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Van de redactie

Clubgebouw:

Het is weer zover, de winter komt er weer aan,
de ijzers zijn bij de recreatieschaatsers en
wedstrijdschaatsers inmiddels al weer uit het
vet, de Jaap Edenbaan (en de andere banen)
zijn weer geopend, kortom: laat maar komen
die winter. Om alvast in de sfeer te komen ligt
hier weer het nieuwe clubblad. Wat te denken
van het voorwoord van onze nieuwe
voorzitter? Verder komen we natuurlijk uit de
zomer, dus daarvan zijn verslagen. Deze keer
zijn er fietsverslagen van zowel binnenlandse –
als buitenlandse ‘koersen’. Verder is er de
samengevatte uitslag van een enquête. En wat
te denken van het leuke verslag van het
Jeugdweekend? Wil je je precieze tijd tijdens
de Slob en Slootrace nog eens opzoeken? En
als je nog tweedehands schaatsen of
schaatsartikelen zoekt: kijk wat er nog in te
koop is na de schaatsruilbeurs! Kortom: veel
leesplezier!
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Van de (nieuwe) voorzitter…..
Sinds de laatste jaarvergadering heeft HGI een nieuwe voorzitter. Haijo van der Werf vond, terecht na
13 jaar, dat het stokje overgedragen moest worden. Omdat ik al weer een paar jaar mee ploeter op de
baan en in het peloton, ken ik de meeste actieve leden van HGI. En zij kennen mij dan ook weer. Zij
wisten dan ook op wie zij stemden op de Algemene Ledenvergadering in mei 2013. Maar omdat U, de
zgn. tientjesleden, tot het grootste gedeelte van onze leden behoort, en niet allemaal even actief
betrokken is bij deze club, lijkt het mij correct mij even aan u voor te stellen.
Ik ben geen echte Landsmeerder. Ik woon nu bijna 24 jaar in Luyendijk. Mijn wiegje stond op een
binnenvaartschip en lag op het moment van mijn geboorte in de haven van Harderwijk (1958). Ik ben
dan ook een zoon van een binnenvaartschipper en heb de eerste jaren van mijn leven door Nederland
gevaren met mijn ouders en broers en zus. Wij vervoerden vooral veevoer naar diverse
bestemmingen in Nederland. Een zwervend bestaan met een strijd tegen de elementen. Wind, mist,
hoog water maar ook veelvuldig ijs!!
Ik heb dan ook leren schaatsen naast het schip in de winter van 1963. Wij lagen toen met ons geladen
schip 3 maanden ingevroren in Lemmer. Achter een stoel heb ik mijn eerste schreden op het ijs gezet.
Prachtige tijd…… als je 5 jaar oud bent.
Voor mijn ouders waren dit mindere tijden. Drie maanden geen inkomsten en de kachel moest wel
blijven branden voor een jong gezin met 4 kinderen. Op die leeftijd heb je dat niet door, maar mijn
ouders spreken nu nog over de “Bevrijding” toen eind maart 1963 sleepboten het ijs rond ons schip
braken en wij eindelijk onze reis konden vervolgen.
Ik werd ouder en het water bleef mij trekken. Ik besloot een baan op het water te zoeken en dat werd
de RP te Water. Zo werd ik een collega van us Jelle… en ging in Landsmeer wonen. Ik kon mijn draai
bij het rijk niet helemaal vinden en besloot zelf met een schip te gaan varen. Dat vrachtschip heb ik na
10 jaar ingeruild voor een sleepboot.
En komt het dilemma……. Ik had inmiddels de bekoring van het schaatsen ontdekt in het waterrijke
gebied rond Landsmeer. Reed daar met veel plezier mijn rondje Waterland West en Oost en later op
de Jaap Edenbaan. Zo kom je terecht bij DE schaatsclub van Waterland “Hard Gaat Ie”. Je steekt je
handen eens uit de mouwen bij het klaarmaken van de ijsbaan, loopt met het clubblad en
contributie….. en dan gaat het zomaar weer eens echt vriezen…… en dan kan ik met die sleepboot
her en der in het land ijs gaan breken, want het vervoer via het water moet doorgaan. Dus vlam in de
pijp en breken maar…… Grote velden spiegelglad ijs verpulveren onder de steven van de sleepboot/
ijsbreker, met in zijn kielzog een tiental vrachtschepen, die dan het IJsselmeer over kunnen …….. Het
vervoer gaat door, er wordt weer wat verdiend door de schippers…. Prachtig werk, totdat je een
ijsbaan tegenkomt. Begrijpt u mijn dilemma…..? Gelukkig bevinden zich rond Landsmeer geen druk
bevaren scheepvaartroutes en hoeft u niet te vrezen dat u mij tegen komt met een ijsbreker… die heb
ik inmiddels verkocht..!
Ik heb inmiddels een overstap gemaakt naar het nautisch onderwijs. Water blijft mij boeien…!
“Hard Gaat Ie” kan ik soms goed vergelijken met een schip. Er zijn vele taken op een schip en zelfs de
kleinste taak is zeer belangrijk om het schip in de vaart te houden. De bemanning is vakkundig en
goed op elkaar ingesteld. Zijn gewend in teamverband en doelmatig te werken. Soms kan het werk in
een rustig tempo, maar even later is het weer alle hens aan dek. Er moet geladen worden of gelost.
Er is op een schip hiërarchie, maar iedereen steekt de handen uit de mouwen als het moet op dat
moment. En zo heb ik deze club ook leren kennen… Erg gedreven en betrokken bemanningsleden
die hard kunnen en willen werken om het schip in goede conditie te houden en de lading veilig naar de
overkant willen brengen. Een schip is zo zeewaardig als zijn bemanning is….
Ik wens u een mooie winter met veel schaatsplezier, maar kijk uit voor ijsbrekers….
Groet,
Andries de Weerd
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Gentlemen koers, ook voor lady’s
Nog één week,… één week voor de Gentlemen koers….
Al vele jaren een begrip in de Zaanstreek: de Gentlemen koers. Een duotijdrit als afsluiting van het
wegseizoen halverwege oktober. Sinds mijn kinderen lid zijn van DTS zijn ook wij bekend met deze
krachtmeting. Er wordt gestart op het parcours van DTS, samen met je maatje rijd je richting Neck,
daar is het keerpunt en dan weer dezelfde weg terug over de Zuiderweg. Lekker hoor, één recht
stuk… gewoon saai en doortrappen.
Nadat ik deze Gentlemen koers twee keer met m’n dochter heb gereden, of liever: haar twee keer
heen en terug heb geduwd, en m’n zusje ook al één keer had meegedaan met mijn oudste zoon (wat
haar nog steeds is bijgebleven), besloten Marjan en ik op 1 september jl. om ‘m nu samen te rijden.
We gaan ons inschrijven bij de dames, we zijn inmiddels Masters, krijgen daar bonificatiepunten voor
en rijden ons helemaal aan gort, okay?! Ja, natuurlijk: we gaan ervoor!
En zo houden we elkaar vanaf 1 september op de hoogte van de gedane arbeid van de afgelopen
week, hoe fit we zijn, aanpassingen in ons dieet (ja, we zijn vrouwen,… dus wij diëten…maar ik denk
niet zoals de meeste 40+ dames… ik aan de bietensap, zij aan de pasta). We bouwen de spanning
lekker op zo.
Krijg ik op 1 oktober een berichtje van m’n zus dat ze de avond ervoor als een meid van 18 over de
Haarlemse IJsbaan in de rondte vloog. Mmmmmm dan moet ik maar naar Hoorn. Diezelfde week reed
ik m’n eerste rondjes (zware benen, maar het gaat,…).
Zondag 6 oktober: prachtig weer en er moet nog één week getraind worden. Er wordt een mooie route
bedacht richting Alkmaardermeer, De Rijp, Middenbeemster, en dan richting Purmerend, dan kunnen
we ons op de Zuiderweg nog even helemaal leeg rijden. Met man en zoon een heerlijke fietsmiddag,
goed getraind. Deze week nog door, het moet, ik kan m’n zus niet al ‘t kopwerk laten doen, dus ik
moet! Bijna is het 13 oktober 2013. Nog één week.
Ik kijk er naar uit, al weken. Raar eigenlijk… ik weet nu al dat ik helemaal stuk ga. Kapot, helemaal
kapot!! En toch, toch heb ik er zin in… Heel veel zin!!
ste
Leuk toch om na je 40 nog zo van sport te kunnen genieten, uit te kijken naar een “wedstrijd”. Om
straks te weten wat er mogelijk is… Kom op Marjan, we gaan ervoor!! Alles, maar dan ook alles uit de
kast!
(en toen ik gedoucht was, moest ik nog een stukje schrijven voor ‘t clubblad, omdat Bauke ook op me
rekent!!).
Evelien

Zondagmorgen, 13 oktober, telefoon, " hoi, met je zus, het is afgelast!!.........."
Nee, dit ga jij niet menen, ooooh wat jammer! Zoveel zin om samen met mijn zus mee te doen. Wat
regen en wind, we zijn niet van suiker... We zouden gewoon rijden!! Waarom, kan het toch niet
gewoon doorgaan?
In de auto op weg naar Landsmeer, omdat die pan soep toch op moest bij mijn moeder, begon ik de
organisatie te begrijpen, wat een pokkenweer, takken op de weg, rukwinden: onverantwoord! Maar
evengoed echt jammer dat we niet van start konden gaan.
Dan maar in 2014, zijn we samen bijna 90, hoeveel bonuspunten gaat dat opleveren?
Mooie schaatswinter toegewenst!
Groet,
Marjan
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Dam tot Dam Fiets Classic 2013
In April hadden de junioren de 60 km van de Ronde van Noord Holland volbracht door de storm. Elke
keer worden er weer meer kilometers afgelegd op de vrijdagavond. De volgende stap is dan ook de
105 km te gaan fietsen met de Dam tot Dam Fiets Classic.
Op zondag 22 september was het heel mooi weer, een fantastische dag om te gaan fietsen. Geen
wind, maar wel een lekker temperatuurtje. Om 8 uur verzamelen op het Raadhuisplein. We werden
door “snelle” Jelle uitgezwaaid. Leuk dat je er zo vroeg was. Bij de pont aangekomen kwam de rest
erbij. Met zo’n 20 fietsers reden we naar de Dam. Voor vertrek nog even goed eten en drinken bij het
monument op de dam. De route ging zoals gewoonlijk door de IJ-tunnel. Daar kon iedereen zo hard
mogelijk naar beneden rijden om zo makkelijk mogelijk weer uit die kuil in de weg te rijden.
In Oostzaan werden we aangemoedigd en gefotografeerd door kennissen en familieleden. Bij het
Zaanshoekje hebben we afscheid genomen van de fietsers die de 40 km gingen fietsen.
Na Knollendam reden we dan eindelijk door de weilanden in het heerlijke zonnetje. Geen wind.
Gemiddeld zo’n 25-30 km per uur. In Oost Graftdijk was de eerste verzorgingspost. Op een deuntje
van een Oostzaanse trompetterband, rustten we en aten we wat. Wel veel wespen helaas.
Nadien waren we even elkaar kwijt, maar gelukkig vlakbij de De Rijp waren we weer samen aan het
fietsen. Door De Rijp nog een extra rondje gereden; verdwaald in De Rijp. De weg vervolgde zich
kriskras door de Beemster. Via Hobrede, Oosthuizen, Middelie kwamen we in Edam. Daar kwamen
we op de dezelfde route als van de 145 km. Zo vormde zich een behoorlijk groot lint van fietsers langs
de IJsselmeerdijk. De volgende verzorgingspost was zoals gewoonlijk in Monnickendam. De moraal
was nog steeds hoog, geen problemen met de fietsen of vermoeidheid. Zo gingen we dus verder, vele
andere fietsers sloten zich achter ons groepje aan om uit de wind te zitten. Eindelijk kwamen daar de
Schellingwouder bruggen. Door de stad kwamen we nog vlak langs Pieter z’n school. “Kijk Pieter zo
fiets je dus naar school, het is alleen 105 km omrijden;-)” Op de dam aangekomen werden we al gauw
vergezeld door andere HGI fietsers, die de 145 km hadden afgelegd. Met de medaille en traditionele
bidon in de hand naar huis. Een prachtige snelle route door Amsterdam Noord, zonder de lopers
gelijkvloers te hoeven kruizen. Thuis in Oostzaan hadden we bij elkaar 134 km op de teller.
De fietsers zijn steeds sterker geworden afgelopen 2 jaar. We zijn benieuwd naar alle PR’s, die weer
gereden gaan worden op de schaats dit jaar!
Hans

Nieuw project zomertraining Hard Gaat Ie
Sinds mensenheugenis biedt Hard Gaat Ie al zomertraining aan. Echter afgelopen seizoen werd dit in
een nieuwe vorm gegoten. Vanaf de oudere jeugdschaatsers tot de masters werden op dinsdagavond
de skeelers ondergebonden. Dinsdagavond lag er een prachtig baantje (parkeerterrein geveegd en
gecontroleerd door onze asfaltmeester Jan Paardekoper). Om 19.00 uur begonnen de jeugdschaatsers, pupillen en junioren onder leiding van Marjolijn Wolthuis en Jan Paul Drost met hun
training. Na een uurtje zochten zij de kleedkamers van AC Waterland weer op om plaats te maken
voor de volwassenengroep onder leiding van Swen Faber.
Het werd een mooie zomer met 16 trainingen in totaal, waarvan er 12 in een heerlijk zomerzonnetje.
Hierdoor was het asfalt droog en kon er geskeelerd worden, de andere 4 keer werd er hardgelopen
omdat regen en skeelers niet goed samen gaan. Alle trainingen waren gefocust op het verbeteren van
de schaatstechniek, waardoor iedereen mee kon doen. Het bleek een ideale voorbereiding voor het
winterseizoen. Kortom, een prachtige zomer dat zeker naar meer smaakt. Wil jij wellicht meedoen
volgend jaar? Stuur een mailtje naar wedstrijden@hardgaatie.nl en we houden je op de hoogte.
Jaargang 113
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Bob Hogerop
Een mijlpaal in het leven van
BobHogerop. Sinds half augustus ben ik
van vutter toegetreden tot het leger
der AOW’ers. Uiteraard merk je daar
niet veel van, behalve als je je
maandelijkse giroafrekening bekijkt.
Meteen merk je de gevolgen van het
kabinetsbeleid, want het is nu al zo dat
in mijn geval de AOW één maand later
ingaat. Maar goed, ik bevind me onder de
z.g. “Babyboomers”, de mensen die net
na de 2e wereldoorlog zijn geboren en
onder mij ook mensen als: Prince
Charles, Mick Jagger, Paul Mc Cartney,
Cliff Richard (hoewel die al weer wat
ouder zijn), Jelle Attema en Jeffrey
Pommerel om er maar een paar te
noemen. Bob hogerop bevindt zich in
goed gezelschap. Nog even en je kunt
ons aantreffen in het winkelcentrum
waar we naar hartenlust over “vroeger”
praten toen alles natuurlijk veel beter
en gemakkelijker was! Maar alle gekheid
op een stokje, het is wel zo dat de
tijden veranderen en snel ook. De
verzorgingsstaat
wordt
een
z.g.
participatiestaat,
een
land
waar
iedereen voor de ander klaar zou moeten
staan als ik de ideeën van het kabinet
goed begrijp. Alles op vrijwillige basis,
dat drukt de kosten aanzienlijk. Want
duur is de samenleving geworden, als je
alleen al de ziektekosten onder de loep
neemt en wat te denken van onderwijs
en verkeer. Het gegeven dat er een
hoeveelheid Fyra treinstellen op het
rangeerterrein van de Watergraafsmeer
staan. Treinen die technisch van alles
mankeren. De ingenieurs van de
spoorwegen hadden de leiding van de NS
al gewaarschuwd om niet met de
Jaargang 113
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Italiaanse firma in zee te gaan maar de
leiding besliste anders, met alle gevolgen
van dien. Waarom niet met de TGV of
met de Duitse firma Siemens? Die
hebben hun nut al lang bewezen. Het zal
mij benieuwen hoe dit gaat aflopen, want
de Italianen zullen heus niet zo snel
bakzeil halen, er wacht een lange
periode van juridische strijd. Een dure
grap, die Fyra kwestie. Ook kostbaar is
de aanschaf van de JSF, na jaren van
gesteggel is de kogel door de kerk. Ook
een technisch apparaat waarbij je
bedenksels kunt hebben. Het toestel is
nog lang niet uitgetest en de beraamde
kosten vallen steeds hoger uit. Sommige
defensiespecialisten beweren dat zijn
Russische tegenhanger, de Shukoi,
gehakt van de JSF maakt als het ooit
tot een confrontatie komt, want de
luchtstrijd
wordt
tegenwoordig
uitgevochten met de z.g. Drones,
onbemande vliegtuigen die d.m.v een
joystick worden bestuurd en grote
schade kunnen aanrichten. Illustratief is
ook nog steeds de inzet van de B 52, een
bommenwerper die als sinds de 50’er
jaren operationeel is! Niet gek deze
militaire wetenswaardigheden voor een
stukjesschrijver die nooit de militaire
dienstplicht heeft vervuld!
Maar goed onze regering zal en gaat zijn
“stinkende” best doen om de problemen
te lijf te gaan en zal er voor zorgen dat
de uitgaven niet uit de “klauw” gaan
lopen. Het taalgebruik in ons parlement
zakt tot een bedenkelijk niveau en onze
gerespecteerde
Kamerleden
maken
elkaar steeds vaker voor rotte vis uit.
Net zo bedenkelijk is het beleid van de
Edenbaan, getuige het feit dat Duosport
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het veld moest ruimen, Jacques Hoeve
mag nog een seizoen de Skeve Skaes
bestieren en hoe dat volgend seizoen
gaat, zal waarschijnlijk voor de rechter
worden
uitgevochten.
Nog
leuke
berichten? Ja hoor, alleen al het feit
dat de koning tijdens zijn inhuldiging
tussen zijn vele decoraties ook zijn
Elfstedenkruisje droeg. Dat maakt veel,
zo niet alles weer goed, ondanks het
gegeven dat de koningsmantel niet van

originele snit was, daar maalt behalve
een paar royaltywatchers toch niemand
om?
Misschien komt Willem Alexander met
Maxima deze winter naar de Bonkevaart
om de winnaar te begroeten of zelfs nog
beter, hij doet zelf aan de tocht mee,
als het ervan komt, dat zou pas uniek
zijn!
Bob Hogerop

HGI fietsavonden
Met het bestuur was vorig jaar afgesproken dat ik wat meer structuur aan het fietsen met HGI zou
proberen te geven. HGI fietst al sinds mensenheugenis, op vrijblijvende basis, op maandag en
donderdagavond. In het begin was het verzamelen bij Dick Moes op de stoep. Later werd dat Sigaren
handel Nauta. En nu is het op het Raadhuisplein. In het verleden had je de snelle groep met o.a. de
KNSB kernploegleden Arjan en Marco Schreuder, Martin, Jan Paul etc. en een tweede minder snelle
groep. Er zijn tijden geweest dat de basis erg smal werd en er soms geen of heel weinig rijders op het
Raadhuisplein stonden. Door middel van mailings uit wat HGI bestanden heb ik oproepen gedaan en
steeds een verslagje geschreven om een soort binding te creëren en mensen proberen te verlokken
om ook te komen. Tevens leek het me een goed idee om ook vrienden en kennissen (ook nietschaatsers) te betrekken om zo een zo groot mogelijke basis te krijgen. Volgens mij is dat aardig
gelukt en hadden we een gemêleerd gezelschap dit jaar en op maandag sloten er ook nog wat rijders
uit Oostzaan aan. De grootte van de groep varieerde van 4 tot ruim 20 rijders. In principe werd er
tijdens de rit elke keer gewacht op de achterblijvers. De afstand die gereden werd was ca. 60
kilometer met een gemiddelde van ca. 32 km per uur. Er werd niet een constante snelheid gereden,
want af en toe moesten de jonge honden testen wie de baas was en op andere momenten werd er
gezellig gekletst. Van al deze ritjes stuurde ik steevast een verslagje rond. Nu zult u denken wat kan je
nou schrijven over een stel fietsers die steeds bijna hetzelfde rondje rijden? Het gaat om de dingen die
onderweg gebeuren. Wáár werd er hard gereden en wat gebeurde er, hoe kwam het etc. Het is de
interactie tussen de mensen die me erg boeit. Dit, samen met dingen die me opgevallen waren tijdens
de rit, wat wetenswaardigheden over het parkoers, het weer en ander omstandigheden kwamen in het
verslag. Omdat fietsen niet alleen over beulen, zweet, snot en testosteron gaat, maar er ook nog
andere dingen onderweg te zien zijn, probeerde ik nog een onderwerp aan te snijden dat betrekking
had op de dingen die tijdens de rit voorbij waren gekomen. Bijvoorbeeld iets over Scharwoude of Fort
Spijkerboor of weidevogels. Hieronder het verslag van de laatste rit. Overigens zijn dit soort verslagjes
iets wat ook bij andere fietsgroepjes gebeurt. Ik hoorde van iemand, die ook met een groepje in
Brabant rijdt, dat zij bij toerbeurt stukjes schreven. Iets dat mij een goed idee lijkt voor volgend jaar. Bij
mijn afwezigheid schreven Walter en Ron een verslag. Met name Ron had een heel mooi, bijna
mystiek stuk geschreven over een rit met de Oostzaners (hij was de enige HGI-er) met veel regen en
donderwolken en ik citeer:
Vanaf dat punt is de route voor mij wat exotisch ....of zijn wij een beetje verdwaald...of gebeurt er wat
anders? Het peloton hult zich in stilzwijgen en daarbij is er ook weinig lucht over om te kunnen praten,
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alle energie moet naar de benen. Ik hoor ook geen twijfel over de kruisingen en dijken welke wij op en
af rijden. Ik ben het spoor volledig bijster. Bij mij rijst het vermoeden dat er mensen voorop rijden die
zich laten leiden door wolken en het licht en zich niet laten afleiden door een onbekende dijk of
kruising. Misschien een genetisch aanwezig oriëntatievermogen wat lijkt op dat wat duiven ook
hebben, maar dan net iets anders, iets wat leidt en ook nog kracht schijnt te geven, maar zeker niet
langs een rechte lijn. Tot de kaasfabriek van Middenbeemster rijden we nog enkele keren een lusje,
maar geloof het of niet we rijden regelmatig grote stukken om wolken heen en naar het licht. Intussen
is het al verder aan het schemeren en ik besef dat wij het niet gaan redden. De wolken, we kunnen er
nu toch echt niet meer omheen, we moeten er dwars onderdoor en het begint direct harder te
regenen. Dennis gaat opvallend veel op kop, houdt de snelheid erin en probeert, het lijkt wel of hij in
trance rijdt, om het laatste licht te vangen. Hij wordt als het ware aangetrokken door het laatste licht.
Probeert hij misschien het avondlicht bij te houden of zelfs erop in te lopen? Hij fietst snel en constant
en moet toch steeds wat licht inleveren. Vanaf Purmerend rijden we een stukje langs het kanaal en
dan rechtsaf naar Purmerland. Richting het Westen, recht op het allerlaatste avondlicht af. Dit stukje
neem ik toch nog even de kop over en wil het ook proberen. Ik concentreer me op het laatste strookje
licht aan de horizon en wat gebeurt er....ik voel een grote rust over mij komen en schakel gemakkelijk
op tot ik een snelheid van 36 km/h bereik. Ik rij hier vaak, maar op andere tijden en bij verder
gelijksoortige omstandigheden en haal dan maximaal 33 km/h. Het gaat mij ogenschijnlijk gemakkelijk
af! Wat gebeurt hier? Waarom rijd ik hier 8% sneller en waarom kan ik deze snelheid vasthouden en
zak ik niet in? De rest van de groep toont ook geen zichtbare vermoeidheid en de snelheid blijft
constant, zij zijn blijkbaar bekend met dit verschijnsel en pakken dit voordeel mee in hun westwaartse
avondritten terug naar Oostzaan. Bij de Haal slaat de groep Oostzaan rechtsaf en neemt nog een
laatste aanzet en als ik het goed inschat neem ik nog een versnelling waar voordat ze uit het zicht
verdwijnen. Vanaf hier moet ik helemaal alleen in het donker en zonder fietsverlichting van lantaarn
naar lantaarn terug naar Landsmeer. Langzaam kom ik tot bezinning van deze bijzondere avond die
eindigde met wat lijkt op een mystieke ervaring.
Reden de kopmannen van vandaag bewust een groot deel langs en om de wolken? Navigeerden zij
op de wolkenlucht en het avondlicht ? En, wat mij het meest intrigeert, putten zij extra kracht uit de
wolken en het avondlicht????
Tot zo ver Ron.
Verslag van de laatste rit op 12 september dit jaar.
Het is weer een prachtige avond geworden met volop zon en spanning en sensatie. Er was een aardig
windje uit het Westen dus dat betekende via Purmerend naar het Alkmaardermeer.
Op het Raadhuisplein stonden: Ron, Walter, Houke Boon (nieuw), Robert, Werner en Martijn. Jaap
kwam er later weer bij. Ron en Werner reden voorop naar Purmerland, waar we richting NH kanaal
reden. Daar nam ik het voortouw, maar zoals te verwachten neemt er altijd een haantje heel snel over
en werd het racen, eerst naar het kanaal en daarna naar Purmerend. Volgens Strava over de 40 maar
dat was nog maar kinderspel bleek later. Want dit was wind mee en later zou er langs het kanaal met
wind tegen steeds over de 40 gekoerst worden door Martijn, Robert en Houke. Ik deed zo min
mogelijk kopwerk en had moeite bij te blijven. Werner had teveel gegeven en moest lossen. Bij
Alkmaar kwam de rest er weer bij . Richting Graft-De Rijp was het knallen met wind mee. Daarna nam
Robert de leiding en ging het over de Beemsterringdijk richting Fort Spijkerboor. We doken met een
complete groep de polder in de Zuiderweg op en dat is lekker voor de wind met een groot verzet. Tot
het fietspad werd er zo tussen de 45 en de 50 gereden. In Purmerend weer verzamelen en langs het
NH kanaal bij de Purmerlanderrijweg weer naar Den Ilp om Jaap af te leveren. Maar ja de
Purmerlanderrijweg nodigt erg uit hard te rijden en weer waren Houke Robert en Martijn weg en ze
sprinten naar het gemeentegrensbordje. Ik moest natuurlijk in het kielzog blijven om verslag te kunnen
doen en dat lukte aardig, samen met Werner. De heren waren zo blij na deze sprint, dat ze meteen in
de babbelstand gingen. Ik gunde ze deze rustpauze niet en ging er met gezwinde spoed voorbij.
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Natuurlijk moest dit gepareerd worden en hup….. daar ging het weer. Helaas sneuvelde Werner in dit
geweld. Nog één keer werd er gesprint en wel naar het bordje Landsmeer. Robert keek rechts naar
Houke en ik reed hem links voorbij ;-).
Zo kon het dat we om 20.09 het Raadhuisplein opreden met een gemiddelde van 32.4 en een afstand
van 55,5 km, uit en thuis. Walter en Ron volgden om 20.13 uur.
Het begon al te schemeren en ik denk dat dit toch echt de laatste keer is dit seizoen. Het is mooi
geweest en we gaan nu weer andere dingen doen. Het was een prachtig seizoen. Allemaal bedankt
en tot ziens. Tot slot nog het reglement:
- gezelligheid staat voorop
- vrienden, buren, collega’s en familie zijn ook welkom
- HGI draagt geen enkele verantwoording
- het is geen officiële training
- helm verplicht
- in de bebouwde kom en bij geparkeerde auto’s wordt er rustig gereden
- route moet van te voren bepaald worden (is meestal afhankelijk van windrichting en ander omgevingsfactoren)
- er moet een wegkapitein zijn
- als de groep uit elkaar valt zal er altijd gewacht worden (tenzij na goed overleg apart doorgereden wordt)
- banden en fiets moeten in goede staat zijn, zodat er geen ongelukken ontstaan en we onderweg geen onnodige
lekke banden krijgen
- stoplichten moeten gerespecteerd worden
- kosten 0 euro, goed humeur verplicht

Met vriendelijke fietsgroeten,
Haijo van der Werf

Recreatie- en Verlengd Jeugdschaatsen (12 tot 16 jaar)
Kosten € 130,=. De 65 plussers krijgen € 20,= korting.
Verlengd Jeugdschaatsen kost € 100, =
De uren van HGI zijn gelijk gebleven ten opzichte van verleden jaar.
Helaas stopt Evelien Mager als leidster van het M22 recreatie-uur. Zij gaat zich weer meer toeleggen
op training en licentie/wedstrijdschaatsen en heeft inmiddels al een snel wedstrijdpak aangeschaft.
Evelien wordt bedankt voor de vele jaren gedane begeleiding.
Voor haar in de plaats is Milou de Bueger bereid gevonden om de groep M22 te gaan begeleiden,
waar we erg blij mee zijn. Ook Milou veel wijsheid en schaatsplezier gewenst.
De toegewezen uren voor HGI zijn:
M21
maandag van 18.20 – 19.20 uur, 15 deelnemers,
begeleiding door: Jeffrey Pommerel
M22
maandag van 19.40 – 20.40 uur, 25 deelnemers,
begeleiding door: Milou de Bueger
M25
donderdag van 18.20 – 19.20 uur, 35 deelnemers,
begeleiding door: Ingrid Wegman en (vacant, wie wil?)
M26
donderdag van 19.40 – 20.40 uur, 30 deelnemers;
begeleiding door: Ants Tilma
M28
zondag van 18.00 – 19.00 uur, 25 deelnemers,
begeleiding door: Frank Peter Wals en Jelle Attema
Alle uren zijn inmiddels volgeboekt.
Jaargang 113
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Suggesties,
hier en daar een kritisch geluid,
maar ook veel complimenten
In vergelijking met bijvoorbeeld een voetbal- of hockeyclub, heeft een schaatsvereniging een bijzonder
karakter. De voetbalkantine zit elke zaterdag of zondag vol met leden, ouders, trainers en coaches.
Doordeweeks wordt er getraind, ook de veteranen en recreanten komen vaak ‘op de club’. Een
schaatsclub heeft een ander karakter. Natuurlijk is de winter al heel anders dan de zomer, maar ook
tijdens een winter komen veel leden niet wekelijks in het clubgebouw en is het contact met de club
voor een groot deel van de leden beperkt tot het betalen van een tientje, of iets meer als je ook
wekelijks gaat schaatsen. Je kunt, als je wilt, dus redelijk anoniem HGI-lid zijn.
Dat is natuurlijk helemaal niet erg, maar bij HGI kwamen we erachter dat we toch wel heel
nieuwsgierig zijn naar wat onze leden vinden van wat wij doen. Dit is de aanleiding geweest om als
eerste onder de recreatieschaatsers een enquête uit te zetten aan het eind van het seizoen. Jaar in
jaar uit zien we veel dezelfde mensen terug (die zullen dus op zich wel tevreden zijn!), maar we
hebben ze nu eens wat meer gevraagd. Wat ze van de trainingen vinden, of ze wel eens op de
website komen en wat ze daar zoeken, of ze iets in de zomer willen doen en of ze te interesseren zijn
voor wat vrijwilligerswerk bij de club, bijvoorbeeld tijdens natuurijs.
De enquête onder de recreatieschaatsers heeft wat mooie inzichten opgeleverd. Men is over het
algemeen dik tevreden! De instructeur is er bijna altijd en geeft goede instructies, en er is voldoende
ruimte voor persoonlijke aandacht tijdens het uur en veel recreatieleden willen het ’t liefst zo houden
als het nu is. Een mooie bevestiging dat we het goed doen! Leden konden in de enquête aangeven
dat ze meer wilden weten over zomeractiviteiten. Op die manier is ook geprobeerd meer contact te
leggen met deze groep door ze uit te nodigen voor bijvoorbeeld fietstochten. De activiteiten in Hoorn
zijn altijd een mooie gelegenheid om meer contact te hebben met (recreatie)leden maar er komen er
niet zo veel. Uit de enquête kwam naar voren dat het idee bestaat dat er tijdens die avonden niet vrij
geschaatst kan worden omdat er alleen wedstrijden worden gereden. Hier kan de
activiteitencommissie wel wat mee, want er wordt wel vrij geschaatst! U zult het t.z.t. terug zien in de
uitnodiging.
Ook de wedstrijdschaatsers zijn aan een enquête onderworpen. Deze leden hebben een nauwere
band met de club maar ook van hen wilden we horen waar meer aandacht voor moest komen en hoe
hun ervaringen met de wedstrijdcommissie zijn. Wedstrijdschaatsers zijn ook zeer tevreden over
trainers en instructies en de commissie doet goed werk. Er zijn ook wat verbeterpunten, zoals meer
aandacht voor een persoonlijk plan en bijvoorbeeld voor het opbouwen van de wedstrijd.
De resultaten zijn tijdens de jaarvergadering ook de revue gepasseerd en zijn of worden doorgespeeld
naar betreffende commissies. De enquête laat zien dat heel veel leden heel tevreden zijn. De dingen
waar men minder tevreden over is, kunnen niet altijd worden aangepakt maar er wordt zeker
nagedacht hoe de club het nog beter en leuker kan doen.
Goed voorbeeld doet goed volgen: het plan bestaat om na komend seizoen de ouders van jeugdleden
te ondervragen, om ook deze groep de kans te geven zich uit te spreken over de club en de
organisatie van het jeugdschaatsen.
Namens de onderzoekers Frank Peter, Swen, Martijn en Andries,
Suzanne Plantinga
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Van A(msterdam) naar B(arcelona)
Ook dit jaar vertrok de PriMa groep op 6
september '13 op de fiets voor een stedentrip.
Vorig jaar Rome, nu Barcelona (1876 km).
Traditioneel vertrokken wij van de enige echte
fietsenmaker in Landsmeer, ja juist DRAL
Fietsen. Aan de start Bert Prins (HGI), Eric
Hafkamp, Winfred Martens, Bob van Eck en
Nico de Boer (HGI).

Na de proloog Landsmeer – Amsterdam (2,3
km) gingen wij "op verplaatsing" naar
Valkenswaard en kon het echte werk
beginnen. De eerste dag waren wij al in België.
Hardnekkig gerucht was dat Hans Bastiaanse
(bestaat
ie
echt?)
deze
tocht
had
uitgeschreven, maar dat dit toch echt Paul
Benjaminse moet zijn.
Goed, die route hebben wij dus gevolgd. Het is
niet altijd zonneschijn, dus na drie dagen
kamperen, hebben wij ons ruim een week
richting hotels laten dwingen. Het weer
speelde ons danig parten en de regen
vergezelde ons regelmatig
tot midden
Frankrijk.
Toch ging het fietsen redelijk, na wat
verraderlijke klimmetjes in de Ardennen
stortten wij ons richting Centraal Massief in
Frankrijk. Hier in de buurt van Le Puy voegden
Cor van Beek, Jan Tuitjer(HGI) en Paul Koster
zich bij ons. Onze steun en toeverlaat Clemens
Beutick had ineens drie monden meer te
voeden, want er werd weer gekampeerd en
dus zelf gekookt. Waarom? Nou vanaf toen
was het wel zonneschijn en een beetje
rozegeur. In dit gedeelte kent men het
fenomeen fietstunnels. Dat zijn afgedankte
spoorwegtunnels, want het spoornet is ook in
Frankrijk afgeslankt. Je kon wel stellen dat wij
Jaargang 113
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een groot stuk het spoor (wat men tot fietspad
had gemaakt) hebben gevolgd, waarbij wel
een paar stationnetjes werden aangedaan,
zonder ook maar één trein te hebben gezien.

Wij hadden onze eigen "route du soleil" en
konden dit heel letterlijk nemen. De
temperatuur bleef oplopen. Na de Auvergne,
Ardèche, Provence, Camarque lonkten de
Pyreneeën en de Spaanse grens.

Er waren nog twee dagen te fietsen; een
mooie Pyreneeënrit (een deel zat ook in de
Vuelta) en een wandeletappe naar Barcelona
stonden nog op het programma.
Dat laatste hebben wij maar 11 km
volgehouden, ondoenlijk voor de racefiets en
gevaarlijk voor welke fietser dan ook. Hup alles
in de trein naar Barcelona Centraal en daarna
fietsend door het centrum op de beloofde (het
ontvangstcomité) en geplande (standbeeld
Columbus) plek aangekomen.
Als je meer wilt lezen over deze tocht zie
www.tapazz.waarbenjij.nu.
Volgende keer naar ?????????????????????
Maar eerst weer schaatsen, Bert en Jan horen
daarbij.
Nico de Boer
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Info Jeugdschaatsen
Het Jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan is inmiddels weer in volle gang, er zijn 29 kinderen
gestopt in verband met leeftijd (te oud) of andere sport, maar gelukkig zijn er 7 kinderen
doorgegaan naar de training en/of/ wedstrijdschaatsen, waar de club heel blij mee is.
Er zijn 18 wachtlijstkinderen tussen 5 en 7 jaar en 5 kinderen die ouder zijn. Totaal nu 86
kinderen, dat zijn er 8 meer dan afgelopen seizoen.
Op 12 oktober gestart met 9 groepen, alle op de buitenbaan, omdat de hal voor het
jeugdschaatsen niet meer beschikbaar is. De jongste 4 groepen schaatsen eerst op de
krabbelbaan. Voor de nieuwe beginners geldt ook dat de eerste weken zal worden gekeken
naar het niveauverschil, verplaatsingen naar andere groepen zijn dan mogelijk. Een definitieve
indeling zal op zaterdag 9 november worden gemaakt!
Er zijn vijf leiders gestopt, namelijk Gijs Roos, Tom Kant, Rosa Vermeulen, Nicole Smedeman,
Karin Goedemoed en nog twee hulpen Rinus Drost en Storm Verweij. Allen bedankt voor de
inzet en hulpvaardigheid.
Hiervoor in de plaats moesten we nieuwe leiders aanzoeken en dit is ook gelukt. Hiervoor
hebben zich beschikbaar gesteld: Martin Bierdrager, Frans van Schie, Martijn Schiphorst,
Pien/Harm Balk, Roeland Meijs, Wolbert Meijer, Esther van Dijk – Bekebrede, Milou de Bueger
en Quinten Heerma. Verder hebben Barbara van Wifferen en Zoe Paardekooper zich
aangemeld als stagiaires en schaatsen wisselend met de groepen en begeleiders mee. Dit
aantal heeft onze verwachtingen overtroffen, hierdoor zijn er eventueel ook nog reserve
begeleid(st)ers oproepbaar. Wij wensen hen veel wijsheid en jeugdschaats plezier toe.
De indelingen en groepsleiders zijn inmiddels bekend, allen schaatsen.....weer.
Data bijzonderheden Jeugdschaatsen Jaap Edenbaan
- 30 november Sint Nicolaas op de baan;
- 11 januari de Elfstedentocht, samengaand met de Carnaval viering;
- 22 februari de schaats- loop- schaats marathon (van 3 tot 20 rondjes op/rond ijsbaan;
- 8 maart diploma schaatsen (examen tijdrijden);
- 15 maart (laatste leszaterdag) de rondjes diplomaschaatsen achter de Jagermeesters.
Wachtlijst Jeugdschaatsen
Op de wachtlijst staan nog 10 kinderen, van wie de meesten het volgend seizoen van start
kunnen gaan. De minimumleeftijd op het ijs is 5 1/2 , de maximum leeftijd 12 jaar (geboren na 1
juli 2001). De commissie Jeugdschaatsen wenst alle kinderen en begeleiders/juryleden veel
schaatsplezier toe.

Enkele evenementen van de Schaatskalender 2013-2014
• 25 t/m 27 oktober
KPN NK afstanden
• 26 t/m 30 december
KNSB Kwalificatietoernooi van Thialf Heerenveen
• 26 december t/m 5 januari KNSB Schaatsweek Thialf Heerenveen
Zie voor meer informatie ook www.schaatsen.nl
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Schaatskleding HGI
Nog uit voorraad te koop:
HGI schaatsjacks (klein)
maten 128, 140, 152, 164 en 176
HGI schaatsjacks (groot)
maten XL, XXL en XXXL
HGI schaatsbroeken (klein)
maten 128, 140, 152, 164 en 176
HGI schaatsbroeken (groot)
maten M, L, XL en XXL,
HGI schaatsmarathon- en wedstrijdpakken
maten S; M en L (beperkt)

uitverkocht.
€. 50.=
uitverkocht
€.45.=
€ 70,= / €. 80,=

Verder is er nog een voorraad aan HGI rugtassen, kosten € 15,=
Ook zijn er nog kleine blauwe HGI fleece mutsen en bandana’s te koop voor € 5,=

Fietskleding HGI
Hard Gaat Ie is overgegaan naar een nieuwe trend wieler- en schaatskleding. Deze is voor de
komende jaren vastgesteld, ontworpen schaatslid Robert Vorstman en van kledingmerk Lorini. Er is
nog een beperkt aantal beschikbaar.
Wielershirt (dames en heren)
korte mouw, korte rits €.35,=,
met lange rits €.40,=
Wielerjack (aansluitend model)
€ 45.=
Wielerjack Windtec
€ 60,=
Bodywarmer Windtec
zonder mouwen
€ 50,=
Wielerbroek (dames en heren) kort met strong zeem
€.45,=
met 3/4 lengte €. 50.=
Wieler(winterbroek, lang, voorgevormd model, zonder zeem, Super Thermo
€. 55.=
Been- en armstukken respectievelijk
€. 25.= en €. 20,=
Voor info: Jelle Attema: 020-4824187.

Jeugdweekend
We zijn dit jaar naar een nieuwe locatie
geweest dicht bij het strand in Bergen aan Zee.
Op zaterdagochtend zijn we naar het strand
gelopen om daar allerlei sportactiviteiten met
de kinderen te gaan doen. Helaas waren de
weergoden niet met ons. Na een druilerig
begin van de ochtend begon het later heel
hard te regen en waaien. Zo hard dat we de
kinderen
met
diverse
auto’s
hebben
opgehaald.
Op zaterdagavond hebben we ondanks de kou
wel kunnen barbecueën. Zondag was het beter
weer en zijn er veel spelletjes gedaan. We
kijken terug op een geslaagd jeugdweekend.
Hieronder volgen de verslagjes van de teams
Jan Tabak
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Team 1 (vrijdag)
We verzamelen allemaal op de parkeerplaats
in Landsmeer. Vanuit daar vertrokken we naar
Bergen en daar gingen we wachten op een
kamer waar we te horen kregen waar we
gingen slapen. Toen we dat te horen kregen
gingen we onze spullen uitpakken. Toen kwam
er een briefje te hangen waar de teams
opstonden. Ons team bestond uit Mark, Ellen,
Jisse, Yaffah en Storm. Toen hadden we even
tijd voor ons zelf. Daarna gingen we naar het
bos waar we (zogenaamd) gedropt werden!
Toen we daar mee klaar waren werd het
kampvuur aangestoken. En daarna gingen we
naar bed en toen werd het een lange nacht!!
Het was super leuk!

Team 4 (zaterdagochtend.)
We gingen lekker ontbijten.
Na het ontbijt gingen we naar het strand. Toen
gingen we met de teams spelletjes doen.
Ons team bestond uit; Loes, Jan, Fimke, Vere,
Joram en Quinten. We gingen als eerste
touwtrekken. Dat verloren we…… Daarna
gingen we zakkenlopen. Die verloren we
ook…… Daarna gingen we waterracen. Die
verloren we ook……
Maar ons groepje was wel de leukste ooit!!!
Groetjes, team 4

Team 2 (zaterdagmiddag/avond)
In de strandtent kregen we allemaal chocomelk
en thee. De heenweg gingen we lopend. Maar
nu regende het zo hard dat we met de auto
terug werden gebracht.
Toen we terug waren gingen we meteen
verder met de plattegrond voor ons eiland die
we hadden gepresenteerd op de bonte avond.
Storm zijn team had Lollypopland gemaakt en
gingen de drie meiden zingen.
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Team 5 (zondagochtend)
We werden wakker en we gingen ontbijten. Het
was erg lekker.
Jochem was teamleider. Hij vond dat Kamiel
teamleider moest worden.
Na het ontbijt moesten we onze sportkleren
aan en gingen we joggen en sprintwedstrijdjes
doen op de trappen en heuvels. Leila had last
van haar voet. We gingen ook tikkertje doen.
Verder zaten Puck en Emma in ons team.

Team 3 (zondagmiddag)

Team 6 (zondagmiddag)

Met spelletjes kan je punten verdienen.
Wij hebben tot nu toe bovenaan gestaan.
Het waren leuke spelletjes. We gaan zo het
ballonnenspel doen en levend Stratego.
We gaan ook zo lekker frietjes eten.
Verder was het een super leuk schaatskamp.

We hebben zondagmiddag spelletjes gedaan
en trefbal en touwtrekken.
Trefbal ging best wel goed.
Om kwart over drie kwam de friet. We gingen
vroeg eten omdat we om vijf uur werden
opgehaald.
Na het eten gingen we levend Stratego spelen.
Met de spelletjes zijn wij laatste geworden en
team 1 heeft gewonnen.
Het was heeeeeeeeel leuk!!!!!!

De groeten, team 3

Groeten: Yme, Fee, Nora, Ralph, Marije en Jip
DE UITSLAG:
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Van de wedstrijdcommissie
Het was een hete zomer, met een landelijke hittegolf die een week duurde. Ik heb het dan echter niet
over de buitentemperatuur maar over de emotie en consternatie rondom de door ons geliefde sport:
schaatsen. Meer dan eens moest de rechter er zelfs aan te pas komen om conflicten op te lossen. Dit
begon al aan het begin van het jaar met een rechtszaak rond de uitslag van het NK marathon op
kunstijs bij de dames. Later bleek dit een voorbode te zijn van een stortvloed aan rechtszaken. Zo
haalde de schaatssport in de zomer zelfs het nieuws met de keuze voor nieuwe trainingsfaciliteiten.
Uiteindelijk kwam het plan van IceDôme Almere als “winnaar” uit de bus.
Zoals de plannen nu liggen hebben we vanaf 2016 een gloednieuwe trainings- en wedstrijdfaciliteit op
maar 25 minuten rijden van Landsmeer. Wat dit zal betekenen voor het wedstrijdschaatsen in deze
regio en voor onze huidige thuisbaan, de Jaap Edenbaan, is nog afwachten. zorgelijk is wel dat de
golf van conflicten en rechtszaken ook niet onopgemerkt aan het Amsterdamse voorbij is gegaan. Zo
waren er rechtszaken rondom het aanbieden van schaatslessen door een schaatsschool en de
exploitatie van horeca.
Achter de schermen zijn we zelfs met een heuse “Taskforce” bezig om schaatsen als mooie en
aantrekkelijke sport te behouden. Vorig seizoen hebben we bijvoorbeeld via een 4x0,11 uursrace al
met een alternatieve wedstrijdvorm geëxperimenteerd. Voor komende jaren zijn we onder andere in
gesprek met onze buren uit Oostzaan om bij een aantal evenementen de handen ineen te slaan.
Daar waar de “grote boze buitenwereld” zich in rechtszalen stond te verdedigen hebben de
trainingsleden van Hard Gaat Ie zich het schompes getraind. Door de goede belangstelling voor het
jeugdfietsen op de vrijdagavond konden we in twee groepen splitsen. Het gevolg was dat de jongste
groep af en toe erg klein was, maar we gaan er vanuit dat er volgende zomer meer jonge gegadigden
zijn om op de vrijdagavond mee te fietsen. Op de dinsdagavond was de animo voor het skeeleren
overweldigend, het paste niet eens allemaal tegelijkertijd op ons trainings(parkeer)terrein. Dit heeft
ons laten zien dat het mogelijk is om ook volgende zomer aan nog meer mensen skeelertraining aan
te bieden.
En daarmee lijkt de belangrijkste trainingsles van afgelopen zomer te zijn: samenwerken. Samen train
je beter en samen heb je meer plezier. Het is misschien spijtig voor de advocaten onder ons, maar we
blijven ons inzetten om via samenwerking beter te worden.

Gezocht: Juryleden
Zonder vrijwilligers zijn we nergens, dat geldt ook voor het organiseren van langebaanwedstrijden.
Daarom zijn we op zoek naar een paar enthousiaste vrijwilligers die een paar keer per seizoen
(oktober t/m maart) zich voor het wedstrijdschaatsen willen inzetten als jurylid.
Komend seizoen wordt er weer een cursus basisjury (langebaan) gegeven in Amsterdam. Tijdens
deze korte cursus, bestaande uit drie avonden, verkrijg je alle kennis en vaardigheden die nodig zijn
voor het uitoefenen van de verschillende functies zoals: tijdwaarnemer, rondenteller, commissaris van
aankomst/vertrek en bochtencommissaris. Na deze korte cursus kun je via een aanvullende cursus
ook nog doorstromen naar starter, scheidsrechter of elektronische tijdwaarnemer.
Bij voldoende animo zal er ook een cursus tot baanscheidsrechter worden gegeven. Hiervoor moet je
wel eerst de cursus basisjury gevolgd hebben. Met deze verkorte cursus, bestaande uit twee
cursusavonden en een praktijkdeel, is het mogelijk om als scheidsrechter bij clubwedstrijden (zoals
ons clubkampioenschap of de Andantino bokaal) op te treden.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Jelle Attema via het mailadres
JSAttema@hotmail.com.
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HGI geselecteerden
Ook dit jaar is Hard Gaat Ie goed vertegenwoordigd in de verschillende teams en selecties. Hieronder
een overzicht:
C-selectie
Tim Wals
GOBAD
Max Kant. Tom Kant en Lisa Roos
Loon Masters Amsterdam
Imme Kampen, Martin Heerma, Marco Roos en Marja Roos
Schaatsteam Loon Salarissoftware
Gijs Roos
Marathonteam Haven van Amsterdam/SKITS (eerste divisie)
Swen Faber
iSkate
Lieuwe Mulder

Slob en Slootrace 2013
Met de fluit van wethouder Hienkens, namens de Stichting Evenementen Landsmeer, startten op
vrijdagavond 7 juni om 19.10 uur een recordaantal van 236 deelnemers aan de Slob & Slootrace om
het Kampioenschap van Landsmeer (tevens opgenomen als onderdeel voor de Sportweek
Meerkampcompetitie). Dit waren er 12 meer dan het recordaantal van verleden jaar. Er deden 55
deelnemers mee die ook voor de 10 deelnemende Meerkampploegen punten moesten gaan halen.
Het parcours heeft een totale afstand van plm. 2,4 km, over de weilanden en door de sloten, gelegen
aan weerszijden van het Amsterdamse (fiets)Pad, waarbij 22 sloten moeten worden “genomen”. Ook
een talrijk publiek, dat de wedstrijd goed kon volgen!.
Met dank aan de landeigenaren, zonder hun toestemming gaat zo’n race natuurlijk niet lukken en aan
de vrijwilligers en de EHBO post Pim Harms, voor begeleiding en beveiliging van de race. Het weer
was zonnig en droog, weinig wind en een laag zonnetje, plm. 18 graden en de watertemperatuur was
plm. 20 graden. Er waren geen uitvallers tijdens de race.
Bij de heren een spannende strijd tussen de eerste drie geëindigde deelnemers. Martin de Vries lag
2/3 deel van de wedstrijd aan kop, maar moest op de loopstukken zijn meerderen erkennen in Tom
Kleijst en Alex Treuren, die respectievelijk 1e en 2e werden. Winnende tijd en algemeen kampioen bij
de Heren werd Tom Kleist in een tijd van 17.38, dit was iets langzamer dan de winnende recordtijd
van Max van Boxtel verleden jaar in 17.12.
Bij de dames werd eerste en algemeen kampioen Milou de Bueger in een tijd van 23.08 sec.
Bij de “heren” tot en met 15 jaar werd Sjoerd Worms eerste in een tijd van 21.31 sec.
Bij de “dames” tot en met 15 jaar werden Veere Smeenk en Dionne Honing gedeeld eerste in een tijd
van 25.45 sec.
Dankzij de spuitkunst van de brandweermensen en de Shampoo's van Hegron Cosmetics kon een
ieder na afloop weer schoon huiswaarts keren.
Door Jeroen Samwel van de Evenementencommissie van Hard gaat Ie werden de prijzen uitgereikt.
Aan de eerste drie finishers per categorie fraaie bekers en voor iedere deelnemer(ster) een vaantje
en een flacon shampoo.
Nummers 1 t/m 3 in elke categorie:
Meisjes -16j (64 dln’s):
Jongens -16j (51 dln’s):
Dames +16j (44 dln’s):
Heren + 16j (77 dln’s):

1. en 2. Veere Smeenk en Dionne Honing 25.45
1. Sjoerd Worms 21.31
2. Moos Meeuwesen 22.16
1. Milou de Bueger 23.08 2. Monique Huisman 24.12
1. Tom Kleijst 17.38
2. Alex Treuren 17.40

3. Noa Smolenaars 26.56
3. Kai Feberwee 22.25
3. Janina Ebbes 26.45
3.Martin de Vries 18.55

Zie voor de volledige uitslag met alle deelnemersnamen de lijst hierna:
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Finishlijst Sloot en Slob Race
Lengte parcours: 2,4 km,
Aantal sloten:
22
Nr.

Naam

Tijd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Tom Kleijst
Alex Treuren
Martin de Vries
Wouter Bakker
Rick de Lange
Rens Eijsink
Justin de Wit
Stefan Reinders
Guus Zuidema
Martin Staneke
Sjoerd Worms
Kevin de Haas
Mirek v.d.Reijden
Hans Jongejeugd
Frank van Dijkhuizen
Daan van Baarsen
Enzo Stroo
Moos Meeuwesen
Kai Feberwee
Dave Balk
Milou de Bueger
Max Brouwers
Max Kant
Remy Elsemuller
Jeremy Brouwer
Timo de Grave
Menno Looyen
Marco van Brummelen
Monique Huisman
Coen van der Meer
Jerry Buddingh
Niels Zuidema
Dean Huisman
Tim Karman
Glen Rademaker
Remco Brilman
Charlie Kuulkers
Storm Verweij
Maarten de Wit
Hidde Hooghiemstra
Veere Smeenk
Dionna Honing
Tim Dobber
Melle Elsemulder
Han Brouwer
Jeanine Ebbes
Jesper Roele
Noa Smolenaars
Sander van der Velpen
Duco Udo
Sjoerd Reen
Job van der Linde
Daphne Buitendijk
Bas Visser
Samantha Molenaar
Lindsey Kemper
Axel Damme
Bert van Hoekelen

17.38
17.40
18.15
18.55
18.59
20.01
20.21
20.36
20.38
21.14
21.31
21.36
21.38
21.45
21.55
22.08
22.11
22.16
22.25
23.00
23.08
23.14
23.19
23.28
23.43
24.01
24.28
24.10
24.12
24.16
24.20
24.25
24.34
24.36
24.38
24.40
24.52
24.20
24.56
25.02
25.45
25.45
25.54
26.04
26.08
26.45
26.52
26.56
27.00
27.05
27.11
27.26
27.28
27.34
27.47
27.47
27.55
28.02
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
www.hardgaatie.nl

Jesse van der Werf
Inge Strijdonk
Erik van der Kloet
Luigino Bont
Naomi Molleman
Demi Speet
Remco Speet
Rick Nieuwhuizen
Ilse van Elst
Nena Pater
Bonnie Arends
Laura Pordon
Santi Pordon
Wouter Boonakker
Job Vahl
Bo van Gelderen
Mike van der Kruijf
Lex Lijmberg
Montell Spaink
Daany Mertens
Melle Larooi
Bob van Maris
Mark Schuffelen
Angela van Maris
Zoe Paardekooper
Simon Rem
Tim Jansen
Daphne van der Zwaan
Rowdy de Visser
Terence Stroo
Joris Larooi
Mees Halsema
Stan Bakker
Sander Jong
Ismael Faiz
Sanne Schipsma
Anika Bundel
Martin Jacobs
Wendy van Nes
Luna Rosa
Michela Pittaluga
Esther Zwennes
Larse Gillissen
Dylan Volder
Jesse Eering
Mika Eering
Dylan van Os
Thomas Tuin
Martijn Tuin
Fe Wessel
Mirka de Braaf
Rick Wierink
Barbara van Wifferen
Branko de Braaf
Jelle de Lange
Feras Talal
Misha Donker van Heel
Ayra Goede

28.09
28.15
28.37
23.48
28.53
29.14
29.15
29.42
29.45
29.52
29.51
29.57
30.01
30.05
30.10
30.16
30.18
30.21
30.25
30.27
30.40
30.45
30.47
30.50
31.14
31.20
31.36
31.38
31.40
31.42
31.44
31.47
32.07
32.08
32.09
32.13
32.20
32.23
32.32
34.35
32.40
32.45
32.50
33.10
33.13
33.20
33.28
33.29
38.40
33.47
33.49
33.50
33.51
33.52
33.53
34.12
34.15
34.19
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117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Lot Lubberts
Mauro Boonders
Ed Boonders
Irma Schwalbach
Mart de Lange
Tim Witte
Soyaan Mire
Arieid Geugjes
Erwin Rozenkrans
Kim van Asten
Mike Helsloot
Rick Bien
Jo-Anna Huisman
Lois Visser
Bibi te Loo
Dante Borst
Tamara Wilders
Josie Wessel
Elisa van Zanten
Denise Sijbrands
Marilou Niekel
Nina Nijland
Miriam Kampes
Daantje Samwel
Lisanne Tool
Judy Pattiasina
Florian Schermer
Marc Meijer
Roos Tros
Mike Meijer
Bernd van Asten
Marja Heer
Peggy Verburg
Melissa Visser
Sam Boersma
Danielle de |Letter
Femke Braakman
Myrthe van Bakel
Esmee Bakker
Tommy Lebrechtshausen
Tim Sluijzer
Rebekka Pittaluga
Jaimy Eerbeek
Job Smolenaars
Marnik van de Heuvel
Marijn Moes
Danielle Goede
Tessa Greuter
Anouk Slomp
Bram Smolenaars
Jaimy Loupias
Mike Loupias
Danny de Vries
Marco de Vries
Eva Meeuwesen
Dafne Dijkman
Pleun Samwel
Emma Dik

34.21
34.58
35.04
35.06
35.39
35.40
35.47
35.49
35.51
35.55
35.58
36.01
36.14
36.29
36.31
36.33
36.31
36.37
36.39
36.41
36.43
36.59
37.00
37.09
37.13
37.16
37.22
37.24
37.30
37.33
37.38
37.40
37.44
37.46
37.50
38.27
38.29
38.31
3832
38.40
38.46
39.18
39.22
39.24
39.38
39.40
39.45
39.50
39.53
40.01
40.24
40.27
40.47
40.50
41.01
41.04
41.06
41.08

118
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

Kick Klomp
Donna Alvarez
Diego Bloksma
Fenna Beemster
Henriette Wieberdink
Jan van Leeuwen
Alex Beekman
Thomas Bosman
Lorenzo Holt
Auke Bouwmeester
Jeroen Tot
Niels Lebrechtshausen
Ryan Bloksma
Renee Grotendorst
Mila Bakker
Eveline de Boer
Susanne Hart
Marjolijn Feenstra
Tim Kuilenberg
Mick Stijl
Willen Kuilenburg
Anne Faber
Aileen Gaafrorian
Ginny Hamersma
Celine Roof
Sheryl-Lee Harmsen
Shira Gadjradj
Denise Nonneman
Danielle Beumkes
Benne van Wely
Sanne Hubretus
Lieve Eising
Arend Verweij
Nicky Stijl
Merel Grooteman
Palina Karaman
Vieve de Boer
Matthijs van der Linden
Lara Staneke
Tessa Mooij
Julez Braakman
Pamela Kroes
Scharlize Groot
Rosa Lukassen
Franka Verweij
Sheranie de Vries
Nada Schoonheim
Anouk van Bruggen
Noah Schaap
Sorella Loman
Roos Denisse
Dominique Lequin
Ruth van Maurik
Anouk Huiberts
Marina Sy-A-Ten
Melvin Lalroy
Ronja Bollemeijer
Kim Bollemeijer

34.50
41.10
41.12
41.18
41.21
42.10
42.20
42.25
42.30
42.33
42.42
42.56
43.00
43.29
43.38
43.40
43.45
43.50
43.56
43.58
44.00
44.09
44.16
44.18
44.20
44.22
44.25
44.37
44.40
44.45
44.51
46.00
46.06
46.11
46.48
46.52
46.53
47.13
47.20
47.24
47.28
47.30
47.34
47.38
47.46
48.51
48.56
49.41
49.43
49.49
49.50
49.53
49.55
50.02
50.58
51.23
53.20
53.27

De deelnemers met de deelnemernummers 13 en 116 zijn om onbekende redenen niet in de uitslagen
opgenomen, mogelijk opgegeven of kennelijk niet gefinisht, noch afgemeld.
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Aafje Houwer Trofee

CATEGORIE II
AM03972 Sybille Mulder
AM03931 Martijn Goedhart
AM03845 Imme Kampen
AM04106 Marja Roos
AM19049 Frans Faber
AM03968 Marco Roos
AM19055 Werner Rem
AM03906 Bart Goede
AM03942 Jos Goedhart
AM19048 Ron Fontijn

punten
totaal

deelname Aafje
Houwer wedstrijd
vorig jaar?

categorie

2de afstand

nummer naam
CATEGORIE I
AM19061 Anouk Wals
AM19062 Seb Wals
AM19058 Luuk Drost
AM19022 Emma Kant
AM19060 Joram Vahl
AM19056 Pieter Tuin
AM19041 Zoë Paardekooper
AM19054 Simon Rem
AM19046 Tim Wals
AM19051 Jochem van den Broek
AM19007 Max Kant
AM19037 Rinus Drost
AM19040 Dewi Paardekooper
AM19038 Kai Feberwee
AM19008 Tom Kant

1ste afstand

Ook dit seizoen organiseren wij weer de traditionele wedstrijd om de Aafje Houwer trofee. Op het
moment van schrijven is er nog geen datum bekend. Tijdens deze wedstrijd gaat het om diegene die
de meeste tijdwinst over 2 afstanden ten opzichte van zijn of haar persoonlijke record (PR) van het
voorgaande seizoen behaalt.
Het complete reglement is op onze website te vinden, bij deze nog even de belangrijkste regels:
• een licentie hebben van ijsclub “Hard Gaat Ie”
• in het vorige seizoen mee gedaan hebben aan de wedstrijd om de “Aafje Houwer Trofee”
• in het huidige seizoen meedoen aan de wedstrijd om de “Aafje Houwer Trofee”
• in het huidige seizoen aan minimaal 4 langebaanwedstrijden hebben deelgenomen (inclusief de
wedstrijd om de Aafje Houwer Trofee)
• tijdens de wedstrijd om de Aafje Houwer Trofee de voorgeschreven afstanden rijden.
Hieronder is het overzicht van rijders en bijbehorende pr's die in aanmerking kunnen komen voor de
Aafje Houwer trofee:
persoonlijk records
per 1 juli 2013 **)

DPC
HPC
HPB
DPA
HPA
HPA
DC1
HC1
HC1
HC2
HC2
HC2
DB1
HB1
HB2

1:09.94
59.46
1:07.64
47.66
1:01.58
53.47
50.78
55.88
47.42
55.00
42.76
52.64
50.28
52.39
40.07

42.06
35.84
41.62
30.27
37.24
33.49
31.60
34.54
29.53
1:58.30
1:27.78
1:49.72
1:44.80
1:43.81
1:58.11

140,040
119,193
137,007
98,110
123,647
109,287
103,447
113,447
96,637
114,150
86,650
107,500
102,680
104,295
79,440

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DN1
HSA
DSB
D50
H50
H50
H50
H55
H55
H55

47.40
42.77
45.13
48.46
54.76
43.52
49.11
47.19
56.37
50.77

2:27.51
2:05.93
2:13.55
2:26.15
2:42.34
2:09.92
2:37.76
2:26.52
2:53.89
2:33.82

96,570
84,747
89,647
97,177
108,873
86,827
101,697
96,030
114,333
102,043

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

**) Noot: de persoonlijke records zijn over de afstanden die de rijders vorig seizoen moesten rijden
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Tour for Life
Ik heb deelgenomen aan de Tour for Life, door de steun van vele sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt
om deel te nemen. Zij hebben ons hele team 8 fantastische fietsdagen bezorgd waar ik nu nog steeds met
genoegen aan terug denk. De verhalen en beelden over en door Artsen zonder Grenzen gaven ons een extra
stimulans om de tocht te vol brengen met een uiteindelijke opbrengst van ruim 1,2 miljoen. Eén team bestond uit
veldwerkers van AzG vanuit alle werelddelen die onderweg en tijdens de avondetappe hun verhaal deden over
het werk en noodzaak van deze actie. Bijvoorbeeld iedere deelnemer kreeg een meetlint om ondervoede
kinderen te kunnen signaleren. Het is bizar om te constateren dat de omvang mijn zadelbuis of stuur niet een
signaal is voor ondervoeding, waaruit blijkt dat er nog veel moet gebeuren om dit uit de wereld te helpen.
Hieronder een verslag van mijn belevenissen.
Wij hebben veel geluk gehad met fantastisch weer in de eerste 6 dagen. Dit gaf ons ook het gevoel van vakantie
ste
zeker na de 1 drie etappes toen wij ruim op tijd de camping waren om op ons gemak te kunnen genieten van
een biertje/wijntje en toastje/nootjes/chips. Onze teambegeleiders Sam en Lisanne waren fantastisch en hebben
een hele grote bijdrage geleverd aan een succesvolle tocht.
Sam zorgde elke dag ervoor dat het kampement op en af gebouwd werd en het transport met de fietskar naar
elke volgende camping. Hij had wel één hachelijk moment omdat hij over de Col de Glandon - 1910 meter - werd
geleid door zijn TomTom en dat met de fietskar achter zich aan.
Lisanne reed met de VW-bus van hot naar her om ons onderweg bij te staan op Checkpoints 1 en 2 (verplichte
stops in de tour) en eventueel op andere afgesproken punten om ons te voorzien van water, voeding en stoeltje
om even anders te kunnen zitten.
Na aankomst op de camping droeg zij bij aan ons herstel door ons vele uren per avond te behandelen met fysio
en massage (maak een afspraak met haar als je fysieke problemen hebt). Velen van ons hebben hier hele
pijnlijke herinneringen aan omdat deze behandelingen niet bepaald zachtzinnig zijn.
Het verblijf op de campings in kleine weggooitentjes (inclusief licht) met een goed luchtmatras was prima om uit te
de
rusten. Na de 2 etappe gleden de wereldproblemen, werk en thuis steeds meer naar de achtergrond om
eigenlijk alleen met fietsen bezig te zijn. Pas in rit 7 en 8 kwamen de normale gedachten weer terug en dat ik zelf
aan het werk dacht.
De hele tour heb ik redelijk op mijn gemak kunnen rijden, op één dipje na n.l. op de Col du Grand Ballon.
Uiteraard waren de benen wel vermoeid en elke ochtend was het starten met wat stramme spieren. De Tour for
Life is mij erg meegevallen en bevestigde dat de door mij gekozen trainingen ook de juiste zijn voor mijn gestel.
Carla speelde hierbij ook een grote rol door mij te adviseren om mee te doen, haar steun tijdens de
voorbereidingen en voor de vele uren die zij mij heeft moeten missen.
Dag 0:
Op vrijdagavond aangekomen in heel groot sporthotel waar een blind paard geen schade kon doen, denk aan
hotels uit het vroegere Oost-Europa, inclusief hectische maaltijden. We begonnen zaterdag bij aankomst de dag
e
met heerlijk fietsweer met een klein ritje voor verkenning van de eerste Col (de l’Echelle), 2 categorie van 8,8 km
gemiddeld stijgingspercentage 5,4%, maximum 7,9%. Vervolgens hebben we heerlijk op een terras gezeten en
genoten van een heerlijk zonnetje, de rest van de dag zijn wij ons gaan voorbereiden op de start. Mijn
teamgenoten hadden heel veel adrenaline in hun lijf en er moest nog van alles gedaan worden aan de fiets. Een
aantal werden nog even behandeld door Lisanne, de sportvoeding werd verdeeld en vervolgens veel pasta eten
en vroeg naar bed.
de

ste

Dag 1: Alpenklassieker, 110 km (125 incl. afdaling) – 3 cols 2 , 1 en HC categorie totaal 2800 hoogte meters.
Iedereen was nerveus want het ging vandaag toch echt beginnen na voorbereiding van meer dan een halfjaar.
Elk team werd één voor één opgeroepen en ondertekenden de cheque voor Artsen zonder Grenzen, een foto en
starten maar. De eerste klim rustig gestart van de Col de L'Echelle, dit in tegenstelling tot een aantal teamgenoten
(adrenaline) en na verzamelen op de top werd snel afgedaald naar de Col de Lauteret – 2058 meter hoog en 27
km lang, gem. 3,1% max. 5,2%.
Om de ploeg wat rustiger te laten rijden heb ik 75% van de klim op kop gereden in een rustig tempo om niet alles
op te branden voor de slotklim naar de Alpe d’Huez en dagen die nog komen. Het was heerlijk weer en op de top
hebben veel te lang koffie gedronken en als één van de laatste teams die de lange afdaling van 35 km in gingen
richting de Alpe.
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De Alpe d’Huez – 1860 km 13,2 km, gem. 8,1%, max. 10,6% – was ook nog een klimtijdrit en onderaan begon
iedereen nogal snel van start. Door mijn eerdere ervaring met de Alpe d’Huzes heb ik de eerste twee bochten
rustig aan gedaan om vervolgens in hetzelfde strakke tempo naar boven te rijden als twee jaar geleden met een
eindtijd van 1:28. Vervolgens helaas lang moeten wachten op ons enige vrouwelijke teamlid Titia die het heel heel
zwaar had op deze klim. Het gevolg was dat we heel laat op de camping waren, hersteldrank, snel douchen en
eten, kleine nabespreking om met name de afdalingen rustiger uit te voeren om te sparen voor de beklimmingen,
masseren en vervolgens gelijk naar bed.
de

Dag 2: Koninginnenrit, 165 km – 3 cols – 2 van HC en 2 categorie – 4200 hoogte meters.
In verband de koninginnenrit om 5:30 opstaan in het donker, koud, aankleden, ontbijten en voorbereiden van de
start. Voor de Croix de Fer – HC 2067 meter, 27 km gem. 4,7% (door 2 kleine afdalingen) max. 11,5% – gelukkig
een inrijmoment van 15 km. Deze berg staat in mijn klassement als één van de minst favoriete bergen te boek,
maar nu ging het lekker soepel naar boven in een lekker tempo. Vervolgens in het zonnetje hebben wij lang
moeten wachten op Titia. Zij had te veel moeten geven en na de zeer gevaarlijke afdeling besloot zij in checkpoint
1 om niet meer verder te gaan. Later bleek dat zij ziek is geworden en hierdoor vier dagen niet op de fiets kon.
Na checkpoint volgestopt met eten en gevulde bidons gelijk de Col de Madeleine – HC 2000 meter 19 km gem.
ste
8% max. 9,5% – op, de 1 km rij je gelijk in de verzuring, maar zeer gelijkmatig geklommen tot checkpoint 2 - 4
ste
km onder de top. Opnieuw volgestopt met eten en nieuwe drank om weer in verzuring te komen op 1 stuk door
9% tot 9,5% klim. Mooi uitzicht op de top en heerlijke afdaling richting Annecy (nog 90 km te gaan) en Col de
de
Tamié op 138 km – 2 907 meter 10.1 km, gem. 3,9% max. 9%. Voor een aantal teamleden en andere rijders
was de Tamié een killer, in een goed tempo naar boven en weer op kop richting de Camping. Wij waren door het
wachten weer één van de laatste op de camping met als gevolg dat het onrustig aankomen was met weer herstel
drank, snel douchen, eten, masseren en naar bed.
de

de

ste

Dag 3: Panorama dag van de Mont Blanc, 183 km – 6 cols – 1 van 4 , 3 van de 3 en 2 van 1 categorie –
3800 hoogte meters.
Op papier was deze 160 km, maar er was geen vergunning voor N-weg i.v.m. de veiligheid en de etappe verlengd
de
met 23 km en een extra col van de 3 categorie.
Weer om 5:30 opstaan, aankleden, eten en starten, nu wat eerder dan de vorige dagen om de verlengde afstand.
de
Heerlijk weer om te fietsen. Rustige start langs het meer van Annecy om via drie cols - één van de 4 en twee
de
van 3 categorie - naar de Mont Salève – 1375 m 11,5 km gem. 7.5% max. 15%– met een ontzettend mooi
panorama van de Mont Blanc op checkpoint 1. Gevolgd door een mooie rit in de Jura naar de Col de la Faucille –
1323 m 11,8 km gem. 6% max. 8,1% met weer uitzicht op de Mont Blanc en het meer van Geneve. Nu kwam
voor vele deelnemers de grootste dip van de week, de extra 23 km met de klim van Col de Salvine 984 m 6,4 km,
gem. 4,4% max. 5,9%, een heerlijk klimmetje die door ons team in strak tempo werd genomen met een snelle
afdaling naar de camping. Eindelijk op tijd om te kunnen relaxen met eerst hersteldrank en vervolgen met bier,
wijn, chips, toastjes, etc. Rustig eten, masseren en napraten over deze wonderschone dag.
In de avondetappe vertelde tourleider Gijs dat hij vele verwensingen naar zijn hoofd heeft gekregen over deze
zware etappe.
de

de

Dag 4: Jura etappe, 196 km – 4 cols – 3 van de 3 en 1 vande 2 categorie – 1900 hoogte meters.
de
Een fantastische dag met een prachtige rit door de Jura naar de Vogezen, op en af met de drie cols van de 3
de
categorie aan het einde Col Montancy -2 categorie , een zeer onbekende col van 10 km en gem. en max. 5%,
een echte loper zoals dat heet met een fantastische afdaling. De rit had aan het einde een omleiding i.v.m. een
wegverbetering (mag wel in heel Frankrijk, het is net België zo slecht). Een aantal teams reden wel door met vele
lekke banden en één persoon was ook nog in het warme asfalt tot stilstand gekomen. Dit was een rit, ondanks de
lengte, die goed deed aan het moraal van iedere deelnemer. Opnieuw op tijd op de camping en weer het
standaard ritueel van de eerdere dagen. Camping met zwembad en als enige van het team en ook al als nietzwemmer ging ik in het koude water.
de

de

ste

Dag 5: Ronde Toppen van de Vogezen, 140 km – 4 cols – 1 van de 3 , 1 van de 2 , 2 van 1 Categorie –
2700 hoogtemeters.
Deze etappe had ik al ingeschat als één van de lastigste voor mij, en dan krijg je ook wat je denkt. De aanloop
was een rustige in opnieuw een mooie omgeving richting de eerste col op 46 km, n.l. de Col de Hunsruck die in
ste
twee etappes ging, deze nam ik nog in redelijk tempo maar op de klim van de Grand Ballon - 1 categorie 16 km
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gem. 6,1% max. 8,6% – wist ik op de laatste 6 km meter weer wat afzien was. Het was warm, alleen maar 8% of
meer te klimmen en ik was blij op om de top te zijn.
Toen ik in mijn gedachten naar afzien ging zag ik weer het uitgemergelde beeld van onze vriendin Lies in de
laatste twee dagen voor haar overlijden door kanker, dat was pas afzien. Met dit voorbeeld op mijn netvlies kreeg
ik weer moraal.
ste
De volgende col met de Honeck - 1 categorie 17.3 km gem. 4,1% max. 10% - ging weer op het normale tempo,
de
met weer een fantastische afdaling, met weer een extra toetje: een col van de 3 categorie en meer kilometers
dan oorspronkelijk was gepland (125km). Nog steeds heerlijk weer, wederom op tijd op de camping een heel
mooi meer en na het standaard ritueel nog heerlijk kunnen relaxen aan het water.
Dag 6: Groene overgangsetappe, 177 km – 1200 hm.
Deze etappe werd als een vlakke etappe beschouwd, vele deelnemers vonden dat het begrip vlak een andere
betekenis heeft gekregen in dit gedeelte van Frankrijk. Na een rustige start met 25 dalende km’s ging de weg
steeds op en neer, op en neer, op en neer. De route liep door de zogenaamde graanschuur van Frankrijk, wel
bekend van de Tour de France, alleen in deze periode is het graan al geoogst en zijn stoppelvelden geen
aanwinst voor de vergezichten. De etappe was nu ook weer langer dan de oorspronkelijke route, maar inmiddels
waren we daar al aan gewend, de rit werd snel en in kleine pelotonnetjes volbracht.
Het was nog steeds heerlijk weer en wederom lag de overnachtingsplaats (geen echte camping maar een
reactiegebied) aan een mooi meer. Net als de vorige dag weer heerlijk kunnen relaxen. Eén van onze teamleden
kon helaas niet de hele tour mee i.v.m. de thuissituatie, maar kwam ons ondersteunen op de laatste twee ritten.
In mijn overmoed had ik aangegeven dat hij bij mij in de tent kon slapen, omdat ik dacht dat ik een
tweepersoonstentje had maar het bleek een 2-seconden-weggooitent te zijn. Hij vond buiten slapen geen
probleem, nam plaats onder de partytent maar het weer sloeg gelijk om door hard te waaien en regenen.
Dag 7: Ardenne Heuveletappe, 217 km – zonder benoemde cols maar wel 2200 hm.
De etappe begon met regen maar na enige km’s werd het droog. Dit is de enige etappe die korter was dan de
oorspronkelijke route (8 km). De laatste 50 km liepen over de Luik-Bastenaken-Luik route van Le Champion. In de
laatste twee uur werden wij overvallen door hevige regen en kregen het in de afdalingen nogal koud. De vorige
dagen was het niet zo’n probleem als er onvoldoende warm water was voor het douchen maar nu was het zeer
onprettig om onder lauwe douche te staan. Een fenomeen in deze hele week waren de lange rijen voor de
douche en de wc, ook niet altijd prettig als je echt moet.
Sam had voor een hoge plek gezorgd waardoor wij geen wateroverlast hadden zoals andere teams, de party tent
voorzien van zijwanden en zaten we wel droog, redelijk comfortabel voor ons wijntje, biertje en hapjes. Voor
vandaag geen hersteldrank meer op het menu, de laatste etappe is niet al te lang.
In de avond was er lopend buffet met saté, hamburger, veel salades, veel salades en veel salades, gevolgd door
de laatste avondetappe, instructie voor de inhaalceremonie van het thuisfront en feest tot 0:30.
de

de

Dag 8: Finale etappe, 123 km – 1580 hm 1 van 3 categorie en 4 van de 4 categorie
Ook deze etappe was weer langer dan de oorspronkelijke route maar als finale etappe wel mooi. Start in de regen
maar na twee uurtjes werd het droog en de zon brak door, dit was ook prettig voor ons thuisfront die wel enige
uren moesten wachten. Na één km begon de Cote de Wanne, in LBL een fenomeen wegens de lengte en steilte,
en met koude en stramme benen zeker geen makkelijk begin. Vervolgens weer op en neer met wat bekende
klimmetjes zoals Cote la Vecquee , Cote Henri-Chappelle. Helaas brak een ketting op 10 km van het checkpoint
en moesten wij nogal lang wachten op de bezemwagen. Vanaf dat moment waren wij het laatste team in koers en
hebben wij een ploegentijdrit moeten rijden om op tijd in Valkenburg aan te komen. Toch nog even de
Vaalserberg en als toetje de Eijserbosweg (1,1 km gem. 7,4%, max. 17,3%) op gevlogen, normaal voor velen een
breker, maar nu een makkie.
We waren net op tijd op het verzamelpunt en met de hele Tour for Life met 5 km/u de Cauberg opgereden om
onthaald te worden door het thuisfront inclusief champagne, foto’s, omhelzingen, kussen en opluchting dat het
allemaal goed is afgelopen. Alle spullen uitruilen, op weg naar huis om in een file terecht te komen van een uur,
welkom thuis.
Moe maar voldaan en een heerlijk gevoel voor een goed doel, veel lol en heerlijk gefietst. Zie voor foto’s en
filmpjes onze Facebookpagina https://www.facebook.com/teamhybrisEndurance .
Alle sponsors nogmaals bedankt om deze Tour for Life voor mij en het team mogelijk te maken.

Peter Luiten
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Schaatsruilbeurs
Op zaterdag 5 oktober jl. werd de jaarlijkse ruilbeurs gehouden, er was een goede opkomst, van de 75
ingebrachte schaatsen en aanverwante artikelen, vonden er 50 een nieuwe eigenaar.
Nog te koop ondermeer de volgende ingebrachte goederen:
2A
4A
4B
4C
4D
4E
4F
5A
6A
7A
9A
10A
11A
12A
12E
12F
13A
14A
15A
17A
17B
17C
18A
19B
20A
21A
21B
23A
24A
26A
27A
28A
29A
30A
32A
33A
39A
42A
42B
42C
42D
42E
42F
48A
49A
53A
54A
55A
57A
58B
61A
62A

IJshockey schaatsen, verstelbaar, maten32/36
Schaatspak blauw/geel HGI, maat 8
Schaatsen Easy Gliders, maat S
Kinderschaatsjes, dubbele ijzers diverse nieuwe
Schaatsen noren Viking Junior, laag, maat 32
Schaatspak HGI oud model, merk Huisjes, maat 5
Schaatsjack, HGI oud model, merk Huisjes, maat 6
Schaatsen, noren Viking I, hoog, maat 42(in doos)
Schaatsen, noren Viking, hoog (zonder veters)
Schaatsen, noren nn merk, hoog, maat 44
Skates, merk Rollerblade, maat 44/45
Klapschaatsen, merk Raps, type V8, maat 35
Schaatsen, noren Viking Junior, laag maat 34
Schaatsen Easy Gliders, maat M
Salopet, HGI kleuren, merk Lorini, maat 128
Schaatsjack, HGI oud model, merk Huisjes, maat 3
Schaatsjack, HGI oud model, merk Huisjes, maat 8
Kinderschaatsjes, 3 ijzers verstelbaar
Marathonpak, blauw, merk Hunter, maat 38
Schaatsen Easy Gliders, maat M
Schaatsen Easy Gliders, maat S
Schaatsen Easy Gliders, maat S
Schaatsen, noren Viking, hoog, maat 35
Schaatsen, noren Viking II, laag maat 35
Wedstrijdpak, merk Hunter, maat M
Skeelers, merk Nijdam, zwart, 5 wieltjes, maat 39
Wieltjes 10x behorend bij 21A
Skeelerwieltjes 5x, merk Force, goudkleurig
Kinderschaatsen, dubbele ijzers, rode bandjes
Schaatsen, noren Viking II, hoog maat 39
Schaatsen, noren Viking II, hoog maat 37
Schaatsen, Easy Gliders, maat L
Schaatsen, Easy Gliders, maat M
Schaatsen, merk Viking Junior hoog, maat 31
Skates, merk Bauer, zwart, maat 31/32
Knie- en elleboog- beschermers grote maten
Schaatsen Easy Gliders, maat S
Schaatsen Easy Gliders, maat S (bevuild)
Schaatsen Easy Gliders, maat S (bevuild)
Schaatsen Easy Gliders, maat S, met zijsteunen
Schaatsen Easy Gliders, maat S
Schaatsen Easy Gliders, maat S
Schaatsen Easy Gliders, maat S
Booties met veters, zwart, maat 33
Schaatsen Easy Gliders, maat M
Schaatsen Easy Gliders, maat M
Skeelers, blauwe schoen (slijtage) maat 42
Schaatsbroek, kleur zwart, maat 128
Schaatsen Easy Gliders, maat M
Schaatsen Easy Gliders, maat M
Combi noren, merk Viking laag, maat 32(bescherm.)
Combi noren, merk Viking laag, maat 33(scherp)
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69A
88A
89A
99A
101A
100A
100C
100D
100E
100F
102A
103A
103B
103C
104A
105A
106A
108A
112A
113B
113C
113D
114A
115A
116A
116B
116E
117A
117B
118A
118B
119C
120A
122A
127A
131A
152A
160A
161A
164A
165A
166B
167C
169D
170A
172A
174A
175B
176C
177D
182A
183A
193A
197A
199A
201B
202C
204D

Schaatsen noren, merk Viking laag, maat 43 (in doos)
Schaatsbroek, kleur zwart, maat 128
Schaatsen noren, merk Viking Jr , laag, maat 33
Schaatsen noren, merk Viking Jr. laag, maat 32
Schaatsen noren, merk Viking, hoog, maat 37
Schaatsen noren, merk Viking Jr., laag, maat 33
Schaatsen, noren Viking II, laag maat 37
Schaatsen Easy Gliders, maat M
Schaatsen Easy Gliders, maat M
Combi noren, merk Viking laag, maat 32
Schaatsen noren, merk Viking Jr , laag, maat 34
Schaatsschoenen, merk Viking Allround, maat 38
Wedstrijdpak HGI, blauw/geel maat 8
Schaatsjack, HGI oud model, kleur geel, maat 9
Combi noren, merk Nijdam, hoog maat 40
Schaatsen noren, merk Viking I,hoog, maat 41
Schaatsen, noren merk Viking II, laag maat 42
Schaatsen noren, merk Viking Jr., laag, maat 34
Schaatsbroek, HGI kleuren, maat M
Schaatsen noren, merk Viking Jr.,hoog, maat 36
Schaatsen noren, merk Ving, hoog, maat 40
Schaatsen noren, merk Nijdam, hoog, maat 40
Wedstrijdpak, merk Hunter, maat 164
Schaatsen Easy Gliders, maat M
Schaatsen Easy Gliders, maat S
Schaatsen Easy Gliders, maat S
Kinderschaatsjes, dubbele ijzers
Schaatsen noren, merk Viking II,hoog, maat 36
Schaatsen, noren merk Viking II, hoog maat 38
Schaatsen, Easy Gliders, maat L
Schaatsen, Easy Gliders, maat M
Klapschaatsen, Viking Nagano Gold 2005pm,maat 45
Schaatsen noren, nn merk, laag, maat 43
(in doos)
Schaatsbroek(salopet) HGI kleuren, maat 128
Skeelers, merk Raps Ampere, maat 43 met beschermers
Schaatsbeschermers voor kunstschaatsen, div kleuren, pst
Schaatsen noren, merk Viking, laag, maat 43
Schaatsen noren merk Zephir, laag maat 43(in doos)
Schaatsen noren, merk Viking, laag(ijzers rechten)maat 43
Schaatsen, noren, merk Advento, hoog, gericht, maat 40
Schaatsen noren, merk Ving Ballangrud, hoog, maat 42
Schaatsen noren, merk Zephir, hoog, maat 41(in doos)
Schaats ritsbroek, HGI kleur blauw, maat 6
Schaatsjack, HGI kleur geel, oud model, maat 7
Schaatsjack HGI kleur geel, oud model, maat 8
Easy Gliders,maat M
Schaatsbroek, Collant HGI , maat 8
Schaatsbroek, Collant HGI, maat L
Skeelers, merk Eagle, in tas, maat 38
Marathonpak, blauw, merk Rogelli, maat 5
Skeelers, blauwe schoen, maat 38
Skeeleronderdelen, behorend bij 182A)
Schaatsen noren, merk Viking, hoog, maat 33
Schaatsen noren, merk Viking, hoog, maat 37
Schaatsen noren, merk Eagle, hoog, maat 37
Schaatsen noren, merk Nijdam, hoog, maat 39
Schaatsen noren, merk Arrow, hoog, maat 38
Schaatsen noren, merk Eagle, hoog, maat 38
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€. 20.=
€. 25.=
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€. 20.=
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Voor Info: Jelle Attema, tel. 020-4824187
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Wist u dat…..
….. de redactie benieuwd is wie deze keer met de wisselbeker “langste wist-u-datzinnen maken” aan
de haal gaat?
….. op zaterdag 7 december van 20.00 tot 23.00 uur door Hard Gaat Ie het ijs is gehuurd van de
overdekte IJsbaan "De Westfries"te Hoorn, dat de gereden afstanden bij voldoende deelname
100m, 300m, 500m, 1000m, 1500m en 3000m worden, met dank aan sponsor RoosRoos
Uitgevers?
….. op zaterdag 22 maart 2014 ook door Hard Gaat Ie op dezelfde baan ijs is gehuurd, nu voor de
inwoners van Landsmeer, een overdekte schaatsavond van 17.30 tot 20.30 uur en daarna voor
leden tot 23.00 uur met sport en spelvormen, eveneens met dank aan sponsor RoosRoos
Uitgevers?
….. op zondag 16 maart 2014 van 07.00 tot 09.00 uur, samen met IJsclub Centrum Oostzaan, op de
Jaap Edenbaan om het schaatskampioenschap van HGI wordt gestreden?
….. het voor de eerste keer in de geschiedenis van "De Gentlemen Koers" gebeurde dat deze
befaamde tijdrit over 17 km voor "koppels" op zondag 13 oktober jl. om 10.15 uur moest worden
afgelast vanwege de barre weersomstandigheden waardoor de veiligheid van de deelnemers aan
teveel risico's bloot zou staan... en dit een teleurstelling was voor de organisatoren DTS, HGI en
STG Zaanstreek?
….. als u dit leest de eerste wedstrijden op de Jaap Eden baan al zijn verreden?
….. Gijs Roos tijdens het clubkampioenschap van vorig seizoen heel hard tegen de boarding is
gevallen?
….. hij alweer hard aan het trainen is bij zijn nieuwe ploeg: schaatsteam Loon Salarissoftware?
….. de boarding de zomer niet heeft gehaald?
….. er inmiddels een compleet nieuwe boarding op de Jaap Edenbaan is geplaatst?
….. er nog steeds iets is aan te merken op het niet dragen van een fietshelm door Bertus de Vries?
….. Bertus denkt dat een muts ook wel goed is?
….. het de verantwoordelijkheid van iedereen die dit leest is dat Bertus daarop gewezen wordt?
….. de wisselbeker “langste wist-u-datzinnen maken” deze keer naar Jelle Attema gaat, omdat er
(weer) niemand ook maar in de buurt van zijn lange zinnen is gekomen?
….. tijdens de IJsselcupwedstrijden de HGI-leden Lieuwe Mulder (500m) en Annette Gerritsen (500m
en 1000m) zich hebben geplaatst voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap?
….. wij van HGI een iedereen een buitengewoon goed schaatsseizoen toewensen?
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