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Van de redactie 
 
Het voorjaar is inmiddels aangebroken. Door 

omstandigheden is dit clubblad iets later 

uitgekomen dan aanvankelijk de bedoeling 

was. Toch is de ‘vorst aan de grond’ nog maar 

pas het land uit, dus bijna was dit nog een 

winternummer geworden. Door die latere 

uitgave is de actualiteit van sommige bijdragen 

enigszins achterhaald (sorry Bob H.), maar kon 

aan de andere kant wel de uitnodiging voor de 

Algemene Ledenvergadering nog geplaatst 

worden (zie pag. 27). De redactie hoopt dat de 

afwisseling van winter- en zomerbijdragen in 

de smaak valt, en de ‘leveranciers’ van de 

bijdragen worden hartelijk bedankt. Ik blijf het 

herhalen: zonder die bijdragen kan een 

clubblad niet bestaan. 

Veel leesplezier!  

 

Bauke Stelma 

 
 
 

COLOFON 
 

Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter en PR: 
Haijo van der Werf 
� 020 – 4924990                � 06 –53657410  
@:                       hw@worldwisemarine.com 
 
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 
 

Aangezien ik pas officieel tijdens de Algemene Leden Vergadering van 27 mei zal aftreden, nu dan 

echt de laatste “van de voorzitter”.  

De vorige keer schreef ik dat er in december al ijs was, maar in januari ging het echt los. Wat hebben 

we een prachtig winterseizoen gehad met natuurijs, een rondje Ilperveld (daar wisten helaas maar 

weinig mensen vanaf), RoosRoos avonden en diverse wedstrijden. 

In de laatste uitgave van dit onvolprezen clubblad kon Swen nog schrijven over zijn TV debuut tijdens 

een marathon op natuurijs op een 400 meter baan, maar kort daarna was er een “echte” NK op 

natuurijs in Elburg waar behalve Swen nog een groot aantal HGI rijders bij de Masters aan mee 

hebben kunnen doen zoals Martin de Vries, John van Dijk, Peter Groot, Wim van Leest en ik.  

Ook is onze eigen ijsbaan open geweest. Deze lag er mooi bij, maar voordat het sterk genoeg was 

ging het sneeuwen en dooien tegelijk. Papijs was het resultaat. Door water, laag voor laag, over de 

ijsbaan te pompen en deze met de hand te verdelen ontstond er een prachtige en stevige ijsvloer. 

Door de inzet van een aantal fanatieke bestuurs-/commissieleden is er op deze manier toch nog een 

mooie baan gecreëerd. Mijn complimenten en ik denk dat ik namens vele leden en Landsmeerders 

spreek als ik hen hiervoor van harte bedank. Ik wil natuurlijk de inzet aan de kassa en in de kantine 

noemen. Hartelijk bedankt, want zonder koek en zopie is een natuurijsbaan natuurlijk niks. Tijdens 

dezelfde periode heeft  jan Paul Drost ook nog een baantje in het Ilperveld geveegd. Dank daarvoor! 

Tijdens, en na deze winterse periode zijn er nog een groot aantal wedstrijden c.q. evenementen 

geweest zoals de wedstrijden in het Thialfstadion om de Aafje Houwer trofee  en de Hoornavonden 

die door Loon salaris administratie waren gesponsord. Ook zijn er aan het einde van het seizoen nog 

clubwedstrijden gereden. Het is een prachtige strijd geworden tussen verschillende rijders van HGI. 

Met name de strijd om het clubkampioenschap voor de heren, tussen Sven Faber en Gijs Roos, zag 

er spectaculair uit. Helaas viel Gijs tijdens de 1500 meter en moest met een rugblessure opgeven.  

Helaas is er ook nog treurig nieuws, want ons erelid Geert Houwer is onlangs overleden. Geert 

woonde al 15 jaar in een verzorgingshuis na een ernstige hersenbloeding. Hij heeft in het verleden 

heel veel met zijn vrouw Aafje, die helaas veel te vroeg is gestorven, voor de club betekend.  

Er is ook mooi nieuws te melden! Andries de Weerd neemt als vicevoorzitter de laatste tijd de taken 

van de voorzitter zoveel mogelijk waar. Het was nog niet bekend of hij zich beschikbaar zou stellen 

voor het voorzitterschap. De kogel is inmiddels door de kerk en Andries zal zich tijdens de ALV van 27 

mei beschikbaar stellen als voorzitter. Ik ga er vanuit dat het tijdens de ALV goed gaat komen en wens 

Andries nu al heel veel succes in zijn nieuwe functie. 

Als uitsmijter wil ik nog de geslaagde 1 April grap van Jan Paul Drost melden die de landelijke pers 

(Volkskrant) en de landelijke TV (De Wereld Draait Doorrrrrrrrrr) haalde en die door Claudia de Breij 

beloond werd met de Gouden Kikker in je Bil. Het was namelijk zo dat er elke morgen in de weken 

voor Pasen ’s morgens ijs in de sloten lag. Dat was onze wedstrijdsecretaris Jan Paul ook opgevallen 

en hij droomde van nog een laatste marathon met de Pasen. Dat zat er natuurlijk niet in, want ’s  

avonds was het ijs weer weg gedooid en bovendien was het water al weer uit de ijsbaan gepompt. De 

kalender leerde dat 2
de

 Paasdag 1 April zou zijn en een grap was geboren. Via wat contacten bij de 

KNSB was het bericht snel rond gestuurd dat er een natuurijsmarathon gereden zou worden op de 2
de

 

Paasdag en via Twitter en Facebook ging het bericht dezelfde avond al als een vuurtje rond. Maar zo 

snel als het opgepikt werd, werd het via de sociale media ook weer bekend dat het waarschijnlijk om 

een 1 april grap zou gaan. Velen bleven twijfelen en enkele fanatieke schaatsers  kwamen de avond 

voor de wedstrijd zich aanmelden. Marcel uit Amsterdam en Herco uit Utrecht waren door hun 

vrienden van deze unieke kans op de hoogte gebracht en hadden er zin in. Ze waren dan ook stom 

verbaasd om voor een modderig veldje te staan, waar volgens hen toch echt wel ijs in had kunnen 

liggen. Ze werden op een gratis chocomel getrakteerd en kregen beiden een gouden Paasei mee naar 

huis. 

    Met vriendelijk schaatsgroet, Haijo van der Werf 
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15 maart 1932  In Memoriam Geert Houwer  24 maart 2013 
 

Geert Houwer werd als ambtenaar publieke werken in 1960 door zijn streekgenoot, burgemeester 

Post aangesteld in de gemeente Landsmeer, dat toen 8000 inwoners telde. Al gauw werd hij, samen 

met zijn vrouw Aafje en kinderen Berend en Renee gezinslid van de Hard Gaat Ie,  

In 1963 zette Geert samen met de Heidemij een nieuwe landijsbaan van IJsclub Hard Gaat Ie aan het 

Zuideinde, en dat lukte door zijn kennis en praktijkervaring. Daarop werd toen ook een houten 

clubgebouwtje gezet, feestelijk geopend door toenmalig burgermeester Post. 

Geert werd in 1968 tot bestuurslid van de club gekozen en in 1972 werd hij penningmeester. 

Ook in 1972  werd de nieuwe baanverlichting geplaatst: vier grote masten met lampen, afkomstig van 

de scheepsbouw. Er moest worden geheid, en de palen werden in beton gezet. De club moest 

hiervoor een grote lening aangaan, en penningmeester Geert verhoogde destijds de contributie van 

vijf gulden tot 7,50 per lid. Met zijn beleid en zuinigheid zette hij als penningmeester door, en het pakte 

goed uit: de lening werd afgelost en de verlichting op de baan brandde.  

Ook zijn vrouw Aafje was de club zeer nauw aan het hart gelegen. Ze bezocht de ledenvergadering en 

kreeg met overtuigend praten toestemming één keer per seizoen op kosten van de club met 

jeugdleden op  de kunstijsbanen van Amsterdam of Alkmaar te gaan schaatsen.  

Dat was in 1978 de aanzet voor Geert en Aaf voor het oprichten van het Jeugdschaatsen bij Hard 

Gaat Ie. De eerste groep bestond uit 20 leden onder hun leiding, elke zaterdagmorgen op de Jaap 

Edenbaan. Eef, Dirk en Jaap verleenden daarbij assistentie. Voor de herkenning werden de kinderen 

verplicht om mutsen te dragen. Aaf ging toen met hulp breien, en elk jeugdlid kreeg een wollen muts 

met knot te leen, waarvoor bij verlies een tientje betaald moest worden. De mutsen waren in de 

kleuren geel/blauw, nu de vaste clubkleuren. 

In 1978 werd door beiden de Trainingsgroep opgericht, gestart met 17 HGI-leden Geert met Jaap 

Schaap als 45-plussers  waren de oudste trainingsleden. Aaf  strikte toen als trainer de bekende 

schaatser Ron Nooitgedagt. De trainingsgroep bestaat nu uit 80 leden, en wie had dat toen ooit 

gedacht?                       

In 1980 werd het 80-jarig bestaan van de IJsclub gevierd. Gangmakers waren Aafje en Geert, groots 

opgezet in het versierde Dorpshuis als locatie voor receptie, feest, attracties en een wedstrijd op 

hometrainers, en een demonstratie van kapper Piet Vilten, wereldkampioen hometrainer. Met de 

opbrengst van dit feest (met sponsors) werd geld gespaard voor een ander clubgebouw. In 1981 

werden twee lokalen met toilet van de oude Montessorischool omgebouwd tot wat nu nog steeds ons  

clubgebouw is. 

Voor al zijn werk werd Geert in 1982 door het Bestuur benoemd tot "Erelid" van IJsclub Hard Gaat Ie. 

Toen in 1989 zijn vrouw Aafje overleed, kregen als eerbetoon aan haar de jaarlijkse recordwedstrijden 

van Hard Gaat Ie op het wonderijs van Thialf Heerenveen voortaan de naam 'Aafje Houwer Trofee`. 

In september 1997 is Geert door een herseninfarct getroffen. Hij is daarvan nooit hersteld, en bleef 

aangewezen op zijn rolstoel en/of ziekbed. In 1998 verhuisde hij naar verpleeghuis ’t Laar in Lelystad. 

Op 24 maart jl. overleed Geert. Hij was een gedenkwaardig lid. 

 

Deze beschrijving over Geert Houwer is een samenvatting van de toespraak die Jelle Attema hield 

tijdens de crematieplechtigheid. Jelle zocht hem al die jaren wekelijks op zondagochtend in Lelystad 

op.  
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Geert Houwer 
 

Na 15 jaar verpleeghuis overleed mijn vader 

Geert Houwer. In 1997 heeft mijn vader een 

herseninfarct gehad en was daardoor halfzijdig 

verlamd en sindsdien gekluisterd aan een 

rolstoel. Tevens had hij afasie en kon hij 

daardoor niet meer verstaanbaar praten en 

werd het communiceren bemoeilijkt. 

Met veel toewijding is mijn vader zeer actief 

geweest binnen de IJsclub Hard Gaat Ie. Als 

een van de herinneringen aan Hard Gaat Ie 

stond de mascotte van het jeugdschaatsen 

boven op zijn kast.  

 

 

 

 

 

Hij had een Hard Gaat Ie schaatspet, die ik altijd bij hem op deed als we naar buiten gingen. En ik had 

Friese doorlopers opgehangen in zijn kamer. 

Jelle Attema kwam al die jaren als trouwe vriend op de zondagochtend mijn vader opzoeken. In de 

winter vaak na het jureren op de Jaap Eden IJsbaan. Als het enigszins kon gingen zij samen naar 

buiten, lange afstanden wandelen met mijn vader in zijn rolstoel. En daarna wat drinken in het 

restaurant in het verpleeghuis. Hij hield mijn vader op de hoogte van alle nieuwtjes over Landsmeer en 

de ijsclub. Jelle nam altijd het Hard Gaat Ie clubblad mee, die ik dan later nog eens doornam met mijn 

vader. Zodra de recordwedstrijden, de naar mijn moeder vernoemde Aafje Houwer trofee, in 

Heerenveen werd verreden besteedde ik daar extra aandacht aan. 

Als schaatsliefhebber keek mijn vader nog steeds schaatswedstrijden op de tv. Als ik naast hem zat te 

kijken genoot hij zichtbaar. Omdat zijn medehuiskamerbewoners niet altijd gek waren op het schaatsen 

(of andere sport), had mijn vader een eigen tv op zijn kamer.  

Regelmatig kreeg hij nog ansichtkaarten en bezoek van clubleden. 

Bij deze wil ik iedereen bedanken, die mijn vader kaartjes zijn blijven sturen tijdens zijn verblijf in het 

verpleeghuis. 

Ook wil ik degenen die mijn vader zijn gaan opzoeken in het verpleeghuis bedanken.  

Het bezoek van Hard Gaat Ie leden en bestuur tijdens de uitvaart en de grote hoeveelheid kaarten die 

wij als familie hebben ontvangen na zijn overlijden hebben ons goed gedaan. 

 

Renee Houwer 

(reneehouwer@yahoo.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jaargang 112 www.hardgaatie.nl     Nummer 3 
Mei 2013  Pagina 5 van 29 
 

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

4 maart 1930  In Memoriam   Jaap Schaap  25 januari 2013 
 
 

Jaap Schaap, een prominente, markante man, sportief en behulpzaam, was jarenlang lid van ijsclub 

Hard Gaat Ie, was van 1963 t/m 1978 voorzitter van IJsclub Hard Gaat Ie. In 1963 schreef bestuurslid 

Bram Kieft in de bestuursnotulen over Jaap Schaap dat hij als nieuwe voorzitter de komst van de 

landijsbaan moest realiseren, en dat hem dat uitstekend gelukt was met weinig geld en vrijwilligers. 

Vele avonden werd tot in de late uurtjes doorgewerkt, waarbij Jaap en zijn vrouw An er met koffie en 

broodjes en met humor voor zorgden dat iedereen het volhield. Bram besloot de notulen met de 

woorden: “Ik geloof dat deze winter de mijlpaal van de 20
e
 eeuw voor de club is geweest.” 

Jaap was in 1978 ook betrokken bij de oprichting van het Jeugdschaatsen en de Trainingsgroep, 

samen met Geert en Aaf Houwer en Eva Blankert. Het jeugdschaatsen waaraan toen 10, maar 

inmiddels 100 leden meedoen, en de trainingsgroep die sinds die tijd is gegroeid van 17 naar 85 

leden. Later reed Jaap samen met dochter Els als recreant nog vele rondjes op de Jaap Edenbaan. 

Jaap was ook inspirator en ontwerper van het boek 100 jaar Hard Gaat Ie, waarvoor hij gedurende 

enkele jaren vele uren met Eva Blankert en Bertus de Vries het Waterlandse Streekarchief in 

Purmerend bezocht. Het is een prachtig boek geworden met de welluidende schaatsnaam "Met Vallen 

en Opstaan". 

Op 25 januari jl. overleed Jaap. We vergeten hem niet! 

 

Bestuur van Hard Gaat Ie 

  

 
 

John van Dijk Nederlands Kampioen 
 

Enige tijd geleden hebben we weer kunnen 

genieten van de WK Allround wedstrijden. 

IJsclub Hard Gaat Ie geeft gelegenheid aan 

diverse jeugdige leden om door te groeien 

naar de top. Hierbij wil ik bijvoorbeeld noemen 

Lieuwe Mulder die onlangs meedeed aan de 

NK sprint in Thialf. 

Behalve de jeugd koestert ijsclub Hard Gaat Ie 

ook haar oudere leden. Eén van hen, John van 

Dijk, is op zaterdag 9 februari Nederlands 

Kampioen Allround geworden. De wedstrijden 

vonden plaats in schaatshal de Scheg in 

Deventer. John versloeg daar zijn competitie 

met ruime getallen . 

 

N.B. Voor 1990 werd er door de KNSB niets 

voor Masters georganiseerd, maar daar is in 

de afgelopen decennia verandering in 

gekomen. Zo is er afgelopen jaar een NK en 

WK georganiseerd in Nederland. Momenteel 

zijn er ruim driehonderd fanatieke Masters die 

aan trainingen meedoen en wedstrijden rijden. 

Bij internationale wedstrijden zijn tegenwoordig 

het aantal aanmeldingen dubbel zo hoog als 

het aantal beschikbare startplekken. 
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Natuurijs bij Hard Gaat Ie 
 
In de 2e week van januari 2013 begon het wat te vriezen, de ijsdikte zette niet snel aan, er viel wat 

(natte)sneeuw en overdag schommelde het vaak om het vriespunt. De ijsvloer was niet best maar op 

zaterdag 19 januari toch sterk genoeg om ons jeugdschaatsen daarop te gaan houden. Het was voor 

de meeste kinderen wat teleurstellend dat de ijsvloer slecht was, ze zijn "natuurlijk" ook verwend met 

het kunstijs op de Jaap Edenbaan. Een aantal maakte het jeugdschaatsuur ook niet vol. Ieder kind 

werd  nog  getrakteerd op een beker warme chocolade melk. 

De onderhoudscommissie besloot de ijsbaan niet te openen voor het publiek. Er werd een plan 

gemaakt om te proberen de ijsvloer met buitenwater te gaan besproeien en op die manier goed 

schaatsbaar te gaan maken. Dit was nog nooit eerder gedaan, benieuwd en ook zeer gewaagd, bij het 

mislukken geen ijs... 

Rene Segers had klokpompen en slangen kunnen huren. Er werden in de lengte van de baan aan de 

zuidslootkant drie pompen in werking gezet, slangen op de baan uitgerold en vervolgens werd met  

het buitenwater de ijsbaan op drie plaatsen tegelijk besproeid / nat gemaakt. Hierdoor kwam er een 

dun laagje water op de gehele ijsvloer te liggen. Dit nam ongeveer 4 uur in beslag en ...het laagje 

water bleef er op liggen, dus afwachten....   Er werd wel matige vorst voorspeld die komende nacht. 

Met dank aan Dick Wals, Rene Segers, Martin de Vries, Bertus de Vries, Jan Tabak, Frank Peter 

Wals, Tim Wals en Jelle Attema. 

Bij controle op de zondagmorgen bleek dat er een prachtig mooie ijsvloer was ontstaan, maar nog niet 

voldoende houdbaar om de baan voor rijders open te doen. En toen begon het die zondagmiddag  te 

sneeuwen, ja  een massa  sneeuw viel neer, ook op de ijsbaan. Was toch alles voor niets geweest? 

Op maandag morgen werd door Martin, Jelle en Bertus de moed bijeen geraapt en is met hand- en 

twee motorschuivers begonnen aan het sneeuwschuiven waardoor er rondom op de baan drie 

sneeuwvrije schaatsbaantjes konden worden gemaakt. Het bleek dat de ijsvloer eronder zo goed 

(glad) was dat ook het  weg schuiven van de sneeuw prima gelukte. Deze klus heeft de gehele dag  

geduurd maar gaf, gelet op het resultaat, toch een voldaan gevoel.  

Het vroor de nacht van maandag op dinsdag weer, er viel geen sneeuw en besloten werd dat de baan 

dinsdag nog dicht zou blijven om het ijs de kans te geven aan te sterken voordat er massaal gebruik 

van de ijsbaan zou gaan worden gemaakt.  

Dan wordt op woensdag 23 januari 2013 om 10.00 uur de natuurijsbaan opengesteld bij prachtig weer 

en een heel goede ijsvloer en dit bleef ook zo tot en met zaterdag 26 januari. 

De ijsclub kon meteen die woensdag om 10.00uur de 80 kinderen van de Augustinusschool 

begroeten, zij waren als eersten van de Landsmeerse basisscholen aan de beurt om te komen 

schoolschaatsen. De donderdag en vrijdag daarop volgden De Montessorischool, De Stap, De 

Wagemaker en De Hoeksteen. Totaal 750 schoolkinderen die kennis hebben kunnen maken met 

schaatsen op het natuurijs van de ijsbaan, en zij kregen een beker warme chocolade als toegift. 

Alle middagen en avonden van 19.00 tot 21.30 uur werd de baan opengesteld voor leden en niet 

leden (die betaalden 3 euro). Het was druk, mede door het feit dat in het veld onbetrouwbaar ijs lag en 

er hierdoor geen tochten konden worden georganiseerd. Er meldden zich 40 nieuwe leden aan. 

Op zaterdag 26  januari kon ook het jeugdschaatsen nog doorgang vinden en werd door Jan Tabak 

tijdrijden georganiseerd. In de middag en avond steeg de tempratuur en sloeg het ijs al nat aan. 

Helaas nam de dooi-inval de ijsbaan in de greep en moest deze zondag worden gesloten. Een korte, 

maar heftige ijswinter. 

Met dank aan de ijsbaanvegers, het kantine personeel o.l.v. Ans de Bueger, en de lokettisten o.l.v. 

Jan Tabak, alsmede alle vrijwilligers die hieraan ook een steentje hebben bijgedragen. 

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

 
Jelle Attema
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Verslag  NK marathonschaatsen natuurijs Masters 2013. 
 
Vrijdag 25 januari 2013, NK marathonschaatsen op het Veluwemeer bij Elburg.  

Afstand: 58 km in 1 uur en 42 minuten met een gemiddelde snelheid van 34,3 km/u. 

door: Haijo van der Werf 

 

De voorbereiding 

De aanloop naar mijn 6
de

 NK natuurijs was niet echt ideaal.  Op 26 januari zou het ONK op de 

Weissensee gereden worden en om daar aan mee te doen waren we met, wat schaatsvrienden, 

zondag de 20ste naar Oostenrijk vertrokken. In de loop van de week kregen we in de gaten dat er wat 

broeide in Nederland.  Ons vertrek was sowieso wat dubieus met al dat ijs in Nederland maar afspraak 

was afspraak en we hadden ingebouwd dat als er een NK of een Elfstedentocht zou komen we weer 

naar Nederland zouden gaan.  We waren net twee dagen in Oostenrijk of woensdag werd het NK 

afgekondigd. Donderdag avond waren we weer in Nederland om de volgende dag , ’s morgens 6 uur, 

weer richting Elburg te vertrekken. Oostenrijk had inmiddels haar tol geëist en met een hechting onder 

mijn oog, een blauwe heup en een dikke knie verscheen ik aan de start. 

 

Klassiekers 

De Veluwemeertocht bij Elburg was bij mij niet onbekend. Het is een klassieker en klassiekers hebben 

op mij een grote aantrekkingskracht. Deze marathon was al eens door mij gereden op 14 januari 

2010. Dat was toen op baggerijs en drie kwart van het peloton stapte na één rondje uit de wedstrijd. 

Mijn eerste kennismaking met een klassieker was de ronde van Eernewoude op 2 januari 1996. Het 

was een totale chaos op een veel te kort baantje met opgevroren ijs dat losliet.  Maar de ontmoeting 

met Jeen van de Berg (mijn jeugdidool en winnaar van de Elfstedentocht van 1954), Piet Kleine, Yp 

Kramer en die praatjesmaker annex zanger Erik Hulzebosch maakte veel goed. Ook was onze eigen 

JP Drost van de partij. Een onvergetelijk avontuur.   

De tweede wedstrijd op natuurijs die volgde, was mijn eerste NK. Deze werd enkele dagen voor de 

Elfstedentocht verreden op 30 december 1996 in Ankeveen. Met als terechte winnaar Bert Verduin. 

Veel klassiekers zouden nog volgen. 

 

De omstandigheden 

We (de Masters) mochten bij zonsopgang om 8.30 als eerste starten. De wedstrijd ging over ca. 60 

km en werd verreden in 11 rondjes. De omstandigheden waren ideaal en vergelijkbaar met de 

wedstrijd op de Oostvaardersplassen, 5 jaar geleden. Weinig wind, ochtendmist, temperatuur minus 8 

graden en mooi zwart ijs met scheuren die goed zichtbaar waren. Deze omstandigheden zijn, als je zo 

de uitslagen van mijn natuurijswedstrijden  bekijkt, niet ideaal voor mij. Veel wind en rommelig ijs met 

sneeuwjachten, bijvoorbeeld als op 10 februari 2010 tijdens het NK in Zuidlaren (12
de

 plek), is 

gunstiger voor mij. 

Het verschil met de Oostvaardersplassen was dat we destijds in het donker moesten starten. Hele 

groepen rijders reden toen in de eerste ronde door de takkenbossen van de afzetting van het bochtige 

parcours omdat die domweg niet te zien waren in het donker. De wedstrijd moest derhalve tijdelijk 

geneutraliseerd worden. Gelukkig had de KNSB daarvan geleerd en konden we deze keer met 

opgaande zon starten.  

 

De wedstrijd 

De strategie was vooraan in het peloton blijven rijden en als het kan met een groepje meerijden. De 

illusie, de wedstrijd met mijn 59 jaar (de uiteindelijke winnaar Groenendal is 42) te kunnen maken is bij 

mij al lang niet meer aanwezig. 

Het was lekker relaxed op techniek mee rijden, maar voor de wind werd er toch hard aan getrokken. 

Na de start- en finishlijn, iets voorbij de ravitaillering, was er een mooi snel stuk met aan het einde een 

bocht naar links, waardoor het wind tegen werd tot bijna aan de finish. Vooral na deze bocht werd er 
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ontsnapt en lieten soms rijders, op het einde van de wedstrijd, de kopjes hangen waardoor er snel 

omheen gereden moest worden om de aansluiting niet te missen. Enkele keren werd door mij serieus 

naar wat ontsnappende groepjes gereden, maar helaas werden we steeds weer terug gehaald. 

Mijn skibril raakte beslagen maar de wedstrijd op de Oostvaardersplassen had mij geleerd dat dit aan 

de buitenkant zit (ijsafzetting door de mist) en niet zoals je zou verwachten aan de binnenkant.  

Daardoor was het eenvoudig weg te vegen. De voeding bestond uit: één bidon die tijdens de rit 

geleidelijk is leeggedronken en twee gelletjes. Mij is uit voorgaande wedstrijden gebleken dat de plek 

waar de ravitaillering is toegestaan je, als het even kan, deze  zoveel mogelijk aan de andere kant van 

de baan moet voorbij rijden. Dit om rondvliegende rijders (soms liggend op het ijs) en tasjes te 

vermijden. Ook is het de plek waar ontsnappingspogingen plaats vinden.  

Omdat ik mijn spullen al bij me had kon ik deze plek iedere keer eenvoudig passeren.  

 

Het einde van de wedstrijd 

Inmiddels hadden de sterkste rijders een kopgroepje van 7 man gevormd die niet meer ingehaald zijn. 

We bereikten het einde van de wedstrijd(de laatste rondjes vliegen altijd voorbij) en het moment was 

aangebroken om mij op tijd te positioneren voor de eindsprint. Edwin Roetman, een sterke rijder uit 

Odijk, ging er in het laatste rondje, inderdaad na de ravitaillering, vandoor terwijl ik achter hem reed. 

Het risico dat het voor mij niet vol te houden zou zijn tot de finish was te groot en ik liet hem gaan (hij 

werd uiteindelijk 8
ste 

 tussen het peloton en de kopgroep). Kort daarna gingen er nog een paar weg die 

voor mij wel te volgen waren. Helaas kwam uiteindelijk het peloton toch weer bij elkaar en bij de 

laatste 1500 meter zat ik ergens op positie 10 en dat moest beter. Bram Biesterveld kwam voorbij, een 

goede sprinter, hij reed om ons heen en ik sprong achter hem aan. Bij het bordje 250 meter werd door 

mij op volle snelheid gereden. Het parcours maakte een bocht naar links. Na deze bocht kon er in een 

recht streep naar de finish gereden worden. Om de chaos te vermijden, mijn schaatsmaat Peter de 

Groot viel tijdens de eindsprint, werd door mij de ruimte opgezocht en reed ik, met een ruime bocht, 

rechts langs de dranghekken. Helaas werd ik van achter aangetikt door iemand die persé nog tussen 

mij en de boarding door wilde waardoor ik uit balans raakte en weer opnieuw moest aanzetten. Dit 

soort dingen zijn fnuikend voor de klassering maar gebeuren. Ook bleek de accu al aardig leeg te zijn. 

Het heeft me uiteindelijk veel plaatsen gekost. Het hoort bij de sport en ik werd in de massa sprint 

21
ste

 en daarmee was de 29
ste

 plek in het totaal klassement voor mij.    

 

Napraten 

Een mooie dag met, ter afsluiting, in de grote tent nog even napraten onder het genot van een broodje 

worst, erwten soep en een bak koffie. (dit alles gekocht met de bonnen van de KNSB die we als een 

soort startgeld hadden ontvangen)   

’s Middags thuis op de TV nog de eindstrijd van de Dames en de hele wedstrijd van de Heren 

bekeken. Omdat het ’s morgens mistig was geweest zag ik nu pas hoe mooi het parcours er eigenlijk 

bij lag. Het was genieten en een dag om niet meer te vergeten. Complimenten voor de organisatie. 

  
Zoekplaatje:  waar is Haijo?  
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In de tweede week van april heb ik in mijn buurt 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 gehandicapten. 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. 

Dus kijk nog even naar onderstaande tekst. Alvast bedankt! 

 

Bauke Stelma (mail: redactie@hardgaatie.nl) 

 

 

 

 
 

Het Amsterdams Kampioenschap 
 

Zaterdag 23 maart om 18:00 begon Het Amsterdams kampioenschap. Ik was dit jaar voor het eerst 

uitgenodigd en dat bevestigde voor mij dat ik dit jaar veel vooruitgang heb geboekt na 5 jaar 

stilgestaan te hebben. Op deze dag van de Amsterdamse kampioenschappen vloog de ene pr naar de 

andere pr om je oren. Dat zou je niet verwachten met windkracht 7. Maar de wind stond gunstig. Bij de 

start van de 500 kreeg je de wind van voren maar de bomen en het jurygebouw maakte het iets 

minder. Op het andere rechte eind had je de wind vol in je rug. Ik sneed de bocht redelijk krap aan 

waardoor ik de bocht niet lekker in kwam maar gelukkig niet de bocht uitvloog. Ondanks alles heb ik 

toch twee dikke pr's gereden. Op de 500 47.40 en op de 1500 2.27.51. Wel jammer van de 1500, want 

ik rij nu veel sneller dan mijn moeder op de 500 maar op de 1500 scheelt het nog een paar tiende, 

maar dat is weer een nieuw doel voor volgend jaar wat dan zeker gaat lukken. Nu een paar weekjes 

rust en dan gaan we in de zomer weer lekker trainen en klaarmaken voor volgend winterseizoen. 

 

Sybille Mulder 
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Laatste keer aan de start bij NK jeugdmarathon in Dronten 
 

Zaterdag 23 februari om 15:35 stonden 40 junioren A dames aan de start om 18 rondes te rijden en te 

strijden om de Nederlandse titel. Ik vond het allemaal maar eng. Ik had vroeger wel ‘s een keer bij de 

pupillen gereden, maar toen kon ik het peloton niet bijhouden. De laatste jaren ben ik vele malen 

sterker geworden en daardoor kon ik dit NK de meeste rondes bij het peloton blijven. Ik bleef soms 

achter een groepje alleen dat kon het niet bijhouden dus moet ik weer aanzetten om zelf bij het 

peloton te blijven. De laatste rondes ging het peloton versnellen en hield ik het niet meer bij. Ik had 

aansluiting gevonden bij nog een aantal die het niet konden bijhouden. Het peloton had een halve 

ronde voorsprong en dubbelde ons niet, waardoor we de 18 rondes gewoon konden uitrijden. Ik had 

slimmer moeten rijden, maar daar kon ik niets meer aan doen. Ik vond het al knap dat ik in het begin 

er redelijk bij bleef, want er reden allemaal van die dames die in sponsorploegen rijden. Uiteindelijk 

ben ik 24
ste

 geworden van de 40 deelneemsters. Toen ik achteraf op mijn transpondertijden schrok ik 

nogal, want ik heb nog nooit zo hard qua rondetijden een marathon gereden. En ik had mijn snelste 

rondetijd ooit behaald, maar die ik heb de woensdag erna weer verbeterd naar 33.5. Ik kan zeggen 

dat ik een top seizoen heb gehad en ik vele malen beter ben gaan schaatsen. Ik heb nu alweer zin in 

volgend seizoen. 

  
 
Sybille Mulder 
 

Paasmarathon Natuurijsbaan 
 
Door mijn sneeuwbril kijk ik de duisternis is. Naast mij staat Gijs Roos met zijn sneeuwbril op en 

langzaam draaien we ons om. Even knipper ik met mijn ogen als ik recht in de lamp kijk van Cees 

Hartman. Met een muts, sneeuwbril, handschoenen, schaatspak en schaatsen aan sta ik op een 

wandelpad in het Wijkpark in Landsmeer, recht in een camera te kijken. Om mij heen staan Gijs Roos, 

Henk Veen en Jan Paul Drost erbij in dezelfde outfit. Hoe ben ik hier nou weer in terecht gekomen 

vraag ik mezelf af….  

Vier dagen ervoor (28 maart) kwam er een mail binnen van de baancoördinator Henk Veen over een 

marathonwedstrijd, op natuurijs in Landsmeer. Direct besefte ik, dat hier iets niet klopte en één blik op 

de agenda vertelde mij genoeg. Echter door de stevige kou die heerste en de verschillende 

schaatsverhalen in het nieuws deed dit verhaal zijn rondtreden door schaats liefhebbend Nederland. 

Diverse landelijke website berichten erover en het geheel werd aangewakkerd door de social media. 

Dit zorgde voor zo een hype, dat de Hard Gaat Ie Facebook pagina net zoveel werd bekeken, als 

tijdens een natuurijs periode! Zodoende moest er een verslag komen van deze 1 april grap. Zelf terug 

zien hoe dit eruit zag? Het resultaat van deze Paasmarathon in Landsmeer is terug te vinden op: 

www.hardgaatie.nl  

 

Swen Faber 
PS. Later in de week bleek dat de grap de Gouden-kikker-in-je-bil prijs van De Wereld Draait Door won. 
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HGI Masters om trots op te zijn 
 
Afgelopen seizoen hebben verschillende Masters van HGI sterk gereden tijdens landelijke of zelfs 

internationale wedstrijden.  Maar liefst vier rijders waren het afgelopen jaar opgenomen in de 

langebaan selectie van Loon Masters Amsterdam. Imme Kampen, Marja Roos, Marco Roos en terug 

van weggeweest onze Landsmeerse “Zaanstreker” Henriëtte Goede. 

 

Imme wist een ijzersterk seizoen te bekronen met twee 2
e
 plaatsen. In februari op het Nederlands 

Kampioenschap in Deventer en een maand later in Inzell op het Wereld Kampioenschap. De 

voormalige diesel Imme wist zich het afgelopen jaar op met name de korte afstanden zich sterk te 

verbeteren. Maar liefst 10 keer klokte zij een nieuw persoonlijk record het afgelopen seizoen. 

 

Henriëtte Goede uitkomend in de categorie Masters B .Op het Nederlands Kampioenschap wist 

Henriëtte beslag te leggen op een tweede plaats. In Inzell op het Wereld Kampioenschap werd 

Henriëtte 4
e
 .  Net naast het podium maar natuurlijk wel een prachtig resultaat. 

 

Voor Marja en Marco Roos was het een seizoen met twee verschillende kanten. Marja wist zich keurig 

te plaatsen voor het Nederlands  en ook voor het Wereld Kampioenschap. Maar een ongelukkige val 

tijdens een shorttrack training maakte abrupt een einde aan haar schaatsseizoen. Waardoor ze op 

beide wedstrijden niet kon starten. Ook Marco raakte geblesseerd net voor het Nederlands 

Kampioenschap waardoor hij helaas ook voortijdig zijn seizoen moest beëindigen. Jammer want 

Marco was bezig met een ijzersterk seizoen. Zo dook hij met bijna een halve seconde door de 44 

seconde grens heen (43,52) op de 500 meter en op de 1500 meter klokte hij voor het eerst een 2,09. 

Prima tijden waarmee hij zich de snelste rijder van Amsterdam mocht noemen in zijn categorie. 

Landelijk gezien nadert Marco de top 10. Een zeer knappe prestatie in een categorie waar het niveau 

erg hoog is. 

 

Dan hebben we natuurlijk nog John van Dijk. John heeft het dit jaar anders gedaan dan de afgelopen 

jaren. Zo heeft John zich dit seizoen meer gericht op langebaan wedstrijden in plaats van marathons. 

Wat ook direct resulteerden in een nieuw persoonlijk  record op de 500 meter.  Met 39,88 dook John 

door de magische 40 grens heen. Op het Nederlands Kampioenschap Masters wist John zelfs 

Nederlands Kampioen te worden in de categorie Masters A.  Ook voor John eindigde het seizoen 

helaas in blessureleed waardoor hij zijn titel als regerend clubkampioen helaas niet kon verdedigen. 

 

Op Marathon gebied hadden we op regionaal en landelijk niveau drie rijders die onze club 

vertegenwoordigden. Zo wist Hayo van der Werf beslag te leggen op een keurige 10
e
 plaats in de 

zesbanen competitie. John van Dijk eindigde in dit klassement op een 25
e
 plaats en Martin de Vries 

werdt 48
ste

 . 

 

Op het Nederlands kampioenschap natuurijs in Elburg was Hayo wederom de best geklasseerde 

Landsmeerder met een 29
e
 plaats voor John met een 54

e
 plaats. Tijdens het Nederlands 

Kampioenschap (kunstijs) was het Martin de Vries die met een fraaie 35
e
 plaats de best geklasseerde 

Landsmeerder was voor Hayo van der Werf (65
e
) en John van Dijk (66

e
). 

 

Swen Faber 
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Marathonfinale laatste jaar D2 
 

Ik heb besloten na drie jaar D3 (werd dit jaar D2) marathoncompetitie volgend jaar naar de D1 te 

gaan. Ik heb drie mooie glazen plakken in deze drie jaren gewonnen. Het eerste jaar begon het 

voorzichtig met een negende plaats en vorig jaar en dit jaar steeds blijven plakken op de tweede 

plaats. Vorig jaar op nauwelijks één punt verschil op nummer één en dit jaar was het gat iets groter 

ongeveer 11 punten verschil met nummer één. Ik was in de finale niet zo scherp en zag 

ontsnappingen te laat en dat kostte mij veel kracht om erachteraan te knallen. Na een aantal rondes 

vielen er twee mensen waar we eerst even op wachtten. Ik had erg trillende beentjes van de zenuwen, 

maar het ging niet hard de eerste 18 rondes. We hebben zelfs een rondetijd van 49 seconde behaald, 

dat is erg knap. In de laatste anderhalve ronde vlogen nummer één en drie in het klassement 

ervandoor. Dat zag ik niet op tijd aankomen. Ik ging erachteraan en toen reden we met zijn drieën 

naar de finish.  

De nummer drie in het klassement heeft altijd 

een gemeen sterke eindsprint en doet nauwelijks 

kopwerk, maar dat is normaal in het marathon 

wereldje. Uiteindelijk ben ik tweede in het 

klassement geworden met een mooie prijs en 

een bloemetje (voor mijn lieve moeder die mij 

elke keer weer support langs de baan). Nu is het 

marathonseizoen klaar. Nog een paar langebaan 

wedstrijden en dan rust, en in de zomer weer 

lekker fietsen en skeeleren en klaarmaken voor 

het winterseizoen 2013/2014. 

 
Sybille Mulder  
 

 

 

 
   v.l.n.r. Anky Faber, ikzelf, Pia Meiring en Linda Meiring 
 

 

Recordwedstrijden om de Aafje Houwer (wissel) Trofee’s 
 

Ook dit jaar waren op 22 januari jl. weer de traditionele HGI- Recordwedstrijden om de "Aafje Houwer 

Trofee's" in het Thialf IJsstadion.  

Wat nog nooit is gebeurd, gebeurde toch... op het moment van die dag liet de koelinstallatie van de 

ijsbaan het afweten, waardoor de baan door de ijsmachines niet kon worden verzorgd en/of gedweild. 

Hierdoor was er geen optimale ijsvloer, waardoor het een aantal deelnemers niet gelukte om hun tijden 

nog net iets scherper te stellen. De ijsbaandirectie weet dit aan overmacht en heeft daarin voorzien door 

ons volgend jaar tegemoet te komen door aanbieding van een half uur gratis ijshuur, waarvoor dank. 

Desondanks werden er door de 50 deelnemers toch nog 29 persoonlijke records gereden. 

En wat ook nog nooit is gebeurd, gebeurde toch .....zolang al om de Aafje Houwer Trofee's wordt 

gestreden (vanaf 1991), werden de winnaars van verleden jaar ook nu dezelfde winnaars, namelijk  

Kai Feberwee (Cat I) en Frans Faber (Cat. II). Beiden verbeterden hun persoonlijke records het beste! 

Van harte geluk gewenst, de wisseltrofee’s met toevoeging van naamgraveringen blijven bij jullie! Verder 

natuurlijk alle rijders die een of twee persoonlijke records hebben gereden: van harte.  

De Thialf-jury kreeg als dank voor hun medewerking een waardevol cosmeticapakket, ter beschikking 

gesteld door Hegron Cosmetics Purmerend, waarvoor onze dank!!  

Zie voor uitslagen elders in dit blad, en op www.hardgaatie.nl. 
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Bob Hogerop 
 
We krijgen een nieuw staatshoofd. Op 30 
april a.s. is het zover. Dan wordt Willem 
Alexander koning der Nederlanden en volgt 
hij daarmee zijn moeder op. Omdat hij de 
oudste zoon van zijn moeder is, wordt hij 
automatisch koning. Dus geen gekozen 
persoon, zoals onlangs in Rome gebeurde 
door de keuze van een nieuwe paus. Maar 
door een systeem van erfopvolging komt er 
een nieuwe koning. Zo hebben we dat 
geregeld hier in Nederland. Onlangs las ik in 
een artikel, dat het bijna 200 jaar geleden 
is, dat het congres van Wenen plaatsvond. 
Napoleon was verslagen en de gezaghebbers 
besloten dat Europa herverdeeld diende te 
worden.  Dat nam nogal wat tijd in beslag 
want de onenigheid onder de Europese 
leiders was nogal groot. In het begin werd 
er weinig besloten. Op de vraag, “Wat doet 
het congres”? Kwam het antwoord, “Het 
congres danst”! Blücher, de veldmaarschalk, 
sprak de bekende zin: “Zij dronken een glas, 
zij deden een plas en lieten alles zoals het 
was”. Frappant detail was dat Frankrijk, de 
overwonnen natie, er nogal goed van af kwam 
doordat het land op zich bijna geheel in tact 
bleef en over de Nederlanden werd besloten 
dat het met de zuidelijke Nederlanden werd 
samengevoegd, dus Nederland en België 
werd tot één natie uitgeroepen.  Het 
congres besloot dat de Nederlanden door 
het huis van Nassau bestuurd diende de 
worden. Er moest een koning worden 
benoemd, hoewel de Nederlanden daarvoor 
nooit een soeverein vorst hadden gehad.  
Het congres eindigde op 26 juni 1815, net 
nadat Napoleon definitief verslagen werd bij 
Waterloo.  
Dus hebben we al zo’n 200 jaar lang een 
koning of koningin. Het Belgische deel bleef 
niet lang deel uit maken van het koninkrijk 
der Nederlanden, wel spijtig wat anders 
waren bijvoorbeeld Eddy Merckx  en Tom 

Boonen Nederlanders geweest!  Maar goed 
Willem Alexander is volgens ingewijden klaar 
voor zijn taak. Hoe word je dat, koning, ik 
bedoel, is er een opleiding voor het 
koningschap? Een koningschool of internaat, 
gelegen in een bosrijke omgeving? En waar 
bestaat de opleiding dan uit?   Ooit tijdens 
een tv programma een nazaat van de 
Russische  Tsaar gezien, ergens in een 
appartement in Madrid. Een jongen van 
ongeveer 14 jaar werd door zijn moeder 
klaargestoomd om eventueel Tsaar van 
Rusland te worden. Hij moest Russisch leren, 
Frans, etiquette en tijdens diners zijn beste 
beentje voorzetten en ook met dames uit de 
hogere kringen moest hij van zijn alom 
aanwezige moeder tonen hoe het hoort! 
Geen uitglijders of uit je slof schieten maar  
altijd in stijl opereren. Dat zal onze 
toekomstige koning ook wel hebben geleerd. 
Er wordt beweert dat zijn moeder over zijn 
schouders zal meekijken!  De hele media 
inclusief Pow News trouwens ook.  
Nee, dan het Britse koningshuis, in mijn ogen 
de enige echte monarchie. Zo’n koningin 
Elisabeth steekt boven alle gekroonde 
hoofden in de wereld uit, niet kapot te 
krijgen! Die gaat door tot ze er letterlijk bij 
neervalt, ze moet als het ware met  een 
koevoet van de troon gewrikt worden.  Die 
troon trouwens kunt u bezichtigen in 
Westminster Abbey Een meubelstuk van 
bijna 900 jaar oud vol met krassen en 
initialen. Erg oncomfortabel als je het mij 
vraagt en onder de zitting lag ooit de “Stone 
of Scone” waarop de Schotse koningen 
gekroond werden. De stone is inmiddels weer 
terug in Edinburgh castle waar deze thuis 
hoort.  
Die pracht en praal van het Britse 
koningshuis wordt hier op 30 april op veel 
bescheidener toon opgevoerd. Eigenlijk past 
zo een show niet in onze volksaard, wij zijn 
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meer van, “doe maar gewoon dan doe je gek 
genoeg.” Maar goed we hebben weer wat te 
vieren, altijd leuk een feest voor de hele 
natie. Of het nu Ajax, de Elfstedentocht of 
Koninginnedag is. Er wordt duchtig op los 
gefeest en gehost en ik hoop voor alle 
feestvierders dat het mooi weer zal zijn!  

Zelf beleefde ik vandaag een feestdag. 
Vanmiddag zag ik Fabian Cancellara Parijs - 
Roubaix winnen, na een enerverende strijd 
over de noord franse kasseien onder een 
prachtige voorjaarszon!  
Voor ieder een goede zomer toegewenst! 

 

Bob Hogerop
 
 
 

HGI 4e bij de Marathon Clubcompetitie Jaap Edenbaan 
 
Helaas hebben de marathonrijders van HGI het succes van verleden seizoen (als winnaar) niet 

kunnen evenaren. Enkele prominenten zoals John van Dijk en Imme Kampen reden minder 

marathons, omdat zij zich meer toelegden op de langebaantraining- en wedstrijden. Hierdoor werden 

minder punten behaald.  Andries de Weerd ging van M3 naar hogerop M2 waardoor ook hij in de 

uitslagen minder punten scoorde. 

  

Na 7 competitiewedstrijden en de finalewedstrijden, waarvan de laatste op 13 maart 2013 bleek dat 22 

van de 33 HGI-marathonrijd(st)ers (in alle categorieën) punten hadden gescoord, die uiteindelijk goed 

waren voor een 4e plaats in de eindklassering.  

Gefeliciteerd daarmee en een bonus van 200 euro verdiend. 

Dit seizoen waren het de schaatsers van IJsclub Nooit Gedacht uit Wilnis met ruim verschil aan 

punten eerste, Hogerop werd tweede en Hardrijders Club Amsterdam derde. Op de vijfde plaats 

eindigde Amstelbocht. Er deden 22 verenigingen mee aan de baan marathon. 

 

Bij de Masters 1 verzamelden Hayo van der Werf (2e in de eindstand) en John van Dijk (3e in de 

eindstand) toch veel punten, respectievelijk 97 en 91.3 (3x winnaar). Verder verzamelden Wim van 

Leest en Martin de Vries respectievelijk 17 en 11 punten. 

Bij de Masters 2 deed Andries de Weerd dit seizoen voor het eerst in deze klasse mee. Samen met 

Marco Roos en Frans Nico van den Bout waren dit deelnemende HGI’ers, zij behaalden 

respectievelijk 3,  28 en 48 punten.  

Bij de Masters 3 waren Arie Blijleven (7e), Werner Rem (9e) en Peter Luiten (11e) succesvol, zij 

scoorden respectievelijk 160, 156 en 126 punten. Verder sprokkelden Dirk Taams, Rene van de 

Wateren, Ron Fontijn en Paul Latta  nog respectievelijk 58, 57, 32 en 7 punten bijeen.  

Bij de Masters 4 was HGI vertegenwoordigd  door Berend Blokzijl, Frans Faber en Bart Goede, samen 

respectievelijk goed voor 16, 11 en 1 punten. Jos Goedhart en Ron Jachtman reden ondersteunend. 

Bij de Heren C2 rijden Tim Roos en Martijn Goedhart, beiden reden in de punten: Tim 2 en Martijn (1x 

bijna winnaar) 12 punten. 

Bij de Dames 1 zorgde Lisa Roos voor 13 punten . 

Bij de Dames 2 waren het Sybille Mulder en Anky Faber, die ieder ook een keer wisten te winnen. 

Sybille werd 2e in de eindrangschikking met 85.1 en Anky Faber 6e met 62.1 punten. 

In deze klasse deed ook Ria Krop mee,  zij deed nuttig werk voor Sybille en Anky. 

 

Alle HGI deelne(e)m(st)ers bedankt voor de inzet en gefeliciteerd met een 4
e
 prijs als eindresultaat. 

Bij de Jeugdmarathons onderscheidden zich met name Max en Emma Kant die beiden als 2e in de 

eindrangschikking eindigden bij de Junioren C en  Pupillen. Mark van Dijk werd 9e bij de Junioren C. 

Ook jullie bedankt en gefeliciteerd met deze resultaten. 

Zie de website www.Baancommissieamsterdam.nl voor de volledige eindstanden van rijders en clubs.
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Leila Meijer snelste van Amsterdam 
 

Tijjdens de finale van twee jeugdschaatswedstrijden voor alle jeugdschaatsleden vanaf D diploma 

van de Jaap Eden baan heeft Leila  Meijer de eerste prijs behaald en was daarmee het snelste 

meisje van alle jeugdschaatsers van Amsterdam! De wedstrijd ging over een 100 en een 300 

meter, haar tijden waren: 15,11 en 38,77 met behoorlijk wat wind. Dit past mooi in het rijtje van 

HGI successen dit jaar!! 

 

 
  Leila in Hard Gaat Ie tenue 

Uitslag meisjes  
 

Plaats Naam   100m  300m  totaal 

 

  1 Leila Meijer  15,11  38,77  53,88 

  7 Laura Stroo  15,46  40,63  56,09 

13 Marije Seegers  16,63  41,91  58,54 

18 Emma Fransen  16,88  43,87  60,75 

 

Uitslag jongens 
  8 Arend Verweij  15,31  40,51  55,82 

13 Hielke van Seijst  15,69  41,66  57,35 

 

Lieuwe Mulder eerste bij Neo senioren op 500m en 1000m 

Van 8 tot en met 10 maart 2013 vond in 

Groningen op ijsbaan Kardinge het NK 

junioren plaats. Lieuwe Mulder, die vanaf 

jeugdlid bij IJsclub Hard Gaat Ie heeft 

geschaatst, is tijdens dit toernooi eerste 

geworden op zowel de 500 meter als de 1000 

meter in zijn leeftijdscategorie Neo senioren. 

Op de 500 meter reed hij 36.81 en 36.70 en 

werd hiermee beide omlopen eerste. Op 

zaterdag reed hij 1.13.14 en werd hiermee na 

de diskwalificatie van Lucas van Alphen, die in 

de bocht een blokje wegschopte, eerste. 

Lieuwe richt zich al enige tijd volledig op het 

schaatsen en woont om die reden in 

Heerenveen. Lieuwe deed al meerdere keren 

mee met het NK Sprint en NK Afstanden bij de 

senioren en is als subtopper serieus 

deelnemer in dit veld. 
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Schaatsavond RoosRoos Uitgevers in Hoorn  
 

Na  de succesvolle eerste avond van dit seizoen in november 2012 was op zaterdagavond 26 januari 

2013 de tweede schaatsavond, aangeboden door RoosRoos Uitgevers B.V. te Landsmeer, die 

bekend zijn om hun product "Loonsalarissoftware". Hiervan maakte Hard Gaat Ie in samenwerking  

met de IJsclub Centrum Oostzaan dankbaar gebruik. De avond  begon met  de Jeugdwedstrijden over 

2 x 100 meter. Daarna was het publiek anderhalf uur meester van de baan en tenslotte werden vanaf 

20.30 uur de Teamwedstrijden georganiseerd. Een zeer geslaagde avond. Voor de uitslagen van de 

teamwedstrijden verwijs ik naar de wedstrijdcommissie. Hier de uitslagen van de Jeugdwedstrijden: 

 
Meisjes 6/7 jaar   Jongens 6/7 jaar 

1. Mila Schreuder 17.00  1. Raoul de Mattor 15.80  

2. Fleur Meijer 18.72  2. Teun Kuijpers 16.00 

3. Elise Seegers  23.80  3. Engel Verweij 23.60  

4. Maaike Hiemstra 24.00 

 

Meisjes 8/9 jaar   Jongens 8/9 jaar 

1. Anouk vd Leest 14.41  1. Jesse Schreuder 16.60 

2. Emma Fransen 15.28 

3. Marije Seegers 15.4 

4. Emma Kuijpers 16.28 

5. Fimke van Sejist 19.66 

6. Aukje Hiemstra 22.41 

 

Meisjes 10/12 jaar   Jongens 10/12 jaar 

1. Leila Meijer     14.16  1. Freek Drost 14.35                           

2. Laura Stroo     15.23  2. Arend Verweij 14.34                                                

3. Iris de Boer     15.45  3. Storm Verweij 14.41                                                  

4. Myra van Bruggen   16.00  4. Joram Vahl 14.47                                               

5. Fu Verburg     16.18  5. Luuk Drost 14.60                         

6. Marin Brunink     18.78  6. Rick de Boer 14.75                                                        

    7. Ids Hartman 14.90 

 

Prijsuitreiking na afloop, aan de eerste drie per categorie werden bekertjes uitgereikt, en voor alle 

deelnemers  medailles met lint. Iedereen bedankt voor de deelname.   

 

 

Info fietstoertochten voor de liefhebbers 
Voor informatie over tochten; routes en vertrektijden RTC Express, kan men de website www.RTC-

Express.nl. raadplegen. Ook is er weer een fietstocht die vooraf gaat aan de Dam tot Damloop in 

september, kijk op http://www.damtotdamfietsclassic.nl;  

Maandag 20 mei (2
e
 Pinksterdag) de Friese Elfstedenrijwieltocht, plm. 225 km, inschrijf-/ 

deelnemerskaart verplicht. 

 

Nieuwe HGI fietskleding te koop 
De nieuwe trend is het voor de komende jaren vastgestelde ontwerp (kleuren blauw/geel) van Robert 

Vorstman, merk Lorini en gesponsord door HEGRON  COSMETICS  in Purmerend . Alle in de maten XS 

t/m XXL of 1 t/m 9 zolang de voorraad strekt. De prijzen zijn: 

Wielershirt korte mouw met korte rits    € 30,- idem 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,-. met strong zeem € 62.50  

Voor info: Jelle Attema: 020-4824187 



 

 

Jaargang 112 www.hardgaatie.nl     Nummer 3 
Mei 2013  Pagina 17 van 29 
 

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

Clubkampioenschap Hard Gaat Ie 
 

Zondagavond 10 maart 2013. Het aantal HGI- deelnemers bedroeg 37. 

Bij droog weer, wel een harde koude wind, maar prima ijsvloer, werden er 13 persoonlijke records 

gereden, met name bij de Pupillen en de Junioren C. 

Bij de Dames ging de strijd tussen Imme Kampen en Lisa Roos, beiden eerder kampioen geweest. 

Lisa won de 500m, maar Imme maakte dat goed op de 1500m. 

Bij de Heren ging het tussen Swen Faber (ook eerder kampioen geweest) en de man in vorm Gijs 

Roos. Helaas moest titelverdediger John van Dijk vanwege ziekte verstek laten gaan. Gijs won de 

500m in 40.13 tegen Swen  in 40.30 sec. In een rechtstreeks duel op de 1500m kwam Gijs helaas ten 

val en liep daarbij een ribblessure op en we wensen hem geheel herstel toe. Swen reed die afstand in 

2.06.11, op de voet gevolgd door Tom Kant met zijn tijd van 2.06.74 (2e) .  

 

Uitslagen: 
Dames Pupillen    Heren Pupillen 

1. Emma Kant   1.Tim Wals 

2. Zoe Paardekooper  2. Simon Rem 

    3. Quinten Heerma 

    4, Sjoerd Nicolai 

    5. Luuk Drost 

    6. Freek Drost(met val)  

    7. Joram Vahl (met val) 

 

Dames Junioren C   Heren Junioren C 

1. Dewi Paardekooper  1. Max Kant 

2, Romee Nicolai   2. Mark van Dijk 

     3. Kai Feberwee 

    4. Rinus Drost 

    5. Jochem van den Broek 

 

Dames Jun. B/A/NeoSen  Heren Jun. B/A/NeoSen 

1. Lisa Roos   1. Swen Faber 

2,. Sybille Mulder   2. Tom Kant  

3. Mila van der Werf   3. Tim Roos 

    4. Gijs Roos (met val) 

    5. Tim van der Kuijl (1 afstand) 

 

Dames  Sen./ Masters  Heren Sen./ Masters 

1. Imme Kampen   1. Martijn Goedhart 

2. Evelien Mager   2. Jan Paul Drost 

3. Anky Faber   3. Marco Roos 

    4. Andries de Weerd 

                    5.Werner Rem (met val) 

    6.PeterLuiten   

                                                                 7. Berend Blokzijl 

                                                            8. Frans Faber 

    9. Hayo van der Werf (disq 500m) 

    10. Ron Fontijn(1 afstand) 

 

Algemeen Clubkampioen bij de dames: Imme Kampen 
Algemeen Clubkampioen bij de heren:  Swen Faber  
Beide kampioenen van harte gefeliciteerd, en alle HGI rijd(st)ers met de behaalde resultaten.  
De juryleden werden bedankt, zij kregen een pakket van sponsor Hegron Cosmetics, haar- en 
huidverzorging. De prijsuitreiking is op de clubavond, zaterdag 25 mei 2013.  
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Jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan 

Schaatsen – Lopen – Schaatsen   

Op  zaterdag 23 februari werd op het jeugdschaatsuur van 09.30 tot 10.30 uur, voor de derde keer 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 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. 

Enige tegenargumenten zijn dat men naar de ijsbaan komt om te schaatsen en niet om hard te lopen. 

De jongste kinderen zijn daarvoor nog niet inzetbaar, zij kregen normaal les in de IJshal. 

 

Examen Start&Remproef 

Op zaterdag 2 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 elke baantje stonden twee klokkers en een schrijver, en alles verliep volgens een strak tijdschema. 

Er deden 79 HGI-jeugdleden mee, onder wie ook de 17 kinderen uit de hal. De behaalde tijden zijn 

verwerkt door Jan Tabak en de behaalde diploma’s zijn hieraan dan gekoppeld. Reeds eerder en 

sneller gereden tijden tellen ook mee. De kinderen die nog tienden van een seconde van een hoger 

diploma verwijderd waren kregen de kans om op 9 maart die tijd(en) alsnog te halen. De HGI juryleden 

Mirjam van Dijk, Jan Tabak en Imme Kampen worden bedankt voor de inzet. 

 

Langebaanproef 

Zaterdag 17 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. Allen deden hun best, mooi weer. Allen een verdiend diploma rijker!  

 

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 om hen alvast enige gewenning op te kunnen laten doen met het start- en 

wedstrijdgevoel, werd door de Jeugdcommissie van de Jaap Edenbaan twee keer op de 

woensdagmiddag een wedstrijdje 100/300m georganiseerd op 6 en 20 maart.  

Op 6 maart totaal 105 kinderen (10-12 jaar), onder wie 7 HGI-ers, onder begeleiding van Marjolijn 

Wolthuis. Allen bedankt voor de deelname en inzet en gefeliciteerd met de behaalde resultaten!. 

Uitslagen: 

Meisjes: Leila Meijer (1e) 14.60 en 14.53, Laura Stroo (7e) 15.65 en 15.63, Marije Seegers (14e) 16.04 

en 15.89, Emma Fransen (19e) 16.41 en 16.30 en Fu Verburg (28e) 16.95 en 16.82.  

Jongens: Arend Verweij(11e) 15.13  en 14.35, Hielke van Seijst (26
e
) 16.32 en 16.24.  

Op 20 maart reden de 26 snelste meisjes en jongens een 100 en 300m, met prijsjes voor de eerste drie:   

Meisjes: Leila Meijer (1e) 15.11 en 38.77, Laura Stroo (7e) 15.46 en 40.633, Marije Seegers (12e) 

16.63 en 41.91, Emma Fransen (17e) 16.88 en 43.87.  

Jongens: Arend Verweij (8e) 15.31  en 40.51, Hielke van Seijst (13e) 15.69 en 41.66. 

 

Feestelijke Afsluiting Jeugdschaatsen 

Op zaterdag 25 mei 2013 van 12.30 tot 16.30 uur zal de feestelijke afsluiting van het seizoen weer 

plaatsvinden met diploma uitreiking, daaraan voorafgaand sport en spel en ook weer pannenkoek eten. 

Hierover volgt nadere informatie. 
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Oproep jeugdschaatsers !! 
 

Beste jeugdschaatsers,  

 

Het schaatsseizoen zit er op. Wij hopen dat iedereen veel plezier heeft gehad en veel heeft geleerd op 

het ijs. Ook in de lente en zomer is Hard Gaat 'Ie actief. Na de meivakantie start het zomerprogramma 

voor de jeugd.  

 

Vanaf 14 mei wordt er op een parkeerterrein in Het Twiske een skeelertraining verzorgd op de 

dinsdagavond van 18.45u tot 20.00u voor jeugdschaatsrijders en wedstrijdjeugd. Om aan de 

skeelertraining mee te mogen doen moet je in het bezit zijn van een C diploma van het jeugdschaatsen. 

Een helm en kniebescherming is verplicht, polsbescherming wordt aangeraden. Het verzamelpunt is het 

terrein van AC Waterland.  

Tegelijkertijd met de jeugdlessen wordt er ook een skeelerconditietraining verzorgd voor volwassenen 

zodat vaders en moeders ook actief bezig kunnen zijn. Deze training is op Master 3 niveau (dat is 

ongeveer 20 minuten achter elkaar in een gestaag tempo in schaatshouding kunnen 

schaatsen/skeeleren). 

 

De jeugdschaatsers die overstappen naar de wedstrijdtraining (E/F diploma of 13 jaar) kunnen ook 

meedoen met wielrenlessen. Deze lessen starten op 17 mei. Er wordt in twee groepen getraind.  

De beginnersgroep werkt vooral aan veilig fietsen in een groep en het aanleren van diverse 

fietstechnieken en fietsvaardigheden. Voor deze lessen is een snelle fiets nodig bijvoorbeeld een 

racefiets, maar een sportfiets of mountainbike kan ook. Voor de veiligheid is het dragen van een goede 

fietshelm verplicht. De lessen zijn op vrijdagavond en zullen in het begin voornamelijk in en rond Het 

Twiske zijn. Om 19.00 u starten de lessen vanaf het Raadhuisplein. Er wordt ongeveer een uur gefietst. 

Ouders zijn van harte welkom om mee te fietsen.  

De tweede groep is een trainingsgroep en bestaat voornamelijk uit oudere pupillen en junioren die al 

gewend zijn in een groep te fietsen. Zij beheersen alle signalen en fietstechnieken en werken 

voornamelijk aan hun snelheid en conditie. 

Voor de wedstrijdrijders en jeugdschaatsers zijn er geen extra kosten verbonden aan de zomertraining.  

 

Ben je geïnteresseerd om met een van deze lessen of trainingen mee te doen, laat dit dan weten via  

jeugdschaatsen@hardgaatie.nl .  

 

De jeugdcommissie  
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Vol snelheid met je racefiets de berg af 
 
Wielrennen, je grote passie. Rijdend in de buitenlucht. Het hoofd leegmaken na een lange werkdag. Je 

mentaal voorbereiden op de klim die gaat komen. Je voelt je fit, vol power en voldaan na het uitrijden van die 

uitdagende tocht. Allemaal ingrediënten voor een geslaagde rit…  

Wielrennen laat het hart van vele Nederlanders sneller kloppen. Met veel passie genieten zij van een flinke 

dosis lichaamsbeweging op de racefiets. Rijden van vele kilometers in de Nederlandse velden met je 

ploeggenoten. Of fietsend langs prachtige bergwanden in het buitenland. Het maximale uit jezelf halen.  
 

Geniet optimaal van wielrennen, zonder blessures 

Of je nou een recreatieve wielrenner bent die werkt aan z’n conditie en tegelijkertijd samen met vrienden de 

omgeving verkent. Of een gedreven wielrenner die prestaties levert door wekelijks te trainen voor wedstrijden. 

Iédere wielrenner is tijdens het fietsen intensief bezig. Je maakt langere tijd gebruik van je 

uithoudingsvermogen, kracht en snelheid en vraagt daardoor veel van je lichaam. Wil je optimaal blijven 

genieten van wielrennen, zonder wielrenblessures? Dan is een goede lichamelijke voorbereiding, een goede 

sportuitrusting en advies van een professional een must. Zo voorkom je wielrenblessures zoals: 

- breuk van arm, sleutelbeen of schouder; 

- ontwrichting van schouder of van de verbinding tussen sleutelbeen en schouderblad of 

- hoofdletsel. 
 

Wielrenblessures zijn te voorkomen als je van tevoren actie onderneemt: 

1. Draag een helm !! 

2. Bereid je voor met een warming-up: fiets eerst rustig in. 

3. Controleer je fietsafstelling: stel je zadel, stuur en pedalen goed af. 

4. Eet en drink regelmatig als je lange tochten maakt. 
 

Meer weten over het voorkomen van wielrenblessures? Zie www.voorkomblessures.nl/wielrennen. Hier 

vind je een 3D animatiefilm die laat zien wat er in het lichaam gebeurt bij een blessure. Verder kun je testen 

hoe het zit met jouw kennis over het voorkomen van blessures. De uitslag van de test vormt de basis voor een 

persoonlijk advies waarmee jij blessures (nog beter) kunt voorkomen in de toekomst. Zo sport je met veel 

plezier, betere sportresultaten én veilig!  

 

Wist je over wielrennen dat…… 

 

… in Nederland jaarlijks zo’n 1.500.000 mannen en 

vrouwen wielrennen/ toerfietsen? Dat is 9% van de 

totale Nederlandse bevolking.  

 

… de eerste wedstrijd wegwielrennen plaatsvond in 

1868 in Parijs? De belangrijkste, meerdaagse wedstrijd 

wegwielrennen is de Tour de France. Deze bestaat 

sinds 1903.  

 

… wielrenners de berg af een snelheid van 80 km per 

uur kunnen halen? De hoogste snelheid ooit behaald 

op een fiets bedraagt ruim 260 km per uur. 

 

 

Wist je over wielrenblessures dat…….. 
 

… jaarlijks zo’n 2.100 wielrenners worden behandeld 

op een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis 

in Nederland? 

 

… 86% van de geblesseerde wielrenners (op een 

spoedeisende afdeling van een ziekenhuis) man is? 

Twee derde van de geblesseerde wielrenners is 35 

jaar of ouder.  

 

… een blessure in de meeste gevallen (91%) wordt 

veroorzaakt door een val? 
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21, 22, 23 JUNI 

Voor alle kinderen van Hard Gaat Ie vanaf 9 jaar (of bijna 9) t/m 15 jaar 

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

Vertrek vrijdagavond en de terugreis is zondag eind van de middag. 

 

Wij hebben dit jaar een nieuwe locatie gehuurd. 

De Burcht in Bergen aan zee. 

Midden in de bossen en op een half uur lopen van zee. 

 

De kosten bedragen ook dit jaar weer €  45,-. 

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

vertrek. 

 

Er zijn weer veel verschillende activiteiten zoals levend statego, 

dropping, barbecue, voetbal, schaatstraining, kampvuur en als rode draad diverse teamactiviteiten en een bonte 

avond met optredens van de teams. Hiervoor worden teams ingedeeld voor het hele weekend en we doen 

verschillende wedstrijden. Natuurlijk zijn hier leuke prijzen aan verbonden. 

 

Als begeleiders gaan mee: Rosa Vermeulen, Marjolijn Wolthuis, 

Ivo Hilderink, Imme Kampen, Esther van dijk, Evelien Mager, 

Karin Goedemoed, Jan Tabak. 

 

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

Jan Tabak, Snoekstraat  21, Landsmeer 

 

Graag de volgende gegevens vermelden. 

naam 

adres 

telefoonnummer 

geboortedatum 

 
Dat opgeven geldt natuurlijk niet voor:  

 

Mark van Dijk, Anne van Dijk, Storm Verweij, Arend Verweij, Nora Verweij, Loes Pragt, Ellen Pragt, Puck Pragt, Kamiel Beunk, Charlie Beunk, 

Fu Verburg, Jan Swart, Leila Meijer, Kirsten Buning, Sarah Fields, Fee Eising, Marije Seegers, Alwin Meeder, Storm Meijer, Joram Vahl, Jip 

Sijrier, Emma Fransen, Quinten Heerma, Seb Wals, Ralph Klaasen, Jochem van den Broek, Laura Stroo, Fimke van Seijst, Yaffah van Schie, 

Tzippy van Schie, Yme Meruma en Vere Meruma,  

 

want die hebben zich al opgegeven!!! 
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U I T S L A G E N 
 

HGI Aafje Houwer trofee 2013 (IJsstadion Thialf) 
bijgewerkt op 13 april 2013 

 
PUPILLEN Meisjes Pupillen 
Plaats Naam  Categorie 100m  500m  Totaal  Achter 
1 Leila Meijer DPB  14.77 (pr)  1:10.70 (pr) 144.550 
2 Laura Stroo DPD  15.00 (pr)  1:09.71 (pr) 144.710  0.160 
3 Marije Seegers DPD  15.67 (pr)  1:13.00 (pr) 151.350  6.800 
4 Anne van Dijk DPD  15.01 (pr)  1:17.07 (pr) 152.120  7.570 
5 Emma Fransen DPE  15.75 (pr)  1:14.53 (pr) 153.280  8.730 
 
PUPILLEN - Jongens Pupillen 
Plaats Naam  Categorie 100m  500m  Totaal  Achter 
1 Arend Verweij HPB  14.54 (pr)  1:06.74 (pr) 139.440 
2 Ids Hartman HPC  15.10  1:11.61 (pr) 147.110  7.670 
3 Daniel Bosschieter HPB  15.60 (pr)  1:10.95 (pr) 148.950  9.510 
4 Hielke van Seijst HPC  15.07 (pr)  1:17.11 (pr) 152.460  13.020 
5 Stan Banning HPD  16.26 (pr)  1:14.97 (pr) 156.270  16.830 
 
IEDEREEN - Meisjes Pupillen 
Plaats Naam  Categorie 500m  300m  300m  Totaal 
1 Didi Wals  DPA  49.56 (pr)  31.53  31.41  154.460 
2 Emma Kant DPB  50.15  31.77  31.94  156.333 

 
IEDEREEN - Jongens Pupillen 
Plaats Naam  Categorie 500m  300m  300m  Totaal 
1 Pieter Tuin HPB  53.47 (pr)  33.71 (pr)  33.49 (pr)  165.469 
2 Simon Rem HPA  55.88 (pr)  36.57 (pr)  36.00 (pr)  176.830 
3 Joram Vahl HPB  1:01.58 (pr) 37.24 (pr)  37.49  186.129 
4 Seb Wals  HPD  59.46 (pr)  46.63  36.72 (pr)  198.376 
5 Sjoerd Nicolai HPC  1:17.48  37.47  37.55  202.513 
6 Luuk Drost HPC  1:07.64 (pr) 42.92  42.70  210.339 
7 Anouk Wals HPD  1:09.94 (pr) 44.30  43.99  217.089 
 
IEDEREEN - Meisjes Pupillen 
Plaats Naam  Categorie 500m  300m  1000m  300m Totaal 
1 Zoe Paardekooper DPA  52.05 (pr)  32.75 (pr)  1:43.42 (pr) 33.41 214.026 
 
IEDEREEN - Jongens Junioren C 
Plaats Naam  Categorie 500m  Totaal 
1 Mark van Dijk HC1  45.54  45.540 
 
IEDEREEN - Meisjes Junioren C 
Plaats Naam  Categorie 500m  1000m  Totaal  Achter 
1 Dewi Paardekooper DC2  50.75  1:44.81 (pr) 103.155 
2 Romee Nicolai DC1  51.08  1:44.65  103.405  0.250 
 
IEDEREEN - Jongens Pupillen 
-  
Plaats Naam  Categorie 500m  1000m  Totaal   
1 Tim Wals  HPA  48.43 (pr)  1:41.14 (pr) 99.000 
 
IEDEREEN - Jongens Junioren C 
Plaats Naam  Categorie 500m  1000m  Totaal  Achter 
1 Max Kant  HC1  44.81  1:31.46  90.540 
2 Kai Feberwee HC2  52.39 (pr)  1:45.89 (pr) 105.335  14.795 
3 Rinus Drost HC1  52.64 (pr)  1:52.15 (pr) 108.715  18.175 
4 Jochem v. d. Broek HC1  55.00 (pr)  1:58.30 (pr) 114.150  23.610 
 
IEDEREEN - Dames Junioren A 
Plaats Naam  Categorie 500m  1500m  Totaal   
1 Sybille Mulder DA2  48.43 (pr)  2:28.58  97.956 
  
IEDEREEN - Dames Senioren 
Plaats Naam  Categorie 500m  1500m  Totaal   
1 Imme Kampen DSB  45.81  2:17.10  91.510 
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IEDEREEN - Dames Masters 
Plaats Naam  Categorie 500m  1500m  Totaal  Achter 
1 Henriette Goede D45 (STG-Z) 45.42  2:19.92  92.060 
2 Marja Roos D45  49.75  2:31.87  100.373  8.313 
3 Evelien Mager D40  51.20 (pr)  2:42.32 (pr) 105.306  13.246 

 
IEDEREEN - Jongens Junioren B 
Plaats Naam  Categorie 500m  1500m  Totaal   
1 Tom Kant  HB1  41.51  2:06.27  83.600 
 
IEDEREEN - Heren Senioren 
Plaats Naam  Categorie 500m  1500m  Totaal  Achter 
1 Job Bohnen HSA (HCA) 41.65  2:14.26  86.403 
2 Martijn Goedhart HSA  44.23  2:11.04  87.910  1.507 
3 Erik Ruiter HSA (HCA) 44.09  2:20.02  90.763  4.360 
 
IEDEREEN - Heren Masters 
Plaats Naam   Categorie 500m  1500m  Totaal  Achter 
1 Marco Roos  H50  44.43  2:13.65  88.980 
2 Robert da Costa  H45 (IJNG) 48.44  2:22.65  95.990  7.010 
3 Bart Goede  H50  49.20  2:37.05  101.550  12.570 
4 Reinier Tobias Baanders H65 (AMSB) 50.26  2:34.11  101.630  12.650 
5 Ron Fontijn  H55  50.77 (pr)  2:33.82 (pr) 102.043  13.063 
6 Werner Rem  H50  49.73  2:37.76 (pr) 102.316  13.336 
7 Frans Faber  H50  55.30  2:42.34 (pr) 109.413  20.433 
8 Jos Goedhart  H55  58.26  3:09.27  121.350  32.370 
 

 

HGI KAMPIOENSCHAPPEN LANGEBAAN 2012-2013 
bijgewerkt op 13 april 2013 

 
Finale interclub (HGI en HCA en YNG), Amsterdam, 2 maart 2013 
Teampunten na 3 onderdelen: 
Plaats  Club   Puntentotaal Aantal deelnemers  Eindstand 
1  IJsclub Hard Gaat Ie 70  13   5,384 
2  Hardrijders Club Amsterdam 114  24   4,750 
3  IJsclub Nooitgedacht 54  15   3,600 
 
Dames 
Plaats  Deelnemer  Categorie 500m  1000m  Totaal  Achter 
2  Dewi Paardekooper  DC2  52.25  1:48.08  106.290  11.415 
4  Romee Nicolai  DC1  52.24  1:49.93  107.205  12.330 
 
Heren 
Plaats  Deelnemer  Categorie 500m  1000m  Totaal  Achter 
2  Max Kant   HC1  44.48  1:31.77  90.365  3.545 
8  Rinus Drost  HC1  52.91 (pr)  1:53.41 (pr) 109.615  22.795 
 
Dames 
Plaats  Deelnemer  Categorie 500m  1500m  Totaal  Achter 
3  Sybille Mulder  DA2  48.86  2:34.51 100.363 3.890 
 
Heren 
Plaats  Deelnemer  Categorie 500m  1500m  Totaal  Achter 
1  Gijs Roos   HA2  40.52  2:07.99  83.183  
2  John van Dijk  H40  41.03  2:07.17  83.420  237 
3  Tom Kant   HB1  41.36  2:09.44  84.506  1.323 
9  Martijn Goedhart  HSA  45.00  2:16.10  90.366  7.183 
15  Jan Paul Drost  H40  46.78  2:26.06  95.466  12.283 
28  Werner Rem  H50  49.11 (pr)  2:38.76 (pr) 102.030  18.847 
29  Jos Goedhart  H55  58.68  3:06.21  120.750  37.567 
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HGI EINDLASSEMENTEN MARATHON 2012-2013 
bijgewerkt op 13 april 2013 

 
Naam   Categorie  Plaats  Punten  Wedstrijd 
Lisa Roos   dames 1   17e  13  baancompetitie Amsterdam 
Anky Faber  dames 2   5e  80.1  baancompetitie Amsterdam 
Sybille Mulder  dames 2   2e  111.1  baancompetitie Amsterdam 
Ria Krop   dames 3   28e  5  baancompetitie Amsterdam 
Sybille Mulder  dames 2   2e  57.1  baancompetitie Amsterdam 
Tom Kant   heren C2   23e  13  baancompetitie Amsterdam 
Martijn Goedhart  heren C2   32e  5  baancompetitie Amsterdam 
John van Dijk  heren M1   3e  91.3  baancompetitie Amsterdam 
Hayo van der Werf  heren M1   2e  97  baancompetitie Amsterdam 
Martin de Vries  heren M1   21e  11  baancompetitie Amsterdam 
Frans Nico van der Bout heren M2   33e  48  baancompetitie Amsterdam 
Marco Roos  heren M2   42e  28  baancompetitie Amsterdam 
Arie Blijleven  heren M3   7e  160  baancompetitie Amsterdam 
Dirk Taams  heren M3   26e  58  baancompetitie Amsterdam 
Paul Latta   heren M3   55e  7  baancompetitie Amsterdam 
Peter Luiten  heren M3   11e  126  baancompetitie Amsterdam 
Rene van de Wateren heren M3   27e  57  baancompetitie Amsterdam 
Ron Fontijn  heren M3   39e  32  baancompetitie Amsterdam 
Werner Rem  heren M3   9e  156  baancompetitie Amsterdam 
Berend Blokzijl  heren M4   17e  16  baancompetitie Amsterdam 
Frans Faber  heren M4   18e  11  baancompetitie Amsterdam 
 
Naam   Categorie  Plaats  Punten  Wedstrijd 
Mark van Dijk  jongens junioren C1  9e  8  jeugdmarathon Amsterdam 
Max Kant   jongens junioren C1  2e  79  jeugdmarathon Amsterdam 
Freek Drost  jongens pupillen  21e  0  jeugdmarathon Amsterdam 
Luuk Drost  jongens pupillen  22e  0  jeugdmarathon Amsterdam 
Emma Kant  meisjes pupillen  2e  87  jeugdmarathon Amsterdam 
 
Naam   Categorie  Plaats  Punten  Wedstrijd 
Imme Kampen  dames   32e  1  6-banentoernooi 
Hayo van der Werf  masters   10e  219  6-banentoernooi 
John van Dijk  masters   25e  125.1  6-banentoernooi 
Martin de Vries  masters   48e  39  6-banentoernooi 
 
Naam   Categorie  Plaats  Punten  Wedstrijd 
Swen Faber  eerste divisie  10e  138  KPN Marathon Cup, algemeen kls. 
Swen Faber  eerste divisie  7e  183  KPN Marathon Cup, jongeren kls. 

 
 

HGI KAMPIOENSCHAPPEN MARATHON 2012-2013 
bijgewerkt op 13 april 2013 

 
 

Amsterdamsche IJsclub Bokaal, Amsterdam, 13 januari 2013 
Naam  Categorie  Plaats  Ronden  Rondesnelheid 
Zoe Paardekoper meisjes pupillen A  1e  onbekend  n.v.t. 
Didi Wals  meisjes pupillen A  4e  onbekend  n.v.t. 
Tim Wals  jongens pupillen A  5e  onbekend  n.v.t. 
Romee Nicolai meisjes junioren C1  6e  10  n.v.t. 
Max Kant  jongens junioren C1  3e  12  n.v.t. 
Mark van Dijk jongens junioren C1  5e  12  n.v.t. 
Rinus Drost jongens junioren C1  12e  12  n.v.t. 

 
 
Nederlands Kampioenschap, Dronten, 26 februari 2013 
Naam  Categorie  Plaats  Ronden  Rondesnelheid 
Emma Kant meisjes pupillen B  11e  5  42,0 seconde 
Max Kant  jongens junioren C  13e  12  34,0 seconde 
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HGI KAMPIOENSCHAPPEN LANGEBAAN 2012-2013 
bijgewerkt op 13 april 2013 

 
Gewestelijk Kampioenschap Supersprint Neo + Senioren 2012-2013 te Amsterdam. 
Datum: 9 december 2012 
Naam  Categorie 100 m  100 m  300 m  300 m Totaal Uitslag in Cat. 
Martijn Goedhart HSA  11.79 (pr)  11.75 (pr)  28.55 (pr)  28.92 42.696 4 
        

Willem Augustin Bokaal 2013 te Amsterdam. 
Datum: 12 januari 2013 
Naam  Categorie 500 m  1000 m  Totaal  Einduitslag in Categorie 
Zoe Paardekoper DPA  1:04.89 (mv) 1:47.36  118.075  7 
Romee Nicolai DC1  52.78  1:51.42  108.490  10 
Simon Rem HPA  57.03  1:54.44 (pr) 114.250  8 
Kai Feberwee HC2  53.85 (pr)  1:46.33 (pr) 107.015  10 
 
Naam  Categorie 500 m  1500 m  Totaal  Einduitslag in Categorie 
Dewi Paardekoper DB1  53.15  2:46.21 (pr) 108.553  10 
Sybille Mulder DN1  49.61  2:32.12  100.316  5 
Imme Kampen DSB  46.42  2:19.46  92.906  1 
Tim van der Kuijl HB1  56.15  3:11.45 (pr) 119.966  12 
Tim Roos  HN3  42.81  2:15.06  87.830  6 
Martijn Goedhart HSA  44.25  2:11.12  87.956  5 

 
Amsterdamsche IJsclub Bokaal 2013 te Amsterdam. 
Datum: 13 januari 2013 
Naam  Categorie 300 m  500 m  Totaal  Einduitslag in Categorie 
Didi Wals  DPA  31.22  51.23  82.450  2 
Zoe Paardekoper DPA  33.03  53.97  87.000  5 
Romee Nicolai DC1  32.73  53.22  85.950  6 
Tim Wals  HPA  38.74  49.11 (pr)  87.850  8 
Mark van Dijk HC1  28.12  45.01  73.130  1 
Max Kant  HC1  28.61  46.76  75.370  3 
Rinus Drost HC1  32.88 (pr)  55.63  88.510  11 

 
Hogerop Women Cup 2013 te Amsterdam. 
Datum: 2 maart 2013 
Naam   Categorie 100 m  500 m  Totaal  Einduitslag 
Anky faber  D50  14.96  55.21  70.170  36 

 
Kampioenschap van Amsterdam 2012-2013: Pupillen. 
Datum: 23 maart 2013 
Naam  Categorie 100 m 100 m 300 m  300 m  Totaal Uitslag in Categorie 
Seb Wals  HPD  13.92 14.17 35.84 (pr)  36.22  100.150  2 
Naam  Categorie 100 m 100 m 300 m  300 m  Totaal Uitslag in Categorie 
Quinten Heerma HPC  13.72 13.34 49.18 (mv) 35.60 (pr)  111.840  9 
Naam  Categorie 100 m  500 m  300 m  Totaal Uitslag in Categorie 
Emma Kant DPB  13.03  49.05  30.54  92.620  2 
Naam  Categorie 100 m  500 m  300 m  Totaal Uitslag in Categorie 
Zoe Paardekoper DPA  13.79 (pr)  50.78 (pr)  31.60 (pr)  96.170  5 
Didi Wals  DPA  12.68  52.28  31.86  96.820  6 
Naam  Categorie 100 m  500 m  300 m  Totaal Uitslag in Categorie 
Tim Wals  HPA  12.04 (pr)  47.72  29.89  89.650  2 

 
Kampioenschap van Amsterdam 2012-2013: Junioren A, B en C. 
Datum: 23 maart 2013 
Naam  Categorie 500 m  1500 m  Totaal  Einduitslag in Categorie 
Dewi Paardekoper DB1  52.02  2:36.75 (pr) 104.270  7 
Max Kant  HC1  43.21  2:11.11 (pr) 86.913  4 
Tom Kant  HB1  40.07 (pr)  2:00.16  80.123  2 
Sybille Mulder DN1  47.40 (pr)  2:27.51 (pr) 96.570  5 

 
 
Kampioenschap van Amsterdam 2012-2013: Neo-Senioren en Masters. 
Datum: 23 maart 2013 
Naam  Categorie 500 m  1500 m  Totaal  Einduitslag in Categorie 
Anky Faber D50  54.51  2:37.41 (pr) 106.980  3 
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NSK Allround 2013 te Heerenveen. 
Datum: 23 en 24 maart 2013 
Naam  Categorie 500 m  3000 m  1500 m  Totaal Tussenuitslag 
Martijn Goedhart HSA  43.55  4:28.79  2:11.04  132.028 50 

 
 
 
Eindstand Andantino/Estadium Bokaal 2012-2013 te 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. 
Onze rijders hebben de finale wedstrijd niet gehaald. 
Naam Categorie Totaal  Einduitslag 
Marja Roos D45  94  n.v.t. 
Anky Faber D50  78  n.v.t. 
Martijn Goedhart HSA  152  n.v.t. 
Marco Roos H50  134  n.v.t. 
Bart Goede H50  25  n.v.t. 
Frans Faber H50  15  n.v.t. 
John van Dijk H40  92  n.v.t. 
Swen Faber HN3  92  n.v.t. 
Gijs Roos  HA2  63  n.v.t. 
Mark van Dijk HC1  32  n.v.t. 
Ron Fontijn H55  6  n.v.t. 

 
 
 
Eindstand Portengen Wisselbokaal 2012-2013 te 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. 
Onze rijders hebben de finale wedstrijd niet gehaald. 
Naam Categorie Totaal  Einduitslag 
Emma Kant DPB  143  n.v.t. 
Zoe Paardekoper DPA  123  n.v.t. 
Simon Rem HPA  222  n.v.t. 
Tim Wals  HPA  183  n.v.t. 

 
 
 
 

HGI EVENEMENTEN 2012-2013 
bijgewerkt op 13 april 2013 

 
Team met onder andere    Uitslag Ronden Wedstrijd  Datum 
● John van Dijk     2e 160 4 x 1,5 uur A'dam  24-2-2013 
● Tom Kant     3e 156 4 x 1,5 uur A'dam  24-2-2013 
● Ria Krop, Anky Faber    22e 127 4 x 1,5 uur A'dam  24-2-2013 
● Frans Faber, Peter Luiten, Arie Blijleven, Lisa Roos 23e 124 4 x 1,5 uur A'dam  24-2-2013 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
 

Alle leden van IJsclub Hard Gaat Ie zijn van harte welkom op de 
komende Algemene Ledenvergadering op 

 

maandag 27 mei 2013 
 

in het Clubgebouw aan het Zuideinde. 
 

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang van de vergadering om 20.00 uur 
 
AGENDA: 
 

1.     Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
2.     Bespreken notulen Algemene Ledenvergadering 4 juni 2012 
3.     Hoogte- en dieptepunten seizoen 2012/2013  
4.     Financieel verslag van de penningmeester  
5.     Verslag Kascontrolecommissie 
6.     Voorstel nieuwe Kascontrolecommissie 

 
Pauze 
 

7.    Bestuursverkiezing, onderstaande bestuursleden zijn aftredend: 
 Hayo van der Werf, voorzitter, niet herkiesbaar 
 Ans de Bueger, herkiesbaar 
 Andries de Weerd, verkiesbaar als voorzitter 
 Er is een vacature voor een bestuurslid, als commissaris natuurijs 

8.   Contributiesysteem 2013, inning abonnementen e.d. 
9.   Missie en visie,  
10.   Vooruitblik seizoen 2013/2014;  
11.   Rondvraag 
12.   Sluiting. 

 
 

Eindtijd: rond 22.15 uur 
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Wist u dat….. 
 
… Landsmeer bij de verkiezing van Topsportgemeente van het jaar 2012 tweede is geworden? 

… onze schaatskampioenen daarin een belangrijk aandeel hebben gehad? 

… Haijo van der Werf een heel mooie foto heeft van het NK in Elburg? 

… je die foto gerust kunt opvragen bij hem omdat hij er nog genoeg heeft? 

… eigenlijk elke schaatser wel een bijdrage aan het Fonds Sportgehandicapten mag overmaken? 

… je zo’n bijdrage al voor € 2,= kunt sms’en? 

… Haijo van der Werf een heel mooie foto heeft van het NK in Elburg?  

… je die foto gerust kunt opvragen bij hem omdat hij er nog genoeg heeft? 

… eigenlijk elke schaatser een bijdrage aan het Fonds Sportgehandicapten mag overmaken? 

… je zo’n bijdrage al voor € 2,= kunt sms’en? 

…  Annette Gerritsen een tegenvallend half seizoen reed? Het de eerste maanden nog goed leek 

 te gaan maar na december mis ging en haar niet kon plaatsen voor de diverse te verrijden 

 Wereld Cup en Kampioenswedstrijden. Pas laat in het seizoen werd ontdekt dat dit te wijten 

 was aan de ziekte van Pfeiffer, waarvan ze nu herstellende is en wij haar volledig herstel voor 

 het komende seizoen toewensen?  

… Lieuwe Mulder (NeoS4) bij deelname aan de Nederlandse Sprint Afstanden (2x500m en 2x 

 1000m) Nederlands Kampioen is geworden in zijn categorie, grote hulde voor Lieuwe? 

… John van Dijk bij de NK Masters (Heren 40+ ) in Deventer Nederlands Kampioen Langebaan is 

 geworden, en wij hem hiermee ook van harte gelukwensen? 

… Imme Kampen (Dames Sen. B) en Henriette Goede (Dames 50+) ook deelnamen aan de NK 

 Masters, en beiden als 2e eindigden en ook hier gelukwensen op hun plaats zijn? 

… Imme Kampen op 22-24 februari in Inzell tijdens de Wereldkampioenschappen Masters bijna 

 wereldkampioene werd? 

… zij slechts 0,03 punt verwijderd van de eerste plaats over 4 gereden afstanden tweede werd 

 achter LoonMasterGroep teamgenote Christel van der Made uit Broek in Waterland, totaal 

 punten Imme 181.396 en Christel 181.367, en dus beiden van harte gefeliciteerd worden? 

… Henriette Goede (D50+) hier op een keurige 4e plaats eindigde met 182.078 punten? 

… Swen Faber in Groningen Nederlands Studenten Kampioen op de Triathlon (lopen, fietsen, 

 schaatsen) is geworden en wij hem van harte gelukwensen? 

… Tim Wals en Didi Wals (neef/nicht) door de Technische Commissie van de Jaap Edenbaan zijn 

 geselecteerd voor de Junioren C-groepen en op woensdagavond een extra training krijgen, 

 geleid door de trainers Dennis Pont, Simonette Meijer en Dirk van der Velden en wij hen succes  

 toewensen?   

… Hard Gaat Ie op 2 maart 2013 na 2 voorrondes de finale van de Interclubcompetitie op de Jaap 

 Edenbaan heeft gewonnen van ijsclubs HCA Amsterdam en Nooitgedacht Wilnis, en daarmee 

 de wisselbeker "Beste Club van Amsterdam" heeft binnengehaald dankzij de deelname van 

 Romee Nicolai, Dewi Paardekooper, Max Kant, Mark van Dijk, Rinus Drost, Tom Kant, Sybille 
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 Mulder, Gijs Roos, Martijn Goedhart, John van Dijk, Jan Paul Drost, Werner Rem en Jos 

 Goedhart?  

… op uitnodiging van STG Hoorn, HGI, samen met nog 11 landelijke clubs heeft deelgenomen 

 aan het "De Schaatsjongens van Bontekoe toernooi" op 9 maart jl., bestemd voor jongens en 

 meisjes Pupillen en eerstejaars Junioren C, dankzij de resultaten van Anouk Wals, Sjoerd 

 Nicolai, Emma Kant, Pieter Tuin, Didi Wals, Tim Wals, Romee Nicolaa en Max Kant op de 300, 

 500,  1000m en de ploegachtervolging over 3 ronden een eervolle plaats behaalden? 

… de afsluiting van het Jeugdschaatsseizoen zal plaatsvinden op zaterdag 25 mei a.s. en van de  

 Toerschaats- en Wedstrijdlicentierijders op dezelfde dag 's avonds met de ”BBQ Clubavond” 

 en beide evenementen plaatsvinden in/nabij het Clubhuis van HGI, en dat info nog volgt? 

… op dinsdag 4 juni van 09.00 tot 15.00 uur de Clubpromotiedag voor de kinderen van de groepen 

 7 en 8 van de basisscholen, weer zal plaatsvinden in de Twiskepolder, waarbij Hard Gaat Ie het 

 skeeleren en het crossfietsen (ATB’en) weer gaat promoten?  

… daarvoor nog instructeurs gezocht worden, en info daarover bij Jelle op telefoonnummer 020-

 4824187 kan worden verkregen? 

… op maandag 27 mei om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in het HGI 

 Clubgebouw en daarover de informatie daarover elders in dit clubblad is te lezen? 

… op vrijdag 7 juni om 19.00 uur tijdens de opening van de Landsmeers Sportweek de traditionele  

 Slob&Slootrace met aansluitend het Katknuppelen weer gaat plaatsvinden op het HGI terrein 

 aan het Zuideinde? 

… onder voorbehoud  op  woensdag 26 juni 2013 de tijdrit bij DTS is gepland, over 11 en 17 km, 

 en voor de jeugd tot 12 jaar over 2,5 km (op het DTS-terrein)? 

… wij hiervoor weer vrijwillige verkeersregelaars zoeken die de route willen gaan beveiligen met 

 voorkeur diegenen die hiervoor een certificaat hebben of daarvoor een E-learning cursus willen 

 gaan volgen (per computer ongeveer 2 uurtjes) en info / opgave kunnen doen bij Jelle op 

 telefoonnummer 020-4824187? 

… er heel veel mensen in deze wist u dat gelukgewenst dan wel gefeliciteerd zijn? 

… Jelle Attema na het drie keer achter elkaar winnen van de wisselbeker “Langste-wist-u-dat-

 zinnen-maken” de beker nu mag houden? 

… Jelle nu voor een vermelding in het Guinness Book of Records gaat en een goede kans maakt? 

… de redactie gaat proberen Jelle daarbij ‘op de hielen’ te zitten door ook een poging te doen om 

 lange wist-u-dat-zinnen te maken waar Jelle nog een puntje aan kan zuigen, zodat ie zich 

 achter z’n oren gaat krabben, omdat ie nooit rekening heeft gehouden met concurrentie op dat 

 gebied, omdat je iemand pas echt scherp houdt als ie concurrentie ondervindt, want anders 

 verslap je maar en denk je dat je op je sloffen een beker kunt winnen of in een recordboek 

 wordt opgenomen, of dat nou in Nederland of in Engeland is? 

… er in dit blad niets gezegd is over de fietshelm die Bertus de Vries nooit op heeft? 

… hij daar wel gewoon door iedereen op gewezen kan worden? 

… het Bestuur van Hard Gaat Ie u allen een gezonde en sportieve zomer toewenst? 


