengt. In Vrij Nederland van 8 maart 
1986 tekent ze de volgende zinnen op:  

 

“Op de bank naast me zit Robert Kamperman 
maar dat weet ik op dat moment nog niet, dus 
ik vraag hoe hij heet. "Wat?" zegt hij. “Hoe 
heet je?” "Wat?" Met holle ogen staart hij me 
aan. Hij pakt zijn bidon en begint als een baby 
aan het tuitje te sabbelen. Zijn hand trilt. Dan 
trekt hij zijn schaatsen uit. Zijn sokken zitten 
vol bloedvlekken. Hoe was het? vraag ik. "Ja," 
zegt hij. Ik kan m'n ogen niet van hem 
afhouden. Zijn wangen zijn spierwit, zijn neus 
steekt scherp naar voren. Na een paar minuten 
begint hij uit zichzelf te praten. "Die 
kluunplaats," zegt hij. "en nou ben ik derde 
geworden. Wie had dat ooit kunnen denken. 
Nee, daar heb ik nooit aan gedacht. Dat ik dat 
zou kunnen. Nooit aan gedacht. Nooit. En toen 
begon mijn knie pijn te doen. Waar was dat 
ook al weer..." Waarom heb je het gedaan? 
"Omdat het moet," zegt hij, "omdat het moet." 
Hartstikke leuk.” 

Nou ken ik Robert vrij goed. We zijn 
herhaaldelijk naar de Weissensee geweest. Hij 
is inmiddels 70 en we rijden nog steeds 
marathons samen. Ik weet dat Robert niet 
schaatst omdat het moet maar omdat hij het 
hartstikke leuk vindt om te doen.  

En misschien ook wel een beetje omdat het 
hem een goddelijk gevoel geeft. 

Haijo van der Werf 
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28e Winter Universiade in Kazachstan

Op 25 januari ben ik vertrokken naar Almaty in 
Kazachstan om Nederland te vertegen-
woordigen op de Winter Universiade. Dit is een 
gigantisch evenement dat ook wel de 
Olympische Winter Spelen voor studenten 
wordt genoemd. Er waren 56 deelnemende 
landen, 1604 atleten verdeeld over 12 
wintersporten. TeamNL bestond uit 21 atleten, 
waarvan 13 schaatsers. 

 

Na een vlucht van zo'n 8 uren werden we door 
een hoop mensen ontvangen op het vliegveld 
van Almaty. Onze tassen werden naar de 
bussen gebracht en na een reis van een uur in 
een bloedhete bus kwamen we aan in het 
Olympisch dorp, een fantastisch en mooi 
georganiseerd dorp. De flats waarin de atleten 
sliepen vormden een halve cirkel met in het 
midden een groot hoofdgebouw waar we 
konden eten op de momenten dat we dat nodig 
hadden.  

 

Na een dagje wennen zijn we gelijk het ijs op 
gegaan. De schaatswedstrijden werden 
verreden in Almaty (Alma-Ata) op de 
historische ijsbaan Medeu. Deze ijsbaan ligt op 
1691 meter hoogte en stond vroeger ook wel 
bekend als een van de snelste ijsbanen ter 
wereld. We keken onze ogen uit op deze 
mooie open ijsbaan die midden tussen de 
bergen ligt.  

Na een paar dagen begon het evenement dan 
echt! Op 29 januari  vond de openings-
ceremonie  plaats in het kunstschaatsstadion 
dat ongeveer aan het Olympisch dorp vast zat. 
We wisten niet goed wat we moesten 
verwachten. Toen we als TeamNL naar binnen 
liepen werden we door een mensenmassa in 
een flink gevuld stadion toegejuicht. Enorm 
gaaf om mee te maken. De rest van de 
openingsceremonie was ook heel indruk-
wekkend om te zien en deed niet onder voor 
die van de echte Olympische Spelen. 

Op woensdag 1 februari kwam ik voor het 
eerst in actie. Ik moest 2x de 500 meter rijden. 
De omstandigheden waren goed en ik had er 
heel veel zin in. Helaas hield het wat betreft de 
wedstrijden voor mij op na de eerste 500 
meter. 
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Ik kwam net terug uit een liesblessure die ik 
had opgelopen tijdens een sprinttraining in 
Erfurt. De lies was hersteld maar functioneerde 
nog niet zoals hij zou moeten doen. Hij was 
nog niet belastbaar. In de eerste pas van mijn 
500 meter kwam er zo veel kracht op de spier 
dat het er opnieuw inschoot. Ik heb mij moeten 
afmelden voor alle andere afstanden waarop ik 
in actie zou komen. Enorm balen, maar op een 
gegeven moment moet je voor je lichaam 
kiezen en geen risico's nemen. Het hele 
seizoen zal ik niet meer in actie komen en mijn 
focus leggen op het draaien van een topzomer 
en het volgende schaatsseizoen. 

 

 

Vervolgens ben ik vooral bezig geweest met 
mijn herstel de eerste dagen. Al snel had ik 
geen last meer en was die spier alleen nog wat 
stijf. Ik had nog een week te gaan in 
Kazachstan en besloot er nog een topweek 
van te maken en te genieten van alles. Zo heb 
ik bij verschillende sporten gekeken, de 
wedstrijden van de andere schaatsers uit 
TeamNL en ben ik op de laatste dag nog even 
gaan skiën! Nederland eindigde als 16e in het 
klassement met 3 x zilver en 1 x brons. 

Ondanks de liesproblemen heb ik enorm 
genoten van de twee weken die ik daar heb 
gehad! Leuke sporters ontmoet en dingen 
meegemaakt! Ik had het voor geen goud willen 
missen! Met de lies gaat het goed en ik ben 
weer in training! 

Tom Kant 

 

 

 
 

Aafje Houwer trofeeën 
 
Op dinsdag 31 januari vertrok er weer een 
groep HGI'ers naar het geheel 
gemoderniseerde IJsstadion Thialf in 
Heerenveen voor de jaarlijkse wedstrijd om 
de Aafje Houwer Trofeeën. In totaal stonden 
er 35 HGI'ers aan de start, aangevuld met 
tien gastrijders. Vele persoonlijke records  
werden er gereden.  De twee winnaars (van 
categorie I: Pupillen / Jun. C en B, en van 
categorie II: Jun. A / Neo's / Senioren /  
Masters) worden tijdens het "Smeltfeest" op 

zaterdag 1 april bekendgemaakt. Zij moeten 
voldoen aan de  criteria om voor de Trofee in 
aanmerking te komen en de meeste 
verbetering van hun persoonlijke records 
t.o.v. vorig jaar of eerder hebben geboekt. 
 
Op de volgende pagina volgen de uitslagen 
van de HGI-rijders, maar alleen de 
vetgedrukte deelnemers tellen mee om in 
aanmerking te komen voor de Aafje Houwer 
Trofeeën: 
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Naam 100m 300m 500m 1000m 1500m  totaal 

       

Elke Asjes   39.55  66.25 132.165 

Lisa Brandt 16.07 73.67 154.020 

Niels Brandt   38.35  61.50 125.200 

Jochem v.d.  Broek    47.19 - pr   2.28.67- pr    96.747 

Ron v.d. Broek    60.86 - pr   3.07.78- pr 123.453 

Freek Drost    47.58 - pr 1.42.56  pr      98.860 

Luuk Drost    48.27 - pr 1.45.85    101.195 

Rinus Drost    46.06   2.27.47    95.217 

Emma Fransen  50.31 - pr 1.42.79  pr    101.710 

Bart Goede    53.09 1.53.02    109.800 

Henriëtte Goede    46.08 1.33.58      92.870 

Jos Goedhart    57.42   3.00.06  117.620 

Martijn Goedhart    43.46   2.08.32   86.233 

Maaike Hiemstra   39.38 64.82  129.955 

Eline Hogervorst   35.39 60.03  120.020 

Biko Hogenes   47.32 71.37  150.335 

Fleur Meijer   37.77 61.39  124.340 

Leila Meijer    44.28 - pr 1.27.03  pr      87.795 

Tom Meijer  35.22pr 54.80 - pr      113.500 

Sybille Mulder    47.67   2.26.03    96.347 

Gijs Nolen   41.74 68.77  138.335 

Rene Nolen  55.99 2.49.86  112.610 

Dewi Paardekooper    50.68   Niet gestart - 

Zoe Paardekooper  49.50 - pr 2.34.63 - pr   101.12 

Simon Rem    45.30   2.21.46    92.453 

Werner Rem    47.17   2.27.16    96.223 

Laura Stroo  53.55  1.55.35    111.225 

Anouk Wals  55.53  1.56.47    113.765 

Tim Wals    43.88   2.18.98    90.207 

Iris Verbeek 15.94  73.24   152.940 
 
De Thialf-jury en ijsmeesters en kregen als dank voor hun medewerking een waardevol Cosmetica- 
pakket, ter beschikking gesteld door: 

 

waarvoor onze dank !! 
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Wist u dat….. 
 
….. op zondagmorgen 19 maart 2017 de Clubkampioenschappen Hard Gaat Ie en Centrum 

Oostzaan gaan plaats vinden op de Jaap Edenbaan van 07.00 tot 09.00 uur, hieraan ook 
recreatierijd(st)ers deel mogen nemen voor eigen eer en glorie, en aanmelden kan tot een 
week voor de wedstrijd bij Jelle Attema op e-mail: jsattema@hotmail.com? 

….. op zaterdag 1 april om 17.00 uur het "Smeltfeest" (Hard Gaat Ie Clubavond) weer wordt 
gehouden in het clubhuis, waarbij eerst een lekkere stamppotmaaltijd zal worden 
opgediend (tegen betaling van € 5,= p.p.) en daarna het vervolg van de avond met muziek, 
prijsuitreikingen en een hapje en een drankje, zal worden opgevuld? 

….. op maandag 22 mei 2017 om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering zal worden 
gehouden in het clubhuis van Hard Gaat Ie aan het Zuideinde 33? 

….. op dinsdag 30 mei 2017 de Clubpromotiedag weer zal worden gehouden voor de 
leerlingen van alle groepen 7 en 8  van de lagere scholen in Landsmeer waarbij een ieder 
drie  keuzes uit 21 sportonderdelen moet maken voor telkens een anderhalf uur durende 
inspanning per onderdeel en de opstart weer om 09.00 uur zal zijn op het terrein van- en in 
zwembad "De Breek" waarbij Hard Gaat Ie het skeeleren en het crossfietsen (ATB-en) 
weer wil gaan promoten en we daarvoor nog instructeurs zoeken.... melden/info bij Jelle 
Attema 020-4824187? 

….. in het weekend van 9 t/m 11 juni het HGI Jeugdweekend weer zal worden georganiseerd 
voor kinderen vanaf 9 jaar tot 15 jaar. Voor Info: J.Tabak21@upcmail.nl en 
www.hardgaatie.nl? 

….. de Sport en Feestweek 2017 Landsmeer, organisatie Stichting Evenementen Landsmeer, 
weer wordt georganiseerd van vrijdag 16 juni t/m zaterdag 24 juni?  

….. dit festijn zal worden geopend op het terrein van Hard Gaat Ie om 19.00 uur met de Slob- 
en Slootrace en daarna mogelijk de Meerkampploegen weer gaan Touwtrekken voor de 
punten van de Meerkamp? 

….. mevrouw van Altena haar lidmaatschap opzegde omdat zij niet meer in Landsmeer 
woonachtig is, na 45 jaar in Landsmeer gewoond te hebben en ook zo lang ook lid te zijn 
geweest? 

…… Ruud Kesselaar al jarenlang de ledenadministratie beheert en tipte op het bericht 
hieroven? 

 


