IJSCLUB “Hard-Gaat-ie” Landsmeer
www.hardgaatie.nl

VAN DE REDACTIE
Het laatste clubblad van het seizoen 20092010 ligt al weer voor u. Wat gaat de tijd toch
snel als je plezier hebt! Wat mij betreft (de
meningen zijn hier en daar verdeeld) was het
een fantastische winter. Oké, de sneeuw
bedierf het ijs regelmatig, maar als er dan toch
wat valt: dan maar liever (droge) sneeuw dan
regen!
Wat het clubblad betreft: mijn complimenten
voor de schrijvers. Ze stonden in de rij! Om
precies te zijn hebben aan dit blad tenminste
15 leden hun geschreven bijdrage geleverd.
Wat mij betreft: hou vol !!
Wat de inhoud betreft: het zal de lezer niet
verbazen dat de meeste stukken over de
afgelopen ijsperiode gaan. Niet alleen over het
ijs hier, maar ook belevenissen uit Vancouver.
Kortom: en gevarieerd aanbod. En ook een
aantal komende zomeractiviteiten komen aan
bod.
Maar bedenk wel: voor het komende blad doe
ik graag weer een beroep op de creativiteit van
onze leden (zowel wedstrijdrijders als
recreanten) ! Zonder jullie geen clubblad!

Clubgebouw

020 – 4821834

Wedstrijd/jeugdschaatsen
Inlichtingen abonnementen/trainingen
jeugdschaatsen bij Jelle Attema

en

Wedstrijdsecretarissen:
Jelle Attema
Jan Paul Drost

020 - 4824187
020 - 4821863

Jeugdschaatsen:
Jelle Attema
Fuutstraat 11
1121 BM Landsmeer

020 - 4824187

Hard Gaat Ie trainers:
Corinne Jong (junioren,
senioren en veteranen)
Jan Paul Drost
Ans Gerritsen (senioren
en veteranen)
Andries Bakker (pupillen)
Marjolein Wolthuis

075-6844397
020-4821863
020-4361524
020-6471703
06-24618359

Bauke Stelma

Ledenadministratie:
R. Kesselaar
Watersniplaan 31
1121 VP Landsmeer
020 – 4824487
@: rkesselaar@hetnet.nl

COLOFON

Opzeggingen schriftelijk of via de mail in te
dienen!!!!

Dagelijks bestuur
Voorzitter:
H. van der Werf
De Gouwe 13
1121 GC Landsmeer
020 – 4924990
06 - 53657410
@: Haijo.vanderwerf@wartsila.com
Secretaris:
A. Tilma
020 – 4920617
@: ants.tilma@portofamsterdam.nl
Penningmeester:
F.N. v.d. Bout
Zonnehof 3
1121 BB Landsmeer
020 – 4821867
Rek.nr: Rabobank 33.44.10.010

Coördinatie / lay-out clubblad:
Bauke Stelma
Kaaskoper 46
1121 LS Landsmeer
020 - 4825185
@: redactie@hardgaatie.nl
Oplage 1000 stuks
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
Bertus de Vries
020 - 6314123
Kledingcommissie:
M. de Vries
Reigerlaan 8
1121 EE Landsmeer

Ereleden:
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Van de voorzitter
Evaluatie
Wat een winter, bijna 2 ½ maand ijs en toch niet met goed fatsoen het Ilperveld in kunnen. Maar ja
des te meer mensen hebben we op onze eigen ijsbaan mogen ontvangen. De baan was in het begin,
na de eerste sneeuw, nog niet sterk genoeg om met machines geveegd te worden. Maar dankzij de
enorme inzet van een aantal vrijwilligers, en onder de bezielende leiding van onze baanverzorgers, is
er in het begin met de hand geveegd. Dit leverde voor de rest van het seizoen een perfecte baan op.
Later kon onze Manus uit de garage gehaald worden. Veel bezoekers betekende ook inkomsten, die
voor een deel onmiddellijk geïnvesteerd zijn in een tweede veegmachine. Niet ten onrechte want
zolang Manus niet op het ijs kon, duurde het uren om met één machine de baan van 220x 70 meter te
vegen. Zoals gezegd de sneeuwval heeft ons belet een toertocht te organiseren. Wel is er nog een
proefmarathon voor clubleden geweest. De uitkomst was dat als de baan op de juiste manier geveegd
wordt (er lagen nu sneeuwranden op de verkeerde plaats) het mogelijk moet zijn een marathon te
organiseren. Elders was er wel genoeg natuurijs om van te genieten. Zelf heb ik aan diverse
natuurijsmarathons deelgenomen, bv. op de ijsbaan van Ouderkerk a/d Amstel, het Veluwemeer,
Botshol en het Zuidlaardermeer. Ook was het, ondanks de alarmerende berichten in de pers, heel
goed mogelijk om op de Gouwzee perfect te schaatsen. Als je maar in de buurt van Marken en
Monnickendam bleef, dan was er geen scheur, wak of ijsschots te zien. Het is inmiddels echt over en
de ijsclub gaat met het hele team en de vrijwilligers evalueren om de volgende keer nog sterker naar
voren te komen. Ik wil bij deze alle vrijwilligers van harte bedanken. Zij stonden direct klaar toen er
een beroep op hen gedaan werd. Wanneer een ijsbaan open of dicht gaat is niet te voorspellen. Dat
geldt des te meer met een kwakkelwinter zoals we die nu hebben gehad. Elke morgen moesten we
weer opnieuw beoordelen of het verantwoord was om de baan te openen. Dat was soms voor onze
bezoekers lastig maar natuurlijk vereiste dat bij de kassa, de kantine en de veegploegen extra
flexibiliteit. Het is ongelooflijk om te zien hoe dat toch weer in harmonie zo snel op poten gezet kan
worden. Daarom ben ik trots om voorzitter te mogen zijn van zo een mooie ijsclub als Hard-gaat-ie is.
Volgens derden de leukste vereniging van. Landsmeer.
Zomertraining
Een aantal actieve leden hebben de koppen bij elkaar gestoken en gaan in overleg met het bestuur en
met de licentie houders de activiteiten op het kunstijs binnen de ijsvereniging meer elan geven en ook
wordt gekeken of het mogelijk is de zomertraining anders in te vullen.
Haijo van der Werf

Uitslag prijsvraag
In het vorige clubblad was een prijsvraag opgenomen, die kennelijk veel moeilijker is geweest dan de
redactie had gedacht. Slechts één oplossing is ingestuurd, maar helaas, helaas werden daarin teveel
fouten geconstateerd om over te gaan tot uitreiking van de prijs: een jaar lang het clubblad gratis!. Het
zou niet leuk zijn voor die ene inzender om zijn of haar naam te vermelden, maar hij of zij is van de
beslissing van de jury in kennis gesteld. Dat viel niet in goede aarde. Hij of zij heeft hemel en aarde
bewogen om de jury op andere gedachten te brengen. Maar ja: fout is fout! Ja, sorry hoor Haijo. Ach,
nou noem ik toch de naam. Nou ja, nu het toch bekend is: je zult het abonnement op het clubblad
moeten blijven betalen. Wellicht bij een nieuwe prijsvraag nog eens proberen!
De redactie
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Wat een winter!
Vanaf half december tot begin maart hebben we winter gehad. En dan gebeurt er van alles. Overleg
en geen overleg, zo kan dat gaan bij een ijsclub, want niet iedere dag hoef je mekaar aan de telefoon
te hebben, maar als de ijsdikte elke dag centimeters gaat aangroeien, dan worden de betrokkenen
zenuwachtig en lijkt het erop dat alles ineens moet gaan gebeuren.
Zelfs denkt men dat de ijsbaan nog niet onder water staat en velen al naar de pomp zijn gelopen of
de pomp de baan heeft onder water gezet en dat is uiteraard gebeurd en is men tevreden. Wie dat
uiteindelijk gedaan heeft komt men later achter en iedereen kijkt iedereen tevreden aan. We hebben
een ijsmeester die dikwijls een andere kijk heeft op dit gebeuren dan anderen die er ook verstand van
denken te hebben… De ijsvloer ligt er en via e-mail informeren we elkaar hoe het staat met het ijs. Is
het ijs dik genoeg om open te gaan? Dan zijn er mensen die er veel verstand van hebben en ook zijn
er die het nog beter weten.
Wel allemaal met goede bedoelingen en op het
moment van open gaan is iedereen het er dan
ook over eens dat dat het juiste moment is, en
kan Hayo via de website mededelen dat we
open zijn. Ongetwijfeld heeft u Bob op de
voorpagina van de Noord Hollandse krant zien
staan met peilstok om de dikte van het ijs te
meten. En als u dan Bob te werk ziet gaan,
dan zult u pas begrijpen dat de dikte van het ijs
meten een vak apart is en na zijn akkoord kan
de baan echt open.
Snel komen dan de loketbeambten in het
geweer, up to date ledenlijsten zijn geprint, de
inschrijfformulieren liggen klaar en de leden en
niet-leden kunnen ontvangen worden.
De twee Jannen, Tabak en de Vries, en hun
assistenten verwelkomen de mensen en
controleren wie wel en geen lid is. Niet-leden
worden al snel alle voordelen verteld om lid te
worden en worden letterlijk de kantine binnen
gepraat om het inschrijfformulier zelf in te
vullen, teneinde allerlei spelfouten van namen
en adressen te voorkomen. Aan het eind van
IJsmeester Bob
de dag wordt geïnventariseerd hoeveel nieuwe
leden we hebben mogen noteren en hoeveel entreegeld ontvangen is. ’s Avonds na sluiting van de
baan komt de penningmeester, die bijna altijd tevreden is over de financiële resultaten, controleren of
alles klopt.
Vooral de dames van de kantine zijn blij dat er een moderne kassa is aangeschaft voor de
ontvangsten van de chocolade, koffie, thee, snert en andere drankjes en hapjes. De kantinedames en
heren hebben hun mouwen echt moeten opstropen om op de drukke schooldagen, wedstrijddagen en
de weekends de schaatsenrijders en toeschouwers van eten en drinken te voorzien.
Ook dit is een hele organisatie en hoe het gaat gaat het, maar ineens staat de kantine vol met, het lijkt
wel, allemaal geschoolde krachten. Ik weet niet of ze daar voor geleerd hebben maar het loopt dan
als een tierelier. Familie de Bueger heeft dan de supervisie, die zich vooral bezig houdt met de inkoop,
verkoop en bevoorrading van de kantine.
Op de baan zelf moest vaak hard gewerkt worden, want het was een winter met veel sneeuw en daar
zaten we niet op te wachten. Veel gepensioneerden hebben we niet, de meesten werken en wie veegt
de baan dan overdag? Dick en Martin deden wat ze moesten doen en zorgden dat er geschaatst kon
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worden. Het advies van deze heren was om een extra veeg/borstelmachine aan te schaffen. En die
werd na kort beraad aangeschaft, waardoor de baan met twee machines binnen een half uur geveegd
was. Nu moet u niet denken dat iedereen die baan binnen een half uur kan vegen, nee, laat dat maar
aan deze vaklui over.
Rene Segers is een uitzondering, want deze multifunctionele man kun je overal voor inzetten. Als er
geen vegers zijn onderneemt hij actie en zorgt en regelt dat de baan alsnog geveegd wordt. Ook
houdt hij de kantine in de gaten en is hij meestal een van de eersten die op de baan aanwezig is. En
als je hem niet remt gaat hij ook nog achter het loket zitten. Tevens verkoopt hij tweedehands
schaatsen en adviseert de mensen wat de juiste schaats is voor de juiste persoon. Bij afwezigheid van
Jelle neemt hij deze taak ook nog even voor zijn rekening. De geluidskast moet ook nog even
aangepast worden en is dat ook weer gedaan. Wat hij dan niet bij zich heeft is z’n ordner, die op de
vergadering niet mag ontbreken, daar zit al het denkwerk in.
Jelle afwezig? Dat kan niet, nee deze man is niet weg te denken bij onze club. Een week vrij had hij
genomen om de scholen te ontvangen en de schoolwedstrijden te organiseren. ’s Avonds nog even
naar de Jaap Edenbaan en na het jureren terug naar Hard Gaat ie, waar altijd wat te doen is. Baan
vegen, schaatsen verkopen, desnoods banden van houten schaatsen repareren, een kop chocolade
snel naar binnen werken. De kantinedames hebben voor Jelle altijd een kop snert over, verwend wordt
hij zeker en dat verdient hij ook.
Op een gegeven moment is
het ijs zo dik dat MANUS
van stal gehaald kan
worden, nadat Rinus hem
nog even heeft nagekeken.
Pruttelend komt de oude
VW met horten en stoten op
gang. En als ie de gang
heeft, is het vegen van de
baan
een makkie. Onze
MANUS heeft deze winter
niet over belangstelling te
klagen
gehad.
Deze
volkswagen met daarop een
schuiver gemonteerd is
Zoeklaatje: wie is Piet, wie is Manus?
gefabriceerd in de zestiger
jaren, is dus al 50 jaar oud.
Piet Mager heeft de VW toentertijd voor een paar honderd gulden voor de vereniging aangeschaft en
heeft hem omgebouwd tot sneeuwschuiver. Wim van Acker heeft de schuiver gemaakt en dat
allemaal voor niets. Zelf heeft Piet het geheel geconstrueerd en gemonteerd. Een oerdegelijk
apparaat dat nog steeds optimaal functioneert. Zelfs de importeur PON van Volkswagen was
nieuwsgierig hoe de VW er nog uitzag. Op een zaterdagmorgen is voor het bedrijfsblad van PON een
foto gemaakt. Piet mocht als ontwerper van deze veegmachine niet op de foto ontbreken, gelukkig
dat hij nog even tijd kon vrij maken. Ook had de Noord Hollandse krant belangstelling voor deze
machine en heeft ook een foto afgedrukt met een artikel over MANUS.
Onze overijverige voorzitter, die de zaken goed in de gaten houdt, controle over alles heeft en zelfs
nog tijd vindt tussen alle bedrijvigheid z’n marathonwedstrijden te rijden, had het idee om een
marathonwedstrijd op onze eigen baan te houden. Voor dit evenement waren voor- en tegenstanders
Omdat door de sneeuwranden de baan smaller is geworden zou het nemen van de bochten met hoge
snelheid problemen kunnen opleveren. Toch werd een proefmarathon gepland en verreden, waarna
de balans opgemaakt kon worden. De meesten hadden moeite met de te smalle baan, waardoor de
bochten moeilijk te nemen waren. Slechts een klein aantal rijders vloog door de bochten en vonden
het sensationeel. Of we dit nog een keer gaan doen blijft voorlopig een vraagteken.
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We kunnen deze winter afsluiten en terugblikken op een mooi schaatsseizoen voor onze ijsclub.
Vooral dat door de sneeuw schaatsen op het buitenijs nauwelijks mogelijk was kon “Hard Gaat ie” de
schaatsliefhebber op een redelijk te berijden natuurijsbaan trakteren.
Vele vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd om dit natuurschaatsseizoen te laten slagen, waarvoor
natuurlijk hartelijk dank. Zaterdagmiddag 27 maart zijn al die vrijwilligers uitgenodigd om een hapje en
drankje te komen nuttigen en nog even bij te praten. Het was een gezellige bijeenkomst. Hayo
bedankte een ieder die met enthousiasme had meegeholpen. Een goed initiatief om al deze
vrijwilligers aandacht te geven.
Wie zeker een bloemetje en een fles wijn verdiend heeft is Eric van der Meer, de zoon van wijlen Piet
van der Meer. Eric is een hele tijd bezig geweest een degelijk hek te maken, voorzien van verlichting
en de naam van “Hard Gaat ie” uit plaatmateriaal gesneden, gemonteerd op het hek. Tevens zijn 2
schaatsen met schoen in het hek verwerkt. Eigenlijk vonden we als bestuur dat het wel wat
eenvoudiger kon, maar Eric is perfectionist en wilde er iets speciaals van maken. Het hekwerk mag
bekeken worden en we zijn er erg blij mee. Alleen zal de schilder het hek nog in de juiste clubkleuren
moeten schilderen. Rene Segers zal dit varkentje ook wel even wassen.
Zo ziet u dat er heel wat gebeurt in zo’n winter en dat er veel gedaan moet worden. En als er mensen
zijn, die ook wat willen doen, zoals contributie lopen, het hek schilderen, in het voorjaar onkruid
verwijderen, helpen in de kantine zowel in de zomer als in de winter, meehelpen met terreinonderhoud
en andere voorkomende werkzaamheden: schroom niet om naar een van de bestuursleden te gaan
om uw hulp aan te bieden.
Bertus de Vries

De poster hieronder hangt al heel lang in het
clubgebouw van Hard Gaat Ie. Heeft iemand in
de tijd dat Gerard Kemkers nog actief
schaatser was al kunnen voorzien wat er in
Vancouver tijdens de 10 km zou gebeuren?

En als je onderstaande foto in zwart-wit bekijkt,
zou je toch zweren dat het een oude prent van
60 jaar geleden is?
Toch is dat niet zo. Het is een sfeerplaatje van
de afgelopen winter, en geeft tegelijkertijd de
behoefte aan van een ijsclub in ons dorp.

Drukte op onze ijsbaan op 3 januari 2010
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Schoolwedstrijden
13 januari waren er de schoolwedstrijden voor alle deelnemers uit Landsmeer voor het
Kampioenschap van Landsmeer. Ik moest voor mijn school (CIOS in Haarlem) oriëntatie stage-uren
lopen bij mijn eigen sportvereniging. Dit was dus een mooi evenement waarbij ik kon helpen met de
organisatie en alle andere zaken. Dit niet alleen omdat dit moest van mijn school, maar ook omdat ik
een evenement organiseren enorm leuk vind. En hiermee ook "mijn" club een handje kan helpen.
Er waren 12 vrijwilligers voor deze wedstrijd opgetrommeld en organisatorisch liep het goed, met een
prijsuitreiking meteen na elke categorie, waardoor het wachten kon worden bekort. Er werd 2x een
afstand,van 40 m (jongsten) tot 100m (12/13jarigen) gereden. De snelste tijd per gereden afstand was
doorslaggevend. De vier snelsten gingen over naar de finale en daar was een rit beslissend 1 tegen 2
en 3 tegen 4 gebaseerd op de tijden uit de eerste omloop. Zo kon de 2e in een rechtstreeks duel nog
1e worden en de 4e nog 3e.
Ik heb echt enorm genoten van de gehele dag. De hele dag zag ik 130 lachende en sportieve kinderen
om me heen lopen, de meesten zelfs met rooie wangen omdat zij zo enorm hun best hadden gedaan
met de wedstrijden. Waardoor ik dus 'n steeds breeedere lach op mijn gezicht kreeg. Juichende
papa's, mama's, opa's & oma's die super trots hun (klein)kinderen aanmoedigen langs de
wedstrijdbaan.
Wel moet ik toegeven dat ik na zo'n dag buiten en druk in de weer te zijn geweest ‘s avonds extra
genoten heb van mijn bakje thee thuis op de bank. Maar dat was het zeker waard !!
Ook was er een goeie voorbereiding en een enorme groep vrijwilligers, waardoor de gehele dag goed
verlopen is. Zonder al deze vrijwilligers was deze ONTZETTEND leuke (en leerzame) dag nooit zo
goed verlopen! Op naar (hopelijk) volgend jaar!!
Milou de Bueger

Totaaluitslag schoolwedstrijden
Meisjes 5/6/7 jaar
1.
2.
3.
4.

Pien vd Vosse
Maud Rijkbeek
Zorra Surig
Britt Brouwer

7.32 (finaletijd)
7.55 (finaletijd)
7.87 (finaletijd)
8.37 (finaletijd)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eva Caris
Mariska Langhout
Anouk Wals
Rubin Quist
Emy Dekker
Laura Stroo

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pit Coesel
Seb Verhoef
Maarten Eijking
Koen vd Sloot
Mees Halsema
Joey Wijnberg
Miro Poletti
David Kooy
Ruurd Verkoren
Tobias Kooy
Marinus de Miranda

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lyvia Draaisma
Donna Perez
Marin Brunnik
Renske Draaisma
Robin Engelbracht
Djoek Haak

Jongens 5/6/7 jaar
1.
2.
3.
4.

Olivier Tock
Milan Opheij
Seb Wals
Mick Rolvink
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jesse Eering
Joey Muijs
Noek Coesel
Dylan v Os
Jessie Middelman
Daniel de Jong
Koen Keyer
Bram Snoep
Jelle Bonnekamp
Sacha
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Meisjes 8/9 jaar
1.
2.
3.
4.

Pam Hermelink
Hazel v. Berkel
Emma Kant
Bibi ter Loo

8.51 (finaletijd)
9.55 (finaletijd)
9.05 (finaletijd)
9.47 (finaletijd)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Melissa Visser
Pien de Vries
Luna Rosa
Lotte Vlek
Isabel Blankenzee
Nikkie Appel
Julia Donkersloot

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Taree Brunt
Romy Wijnberg
Dewi Blei
Zoe Schimmel
Hanna v Lieshout
Annika v Veen

Jongens 8/9 jaar
1.
2.
3.
4.

Mathijs vd Linden
Stefan Baars
Freek Drost
Joram Vahl

8.13 (finaletijd)
9.44 (finaletijd)
9.47 (finaletijd)
9.54 (finaletijd)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Thomas Heyermans
Mats vd Spek
Mitchel Baars
Max vd Veer
Sjoerd Nicolai
Rik Brouwer
Lars de Letter
Rijk de Haan
Luuk Drost
Josep Kool
Jeroen Tot

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dolf Veltman
Mika Eering
Daniel Bosschieter
Tom Bon
Yme Meruma
Niels Bierman
Daan de Goede
Jesse Hessels
Bram v Gelder
Hidde Draaisma

5.
6.
7.
8.
9.

Daantje Samwel
Tesse Hermelink
Eva Meeuwsen
Zoe Paardekoper
Anne Kaal

10.
11.
12.
13.

Julia Bakker
Annemijn
Isis Meruma
Britt v Uden

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Job Vahl
Moos Meeuwsen
Stan Helsloot
Max v Galen
Wessel Rieuwerts
Aron Opheij
Ales Kool
Alex Vermeulen

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tim v Poelwijk
Mark Verkerk
Jesper de Miranda
Willem Mulder
Timo Banning
Max Brouwer
Storm Verweij
Mees vd Leeuw

Meisjes 10/11 jaar
1.
2.
3.
4.

Didi Wals
Sophie Eijking
Romee Nicolai
Fien v Berkel

10.71 (finaletijd)
10.97 (finaletijd)
11.09 (finaletijd)
11.12 (finaletijd)

Jongens 10/11 jaar
1.
2.
3.
4.

Max Kant
Mark v Dijk
Tim Wals
Rinus Drost

9.44 (finaletijd)
9.88 (finaletijd)
10.82 (finaletijd)
11.03 (finaletijd)

Jongens 12/13 jaar
1. Tom Kant

11.57

Bob Hogerop
Een berichtje in de krant: Het oud
strijderslegioen heft zichzelf op. Na 52
jaar besluit de voorzitter van deze
rechts conservatieve club, de heer
Prosper Ego (wat een naam!) met de club
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te stoppen, omdat het aantal leden sterk
was gedaald. De koude oorlog is al weer
een poosje voorbij en het terrorisme
heeft de plaats ingenomen van het rode
gevaar.
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Het kan verkeren, in mijn jeugd was je

tijdschriften

voor Amerika en tegen de Sovjet Unie,

vliegtuigen, tanks en oorlogsschepen. Bij

of

was

al dat leeswerk zat ook het Handboek

uitgesloten. De Hongaarse opstand van

van de Soldaat. “Dienstgeheim” stond er

eind 1956 lag ons nog vers in het

op elke bladzijde en je had de indruk

geheugen! Mijn moeder wees ons

dat je iets las wat eigenlijk niet was

andersom,

er

tussen

in

de

mee

met

foto`s

van

kaart van Europa: Nederland als een

toegestaan!

klein vlekje aan de Noordzee en rechts

soldaat

het enorme gebied wat de toenmalige

kernexplosies,het leggen van valstrikken

Sovjet Unie uitbeeldde. “En nog hebben

(een dunne draad over een weg en als je

ze niet genoeg, als ze echt kwaad willen

die

staan de Russen binnenkort in de

afgelopen met je!), geweren en pistolen,

achtertuin!”

munitie, handgranaten etc. Maar het

We hebben altijd geleefd met de

belangrijkste wapen van de toenmalige

dreiging van het communisme en het was

Nederlandse soldaat was toch wel een

maar goed dat Nederland deel uitmaakte

doodgewone schep! Zo’n model met een

van de Navo, al was het maar om het

opklapbaar blad. Laat nu de Russen maar

gevaar uit het oosten de kop in te

komen!

drukken.

Een soldaat stond aan allerlei gevaren

De Nederlandse krijgsmacht maakte

bloot, zo bleek uit de teksten in het

deel uit van het Noord Atlantische blok

bewuste handboek, maar een van de

en ik weet nog goed dat hele collones

grootste gevaren voor de soldaat lag

legervoertuigen met militairen gingen

ergens anders, nl. het bezoek aan een

oefenen in La Courtine, omdat daar nu

prostituee of publieke vrouw!

eenmaal meer ruimte is dan op de

Enge ziekten als syfilis en gonorroe

Veluwe. La Courtine ligt ten westen van

bedreigden de gezondheid van elke

Clermont Ferrand, dus niet naast de

militair die een prostituee bezocht en

deur.

de legerleiding kan zieke soldaten nu

Later

werd

het

oefengebied

Er stond in hoe je je als

moest

doorbrak:

beschermen

“boem”

en

het

tegen

was

Seedorf in West Duitsland, omdat de

eenmaal niet gebruiken.

toenmalige Franse president De Gaulle

Het opmerkelijkste was de afbeelding

de Navo de rug toe keerde en Nederland

van een prostituee in het handboek van

een ander oefengebied nodig had.

de

Mijn broer moest eind jaren 50 ook

afgebeeld met een wulpse blik, in haar

onder dienst en als jochie van 10 jaar

hand een

was ik uitermate benieuwd wat hij

daarin een brandende sigaret, géén sexy

allemaal te vertellen had toen hij voor

kleding of lingerie, maar een boeren

het eerst thuiskam voor verlof. Hij was

zakdoek op haar hoofd, u weet wel,

bij

de

luchtmacht
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Marco Pantani droeg als een van de

ik ben nu eenmaal linkshandig. Ik stond

eerste renners zo’n hoofddoek.

boven aan de trap en de lege koffie

Toch jammer dat ik de lezers niet meer

mokken sloegen rinkelend aan scherven

zo’n afbeelding kan tonen, maar wellicht

de treden af. Dat geluid van aan stukken

hebben oudere leden nog wel

brekende kopjes vergeet ik nooit! Als

het

handboek in hun bezit.

door de bliksem getroffen vloog de

Bob Hogerop heeft nooit de vaderlandse

Indische man (wat hebben onze Indische

wapenrok gedragen, ik was er simpelweg

landgenoten toch altijd met het leger!)

niet geschikt voor! Wel heb ik een

op me af en schreeuwde met de bekende

oproep gehad om me te melden in de

Indische tongval: “Ik ken jullie soort, jij

kazernestraat te Amsterdam.

We

wordt toch wel goedgekeurd, reken daar

leefden in de Flower Powertijd en ik had

maar op!” Ik heb de man nooit meer

toen wel iets anders aan m’n hoofd dan

gezien, want aan het einde van de dag

me in een militair avontuur te storten.

kreeg ik een briefje mee met de

Ik besloot om op die bewuste dag overal

mededeling:

ruim de tijd voor te nemen. Toen we na

Getekend: kolonel H. G. Toelaer.

het

een

Triomfantelijk arriveerde ik met het

legerwagen van het Weesperplein naar

verlossende briefje bij m’n ouderlijk

de kazerne vervoerd werden, heb ik me

huis,

zo traag aangekleed, dat de truck apart

gaskachel bezig was. Maar in plaats om

voor

terugkeren!

me te complimenteren over de in mijn

Het werd een lange dag daar aan de

ogen geslaagde actie, sprak hij me

Sarphatistraat, maar één ding kan ik me

vermanend toe. “Wees er maar trots op,

nog goed voor de geest halen.

je had een opleiding kunnen krijgen die

Toen

röntgenonderzoek

mij

ik

met

moest

eindelijk

buurman

met

de

klinkt als een klok en bovendien kun je

kazerne

nooit een rijksbetrekking meer krijgen,

arriveerde kregen we op de eerste

heb je nu je zin?” Mijn buurman heeft

verdieping koffie en broodjes. Toen dit

meegedaan aan de politionele acties in

alles genuttigd was riep een in een

het

blauwe

vandaar zijn verontwaardiging.

ook

overall

bij

m’n

mijn

ongeschikt!

privé

legertruck)

(in

waar

Voorgoed

de

gestoken

Indische

voormalige

Nederlands-Indië,

medewerker mij en vroeg: “Hé jij daar,

Wat een domper, maar daar was ik snel

zou je dit voor mij naar beneden willen

overheen en wat die rijksbetrekking

brengen”? Hij wees op een plastic

betreft: Zo’n 28 jaar ben ik gemeente-

emmer gevuld met lege koffie kopjes.

ambtenaar geweest in Amsterdam dus

Klaarblijkelijk

dat viel ook mee.

loerde

hij

op

me.

Uiteraard was ik daartoe bereid en

Dat geschrijf over het leger komt

pakte de emmer met een brede zwaai

vanwege het feit dat onze regering is

van m’n rechter in mijn linkerhand, want

gevallen over de kwestie Uruzgan. U
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weet

wel,

waar

onze

krijgsmacht

prestatie van Mark Tuitert op de 1500

verricht.

meter daar in Vancouver. “Nooit ga ik

Een belangrijk nieuwsfeit zou je zeggen,

meer naar het schaatsgala” zei een

ware het niet dat Nederland wel iets

verbeten Mark Tuitert.

belangrijker aan het hoofd had dan voor

Gelijk heeft ie, dat schaatsgala,met de

het

in smoking en lang gestoken deelnemers

opbouwwerkzaamheden

zoveelste keer gevallen kabinet

Balkenende.

stoort

U raadt het al: de misser van Sven

apenpakkies en soepjurken, omdat zoiets

Kramer op de Olympische 10000 meter

weer is overgewaaid uit de USA! (and

in Vancouver. Wat een deceptie, half

the winner is…….) Wat een vertoning!

Nederland kon er amper van slapen!

O.k. voldoende gal gespuwd, ook op de

“Het wisselen van baan is hetzelfde als

winter, die na 17 december door de

ademhalen!”

oreerde Bart Veldkamp

sneeuw voor de echte liefhebber zo

tegen Ria Visser en Mart Smeets. Hoe

goed als bedorven was en veel te lang

dan ook, Sven Kramer pakte alleen goud

duurde.

op de 5000, en de ploegenachtervolging

doorgebroken. Ik heb een prachtige

voldeed

de

finale van Milaan-San Remo kunnen

hooggespannen verwachtingen. Eigenlijk

aanschouwen en ik hoop dat er nog een

zijn de Spelen voor Sven een beetje

paar bijkomen.

tegengevallen.

Een prettige zomer toegewenst!

ook

niet

helemaal

aan

mij

in

Het

hoge

mate.

voorjaar

is

Al

die

gelukkig

Wat ik persoonlijk vind tegenvallen is de

Bob

in mijn ogen geringe aandacht voor de

HGI in Hoorn 16 januari 2010
Teamstrijd
Er werd gestreden in ploegen van 4 personen. Elke ploeg bestond uit een A, B, C en D rijder. De
beste wedstrijdrijders waren ingedeeld als A-rijder. De recreanten als D-rijder. Er werd gestreden over
een toernooi van 4 verschillende (groeps)wedstrijden met als inzet de inmiddels felbegeerde “Jelle
Attema Bokaal”. Een bijzondere prijs voor bijzondere mensen of prestaties. Hieronder volgt een
verslag van achtereenvolgens de Engelse mijl, ploegenachtervolging, teamspint en afvalmarathon.
Er is door de organisatie getracht om de ploegen ongeveer even sterk te maken zodat we een
spannende strijd zouden krijgen. Achteraf bleken er toch personen, geheel onverwachts, uit te blinken
in bepaalde onderdelen, zodat de strijd een duidelijk afgetekende winnaar kreeg. De strijd om de
plekken 2 en 3 waren echter ongemeen spannend. De volgende ploegen deden mee:
Ploeg 1
Swen Faber
Roel Mouris (AB)
Ron Fontijn
Tineke Wagenaar (AB)
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Felix Wagenaar (AB)
Joop Wagenaar (AB)
Daphne Faber
Gert Knegt
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Gijs Roos
Casper van Bodegraven (AB)
Mart Hartman
Joyce Faber
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Ploeg 4
Ivo Ruijter
Martijn Goedhart
Ria Krop
Nico Rutten

Ploeg 5
Martin de Vries
Joost Mouris (AB)
Rosa Vermeulen
Jos Goedhart

Ploeg 6
Tim Roos
Berend Blokzijl
Bart Goede
Merel Wals

Ploeg 7
Imme Kampen
René Koning
Jeffrey Pommerel
Daan Hermelink

Ploeg 8
Jan Paul Drost
Joost Boterman (AB)
Sybille Mulder
Michel Meeuwessen

Ploeg 9
Marco Roos
René Segers
Anky Faber
Jan Daatselaar

Ploeg 10
Rinus Overheul
Frans vd Bout
Lisa Roos
Frans Faber

Ploeg 11
Rob Tindal
Levi Tindal
Michelle Tindal
Freek de Miranda

Ploeg 12
Richard Hess (AB)
Peter Luiten
Bob de Dood
Douwe Daatselaar

Engelse Mijl
1600 meter rechtsom, oftewel 4 rondjes de verkeerde kant op.
Uit elke ploeg kwam er één willekeurige rijder aan de start op originele houten schaatsen. Indien er
binnen de ploeg geen houten schaatsen voorhanden waren, mocht de D-rijder starten op gewone
schaatsen.
Dat deze wedstrijd wel degelijk serieus genomen werd en niet als lolletje werd afgedaan bleek wel aan
de start. Ruimschoots voor het fluitsignaal van starter Attema (een startpistool zou te gevaarlijk zijn
met het oog op brandgevaar) konden een aantal rijders hun houtjes niet meer in toom houden en
waren reeds aan hun eerste bocht begonnen. Er waren echter meer houtjes nodig om met Attema de
kachel aan te maken, al moest hij zijn lichaam voor het ontketende pelotonnetje werpen om dit weer
tot staan te dwingen. Na een fikse uitbrander aan diverse, licht ontvlambare, rijders kon er alsnog
worden gestart. Levi Tindal verbaasde vriend en vijand door er als de brandweer vandoor te gaan.
Enerzijds logisch omdat hij vorig seizoen nog op houtjes reed, anderzijds verdacht, omdat er dit
seizoen meer 15 jarige knapen in opspraak zijn geraakt. Temeer ook, omdat andere aankomende
talenten als Felix en Gijs, er geen houtje van bakten. Levi was echter alleen door Swen in het vizier te
houden, maar ook niet meer dan dat. Halverwege de race kwamen echte knoesten als Jeffrey en
Rinus naar voren rijden in het gevecht om de 3e stek. Jeffrey reed het vuur uit zijn sloffen, wat je beter
niet kan doen als er houtjes onder zitten. Hij eindigde dan ook in de kussens. Rinus ging als 3e de
laatste bocht in maar zijn snelheid lag te hoog voor hout waardoor hij krakend ten onder ging en de 3e
plek naar Jan Paul ging. Zeer opvallend was de 7e plek van Jos te noemen. Hij was hiervoor wel vaker
7e geworden maar nog nooit met meer dan 7 deelnemers. Het rechtsom rijden bleek Jos op het lijf
geschreven te zijn. Nu maar wachten op de Engelse mijl op de Olympische spelen.
1e
2e
e
3
4e
e
5
6e
e
7
8e
e
9
10e
e
11
12e

Ploeg 11
Ploeg 1
Ploeg 8
Ploeg 10
Ploeg 6
Ploeg 4
Ploeg 5
Ploeg 7
Ploeg 3
Ploeg 12
Ploeg 2
Ploeg 9

(Levi Tindal)
(Swen Faber)
(Jan Paul Drost)
(Rinus Overheul)
(Berend Blokzijl)
(Ivo Ruiter)
(Jos Goedhart)
(Jeffrey Pommerel)
(Gijs Roos)
(Peter Luiten)
(Felix Wagenaar)
(Rene Segers)

12 punten
11 punten
10 punten
9 punten
8 punten
7 punten
6 punten
5 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt

De ploegenachtervolging
Twee ploegen startten ieder aan een eigen zijde van de baan en probeerden elkaar binnen 5 ronden
in te halen. De D-rijder reed de 1e ronde kop en mocht dan lossen, de C-rijder de 2e ronde, de B-rijder
de 3e ronde en de A-rijder reed de volledige 5 ronden. De eindtijd telde voor het klassement:
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1
e
2
e
3
e
4
e
5
e
6
e
7
e
8
e
9
e
10
e
11
e
12

Ploeg 11
Ploeg 12
Ploeg 3
Ploeg 6
Ploeg 2
Ploeg 7
Ploeg 4
Ploeg 10
Ploeg 1
Ploeg 8
Ploeg 9
Ploeg 5

2.58,43
2.59,80
3.00,07
3.00,18
3.04,35
3.05,53
3.07,45
3.09,22
3.10,76
3.11,81
3.11,83
3.15,54

12 pnt
11 pnt
10 pnt
9 pnt
8 pnt
7 pnt
6 pnt
5 pnt
4 pnt
3 pnt
2 pnt
1 pnt

De Teamsprint
4x100 meter sprint in estafettevorm heen en weer op het rechte eind. Er werd 2 keer gereden. De
beste tijd telde voor het klassement. Zeer bijzonder was de sprint van ploeg 3; zij bleven als enige
ploeg beide keren onder de 50 seconden. Casper hadden we vooraf niet als sprinter getipt, van Gijs
weten we dat hij het eigenlijk van de lange afstanden moet hebben. Dat deze ploeg zo bijzonder
presteerde moet dus vooral aan de sprintkwaliteiten van de “jonkies” Mart en Joyce gelegen hebben.
1e
e
2
3e
e
4
5e
e
6
7e
e
8
9e
e
10
11e
e
12

Ploeg 3
Ploeg 11
Ploeg 12
Ploeg 2
Ploeg 6
Ploeg 10
Ploeg 1
Ploeg 8
Ploeg 7
Ploeg 4
Ploeg 9
Ploeg 5

49,74
52,15
52,04
53,22
52,89
53,52
54,28
56,60
55,44
56,17
56,19
55,81

49,66
51,22
52,28
52,38
52,82
53,46
55,59
54,71
54,81
54,96
55,43
57,00

12 pnt
11 pnt
10 pnt
9 pnt
8 pnt
7 pnt
6 pnt
5 pnt
4 pnt
3 pnt
2 pnt
1 pnt

De Afvalmarathon
Alle rijders van alle ploegen startten gelijktijdig. De D-rijders voorop met rode armbanden, hierachter
de C-rijders met witte armbanden daar weer achter de B-rijders met blauwe armbanden. Achteraan de
A-rijders met gele armbanden. Rijders van verschillende categorieën mochten elkaar niet inhalen. De
D-rijders reden een marathon over 5 ronden, de C-rijders 10, de B-rijders 20 en de A-rijders 30. De
eerste 5 van elke categorie kregen punten.
De strijd brandde vanaf de eerste ronde los, geen van de rijders had zin in een massasprint en het
peloton sloeg dan ook behoorlijk uit elkaar. Hierdoor kregen we de vreemde situatie dat het complete
A-peloton uiteindelijk 3 keer op een ronde achterstand gereden werd. Niettemin behield de jury,
bestaande uit Maartje en Jelle Kampen, Jan Tabak, Mirjam Meeuwessen en Frank Peter Wals, het
hoofd koel en kwamen zij tot een rechtvaardige uitslag:
D-rijders 5 ronden
e

1
e
2
e
3
e
4
e
5

Ploeg 11
Ploeg 7
Ploeg 9
Ploeg 12
Ploeg 6

(Freek de Miranda)
(Daan Hermelink)
(Jan Daatselaar)
(Douwe Daatselaar)
(Merel Wals)

5 pnt
4 pnt
3 pnt
2 pnt
1 pnt

(Daphne Faber)
(Lisa Roos)
(Jeffrey Pommerel)
(Anky Faber)
(Sybille Mulder)

5 pnt
4 pnt
3 pnt
2 pnt
1 pnt

(Levi Tindal)
(Martijn Goedhart)
(Joost Mouris)
(Joost Boterman)
(Peter Luiten)

5 pnt
4 pnt
3 pnt
2 pnt
1 pnt

C-rijders 10 ronden
e

1
e
2
e
3
e
4
e
5

Ploeg 2
Ploeg 10
Ploeg 7
Ploeg 9
Ploeg 8

B-rijders 20 ronden
e

1
e
2
e
3
e
4
e
5

Ploeg 11
Ploeg 4
Ploeg 5
Ploeg 8
Ploeg 12
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A-rijders 30 ronden
1e
Ploeg 1
e
Ploeg 3
2
3e
Ploeg 12
e
Ploeg 2
4
5e
Ploeg 5

(Swen Faber)
(Gijs Roos)
(Richard Hess)
(Felix Wagenaar)
(Martin de Vries)

5 pnt
4 pnt
3 pnt
2 pnt
1 pnt

Einduitslag
Bij een gelijk aantal punten is in eerste instantie de snelste tijd van de teamsprint doorslaggevend en
in tweede instantie de tijd van de ploegenachtervolging.
1e
2e
e
3
4e
e
5
6e

Ploeg 11
Ploeg 3
Ploeg 12
Ploeg 2
Ploeg 6
Ploeg 1

45 punten
30 punten
30 punten
26 punten
26 punten
26 punten

e

7
8e
e
9
10e
e
11
12e

Ploeg 10
Ploeg 7
Ploeg 8
Ploeg 4
Ploeg 5
Ploeg 9

25 punten
23 punten
21 punten
20 punten
12 punten
10 punten

De eerste plaats was dus met afstand voor Team Tindal met gastrijder Freek de Miranda. Zij konden
aan het einde van de avond naar huis met de metershoge “Jelle Attema Bokaal”. De overige rijders en
het publiek hadden genoten. Vooral het sporten met toppers en recreanten en iedereen daartussenin
maakte deze wedstrijd zeer bijzonder. Ook de sponsor toonde zich tevreden door alle aanwezigen wat
te drinken aan te bieden.
Wat mij betreft is deze avond voor herhaling vatbaar. Voor ideeën en suggesties over aanpassingen
en/of andere onderdelen staan we altijd open.
Jan Paul Drost

Terugblik op 15 dagen natuurijs bij Hard Gaat Ie
Evenals de vorige winter kon ook nu weer worden geschaatst op de natuurijsbaan van Hard Gaat Ie
aan het Zuideinde. Jammer voor de ijskwaliteit dat deze winter gepaard ging met veel sneeuwval,
bovendien gaf het de baanverzorgers veel werk dat enigszins verlicht kon worden door de aanschaf
van een derde motorische sneeuwschuiver.
Op zaterdag 2 januari kon het ijs het jeugdschaatsen maar net aan, maar op zondag 3 januari werd
om 11.00 uur de baan opengesteld. Dit was een topdag, mooi weer en plm. 50 nieuwe leden.
Vervolgens werd de baan op 4, 5 en 6 januari weer gesloten vanwege dooi en hevige sneeuwval. Dan
op donderdag 7 januari weer open, het was gelukt om de baan gedeeltelijk sneeuwvrij te maken. Het
bleef winteren en tot zaterdag 16 januari kon er volop worden geschaatst. Overdag werd met name
door alle scholen van Landsmeer (beurtelings) van de baan gebruik gemaakt, groepen kinderen
schaatsten op de ijsbaan in plaats van de reguliere gymlessen.
’s Avonds werd de baan goed bezocht door schaatsend publiek en het leverde nog eens zo’n 100
nieuwe leden op. Op 16 januari dooi-inval. Wel kon het jeugdschaatsuur nog net plaatsvinden, dat
scheelde een rit naar de Jaap Edenbaan. Het werd een tijdje kwakkelweer, maar op dinsdag 26 en
woensdag 27 januari en zondag 14 en maandag 15 februari konden de poorten nogmaals worden
geopend. De belangstelling viel echter tegen, bovendien werd er in het Ilperveld en op de Gouwzee
geschaatst. Het uitzetten van onze Waterland West tocht bleef uit vanwege de slechte / zwakke
plekken (bruggen) in de route en ook onbetrouwbaar(sneeuw)ijs, helaas…
De bezetting in de kantine draaide volop, onder leiding van de familie De Bueger, er was geen nee te
koop: alle soorten frisdrank; snert; broodjes kaas / warme worst en tosti’s. Aan het loket deden met
name Jan Tabak; Bertus en Jan de Vries weer goede zaken. De baanvegers, zowel de machinisten
van de schuivers en de Manus, als de mensen achter de handschuivers hebben een pluim verdiend.
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Elke avond, met of zonder sneeuwval, werd de baan geschoond, waardoor de ijsvloer dagen lang in
een goede conditie bleef. Allen die zich tijdens deze periode hebben ingezet veel dank daarvoor!
Jelle Attema

Persoonlijke terugblik op Vancouver 2010
Eindelijk was het dan zover, de spelen konden beginnen niet alleen voor Annette natuurlijk maar ook
voor ons als ouders en verdere familie. Allemaal richting Vancouver, ook de buurtjes Joop en Diana
Dekker met familie gingen mee die kant op. De slaapplaatsen waren geregeld bij Margot Grant een
oud “Ilpendamse” die thans in Vancouver woonde met dochters Melissa en Kirstin, de laatste een
schoolvriendin van Annette uit Ilpendam, dus best wel een beetje bekend terrein en makkelijk
communiceren natuurlijk. Het was een prachtige plek om te verblijven, “the Sunshine Coast van
Vancouver“ wordt het genoemd en met recht (een aanrader!!!), want het waren de Olympische
winterspelen, maar niet qua temperatuur.
Helaas was de plek prachtig, maar was het elke dag naar de Olympic Oval een ware (prachtige maar
verre) reis in tijd. Start ‘s morgens per auto (10 min.) naar de ferrie die ons van Langdale bracht naar
Horse Shoe Bay. Daar stond(en) de expresbus(sen) klaar van Trans Link die ons over deels snelweg
in 40 minuten bracht naar het downtown (centrum) van Vancouver. Slim aangepakt stroomde het
verkeer goed door daar er diverse zijstraten waren afgesloten en loopgebied waren gedurende de
spelen, nodig ook want het was veelal zeer druk op de trottoirs en ook parkeren op die straten was
gedurende de Olympics uit den boze. In downtown Vancouver aangekomen moesten wij het jaar
ervoor (tijdens het WK afstanden) dan met de bus naar Richmond waar de Oval staat, toen een tocht
van meestal meer dan één uur. Nu konden we de grond in en met de skytrain naar Richmond, en dat
was pakweg nu in 20 minuten gebeurd. Helaas was daarna een wandeling van 20 minuten naar de
Oval of 10 minuten naar het Holland Heineken Huis een afsluitend laatste onderdeel van onze reis.
Toch had het ook een keerzijde, vervelen deden we ons echt niet en vooral op de pont en in de bus
hadden we het druk met gesprekken met allervriendelijkste Canadezen. Bent u hier voor de spelen?
Waar komt u vandaan? Mijn ouders komen uit Nederland, mijn grootouders zijn Nederlanders, ik heb
nog familie in Drenthe, ik heb nog familie in etc. etc. Ja, je voelde je bijna thuis daar over de plas.
Het Holland Heineken Huis is natuurlijk een “must” geworden bij elke Olympische spelen en ook hier
ontbrak hij niet. Persoonlijk vond ik de inrichting van het HHH in Turijn gezelliger met het
“krabbelbaantje” in het midden en tafels en stoeltjes er omheen. Hier waren we “veroordeeld” tot de
tribune, meestal vol, of een plek dus op juist de grond. De 5000 m hebben we daar beleefd en de
overwinning van Sven was natuurlijk een geweldig feest, helaas begrijpt u met onze reistijd dat wij
uiterlijk 21.15 weg moesten uit het HHH om 22.00 uur “downtown” te zijn waar de bus ons dan bijtijds
bracht voor de laatste speciaal tijdens de olympics varende ferrie. Volgens mij voorzag hij duidelijk in
een behoefte want het was er altijd zeer druk. De oude ferrie die hiervoor gebruikt werd deed er echter
geen 40 minuten maar ruim 65 minuten over. Dat mag de pret echter niet drukken.
Twee dagen hebben we gerelaxt op het schiereiland zelf waarvan één dag gewandeld door de
prachtige natuur boven op de berg waar we een prachtig uitzicht hadden over de kustlijn en
Vancouver Island prachtig konden zien liggen. Gepland waren we net bijtijds terug om de ontknoping
op de 3000 meter dames op de TV te kunnen volgen en één dag (week later) met auto langs een
aantal schitterende baaien en een stad welke grotendeels wordt bewoond door de oorspronkelijke
bewoners. Ook toen bijtijds terug om achter de buis de verrichtingen te volgen.
De Olympic Oval is (nee ik moet zeggen was) een prachtige baan, prachtig plafond binnen en een
prachtig gebouw aan de buitenzijde. De ijsvloer was helaas wat minder en daar draait het natuurlijk
om. De ijsmakers van Calgary zijn natuurlijk niet de eerste de besten maar uiteindelijk moest er toch
een “good old Zamboni“ aan te pas komen (overgevlogen uit Calgary) om na de 500 heren vanaf dat
moment voor een goede ijsvloer te zorgen. De dagen erna zag je ook het verschil waar de “Zamboni”
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het ijs overging en waar de “Olympia” had gereden. Gelukkig lieten ze de Zamboni rijden op het deel
waar de rijders het meest hun schaatsen neerzetten of zou dat bewust zo zijn gedaan??
Het drama van de 500 meter heren staat iedere schaatsliefhebber tenslotte nog in het geheugen
gegrift. Je zult maar 4 jaar lang alles doen en alles op zijzetten om hier goed te willen presteren en
dan zorgen de dweilmachines voor een vloer waar je echt niet met dergelijke snelheden overheen
moet gaan.
Ja en dan de 500 meter dames, ook dat werd voor ons maar vooral voor Annette een persoonlijke
teleurstelling, ik kan er kort over zijn, hij was voor ons (en niet voor ons alleen heb ik begrepen) snel
afgelopen, pakweg 10,70 seconden, terwijl de opening en haar zinnen op deze afstand zo positief
waren. Het hele jaar meedraaien in de top. Ze had ook gezegd, ik moet alles geven en risico’s nemen,
want anders kom je niet op het podium. Na het opmaken van de eerste omloop mocht je echter
constateren dat er een aantal dames minder reden dan je mocht verwachten (Wang, Wolf), maar goed
toen was het leed al geschied. Sang-wha Lee had een geweldige dag en ook Wolf werd daar het
haasje van (geen goud!!), ja dat is sprinten, zullen we maar zeggen. Gelukkig is moeder Ans dan altijd
aanwezig om het met Annette “er even over te hebben” en haar moed en vertrouwen in te spreken
richting de volgende race. Daarnaast is Annette gelukkig een harde voor haarzelf en kan zij echt goed
de knop omzetten, zeker als ze voelt dat het goed gaat en weet dat het er inzit. De volgende ochtend
even met Annette koffie gedronken bij het Olympische dorp in een van de vele Starbucksen in
Vancouver en daarna op naar de 1000 meter.
De 1000 meter mannen was geheel “under Control”, maar balen was het natuurlijk om de 4e, de 5e en
de 6e plek te moeten innemen voor de mannen van Orie. Vooral Stefan had natuurlijk pech met zijn
gezondheid en zo’n conditieaanslag hoeft uiteindelijk maar 5 % van je conditie te kosten en dan sta je
dus naast het podium.
De 1000 meter vrouwen was natuurlijk een wedstrijd
waarin de spanningen na een aantal races bij ons
door de keel gierden. Laurine haalde op haar manier
geweldig uit en Annette kon daar net onder duiken.
Nesbitt had ook duidelijk haar dag niet of echt veel
zenuwen, want het uiteindelijke verschil van 0,02 is
natuurlijk achteraf gezien jammer maar Annette was
echt en zichtbaar blij met haar uiteindelijke zilveren
(met gouden rand) plak. Ploegmaatje Margot ging ook
voor alles of niets weg in de laatste rit en zagen we op
de laatste kruising “op een hoop gaan” en dat maakte
het voor haar na de 4e plek op de 500 wel erg zuur.
Echter een bronzen en zilveren plak de 2 “control”
meiden waren echt door het dolle heen.
Vervolgens begon er een race naar allerlei uithoeken. Eerst naar het Hilton waar met champagne
werd geproost op de beide dames, vervolgens werden er kaartjes voor de huldiging in BC Plaza
(downtown Vancouver) aangeboden door het NOC dus Anja ging met gezwinde spoed naar het HHH
om deze kaartjes op te halen en daarna met zijn allen in de, overvolle, sky train en uiteindelijk waren
we daar op tijd om te zien hoe diverse sporters voor hun prestaties werden beloond met een van die
prachtige medailles. Ruim 20.000 man in het stadion, Annette en Laurine waren er zichtbaar van
onder de indruk maar ze genoten er met volle teugen van.
Geen tijd verder te verliezen gingen wij met gezwinde spoed met de sky train terug naar het HHH voor
de huldiging aldaar. Annette moest echter nog een plasje afstaan voor de doping, wat weer eens niet
echt lukte. Uiteindelijk waren wij met de familie van Riessen om 9.00 uur in het HHH en mochten
vanwege de haast via de achteringang zo doorlopen, ja privileges als je dochters een medaille
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winnen. Helaas moesten we net als al de supporters wachten tot ruim over 10 voordat Annette aan
alle plichtplegingen voor de doping had voldaan.
Maar toen barstte het feest dan ook goed los. Ja, onvergetelijk hoe enthousiast iedereen is bij al die
huldigingen en men had na het goud van Sven al een paar dagen moeten wachten en dan 2 tegelijk,
ja dat was wat. Uiteraard was de ferrie voor ons deze keer niet te halen, maar daar was al rekening
mee gehouden en Ron Mulder (regelt veel zaken voor Annette) had 2 kamers voor ons en de anderen
geregeld in het Hilton. De volgende dag, nu met een andere stemming weer koffie gedronken bij de
Starbucks en in het zonnetje heeft moeder Ans daar de foto gemaakt zoals die op de omslag staat.
Een prachtig zonnetje bij 12 graden en een dolgelukkige trotse dochter.
De 1500 meter werd uiteraard opnieuw een dolle boel voor de ploeg van “control” met Mark Tuitert in
de hoofdrol.
De 1500 meter dames ging met een 7e plaats voor Annette eigenlijk hartstikke goed, iets sneller met
openen had misschien meer op kunnen leveren, maar aan de andere kant leverde het lage verval in
de ronden ook misschien wel weer winst op. Sneu was het voor Margot dat die (weer) op de 4e plek
eindigde. Balen voor haar dus als je voor de 2e keer er net naast staat. Ireen Wüst had na de minder
verlopen 1000 en 3000 duidelijk zin om wat goed te maken en dat lukte op een prachtige manier.
Ja en maandag de 22e keerden wij weer huiswaarts met ons allen. Een geweldige belevenis rijker. De
winterspelen gingen nog een week door met de langere afstanden en de ploegenachtervolging.
De 10 km werd natuurlijk een verschrikkelijk drama voor onze Sven, zo op gewonnen koers liggen en
dan zo in verwarring worden gebracht. De beslissing moest zo snel genomen worden dat hij niet kon
twijfelen/ Achteraf ja, maar daar heeft hij niets meer aan.
De ploegenachtervolging toonde weer aan dat je dit serieus moet aanpakken en niet als een gelopen
race moet beschouwen. Tenslotte zijn er altijd omstandigheden dat je niet de mensen kan opstellen
die je graag wilt (?), en dus is vooraf trainen in andere formaties niet zo gek. Tenslotte kan het toch
niet zo zijn dat je een wereldrecord rijdt en dan uiteindelijk “maar” derde wordt. Een leerzame ervaring.
Na de thuiskomst was er de ontvangst in Haarlem, waar wij uiteraard bij aanwezig waren. De dag erna
togen wij richting Den Haag alwaar de medaillewinnaars door Beatrix en Willem-Alexander werden
ontvangen. De ouders werden ondertussen onderhouden in het Mauritshuis en kregen een lunch
aangeboden. waarna alle sporters en ouders in de Ridderzaal werden toegesproken door onder
anderen “JP” en Erica Terpstra. Annette vond haar bezoek bij de Koningin (met Willem) heel
ontspannen, ze was goed op de hoogte van al het gebeuren en ze vond haar gewoon “een hartstikke
leuk en gezellig mens”.
Donderdag was, met toestemming van Jac Orie, de huldiging in Ilpendam, een waar feest waardoor
ze wel een indruk heeft gekregen hoe het dorp heeft meegeleefd met “haar spelen”. Albert Jan heeft
Annette de volgende ochtend met gezwinde spoed richting Erfurt gereden. Helaas was de hele week
hectisch waardoor ze licht verkouden uit Vancouver gekomen licht ziek werd en voor de World cup na
de 1e 500 meter dat weekend heeft moeten afzeggen. Weg klassement!
Maar: het was al met al een geweldige tijd met veel indrukwekkende momenten en dat geldt zeker niet
alleen voor Annette, maar zeker ook voor al haar meegereisde familie en supporters. Voor ons
persoonlijk, als Pa en Ma, vonden wij het een voorrecht om dit allemaal mee te hebben mogen maken
dat je dochter aan zo’n geweldig evenement alleen al mag deelnemen, en gelet op de reacties vonden
Anja en Wessel, Albert Jan en Nancy en natuurlijk Thomas dat ook.
Albert Gerritsen
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Annette Gerritsen: van harte gefeliciteerd met Olympisch ZILVER
Annette werd dit seizoen al vroeg Nederlands afstandskampioene op de 500m, 1000m en 1500m. Het
resultaatvervolg hierop was dit seizoen ook heel goed. Zij reed goede uitslagen in de World Cup
wedstrijden. Natuurlijk was de Olympische zilveren medaille op de 1000m in Vancouver het hoogtepunt.
Daar dan weer tegenover die val op de 500m, waarvan ze zich toch heel goed herstelde.
Op 4 maart werd Annette gehuldigd op het Dorpsplein in Ilpendam, waarbij ook afgevaardigden van Hard
Gaat Ie haar feliciteerden met het behaalde resultaat en haar een cadeaubon overhandigden. Tenslotte nog
de finalewedstrijden in Heerenveen op 13 en 14 maart jl. met goede klasseringen op de 500 en 1000m.
Op zaterdag 21 maart werd zij door haar vereniging HCA gehuldigd op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
Een ronde gezeten in een arrenslee en voortgetrokken door jeugdleden, en een paar rondjes zelf
geschaatst, gevolgd door zo’n 50 schaatsende fans. Jammer dat de regen omstreeks die tijd (16.30) met
bakken uit de hemel viel. Het feest werd in de Skeve Skaes voortgezet: Annette werd tot erelid van HCA
benoemd en door de Stichting Jaap Eden werd haar levenslang gratis toegang tot de Jaap Edenbaan
aangeboden.
Nu breekt er een rust- en herstelperiode aan, en even nagenieten van de behaalde resultaten. We wensen
Annette nog veel succes.
Namens Hard Gaat Ie, Jelle Attema

HGI winnaar Club-marathoncompetitie Jaap Edenbaan
Na 7 competitiewedstrijden en de finalewedstrijden, waarvan de laatste op 3 maart werd verreden, bleken
de 37 HGI-rijders (alle categorieën) de meeste punten te hebben gescoord, uiteindelijk 36 meer dan de als
2e geëindigde rijders van Skits. De beslissing viel in de 2 laatste finale wedstrijden, na een spannende nek
aan nekrace. Na de 7 reguliere wedstrijden stond Skits namelijk nog 6 punten voor.
In alle categorieën hebben HGI deelnemers/-neemsters punten gescoord maar daarbij ook een aantal
wedstrijden gewonnen. Hierbij was Imme Kampen bij de Dames 1 echt koploper, zij won namelijk 5 maal
een competitiewedstrijd en vergaarde in haar eentje totaal 106.5 punten. Ook winnaars waren Daphne
Faber, Lisa Roos; Michael Janse en Swen Faber, allen 1 maal.
Jammer dat Michel Janse bij de Masters 3 zijn nog niet geheel herstelde knie forceerde, waardoor hij de
rest van het seizoen verstek moest laten gaan. Alle HGI deelnemers bedankt voor de inzet, gefeliciteerd
met een totaalscore van 1499 punten en de (hoofd)prijs van 500 euro, waaraan een goede bestemming zal
worden gegeven. Zie de einduitslagen in de bijgevoegd bestand.
Bij de jeugdmarathons deden de 3 deelnemers van HGI ook goede zaken. Bij de Pupillen A werd Tom Kant
4e (48 pnt) en Britt Janse 7e (27 pnt). Bij de Junioren C Jongens werd Levi Tindal verdienstelijk 2e (56 pnt).
Ook jullie bedankt en gefeliciteerd met deze resultaten.
Jelle Attema
Behaalde punten HGI rijders
Imme Kampen
106,5
Gijs Roos
99
Martijn Goedhart
74
Swen Faber
72,1
John van Dijk
70
Daphne Faber
69,1
Lisa Roos
67,1
Arie Blijleven
62
Anky Faber
66
Tim Roos
57
Peter Luiten
52
Hayo van der Werf
43
Ria Krop
32
Frans Nico v.d. Bout
24
Michel Janse
18,1
Rene van de Wateren 17
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Matz Schutz
Ellen Krop
Fabian van Altena
Andries de Weerd
Jan Paul Drost
Robert Vorstman
Ivo Ruijter
Karin Goedemoed
Berend Blokzijl
Marco Roos

16
14
14
12
8
6
6
5
4
3

Eindstand punten per club
HGI
1499
Skits
1463
HCA
1318
Hogerop
1271
Nooitgedacht
1179
Waterland
1149

www.hardgaatie.nl

Viking
Amstelbocht
Poelster
JE
Diemen
ASV
5dorpen
Gein e.o
Baambrugge
VZOD
Blauwebeugel
Abcoude
Zaanstreek
Amstelland
Haarlem
Ter Aar
Zwanenburg

964
817
812
729
652
550
505
481
459
393
309
244
192
187
177
159
54
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Clubkampioenschap
Op vrijdag 19 maart 2009 van 17.00 tot 21.00 uur vonden op de Jaap Edenbaan weer de jaarlijks
terug kerende schaatswedstrijden plaats om het clubkampioenschap van Hard Gaat Ie, samen met de
Almeerse Schaats Vereniging. We hadden dit jaar weer de laatste vrijdagavond, wat timing betreft
voor een 10-tal HGI-ers wat jammer omdat ze op uitnodiging van de Baancommissie de volgende dag
nog om het Kampioenschap van Amsterdam moesten rijden, een dubbele inspanning in twee dagen
tijd.
Het weer was nattig, een korte bui, zacht ijs maar er werd goed geschaatst. Er waren totaal 83
deelnemers, 47 HGI-ers en 36 ASV-ers (vorig jaar 53). Bij de dames ontbrak de HGI kampioene van
verleden jaar, Imme Kampen, in verband met een hoogtestage, (loop)vakantie in Nepal. Hierdoor kon
zij haar titel niet verdedigen. Hierom werd nu gestreden door Lisa Roos en Daphne Faber, waarbij
Lisa Roos won en dit jaar de algemeen kampioene van de vrouwen en meisjes werd.
Bij de heren weer een strijd om het Algemeen clubkampioenschap tussen John van Dijk en Swen
Faber. John had tegenstand van Swen Faber, maar Swen kon het net niet halen. John van Dijk won
de beide afstanden in een rechtstreeks duel en werd de terechte HGI kampioen, voor de 10e keer!
Beide kampioenen van harte gefeliciteerd!
Er waren mooie onderlinge wedstrijden te zien waarbij het publiek ook zichtbaar genoot en er werden
toch ook Persoonlijke Records (PR’s) gereden. Hierbij ook dank aan de juryleden, trainers en de
ijsmeesters. Zij ontvingen een volledig huid- en haarverzorgingspakket, aangeboden door Hegron
Cosmetics, waarvoor dank. De prijsuitreiking is op zaterdag 29 mei 2010 ‘s avonds in het Clubhuis van
HGI.
Jelle Attema

Uitslagen clubkampioenschap
e

1
2e
e
3
e
4
e
5
e
6
e
7

e

1
e
2
e
3
e
4
e
5
e
6
e
7

e

1
2e

e

1
e
2

1e
2

e

Pupillen Dames
Britt Aimy Janse
Romee Nicolai
Pam Hermelink
Emma Kant
Tessa Hermelink
Rosa Vahl
Eva Meeuwessen

500m
52.91
59.67
105.69 (pr)
1.05.78
1.05.88 (pr)
1.09.37 (pr)
1.11.80 (pr)

1000m
1.52.29

300m
37.20
39.30 (pr)
40.36
41.35 (pr)
41.03 (pr)
43.47 (pr)

Pupillen Heren

500m

1000m

Tom Kant
Max Kant
Mark van Dijk
Douwe Daatselaar
Mart Hartman
Tim van der Kuijl
Moos Meeuwessen

48.91
51.05 (pr)
52.08
53.00
54.33
1.05.17 (pr)
1.06.17(pr)

1.42.26

300m
32.34
32.27 (pr)

1.50.25
2.02.70
38.87
39.34 (pr)

Junioren C Dames

500m

1000m

Mila v.d. Werf
Jennifer Niekel

52.83
1.11.59 (pr)

1.53.60

totaal
109.055
121.670
131.190
133.046
134.797
137.753
144.250

totaal
100.040
104.970
105.683
108.125
115.680
129.953
131.736

300m

totaal

40.18(pr)

109.630
138.556

Junioren B Dames

500m

1000m

totaal

Sybille Mulder
Rosa Vermeulen

52.17 (pr)
54.45 (pr)

1.54.56
1.53.78

109.450
111.340

Junioren A Dames

500m

1500m

totaal

Lisa Roos

45.81

2.26.20

94.543

Daphne Faber

48.41

2.41.95

102.393
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e
2
e
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e
2
e
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2
e
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1
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2
e
3
e
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1
e
2
e
3
e
4
e
5
e
6
e
7
e
8
e
9
e
10
e
11
e
12

Junioren C Heren

500m

Levi Tindal
Koen den Das
Guido ter Veer

43.74
53.37
55.49 (pr)

1000m

1500m

totaal

2.16.75
1.54.71
2.05.01

89.323
110.725
117.995

Junioren B Heren

500m

1500m

totaal

Gijs Roos
Daan van Baarsen
Lars Hoeksema

42.08
47.05 (pr)
54.69

2.14.60
2.37.44 (pr)
2.57.57 (pr)

86.946
99.530
113.880

totaal

Junioren A Heren

500m

1500m

Swen Faber
Matz Schutz
Tim Roos

41.29
44.11
45.37

2.05.43
2.15.85
2.23.85

Sen. Masters Dames

500m

1500m

totaal

Marja Roos
Mandy Blokzijl

53.33
45.94

2.46.73
1.36.34

108.906
94.110 (buiten
mededinging)

(N) Senioren Heren

500m

1500m

totaal

John van Dijk

40.89

2.03.80

Ivo Ruijter
Jan Paul Drost
Martijn Goedhart

46.53
45.53
46.58

2.16.70
2.21.88
2.18.83

83.100
89.393
93.320

82.176 (ALGEMEEN
KAMPIOEN)
92.096
92.832
92.856

Masters Heren

500m

1500m

totaal

Haijo v.d. Werf
Marco Roos
Rinus Overheul
René Koning
Andries de Weerd
RenéSegers
Jeffrey Pommerel
Rene v.d. Wateren
Berend Blokzijl
Bart Goede
Ruud Steinvoorte
Jos Goedhart

46.90
47.49
47.48
47.97
49.64 (pr)
49.85
50.82
51.20 (pr)
50.79
49.53
53.79
57.94

2.17.46
2.21.48
2.27.78
2.35.22
2.35.22
2.42.28
2.39.67
2.38.82
2.42.66
2.47.50
2.57.19
3.16.56

92.720
94.650
96.740
99.710
101.413
103.943
104.043
104.140
105.010
105.363
112.853
123.460

De 50 van Botshol
De marathon werd op 14 februari met een temperatuur van -4 C over 18 ronden van 2,8 km gehouden op
de Groote Wije, de ijsbaan van IJsclub de Volharding te Waver en werd georganiseerd door de S.W.IJ., de
Samen Werkende IJsclubs in het Amstel-,Vinkeveenseplassen- en Botshol gebied. Waver, ik had er nog
nooit van gehoord. Het bleek een plaatsje vlakbij Vinkeveen te zijn aan het riviertje de Waver.
De Groote Wijhe is een meer ten Noorden van de Vinkeveense plassen met ongeveer 8 keer het oppervlak
van de Breek. Het meer ligt in het midden van niemandsland op een enkele boerderij na. Een plek die
volgens mij volslagen onbekend is bij de meeste schaatsenrijders, maar geweldig mooi. De marathon was
georganiseerd voor de leden van de organiserende ijsclubs en voor de deelnemers aan de
marathoncompetitie op de Jaap Eden ijsbaan. Ter plaatse aangekomen verwees iemand ons naar een
weiland waar de auto kon worden geparkeerd. Bij de weg stond een caravan waar we ons konden
inschrijven (2 euro) en op het ijs een melkbus waar geld gedoneerd kon worden voor de vegers. Even
verderop stond een koek en zopie met wat stoeltjes waar we onze schaatsen konden aandoen. De baan
werd geveegd met de bekende agro veegmachines zoals die ook in het bezit zijn van onze eigen ijsclub.
Midden op het ijs was een spandoek tussen twee palen en daar stond Henk Veen met een jury en een
megafoon om alles in goede banen te leiden. De boodschap was dat rijders die op een rondje zouden
worden gereden 2 rondjes voor het einde moesten uitstappen, en verder maar gaan met die banaan. Die
ochtend sneeuwde het en was er een pittige wind, dit maakte het alleen maar mooier. De strijd moest niet
alleen met medeschaatsers maar ook met de elementen aangebonden worden. Ook was de entourage
(sommigen hadden het over Siberische toestanden) erg mooi met een geweldige natuur. Voor
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buitenstaanders moet het er wel enigszins onwezenlijk hebben uitgezien. Op zondagmorgen om half tien,
terwijl een deel van Nederland in de kerk zit en een ander deel aan het bijkomen is van Carnaval, zo
midden in de onbewoonde wereld in een sneeuwstorm op een grote witte ijsvlakte, staan daar wat mensen
bij een start- en finishdoek. En als je dan nog eens kijkt zie je in de verte een plukje schaatsers over het
meer schuiven, bizar. Voor de rijders was de kerkgang niet weggelegd, die waren vroeg opgestaan om met
elkaar de strijd aan te binden. De Masters en de C1 rijders startten in het zelfde klassement, met als gevolg
dat vele Masters moeite hadden om de snelheid van de jonge honden (C1) bij te houden. Een uitgebreid
verslag heeft al op de website gestaan. Van de 50 deelnemers deden 3 man van Hard-gaat-ie mee met
uiteindelijk alle drie bij de eerste 6 (Swen Faber was 3e, Ivo Ruijter 6e, en ikzelf 5e). Na een chocomel te
hebben gedronken en de prijzen in ontvangst te hebben genomen zijn we met een voldaan gevoel langs de
Waver, een prachtig riviertje, richting Ouderkerk a/d Amstel weer huiswaarts gekeerd. We hadden om 12
uur al een mooi avontuur achter de rug en konden ’s middags nog even naar de Gouwzee.
Haijo van der Werf

AAFJE HOUWER TROFEE(’s)
Ook dit jaar (op dinsdag 16 februari 2010) werden de traditionele HGI- Recordwedstrijden om de
"Aafje Houwer Trofee's" weer op de overdekte Thialf IJsbaan in Heerenveen georganiseerd. De
gedachte achter deze wedstrijd is het trainingslid, uitkomend in de categorie I (Pup/JunC/B) of II
(Overigen), die de meeste vooruitgang heeft gemaakt ten opzichte van haar/zijn Persoonlijk Record
op 1 april 2009, te belonen met genoemde wisseltrofee, waarin dan haar/zijn naam wordt gegraveerd..
Er deden dit jaar ook weer jeugdschaatsleden mee, totaal 5 van de groepen Swen en Jan Paul, om
een leuke ervaring op te doen, begeleid door Jan Paul Drost. Verder zorgden Corinne Jong en Jeroen
van der Steen voor de coaching. Er deden totaal 42 HGI-ers mee, aangevuld met 13 gastrijders (op
uitnodiging), in totaal 55 deelnemers.
Om 16.00 uur klonk het eerste startschot. Het ijs was weer perfect. Er sneuvelden maar liefst 52
persoonlijke records op totaal 113 gestarte afstanden (hierbij zijn de jeugduitslagen niet
meegerekend)!! Helaas weer enige valpartijen, wel met teleurstelling, maar zonder letsel.
De opvolgers van de vorige winnaars (Tim van der Kuijl en Anky Faber) zijn dit seizoen geworden:
Bij de Categorie I : Mila van der Werf en bij de Categorie II : Lisa Roos.
Beiden van harte gelukgewenst! De Thialf-jury en ijsmeesters en trainers kregen als dank voor hun
medewerking een waardevol cosmeticapakket, ter beschikking gesteld door Hegron Cosmetics
Purmerend, waarvoor onze dank!!

Uitslag Categorie I (Pupillen, Junioren C en B)
Plaats:

Naam:

PR 03- 2009

Thialf 2010

Totaal -/+

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e

Mila van der Werf
Douwe Daatselaar
Daan van Baarsen
Noah Schutz
Tom Kant
Max Kant
Lars Hoeksema
Merel Wals
Mart Hartman
Mark van Dijk
Britt Janse
Gijs Roos
Levi Tindal
Sybille Mulder
Michelle Tindal
Romee Nicolai

121.440
119.340
108.620
126.260
104.600
112.040
117.690
122.300
114.340
110.620
110.620
86.437
91.600
108.130
102.560
129.480

103.755
104.150
97.155
117.440
97.460
105.963
111.925
116.803
109.766
106.296
106.675
84.696
90.851
108.765
103.610
153.926(val)

17.665 15.190 11.465 8.820 7.140 6.077 5.775 5.497 4.574 4.324 3.945 1.741 0.849 0.635 +
1.050 +
24.446 +
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Uitslag Categorie II (Junioren A, Neo-senioren, Senioren en Masters)
Plaats:

Naam:

PR 03- 2009

Thialf 2010

Totaal -/+

1e
2e
3e
4e
e
5
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e

Lisa Roos
Martijn Goedhart
Tim Roos
Arie Blijleven
Rob Tindal
Matz Schutz
Swen Faber
Marco Roos
Imme Kampen
Berend Blokzijl
Jos Goedhart
Bart Goede
Ivo Ruijter
Peter Luiten
Rene Segers

99.270
93.773
88.833
105.987
94.807
88.223
81.003
92.310
94.150
97.797
114.903
96.030
85.837
96.030
95.503

94.223
89.326
86.976
104.243
94.936
88.446
81.966
93.636
95.910
100.870
119.013
100.536
92.633
103.093
103.486

5.047
4.447
1.857
1.744
0.129
0.223
0.963
1.326
1.760
3.073
4.110
4.506
6.796
7.063
7.983

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Wedstrijdtijden Aafje Houwer Trofee
Dames
Naam
Fien van Berkel
Hazel van Berkel
Heren
Rinus Drost
Job Vahl
Kai Feberwee

Categorie
DPD
DPE

500 m
1.10.24
1.39.98 (BS)

100 m
14.86
NS

Totaal
144.540
99.980

pl. in categorie
1
2

HPC
HPB
HPD

1.05.08
1.08.04
1.17.63

14.34
14.29
16.11

136.780
139.490
158.180

1
2
3

Categorie
DPA
DPE
DPC

500 m
57.12 (PR)
1.03.36 (PR)
1.10.01

300 m
35.81 (PR)
38.79 (PR)
50.53 (MV)

Totaal
116.803
126.010
153.926

pl. in categorie
1
2
3

HPC
HPC
HPA

51.63 (PR)
51.33 (PR)
53.60 (PR)

32.60 (PR)
32.98 (PR)
33.70 (PR)

105.963
106.296
109.766

1
2
3

Categorie 5
DN4
DN1
DC2
DPA
DB1
DC2
DPA

00 m
44.96 (PR)
51.07
51.15 (PR)
51.74 (PR)
53.14
58.19 (PR)
1.49.70 (MV)

1000 m
1.31.39
1.45.08 (PR)
1.45.21 (PR)
1.49.87 (PR)
1.51.25 (PR)
1.58.50 (PR)
1.46.27 (PR)

Totaal
90.655
103.610
103.755
106.675
108.765
117.440
162.835

pl. in categorie
1
3
4
5
6
7
8

HPA
HB1
HPA
HPA
HC2
HB2

46.41 PR
47.57 PR
47.67 PR
51.52 PR
52.75 PR
54.66 PR

1.34.30 PR
1.39.17 PR
1.39.58 PR
1.44.66 PR
1.46.78 PR
1.54.53 PR

93.560
97.155
97.460
104.150
106.140
111.925

1
2
3
4
5
6

Dames
Naam
Marieke v. Wijngaarden
Eva Sterre Bording
Lisa Roos
Marjolein Bosson
Karin Peereboom

Categorie
DSA
DC2
DA1
DB2
DSA

500 m
45.38 (PR)
44.76 (PR)
45.67
47.69 (PR)
50.82

1500 m
2.16.25 (PR)
2.24.23 (PR)
2.25.66 (PR)
2.26.14
2.39.69

Totaal
90.796
97.155
94.223
96.403
104.050

pl. in categorie
1
2
3
4
5

Heren
Naam
Tijs van der Steen
Kees Boekel
Swen Faber
Felix Wagenaar
Gijs Roos
Tim Roos
Matz Schutz
Alex Kuiper
Marco Roos
Rob Tindal

Categorie
HA2
HSA
HA2
HA1
HB1
HA2
HA1
HN3
H45
H45

500 m
40.46 (PR)
40.62
40.75
41.38
41.23 (PR)
42.63 (PR)
43.77
44.14
46.61
47.52 (PR)

1500 m
1.59.38 (PR)
2.03.99 (PR)
2.03.65
2.05.68
2.10.40
2.13.04 (PR)
2.14.03
2.15.09 (PR)
2.21.08 (PR)
2.22.25

Totaal
80.253
81.950
81.966
83.273
84.696
86.976
88.446
89.170
93.636
94.936

pl. in categorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dames
Naam
Merel Wals
Emma Kant
Romee Nicolai
Heren
Max Kant
Mark van Dijk
Mart Hartman
Dames
Naam
Hanne Tersmette
Lisette Segers
Mila van der Werf
Britt Jaimey Janse
Sybille Mulder
Noah Adee Schutz
Edel Jasmijn Bording
Heren
Pieter Lubbe
Daan van Baarsen
Tom Kant
Douwe Daatselaar
Koen den Das
Lars Hoeksema
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Bart Goede
Berend Blokzijl
Reinier T. Baanders
Peter Luiten
Rene Segers
Arie Blijleven
Rene van de Wateren
Jos Goedhart

H50
H55
H60
H55
H50
H55
H55
H50

48.85
49.82
51.30
53.28
51.25
53.51 (PR)
52.54 (PR)
56.37 (PR)

2.35.06
2.33.15
2.34.62
2.29.44
2.36.71
2.32.20 (PR)
2.36.04 (PR)
3.07.93

100.536
100.870
102.840
103.093
103.486
104.243
104.553
119.013

11
12
13
14
15
16
17
18

Dames
Naam
Imme Kampen
Henriette Goede

Categorie
DSA
D40

500 m
48.76
44.62

3000 m
4:42.90 (PR)
NS

Totaal
95.910
44.620

pl. in categorie
1
2

Heren
Naam
Levi Tindal
Ivo Ruijter

Categorie
HC1
HSB

500 m
43.55 (PR)
46.77

3000 m
4.43.81 (PR)
4.35.36

Totaal
90.851
92.66

pl. in categorie
1
2

Naam
Martijn Goedhart

Categorie
NH3

500 m
44.94 (PR)

1500 m
2.13.16 (PR)

3000 m
4.53.34 (PR)

Totaal
138.382

Interclubwedstrijd junioren C/B Koninklijke Thialf Heerenveen
Op woensdag 30 december 2009 deden 4 HGI-ers: Michelle Tindal (Jun. C), Tom Kant (Pup. A),
Sybille Mulder (Jun. B) en Gijs Roos (Jun. B) op uitnodiging mee aan de traditionele Koninklijke Thialf
Jeugdwedstrijden voor C en B Junioren. Hieraan deden de “toppers” mee van 40 Nederlandse clubs.
Een indicatie: 500m snelste tijd Dames C/B was 41 sec.en bij de Heren C/B 39 sec!
De 4 De HGI-ers werden begeleid door trainster Ans Gerritsen. Er werden goede persoonlijke tijden
gereden. Bestuur HGI bedankt de deelneem(st)ers en trainster.
Naam

500m

1000m

Totaal

Michelle Tindal
Tom Kant
Sybille Mulder
Gijs Roos

50.71 (PR)
49.05 (PR)
53.56
41.71

2.08.12
1.41.14 (PR)
1.53.60
1.22.88 (PR)

178.830 (38 )
150.190 (35e)
e
167.160 (38 )
e
124.590 (14 )

e

Open Westfries Kampioenschap
Op zaterdag 9 januari 2010 werd op de “Westfries” te Hoorn het Open Westfries Kampioenschap
Marathon voor Pupillen A en B verreden. Hiervoor waren de HGI-ers Tom Kant en Britt Janse
uitgenodigd. Beiden deden mee, een wedstrijd over 8 ronden, waarbij Tom 7e werd en Britt als 16e
eindigde.

Jeugdschaatswedstrijd 2x100m Jaap Eden
De bedoeling van deze wedstrijd op 3 maart was gewenning training/wedstrijdschaatsen. Het aantal
deelnemers was: 80 meisjes en 52 jongens (van 22 verenigingen). Vam Hard Gaat Ie deden mee:
Naam
e

100m

1 Didi Wals
e
9 Dewi Paardekooper
e
27 Zoe Paardekooper

14.83
15.80
16.46

en
en
en

14.79
15.78
16.56

e

16.05
16.22

en
en

15.04
16.08

7 Stan Helsloot
e
14 Rinus Drost

100m

Kampioenschap van Amsterdam
Dit Kampioenschap vond plaats op zaterdag 20 maart 2010, en er deden 13 Hard Gaat Ie deelnemers
(op uitnodiging) aan mee. De resultaten waren prachtig: Gijs, Lisa en Swen werden
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Kampioenen….van Amsterdam !! Maar ook de anderen behaalden heel goede resultaten, allen van
harte gefeliciteerd!
Uitslagen
e

Naam

100m

100m

300m

300m

3 bij de Pup E/D
e
2 bij de Pup C
e
4 bij de Pup C

Emma Kant
Max Kant
Mark van Dijk

14.10 (pr)
12.37 (pr)
13.06 (pr)

14.37
12.44
12.80 (pr)

41.95
32.59
33.05

42.43
33.19
34.18

e

100m

500m

300m

Britt Janse
Tom Kant
Douwe Daatselaar

12.75 (pr)
12.19 (pr)
13.48 (pr)

53.15
49.70
55.12

33.09 (pr)
31.55
35.19 (pr)

e

500m

1500m

Levi Tindal
Michelle Tindal
Gijs Roos
Lisa Roos
Daphne Faber
Swen Faber

44.53
53.94
42.76
46.18
48.83
42.53

2.18.16
2.50.96
2.16.23
2.27.70
2.38.95
2.09.56

Martijn Goedhart

45.72

2.18.81

4 bij de Pup A
e
6 bij de Pup A
e
11 bij de Pup A
2 bij de Jun C1
e
4 bij de Jun C1
e
1 bij de Jun B1
e
1 bij de Jun A1
e
2 bij de Jun A1
e
1 bij de Jun A 2
e

6 bij de Neo.Sen

Kampioen !!
Kampioen !!
Kampioen !!

Jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan
Door de aanwezigheid van natuurijs bij diverse ijsclubs, werd de Jeugdelfstedentocht/ Caranaval
viering op de Jaap Edenbaan een week later gehouden, namelijk op zaterdag 23 januari. Het was
gelukkig droog/zonnig weer. Vele kinderen en leiders waren (soms onherkenbaar) mooi verkleed.
Door Christel Drost zijn er foto’s gemaakt, die worden (of zijn al) op de website van HGI gezet.
Jammer dat ook nu de chocolademelk niet warm kon worden uitgeschonken.
Alle kinderen behaalden de benodigde 11-Stedenstempels. Ook werden prijsjes toebedeeld aan de
leukst verklede HGI-ers, jongen/meisje/leider. De winnaars worden op de dag van de diplomauitreiking bekend gemaakt, evenals de uitreiking van de prijsjes.
Op zaterdag 13 februari schaatsten de kinderen om het “echie” voor de examentijden op de Start&Remen de Slalom- proef. Het was droog/zonnig weer en goed ijs. De buitenbaan was in 5 vakken verdeeld,
waarin totaal 10 baantjes van 45m lengte waren uitgezet, 5 voor de start&rem en 5 voor de slalom. Bij
elke baan stonden twee klokkers en een schrijver, en alles verliep volgens een strak tijdschema. Er deden
83 HGI-jeugdleden mee, ook de 12 kinderen uit de hal. De behaalde tijden zijn verwerkt door Jan Tabak
en worden bekend gemaakt.
Er waren weer veel ouders die hun sterren aanmoedigden. Vele kinderen behaalden de vereiste tijden
voor een hoger diploma. Reeds eerdere en snellere gereden tijden tellen ook mee. De kinderen die
nog tienden van een seconde van een hoger diploma verwijderd waren kregen de kans om op 6 maart
die tijd(en) alsnog te halen.
Alle HGI juryleden bestaande uit: Jan Tabak; Henriette Goede; Esther Bekebrede en Imme Kampen
bedankt voor de inzet.
Door het Gewestelijk Bestuur werd nog een mooie blauwe schaatsrugzak uitgereikt bestemd voor ieder
jeugdschaatslid, waarvoor dank. Deze rugzakken zullen tijdens de diploma-uitreiking worden
overhandigd.
De laatste dag van het Jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan was op zaterdag 13 maart en werd
afgesloten met de langebaanproef, rondjes achter de jagermeesters. Dit gaat om het aantal rondjes per
diploma, die verschillen, namelijk: diploma P=3 ronden; SP=4; A= 6; B= 8; C=13; D=18; E=20 en F=22.
Allen deden hun best, het weer zat mee. Ieder een schaatservaring en een verdiend diploma rijker! De
feestelijke afsluiting met sport/spel; pannenkoeken eten en de diploma uitreiking zal zijn op zaterdag
29 mei van 11.00 tot 15.00 uur in/nabij het clubhuis van Hard Gaat Ie. Hierover volgt nadere
informatie.
Jelle
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Adelaarskalender
Voor Hard Gaat Ie is door Ivo Ruijter het initiatief genomen om een Adelaarskalender samen te stellen
van (dus ook oud) Hard Gaat Ie leden. De adelaarskalender is een lijst met een combinatie van de
snelst gereden schaatstijden per rijder over de 500 en 1500 m, dus zijn of haar persoonlijke records.
De adelaarskalender wordt natuurlijk een zeer levend document, want jonge (nog actieve) schaatsers
rijden namelijk vaak een persoonlijk record, en zullen dan stijgen op deze lijst. De eerste versie is
inmiddels klaar, maar er zullen ongetwijfeld lezers zijn die zien dat zij er niet bij staan, dat tijden
misschien niet kloppen, kortom: laat het Ivo weten. Zijn mailadres is ivo.ruijter@upcmail.nl, hij zal de
lijst gaan bijhouden en ook laten plaatsen op de website. Ook als je persoonlijke records van oudere
HGI-schaatsers en -oud licentiehouders weet: mail ze naar Ivo.
(laatst bijgewerkt op 4 april 2010)
rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

naam
Lieuwe Mulder
Arjan Schreuder
Marco Schreuder
John van Dijk
Swen Faber
Gijs Roos
Ivo Hilderink
Jan Paul Drost
Ivo Ruijter
Hayo van der Werf
Tim Roos
Levi Tindal
Martin de Vries

14

Mandy Blokzijl

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bas Schreuder
Marjan Mager
Fabian van Altena
Henriette Goede
Martijn Goedhart
Rene Koning
Jeroen Steinvoorte
Marco Roos
Lisa Roos
Imme Kampen
Rob Tindal
Rene Segers
Peter Luiten
Bart Goede
Daphne Faber
Berend Blokzijl
Ants Tilma
Jelle Attema
Tom Kant
Ruud Steinvoorte
Daan van Baarsen
Andries de Weerd
Evenlien Mager
Esther Tindal
Ellen Krop
Rene van der Wateren
Arie Blijleven
Anoek Steinvoorte
Marja Roos
Karin Goedemoed
Marjolijn Wolthuis
Michelle Tindal
Tanja Mager
Sybille Mulder
Anky Faber
Lars Hoeksema
Jos Goedhart
Rosa Vermeulen
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500 meter
37,72
38,25
39,44
39,39
40,30
41,23
41,23
42,91
42,70
42,68
42,63
43,22
43,37
43,17
43,07
44,38
44,34
44,18
44,82
43,66
44,04
46,39
45,40
47,59
47,52
46,76
47,97
47,19
47,13
48,44
49,99
49,18
47,67
49,43
47,05
49,64
48,29
50,48
49,75
51,20
53,51
49,94
53,27
52,50
52,08
50,71
53,57
52,17
56,25
54,66
56,37
54,45

pos.
1
2
4
3
5
6a
6b
10
9
8
7
13
14
12
11
19
18
17
20
15
16
22
21
28
27
23
29
26
25

24

1500 meter
1:54,27
1:52,68
1:59,73
2:00,62
2:02,11
2:08,14
2:09,10
2:06,75
2:09,35
2:12,49
2:13,04
2:12,48
2:12,65
2:14,96
2:15,99
2:12,90
2:13,68
2:14,51
2:12,65
2:17,65
2:18,11
2:17,76
2:25,66
2:19,68
2:21,17
2:26,23
2:24,18
2:26,52
2:28,69
2:28,07
2:27,03
2:29,91
2:34,63
2:29,83
2:37,44
2:30,83
2:35,73
2:32,23
2:35,87
2:36,04
2:32,20
2:45,30
2:37,90
2:41,42
2:43,37
2:48,80
2:49,29
2:53,98
2:47,94
2:57,57
2:53,89
3:01,64

www.hardgaatie.nl

pos.
2
1
3
4
5
7
8
6
9
11
14
10
12a
17
18
13
15
16
12b
19
21
20
25
22
23
26
24
27
29
28

punten
75.810
75.810
79.350
79.597
81.003
83.943
84.263
85.160
85.817
86.843
86.977
87.380
87.587
88.157
88.400
88.680
88.900
89.017
89.037
89.543
90.077
92.310
93.953
94.150
94.577
95.503
96.030
96.030
96.693
97.797
99.000
99.150
99.213
99.373
99.530
99.917
100.200
101.223
101.707
103.213
104.243
105.040
105.903
106.307
106.537
106.977
110.000
110.163
112.230
113.850
114.333
114.997
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Zomeractiviteiten
Fietsen met HGI talenten
Zo halverwege het schaatsseizoen tussen de Kerst en Oudjaar, heb ik tijd om het afgelopen jaar bij
HGI even de revue te laten passeren. Zelf heb ik me er al een tijdje bij neergelegd dat het grote
schaatstalent nooit bij mij geland is, Wat ik wel heb is een enthousiasme voor schaatsen en een
redelijk fietstalent. Aangezien beide bij HGI zeer goed te combineren zijn, ben ik al weer jaren lid van
de HGI trainingsgroep. Zo probeer ik tijdens de wintermaanden met behulp van de HGI
trainers/begeleiders toch nog iets te verbeteren aan mijn schaatstechniek en daarmee zo af en toe
nog een of twee tienden van seconden af te snoepen van mijn PR's, en zie telkens op de ijsbaan dat
de HGI pupillen en junioren mij met grote snelheid voorbij schaatsen. Een aantal van die jonge
schaatstalenten fietsen gedurende zomer met HGI om hun conditie vast te houden en/of te vergroten.
Nu ben ik samen met nog enkele andere HGI’ers een van de gelukkigen die deze jeugdige fietsers al
jaren mag begeleiden op hun rondjes door het Noord-Hollandse polderland.
Ook het afgelopen jaar stonden onze jonge talenten weer op maandag- en vrijdagavond klaar voor
hun wekelijkse portie zweten en afzien, want komen die talenten mij op de ijsbaan met gemak voorbij,
tijdens de fietstochten kost het toch meer moeite voor onze talenten. De groep bestond uit ongeveer 6
jeugdleden die regelmatig aangevuld werden met anderen, die - alhoewel iets ouder - zich nog jong
genoeg voelden om met jeugdfietsers mee te gaan en deze te helpen nog beter te worden.
Tijdens onze rondes door Noord-Holland hebben we veel genoten, soms ging het rustig, soms werd er
erg hard gereden. Ook werd er soms te hard gereden, en had ik te laat door dat we te maken kregen
met afvallers. Natuurlijk is dat jammer maar ook dat was een leermoment voor mij, sociaal fietsen met
een racefiets is ondanks goede bedoelingen toch moeilijk zowel voor jeugd als ook voor begeleiders.
Terugkijkend op de fietstochten heb ik met onze HGI jeugd een fantastische zomer gehad, en zo weer
vooruitkijkend naar het nieuwe zomerseizoen hoop ik ook weer te mogen fietsen met onze jeugd
talenten, aangezien een aantal leden al jaren meerijden worden ze nu zo sterk dat ze met gemak met
andere groepen mee kunnen het gevolg is dan ook dat er best wel een aantal nieuwe fietsers bij
kunnen.
Dus hierbij een oproep aan jeugdige fietsers: mocht je interesse hebben in fietstraining tezamen met
andere HGI-leden, meld je even bij Jelle en/of mij zodat we weer een leuke fietszomer tegemoet gaan.
De volgende zaken/spelregels dient men in acht te nemen voor het fietsen:
- een valhelm is verplicht;
- een reservebinnenband met gereedschap voor het wisselen van de binnenband is aanbevolen als
standaard uitrusting;
- een bidon met (energie)drank voor onderweg heb je op de langere tochten zeker nodig;
- een briefje met belangrijke gegevens, zoals telefoonnummer(s) en adressen is raadzaam om altijd bij
je te hebben;
- als je er één hebt: een mobiele telefoon handig om even te bellen als het wat later wordt.
We fietsen een afstand van ongeveer 25 á 50 km, met een tempo van 25 á 30 km per uur. Uiteraard
zijn snelheid en afstand sterk afhankelijk van de omstandigheden en de vorm van de dag.
Voor informatie over wanneer we fietsen en wat we gaan doen en of het geschikt voor je is, kun je
contact opnemen met Jelle Attema (tel. 4824187) of met:
Jos Goedhart (tel. 4825908)
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10 jaar HGI Jeugdweekend
Al 10 jaar organiseren wij met een stel enthousiaste begeleiders een jeugdweekend voor de jeugd van
HGI. Marjolijn en Rene waren op het idee gekomen en al snel hadden we een heel team. Het eerste
weekend was in een jeugdherberg in Egmond. Het tweede in Vierhouten. De verhalen van deze
eerste twee weekenden lees je hieronder.
In 2002, 2003, 2006 en 2007 bleven wij wat dichter bij huis in de Woensberg te Blaricum/huizen. In
2004, 2005 en 2008 waren wij in Austerlitz. En in 2009 in Valkenveen.
Er gaat aan zo’n weekend altijd de nodige voorbereiding vooraf. In de eerste vergadering bespreken
we welke activiteiten we gaan doen en wat er gekocht/gemaakt moet worden. We gaan met een
groepje het terrein verkennen om te kijken welke spelmogelijkheden er zijn. Er moet een
boodschappenlijst gemaakt worden en een BBQ georganiseerd worden. We maken altijd een
groepsindeling voor het rode draad spel. Deze groepjes vormen een team voor diverse spellen,
corvee en de bonte avond. Zondagmiddag volgt de prijsuitreiking van de winnende groep.
Tijdens de tweede vergadering worden de puntjes op de i gezet. Het boodschappen halen is altijd een
hele klus. 40 stuks van dit, 80 stuks van dat, voor je het weet loop je met 8 winkelwagentjes vol. Zie
die maar eens naar de kassa te duwen!
Zodra we op onze bestemming aankomen barst de strijd los wie bij wie op de kamer mag. We laten de
kinderen zelf groepjes maken en als iedereen is ingedeeld mogen ze naar hun kamer. Het lijkt altijd
wel “ren je rot”. Soms rennen twee groepen dezelfde kamer in, maar ook dit lossen wij altijd weer goed
op. Als de bedden zijn opgemaakt zie je de eerste “pyromanen” al met takken uit het bos komen. Er
moet natuurlijk zo snel mogelijk een kampvuur gemaakt worden. Het lijkt er altijd op alsof een deel van
de kinderen maar met één doel meegaat en wel: “We gaan niet slapen!” Als de jongsten al heerlijk
slapen lopen er nog steeds begeleiders rond de slaapkamers “en nu moet het stil zijn!”
Als wij ‘s morgens geheel gesloopt wakker worden, na een zeer korte nacht, zijn er al groepen een uur
aan het voetballen. Na het ontbijt volgt er een schaatstraining. Zaterdagavond de BBQ met als
eregast Jelle Attema. Na de BBQ volgt de bonte avond. Het beste groepje wordt gekozen door Jelle
en de uitgenodigde schaatsbegeleiders. De kinderen zijn dan zo moe dat ze ons vragen of ze mogen
slapen.
De volgende ochtend is het onze kans op revanche. Met een hoop herrie maken wij de nog diep
slapende kinderen dan wakker. Nadat er zondag nog levend stratego, stoelendans, touwtrekken en
gevoetbald wordt, volgt het inpakken. Als we alle overgebleven kleding en schoenen in de juiste
tassen hebben gedaan, vallen de kinderen geheel voldaan en moe in de armen van hun ouders.
Ik dank alle begeleiders voor hun inzet en ik sluit af te melden dat er geen leukere kinderen zijn dan
schaatskinderen.
Hieronder enkele verslagen van de afgelopen tien jaar.
Jan Tabak

Eerste Jeugdweekend Egmond-Binnen juni 2000
Op initiatief van verschillende actieve leden zoals Marjolijn, Rene, etc. zijn wij 10 jaar geleden gestart
om een weekend te organiseren voor de jeugd van 10 t/m 15 jaar. Het doel van het weekend: plezier
voor de kinderen (geen trainingskamp). Het tweede doel: de band tussen de club en de jeugdleden na
het schaatsseizoen vasthouden. De keuze van het verblijf werd jeugdherberg Klein Rinnegom in
Egmond-Binnen. Voordeel: ontbijt, lunch en avondeten waren verzorgd. Nadeel: meer in het gareel
lopen en hoge kosten. Er was, na een aantal sessies met de begeleiders, een leuk programma
vastgesteld zoals spelletjes op het strand, nachtspel en levend stratego in de duinen, avonddisco
verzorgd door Bart van de Brink en bij toeval kijken naar EK2000. Drinken, zoutjes, snoep etc. waren
ingeslagen en na vervoer door ouders en begeleiders meldden wij ons op vrijdagavond bij de
jeugdherberg.
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De bekende chaos bij de kamerindeling, zoeken en roepen van de kinderen en het eerste
avondprogramma kon van start. Geen enkel idee wat wij deze avond hebben gedaan, volgens mij
hebben we voor een gedeelte gekeken naar Nederland tegen Frankrijk of Servië voor het EK2000.
Uiteraard moesten de kinderen een keer naar bed en een aantal begeleiders hebben een zeer
gezellige nacht, tot rond uur of 4, doorgebracht op de gang. Voor de vorm moesten wij een enkele
keer optreden om de boel rustig te houden, ten slotte waren er nog meer gasten.
De volgende ochtend werd wel een klacht geuit door een gast in de leeftijd van ruim boven de 75 jaar.
Ik heb toen vriendelijk gevraagd om even mee naar buiten te gaan en gewezen op het naambord, nl.
jeugdherberg Klein Rinnegom en dit werd door de leiding van het huis bevestigd. Dit gaf weer rust
in de tent.
Het programma voor zaterdag was vol en zwaar voor de kinderen: slagbal, wandelen en spelen in de
duinen, eten, disco en vervolgens het nachtspel. Helaas was het nachtspel niet echt een nachtspel,
omdat in eind juni het niet echt donker wordt. Wij waren illegaal in de duinen, na 22.00 uur mag men
zich niet meer in duinen begeven. Om de spanning op te voeren hebben wij de kinderen zo
geïnstrueerd dat als er een boswachter aan zou komen, iedereen op de grond moest gaan liggen.
Tijdens het spel kwam gelukkig in de verte een auto aanrijden, die ook nog stopte. Honden sloegen
aan met luid geblaf. Het gevoel van spanning en gevaar nam bij de kinderen toe. Het waren bewoners
van het huis aan de rand van de duinen. Iedereen dook op de grond en vooral de jonge kinderen
vonden het wel hééél spannend worden. Na enige tijd vluchtten wij in groepjes over het ruiterpad
richting de jeugdherberg. De kinderen aan de hand en rennen. Eén van de kinderen riep met blijde
stem dat het zo spannend was. Om het nog echter te maken hebben we de leiding gevraagd om
tijdens het ontbijt te melden dat de boswachter langs was geweest om door te geven dat wij niet meer
illegaal in de duinen mochten komen. Dit maakte het spanningsgevoel nog beter voor de kinderen. De
nacht was door vermoeidheid van de kinderen rustig waardoor wij ook een redelijke nachtrust hadden.
Op onze laatste dag gingen wij uiteraard weer de duinen in, wederom illegaal omdat wij geen
toegangskaarten hadden gekocht vanwege ons krappe budget. Zeer actief levend stratego gespeeld
in en over de duinen en jawel: net nadat we gestopt waren kwam de boswachter. Zwaar in overtreding
kwamen wij er niet onderuit dat er een bon werd uitgeschreven. Helaas was ons budget al volledig
opgesoupeerd en hebben we deze boete door de club laten betalen. Vrolijk verder richting strand om
in teamverband allerlei spelletjes te spelen. Zware competitie en veel reacties van het wandelend
publiek. Niet alles is meer na te vertellen maar het enthousiasme van de kinderen heeft er wel toe
geleid dat er inmiddels voor de 10de keer een jeugdweekend is georganiseerd en de organisatie van
het komende jeugdweekend weer volop bezig is.
Ofwel de doelstelling plezier voor de kinderen is zeker bereikt, en ik hoop dat wij over 10 jaar weer
kunnen terug kunnen kijken op fijne jeugdweekenden.
Peter Luiten

Het tweede HGI-jeugdweekend
Zo zat ik zaterdagochtend samen Tim, die toen pas 4 jaar was, op weg naar de Paasheuvel in
Vierhouten, maar wat was het een heerlijk weer. De zon scheen met zulke stralen dat de ruitenwissers
het in de hoogste stand nog maar net bij konden houden. We waren vroeg vertrokken en hadden
gepland om rond 9.30 aan te komen. Dat werd iets later, want zo’n jongetje van 5 jaar kan nog niet zo
goed kaartlezen, dus afslag gemist en op het eind een klein beetje rondrijdend en zoeken. Gelukkig
regende het nog steeds heel goed, want anders zou het wel een behoorlijke stuifboel zijn geworden
met al dat zand daar in de buurt. Uiteindelijk kwamen we na enige omzwervingen toch aan bij het
groepsgebouw en de huisjes. Wat zich in het groepsgebouw afspeelde konden we van buiten niet zo
goed zien, de ramen waren nogal beslagen.
Maar iedereen was daar inmiddels al uit bed en zat aan de ontbijttafel en wat ons bij binnenkomst na
de natuurlijk hartelijke ontvangst al gelijk opviel was de typische lucht die ons tegemoet kwam. Het
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was binnen ook heerlijk warm. Een kachel konden we niet ontdekken, maar die bleek verstopt te zijn
achter alle drooglijnen die vol hingen met kleding. De geur bleek bij nadere inspectie te komen van de
schoenen van Jan T. die rooksignalen gaven ten teken dat ze weer droog waren, of eigenlijk
geroosterd. We konden er dus ook barbecueën, goed onthouden voor de volgende keer!
Het weekend was op vrijdagavond al begonnen met een spetterende nachtwandeling. Dan zou je dus
trieste en verkleumde kindergezichten verwachten, die verveeld zitten te wachten dat ze weer lekker
naar hun warme en vooral droge thuis kunnen. Nou niet dus, er is al een ploegje kinderen bezig met
de vaat, een ander ploegje maakt de tafels weer schoon en veegt de vloer aan. Andere kinderen
lopen de waslijnen langs voor de wedstrijd wiens kleren het eerst weer droog zijn maar nog niet
verbrand en zo heeft iedereen wel wat te doen.
Ja, daar zitten ze dan, met 42 kinderen in een ruimte die wel verdacht veel doet denken aan een
overmaats kippenhok. Het is gelukkig wel droog binnen, want buiten stort het nog steeds.
Buitenspelletjes zijn op dat moment dan ook echt geen optie. En er valt geen onvertogen woord en
nergens ruzie.
En voor je het weet is het tijd voor de lunch. De tafels worden weer op hun plek gezet en gedekt, en
na een kwartiertje zit iedereen aan tafel. Dan verwacht je eigenlijk de eerste laagovervliegende
boterham met of zonder beleg maar nee hoor, mooi niet. De grootsten helpen de iets minder groten,
als dat al nodig is, met het smeren van een broodje of het inschenken van het drinken als dat op is,
spontaan zonder dat hiervoor een opdracht is gegeven, dat gaat gewoon allemaal vanzelf. Ik kan
hierover nog wel pagina’s volschrijven, over de kampvuren die vrijdagavond aangaan en pas
zondagmiddag, als we eindelijk echt weggaan, met een paar emmers water moeten worden
uitgemaakt. Over de voetbalwedstrijden tussen de kinderen en de begeleiders of over de bonte
avonden die zo knap, buikverkrampend leuk maar soms ook zo ontroerend mooi worden neergezet.
En dat maakt het HGI kamp voor mij nou iedere keer weer zo’n mooie belevenis, dit jaar al weer voor
de elfde keer! Ieder jaar weer een wonder.
Dit jaar gaan we weer naar de Woensberg in Bussum en de inschrijving is geopend. Het maakt niet uit
wat voor weer het wordt, lachen wordt het toch.
P.s. Eigenlijk heb ik er als begeleider geen moer te doen dan wat koffiezetten en hamburgers draaien.
Heb nu ook al een aantal nachten meegemaakt en daar is het wel eens een klein beetje rumoerig,
maar nooit, echt nooit rottigheid. En bijna overal waar we komen, krijgen we, aan het eind van het
kamp, bij afscheid nemen van de kampbeheerder, een compliment over hoe leuk wij het als
vereniging voor elkaar hebben. Maar als begeleiders doen we eigenlijk niet zo veel anders dan het
starten van de spelletjes en het evt. bijhouden van de score. De rest doen de kinderen allemaal zelf,
echt fantastisch!!!
Frank Peter Wals

Van kind tot begeleidster
Tien jaar jeugdweekend en ik ben alle keren mee geweest, is dat niet bijzonder?! Het is echt
ongelofelijk, tien jaar vliegen zo voorbij. Het begon voor mij toen ik ongeveer 13 jaar was. We gingen
voor de eerste keer met Pinksteren een weekend weg naar Egmond aan zee. We verbleven in een
herberg en het was een feest. Op kamp met mijn vriendinnen en vrienden van schaatsen. Geen ijs,
maar wel een lekker lang weekend met zijn allen ravotten. Vier dagen lang zonder ouders! Dat
betekende o.a.: zo lang mogelijk opblijven, je snoep verstoppen en het stiekem ‘s nachts opeten, ‘s
nachts proberen je kamer uit te komen (helaas zat/sliep de begeleiding op de gang met broodjes
kaas), met zijn allen naar Nederland (wk) kijken met toeters en bellen en natuurlijk zelf voetballen
(mijn favoriete bezigheid op kamp). Dat weekend hadden we nog geen corvee en werd er zelfs voor
ons gekookt (alhoewel het eten niet echt geliefd was onder de kinderen). Ik weet nog dat we ’s avonds
een wandeling gingen maken door de duinen. Volgens de leiding (Ivo, Rene, Marjolein, Imme, Peter,
Berend en Jan) mocht dat officieel niet en moesten we heel stil zijn. We liepen net over een
Jaargang: 109
April 2010

www.hardgaatie.nl

Nummer 3
Pagina: 28 van 32

IJSCLUB “Hard-Gaat-ie” Landsmeer
www.hardgaatie.nl

paardenpad toen er een auto aan kwam rijden. De leiding riep dat we snel moesten gaan liggen;
boswachters! Ik als een van de oudere kinderen had zo mijn bedenkingen, maar je doet het toch. Wij
dus met zijn allen duiken in het zand en monden dicht natuurlijk. Stom toevallig stopte die auto nog
even langs de kant. We lagen daar doodstil. Vooral voor de jongere kinderen en toch ook een beetje
voor de oudere kinderen was het spannend. Zulke dingen maak je allemaal mee op een kamp.
Het volgende jaar gingen we naar een kamp met eigen huisjes. Heel verstandig van de leiding, op die
manier had niemand (geluidsover)last van ons. Het was een kamp met regen, regen en nog eens
regen. Volgens mij heeft het dat hele weekend alleen maar geregend. De hele dag liepen we dan ook
in regenpakken. Velen hadden geen laarzen bij zich waardoor het een grote stinkzooi was ’s avonds
met al die stinkschoenen voor de verwarming. En toch was dit kamp misschien wel het mooiste in de
geschiedenis voor mij. De spelplannen vielen in het water, maar je wordt inventief in zo’n weekend.
Allerlei binnenactiviteiten ontstonden spontaan, denk bv. aan: tafeltennis spelen op eettafels met
koekenpannen, binnentrefbal, bobsleetje spelen met twee doorgezakte stoelen (Jan en Ivo). Het liedje
‘we gaan op kamp om te wassen, wassen, wassen, wassen’ zal ik ook niet snel vergeten. Gezongen
door Axel die corvee had. Het enige mindere puntje was de kou dat weekend, maar gelukkig hadden
we een kacheltje in ons huisje waar we lekker omheen konden zitten!
Dit waren nog maar een paar momenten uit de eerste twee jaar. Ik kan nog wel even doorgaan, maar
ik zal een sprongetje in de tijd maken. Als een van de oudere kinderen werd ik al snel groepsleider bij
de spelletjes. Ik hou van mensen, kinderen, natuur en avontuur en liet geen kamp aan me voorij gaan,
zelfs niet als ik eindexamens de week erna had. Ik vond het erg leuk toen ik officieel gevraagd werd
om als begeleider mee te gaan. Ik was toen 17 jaar. Tot nu doe ik dat nog steeds, samen met Jan,
Ivo, Marjolein, Imme, Milou, Rene, Frank-Peter en zijn gemene stiefzus Karin. Voorafgaand wordt er
van alles geregeld om er een topweekend van te maken. Dus ben je tussen de 10 en 15 jaar, ga dan
vooral mee! Het wordt een feest. Op zaterdagavond is er ook altijd een gezellige ‘bonte avond’ waarbij
veel juffen en meesters van het jeugdschaatsen op visite komen.
Esther Bekebrede

Ballonnenwedstrijd
In het jeugdweekend hebben we ter ere van het 10-jarig jubileum een ballonnenwedstrijd gehouden.
Alle kinderen mochten een paar ballonnen oplaten voorzien van een kaartje waarop hun naam en
adres vermeld stond. In totaal hebben we van de 100 opgelaten ballonnen van 10 kinderen de
kaartjes teruggestuurd gekregen vanuit de volgende bestemmingen, met daarachter vermeld de
afstand die de ballon hemelsbreed heeft afgelegd:
1. Vieve de Boer: Dorsten
2. Eva Meeuwessen
3. Marilou Niekel
4. Milou de Bueger
5. Bibi te Loo
6. Moos Meeuwessen
7. Tessa Hermelink
8. Max Kant
9. Ilse de Boer
10. Anne Kaal

Duitsland (plm. 150 km)
Terborg (89 km)
Doetinchem (85 km)
Laag-Keppel (78 km)
Hoog-Keppel (76 km)
Doesburg (72 km)
Doesburg (72 km)
Landgoed Middachten, De Steeg (67 km)
Natuurgebied Loenermark bij Eerbeek (60 km)
Op het Kootwijkerzand bij Kootwijk (43 km)

Vieve, van harte gefeliciteerd! Jij bent overtuigend de winnaar geworden, want jouw ballon ging zelfs
de grens over naar Duitsland. In Hoorn heb je inmiddels een mooie HGI schaatsrugzak ontvangen
voor deze mooie prestatie…
Karin Goedemoed
Jaargang: 109
April 2010

www.hardgaatie.nl

Nummer 3
Pagina: 29 van 32

IJSCLUB “Hard-Gaat-ie” Landsmeer
www.hardgaatie.nl

18, 19, en 20 JUNI
Voor alle kinderen van H.G.I. vanaf 9 jaar t/m 15 jaar
We hebben op recreatiecentrum de Woensberg in Blaricum ’t Keldertje gehuurd. Op
1000m2 staat het hoofdgebouw met 5 blokhutten als slaapplaatsen.
De kosten bedragen dit jaar € 45,-.
i.v.m. de aanbetaling zijn wij genoodzaakt 100% in rekening te brengen bij annulering binnen
4 weken voor vertrek.
Er zijn weer veel verschillende activiteiten zoals, dropping, barbecue, schaatstraining,
kampvuur en als rode draad diverse teamactiviteiten en een bonte avond met optredens van
de teams. Hiervoor worden teams ingedeeld voor het hele weekend en doen verschillende
wedstrijdjes. Natuurlijk zijn hier leuke prijzen aan verbonden. De maaltijden worden door ons
zelf klaargemaakt. Maar de kinderen hebben wel corvee.
Als begeleiders gaan mee: Frank-Peter Wals, Marjolijn Wolthuis,
Rene Koning, Ivo Hilderink, Milou de Bueger, Imme Kampen,
Esther Bekebrede, Karin Goedemoed, Jan Tabak.
GEEF JE SNEL OP: jantabak@xs4all.nl
of schriftelijk Jan tabak
Snoekstraat 21
Landsmeer
Graag de volgende gegevens vermelden.
naam
adres
telefoonnummer
geboorte datum
e-mail adres
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Activiteitendata
Dinsdag 27 april:
Zaterdag 29 mei
Zaterdag 29 mei
Maandag 31 mei
Vrijdag 11 juni

vergadering algemeen bestuur
11.00-15.00 uur feestelijke afsluiting seizoen jeugdschaatsen met diplomauitreiking
v.a 18.00 uur feestelijke afsluiting abonnementhouders (training/recreatie)
Algemene Ledenvergadering
19.00 uur Sloot en Slobrace, aansluitend om 20.30 uur Katknuppelen

Fietsdata
Zondag 18 april
Zaterdag 24 april
Zaterdag 8 mei
Zondag 9 mei
Zondag 27 juni
19 september:

Emma’s lentetoer
Ronde van Noord-Holland
Classico Boretti
Giro Toertocht Amsterdam
Fietstocht Rotterdamse haven
Dam Tot Dam tour

http://www.adnet-werk.nl/nieuws.html
http://www.rondevannoordholland.nl/
http://www.classicoboretti.nl/
http://www.girotoertochtamsterdam.nl/
http://www.tourduport.nl
http://www.damtotdamfietsclassic.nl

Voor informatie over tochten, routes en vertrektijden van RTC Express kan men de website
raadplegen: www.rtc-express.nl.

Wielrennen
Buiten de club om wordt er al, sinds jaar en dag, door HGI leden getraind op de racefiets. Dit gebeurt
op de maandag- en donderdagavond vanaf 5 april. Er wordt om 19:00 uur vertrokken vanaf het
Raadhuisplein. Er wordt gereden in 2 ploegen:
De beginners (ongeveer 11 t/m 15 jaar) fietsen onder begeleiding van Jos Goedhart en Jan Paul Drost
en fietsen tussen de 20 en 40 km rond de 25 km/h (zie het uitgebreide artikel daarover in dit blad)
De overige leden fietsen zonder begeleiding maar kunnen voor informatie en/of vragen terecht bij
Martijn Goedhart. Zij rijden 40 tot 60 km rond de 30 km/h.
Voor beide ploegen geld: Racefiets, Helm en gezond verstand verplicht en we houden ons aan de
verkeersregels. Daarnaast handig om een reserve bandje met gereedschap mee te hebben en een
bidon drinken.

Skeeleren
Nieuw dit seizoen is het plan om op woensdagavond gezamenlijk te gaan skeeleren. Afhankelijk van
het aantal deelnemers en hun niveau zullen we ons hierop, gedurende het seizoen, aanpassen.
Deelname is op eigen risico. Er wordt om 19:00 uur vertrokken vanaf de Twiskemolen. Helm verplicht!
Hand/pols, knie en elleboogbescherming is aanbevolen.
Contactpersoon is Marco Roos.
Maandag 5 April:

start wielrennen, vertrek 19:00 uur Raadhuisplein jeugd en volwassenen.
Jos en Martijn Goedhart:
Jos.Goedhart@xs4all.nl
Jan Paul Drost:
jp.drost@hardgaatie.nl

Woensdag 7 April:

start Skeeleren, vertrek 19:00 uur Twiske molen
Marco Roos:
marco@roosroos.nl

Donderdag 8 April:

Wielrennen, zie maandag

Vrijdag 9 April:

Start zomertraining, vertrek (voorlopig) 19:00 uur HGI clubgebouw Zuideinde.
René Koning:
rene@roosroos.nl
Jan Paul Drost:
jp.drost@hardgaatie.nl
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Wist u dat…….
...

Max Kant (PupC) op uitnodiging heeft deelgenomen aan het officieuze Nederlands Kampioenschap Langebaan Pupillen C te Groningen (ijsbaan Kardinge), en hij 7e werd (tijden 500m:
51.07 en 52.05 en 300m: 31.94 en 32.13) en daarbij als enige nog op vaste schaatsen reed?
(van harte Max!)

…

Tom Kant(PupA) op uitnodiging op 6 maart te Hoorn heeft deelgenomen aan de Gewestelijke
Pupillen A wedstrijd en de 500m reed in 49.48, en helaas op de 1000m ten val kwam op
klapschaatsen? (….jammer Tom!)

…

op woensdag 17 maart de laatste marathonwedstrijd van het seizoen werd gehouden om het
kampioenschap van Amsterdam over 75 ronden, waarbij elke marathonrijder/rijdster tegelijk aan
de start kwam en dan mee kon dingen om het Algemeen Senioren Kampioenschap van
Amsterdam… maar hierbij voor zover bekend geen HGI-ers in de prijzen vielen?

…

de jaarlijkse seizoen afsluiting van het jeugdschaatsen met diploma-uitreiking zal plaats vinden
op zaterdag 29 mei a.s.?
… op diezelfde dag ’s avonds de jaarlijkse seizoenafsluiting voor toerschaats- en licentierijders
met de ”BBQ Clubavond” is?

…

die beide evenementen in/nabij het clubhuis van Hard Gaat Ie plaatsvinden?

…

op dinsdag 18 mei de Clubpromotiedag voor de kinderen van de basisscholen weer zal plaats
vinden in de Twiskepolder, waarbij Hard Gaat Ie het skeeleren en het terrein fietsen (ATB-en)
weer gaat promoten?

…

de jaarlijkse HGI ledenvergadering wordt gehouden op maandag 31 mei a.s.?

…

op vrijdag 11 juni de Slob&Slootrace, met aansluitend Katknuppelen, gaat plaats vinden op het
clubterrein van HGI?

…

ook alle uitslagen en nog veel meer informatie op de website van Hard Gaat Ie te lezen is?

…

de website van HGI t vinden is op www.hardgaatIe.nl ?

…

de opening van de Jaap Edenbaan voor het volgende seizoen op zaterdag 9 oktober 2010 is?

…

u daar – indien mogelijk – al op 6 oktober een ijsvloer heeft om e.e.a. uit te proberen?

…

Bertus de Vries op 2e paasdag fietsend in ’t Twiske gezien is zonder helm?

…

hij daar met een muts op zijn hoofd reed?

…

Bertus door nog meer mensen gewezen moet worden op het gevaar van fietsen zonder helm?

…

de Tour de France in het eerste weekend van juli van start gaat in Rotterdam?

…

de Giro d’Italia daarvoor nog veel dichterbij start, namelijk in Amsterdam?’

…

op 8, 9 en 10 mei drie etappes van de Giro d’Italia in Amsterdam starten?

…

alle schrijvers in dit clubblad weer heel hartelijk bedankt worden namens de redactie?

…

iedereen een goede zomer wordt toegewenst door het Bestuur van Hard Gaat Ie?
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