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Van de redactie 
 
Het is weer zover. De wintertijd staat weer voor 
de deur, alhoewel ze daar in Amsterdam in de 
tweede week dat de Jaap Edenbaan open was 
heel anders over dachten. Maar er is een 
goede hoop dat het echte schaatsweer er weer 
aankomt. Om in die stemming te komen hierbij 
weer het eerste blad van dit seizoen. Het is 
opnieuw een gevarieerde inhoud, van zomerse 
activiteiten met een verslag van het 
jeugdweekend, slob- & slootrace, fietsende 
leden, natuurlijk de gebruikelijke Bob Hogerop, 
maar ook al de eerste schaatservaringen, en 
mededelingen voor de komende tijd. Ook 
aandacht voor de baan die weer ‘schaatsklaar’ 
is gemaakt, en heeft u al de vernieuwde 
website gezien? Zeker het bezoek waard, en 
tot slot nog veel ‘wetenswaardigheden’.  
 
 
Bauke Stelma 
 
 

COLOFON 
 

Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter en PR:              Andries de Weerd 

 06 – 53826137  
@:   adweerd@planet.nl 

 
Secretaris:                                     Ants Tilma    
                                  020 – 4920617 

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

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

 
Bankrekeningnr:      NL63RABO0334410010 
 

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

 
Clubgebouw:      020-4821834 
 
 
Commissie kunstijs 
Andries de Weerd                   06-53826137 
 
Commissie jeugdschaatsen: 
Jan Tabak                                020-4823833 
@:                  jeugdschaatsen@hardgaatie.nl 
 
Commissie wedstrijden 
Jan Paul Drost          020-4821863 
@:                         wedstrijden@hardgaatie.nl 
 
Commissie recreatieschaatsen 
Frank Peter Wals                    020-4824243 
@:               recreatieschaatsen@hardgaatie.nl  
 
Commissie Natuurijs  
Rene Segers                           06-10915528 
@:                    Bouwbedrijf.segers@upcmail.nl 
 
Commissie Onderhoud 
Dick Wals                                 020-4823825 
@:                                     K.Wals9@upcmail.nl 
 
Commissie Evenementen 
Jeroen Samwel                       020-6327163 
@:                          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 1000 stuks 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad  
Bertus de Vries                        020-6314123 

 

Ereleden          
Dick Moes 
Geert Houwer       (overleden 24 maart 2013) 



 

 
Jaargang 114 www.hardgaatie.nl     Nummer 1 
Oktober 2014  Pagina 2 van 25 
 

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

Van de voorzitter….. 
 
Een unieke gebeurtenis afgelopen week…. De 
warmste 18 oktober ooit gemeten!  
En onder deze omstandigheden proberen wij 
onze jeugd schaatsen te leren. Niet vervelend 
voor de ouders langs de baan, leuke voor de 
kinderen en prettig voor de begeleiders. Na 
afloop een ijsje halen? 
Inmiddels is de Jaap Edenbaan nu een paar 
dagen gesloten ( week 43), want de ijsmachine 
heeft de strijd tijdelijk verloren van de wind en 
warme regen. Maar dat is nu juist zo mooi van 
onze natuur…… het kan evengoed weer een 
strenge winter worden met natuurijs! Deze 
aanname maakt dat wij elk jaar weer zeer 
gedreven onze landijsbaan “winterklaar” 
maken in het laatste weekend van oktober. Wij 
trekken ons niets aan van “opwarming van de 
aarde”. Wij houden rekening met moeder 
natuur. 
Dit jaar hebben wij geïnvesteerd in nieuwe  
lampen voor de baan, zodat wij ‘s avonds  met 
voldoende licht onze rondjes kunnen draaien. 
Laat het maar gaan vriezen!  
 
Omdat die winter er toch weer gaat komen 
willen wij u, trouw lid van HGI, ook vast een 
voorproefje geven van het echte werk straks 
op het natuurijs. Wij hebben nl. weer een 
avond “Hoorn-ijs” gehuurd, met dank aan onze 
sponsor Loon Salarissoftware.  

 
Zaterdag  8 november kunnen wij van 17.30 
uur tot 23.00 uur weer terecht op de “West-
Fries”  in Hoorn. De avond starten we met 
jeugdwedstrijdjes 100 meter, vanaf 19.30 tot 
21.30 uur kan elke inwoner van Landsmeer vrij 

schaatsen, maar……. vóór die tijd kan hij/zij  
de schaatsen nog even laten slijpen door onze 
vakman, en kan men zich melden bij één van 
onze zes nieuwe trainers om nog wat 
schaatsonderricht te krijgen voor bv. de bocht, 
of een betere afzet op het rechte eind. We 
besluiten de avond met onze kanonnen op de 
1000 meter voor het “Open Landsmeerse 
Kampioenschap 1000 meter”. 
Dus… gewoon lekker even een frisse neus 
halen op de zaterdagavond, muziekje erbij, 
koek en zopie, laat het maar gaan vriezen! 
Al deze activiteiten lijken zo nu en dan vanzelf 
te gebeuren. Door een groot team 
enthousiaste vrijwilligers wordt zo’n avond 
“even” in elkaar gezet.  Doordat we de taken 
verdelen over meerdere personen, blijft het 
een aanvaardbare belasting om je in je vrije tijd 
voor deze club in te zetten.  Vele handen 
maken licht werk. Toch zijn we nu nog op zoek 
naar een speciaal persoon, nl. iemand die het 
leuk vindt om met cijfertjes te spelen.  Wat is er 
nl. aan de hand, onze penningmeester Ivo is 
met zijn werk mee verhuisd naar Baarn. Hij 
blijft graag betrokken bij deze club, maar het is 
dan niet handig om het penningmeesterschap 
te beheren.  
Vandaar deze oproep: Heeft u een beetje 
clubliefde en een beetje verstand van cijfers, 
dan past u wellicht bij deze ontzettend leuke 
schaatsclub.  Wij ontvangen graag een reactie 
van u. 
     
Veel koude nachten toegewenst…. 
 
Andries de Weerd 
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Jeugdweekend 2014 
  
Het was weer een zeer geslaagd 
jeugdweekend. We hadden erg goed weer. Dit 
keer waren we weer op onze vertrouwde 
locatie de Woensberg. De kinderen sliepen bij 
elkaar in blokhutten dat beviel de kinderen veel 
beter dan de slaapzalen van 2013. De foto’s 
zijn te zien op de site www.hardgaatie.nl 
 

Het jeugdweekend 2015 staat gepland op 19, 
20 en 21 juni ook weer op de Woensberg. 
Alle begeleiders bedankt voor hun inzet. 
Hieronder een verslag van twee jonge 
begeleidsters. In het volgende clubblad komt 
er een verslag van de kinderen zelf. 
  
Jan Tabak 

  
 

Van kind tot begeleider 
  
Het is zo ver. Eindelijk gaan we met Hard Gaat 
Ie op jeugdweekend. Wij waren twee jonge 
meisjes toen we dit dachten. En nu we ouder 
zijn, denken we dit weer. Nu gaan we echter 
niet mee op jeugdweekend om aan de leuke 
activiteiten mee te doen, ’s nachts te griezelen 
door de bossen, te genieten van de 
marshmallows boven het vuur en te keten in 
de nacht als iedereen moet slapen. Nee, nu 
gaan we mee als begeleider. Het is nu onze 
taak om de activiteiten te begeleiden, het eten 
te verzorgen, de kinderen te laten griezelen 
tijdens de spooktocht, de marshmallows te 
verzorgen en ook het brood wat geroosterd 
wordt bij het kampvuur. Kortom: de kinderen 
een net zo’n leuk jeugdweekend geven als dat 
wij vroeger hadden. 
  
Ongeveer 8 jaar geleden gingen we met Hard 
gaat ie mee op jeugdweekend. Grappig 
genoeg was dit bij dezelfde accommodatie als 
waar we nu heen gingen namelijk de 
Woensberg te Blaricum/Huizen. We 
verzamelden met z’n allen bij het sportpark. 
Wat net zoals nu het geval was. Zodra 
iedereen een plekje in de auto had, konden we 
gaan. Maar niet zonder afscheid te nemen van 
de papa’s en de mama’s. Op naar een 
jeugdweekend om nooit te vergeten. 
  
Eenmaal bij de accommodatie aangekomen 
werden de huisjes verdeeld en kregen alle 
kinderen een slaapplek. Na de omgeving 
verkend te hebben (het jaar hiervoor waren ze 
namelijk bij een andere accommodatie), 
begonnen we met het programma. De groepen 

werden bekend gemaakt, met in elke groep 
een leider (vaak een van de oudste kinderen). 
Met deze groepen werden verschillende 
spelletjes gedaan. Soms tegen andere 
groepjes en soms gaat het om samenwerking. 
Zoals elk jaar wordt er minimaal 1 keer een 
potje levend stratego gespeeld. Vroeger deden 
we fanatiek mee om de vlag te zoeken, dit keer 
deden we fanatiek mee met het uitdelen van 
de kaartjes en onze teams aan te moedigen. 
Er werd fanatiek gespeeld en na twee potjes 
begon het aardig te schemeren dus liepen we 
terug naar de huisjes. 
  
Hierna werd er een verdeling gemaakt met de 
oudere en de jongere kinderen aangezien we 
een spannende wandeling door het bos gingen 
maken. De jongere kinderen bleven nog even 
bij het kampvuur zitten bij de helft van de 
begeleiding. De andere helft ging met de 
oudere kinderen mee met de spannende 
speurtocht door het bos. Toen wij nog 
meegingen als kind hadden we ook een 
spannende wandeling naar een geheime plek 
in het bos. Dit keer hadden we een speurtocht 
met lichtgevende bandjes uitgezet die de 
kinderen moesten zoeken. Niemand die ons 
liet schrikken, maar de wandeling liep tussen 
allerlei bosjes en spannende paden door. Dat 
was al spannend genoeg voor de kinderen. We 
liepen lekker te griezelen door het bos, door de 
weilanden met koeien en door de woonwijk tot 
we alweer terug kwamen bij de huisjes. De 
kinderen bleven nog even bij het kampvuur 
zitten maar de meesten gingen al lekker 
slapen, want wat was het die avond stil. Er 
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waren geen kinderen die overliepen naar 
andere huisjes, waarschijnlijk omdat de 
begeleiders nog buiten zaten. Maar toen we 
eenmaal in bed lagen begon het. De oudste 

groep was zoals elk jaar aan het keten. Sybille 
was de enige begeleidster die beneden lag en 
was de Sjaak die eruit moest en ervoor moest 
zorgen dat ook zij lekker gingen slapen. 

 

 
 
’s Ochtends waren de kinderen alweer vroeg 
wakker en was het tijd voor een goed en stevig 
ontbijt. Ivo had  eitjes voor iedereen gebakken 
en daar werd lekker van gesmuld. Deze 
ochtend werd er getraind, dus de kinderen 
moesten goed eten. Aangezien het een 
jeugdweekend van de ijsclub is, moet er wel 
getraind worden natuurlijk. De jongste groep 
ging met Sybille en Barbara mee en de oudste 
groep ging met twee andere begeleiders meer. 
Met de jongste groep gingen we lekker een 
stukje hardlopen gevolgd door een estafette en 
een potje boompje verwisselen. Ook deden we 
nog een potje verstoppertje. Eenmaal terug 
gekomen bij de huisjes was het tijd voor de 
spelletjes met de teams. Er werd hard 

gestreden en fanatiek mee gedaan; net zoals 
wij dat vroeger deden. Van het ballonnenspel 
(iedereen heeft een ballon om zijn of haar 
enkel en de andere spelers moeten deze 
proberen stuk te trappen), tot de waterestafette 
met flippers. Van een potje trefbal tot een 
heuse touwtrekwedstrijd. Van het 
blindemannetje (de teamleider leidt al zijn 
teamgenoten die een blinddoek om hebben en 
dus niks zien, via een touwtje door het 
parcours in het bos naar het einde) tot een 
fanatiek potje voetbal. Elk team dat won kreeg 
punten gedurende het weekend. Het team met 
de meeste punten had gewonnen en mocht 
een prijsje uitkiezen. 
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Na een middag vol met fanatieke kinderen en 
heel veel plezier was het tijd voor het eten. 
Lekker een barbecue met alle 
jeugdbegeleiders die tijdens het 
schaatsseizoen actief waren (inclusief 
bestuur). Ook dit is iets wat elk jaar terug komt 
en wat als erg leuk wordt ervaren door de 
kinderen. Na de barbecue hadden de kinderen 
wat vrije tijd en konden zij zich alvast klaar 
maken voor de bonte avond. Ze kregen eerder 
dit weekend de opdracht zodat ze hier 
voldoende tijd hadden om dit voor te bereiden. 
Elk team moest namelijk “het Beste Idee van 
Hard Gaat Ie” bedenken. Toen we zelf nog 
meegingen als jeugdlid vonden we de bonte 
avond een leuke maar ook moeilijke avond, 
omdat je voor de groep moet staan en we dat 

nogal spannend vonden. Dit jaar was Barbara 
de presentatrice en stond zij voor de hele 
groep. Ze was gegroeid van iemand die 
verlegen was naar een presentatrice die de 
groep enthousiast kon maken naar hun "Beste 
Idee". De kinderen hadden leuke ideeën 
bedacht. 
  
Na de bonte avond kregen de kinderen wat 
vrije tijd en konden zij even tot rust komen. 
Zodra het kampvuur aanstond kwamen de 
kinderen al snel naar het vuur toe. Ze konden 
hier broodjes bakken en later kwamen de 
marshmallows als toetje. Iedereen was aan het 
genieten tijdens deze avond, net als de 
begeleiders. 
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De kinderen hadden een drukke dag gehad 
dus nadat iedereen zijn pyjama aan had 
getrokken en zijn tanden gepoetst had was het 
al snel stil. De begeleiders konden nu ook 
lekker gaan slapen. 
  
De tweede en meteen laatste dag was 
aangebroken. Er was weer tijd voor een lekker 
ontbijtje, met ons gezicht in het zonnetje want 
het zou een mooie dag worden. Ook vandaag 
werden er leuke spelletjes gedaan en we 
gingen zelfs naar een grasveld iets verderop 
om spelletjes te doen. De kinderen deden leuk 
mee en na een paar uur keerden we terug 
naar de huisjes. Hier was nog even tijd voor 

een potje levend stratego. Na het eerste 
spelletje had het team van Barbara een hele 
goede verstopplek voor de vlag, namelijk in 
een prullenbak. Helaas was het alweer tijd om 
te eten en moesten we het potje stoppen. Er 
was een grote bak met patat gehaald en alle 
kinderen waren lekker aan het smullen. 
  
Rond 5 uur kwamen de eerste ouders alweer 
om hun kinderen op te halen, die heel 
verdrietig keken aangezien de kinderen nog 
lang niet wilden vertrekken, maar het was 
helaas tijd. Tijd om de spullen te pakken en 
weer naar huis terug te keren na een zeker 
geslaagd weekend! 

 

 
  
We kunnen met veel trots terug kijken naar dit 
weekend. Als kind waren we nooit zo bezig 
met de organisatie en dergelijke van het 
weekend. Nu we aanwezig waren als 
begeleider kregen we meer inzicht in hoe alles 
georganiseerd is. Graag willen we het team 

van Hard Gaat Ie bedanken voor deze ervaring 
en wie weet tot volgend jaar, want ook wij 
vonden dit zeker een geslaagd jeugdweekend! 
  
 
Barbara en Sybille 
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Gentlemencourse …. 
 
Ik kreeg een mailtje van Bauke, dat hij zo 
graag wilde weten of dit jaar de 
Gentlemencourse was doorgegaan en of ik ‘m 
met Marjan gereden had. JA, NATUURLIJK 
BAUKE!! Natuurlijk, natuurlijk had ik m 
gereden, met m’n zusje ja!! 
De Gentlemencourse gaat altijd door… 
behalve in 2013!….de Gentlemencourse, een 
duotijdrit georganiseerd door DTS 
(wielervereniging in Zaandam), STG 
(schaatstrainingsgroep Zaanstreek) en onze 
eigen ijsclub Hard Gaat Ie. 16,5 km van 
Wijdewormer naar Neck en weer terug… super 
gezellig ritje, daar kijk je naar uit op 
zondagochtend… We hadden ons zo goed 
voorbereid vorig jaar en waren op onze top 
begin oktober… niets kon een goede tijd, 
klassering, gemiddelde snelheid nog in de weg 
staan… BEHALVE… het weer! De bomen 
waren niet alleen hun blaadjes kwijt, ook hun 
takken…. De tijdrit werd afgelast… en wij, wij 
waren enorm teleurgesteld, maar realiseerden 
ons direct dat we 52 weken extra konden 
trainen voordat we van start zouden gaan. En 
dat deden we!! We schaatsten de hele winter 
op allerlei ijsbanen onze rondjes, deden mee 
aan langebaanwedstrijden. Altijd goed voor de 
snelheid. Marjan opende nog eenmaal haar 
schaatscarrière en reed in Heerenveen een 
500 en 1.500m sloot direct daarna dit 
hoofdstuk (“dit doen we nooit meer!”). Ik stond 
voor het eerst in mijn leven op een Nederlands 
Kampioenschap, nadat ik mijn eigen 1.500m 
tijd van zo’n 25 jaar geleden had “verpulverd”. 
Ja, we waren echt goed bezig. De 
zomermaanden weer wat hardlopen, 
skeeleren, wielrennen. Na een verhuizing, 
verbouwing en wat blessureleed de draad 
weer opgepakt en eind augustus, begin 
september begon de focus toch wel te komen. 
Er moest wat meer en harder gefietst worden, 
nog een paar weken te gaan. 
5 oktober stond de Gentlemencourse 2014 
gepland… de spanning nam met de week 
toe… Misschien was ‘t inderdaad de spanning, 
want ik begon steeds meer, langer en harder 
te hoesten… Berichtjes over en weer dat ik 
maar moest zorgen weer op tijd fit te zijn. “Ik 

ga niet al ‘t kopwerk doen en jij met zo’n 
snothoofd erachteraan…”. Codeïnepillen 
gehaald…geen succes; wat kan een mens 
daar ziek van worden… toch maar liever weer 
gewoon ‘t bietensapschema van vorig jaar 
aanhouden? Twee dagen later berichtje van 
Marjan: ik ben zo ziek, ik houd niets binnen… 
lekker dan! Aah joh, we hebben nog 2 weken! 
‘t Komt goed, rustig aan herstellen… enne… 
anders doen we ‘t gewoon op karakter! Komen 
we hartstikke ver mee.  
Om ‘t verhaal kort te houden: deze twee 
middelbare dames kwakkelden nog wat verder, 
maar hielden hun focus! De fanclub kreeg de 
laatste dagen voor de rit ook wat kriebels. 
Hieronder wat mailconversatie op de laatste 
dag voor onze “RACE OF THE YEAR”:  
 
Beste WIELERBABES, 
Is er al een tijdschema van jullie RACE OF THE 
YEAR ??? Een startlijst o.i.d. misschien ??? 
Staat jullie tactiek vast en zijn er onderling goede 
afspraken gemaakt ??? Kunnen wij eventueel 
nog een bijdrage leveren aan jullie 
hooggespannen verwachtingen??? Ook 
beginnen de zenuwen ons al aardig parten te 
spelen !!! We horen graag even wat. 
Groeten van jullie fanclub. 
 
Beste Fans, 
Ja het is wat!!! Bleek vanmorgen dat mijn fiets 
stuk was... mijn materialenmannen hebben ‘t 
inmiddels gefixt... maar t was wel even een 
stressmomentje ja. Tactiek is hard, maar op 
souplesse - zeker tot de dijk, daarna pas 
opschakelen, niet opblazen (komt je hartslag te 
hoog, en krijg je niet meer naar beneden... tips 
van Martin de V... voorheen winnaar 
Gentlemencourse!). De wind is gunstig: terug 
voor! (Marjan is nl. te mager inmiddels om daar 
op de terugweg profijt van te hebben als je er 
achter zit!!). Ik hoop dat ze genoeg koolhydraten 
naar binnen kan werken deze laatste dag! Goed 
... tot zover!... ik ga zo stapels pannenkoeken 
bakken en dan op tijd m'n mandje in!! TOT 
MORGEN ERGENS TUSSEN de WIJDE 
WORMER EN NECK.... 
 
Groeten van de WIELERBABES 
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Fans en wielerbabe van middelbare leeftijd,  
jullie hebben jullie bijdrage jaren geleden al 
geleverd door ons te leren dat je moet 
bewegen. Door deze opvoeding moet ik mij 
morgen de Pampus gaan fietsen ergens 
tussen Wormer en Neck. Afgelopen nacht nog 
weer met een bak naast mijn bed geslapen, 
gelukkig niet gevuld, wel weer veel last van 
mijn maag, de zenuwen gaan mij dusdanig 
parten spelen dat het lichamelijk bijna niet 
meer op te brengen is....... Maar wederom door 
de "niet zeiken maar doorgaan" mentaliteit die 
er ingeramd is ga ik morgen met veel plezier 
van start. Leuk dat jullie morgen langs de kant 
zitten om ons geploeter te aanschouwen! Mijn 
menu voor vanavond is, rode bieten (zo ziet 
mijn hoofd er morgen ook uit!!) Lijkt mij 
helemaal perfect! 
 
Groet, Marjan 
 
 
Zondagochtend 5 oktober 2014, 11.30 uur 
precies was onze start. Het weer was prima, 
de organisatie top! Wat een vrijwilligers altijd 

weer die dit soort evenementen tot een succes 
weten te maken.  
En wij fietsen, fietsen, fietsen, fietsen. Na ‘t 
viaduct onze fans! Toen zaten we nog redelijk 
fris op de fiets… Voor ‘t keerpunt had ik al een 
dip, maar Marjan sleurde door en ik kon blijven 
plakken… en toen terug… Echt zwaar, niet 
echt wind mee… maar we bleven goed 
overnemen en vertrouwden op ons karakter en 
‘t ons ingeramde “niet-zeiken-maar-doorgaan” 
mentaliteit.  
Als oudste van de twee toch enig 
verantwoordelijkheidsgevoel hebbende vroeg 
ik na zo’n 12 kilometer: “Gaat ‘t nog?”, “Ja, ik 
wou dat we er waren!!”, “Ja, ik ook,… kom op 
verderop staan onze fans!!”  
En aan t einde van de rit nog veel meer 
supporters, familie, kinderen… heerlijk!! We 
hadden het gehaald, binnen de door mij 
stiekem gestelde limiet van 30 minuten. En we 
waren blij, super blij, trots en tevreden met 
onze prestatie!!  
Volgend jaar gaan we weer…  
 
Evelien Mager 
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Bob Hogerop 
 
 
Guy Ellis, 18 jaar oud, trad begin 1917 
toe tot het Cadet Batalion, een afdeling 
die bij het Royal Flying Corps hoorde. 
Tijdens een geallieerd luchtoffensief op 
11 juli 1917, steeg hij op als waarnemer. 
Het is niet bekend of zijn toestel werd 
geraakt door een Duits toestel of vanaf 
de grond. Maar een parachute had hem 
wellicht kunnen redden. Een parachute, 
het was echter een standaard procedure 
in het Britse leger om aan piloten geen 
parachute te geven, ………het bezit van 
een parachute kan de moed van een 
piloot aantasten in moeilijke situaties, 
met een onterecht gebruik ervan als 
gevolg……… Op 12 juli 1917 eindigde het 
leven van Guy Ellis. Deze onthutsende 
tekst las ik tijdens een bezoek aan het 
Flanders Fields museum in het Belgische 
Ieper. Het museum is gevestigd in de 
prachtige Lakenhal en geeft een 
uitgebreid  en duidelijk beeld  van de 
eerste wereldoorlog, die zo’n 100 jaar 
geleden begon. Goed beschouwd was het 
helemaal geen vrolijke bezigheid, een 
bezoek aan dit museum, aan het begin 
van onze vakantie afgelopen juni. Maar 
ik was behoorlijk nieuwsgierig naar deze 
stad en ook de beroemde Last Post in de 
Menenpoort wilde ik wel eens meemaken. 
We werden niet teleurgesteld en de 
“show” die deze plechtigheid met zich 
meebrengt was werkelijk indruk-
wekkend. Zo aangrijpend dat we de 
volgende avond (we bleven er twee 
nachten) er weer aanwezig waren. Exact 
om 8 uur ‘s avonds blazen  4 locale 
brandweerlieden het saluut aan de 
gevallen geallieerde soldaten die in de 

vier jaar durende strijd het leven lieten. 
De Menenpoort is een van de 
stadspoorten van Ieper die na de oorlog 
door de Britten herbouwd is en dienst 
doet als een monument voor de 
gevallenen. De hele omgeving van Ieper 
is bezaaid met grote en kleine 
begraafplaatsen met bijbehorende 
monumenten en je ontkomt er eenvoudig 
niet aan om daar met de eerste 
wereldoorlog geconfronteerd te worden. 
De Menenpoort bevat de namen van 
54.900 Britse soldaten, die in eerste 
wereldoorlog sneuvelden en niet meer 
geïdentificeerd of teruggevonden 
werden. De afmetingen van de poort 
waren onvoldoende om alle niet 
geïdentificeerde soldaten te vermelden. 
Die werden 10 km verderop gebeiteld in 
de muur van het Tyne Cot cemetry. Ook 
altijd nog zo’n 33.783 namen! 
Onvoorstelbare aantallen en dan hebben 
we de gekende gesneuvelden nog niet 
eens meegeteld. Vanzelf vielen er ook 
aan de andere kant tienduizenden 
slachtoffers. Zovele slachtoffers in een 
oorlog die in augustus 1914 begon, door 
een ordinaire ruzie tussen de koninklijke 
families van Engeland, Duitsland en 
Rusland. George V en Wilhelm waren 
neven en ook tsaar Nicolaas behoorde 
tot dezelfde familie. De spreekwoorde-
lijke vlam in de pan, sloeg in door de 
moord op de Oostenrijkse troonopvolger 
Fransz Ferdinand in het Bosnische 
Serajevo. Door een combinatie van 
falende diplomatie, grote ego’s, het 
dreigen met militair geweld en oude 
spanningen was eerste wereldoorlog was 
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een feit. Al spoedig bleek dat de 
gemiddelde soldaat meer baat had bij 
een simpele schep dan aan een geweer. 
Omdat beide legers zich hadden 
ingegraven zat er 4 jaar lang amper 
beweging in het front, dat liep van het 
Belgische Nieuwpoort aan de Noordzee 
tot aan de Frans -Zwitserse grens.  Het 
front had een breedte van gemiddeld 20 
km, soms slechts 20 m! Door de 
onophoudelijke artillerie beschietingen 
werd het landschap herschapen in een 
kaal, troosteloos landschap waar niets 
meer overeind stond. Alles werd tot 
moes gebombardeerd. Bij regenval was 
het een grote modderpoel. De legers 
leefden als mollen onder de grond. Er 
werd een compleet gangen stelsel 
gegraven met een totale lengte van 
ongeveer de omtrek van de aardbol!  
De Duitse loopgraven waren 
“comfortabeler”  (vanzelfsprekend!) dan 
die van de geallieerden. Van tijd tot tijd 
werd er door de legerleiding het bevel 
gegeven om een doorbraak te forceren 
wat meestal mislukte. Een terreinwinst 
van luttele kilometers ging ten koste van 
duizenden mensenlevens. Een berucht 
legerleider was veldmaarschalk Douglas 
Haig, een officier die zijn positie 
grotendeels te danken had aan zijn hoge 
komaf en niet door vakmanschap! Bij de 
overgebleven Belgische troepen was de 
toestand zo, dat ze geleid werden door 
officieren die bevelen gaven in het 
Frans, die dan weer vertaald werden 
door onderofficieren aan de Vlaams 
sprekenden soldaten!  De industrie en de 
tijd hadden de plannen van de 
bevelvoerders allang ingehaald. De 
militaire staf was nog bezig met de 
voorafgaande oorlog en eigenlijk is dat 

heden ten dage nog steeds het geval! In 
het neutrale Nederland keek men vanaf 
de zijlijn toe. In Zeeland en Noord 
Brabant kon men het kanongebulder 
horen. En terwijl er in januari 1917 de 
Elfstedentocht werd verreden, lagen 
aan beiden zijden aan het front de 
soldaten te kleumen in de loopgraven. 
Miljoenen granaten zijn er afgevuurd en 
nog altijd worden er blindgangers 
gevonden door bouwactiviteiten of 
ploegende boeren.  We zijn inmiddels 
100 jaar verder. Het Vlaamse landschap 
ligt er weer geweldig bij als uit de 
beelden van De Ronde van Vlaanderen. 
De stad Ieper lag helemaal in puin, maar 
is na de oorlog compleet hersteld en ziet 
er prachtig uit met als blikvanger de 
schitterende lakenhal, die door experts 
helemaal herbouwd is als in de toestand 
van voor augustus 1914. Oktober jl. 
hebben BobHogerop met Nel, Nina en de 
kleinkinderen de streek rondom Ieper 
wederom bezocht onder werkelijk 
zomerse omstandigheden! Een bezoek 
aan Vlaanderen is sowieso een aanrader. 
In Antwerpen liepen de mensen er 
zomers bij, het was zulk warm weer dat 
de eerste marathon van het seizoen op 
de Edenbaan bijna geen doorgang kon 
vinden, met pijn en moeite konden de 
rondjes op de buitenste rand van de 
baan worden afgewerkt. Een zomers 
begin van het schaatsseizoen, ik ben 
benieuwd hoe de komende winter voor 
de schaatsliefhebbers zal verlopen.  
 
BobHogerop 
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De winter komt eraan!!! 
 
We hebben het allemaal kunnen lezen “het 
zee-ijs in het Zuidpoolgebied rukt op”. Deze 
gigantische ijsaangroei zou behoorlijke 
consequenties kunnen hebben voor onze 
ijsclub. Met het oprukken van het zee-ijs in 
noordelijke richting, komen ook de pinguïns 
onze kant op en ik zie het al helemaal 
gebeuren dat straks niet de eenden maar de 
pinguïns onze net aangevroren ijsbaan 
verruïneren.  Maatregelen zijn dus nodig. 
Vorige week zaterdag 11 oktober heeft een 
kleine delegatie van de onderhoudscommissie 
t.w. John van Dijk, Martin de Vries, loonbedrijf 
Theo van Staaveren en ondergetekende, het 
hekwerk rond de ijsbaan verstevigd zodat we 
in ieder geval de pinguïns buiten kunnen 
sluiten. Verder zijn de betonplaten van de 
lichtmast gestabiliseerd zodat Jan-Paul Drost 
met zijn maatje op acrobatische wijze, Epke 
Zondervan is er niets bij, op grote hoogte veilig 
de lichtarmaturen kunnen vervangen zodat we 
het oprukkende ijs goed in de gaten kunnen 
houden.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

           
   
 
 
Klimaatwetenschappers staan voor een 
raadsel dat er geheel tegen de verwachting in 
recordhoeveelheden zee-ijs worden gemeten, 
straks maken we nog mee dat de 
overwinterende vogels, denk aan de smienten 
in Het Twiske, straks niet zuidelijker trekken 
om te overwinteren maar juist noordelijker. Dit 
is dan echt de wereld op z`n kop. 
 
We zullen het allemaal moeten afwachten wat 
de winter gaat brengen, maar onze landijsbaan 
is er klaar voor. 
 
Dick 
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Eerste marathonwedstrijd Jaap Edenbaan 
  
Na het inschrijven in café JAAP, hoe kom je 
erop, mocht een ieder op 10 oktober 2014 om 
21.00 uur kijken of hij/zij het nog kon en of er 
een beetje vorm is/was. Het is altijd een wat 
aparte avond. Veel van de mensen om je heen 
heb je 6 maanden niet gezien en het is ook 
altijd leuk om iedereen weer te ontmoeten op- 
en langs de baan. En na wat oppervlakkige 
informatie op de baan uitgewisseld te hebben 
met je oude schaatsmakkers was het 
verzamelen bij de starttoren. Tjeerd 
manifesteerde zich weer als een vis in het 
water tussen al de rijders. Het “mannen zijn 
jullie er klaar voor”, kon in verband met een 
aantal dames niet klinken maar de vraag of we 
er klaar voor waren zal wel gesteld zijn. Tjeerd 
zei nog iets van ”eerst een loze ronde” maar 
een aantal van die jonge gasten zaten zo vol 
adrenaline dat ze direct een 500 m start er uit 
persten en menigeen in de eerste bocht bij 
café Jaap al bijna onderuit werd geschoffeld. 
Zo kon het dat bij rondje 3 de eerst dertiger op 
de teller stond. Het ging hard en je moest echt 
goed in de bocht hangen, anders was je 

verloren. Na verloop van tijd kristalliseerden de 
verhoudingen zich uit en kwamen de meesten 
in groepjes te rijden van gelijk niveau en werd 
zo de finish gehaald na 50 ronden. De snellen, 
een man of 6, 7 mochten nog 5 rondjes extra. 
Een leuke avond waarin je jezelf en anderen 
toch een beetje kon testen. 
Daarna douchen, omkleden en op naar JAAP. 
De eerste indruk is goed. Leuk ingericht en 
met een fantastische “openhaard” kachel. Lijkt 
me een favoriete plek te worden. 
Het bier is schappelijk geprijsd maar ons leken 
de glazen ook kleiner :-) ??? Het weer was 
zacht dus een aantal hadden buiten hun 
toevlucht gezocht waar het leuk was na te 
praten en deels de laatste nieuwtjes uit te 
wisselen. Tot veel genoegen, en ieders 
waardering kwam de directeur van de Jaap 
Eden zich nog even voorstellen (beter laat dan 
nooit was de reactie) en een praatje maken. 
Tot de volgende wedstrijd en dan om het 
eggie. 
  
Haijo 

 

Van de wedstrijdcommissie 
 
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 
Emma Kant 

Loon Masters Amsterdam 
Martin Heerma 
Marco Roos 
Marja Roos 

Schaatsteam Loon Salarissoftware 
Gijs Roos 

Marathon team Haven van 
Amsterdam/SKITS (top divisie) 
Swen Faber 

iSkate 
Lieuwe Mulder 

Jong Oranje 
Tom Kant 
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Gezocht: Juryleden 
 
Zonder vrijwilligers zijn we nergens, dat geld 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.  
 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Jelle Attema 
(JSAttema@hotmail.com). 
 
 
 

 
 
 

Aafje Houwer Trofee 
 
Dinsdag 13 januari van 16:00 tot 17:30 uur is 
het ijs van Thialf Heerenveen weer 
gereserveerd voor onze  traditionele wedstrijd 
om de Aafje Houwer trofee. Tijdens deze 
wedstrijd gaat het om diegene die de meeste 
tijdwinst over 2 afstanden ten opzichte van zijn 
of haar persoonlijke record (P.R.) van het 
voorgaande seizoen behaalt. 
 
Het complete reglement is op onze website te 
vinden, bij deze nog even de belangrijkste 
regels: 
 
 
 

1. een licentie hebben van ijsclub “Hard Gaat 
Ie”. 
2. in het vorige seizoen mee gedaan te hebben 
aan de wedstrijd om de “Aafje Houwer trofee”. 
3. in het huidige seizoen mee te doen aan de 
wedstrijd om de “Aafje Houwer trofee”. 
4. in het huidige seizoen aan minimaal vier 
langebaanwedstrijden hebben deelgenomen 
(inclusief de wedstrijd om de Aafje Houwer 
trofee). 
5. tijdens de wedstrijd om de Aafje Houwer 
trofee de voorgeschreven afstanden te rijden. 

 
Op de volgende pagina het overzicht van rijd(st)ers en bijbehorende pr's die in aanmerking kunnen 
komen voor de Aafje Houwer trofee. 
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CATEGORIE I 

   

AM19063 Emma Fransen DPC 1:01.76    37.73 124,643 X 
AM19061 Anouk Wals DPB 1:00.30    37.76 123,233 X 
AM19065 Marije Seegers DPB 1:03.78    38.24 127,513 X 
AM19066 Laura Stroo DPB 1:01.64    36.74 122,873 X 
AM19062 Seb Wals HPB    53.70    33.84 110,100 X 
AM19067 Fu Verburg DPA 1:04.86    39.90 131,360 X 
AM19070 Leila Meijer DPA    52.75    32.40 106,750 X 
AM19057 Freek Drost HPA 1:02.37    36.87 123,820 X 
AM19058 Luuk Drost HPA 1:00.64    37.19 122,623 X 
AM19059 Quinten Heerma HPA    50.87    31.60 103,537 X 
AM19064 Ids Hartman HPA 1:02.09    38.34 125,990 X 
AM19068 Kamiel Beunk HPA 1:02.01    38.38 125,977 X 
AM19022 Emma Kant DC1    45.56    29.80 95,227 X 
AM19056 Pieter Tuin HC1    50.96    31.91 104,143 X 
AM19060 Joram Vahl HC1    52.52    32.86 107,287 X 
AM19069 Daniel Bosschieter HC1 1:03.79    38.84 128,523 X 
AM19041 Zoe Paardekooper DC2    50.44 1:41.24 101,060 X 
AM19054 Simon Rem HC2    52.51 1:44.27 104,645 X 
AM19037 Rinus Drost HB1    49.07 1:40.79 99,465 X 
AM19051 Jochem van den Broek HB1    50.88 1:46.10 103,930 X 
AM19040 Dewi Paardekooper DB2    50.28 2:36.75 102,530 X 

CATEGORIE II 
AM03972 Sybille Mulder DN2    47.40 2:24.51 95,570 X 
AM03931 Martijn Goedhart HSA    42.77 2:05.88 84,730 X 
AM03975 Swen Faber HSA    39.26 1:59.28 79,020 X 
AM02264 Henriëtte Goede DMB    43.73 2:10.43 87,207 X 
AM03790 Evelien Mager DMB    48.29 2:26.65 97,173 X 
AM04106 Marja Roos DMC    47.59 2:26.15 96,307 X 
AM03968 Marco Roos HMC    43.52 2:09.92 86,827 X 
AM19055 Werner Rem HMC    48.07 2:29.79 98,000 X 
AM03942 Jos Goedhart HMD    56.37 2:53.89 114,333 X 
AM19048 Ron Fontijn HMD    49.57 2:30.09 99,600 X 
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Website 
 

Afgelopen zomer is er gewerkt om de website 
van Hard Gaat ie een facelift te geven. De 
oude indeling werkte veelal verwarrend en 
zorgde ervoor dat bezoekers niet altijd de 
informatie konden vinden waar ze naar 
zochten. Verder was er de wens om de site 
meer te laten “leven” door onder andere meer 
aandacht voor beeldmateriaal te creëren. 
Om dit proces in goede banen te leiden is er 
eind vorig jaar de werkgroep “website” in het 
leven geroepen met als doel de site aan een 
kritische inspectie te onderwerpen, met 
verbeterpunten en wensen te komen en een 
begin te maken met de implementatie hiervan. 
Technisch zijn er een aantal vernieuwingen 
doorgevoerd, met name de FrontPage is flink 
onder handen genomen. Zo zijn de twee 
kolommen met recente berichten vervangen 
door een zogenaamde “nieuws slider”, zijn de 
clubbladen makkelijker te vinden en is er een 
foto- en videoalbum gemaakt. Verder zijn 
reeds bekende evenementen in een agenda 
opgenomen en is er een beter zichtbare positie 
voor de clubsponsoren. 

Ook de inhoud is aan een grondige inspectie 
onderworpen zodat de informatie met 
betrekking tot de verschillende 
schaatsactiviteiten en de club als geheel weer 
correct is. Daarnaast is er een nieuwe rubriek 
genaamd “Schaatser van de Maand” waarin 
iedere maand een interview met een 
schaatsers van de club te lezen is. 
Maar het verbeteren van het uiterlijk is maar 
het eerste deel, een website zonder informatie 
blijft een armzalig gebeuren. Dus naast het 
uiterlijk en functioneren wordt er ook gewerkt 
aan de informatievoorziening richting de 
website. Hiervoor wordt een aparte 
websiteredactie ingesteld en, minstens zo 
belangrijk, moeten de commissies zich, veel 
meer dan voorheen, bewust worden van hun 
rol om actief informatie via de website te delen. 
Verder is het de bedoeling dat er meer 
verslagen, het liefst met foto's, gemaakt 
worden en via de site gedeeld worden. Dan 
alleen zorgen we er met z'n allen voor dat de 
website ook echt het visitekaartje van de club 
wordt. 
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(Over van de) Schaatsruilbeurs 
 

2A   IJshockey schaatsen, nieuw,  verstelbare maten 32-
36 €   50.= 

4A   Schaatspak: blauw/geel HGI, maat 8 €   10.= 

4B   Easy Gliders: maat S €   15.= 

4C   Kinderschaatsjes: dubbele ijzers, diverse nieuwe €    5.-= 

4E   Schaatspak: HGI oud model, merk Huisjes, maat 5 €   25.= 

4F   Schaatsjack: HGI oud model,  merk Huisjes, maat 6  €   20.= 

5A   Noren: Viking I, hoog, maat 42  €   45.= 

6A   Noren: Viking, hoog (zonder veters) €   20.= 

7A   Noren: nn merk, hoog, maat 44 €   20.= 

9A   Easy Gliders: maat M €   15.= 

9D   Skates: merk Rollerblade, maat 44/45 €   50.= 

10A  Klapschaatsen: merk Raps, type V8, maat 35 € 240.= 

12E  Salopette: HGI kleuren, merk Lorini, maat 128 €   10.= 

12F  Schaatsjack: HGI oud model, merk Huisjes, maat 3 €   10.= 

13A  Schaatsjack: HGI oud model, merk Huisjes, maat 8 €   15.= 

14A  Kinderschaatsjes: 3 ijzers verstelbaar €     5.= 

15A  Marathonpak: blauw, merk Hunter, maat 38 €   25.= 

18A  Noren: Viking, hoog, maat 35 €   25.= 

20A  Wedstrijdpak: merk Hunter, maat M €   40.= 

21A  Skeelers: merk Nijdam, zwart, 5 wieltjes, maat 39 €   45.= 

21B  Wieltjes 10x behorend bij 21A €   10.= 

21D  Noren: hoog maat 39 €   20.= 

23A  Skeelerwieltjes 5x, merk Force, goudkleurig €   30.= 

24A  Kinderschaatsjes: dubbele ijzers, rode bandjes €     5.= 

26A  Noren: Viking II, hoog maat 39 €   30.= 

27A  Noren: Viking II, hoog maat 37 €   30.= 

28A  Easy Gliders: maat L €   20.= 

30A  Noren: Viking Junior hoog, maat 31 €   30.= 

32A  Skates, merk Bauer, zwart, maat 31/32 €   25.= 

33A  Knie- en elleboog- beschermers grote maten €   10.= 

39A  Easy Gliders: maat S €   20.= 

42A  Easy Gliders: maat S (bevuild) €   15.= 

42B  Easy Gliders: maat S (bevuild) €   15.= 

42C  Easy Gliders: maat S  met zijsteunen €   25.= 

42D  Easy Gliders: maat S €   20.= 

42E  Easy Gliders: maat S €   15.= 

42F  Easy Gliders: maat S €   15.= 

48A  Booties met veters, zwart, maat 33 €   10.= 

49A  Easy Gliders: maat M €   20.= 

53A  Easy Gliders: maat M €   20.= 

54A  Skeelers: blauwe schoen (slijtage) maat 42 €   25,= 

57A  Easy Gliders: maat M €   15.= 

58B  Easy Gliders: maat M €   15.= 

88A  Schaatsbroek: kleur zwart,  maat 128 €   20.= 

89A  Noren: Viking Jr. laag, maat 33 (zonder veters) €   30.= 

99A  Noren: Viking Jr. laag, maat 32 €   40.= 

101B Noren: laag, maat 32 €   35.= 

103B Wedstrijdpak HGI, blauw/geel maat  8 €   45.= 

103C Schaatsjack: HGI oud model, kleur geel,  maat 9 €   25.= 

105D Noren: Viking I,hoog, maat 41 €   25.= 

106A Noren: Viking II, laag maat 42 €   50.= 

108A  Noren: Viking Jr. laag, maat 34 €   35,= 

112A Schaatsbroek: HGI kleuren, maat M €   10.= 

113B Noren: Viking Jr. hoog, maat 36 €   30,= 

113C Noren: Ving, hoog, maat 40 €   15.= 

113D Noren: Nijdam, hoog, maat 40 €   15.= 

116A Easy Gliders: maat S €   15.= 

116B Easy Gliders: maat S €   20.= 

116E Kinderschaatsjes: dubbele ijzers €     5.= 

118A Easy Gliders: maat L €   20.= 

118B Easy Gliders: maat M €   15.= 

120A Noren: nn, laag, maat 43 (in doos) €   20.= 

122A Salopette: HGI kleuren, maat 128 €   10.= 

127A Skeelers: Raps Ampere, maat 43 met beschermers €   40.= 

131A Schaatsbeschermers voor kunstschaatsen,  
div kleuren, pst €     2.= 

152A Noren: Viking, laag, maat 43 €   20.= 

160A Noren: Zephir, laag maat 43 €   15.= 

161A Noren: Viking, hoog maat 43 (ijzers rechten) €   20.= 

164A Noren: Avento, hoog, gericht, maat 40 €   35.= 

165A Noren: Ving Ballangrud, hoog, maat 42 €   25.= 

166B Noren: Zephir, hoog, maat 41 €   20.= 

167C Schaats ritsbroek: HGI kleur blauw,  maat 6 €   25.= 

169D Schaatsjack: HGI kleur geel, oud model, maat 7 €   25.= 

170A Schaatsjack: HGI kleur geel, oud model, maat 8 €   25.= 

172A Easy Gliders: maat M €   20.= 

174A Schaatsbroek: Collant HGI , maat 8 €   20.= 

175B Schaatsbroek: Collant HGI,  maat L €   10.= 

176C Skeelers: merk Eagle, in tas, maat 38 €   25.= 

177D Marathonpak: merk Rogelli, blauw, maat 5 €   20.= 

179A Noren: Nijdam, hoog, maat 42 €   25.= 
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182A Skeelers: blauwe schoen, maat 38 €   45.= 

183A Skeeleronderdelen: behorend bij 182A €   10.= 

193A Noren: Viking, hoog, maat 33 €   35.= 

197A Noren: Viking, hoog, maat 37 €   45.= 

199A Noren: Eagle, hoog, maat 37 €   20.= 

201B Noren: Nijdam, hoog, maat 39 €   20.= 

202C Noren: Arrow, hoog, maat 38 €   10.= 

204D Noren: Eagle, hoog, maat 38 €   15.= 

201B Skeelers: RAPS, nieuwwaarde + € 300,= maat 36  € 125.= 

202A Schaatsjack: HGI, merk Huisjes, kindermaat 152 €   15.= 

203 Fietsshirt, maat 1 €   20.= 

204A Skeelers: RAPS , type Lion, maat 34  €   50.= 

204D Easy Gliders: maat M €   15.= 

205 Noren: Viking Jr. hoog, maat 41 €   35.= 

206 Noren: Viking Jr. laag, maat 34 €   35.= 

207 Noren: Viking I. hoog, maat 41 €   45.= 

209 Noren: Viking Jr. laag, maat 37 €   30,= 

211 Noren:  NSA. laag, maat 41 €   25.= 

205A Easy Gliders: maat S €   15.= 

207A Noren: Viking Jr. hoog, maat 37 €   50.= 

208A Noren: Viking II, laag, maat 35 €   25.= 

223A Skeelerschoenen: Powerslite RZ, maat 39 € 100.= 

224A Salopette: HGI kleuren, maat 128 €   10.= 

225C Schaatsjack: HGI, merk Huisjes, maat  1 €   15.= 

226D Skeelers: Nijdam, maat 36  €   35.= 

226E  Wedstrijdbandjes, kleuren wit/rood en geel/blauw €     5.=  

226F Noren: Viking Jr. laag, maat 36 €   10.= 

226G Noren: Viking  II . laag, maat 37  €    10.= 

228A Easy Gliders: maat S €    10.= 

230A Noren: Viking Mid Marathon,  laag, maat 39 €  100.= 

230B Skeelers: Powerslide, type S1, maat 40  € 125.= 

232A Easy Gliders: maat S €   15.= 

233A Noren: Raps, type Lion. laag, maat 37 €   60,= 

234A Noren: Viking  II . laag, maat 34 €   50.= 

235D Easy Gliders: maat S €   15.= 

235E Easy Gliders: maat M €   15.= 

237A Noren: Viking Mid,  laag, maat 35 € 110.= 

237B Klapschaatsen: merk Viking, type Gold 2005  
Maple Blizzard, maat 36 € 495.= 

238A Easy Gliders: maat S €   15.= 

238B Noren: Viking Jr II. laag, maat 33 €   30.= 

238C Noren: Viking Unlimited laag, maat 30 €   85.= 

238D Skeelers: Raps,  type Lion,  maat 43 €   20.= 

   238E Skeelers: Powerslide, type Infinity, maat 32 €   90.= 

239C Easy Gliders: maat S €   15.= 

240A   Easy Gliders: maat S €   15.= 

240B Easy Gliders: maat M €   15.= 

240C Easy Gliders: maat L €   15.= 

240D Noren: Viking Jr. laag, maat 34 €   20.= 

240E Noren: Viking Jr.hoog, maat 37 €   20.= 

241A Noren: Viking Jr. laag, maat 36 €   10.= 

242A Noren: Viking II. Mid, maat 39 €   30.= 

244A 
Combi noren: merk Nijdam laag,   
verstelbare maten 30 tm 37 €   35.= 

246A Salopette: HGI kleuren, merk Lorini, maat 128 €   15.= 

248A Noren: Viking Jr.laag, maat 34 €   20.= 

 
Voor informatie: Jelle Attema, tel. 020-4824187 

 
 
 
Hierbij tevens een verzoek aan leden die 
nog HGI kinderschaatskleding 
(jacks/salopets) maten 128 t/m 176 in de 
kast hebben liggen waarmee niets meer 
mee gedaan wordt. Als u er van af wilt, 
kunt u daarmee andere leden weer blij 
maken. Richtprijs voor verkoop is de helft 
van de nieuwwaarde. Voor meer 
informatie (per mail):  
 
JSAttema@hotmail.com,    of  
tel. 020-4824187. 
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Slob & Slootrace 2014 

Met het aftellen door – en het fluitsignaal van burgemeester Nienhuis startten vrijdagavond 13 juni om 
18.50 uur opnieuw een recordaantal van 270 deelnemers (verleden jaar 236) aan de Slob & Slootrace 
om het Kampioenschap van Landsmeer, en tevens opgenomen als onderdeel voor de Sportweek 
Meerkampcompetitie onder de hoede van de Stichting Evenementen Landsmeer. Er deden 52 
deelnemers mee die ook voor de 10 deelnemende Meerkampploegen punten moesten gaan halen.  
Het parcours heeft een totaal 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”. Er 
was ook een talrijk publiek, dat de wedstrijd goed kon volgen! 
Onze dank gaat ook uit naar de landeigenaren (zonder hun  toestemming gaat zo’n race natuurlijk niet 
lukken) en aan de vrijwilligers en de EHBO-post o.l.v. Pim Harms voor begeleiding en beveiliging van 
de race. Het weer was zonnig en droog, weinig wind, een lage zon, plm. 20 graden, evenals de 
watertemperatuur. 
Bij de heren was het Guus Rodermans die na enige sloten aan de leiding lag en deze tot aan de finish 
met voorsprong van meer dan een minuut kon behouden. Hij was tijdens voorgaande races als 2e, 3e 
en 4e geëindigd, nu dus als eerste en algemeen kampioen in een tijd van 17.15  en slechts 3 
seconden verwijderd van het parcoursrecord (17.15 in 2012 van Max van Boxtel). Als 2e finishte de 
winnaar van verleden jaar, Tom Kleist, in een tijd van 18.19, gevolgd door Daan van Haasteren als 3e 
in een tijd van 18.30. 
Bij de dames werd eerste en algemeen kampioen Ellen Krop in een tijd van 20.30. Zij finishte net voor 
de 13-jarige Emma Kant (meisjescategorie 12 t/m 15 jaar) met een tijd van 20.36.  
Bij de jongenscategorie 12  t/m 15 jaar werd Max Brouwer eerste in een tijd van 19.36. 
Met dank aan de spuitgasten van de  Brandweer mensen en de shampoo sponsoring door Hegron 
Cosmetics kon een ieder na afloop weer schoon huiswaarts keren.  
Door Andries de Weerd (voorzitter) en Jeroen Samwel (evenementencommissie) van Hard Gaat Ie,  
werden aan de eerste drie gefinishten per categorie de prijzen uitgereikt, bestaande uit fraaie glazen 
standaards. Verder was er voor  iedere deelnemer(ster) een vaantje en een flacon shampoo. 
 
 
 
Uitslag meisjes tot 16 jaar (64 deelnemers)  Uitslag jongens tot 16 jaar (51 deelnemers) 
1. Emma Kant     20.36  1. Max Brouwer   19.36    
2. Marissa Lucassen, Fe Wessel    2. Storm Verweij  21.55 
    en Naomi Mollema (tegelijk)  25.50    3.Melle Elsermuller  22.10 
 
Uitslag dames   (44 deelnemers)  Uitslag heren   (77 deelnemers) 
1. Ellen Krop    20.30   1. Guus Rodermans   17.15 
2. Rosa Vermeulen   21.15        2. Tom Kleijst   18.19   
3. Milou de Bueger  22.17   3. Daan van Haasteren   18.30 
 
 
Zie de volgende pagina’s voor de totale uitslagenlijst: 
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Totaaluitslag Slob & Slootrace
1 Guus Rodermond 17.15 
2 Tom Kleist 18.19 
3 Daan v. Haasteren 18.30 
4 Rens Elsingh 18.52 
5 Wouter Bakker 18.58 
6 Justin de Wit 19.17 
7 Max Brouwer 19.36 
8 Axel Wals 20.08 
9 Guus Zuidema 20.10 

10 Martin de Vries 20.10 
11 Marcel Kuiper 20.15 
12 Ellen Krop 20.30 
13 Emma Kant 20.36 
14 Jeremy Brouwer 20.50 
15 Sjeerd Wams 21.10 
16 Rosa Vermeulen 21.15 
17 Sebastiaan Smit 21.20 
18 Alex Treuren 21.29 
19 Storm Verweij 21.35 
20 Timo Grave 21.40 
21 D Eeken 21.44 
22 Martin Staneke 21.46 
23 Remco Brikman 21.48 
24 Melle Elsemulder 22.10 
25 Niels Zuidema 22.13 
26 Jordi Pieterma 22.15 
27 Milou de Bueger 24.28 
28 Dave Balk 22.19 
29 Arend Verweij 22.20 
30 Tim Wals 22.25 
31 Mark van Dijk 22.26 
32 Merijn Slagter 22.38 
33 Jorn van der Wal 22.50 
34 Greg Tan 23.22 
35 Fabian Visser 23.24 
36 Enzo Stro 23.25 
37 Bruno Aun 23.27 
38 Kasper Elburg 23.29 
39 Bart Visser 23.31 
40 Samantha Molenaar 23.35 
41 Ignace de Ruijter 24.00 
42 Lisa Augustijn 24.02 
43 Vera Smeenk 25.54 
44 Dione Honig 24.04 
45 Laurens de Boer 24.09 
46 Paul Brouwer 24.15 
47 Jesse van der Werf 24.40 
48 Lex Lijnberg 24.45 
49 Sebastiaan de Haas 25.00 
50 Jesse Nambiar 25.09 
51 Rili van Leeuwen 25.12 
52 Martijn de Brouwer 25.32 
53 Koen Fraijman 25.35 
54 Kai van Vlaanderen 25.37 
55 Jochem vd Broek 25.40 
56 Marissa Lukassen 25.50 
57 Fe Wessel 25.50   
58 Naomi Molleman 25.50 
59 Mathieu Koetsier 25.51 
60 Levien van Zon 25.52 
61 Erik Wit 26.05 
62 Maiko Kuipers 26.10 
63 Tom Vonk 26.13 
64 Remco Speet 26.15 
65 Bert van Hoekelen 26.17 
66 Niek Pijl 26.30 
67 Wouter Wabeke 26.40 
68 Dany Mertens 26.41 

69 Misha de Groot 26.41 
70 Marco de Vries 26.57 
71 Colin van Raam 26.59 
72 Ynze de Boer 26.35 
73 Sentwali Dors 26.37 
74 Guus Albers 26.40 
75 Mark Pijl 26.41 
76 Janino Ebbes 26.43 
77 Hans van de Ende 26.45 
78 Dennis van der Kuijl 26.47 
79 Britt Brilman 27.49 
80 Arlena Pordon 27.50 
81 Kim Koster 28.10 
82 Niels Eering 28.13 
83 Mick Slomp 28.15 
84 Jillian Rademaker 28.36 
85 Dean Huisman 28.45 
86 Evelien Mager 28.46 
87 Rene Koning 28.50 
88 Riska Arends 28.53 
89 Rick Nieuwenhuizen 29.00 
90 Brenda v Nugteren 29.10 
91 Erwin Rijkers 29.15 
92 Kim Kelder 29.20 
93 Barbara v Wifferen 29.21 
94 Dewi Gueze 29.22 
95 Nendy van Es 29.23 
96 Luna Rosa Zwietink 29.24 
97 Zorra Surig 29.25 
98 Indiah Veenstra 29.26 
99 Milco Veenstra 29.27 

100 Lazlo Surig 29.50 
101 Linda Goede 30.10 
102 Jeanine Fokkens 30.12 
103 Emma Fransen 30.15 
104 Gerwin Fransen 30.21 
105 Jesie Wessel 30.23 
106 Dante Borst 30.25 
107 Jelle Bonenkamp 30.35 
108 Demi Speet 30.45 
109 Kyl Blokland 30.36 
110 Jack Bakker 31.01 
111 Swen Kroon 31.03 
112 Terence Stroo 31.10 
113 Inka Wals 31.12 
114 Tamar Vitali 31.14 
115 Lysanne Breebaart 31.20 
116 Ayra Goede 32.05 
117 Neeltje Rosenberg 32.07 
118 Lot Lubbert 32.08 
119 Lola Sprenger 32.10 
120 Joyce v Dijkhuizen 32..12 
121 Mauro Boonders 32.15 
122 Ed Boonders 32.16 
123 Zoe Paardekooper 32.17 
124 Nicolai  Veenendaal 32.35 
125 Joris de Haas 32.50 
126 Ralf van der Heiden 32.50 
127 Minke Goede 32.52 
128 Omar de Vries 32.54 
129 Joanna Huisman 32.56 
130 Indy Lobelle 32.58 
131 Jens Tollenaar 32.59 
132 Melissa Visser 33.00 
133 Mandy Visser 33.01 
134 Daantje Samwel 32.10 
135 Anna Vos 32.20 
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136 Tom Volder 33.21 
137 Maarten de Wit 33.22 
138 Dylan Volder 33.23 
139 Tim Karman 33.25 
140 Iva Kroon 33.27 
141 Esmee Bakker 33.28 
142 Eva Meeuwessen 33.29 
143 Pleun Samwel 33.30 
144 Jip  Feinlung 33.32 
145 Richelle Kuiper 33.50 
146 Laura Treuren 33.52 
147 Anouk Walburg 34.10 
148 Janny van Tol 34.12 
149 Marloes Rossenaar 34.54 
150 Rene Kaptein 34.54 
151 Sofie de Kock 35.30 
152 Sanne van der Veer 35.35 
153 Rob van der Veer 35.38 
154 Annabel Hazewinkel 35.40 
155 Anouk Slomp 35.42 
156 Jur Dusseldorp 35.44 
157 Jacob Schut 35.46 
158 Tim van Poelwijk 35.48 
159 Hugh Muijs 35.50 
160 Katja Smit 36.25 
161 Esther van der Linde 36.26 
162 Moos Meeuwessen 36.52 
163 Laurens Schipper 36.55 
164 Felix van de Vlier 36.37 
165 Tommy Lebrechthausen 37.00 
166 Daan Lebrechthausen 37.05 
167 Lisanne Verkerk 37.15 
168 Stijn Visser 37.35 
169 Nadia Schoonheim 37.38 
170 Lieve Eising 37.40 
171 Eva Kwakernaat 37.46 
172 Tessa Greuter 37.48 
173 Jennifer Niekel 37.50 
174 Dominique Brouwer 37.55 
175 Quinty Rauwe 38.40 
176 Romy van Leeuwen 38.50 
177 Joery Lebrechthausen 38.51 
178 Simon Beersbroek 38.53 
179 Damian Cordes 39.15 
180 Nicky Stijl 39.25 
181 Ellen Pragt 39.48 
182 Nora Verweij 39.50 
183 Kirsten Biening 39.51 
184 Levy Boonstra 40.45 
185 Job Smollenaars 40.48 
186 Mees Alsema 40.55 
187 Tamara Wilders 41.42 
188 Jaimy Loupias 41.44 
189 Rachel Duikers 41.45 
190 Eliza van Zanten 41.46 
191 Danny de Vries 41.47 
192 Bo Jonk 41.49 
193 Daniel Weeling 42.00 
194 Mark de Vries 42.01 
195 Reijer Bloksma 42.10 
196 Mark Weeling 42.15 
197 Milie Loupias 42.18 
198 Alex Poelman 42.25 
199 Kaz Brilman 42.46 
200 Martijn de Jong 42.47 
201 Sana Helsloot 42.40 
202 Anouk van Zandbergen 42.49 
203 Lorenze Holt 42.50 
204 Serena de Jong 42.51 

205 Andre de Jong 42.52 
206 Auke Bouwmeester 42.53 
207 Thomas Bosma 42.54 
208 Yari Pietersen 42.55 
209 Jeroen Tot 42.56 
210 Mare Meijer 43.15 
211 Tim de Busser 43.20 
212 Jeremy de Hart 43.21 
213 Isa Aal 43.22 
214 Isabel Kaasdorp 43.23 
215 Rosa Aal 43.24 
216 Nila   Donzelman 43.26 
217 Stephen Aal 43.28 
218 Willem de Busser 43.30 
219 Madelief Halsema 44.00 
220 Max Kant 44.48 
221 Ratin Mindjoraia 44.48 
222 Rachel Cordes 44.49 
223 Vieve de Boer 44.50 
224 Joep Swinkels 44.51 
225 Tessa Nooij 44.52 
226 Lara Staneke 44.53 
227 Demi Pleune 44.55 
228 Merel Grooteman 44.58 
229 Bo Smits 45.00 
230 Marilou Niekel 45.05 
231 Eva Gravemaker 45.10 
232 Fenna Beemster 45.15 
233 Hariette Wieberink 45.17 
234 Tessa Kortmulder 45.18 
235 Dounia Elghazaoui 45.20 
236 Joseline Aberson 45.22 
237 Gerard Beneden 45.24 
238 Linda Meijer 45.26 
239 Stein Fransen 45.28 
240 Loes Pragt 45.29 
241 Rosa Lukassen 45.30 
242 Dewi Bouhlel 46.05 
243 Pinske Oskamp 46.10 
244 Jente Schrama 46.11 
245 Lola Stakenburgh 46.12 
246 Jort Brandsma 46.13 
247 Juriaan Brandsma 46.14 
248 Anniek Molle 46.15 
249 Joselien van Gelder 46.20 
250 Mart de lange 46.50 
251 Roy van Katwijk 46.55 
252 Rowan Assaid 47.00 
253 Mila Bakker 47.01 
254 Noah Schaap 48.56 
255 Roos Dennise 48.57 
256 Donna v. Bruggen 48.58 
257 Nina van Gelder 49.00 
258 Domique Lequin 49.10 
259 Katrien Bes 49.20 
260 Steffie Diepgrond 49.30 
261 Sorella Lohman 49.35 
262 Anouk v. Bruggen 49.45 
263 Mark Kleijn 52.20 
264 Boboud Haar 52.25 
265 Marit Bloksma 56.10 
266 Yara Bouma 56.35 
267 Charlize Grand 56.55 
268 Christie Horstman 56.56 

 
Deelnemers met de nummers: 20 en 90 zijn om 
onbekende redenen niet in de uitslag opgenomen, 
mogelijk opgegeven of kennelijk niet gefinisht, noch 
afgemeld. 
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Openingstijden (rond de) feestdagen Jaap Edenbaan: 
 
De JaapEden kunstijsbaan is open van vrijdag 11 oktober 2014 t/m zondag 22 maart 2015 
Op vrijdag 5 december St. Nicolaas open 
In de Kerstvakantie, van 21 december tot 3 januari, zijn de recreatie-uren toegankelijk voor publiek 
Op 1e kerstdag donderdag 25 december open van 11.00 tot 17.00 uur, 's avonds gesloten 
Op 2e kerstdag vrijdag 26 december open van 09.30 tot 17.00 uur, ‘s avonds gesloten 
Op Oudejaarsdag woensdag 31 december open van 09.30 tot 17.00 uur, ‘s avonds gesloten 
Op Nieuwjaarsdag 1 januari 2015 open van 11.00 tot 17.00 uur, ‘s avonds gesloten 
 

 

 

Recreatie- en Verlengd Jeugdschaatsen (12 tot 16 jaar) 
De uren van HGI zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. 
Kosten recreatieschaatsen  € 135,=  
Kosten recreatieschaatsen 65+   € 115,= 
Kosten (verlengd) Jeugdschaatsen € 100,= 
 
Helaas stopt Ingrid Wegman als leidster van het donderdag M25 recreatie-uur. Zij blijft wel op dat uur 
schaatsen en op haar kan als invalster een beroep worden gedaan. Ingrid wordt namens het HGI bestuur 
zeer bedankt voor de zeven jaar lang gedane begeleiding. 
Voor haar in de plaats is Marja Roos bereid gevonden om de donderdag groep M25 te gaan begeleiden 
en daar zijn we als recreatiecommissie erg blij mee zijn. Marja is ook als licentie- en wedstrijdschaatsster 
actief en zij traint bij de Loon Master groep. We wensen Marja en ook de andere leid(st)ers met hun 
groepen en leden veel  schaatsplezier toe. 
 
De toegewezen uren voor HGI zijn: 
M21 maandag  18.20 – 19.20 uur, 16 deelnemers, begeleiding door Jeffrey Pommerel 
M22 maandag 19.40 – 20.40 uur, 18 deelnemers,  begeleiding door Milou de Bueger 
M25 donderdag 18.20 – 19.20 uur, 22 deelnemers, begeleiding door Marja Roos 
M26 donderdag 19.40 – 20.40 uur, 25 deelnemers, begeleiding door Ants Tilma 
M28 zondag  18.00 – 19.00 uur, 18 deelnemers, begeleiding Frank Peter Wals & Jelle Attema 
 
Met uitzondering van het M21 uur kunnen op de andere uren nog enige liefhebbers terecht. Informatie 
daarover kan worden verkregen bij de Recreatiecommissie: recreatieschaatsen@hardgaatie.nl 
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Nog steeds te koop: 
 

  
 

info bij Jelle Attema (tel. 020-4824187)

 
Jeugdschaatsen 

 
Het Jeugdschaatsen op de Jaap 
Edenbaan is inmiddels weer in volle 
gang. Er zijn 25 kinderen gestopt in 
verband met leeftijd (te oud) of een 
andere sport, maar gelukkig zijn er twee 
doorgegaan naar de training en/of/ 
wedstrijdschaatsen, waar de club heel 
blij mee is. Er is aanwas van twaalf 
nieuwe kinderen tussen 5 en 7 jaar en 
drie kinderen die ouder zijn. Totaal zijn 
er nu 75 kinderen, dat zijn er 11 minder 
dan afgelopen seizoen. 
 
Op zaterdag 11 oktober is gestart met 8 
groepen, op de buitenbaan. De jongste 
drie 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 8 november worden 
gemaakt! 
      

Er zijn zes leiders gestopt, namelijk: Pien 
Harms, Esther van Dijk- Bekebrede, 
Robert Vorstman (tijdelijk), Nina Vink, 
Frank van Schie en Tim Wals, en ook 
stagiaire Barabara van Wifferen. Allen 
bedankt voor de inzet en 
hulpvaardigheid in het afgelopen jaar 
en/of jaren. Door een minder aantal 
kinderen dit seizoen kon worden 
volstaan met acht groepen, waarvoor we  
toch op elke groep nog twee leid(st)ers 
konden plaatsen. Vanuit de 
Jeugdtrainingsgroep konden drie leden 
als hulptrainers worden toegevoegd: 
Leila Meijer; Emma Fransen en Kamiel 
Beunk, waar we blij mee zijn. 
De indelingen en groepsleiders zijn 
inmiddels bekend, allen schaatsen weer. 
De commissie Jeugdschaatsen wenst alle 
kinderen en begeleiders/juryleden veel 
schaatsplezier toe. 
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Wachtlijst Jeugdschaatsen 
Op de wachtlijst staan nog zes kinderen, van wie de meesten het volgend seizoen van start 
kunnen gaan. De minimum leeftijd op het ijs is 5½, de maximum leeftijd is 12 jaar (geboren na 1 
juli 2002)  
  
 
 
De Jaap Eden IJsbaan nieuwsbrief is te downloaden via de website  
http://www.jaapeden.nl/actueel/nieuwsbrief 
 
 
 
 
Enkele evenementen van de Schaatskalender (zie ook www.schaatsen.nl) 
 
31 oktober t/m 2 november NK afstanden  in Thialf Heerenveen  
  8 november    Residentie Cup in Den Haag op 8 november 2014 
15 en 16 november  Wokke Bokaal in Hoorn voor B junioren  
16 november   Holland Cup in Dronten 
29 november    Toernooi A-pupillen en C-junioren in Alkmaar  
 
 
 
Data bijzonderheden Jeugdschaatsen Jaap Edenbaan: 
29  november Sint Nicolaas op de baan 
27  december zaterdag na de kerst is er gewoon schaatsen 
10  januari Jeugdelfstedentocht, samengaand met "Carnaval" verkleed schaatsen 
21 februari "schaats – loop – schaats" evenement, rondjes op – en langs de ijsbaan 
  7  maart diplomaschaatsen (examen tijdrijden) 
14  maart (laatste zaterdag) de rondjes diplomaschaatsen achter de Jagermeesters 
 
 
 

 
Fietskleding HGI 
Er is nog een beperkt aantal beschikbaar: 
 
Wielershirt (dames en heren)  korte mouw, korte rits   € 30,=,  met lange rits  € 35,= 
Wielerjack (aansluitend model)       € 40.= 
Wielerjack Windtec        € 55,= 
Bodywarmer Windtec     zonder mouwen    € 45,= 
Wielerbroek (dames en heren)  kort met strong zeem  € 40,=  met 3/4 lengte € 45,= 
Wieler(winter)broek, lang, voorgevormd model, zonder zeem, Super Thermo   € 50,=  
Been- en armstukken respectievelijk      € 20,= en € 15,=  
 

Voor info: Jelle Attema: 020-4824187 
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Wist u dat….. 
….. Loon Salarissoftware  de sponsor is van de schaatsavonden in Hoorn? 

….. Walter Wilders deze zomer in Turkije op een MTB het Taurus gebergte is overgestoken? 

….. hij daarbij op onverharde paden 10.000 hoogte meters heeft gemaakt in 6 dagen? 

….. Wally de grond heeft gekust toen hij weer asfalt onder zijn banden kreeg? 

….. het clubgebouw van HGI een deel van de oude Montessorischool is en op de plek van het 

nieuwe gemeentehuis heeft gestaan? 

….. dit waarschijnlijk een zogenaamde Finse school is geweest net als de kantine van de Jaap 

Edenbaan? 

….. een Finse school na de oorlog van Fins hout is gemaakt omdat er op grote schaal in korte tijd 

behoefte was aan scholen in Nederland en die in de jaren 60 door stenen gebouwen zijn 

vervangen? 

….. die scholen daarna al snel ook voor andere doeleinden werden gebruikt, aangezien die 

scholen demontabel waren? 

….. de familie (tak JP) Drost de zomertraining heeft gedaan in Ikea Haarlem, en vooral het 

mannelijke deel dat erg leuk vond?  

….. Hard Gaat Ie deelneemt aan de tweede Spaarronde van de Jumbo Clubactie van supermarkt 

Plemp. Deze actie loopt 8 weken lang, van 27 oktober tot 21 december 2014 en kunt u 

ondersteunen door bij de boodschappen verkregen `vouchers` aan Hard Gaat Ie toe te 

kennen en in de winkel in te scannen. Er wordt door Plemp een inleg van € 7500,= verdeeld 

onder de deelnemende clubs, naar verhouding van het aantal verkregen vouchers, hoe meer.. 

hoe hoger het bedrag,dat dan aan de club ten goede komt, met dank aan de Stichting Plemp 

Landsmeer. 

….. de website van Hard Gaat Ie een facelift gekregen heeft? 

….. er afgelopen zomer interviews met de actieve rijders uit de top-10 van de club zijn gemaakt? 

….. deze interviews op de vernieuwde website zijn te bekijken? 

….. u misschien wel de volgende kan zijn die benaderd wordt voor onze websiterubriek Schaatser 

van de Maand? 

….. er nu gezocht wordt naar vrijwilligers die samen een websiteredactie willen vormen? 

….. geïnteresseerden zich hiervoor bij voorzitter Andries de Weerd kunnen melden? 

….. er nog steeds aan de website gewerkt wordt? 

….. dit allemaal op vrijwillige basis gebeurt? 

….. dat het mooie van een grote actieve vereniging is? 

….. er alweer enkele weken ijs ligt op de Jaap Eden baan? 

….. dit ijs er op het moment van schrijven al weer één keer is uitgedooid? 

….. de Jaap Edenbaan last heeft van een mysterieus vierkant “wak”? 
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….. we er alle vertrouwen in hebben dat ijsmeester Segers dit bij vorst, niet op onze landijsbaan 

laat gebeuren? 

….. zaterdagavond 21 maart alweer de laatste wedstrijden van het seizoen verreden worden? 

….. dit sneller is dan u denkt? 

….. daarom alle wedstrijdrijders alweer hard aan het trainen zijn? 

….. er zes trainers bezig zijn met hun ST-3 opleiding? 

….. op zaterdag 8 november van 17.30  tot 23.00 uur door Hard Gaat Ie het ijs is gehuurd van de 

overdekte IJsbaan "De Westfries" in Hoorn? Er zijn weer 100m wedstrijdjes voor kinderen van 

5½ tot en met 12 jaar, verder vrij schaatsen voor alle Landsmeerse en Oostzaanse inwoners 

van 19.00 tot 21.15 uur en vanaf 21.30 uur 1000m wedstrijden zowel individueel als in 

koppelvorm, bestemd voor wedstrijdrijders en niet wedstrijdrijders, met dank aan sponsor 

Loon Salarissoftware. 

 
….. op zaterdag 14 maart 2015 door Hard Gaat Ie op dezelfde baan weer ijs is gehuurd, van 17.30 

uur tot 23.00 uur, ook voor de inwoners van Landsmeer en Oostzaan, eerst vrij schaatsen en 

vervolgens voor de  schaatsleden tot 23.00 uur Sport en Spelvorm wedstrijden, ook met  dank 

aan sponsor Loon Salarissoftware? 

….. op dinsdag 13 januari 2015 van 16.00 tot 17.30 uur het 400m ijs in de overdekte ijshal van 

Thialf Heerenveen is gehuurd en daar door de wedstrijdrijders van Hard Gaat Ie weer twee 

afstanden zullen worden  gereden met als doel verbetering van de Persoonlijke Records en 

om die felbegeerde Aafje Houwer wissel Trofee’s te kunnen bemachtigen? 

….. op zondag 8 maart 2015 van 07.00 tot 09.00 uur samen met IJsclub Centrum Oostzaan op de 

Jaap Edenbaan om het Clubkampioenschap van HGI en Centrum Oostzaan wordt gestreden? 

….. op dinsdag 2 juni 2015 te Landsmeer de Clubpromotiedag weer wordt georganiseerd, onder 

andere door Jan Korf, voor leerlingen van alle basisscholen van de gemeente Landsmeer en 

Hard Gaat Ie dan weer van de partij zal zijn door het organiseren van skeeleren en terrein 

fietsen in het Twiske? 

….. in de periode van vrijdag 5 juni t/m zondag 14 juni 2015 door de Stichting Evenementen 

Landsmeer (SEL) de Sport- & Feestweek weer zal worden georganiseerd en Hard Gaat Ie 

weer de organisatie doet van de Slob&Slootrace op de openingsdag vrijdag 5 juni te 19.00 

uur? 

….. Bertus de Vries de komende winter niet gaat fietsen omdat hij geen helm heeft? 

….. hij langzaam aan overtuigd raakt van het nut van een helm? 

….. hij pas niet meer vermeld wordt in dit blad als hij de helm ook gaat  dragen? 

….. wij van HGI een ieder een buitengewoon goed schaatsseizoen toewensen! 
 


