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VAN DE REDACTIE

Clubgebouw

Het winterseizoen zit erop, het zomerseizoen
is al weer van start gedaan. Zodra de zomertijd
ingaat zie je al weer veel sporters die zich
voorbereiden op de volgende winter. Het is
maar hoe je er tegenaan kijkt.
Dit clubblad is er weer één met veel informatie
over het afgelopen schaatsseizoen, maar
natuurlijk ook weer met informatie over de
komende
zomeractiviteiten,
en
andere
achtergrondinformatie. Alle inzenders van
stukken die in dit blad zijn te lezen: hartelijk
bedankt. Zonder die vele inzenders van de
stukken zouden wij niet één van de laatste
sportclubs zijn met een fysiek (dik) clubblad
dat ook nog eens een oplage heeft van 1100
stuks. Actuele informatie vind je natuurlijk op
onze website, maar met mooi weer dit clubblad
in de tuin lezen blijft ook leuk.
Veel zomer- en leesplezier.

Wedstrijd/jeugdschaatsen
Inlichtingen abonnementen/trainingen en
jeugdschaatsen bij Jelle Attema
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)
 075 - 6844397
Jan Paul Drost
 020 - 4821863
Ans Gerritsen (senioren
en veteranen)
 020 - 4361524
Andries Bakker (pupillen)  020 - 6471703
Marjolein Wolthuis
 06 - 24618359
Ledenadministratie:
R. Kesselaar
 Watersniplaan 31, 1121 VP Landsmeer
 020 – 4824487
@: rkesselaar@hetnet.nl

Bauke Stelma

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
@: hw@worldwisemarine.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 1100 stuks
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
Bertus de Vries
 020 - 6314123
Kledingcommissie:
M. de Vries
 Reigerlaan 8
1121 EE Landsmeer
Ereleden:

Jaargang: 110
April 2011

 020 – 4821834

www.hardgaatie.nl

 020 - 4826926

Dick Moes
Geert Houwer
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Van de voorzitter
Beste mensen, het schaatsseizoen zit er weer op. Dit jaar extra lang omdat de Jaap Edenbaan een
week langer open is gebleven. Het was wel weer een enerverende winter, met veel vorst en wederom
weinig schaatsen in het Ilperveld. Wel is onze ijsbaan een enkele keer open geweest en kon er
geschaatst worden op de Gouwzee. Ook hebben enkele leden eind december meegedaan aan het
NK marathonschaatsen in Wanneperveen, of waren afgereisd naar Oostenrijk. Maar de grootste
successen zijn toch behaald op het kunstijs. Overigens is, in mijn ogen, meedoen belangrijker dan
winnen. Maar als je dan toch meedoet, dan maar alles uit de kast halen. Hard-gaat-ie heeft laten zien
dat ze op alle niveaus veel in de kast hebben en ze hebben ook laten zien de schaatssport hoog in
het vaandel te dragen. HGI was zwaar vertegenwoordigd in diverse evenementen onder andere met
diverse teams in twee koppelkoersen. Eén koppelkoers van 4 uur lang in Alkmaar en één op de Jaap
Edenbaan van 1,5 uur lang. Ook waren we weer goed vertegenwoordigd in het marathongebeuren en
niet zonder succes. Onze club had op één na de meeste punten vergaard van alle clubs die op de
Jaap Edenbaan rijden. Ook zijn er natuurlijk vele persoonlijke successen met het lange baan
schaatsen gehaald. Maar alle mooie dingen duren kort, de kieviten zijn weer in het land en de
schaatsen kunnen weer in het vet. Maar er komen mooie dingen voor terug, zoals:
•
•
•
•

dinsdagavond droogtraining in het Twiske,
vrijdagavond fietstraining voor de jeugd
maandag en donderdag fietstraining voor volwassenen en
hopelijk woensdag avond weer skeeleren.

We hoeven ons dus niet te vervelen. Ook gaan we weer een sloot en slobrace organiseren. Dit keer
valt dit samen met de opening, op vrijdag 17 juni, van de Landsmeerse Sport week. Een evenement
dat, onder leiding van Stichting Evenementen Landsmeer, weer nieuw leven is ingeblazen. Als
vanouds kan er dan wederom om de katknuppeltrofee van Landsmeer gestreden worden.
Ik wens iedereen een heel mooie zomer en veel plezier. Tot ziens.
Haijo van der Werf

Oproep voor 1 contributieloper
Voor de regio Den Ilp en Purmerland wordt ondersteuning gevraagd voor de wijk van Maartje
Kampen, deze wijk bestaat uit meer dan 70 adressen.
In je eentje is dat een hele klus en zij zou het prettig vinden dat iemand een deel van haar
contributiewijk wilt overnemen. Zij heeft dit al jaren alleen gedaan en zij vindt het allemaal een beetje
teveel worden. Terecht want de adressen liggen ver uit elkaar en je bent daar een aardige tijd mee
bezig. We hebben het over 25 adressen, die zij aan een ander wilt overlaten en we hebben 1100
leden, daar zal ongetwijfeld wel iemand zijn die dat varkentje gaat wassen.
Het gaat om een deel van Den Ilp, vanaf nummer 42 richting Purmerland, waar ook 4 leden bezocht
moeten worden.
Ilpers en Purmerlanders zijn aardige mensen en je wordt met open armen ontvangen en er is altijd
waardering voor de contributielopers en betalen spontaan de jaarlijkse bijdrage van € 10,00.
Bij voorbaat dank ik jullie voor de reacties.
Bertus de Vries
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In december 2010, toen het vorige clubblad net klaar was, overleed Rinus Verheul. Er was geen
gelegenheid meer om daaraan in het clubblad meer aandacht te besteden dan het geplaatste “In
Memoriam”. De in december geschreven herinneringen van Eddy van Bergen aan Rinus worden hier
alsnog geplaatst:

Een paar persoonlijke herinneringen aan Rinus Verheul
Toen ik Rinus 12 jaar geleden voor het eerst ontmoette bij een fietstrainingsrit van Hard gaat ie, zag
ik het in één oogopslag: een “stylist”. Hij zat als gegoten op z’n perfect verzorgde fiets, op en top
gesoigneerd! Daarom is de foto ook zo treffend.
Ik heb onvergetelijke herinneringen aan diverse overlevingstochten in de Ardennen en een
trainingsweekend in Groet. Het was steeds fantastisch dat Rinus er bij was.
Pas een paar maanden geleden hebben we nog samen bitter gelachen; dat ie vertelde over z’n
eerste bezoek aan de specialist. Die dokter zegt: “gaan we eerst naar je hart kijken”, waarop Rinus
zegt “dat hoeft niet, mijn hart is wel o.k.”. Maar die man zegt “Ga nou maar 10 minuten fietsen op die
hometrainer, dan zien we het wel”. Waarop Rinus al na zes en een halve minuut moest stoppen
omdat de dokter bang was dat Rinus het apparaat uit elkaar trapte.
Ja, sterk was hij. Als we gingen trainen en Rinus was er bij, dan werd er gekoerst van onder uit de
kast. Ieder voorjaar: rondje IJsselmeer, na de koffie met appeltaart in Enkhuizen direct op de dijk naar
Lelystad. Je wist het al: Rinus ging op kop sleuren. Na de hergroepering in Lelystad bleef het dan
betrekkelijk rustig tot aan het vaste land, maar dan moest je zien aan het wiel van Rinus te komen,
want dan gingen echt alle remmen los, tegen die lange brug bij Muiden op. Dan reed ik het zwart voor
m’n ogen om maar in z’n buurt te kunnen blijven.
Ja, dat staat mij het meeste bij: dat afzien aan zijn wiel. Maar ik was er trots op als ik het hield!
Eddy van Bergen
Landsmeer,16 december 2010

Slechts enige dagen natuurijs bij Hard Gaat Ie
In tegenstelling tot het ijs op de Gouwzee en in het Ilperveld, was het op de eigen natuurijsbaan door
sneeuwval/dooi van slechte kwaliteit. De natuurijsbaan is driemaal open geweest. Er werd vanwege
de kwaliteit geen entreegeld betaald, dit tot verdriet van de penningmeester.
Op zaterdag 4 december kon er ’s morgens door de jeugd worden gereden, die normaal op de Jaap
Edenbaan schaatst. Echter om half elf kwam de sneeuw in massa naar beneden en er was geen
vegen tegen. De baan weer dicht.
e
Op 2 kerstdag, 26 december, was de baan sneeuwvrij gemaakt. De ijsvloer was zacht en
onregelmatig. Desondanks toch open gesteld 13.00 tot 16.00 uur, (vakantietijd en mooi weer)en het
publiek maakte hier toch dankbaar gebruik van.
Na enige dagen dooi en vorst kon de baan op 30 december nog eenmaal van 13.00 tot 16.00 uur
worden opengesteld, tot vreugde van een 50-tal bezoekers. ‘s Avonds weer dicht in verband met
invallende dooi. Dit seizoen niet meer open geweest, ondanks voorspellingen van weerkundigen dat
er ook vorst in januari en februari kon worden verwacht... Hopelijk volgend seizoen.
Jelle Attema
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NK Masters Wanneperveen
o

Donderdag 23 december 2010, start 8.30 uur, 10 rondjes van 6 km, stevige wind bij – 2 C, met goed
geveegde brede baan, goed ijs, geen scheuren, beetje sneeuwijs.
Omdat de weersvoorspellingen slecht waren, veel sneeuw, en we ’s morgens vroeg moesten starten
hebben we het aanbod om te overnachten in Blokzijl met beide handen aangenomen. We zijn in dit
geval Leendert Wals uit Ilpendam en ik. Het aanbod kwam van Michiel Asbeck. Een vriend van hem
had daar een vakantie huisje.
Dit bleek een voormalig sluiswachterhuisje te zijn dat in het stadje tegen de stadswallen aan was
gebouwd. Blokzijl lag namelijk aan de Zuiderzee en heeft de haven in het midden van de stad.
Werkelijk schilderachtig. Voordat we ons gingen inkwartieren hebben we de start in Wanneperveen
nog even verkend, dat was maar goed ook, want we zijn ter plaatste enigszins verdwaald, maar
hebben het uiteindelijk gevonden. ’s Avonds nog wat boterhammen met pindakaas gegeten en op tijd
naar bed. De volgende morgen om 5.30 opstaan, ontbijten, kleding aan en om 7 uur vertrek naar
Wanneperveen, waar we om 7.30 aankwamen. De kleedruimte was niet veel soeps en na getekend
te hebben (schaatskleding hadden we al aan) meteen maar naar de startplaats gegaan waar de
bankjes om op te zitten nog op een pallet stonden. De start was ter hoogte van een vakantie
bungalow park, waar we uit de wind onze schaatsen hebben aangedaan. De tas weer achter de finish
langs de baan gezet en gewacht tot de meesten stonden en ben toen pas naar de start gereden. Op
die manier kon ik lekker voorin starten, dat is belangrijk omdat in het begin veel rijders niet mee
kunnen komen en je de gekste capriolen moet uithalen om naar voren te rijden.
Het ijs was perfect, niet zwart en glad maar goed te rijden en zonder scheuren. Ook was de baan
lekker breed geveegd. In de voor de windse stukken ging het hard en tegen de wind in werd er
langs de sneeuwrand gereden, waardoor er een lang lint ontstond. Ik heb eigenlijk vanaf het begin
e
alleen maar voorin gereden en in ieder geval heb ik me niet verder dan ca. de 15 plek terug laten
vallen. Ik zag daardoor dat er een kopgroep geformeerd werd door de sterksten (10 man) die
vanuit het peloton weg reden. Ik liet ze gaan want daarvan wist ik dat dat een klasse te hoog voor
me was. Mijn tactiek was voorin met het peloton meerijden en eventueel met een vluchtpoging van
een wat grotere groep meerijden. Dit is niet gebeurd, wel werd het peloton steeds kleiner. Ook
werden de achterblijvers eruit gehaald, zodat uiteindelijk 44 van de 110 de volle 10 ronden hebben
uitgereden. In de laatste ronde bleef ik bij de eerste 5 in de kop meedraaien en heb ik het tot de
sprint laten aankomen. Uiteindelijk niet zo slim want dat had toch nog veel kracht gekost waardoor
de laatste 500 meter sprint te veel voor me was, zodat ik in de laatste 30 meter een hele wolk
e
rijders over me heen kreeg. Resultaat 34 plek. Verstandiger was het geweest als ik met één van
drie/vier rijders, die in de laatste 2 km alleen op avontuur gingen, had aangesloten en op die
manier vóór het peloton was gefinisht. De accommodatie was slecht, ik was op de
Oostvaardersplassen en in Zuidlaren beter gewend.
Nu moesten we buiten in de kou een bevroren broodje eten, en was er nauwelijks
douchegelegenheid. Gelukkig hadden we de sleutel van ons huisje in Blokzijl nog, daar hebben
we ons omgekleed en de finish van de Dames nog op televisie gezien. Thuis de rest van de
wedstrijd van de Heren gekeken. Een mooie dag.
Haijo van der Werf
Jaargang: 110
April 2011
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CLUBKAMPIOENSCHAP HGI Langebaanschaatsen
Op zondag 20 maart 2011 van 07.00 tot 09.00 uur vonden op de Jaap Edenbaan weer de jaarlijks
terugkerende schaatswedstrijden plaats om het clubkampioenschap van Hard Gaat Ie, dit jaar op de
laatste wedstrijdzondag. Hiervoor was gekozen omdat de eerst geplande datum 6 maart, samenviel
met het 4 x 4 uur schaatsevenement in Alkmaar, waaraan 15 HGI-ers (met succes) deelnamen.
Het weer was prachtig, helder en bijna windstil na een lichte nachtvorst. Goed ijs en er werd goed
geschaatst, en er waren 42 deelnemers.
Bij de dames streden Imme Kampen en Lisa Roos, beiden voorgaande jaren al eerder kampioen om
de titel. Lisa won de 500m en Imme de 1500m. Het verschil op de 1500m was voor Imme voldoende
om dit jaar Algemeen Kampioen bij de Dames te worden.
Bij de heren dit jaar een nieuwe clubkampioen! De 10 jaren hiervoor was John van Dijk de winnaar,
echter nu door omstandigheden minder goed voorbereid. Swen Faber greep zijn kans en was op de
beide afstanden seconden… sneller dan John. Swen was een terechte winnaar.
Imme en Swen, Clubkampioenen HGI 2010-2011, van harte gefeliciteerd!
Verder waren er weer mooie spannende onderlinge wedstrijden te zien waarbij het publiek ook
zichtbaar genoot, en er werden toch ook Persoonlijke Records (PR’s) gereden. Zo won Romee bij de
e
Pupillen van Didi met maar 5/100 verschil!
Hierbij ook dank aan de juryleden, trainers en de ijsmeesters. Zij ontvingen een compleet huid- en haar
verzorgingspakket, ter beschikking gesteld door Hegron Cosmetics, waarvoor dank. Ook dank aan:
Scheidsrechter Theo van Gelderen
Speaker
Geert de Vries
ET
Bertus Vossepoel
Starter
Jan Soet
Hulpstarter
Jelle Attema
Chef tijd
Jelle Kampen
Tijdwaarnemers Marianne Soet, Maartje Kampen, Ants Tilma, Bob Vink en Ypie Boschma

UITSLAGEN
Pupillen dames
e

1
e
2
e
3
e
4
e
5
e
6
e
7
e
8

Romee Nicolai
Didi Wals
Dewi Paardekooper
Pam Hermelink
Emma Kant
Fien Van Berkel
Tessa Hermelink
Zoe Paardekooper

Pupillen heren
e

1
e
2
e
3
e
4
e
5

Max Kant
Mark Van Dijk
Rinus Drost
Tim Wals
Kai Feberwee

Junioren C dames
e

1
e
2

Merel Wals
Jennifer Niekel
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500m

300m

Totaal

56.34
56.76
59.84
60.27 (pr)
61.32
68.63 (pr)
62.86 (pr)
77.77

34.59
34.22
36.99
37.28
39.36
42.05
54.42
41.13

90.930
90.980
96.830
97.550
100.780
110.680
117.280
118.900

500m

300m

1000m

49.18
50.64
58.14
62.57
65.42

30.80
31.89
36.24
39.94
50.87

1.45.13 (bmd)

500m

1000m

Totaal

57.50
67.93 (pr)

2.08.35 (pr)
2.18.63 (pr)

121.675
137.450

www.hardgaatie.nl
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79.980
82.530
94.380
102.910
116.290
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Junioren C heren
e

1
e
2
e
3

Tom Kant
Douwe Daatselaar
Tim Van der Kuijl

Junioren B dames
e

1
e
2

Sybille Mulder
Mila Van der Werf

500m

1000m

1500m

Totaal

2.28.91
2.38.23

96.596
100.763
132.255

46.96
48.02
60.30 (pr)

2.23.91 (pr)

500m

1500m

3000m

Totaal

51.67
51.84

2.45.51
2.49.51

5.50.97 (bmd)

106.840
108.343

42.41

2.19.20

4.49.39 (bmd)

88.810

46.57
50.69

2.33.64
2.45.10

5.59.69 (bmd)

97.783
105.723

41.99
45.91

2.10.27
2.18.60

4.44.82 (bmd)
4.56.94 (bmd)

85.413
92.110

47.11

2.22.21

4.57.63 (bmd)

94.513

48.22
45.95

2.20.87
2.27.81

4.50.09 (bmd)

95.176
95.220

51.37
56.29

2.43.53
2.54.35

43.00
46.26
46.14
47.45
49.14
50.78
53.06
55.18
53.82
51.55
60.93
59.51

2.17.41
2.19.75
2.20.59
2.31.80
2.30.20
2.36.52
2.45.0
2.42.54
2.46.65
2.58.08
3.02.93
3.11.75

Junioren B heren
e

1

Gijs Roos

Junioren A dames
e

1
e
2

Lisa Roos
Rosa Vermeulen

Neo Senioren heren
e

1
e
2

Swen Faber
Martijn Goedhart

Senioren dames
e

1

Imme Kampen

Senioren heren
e

1
e
2

Ivo Ruijter
Jan Paul Drost

Masters dames
e

1
e
2

Marja Roos
Anky Faber

5.56.33 (bmd)

105.880
114.406

Masters heren
e

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

John Van Dijk
Hayo v.d. Werf
Marco Roos
Rene Koning
Frans Nico v.d. Bout
Andries De Weerd
Berend Blokzijl
Arie Blijleven
Ron Fontijn
Bart Goede
Frans Faber
Jos Goedhart

4.59.50 (bmd)
5.19.24 (bmd)

5.49.64 (bmd)

88.803
92.843
93.003
98.050
99.206
102.952
108.060
109.360
109.370
110.910
121.906
123.426

Allen van harte gefeliciteerd. De Prijsuitreiking vindt plaats tijdens de clubavond in mei 2011
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Bob Hogerop
Het is maandag 28 februari 2011. Ik
zit in mijn auto, die op een
parkeerterrein staat vlakbij de
Afsluitdijk. De digitale klok op het
dashboard wijst 23.55 aan. Nog vijf
minuten en dan is het zover! Het
moment waarop autorijdend Nederland
en Ik heeft zitten wachten. Onze
minister die over de snelwegen gaat,
Melanie Schulz van Haeren (wat een
prachtige naam), heeft namens het
kabinet besloten dat er op sommige
snelwegen de maximum snelheid van
120 km per uur verhoogd word naar
130km per uur. Dit om de doorstroming
van het verkeer te bevorderen. Dat zal
tijd worden,want laten we nu eerlijk
wezen, 120 is toch geen snelheid! Dat
schiet niet op. Ik kan nu eindelijk het
gaspedaal beroeren zodat ik zo’n 3
minuten eerder in Friesland zal zijn.
Drie minuten dat is toch geweldig! Je
zou maar met een slakkengangetje van
120 die lange Afsluitdijk over moeten,
Dat wens ik mijn ergste vijand niet toe!
Bovengenoemde bewindsvrouwe is van
de
VVD,
een
partij
die
de
automobilisten altijd een warm hart
heeft toegedragen. Op de lagere
school had ik een vriendje wiens ouders
van VVD snit waren. Deze mensen en
ook mijn ouders waren niet in het bezit
van een automobiel, trouwens niemand
in onze tijd was in het bezit van een
auto. De groenteboer uit de van
Beekstraat bracht zijn producten met
paard en wagen rond en twee andere
groenteboeren uit Landsmeer hadden
elk een bakfiets. De enige auto’s
waarmee we ons als kind mee
verplaatsten waren de kiepwagens die
Jaargang: 110
April 2011

van het NDSM terrein naar de
toekomstige woonwijk achter de
Aalscholverstraat heen en weer reden
om het terrein bouwrijp te maken met
grond dat van een aan te leggen
reparatiehaven kwam. (Hoezo vervuilde
grond!) Deze kiepwagens waren oud
legermateriaal wat de Amerikanen
achterlieten na hun overwinning op
Hitler
Duitsland.
Ik
zal
de
doordringende geur van de dieselolie in
de cabines nooit meer vergeten! In
onze staat (Aalscholverstraat) stonden
twee auto’s geparkeerd! Je kon op
straat rustig een partijtje voetballen
(wat we dan ook veelvuldig deden)
alleen moest je af en toe opzij voor de
ENHABO bus en ook voor het gezag,
dat voetballen op straat beslist niet
toestond en menigmaal moesten we een
door adjudant Zaal in beslag genomen
bal op het bureau beleefd terugvragen
en daar plechtig beloven dat we dat
nooit meer zouden doen, dat voetballen
op de openbare weg! Zoals vermeld
hadden
de
ouders
van
mijn
schoolvriend ook geen auto, Maar zijn
opa had er wel een, een Hillman, een
merk uit een ver verleden. Het
opmerkelijke vond ik altijd dat ze het
altijd over de “Wagen” hadden, als hij
weer eens met zijn opa op pad was
geweest. Een grapje over de VVD was
dan ook , dat ze bij de VVD nooit de
problemen uit de weg gingen en als die
er dan waren dan namen ze gewoon de
“Wagen!”
Vandaag de dag is iedereen in het bezit
van een auto en de mobiliteit is dan ook
een belangrijk onderwerp voor elke
Nederlander. Het is dringen op de
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openbare weg. Neem alleen maar de
situatie bij de scholen rond half negen
’s morgens!
Afgelopen zondag hebben we de eerste
Grand Prix gehad, die van Australië.
Daar was het ook dringen, vooral na de
start. Daarna is het min of meer een
optocht van snelle bolides. Het lijkt
wel of ze elkaar niet willen inhalen!
Soms kan het ook niet zoals in Monaco.
Het ontbreekt er nog net aan dat er
een bord: “verboden in te halen” staat

op elk circuit anders zou je het bijna
geloven!
Komende zondag is het ook dringen,
maar dan om als eerste de Oude
Kwaremont op te rijden of de
Berendries of hoe al die bulten in het
Vlaamse land ook heten, dan is het voor
mij weer genieten van de sfeer die de
voorjaarsklassiekers
met
zich
meebrengen.
Een goede zomer
toegewenst!
Bob

4x4 Alkmaar zaterdag 6 maart
Vier uren achtereen op de half overdekte 400m baan met vier teamleden, die om beurten 1 of 2
ronden schaatsen en dan de aflossing door middel van een (lage) rugduw met een teamgenoot.
Totaal 20 teams op het ijs waaronder 3 HGI Heren teams. Verder deed Hayo v.d. Werf mee bij team
ASC Jaap Eden en Lisa Roos en Daphne Faber bij het team Nooitgedacht, hetgeen er op neer
kwam dat HGI-leden het meest vertegenwoordigd waren. Jan Paul Drost en Arjan Schreuder
zorgden voor de coaching, en Marja Roos, Gitta Goedhart, Maartje Kampen en Ypie Boschma
verzorgden het eten en drinken.
Allen dank hiervoor, het was weer een mooie schaatsavond met veel inzet en emotie.
Er werd sneller dan ooit gereden, de bestaande recordronden werden door diverse teams verbeterd.
Ook het algemene rondenrecord werd door de winnende ploeg, de Alkmaarse IJsclub met 13 ronden
e
verbeterd, zij reden met 453 het rondenrecord, slechts een ronde meer dan het 2 team “Solid
Aqua”, zeer spannend dus.
HGI 1:Fabian van Altena, Swen Faber, Gijs Roos en Tim Roos. Jammer dat Fabian na een uur
schaatsen moest afhaken i.v.m. een liesblessure. De overige drie hebben de resterende 3 uren
afgemaakt (invallers zijn niet toegestaan) en hierdoor ook een geweldige prestatie geleverd, aantal
ronden 421 en 5e plaats !
HGI 2: Imme Kampen, Martijn Goedhart, Ivo Ruijter en Robert Vorstman. Ook een voortreffelijke
e
ploeg, goede samenwerking en voor Imme een pluim, aantal ronden 403 en 10 plaats !
HGI 3: Andries de Weerd, Marco Roos, Frans Nico van den Bout en Rob Tindal. Ook zij draaiden
e
een goede wedstrijd, het aantal ronden t.o.v. verleden jaar verbeterd, aantal ronden 392 en een 13
plaats !
ASC JaapEden, Hayo samen met Leendert Wals, Herco Huurnink en Arjen van Ketel een constant
e
draaiend team, aantal ronden 412 en 7 plaats !
Er waren 2 complete damesteams, Lisa en Daphne vormden samen met Melissa van Pierre en Lisa
van Rijn team Nooitgedacht en reden een prima wedstrijd, ook het aantal ronden t.o.v. verleden jaar
e
verbeterd, aantal ronden 370 en een 19 plaats nog voor het andere damesteam van IJsclub Nut en
Vermaak dat 359 ronden behaalde!
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HGI 2e bij de MARATHON Clubcompetitie Jaap Edenbaan
Na 7 competitiewedstrijden en de finalewedstrijden, waarvan de laatste op 2 maart werden verreden,
bleek dat 23 van de 34 HGI-marathonrijd(st)ers (in alle categorieën) een aantal punten hadden
e
gescoord, die uiteindelijk goed waren voor een 2 eindklassering, gefeliciteerd daarmee. De 2 jaren
hiervoor was HGI winnaar, nu afgetroefd door de marathonschaatsers van Nooitgedacht, die met ruim
verschil (171 punten) nu eerste werden.
Bij de Dames 1 en de Masters 1 wonnen Imme Kampen en John van Dijk de individuele competitie,
beiden met groot verschil. Imme won 4x en John 5x,respectievelijk goed voor 107.4 en 98.5 punten.
Ook winnaars waren Michel Janse 2x en Swen Faber 1 x. Jammer dat Michel Janse (Masters 3) weer
te kampen kreeg met een knieblessure, waardoor hij een aantal wedstrijden niet kon rijden. Alle HGI
deelnemers bedankt voor de inzet en gefeliciteerd met een totaalscore van 1429.80 (verleden jaar
1499) De geldprijs van € 400,= zal worden gebruikt om te kosten van de traditionele wokavond te
drukken.
e
e
e
1 prijs (€ 500,=) Nooitgedacht 1690.01 punten, 2 prijs HGI, 3 prijs (€ 300,=) HCA 1365.80 punten,
e
e
4 prijs (€ 200,=) Skits 1246.70 en 5 prijs (€ 100,=) Waterland.
Bij de Jeugdmarathons waren 8 HGI-ers actief, bij de pupillen Mark van Dijk, Rinus Drost; Kai
Feberwee, Max Kant en Dewi en Zoe Paardekooper. Bij de junioren C: Tom Kant, Douwe Daatselaar.
Hierbij opgemerkt dat Levi Tindal als C Junior succesvol meedeed bij de Junioren B (categorie C2) en
daar 61 punten scoorde.
e
Bij de Pupillen behaalden Max Kant en Mark van Dijk; 51 en 16 punten, hierdoor scoorde Max een 2
e
en Mark een 5 eindklassering. Bij de Junioren C, Tom Kant en Douwe Daatselaar, respectievelijk 28
e
e
en 14 punten, goed voor een 5 en 9 eindklassering. De anderen behaalden (nog) geen punten. Ook
jullie bedankt en gefeliciteerd met deze resultaten.
Zie de website www.baancommissieamsterdam.nl voor de volledige eindstanden rijders/clubs!

NK Marathon Thialf
Op zaterdag 26 februari werd in het Thialf Stadion het Nederlands Kampioenschap Marathon
verreden, ’s ochtends te beginnen met de Pupillen (6 ronden), vervolgens Junioren, Masters en ’s
avonds de landelijke rijders van de Top en 1e divisie. Voor HGI waren uitgenodigd Max Kant en Mark
van Dijk (Pupillen); Levi Tindal (Junior C); Gijs Roos (Junior B) en Lisa Roos (Junior A) en John van
Dijk (Masters). Geen winnaars maar goede klasseringen.
Max Kant en Mark van Dijk moesten 6 ronden afleggen. Max werd een ronde voor de eindstreep
e
e
omver gereden en kwam te vallen. Mark werd 20 en Max nog 24 . Levi Tindal moest 12 ronden
e
afleggen en klasseerde zich als 15 . Gijs en Lisa Roos moesten 18 ronden afleggen en eindigden
e
respectievelijk als 20 en 27 . Bij de Masters reed John van Dijk een goede wedstrijd over 75 ronden,
e
hij finishte als 12 .

Marathonwedstrijd om het baankampioenschap van Amsterdam
Op 9 maart werd als slotevenement van de baancompetitie marathon nog (vrijblijvend) gestreden om
het Kampioenschap van Amsterdam, waarbij 70 deelnemers/ deelneemsters van alle categorien gelijk
aan de start verschenen. De wedstrijd ging over 70 ronden en werd gewonnen door Keven Regelink.
e
Voor HGI deden 3 deelnemers mee, allen zeer goede uitslagen, Hayo van der Werf werd 8 ; Imme
e
e
e
Kampen werd 1 dame op de 18 plaats en Rene van de Wateren eindigde als 34 . De complete
uitslag staat op www.baancommissieamsterdam.nl.
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HGI deelname (en winst!!) 4 x 1½ uur race Jaap Edenbaan
Daar de baan een week langer open was heeft de Baancommissie als toetje op woensdag 23 maart nog
een nieuw evenement op het ijs kunnen brengen, namelijk de 4x 1½ uur race (voor teams van 4 personen)
naar het voorbeeld van de 4x4 te Alkmaar en gesponsord door Loon Salarissoftware (RoosRoos Uitgevers
BV) te Landsmeer. Er deden 21 teams aan mee, waaronder 3 heren en 2 dames teams met HGI-ers. Ook
nu weer een prachtige en spannende wedstrijd. Het weer en het ijs waren goed.
Winnaar werd het HGI 1 team, bestaande uit Gijs en Tim Roos, Swen Faber en Felix Wagenaar. Zij
wonnen met 2 ronden verschil en reden totaal 168 ronden in 1½ uur! Van harte, en een groot aantal
consumptiebonnen rijker.
HGI 2: Imme Kampen, Jan Paul Drost, Arjan Schreuder en Robert Vorstman. Ook een voortreffelijke ploeg,
e
goede samenwerking en voor Imme weer een pluim, aantal ronden 161 en 6 plaats!
Dames 1: Lisa Roos en Daphne Faber vormden samen met Melissa van Pierre en Leandra Cramers
e
(Nooitgedacht) een team en reden een prima wedstrijd, aantal ronden 140 en een 18 plaats
Dames 2: Anky Faber en Ria Krop vormden samen met Pia en dochter Linda Meiring (HCA) een
e
uitstekend team, allen Dames 3 marathon rijdsters, aantal ronden 135 en een 20 plaats, nog voor:
HGI 3: Peter Luiten, Frans Faber, Berend Blokzijl en Arie Blijleven, allen Master 3 marathonrijders. Zij
reden totaal 127 ronden en een pluim voor Frans Faber, zijn eerste marathon/koppelwedstrijd, aantal
e
ronden 127 en de 21 plaats !
Hayo van der Werf reed weer samen met Leendert Wals, Herco Huurnink en Arjen van Ketel, aantal
e
ronden 165 en de 4 plaats !
Alex en Carlo Kuipers (licentie Skits) reden samen met Roan van Leeuwen en Lars Haringsma, aantal
e
ronden 151 en een 10 plaats!
De complete uitslag staat op www.baancommissieamsterdam.nl

Recordwedstrijden Aafje Houwer Trofee’s Thialf
Ook dit jaar (op 10 februari 2011) weer de traditionele HGI- Recordwedstrijden om de "Aafje Houwer Trofee's"
in de overdekte Thialf-ijsbaan te Heerenveen. Het idee achter deze wedstrijd is om het trainings- / licentielid,
uitkomend in de categorie I (Pup/JunC/B) of II (JunA/Neo/Sen/Master), dat de meeste vooruitgang heeft gemaakt (gerekend over 2 afstanden in puntenwinst) ten opzichte van het Persoonlijk Record gerekend vanaf
vorig seizoen of nog verder in jaren terug, te belonen met genoemde wisseltrofee, waarin dan haar/zijn naam
wordt gegraveerd. Er deden 40 HGI-ers aan mee, aangevuld met 10 (bekende) gastrijders (op uitnodiging),
totaal 50 deelnemers.
Om 16.00 uur klonk het eerste startschot. Het ijs was weer perfect. Er sneuvelden 47 persoonlijke records
op een totaal van 90 starts (de jeugd niet meegerekend). Helaas weer enige valpartijen, waardoor onder
andere Merel Wals 12 seconden boven haar record uitkwam, in plaats van hieronder te kunnen scoren.
Volgende keer beter.
HGI-lid en nu NINO-rijder Lieuwe Mulder klokte de snelste tijden. De opvolgers van de winnaars van de
Aafje Houwer Trofee van verleden jaar (Mila van der Werf en Lisa Roos) zijn geworden: Douwe Daatselaar
(Cat. I) en Rosa Vermeulen (Cat. II)
Beiden van harte geluk gewenst, de wisseltrofee’s met naamgravering zijn voor jullie! Verder natuurlijk alle
rijders die een of twee persoonlijke records hebben gereden, van harte.
De Thialf-jury en ijsmeesters en kregen als dank voor hun medewerking een waardevol cosmeticapakket, ter
beschikking gesteld door Hegron Cosmetics Purmerend, waarvoor onze dank!!
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Deelnemers en tijden Aafje Houwer Trofee’s
Naam

100m

300m

500m

1500m

Totaal

Jeugdschaatsers
Bibi te Loo
Pien de Vries

15.33 pr
15.78 pr

1.13.62 pr
1.14.82 pr

150.270
153.720

Sjoerd Nicolai
Jochem v.d. Broek

14.16 pr
15.70 pr

1.05.23 pr
1.10.12 pr

136.030
148.620

Pupillen
Romee Nicolai
Didi Wals
Dewi Paardekooper
Emma Kant
Zoe Paardekooper

33.56 pr
33.87 pr
34.84 pr
36.08 pr
38.78 pr

54.00 pr
55.03 pr
57.07 pr
58.09 pr
1.03.43 pr

109.933
111.480
115.136
118.223
128.063

Max Kant
Mark van Dijk
Karel Scheepstra
Rinus Drost
Stan Helsloot
Kai Feberwee

29.97 pr
30.35 pr
30.53 pr
34.99 pr
39.72 pr
41.20

48.02 pr
48.79 pr
49.13
57.42 pr
1.05.56 pr
1.04.91 pr

97.970
99.373
100.013
115.736
131.760
133.576

Junioren C / B
Sybille Mulder
Mila v.d. Werf
Marieke Oosterom
Joyce Faber
Merel Wals

50.44 pr
50.49 pr
49.70 pr
52.77 pr
55.59 pr

2.36.60 pr
2.41.32 pr
2.43.94 pr
2.52.32 mt
3.33.24 mt

102.640
104.263
104.346
110.210
126.670

Levi Tindal
Gary van Tol
Pieter Lubbe
Tom Kant
Koen de Best
Douwe Daatselaar

42.92
44.25
44.19 pr
44.94 pr
46.63
46.98 pr

2.15.12
2.15.81 mt
2.17.29 pr
2.24.12 mt
2.23.77 mt
2.23.76 mt

87.960
89.520
89.953
92.980
94.553
94.900

Dames / heren (1 afstand)
Henriette Goede

44.90

Gijs Roos

41.27

Naam

500m

1500m

3000m

5000m

Totaal

7.55.54 pr

94.334
96.176
96.486
100.306
100.313

Junioren A/Neo/Senioren/Masters
Imme Kampen
Marjolein Bossein
Melissa van Pierre
Karin Peereboom
Rosa Vermeulen

46.78 pr
48.02
47.86
49.49
49.10 pr

Lieuwe Mulder
Swen Faber
Tim Roos
Martijn Goedhart
Marco Roos
Robert Vorstman
Ivo Ruijter
Hayo v.d. Werf
Rob Tindal
Rene Koning
Berend Blokzijl
Andries de Weerd
Bart Goede
Peter Luiten
Arie Blijleven
Jos Goedhart
Frans Faber

37.86
40.61
42.51
44.33 pr
45.80
45.80 pr
45.95
47.11
47.48 pr
47.36
50.52
51.13
50.06
52.06
53.15 pr
59.81
59.72 pr
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2.24.47
2.25.88 pr
2.32.45 mt
2.33.64 pr
1.57.42
2.05.73
2.11.24
2.14.09
2.15.07 pr
2.17.49 pr
7.46.09 pr
2.17.22 mt
2.20.61 pr
2.26.74
2.34.36
2.33.32
2.38.28
5.08.42 pr
5.12.96 pr
3.0036
3.01.56 pr
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77.000
82.520
86.256
89.026
90.823
91.630
92.559
92.850
94.553
96.273
101.973
102.236
102.820
103.463
105.310
119.930
120.310
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Plussen en minnen om de Aafje Houwer Trofee
Categorie I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Douwe Daatselaar
Emma Kant
Romee Nicolai
Max Kant
Sybille Mulder
Mark van Dijk
Tom Kant
Levi Tindal
Mila van der Werf
Merel Wals

(Pupillen, Junioren C en B)
PR 03- 2010
Thialf 2011

Totaal -/+

104.150
126.720
118.360
103.400
107.795
102.660
95.340
88.775
103.755
114.240

- 9.250
- 8.497
- 8.427
- 5.430
- 5.185
- 3.287
- 2.360
- 0.815
+ 0.508
+12.430

94.900
118.223
109.933
97.970
102.640
99.373
92.980
87.960
104.263
126.670(mv)

Categorie II

(Junioren A, NeoSenioren, Senioren en Masters)
PR 03- 2010
Thialf 2011
Totaal -/+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

111.340
92.310
94.577
89.037
81.003
94.263
99.917
97.797
114.333
96.030

Rosa Vermeulen
Marco Roos
Rob Tindal
Martijn Goedhart
Swen Faber
Rene Koning
Andries de Weerd
Berend Blokzijl
Jos Goedhart
Bart Goede

100.313
90.823
94.350
89.026
82.520
96.273
102.236
101.973
119.930
102.820

-11.037
- 1.487
- 0.227
- 0.011
+ 1.507
+ 2.010
+ 2.319
+ 4.196
+ 5.607
+ 6.790

De meeste andere rijders hebben ook (record) punten gescoord, maar voldeden dit jaar (nog) niet aan de
gestelde eisen.

Resultaten Annette Gerritsen:
Annette werd in de eerste maanden van het afgelopen seizoen geplaagd door een hamstringblessure,
waardoor ze ondermeer niet kon deelnemen aan Wereldbekerwedstrijden en de NK afstanden. In
december kon er weer worden gestart en haar eerste wedstrijd reed ze op 27 en 28 december 2010 in
Heerenveen, de NK Sprint, 2x 500 en 2x 1000m. Ze presteerde hier boven verwachting en eindigde
e
totaal als 2 in de eindrangschikking achter Margot Boer en nog voor Laurien van Riessen.
Het herstel zette door. Op 21 en 22 januari 2011 reed Annette op de WK sprint afstanden te
e
Heerenveen naar een 2 plaats in het eindklassement, achter de Canadese Cristine Nesbitt, maar nog
e
net…voor Margot Boer, met 2/100 verschil.
Van 4 t/m 6 maart 2011 werden de WK –
afstanden te Heerenveen verreden, waarvoor
Annette zich had geplaatst voor de 500m
afstand. Dit werd voor haar een teleurstelling,
e
door een misslag na de start op de 2 500m,
e
kon ze haar prachtige 2 positie na de eerste
dag helaas niet handhaven. Ze eindigde nu op
de 4e plaats in de eindrangschikking, dus net
buiten de medailles. Maar toch… ze laat ook
velen van naam achter zich… Annette van
harte met deze prestaties.
Nu breekt er een rust en herstelperiode aan en
de zoektocht naar een nieuwe LIGA trainer.
We wensen Annette een gezonde en sportieve
zomer toe.
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PETER LUITEN
Steun geven aan vrienden om
goed, gelukkig en gezond te
leven met kanker
Elke bijdrage, klein en groot, is
welkom.
Ik heb mij laten inspireren om mee te doen aan de Alpe d’HuZES op donderdag 9 juni 2011 voor het
KWF. Via deze weg wil ik dan ook een oproep doen voor steun en bijdrage voor het goede doel.
Ik wijs jullie dan ook graag op: http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/peterluiten/peter-luiten
Alpe d’HuZES is een happening waaraan 4077 deelnemers meedoen. Individueel of in één van de
605 teams die minimaal 1 of maximaal 6 keer de Alpe d’Huez beklimmen – fiets, hardlopen, ligfiets,
handfiets, etc. – om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF en ondersteunde programma’s.
De Alpe d’HuZES is gestart in 2006 als keukentafelinitiatief van een fietsgroep met 15 personen door
een vriend waarbij kanker geconstateerd werd. De achterliggende gedachte van het onzinnige idee
om zesmaal de Alpe d’Huez te beklimmen was om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor de
actie om veel geld op te halen voor het KWF.
Inmiddels is het uitgegroeid tot een groot evenement, uitgevoerd door de stichting Inspire2live met
zeer veel organisatie en enorm aantal vrijwilligers. De stichting Inspire2Live heeft als extra motto
“geen geld aan de strijkstok”, ofwel alle gelden worden alleen besteed aan de doelen en programma’s
die op initiatief van Inspire2Live zijn opgestart. De organisatie is zeer professioneel en gericht op
maximale resultaat n.l. hoogst mogelijke opbrengst t.b.v. het KWF.
Ik ben zeer gemotiveerd om mee te doen ter nagedachtenis van vrienden die recent zijn overleden
aan kanker. Ik zal hen meenemen op mijn bagagedrager als extra motivatie.
Het thema waar ik zoveel mogelijk geld voor op wil halen is Leven met Kanker om goed, gelukkig en
gezond te leven met kanker, hoe dubbel dit ook klinkt. De impact is groot niet alleen voor de patiënt
maar ook voor de partner, kinderen, ouders, etc. Juist het thema goed, gelukkig en gezond leven met
kanker motiveert mij door de wijze waarop onze vriendin Lies dit in praktijk bracht om tot het laatste
moment positief en zorgzaam te zijn voor anderen. Maar ook door onze schaatsvrienden Rinus en
Laurens die ieder op zijn eigen manier, maar met volledige intentie een positieve instelling toonden.
Uiteraard moeten wij ook niet vergeten dat vrienden en bekenden veelal na zware medicatie genezen
zijn. Ook dit is een situatie waarbij de impact groot is voor de directe omgeving.
De komende maanden staan in het teken van training als voorbereiding op het evenement en er staan
verschillenden fietstochten op de planning zoals Groendaaltocht, AmstelGoldRace, KlimmenBanneux-Klimmen, MathSalden Omloop, Bergtocht, Boretti Classic, Zuid-Veluwe Klimtocht, etc.
ste
Tijdens de Alpe d’HuZES word ik ondersteund door Carla, mijn 1 sponsor Berend en Tine, Lisanne
de
als fysio en op afstand door Vreni als 2 sponsor.
Ik wil jullie daarom vragen om mij te steunen door een bijdrage te doen voor mijn actie. Iedereen die
achter deze actie staat kan zijn bijdrage doneren via:
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/peterluiten/peter-luiten
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Sponsoring kan via directe bijdrage op eenvoudige wijze betaald worden via Ideal (Ideal zorgt dan
voor extra bijdrage voor de actie). Of men kan mij steunen via een bedrag per klim tot een maximum
bedrag. Iedereen kan via de bovengenoemde blog (verslag) op de hoogte blijven van de activiteiten
om het doel te bereiken n.l. 6 maal de Alpe d’Huez beklimmen. Ik zal ook regelmatig verslag doen via
de Hard Gaat Ie Website en het krantje. Ik hoop op jullie steun. Elke bijdrage, klein en groot, is
welkom !!
Peter Luiten

ADELAARSLIJST heren en dames IJsclub Hard Gaat Ie (top 50)
bijgewerkt op 30 maart 2011
rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

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
Levi Tindal
Tim Roos
Martin de Vries
Martijn Goedhart
Mandy Blokzijl
Matz Schutz
Bas Schreuder
Marjan Mager
Alex Kuiper
Fabian van Altena
Henriette Goede
Marco Roos
Rene Koning
Jeroen Steinvoorte
Amy Jonk
Jacob Louw
Lisa Roos
Tjerk van der Horst
Tim Wals
Robert Vorstman
Tom Kant
Klaas Jan Elzinga
Onne Broekzitter
Carlo Kuiper
Michel Janse
Frans Nico van den Bout
Liesbeth Hekman
Imme Kampen
Rob Tindal
Egbert Mulder
Tom Goede
Arne Vink
Rinus Overheul
Pieter Majoor
Milou de Bueger
Rene Segers
Evenlien Mager
Bert Molenaar
Bart Goede
Peter Luiten

500 meter
37,72
38,25
39,44
39,39
40,30
40,71
41,23
42,91
42,72
42,68
42,75
42,63
43,37
44,33
43,17
43,55
43,07
44,15
44,14
44,34
44,18
45,20
43,66
44,04
44,50
44,10
44,49
44,96
45,53
45,80
44,94
45,22
44,23
44,72
44,82
46,41
45,75
47,59
47,48
46,98
47,57
46,53
47,21
48,36
46,04
46,76
46,52
47,17
47,19
47,97

pos.
1
2
4
3
5
6
7
10
9
8

1500 meter
1:54,27
1:52,68
1:59,73
2:00,62
2:02,11
2:07,82
2:09,10
2:06,75
2:09,35
2:12,49
2:12,40
2:13,04
2:12,65
2:10,72
2:14,96
2:14,02
2:15,99
2:12,90
2:13,91
2:13,68
2:14,51
2:11,60
2:17,65
:18,11
2:17,69
2:20,00
2:18,95
2:18,89
2:17,26
2:17,49
2:20,97
2:20,50
2:24,26
2:23,52
2:23,70
2:20,74
2:24,01
2:19,68
2:20,61
2:22,82
2:22,19
2:25,67
2:24,01
2:20,96
2:28,24
2:26,23
2:27,38
2:26,21
2:26,52
2:24,18

pos.
2
1
3
4
5
6
8
7
9

10

Punten
75.810
75.810
79.350
79.597
81.003
83.317
84.263
85.160
85.837
86.843
86.883
86.977
87.587
87.903
88.157
88.223
88.400
88.450
88.777
88.900
89.017
89.067
89.543
90.077
90.397
90.767
90.807
91.257
91.283
91.630
91.930
92.053
92.317
92.560
92.720
93.323
93.753
94.150
94.350
94.587
94.967
95.087
95.213
95.347
95.453
95.503
95.647
95.907
96.030
96.030

▲

▲

▲

▲

▲

+
▲

▲

Verklaring
▲
= stijging in lijst
+
= nieuw in lijst
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Schaatsen en wetenschap
In het vorige clubblad schreef Dionne Noordhof, werkzaam bij de Faculteit Bewegingswetenschappen
van de Vrije Universiteit in Amsterdam iets over haar promotieonderzoek naar schaatsefficiëntie. Zij
was vorig jaar in De Wereld Draait Door, samen met Otto den Braver. Hij is aan de Technische
Universiteit in Delft bezig met een onderzoek naar schaatstechniek. Ook hem is gevraagd om iets over
zijn onderzoek te schrijven, maar hij heeft het te druk met zijn onderzoek. Hij verwees de redactie naar
de website van Innosport, waarop een beschrijving staat van zijn onderzoek. In de veronderstelling dat
ook Hard Gaat Ie leden op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen, hieronder het
bedoelde artikel:

Schaatstechniek onder de loep
22 december 2010
Goed materiaal is één aspect van maximale schaatsprestaties. Minstens zo belangrijk is de
toegepaste schaatstechniek. En dat is precies waar het in het InnoSportNL project ‘De Snelle Schaats'
om draait. Na meten komt het nu aan op analyseren en interpreteren. Otto den Braver van TU Delft
over de stand van zaken.
Meten is weten
Weten begint met nauwkeurig en adequaat
meten. Met het verzamelen van betrouwbare
gegevens, waarop we gefundeerde analyses
en interpretaties kunnen baseren. Daarvoor
ontwikkelden de samenwerkingspartners in het
InnoSportNL project ‘De Snelle Schaats' de
afgelopen tijd de zogeheten meetschaats.
Projecttrekker is Otto den Braver: "Met die high
tech schaats registreren we alle bewegingen
van
de
schaatser
en
zijn
schaats.
Dus: hoe zet iemand af, hoe stuurt hij, hoe bewaart hij zijn evenwicht en hoe zorgt hij ervoor dat hij
vooruit komt? Door het meten van al die krachten kunnen we heel veel zeggen over de
schaatstechniek. Het meetinstrument hebben we op orde, maar eigenlijk is dat niet meer dan een loos
ding dat voltages afgeeft. Echte kennis ontwikkelen we natuurlijk pas als we de meetgegevens op de
juiste manier analyseren en interpreteren."
Belangen
Tot nu toe baseren coaches en topschaatsers hun ‘subjectieve' analyses vrijwel uitsluitend op
videobeelden. Het combineren van praktische ervaring met een schat aan meetgegevens én met
wetenschappelijke kennis op het gebied van mechanica en dynamica is zeer waardevol en brengt de
sport een grote stap vooruit. "We verzamelen op dit moment in het InnoSportLab Thialf een enorme
hoeveelheid data over aspecten als de schaatsslag, de krachten, de versnellingen en de hoeken. We
hebben een helder beeld van wat we daarmee willen en we staan op het punt dat te gaan testen. Ons
gezamenlijke doel is het verder verbeteren van de prestaties van de schaatsers. Daarnaast ontstaan
er tal van ideeën rond producten waar op termijn bedrijvigheid uit voort kan komen. Zo dienen we de
belangen van de sport, de wetenschap én het bedrijfsleven."
Samenwerking
‘De Snelle Schaats' is een samenwerking tussen InnoSportNL, de KNSB, NOC*NSF, TU Delft en de
Vrije Universiteit. Bij deze laatstgenoemde kennisinstelling loopt nog een aanpalend
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schaatsonderzoek dat zich meer richt op de fysiologische kant en waarover wij in de vorige
nieuwsbrief berichtten. De bedoeling is dat de meet- en analysemethodieken, die in het kader van ‘De
Snelle Schaats' ontwikkeld worden, structureel onderdeel worden van de opleiding, training en
coaching van Nederlands talentvolle schaatsers. Otto den Braver hoopt zijn promotieonderzoek rond
dit thema medio 2012 af te ronden.
Zie: http://www.innosport.nl/nl/media/archief/Schaatstechniek_onder_de_loep.

Vragen aan Carl Verheijen
In het vorige clubblad werd al aangekondigd
dat Carl Verheijen vragen wilde beantwoorden
van leden. Dat hij niet alleen snel schaatst,
maar ook schrijft bewees hij door binnen 24
uur na mijn verzoek de onderstaande
antwoorden af te leveren. Ik weet niet of het
een Nederlands record is, maar zeker wel een
clubrecord! Het resultaat lees je hieronder:

Hoe oud was je toen je begon met schaatsen, en bij welke club was dat?
e

Ik ben op mijn 16 gaan schaatsen toen het een hele strenge winter was. Via een
Henschotermeertoertocht de liefde voor het schaatsen gevonden. Het jaar daarna heb ik mij
aangesloten bij SV Eemland in Soest.

Heb je ook andere sporten gedaan?
Ik heb veel andere sporten gedaan. Mijn vader was gymleraar dus wij konden met heel veel sporten
kennis maken. Ik heb getennist, op judo gezeten en gevoetbald.

Moest je altijd erg hard trainen, of was je een “natuurtalent”?
Voor mijn conditie en kracht moest ik wel hard trainen, maar voor de techniek van het schaatsen wat
minder, daar had ik duidelijk wel talent voor. Ik denk dat ik niet supergetalenteerd was, maar wel heel
veel dingen heel goed kon. Schaatsen is een heel complexe sport, dus dat was zeker in mijn voordeel.

Wanneer ben je in een kernploeg (of commerciële ploeg) gekomen?
In het seizoen 1997/1998 mocht ik voor het eerst mee op stage met de kernploeg. Toen mocht ik de
hele zomer meedraaien met de kernploeg, daar heb ik veel geleerd. Na de Olympische Spelen van
1998 ben ik in de kernploeg gekomen wat ik 4 jaar heb meegemaakt. In 2002 werden de kernploegen
opgeheven en heb ik 8 jaar lang voor TVM mogen schaatsen.

Wat doe je allemaal tussen de wedstrijden in? Heb je ook wel eens een vrije dag gehad in
het schaatsseizoen?
Tussen de wedstrijden door trainen we gewoon door. In de zomer trainen we wel harder dan in de
winter. In de winter moeten we niet te moe zijn, anders kun je niet maximaal presteren. Af een toe een
rustdag is belangrijk, om te herstellen en op te laden voor de volgende wedstrijd. Maandag was vaak
onze vaste rustdag, maar ook vaak onze reisdag om van de ene wedstrijdlocatie naar de andere te
gaan.
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Wat deed je als een schaatsseizoen was afgelopen en de zomertraining nog niet was
begonnen?
Wij hadden altijd 4 weken vrij. Van half maart tot half april, want dan begon het eerste trainingskamp
al. Dan was het tijd om weer familie en vrienden te zien. Maar ook de periode om niet met schaatsen
bezig te zijn, of met je dieet of met het aantal uren dat je moest slapen. Even geen profschaatser zijn!

Als je op vakantie ging, waarheen ging je dan? En wat deed je dan?
Als ik op vakantie ging gingen we vaak naar de Alpen. In maart, na het seizoen, gingen we een
weekje snowboarden. En in de zomer af en toe op vakantie naar de Alpen om te fietsen en te
wandelen. Maar vanaf augustus was het trainingsprogramma zo zwaar dat we niet meer op vakantie
konden.

Wat heb je allemaal van de wereld gezien, behalve ijsbanen?
De bus en het hotel……..
Nee hoor. We zijn in Azië geweest (China, Korea en Japan) en in Noord Amerika ( Calgary,
Vancouver, Salt Lake City enz.). Vaak in de winter geen tijd om de stad echt te bekijken door al het
reizen en de wedstrijden. Maar als we een keer een rustmiddagje hadden dan konden we wel
genieten van de omgeving waar we waren.

Wat zijn je persoonlijke records? Welke was het mooiste?
Ik heb op de 500m 36.99 staan,op de 1500m 1.45.73 en op de 3km 3.49.5 dat is nog steeds het
Nederlands record (al 5 jaar). Verder op de 5km 6.08.98 en op de 10km 12.55.3. De mooiste is denk
ik de 5km, er zijn weinig schaatsers die onder de 6minuten en 10 seconden kunnen rijden.

Hoeveel medailles heb je gewonnen? Wat was je mooiste prijs?
Heel veel medailles en bekers heb ik gewonnen. Maar het meest trots ben ik op mijn 2 bronzen
medailles van de Olympische Spelen in Turijn en ik ben 5 keer wereldkampioen geworden.

Ga je nog marathons rijden?
Nee, ik ga geen marathons rijden. Ik blijf wel lekker hardlopen en fietsen. Maar echt schaatsen doe ik
niet meer. Misschien wel weer over een paar jaartjes, als ik het misschien ga missen.

Wat ben je gaan doen toen je bent gestopt met de wedstrijdsport?
Toen ik gestopt ben in april vorig jaar heb ik de tijd genomen voor mijzelf en mijn gezinnetje. Ik heb
veel tijd doorgebracht met vrienden en familie , we hebben gereisd en heel veel samen gedaan.
Dingen doen waar ik vroeger nee tegen moest zeggen omwille van de topsport.

Wat ga je in de toekomst doen?
Ik ga meerdere dingen doen voorlopig. Ik heb een vaste baan in Nijkerk bij een groot en nieuw
gezondheidscentrum waar ik het management ga versterken. Verder ben ik voor de komende Jeugd
Olympische Spelen in Innsbruck gevraagd als Chef de Mission, lijkt me heel erg leuk. Ook besteed ik
nog veel tijd aan goede doelen.

Ben je lid van de Elfstedenvereniging, en denk je dat je die tocht kan winnen?
Ik ben zeker lid, dit jaar was ik niet ingeloot. Ik denk niet dat ik hem ga winnen, want daar moet je toch
echt wel veel voor trainen, en dat doe ik nu niet meer.

Wat is je leukste ervaring geweest in je carrière?
Dat ik mijn vrouw, ook oud-schaatster Andrea Nuyt, heb ontmoet en dat we nu al bijna 14 jaar samen
zijn en twee prachtige kinderen hebben. De derde wordt, als alles goed gaat, verwacht in Juni!

Jaargang: 110
April 2011

www.hardgaatie.nl

Nummer 3
Pagina: 17 van 32

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

Kampioenschap van Amsterdam voor pupillen
Zaterdagochtend 19 maart 7.15
uur werd het kampioenschap van
Amsterdam voor pupillen verreden.
HGI was vertegenwoordigd met 6
pupillen. De conditie van het ijs
was prima en het was mooi rustig
weer. Het was in ieder geval geen
straf om als ouder aan de kant te
staan. De jongste pupillen reden 2
x 100m en 2 x 300m en de oudere
pupillen een 100m, 500m en
300m. Het was zoals ieder jaar
een spannende strijd, het gaat
soms
om
honderdsten
van
seconden. HGI was op alle fronten
succesvol. Max Kant en Didi Wals
gingen met de titel ‘Kampioen van
Amsterdam’ naar huis en Emma
e
Kant werd netjes 3 .

Meisjes pupillen DEF
Emma Kant

100m
14.48

100m
14.83

300m
37.85

300m
38.24

punten
105.400

plaats
e
3

Meisjes pupillen C
Didi Wals
Zoe Paardekooper

100m
13.43
15.73

100m
13.64
15.63

300m
36.35
40.82

300m
35.11
40.74

98.530
112.920

plaats
e
1
e
9

Meisjes pupillen B
Romee Nicolai

100m
13.87

500m
58.06

300m
34.45

106.380

plaats
e
6

Jongens pupillen B
Max Kant
Rinus Drost

100m
12.39
14.08

500m
50.28
1.00.07

300m
29.73
36.57

92.400
110.720

plaats
e
1
e
8

Helaas konden Dewi Paardekooper, Tim Wals en Mark van Dijk hier niet bij aanwezig zijn. Vooral zuur
voor Mark omdat hij een grote kans gemaakt had om op het podium te komen. Gelukkig konden deze
drie pupillen er de volgende ochtend op het clubkampioenschap wel weer bij zijn.
Karin Goedemoed en Jan Paul Drost

Pupillengroep
De pupillengroep was dit seizoen groot, gezellig en succesvol. Op de dinsdagmiddag van 17:00 tot
18:00 uur trainde er een groep van 13 pupillen onder leiding van Dries Bakker en John van Dijk. Op
de vrijdagavond van 19:30 tot 20:30 trainde er een groep van 10 pupillen onder leiding van Jan Paul
Drost en Marjolijn Wolthuis. De trainingen begonnen telkens met een gezamenlijke warming up, waar
nagenoeg alle pupillen aan meededen.
Het belangrijkste onderdeel van schaatsen in de pupillengroep was “er lol in hebben”, het 1 na
belangrijkste onderdeel hard gaan (wij trainen tenslotte allemaal bij Hard Gaat ie).
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Hard gaan (en vooral steeds harder) lukt alleen
met een goede schaatstechniek. Daar heeft
dan ook het hele seizoen de nadruk op
gelegen.
Tijdens de wedstrijden op de woensdagmiddag
en zondagochtend werd de progressie van de
pupillen meetbaar. En die progressie mocht er
zijn; er is geen PR overeind blijven staan.
Soms kregen bepaalde pupillen de opdracht
mee om een afstand “rustig” op techniek te
rijden, desnoods met een arm op de rug. Vaak
bleek dan dat ze op dezelfde tijd uitkwamen
als een “volle bak race” Wat eens temeer
aangeeft hoe belangrijk de schaatstechniek is.

Loon Salarissoftware Pupillen Competitie
De pupillen met een PR op de 300meter onder de 40 sec. konden dit seizoen meedoen aan de Loon
Salarissoftware Pupillen Competitie. Dit was een competitie van 5 langebaanwedstrijden die op de
vroege zondagochtend (7 uur!) verreden werden. De pupillen reden dan 2x 100 meter, 2x 300 meter
en een 500 meter. Na 5 wedstrijden werd er een klassement opgemaakt over 4 wedstrijden waarna de
10 beste uit elke categorie een finale mochten rijden. Bijna alle pupillen hebben 1 of meer wedstrijden
uit de Loon Salarissoftware Pupillen Competitie gereden en werden dan gecoacht door John en Jan
Paul. De ouders, coaches en supporters werden al deze vroege zondagochtenden door Jan en Pien
Paardekooper van koffie voorzien. Linda Feberwee zorgde dan vaak voor koek.
Uiteindelijk mochten er 7 pupillen van HGI de finale rijden en Sponsor Loon Salarissoftware had er
voor gezorgd dat alle pupillen met een prijs naar huis gingen.
Kleine Finale (2x500 meter):
e
Emma Kant 2 !!
e
Zoë Paardekooper 3 !!
e
Rinus Drost 4
e
Kai Feberwee 11

Grote Finale (500 en 1000 meter)
e
Max Kant 3 !!
Mark van Dijk 4e
Dewi Paardekooper 9e

Al met al hebben de pupillen en hun trainers een prima winterseizoen gehad. Er werd serieus getraind
maar er was daarnaast altijd tijd voor grappen en gezelligheid. We hopen dat er vanuit de
jeugdschaatsgroep van Swen nog een paar pupillen bijkomen. Dan kunnen we deze zomer weer
lekker aan de gang met droogtrainen, fietsen en skeeleren.
Jan Paul Drost

Jeugdschaatswedstrijd 2x100m
Op woensdag 9 maart 2011 te 16.30 uur werd op de Jaap Edenbaan, bij mooi weer, de 2x 100m
schaatswedstrijd gehouden, met als doel om jeugdschaatsers die een D/E/F diploma hebben behaald
en eventueel naar de echte (licentie) training gaan, alvast enige gewenning te geven aan “echte”
wedstrijden en de daarvoor geldende startprocedure. Het aantal deelnemers was 139, van wie slechts
e
een HGI'er, namelijk: Hielke van Seijst, hulde aan hem, hij werd 71 .
Zijn tijden: eerste 100m in 15.68, tweede 100m in 16.08, en totaal punten:31.76.
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Interclubwedstrijd Junioren C/B in Thialf
Op vrijdag 31 december 2010, deed Hard Gaat Ie met de rijd(st)ers Britt Janse, Sybille Mulder, Douwe
Daatselaar en Cas Dahmen (HCA), op uitnodiging mee aan de traditionele Koninklijke Thialf
Jeugdwedstrijden voor Junioren C en B. Hieraan namen 40 landelijke verenigingen deel, met 4 van
hun “beste toppers”. De HGI’ers werden begeleid door trainster Ans Gerritsen. Er werden zowel PR’s
als bijna PR’s gereden. Het bestuur bedankt de deelneemsters, deelnemers en trainster.
Tijden:
Britt Janse
Douwe Daatselaar
Sybille Mulder
Cas Dahmen

500m
51.51 (pr)
48.32 (pr)
51.80
43.56

1000m
1.50.39
1.39.65 (pr)
1.45.26 (pr)
1.26.39 (pr)

totaal
106.705
98.145
104.430
86.755

Klassering
e
29
e
23
e
29
e
20

Jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan:
Op zaterdag 15 januari werd met droog en zonnig weer de Jeugdelfstedentocht, gehouden, gepaard
met carnavalkledij. Vele kinderen en leiders waren (soms onherkenbaar) weer mooi verkleed. Door
Christel Drost zijn er weer foto’s gemaakt, die ondermeer op de website van HGI zijn gezet.
Tijdens de tocht werd er chocolademelk verstrekt en konden de deelnemers zich ook nog laten
grimeren. Na het behalen van alle Elfsteden stempels kon dan het “beroemde kruisje” worden
uitgereikt.
Ook werden prijsjes toebedeeld aan de leukst verklede HGI-ers, jongen / meisje / leider. De winnaars
worden op de dag van de diploma-uitreiking bekend gemaakt, dan ook de uitreiking van de prijsjes.
Op zaterdag 12 februari schaatsten de kinderen om het “echie” voor de Examentijden op de Start&Remen de Slalomproef. 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 82 HGI-jeugdleden mee, onder wie ook de 17 kinderen uit de hal. De behaalde tijden zijn
verwerkt door Jan Tabak en de behaalde diploma’s zijn hieraan dan gekoppeld. Reeds 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 5 maart die tijd(en) alsnog te halen. Alle HGI
juryleden bestaande uit Jan Tabak, Esther Bekebrede, Jan Dick den Das en Imme Kampen: bedankt voor
de inzet.
Door het Gewestelijk Bestuur werd nog een mooie blauwe schaatspet beschikbaar gesteld, bestemd
voor ieder jeugdschaatslid, die tijdens de diploma-uitreiking wordt uitgedeeld.
Zaterdag 12 maart werd afgesloten met de Langebaanproef, de rondjes achter de jagermeesters. Dit
gaat om het aantal rondjes per diploma, die verschillen, namelijk: diploma P = 3 ronden; SP = 4; A = 6;
B = 8; C = 13; D = 18; E = 20 en F = 22. Allen deden hun best, mooi weer. Allen een verdiend diploma
rijker!
Op zaterdag 26 maart werd er, in verband met een week langer open zijn, nog een Jeugdevenement op
de Jaap Edenbaan georganiseerd, namelijk een schaats- loop- schaatswedstrijd. Hieraan deden 15 HGI
Jeugdleden mee, met hulp van de ouders. De af te leggen afstand was gekoppeld aan het behaalde
schaatsdiploma. Zo gingen de IJshalkinderen (diploma SP) totaal 5 ronden op en rond de ijsbaan,
schaatsend en lopend afleggen, terwijl de oudsten (diploma E/F) voor maar liefst 25 rondjes gingen.
Leuk evenement, maar door het late tijdstip viel het aantal deelnemers tegen.
De feestelijke afsluiting met sport/spel, pannenkoek eten en de diploma-uitreiking Jeugdschaatsen zal
zijn op zaterdag 14 mei van 11.00 tot 15.00 uur in/nabij het clubhuis van Hard Gaat Ie. Hierover volgt
nadere informatie.
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Finale Pupillencompetitie
Op 5 zondagochtenden mochten alle A en B pupillen zich inschrijven voor deze nieuwe competitie, die
gesponsord werd door LOON salarissoftware. De pupillen C, D en E die een PR op de 300 meter
hadden binnen de 40 seconden mochten ook inschrijven voor deze wedstrijden. Op deze 5
zondagochtenden werden 2x 100m, 2x 300m en een 500m verreden. Na iedere wedstrijd werd er een
klassement opgemaakt over de beste 100m, 300m en de 500m. De 3 beste klassementen per rijder
golden voor een totaalklassement. Je mocht dus best een paar wedstrijden missen. De finale wedstrijd
werd verreden op zondag 13 februari.
Er waren 40 finalisten die uitkwamen in een grote en kleine finale en voor alle deelnemers was er prijs.
De sponsor liet niemand met lege handen naar huis gaan! De grote finale werd verreden door de
beste A en B pupillen, zij moesten een 500m en een 1000m rijden en de kleine finale was er voor de
overige finalisten, zij reden 2 x een 500m. HGI deed mee met maar liefst 7 deelnemers.
Karin Goedemoed
Kleine finale meisjes:
Emma Kant (D)
Zoe Paardekooper (C)

500m
1.01.27
1.05.45

500m
plaats
e
1.00.35 2
e
1.08.29 3

Kleine finale jongens:
Rinus Drost (B)
Kai Feberwee (A)

500m
1.00.22
1.07.27

500m
plaats
e
1.00.65 4
e
1.08.83 11

Grote finale meisjes:
Dewi Paardekooper (A)

500m
1.03.21

1000m plaats
e
2.11.08 9

Grote finale jongens:
Max Kant (B)
Mark van Dijk (B)

500m
48.91
50.73

1000m plaats
e
1.43.22 3
e
1.50.90 7

Jeugd in actie
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HGI EINDKLASSEMENTEN MARATHON 2010-2011
bijgewerkt op 31 maart 2011
Naam

Categorie

Plaats

Punten

Wedstrijd

Imme Kampen
Lisa Roos
Anky Faber
Sybille Mulder
Ria Krop
Karin Goedemoed
Swen Faber
Ivo Ruijter
Levi Tindal
Martijn Goedhart
Jan Paul Drost
Robert Vorstman
John van Dijk
Hayo van der Werf
Martin de Vries
Frans Nico van der Bout
Michel Janse
Rene van der Wateren
Arie Blijleven
Paul Latta

dames 1
dames 2
dames 3
dames 3
dames 3
dames 3
heren C1/B
heren C1/B
heren C2
heren C2
heren C2
heren C3
heren M1
heren M1
heren M1
heren M2
heren M3
heren M3
heren M3
heren M3

1e
14e
6e
9e
13e
19e
11e
16e
7e
20e
22e
5e
1e
7e
22e
18e
5e
10e
11e
26e

107.4
20
71
53
33
5
39.1
23
61
8
3
71
98.5
64
7
17
62.2
40
39
10

baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam
baancompetitie Amsterdam

Naam
Tom Kant
Douwe Daatselaar
Max Kant
Kai Feberwee
Rinus Drost
Mark van Dijk
Dewi Paardekooper
Zoe Paardekooper

Categorie
jongens jun. C
jongens jun. C
jongens pup.
jongens pup.
jongens pup.
jongens pup.
meisjes pup.
meisjes pup.

Plaats
5e
12e
3e
21e
22e
9e
22e
24e

Punten
46
17
69
0
0
22
0
0

Wedstrijd
jeugdmarathon Amsterdam
jeugdmarathon Amsterdam
jeugdmarathon Amsterdam
jeugdmarathon Amsterdam
jeugdmarathon Amsterdam
jeugdmarathon Amsterdam
jeugdmarathon Amsterdam
jeugdmarathon Amsterdam

Naam
Imme Kampen
Swen Faber
John van Dijk
Hayo van der Werf
Martin de Vries

Categorie
dames
C divisie
masters
masters
masters

Plaats
15e
8e
2e
17e
41e

Punten
71
118
222.4
35
10

Wedstrijd
6-banentoernooi
6-banentoernooi
6-banentoernooi
6-banentoernooi
6-banentoernooi

Naam
Imme Kampen

Categorie
dames

Plaats
9e

Punten
21

Wedstrijd
FlevObokaal

Naam
Fabian van Altena

Categorie
B divisie

Plaats
61e

Punten
4

Wedstrijd
KPN Marathon Cup
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HGI KAMPIOENSCHAPPEN MARATHON 2010-2011
bijgewerkt op 31 maart 2011
Gewestelijk Kampioenschap NH-U, Amsterdam, 16-11-2010
Naam
Categorie
Plaats
Max Kant
jongens pup B
4e
Mark van Dijk
jongens pup B
15e
Gijs Roos
jongens jun B
4e

Ronden
6
6
17

Gewestelijk Kampioenschap NH-U, Utrecht, 28-11-2010
Naam
Categorie
Plaats
Fabian van Altena heren
31e
Hayo van der Werf masters
14e

Ronden
99
59

KPN Nederlands Kampioenschap, Utrecht, 26-12-2010
Naam
Categorie
Plaats
Fabian van Altena B divisie
8e

Ronden
100

Nederlands Kampioenschap Masters, Heerenveen, 26-02-2011
Naam
Categorie
Plaats
John van Dijk
masters
12e
Hayo van der Werf masters
23e

Ronden
74
73

Nederlands Kampioenschap Pupillen, Heerenveen, 26-02-2011
Naam
Categorie
Plaats
Mark van Dijk
jongens pup B
20e
Max Kant
jongens pup B
24e
Gijs Roos
jongens jun B
27e
Lisa Roos
dames jun A
20e

Ronden
6
6
18
18

Kampioenschap van Amsterdam, Amsterdam, 09-03-2011
Naam
Categorie
Plaats
Hayo van der Werf alle
8e
Imme Kampen
alle
18e

Ronden
72
68

HGI KAMPIOENSCHAPPEN LANGEBAAN 2010-2011
NSK Allround 2011 te Enschede
Datum: 12 en 13 maart 2011
Naam
Cat.
500 m
Swen Faber
HN1
40.44
Martijn Goedhart
HN4
44.62

3000 m
4:21.29
4:42.58 (pr)

1500 m
2:06.30
4:10.72 (pr)

Kampioenschap van Amsterdam: Pupillen
Datum: 19 maart 2011
Naam
Cat.
100 m
Romee Nicolai
DPB
13.87 (pr)
Max Kant
HPB
12.39
Rinus Drost
HPB
14.08 (pr)

500 m
58.06
50.28
1:00.07

300 m
34.45
29.73 (pr)
36.57

Naam
Emma Kant
Didi Wals
Zoe Paardekooper

100 m
14.83
13.64
15.63

300 m
37.85
36.35
40.82

Cat.
DPD
DPC
DPC

100 m
14.48
13.43 (pr)
15.73

Kampioenschap van Amsterdam: Junioren A, B en C
Datum: 19 maart 2011
Naam
Categorie
500 m
Lisa Roos
DA2
46.73
Tom Kant
HC1
46.28
Martijn Goedhart
HC1
48.34
Gijs Roos
HB2
42.09

1500 m
2:24.36
2:25.67
2:31.87
2:13.71

Kampioenschap van Amsterdam: Neo-Senioren en Masters
Datum: 19 maart 2011
Naam
Categorie
500 m
1500 m
Marja Roos
D45
51.33
2:35.58
Swen Faber
HN1
41.46
2:06.96
Martijn Goedhart
HN4
45.11
2:15.24
Marco Roos
H45
46.13
2:19.27
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5000 m
7:33.89

300 m
38.24
35.11
40.74

Totaal
Einduitslag
171.477 19
135.289

Totaal
106.380
92.400
110.720

Einduitslag
6
1
8

Totaal
105.400
98.530
112.920

Einduitslag
3
1
9

Totaal
94.850
94.836
98.963
86.660

Einduitslag in Categorie
1
4
7
2

Totaal
103.190
83.780
90.190
92.553

Einduitslag in Categorie
6
2
7
8
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HGI SEIZOENSUITSLAGEN LANGEBAAN 2010-2011
bijgewerkt op 31 maart 2011
Naam
Vieve de Boer
Fien van Berkel
Hazel van Berkel
Berend Blokzijl
Arie Blijleven
Frans van den Bout
Jochem van den Broek
Douwe Daatselaar
John van Dijk
Mark van Dijk
Jan Paul Drost
Rinus Drost
Sophie Eijking
Anky Faber
Frans Faber
Swen Faber
Kai Feberwee
Ron Fontijn
Bart Goede
Jos Goedhart
Martijn Goedhart
Stan Helsloot
Pam Hermelink
Tessa Hermelink
Imme Kampen
Emma Kant
Max Kant
Rene Koning
Tim van der Kuijl
Bidi te Loo
Peter Luiten
Sybille Mulder
Romee Nicolai
Sjoerd Nicolai
Jennifer Niekel
Dewi Paardekooper
Zoe Paardekooper
Gijs Roos
Lisa Roos
Marco Roos
Marja Roos
Ivo Ruijter
Juana Stor
Levi Tindal
Rob Tindal
Rosa Vermeulen
Robert Vorstman
Pien de Vries
Didi Wals
Merel Wals
Tim Wals
Andries de Weerd
Hayo van der Werf
Mila van der Werf

Jaargang: 110
April 2011

Categorie
DPB
DPC
DPD
H55
H55
H50
HPB
HC1
HMA
HPB
HSB
HPB
DPB
D45
H45
HN1
HPA
H50
H50
H55
HN4
HPC
DPC
DPB
DSB
DPD
HC1
HMB
HC1
DPC
HMD
DB2
DPB
–
DC2
DPA
DPC
HB2
DA2
HMB
DMB
HSB
DPB
HC2
HMC
HA1
HSB
DPD
DPC
DC1
HPC
H50
H55
DB1

100 m
15.26 (pr)
14.37 (pr)
14.97 (pr)
15.70 (pr) 12.58 (pr)
14.08 (pr)
18.95
15.10 (pr)
12.37
14.49 (pr)
13.73 (pr)
14.27 (pr)
14.02 (pr)
12.45 (pr)
13.65 (pr)
15.33 (pr)
13.87 (pr)
13.16 (pr)
14.25 (pr)
14.71 (pr)
11.15
12.13 (pr)
12.50 (pr)
15.05 (pr)
15.78 (pr)
13.43 (pr)
14.92 (pr)
-

300 m
42.90 (pr)
41.99 (pr)
42.89 (pr)
34.69
30.85 (pr)
30.35 (pr)
34.99 (pr)
40.05
25.91 (pr)
40.19 (pr)
35.94 (pr)
29.32 (pr)
39.27 (pr)
36.96 (pr)
37.93 (pr)
35.24 (pr)
28.79 (pr)
36.39 (pr)
32.60 (pr)
33.56 (pr)
34.84 (pr)
38.47 (pr)
26.44 (pr)
29.33 (pr)
30.17 (pr)
42.08 (pr)
32.13 (pr)
33.87 (pr)
34.58 (pr)
38.42 (pr)
-

www.hardgaatie.nl

500 m
1:11.61 (pr)
1:08.63 (pr)
1:16.19 (pr)
50.52
53.15
47.92
1:10.12 (pr)
46.98 (pr)
41.02
48.79 (pr)
45.36
57.42 (pr)
1:19.17 (pr)
54.46 (pr)
58.33 (pr)
40.30 (pr)
1:04.91 (pr)
53.82 (pr)
49.92
57.48
44.33 (pr)
1:05.56 (pr)
1:00.27 (pr)
1:02.56 (pr)
46.78 (pr)
58.09 (pr)
44.94 (pr)
47.36
1:00.30 (pr)
1:13.62 (pr)
52.06
50.44 (pr)
54.00 (pr)
1:05.23 (pr)
1:07.93 (pr)
57.07 (pr)
1:03.43 (pr)
40.71 (pr)
44.49 (pr)
45.20 (pr)
50.17 (pr)
45.95
1:13.14 (pr)
42.75 (pr)
47.48 (pr)
49.10 (pr)
45.80 (pr)
1:14.82 (pr)
55.03 (pr)
55.05 (pr)
1:02.57 (pr)
50.55
46.26
50.49 (pr)

700 m
1:05.66 (pr)
1:18.10 (pr)
1:25.13 (pr)
1:20.85 (pr)
1:10.25 (pr)
-

Nummer 3
Pagina: 24 van 32

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

HGI SEIZOENSUITSLAGEN LANGEBAAN 2010-2011
bijgewerkt op 31 maart 2011
Naam

Categorie

Vieve de Boer
DPB
Fien van Berkel
DPC
Hazel van Berkel DPD
Berend Blokzijl
H55
Arie Blijleven
H55
Frans v.d. Bout
H50
Jochem v.d. Broek HPB
Douwe Daatselaar HC1
John van Dijk
HMA
Mark van Dijk
HPB
Jan Paul Drost
HSB
Rinus Drost
HPB
Sophie Eijking
DPB
Anky Faber
D45
Frans Faber
H45
Swen Faber
HN1
Kai Feberwee
HPA
Ron Fontijn
H50
Bart Goede
H50
Jos Goedhart
H55
Martijn Goedhart
HN4
Stan Helsloot
HPC
Pam Hermelink
DPC
Tessa Hermelink DPB
Imme Kampen
DSB
Emma Kant
DPD
Max Kant
HPB
Tom Kant
HC1
Rene Koning
HMB
Tim van der Kuijl
HC1
Bidi te Loo
DPC
Peter Luiten
HMD
Sybille Mulder
DB2
Romee Nicolai
DPB
Sjoerd Nicolai
–
Jennifer Niekel
DC2
Dewi Paardekooper DPA
Zoe Paardekooper DPC
Gijs Roos
HB2
Lisa Roos
DA2
Marco Roos
HMB
Marja Roos
DMB
Ivo Ruijter
HSB
Juana Stor
DPB
Levi Tindal
HC2
Rob Tindal
HMC
Rosa Vermeulen
HA1
Robert Vorstman HSB
Pien de Vries
DPD
Didi Wals
DPC
Merel Wals
DC1
Tim Wals
HPC
Andries de Weerd H50
Hayo van der Werf H55
Mila van der Werf DB1

Jaargang: 110
April 2011

1000 m

1500 m

3000 m

5000m

1:57.92
1:39.65
1:21.41
1:50.90 (pr)
1:36.77
1:53.77 (pr)
2:01.07 (pr)
1:22.56
1:58.03
1:27.86 (pr)
1:39.82 (pr)
1:32.14 (pr)
2:23.91 (pr)
1:45.26 (pr)
2:18.63 (pr)
2:11.08 (pr)
1:22.28 (pr)
1:31.11 (pr)
1:29.17 (pr)
1:43.24 (pr)
1:35.83
1:29.69 (pr)
1:43.92 (pr)
2:08.35 (pr)
1:38.82 (pr)
-

2:34.36
2:38.03
2:30.20
2:21.84 (pr)
2:01.48
2:25.08
2:44.33 (pr)
2:51.93 (pr)
2:04.53
2:46.65 (pr)
2:38.28
3:00.36
2:10.72 (pr)
2:22.21
2:20.97 (pr)
2:26.74
2:35.44 (pr)
2:07.82 (pr)
2:18.95 (pr)
2:11.60 (pr)
2:26.39 (pr)
2:15.19
2:12.40 (pr)
2:20.61 (pr)
2:33.64 (pr)
2:17.49 (pr)
2:33.24 (pr)
2:33.32
2:17.22
2:41.32 (pr)

5:12.96 (pr)
5:11.50
4:22.97 (pr)
5:48.39 (pr)
4:21.29
5:46.99 (pr)
4:42.58 (pr)
4:52.08
5:29.36 (pr)
5:08.42 (pr)
5:37.67 (pr)
4:37.36
4:51.47 (pr)
4:37.09 (pr)
5:39.13 (pr)
4:35.40
5:10.23
5:59.69 (pr)
5:29.20
-

7:32.34 (pr)
7:32.76 (pr)
8:04.66 (pr)
7:55.54 (pr)
8:19.67 (pr)
7:46.09 (pr)
-
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10000 m
16:56.18 (pr)
-
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HGI NATUURIJSWEDSTRIJDEN 2010-2011
bijgewerkt op 31 maart 2011

Nederlandse Kampioenschappen op Natuurijs
Belterweide, 23-12-2010
Naam
Categorie
Plaats
Hayo van der Werf
masters
34e
John van Dijk
masters
41e

Afstand
60 km
60 km

De 100 van Earnewâld
Earnewâld, 26-12-2010
Naam
Hayo van der Werf

Plaats
23e

Afstand
49 km

Gewestelijk Kampioenschap op Natuurijs 2010
Middelie, 30-12-2010
Naam
Categorie
Plaats
Mark van Dijk
jongens pup B 2e
Tim Wals
jongens pup B 13e
Levi Tindal
jongens jun C 2e
Didi Wals
meisjes pup B 14e

Afstand
2 km
2 km
4 km
2 km

KPN Open Nederlands Kampioenschap
Weissensee, 29-01-2011
Naam
Categorie
Hayo van der Werf
masters

Afstand
70 km

Categorie
masters

Plaats
11e

Haijo van der Werf

John van Dijk
Jaargang: 110
April 2011
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ZOMERACTIVITEITEN
Van de schaats weer op de fiets…
Het schaatsseizoen is nog maar net voorbij of menig schaatser stapt al weer op de fiets. Dat geldt ook
voor Tom en Max Kant. Ze zijn allebei lid van DTS in Zaandam. Vorig seizoen is mij het verzoek
gedaan iets over onze ervaringen bij deze vereniging te schrijven. Tom en Max zitten inmiddels 3
seizoenen op wedstrijdschaatsen en in de lente- en zomermaanden ontstond de behoefte om toch
enigszins in beweging te blijven gericht op het schaatsen. Natuurlijk bood HGI de mogelijkheid om
naast de zomertraining met een groep te gaan wielrennen, maar ik als bezorgde moeder vond het een
eng idee om de jongens de weg op te sturen zonder enige ervaring. Het lag dus voor de hand om lid
te worden van een wielerclub, waar ze goed en veilig leren fietsen op een afgesloten baan. De keus
viel op DTS in Zaandam.
DTS heeft een grote en
actieve jeugdafdeling voor
kinderen van 6 t/m 14 jaar
en het is erg leuk om met
je eigen leeftijdgenoten te
fietsen. Ze trainen daar 2
keer per week op dinsdagen donderdagavond van
plm. 18.15 uur tot 19.30
uur (het wordt meestal
later) en alle aspecten op
het gebied van snelheid en
techniek komen aan bod.
DTS heeft een parcours
van ruim een kilometer.
Veiligheid
en
plezier
hebben de prioriteit en er
wordt veel tijd besteed aan
technische vaardigheden.
Kinderen leren snel en zijn
al gauw behendig. De
jongste pupillen blijven meestal op het eigen parcours trainen en de oudere groepen gaan als snel
naar buiten de weg op. Alle groepen hebben uitstekende trainers en begeleiders. De liefhebber kan
zich inschrijven voor inter-clubwedstrijdjes en voor de gevorderden zijn er veel officiële KNWU
wedstrijden. Ook kun je meedoen aan meerdaagse evenementen. Het hoogtepunt is ieder jaar het
jeugdkamp, dat dit jaar op 9 en 10 juli is.
De afstand van Landsmeer naar Zaandam is geen bezwaar. Het is plm. 11 km, een mooie afstand om
rustig in te rijden en na de training een prima afstand om nog even goed uit te rijden. De route loopt
via fietspaden door het Twiske en het Oostzanerveld naar Sportpark de Kalverhoek waar DTS is
gevestigd. Aanvankelijk reden de jongens er onder begeleiding naartoe, maar tegenwoordig regelen
ze het allemaal zelf, alleen de modderige kleding is nog voor mij! Het is gezellig dat er al meer HGI’ers
lid zijn. De jongens (en natuurlijk ook meiden) zijn inmiddels al weer volop in training en hopen in
oktober weer fit aan het schaatsseizoen te beginnen. Website www.zwc-dts.nl
Karin Goedemoed
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HGI Zomertrainingen 2011
De zomertraining zal deze zomer niet op vrijdag, maar weer als vanouds op de dinsdagavond gaan
plaatsvinden en verzorgd worden door Arjan Schreuder en Jan Paul Drost. De eerste training zal op
dinsdag 17 mei om 19:00 beginnen en ongeveer 1,5 uur duren, vertrek vanaf het ACW terrein in het
sportpark.
De training zal vooral gericht zijn op het aanleren van de schaatsbeweging en de schaatshouding en
minder op het conditionele vlak. We zullen ons dan ook voornamelijk bezig houden met loop- en
sprongvormen. Daarnaast natuurlijk oefeningen om de lenigheid en souplesse te bevorderen.
Deelname is vrij voor licentiehouders en de kinderen die vanuit het jeugdschaatsen doorstromen. Voor
de trainingsleden van het afgelopen seizoen geen kosten.
Voor leden die geen licentie hebben, maar wel aan de zomer(droog)training willen meedoen, zijn de
kosten € 40.= (= plm. 16 x deelname).

HGI jeugd fietsen
Ook deze zomer starten we met een jeugdfietsgroep. Door middel van het fietsen train je de juiste
spieren en verbeter je de conditie. Er zijn twee jeugdgroepen. De eerste groep wordt begeleid door
Marjolijn Wolthuis en Jos Goedhart en is bestemd voor de jongste trainingsleden van HGI (pupillen en
de jeugdschaatsers die overgaan naar de trainingsgroep). Bij voldoende belangstelling start de
tweede groep. Deze wordt gevormd door de meer ervaren fietsers (dit zullen voornamelijk junioren
zijn) en zal begeleid worden door Martijn Goedhart. De eerste training vindt plaats op vrijdagavond 6
mei en start om 19:00 uur op het Raadhuisplein.
In de eerste groep ligt de nadruk voornamelijk op het maken van een gezellige fietsavond waarbij er
afstanden tussen de 20 en 25 km gereden worden. De gemiddelde snelheid zal meestal niet boven de
25 km per uur uitkomen. We fietsen ongeveer een uur en blijven allemaal bij elkaar. Tijdens deze
avonden besteden we aandacht aan een aantal aspecten van het fietsen in een groep op de weg
zoals: het kop over kop rijden, waaieren en het soepel oprijden van hellingen.
De tweede groep zal een grotere afstand afleggen en hierin verschillende oefeningen doen. Deze
oefeningen zijn voornamelijk gericht op (sprint)snelheid, conditie en het samenwerken in een groep.
De rondjes variëren van 30 tot 60 kilometer, afhankelijk van de lengte van de dag en de motivatie van
de groep. De gemiddelde snelheid ligt rond de 28 à 30 kilometer per uur. Wat moet je allemaal
hebben om mee te kunnen met deze groep:
• Goede zin, dat maakt het voor de begeleiders ook leuk.
• Een racefiets, voor de jongste groep volstaat een sportfiets of mountainbike met voldoende
versnellingen ook.
• Een valhelm, dit is echt een verplichting.
• Een reserve binnenband.
• Een bidon met drinken of sportdrank voor onderweg.
Aangezien we op de openbare weg fietsen houden we ons aan de verkeersregels en moet je ook zelf
goed opletten op het verkeer.
Voor meer informatie en vragen kan er contact opgenomen worden met Jos Goedhart; Marjolijn
Wolthuis of Martijn Goedhart.
Aanmelding deelname (zomer / fiets) trainingen voor 24 april a.s. per e-mail bij één van de
volgende personen:
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jsattema@hotmail.com
jp.drost@hardgaatie.nl
jos.goedhart@xs4all.nl
marjolijn.wolthuis@zonnet.nl
martijn.goedhart@xs4all.nl
Of……….onderstaande opgave inleveren bij Jelle Attema, Fuutstraat 11 in Landsmeer:
Onderstaand lid/ leden
Naam: ______________________________________Geb.:________________________________
Naam: ______________________________________Geb.:________________________________
Adres:_____________________________ _________Plaats.:_______________________________
Postcode:______________ Tel.:__________________Mob:_________________________________
geeft / geven zich op voor:
[
[
[
[
[

]
]
]
]
}

1) Dinsdag HGI-zomertraining (Jan Paul Drost/ Arjan Schreuder)
2) Vrijdag Fietstraining Junioren (Martijn Goedhart)
3) Vrijdag Fietstraining Pupillen (Jos Goedhart/Marjolijn Woltuis)
4) Woensdag Skeelertraining (onder voorbehoud Marco Roos)
5) Anders:__________________________________.
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24, 25, en 26 JUNI
Voor alle kinderen van H.G.I. vanaf 9 jaar t/m 15 jaar
(voor alle kinderen jonger dan 9 is dit ter kennisgeving)
We hebben in Naarden kindervakantiehuis Valkeveen gehuurd. Op een heel groot
privé terrein staat het hoofdgebouw met diverse 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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Recreatiefietsen op donderdagavond
Op de donderdag avonden vertrekt er, net als voorgaande jaren, weer een groep toerfietsers om op
een gezellig en ontspannen wijze een rondje te fietsen. Deze groep is een aantal jaar geleden
ontstaan vanuit een aantal recreanten van de donderdagavond schaatsgroep. Het idee is om ook in
de zomermaanden bezig te blijven. Er wordt een rondje in de omgeving van Landsmeer gefietst, van 1
à 1½ uur. Er wordt verzameld op de hoek van de Dorpsstraat en de Sportlaan om vervolgens rond
19.00 uur te vertrekken. De eerste avond is donderdag 7 april.
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met:
Gitta Goedhart email jos.goedhart@xs4all.nl

Gezocht kleine maat (race)fietsen voor de jeugd
We starten weer met een fietsgroep voor de jeugd. Een aantal jeugdleden hebben nog geen
(race)fiets, bij deze een oproep aan alle HGI leden: Kijk eens in je schuur of je nog een (race)fiets in
een kleine maat bezit die je kwijt wilt aan een van onze jonge talenten. Uit vroegere tijden weten we
dat er verschillende kleinere fietsen binnen HGI aanwezig waren, dit is dus de kans om deze door te
sluizen aan nieuwe talenten. Laat Jos of Marjolijn even weten wat je beschikbaar hebt.
Contact adressen:
Jos Goedhart
jos.goedhart@xs4all.nl
Marjolijn Wolthuis
marjolijn.wolthuis@zonnet.nl
Martijn Goedhart
martijn.goedhart@xs4all.nl

Info Fiets toertochten 2011 voor de liefhebbers
Voor informatie over tochten, routes en vertrektijden RTC Express, kan men de website raadplegen
www.RTC-Express.nl. Ook is er weer een fietstocht die vooraf gaat aan de Dam tot Dam loop in
september, kijk op http://www.damtotdamfietsclassic.nl;
Enkele toertochtdata:
Zaterdag 23 april:
e

Maandag 25 april (2 paasdag):
e

Maandag 13 juni (2 Pinksterdag)

Ronde van Noord Holland plm.160km start Twiske Sporthal
Oostzaan, info: http://www.rondevannoordholland.nl/
HGI-ers Rondje IJsselmeer plm. 140 km(start 08.00 uur bij
Deen Van Beekstraat/Dorpsstraat, helm verplicht)
Friese Elfstedenrijwieltocht, plm. 225 km, inschrijf/
deelnemerskaart verplicht.

Wist u dat……
… van de vijftien pupillen van het eerste trainingsuur op dinsdag, op 22 maart veertien kinderen er
voor kozen om thuis te blijven en te genieten van het mooie voorjaarsweer?
… alleen Romee Nicolai er voor ging, naar de ijsbaan kwam, en een privé les en daarna chocomel
met slagroom kreeg?

Jaargang: 110
April 2011

www.hardgaatie.nl

Nummer 3
Pagina: 31 van 32

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

En wist u ook dat….
… Max Kant op uitnodiging op 29 januari heeft deelgenomen aan het officieuze Nederlands
e
Kampioenschap Langebaan Pupillen B te Groningen (ijsbaan Kardinge), en hij 14 werd (tijden 500m:
49.67 en 700m: 1.09.98)?
… John van Dijk bij de Masters heeft deelgenomen aan de NK Langebaan in Utrecht en daar
e
voortreffelijk presteerde, hij totaal 3 werd in het eindklassement over de afstanden 500/1500/3000 en
5000m met een totaal van 170.710 punten?
e

… John van Dijk ook als 1 is geëindigd bij de 6 Banen marathoncompetitie?
… Fabian van Altena deelneemt aan de landelijke B-divisie competitie, zonder ploeg rijdt, en op 27
e
december in Utrecht deelnam aan de NK marathon over 100 ronden en op een keurige 8 plaats
finishte?
… Jelle Attema dacht dat Jeffrey Pommerel ten onrechte niet in de Adelaarskalender was
opgenomen, en Jelle dacht dat Ivo dat zou rechtzetten, maar dat Jeffrey (helaas) niet bij de eerste 50
staat?
… dat Bauke Stelma nu ook zijn persoonlijke records aan het opzoeken is in de archieven?
… De jaarlijkse seizoen afsluiting van het Jeugdschaatsen met diploma-uitreiking zal plaatsvinden op
zaterdag 14 mei a.s. en ’s avonds op dezelfde dag de jaarlijkse seizoenafsluiting voor toerschaats- en
licentierijders met de ”BBQ Clubavond” plaatsvindt, en dat beide evenementen in/nabij het clubhuis
van Hard Gaat Ie, en dat info nog volgt?
… Op dinsdag 17 mei de Club Promotiedag voor de kinderen van de basisscholen weer zal
plaatsvinden in de Twiskepolder, waarbij Hard Gaat Ie het skeeleren en het terreinfietsen (ATB-en)
weer gaat promoten?
… Op dinsdag 31 mei de ALEMENE LEDENVERGADERING wordt gehouden in het clubgebouw van
HGI, en daarover nog info volgt?
… Er nog een bestelling kleding, bestaande uit HGI (schaats/wieler)jacks/collants onderweg is, en
zodra deze binnen is, hiervan melding aan de leden zal worden gedaan?
… Ypie Kuiper-Boschma de KNSB cursus “Basis Jury Langebaan” heeft gevolgd en met succes heeft
afgerond, en inmiddels al is geslaagd als tijdwaarneemster bij de clubkampioenschappen?
… Rosa Vermeulen de KNSB cursus Jeugdbegeleidster heeft gevolgd en ook met succes heeft
afgerond, inmiddels al een jaar haar kunnen in de praktijk brengt, door zelfstandig de C-groep van het
Jeugdschaatsen te begeleiden, die nu allen een hoger diploma hebben behaald?
… Ivo Ruijter met de KNSB trainerscursus ST2 was gestart, echter nog teveel tijd in eigen training en
wedstrijden stopt en dit ook leuker vindt, daarom tussentijds is gestopt, maar misschien later alsnog
doorgaat, maar wel wil invallen als assistent trainer?
… Op vrijdag 17 juni te 19.00 uur de Slob&Slootrace, en aansluitend Katknuppelen gaat plaatsvinden
op het HGI terrein aan het Zuideinde, en dat daar dan ook de opening is van de Evenementen Week,
door leden van de Sport Evenementen Commissie Landsmeer?
… alle uitslagen en nog veel meer informatie op de website www.hardgaatie.nl te lezen is,?
… de opening van de Jaap Edenbaan seizoen 2011/2012, mogelijk op zaterdag 8 oktober 2011 zal
zijn?
… door het Bestuur van Hard Gaat Ie, allen een gezonde/sportieve zomer wordt toegewenst?
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