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Van de redactie 
 
Het is weer voorjaar. Helaas hebben we de 
afgelopen winter niet kunnen genieten van 
natuurijs. Maar naar het voorjaar en de zomer 
kijken veel mensen ook uit. Dus laten we daar 
vooral van genieten. Maar eerst in dit blad 
nog even een terugblik op het afgelopen 
schaatsseizoen. Daaruit blijkt ook hoe leuk 
het in onze vereniging is. Mocht iemand tijd 
en belangstelling hebben voor een ‘taakje’: in 
de wedstrijdcommissie verwelkomen ze je 
graag. Verder een terugblik op het afgelopen 
schaatsseizoen en een overzicht van 
activiteiten die Hard Gaat Ie deze zomer 
ontplooit. Met andere woorden: veel 
leesplezier. 
 

COLOFON 
 
 

Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter en PR:              Andries de Weerd 

✆  06-53826137  
 @ adweerd@planet.nl 

 
Secretaris:                                     Ants Tilma    
                                   ✆  020-4920617 

 @ ants.tilma@gmail.com 
 
Penningmeester:                Leo van Vessem 
                                            ✆   06-51378898 
                     @  peningmeester@hardgaatie.nl 
 
Bankrekening           NL63RABO0334410010 
 

 

Ledenadministratie 
 
Leo van Vessem  
               @  ledenadministratie@hardgaatie.nl 
 
(ook voor afmelden als lid, voor 1 mei)                              

 

Ereleden                                         
 
Dick Moes,   Jelle Attema,  en   Ivo Hilderink 

 
  
 Clubgebouw:      020-4821834 
 

Commissie Jeugdschaatsen 
 
Jan Tabak                               ✆  06-22801590                       
                 @  jeugdschaatsen@hardgaatie.nl 
 
Commissie Wedstrijden 
Jan Paul Drost           ✆  020-4821863 
                        @  wedstrijden@hardgaatie.nl 
 
Commissie Recreatieschaatsen 
Frank Peter Wals                    ✆  020-4824243 
               @  recreatieschaatsen@hardgaatie.nl 
 
Commissie Natuurijs  
René Segers                            ✆ 06-10915528 
                   @  bouwbedrijf.segers@gmail.com 
 
Commissie Onderhoud 
Dick Wals                                ✆  020-4823825 
                                     @  K.Wals9@upcmail.nl 
 
Commissie Evenementen                    
Vacant 
 
Commissie Kantinebeheer: 
Ans de Bueger                       ✆  020-4826078 
                            @: ansdebueger@gmail.com 
 
Commissie Kleding 
Jelle Attema                            ✆  020-4824187 
                                 @  jsattema@hotmail.com 

 

 
Clubblad                    Oplage 1000 exemplaren 
 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad 
Leo van Vessem   @  sponsors@hardgaatie.nl 
 
Redactie en samenstelling clubblad 
Bauke Stelma          @ redactie@hardgaatie.nl 
 

Trainers 
 
Arjan Schreuder                        ✆ 06-52361851 
Jan Paul Drost                          ✆ 06-22949402 
Dewi Paardekooper                  ✆ 06-57103920 
Marjolijn Wolthuis                     ✆ 06-24618359 
Peter van Niekerk                    ✆ 06-22379601 
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Van de voorzitter

HGI en de verkiezingen 
 
De gemoederen zijn weer bedaard. De 
verkiezingen zitten er weer op, het volk 
heeft gesproken. Er zijn duidelijk 
signalen afgegeven, Groen Links wint op 
links en Forum op rechts. Welke kant 
gaat dit op?  
Belangrijk voor een ijsclub? Toch wel 
denk ik. We hebben al bijna 20 jaar geen 
grote toertocht meer kunnen rijden. Elk 
jaar spant het bestuur zich in op zijn 
zaken op orde te hebben, voor het geval 
dat er toch nog eens een vorstperiode 
komt. En dan het klimaatprobleem 
ontkennen?  Leveren  al die klimaat-
maatregelen inderdaad maar 0,0001 
graad Celsius winst op?  
Wij hebben de wijsheid niet in pacht, 
maar de feiten liegen niet. Als bestuur 
van een ijsclub ben je sterk geneigd voor 
het klimaat te kiezen.  Ik hoop dat u dat 
ook in uw overweging heeft meege-
nomen.  
Ook dit jaar kon er op 20 maart weer 
gekozen worden voor de Waterschap-
pen. Deze bestuurslaag staat wat verder 
van ons af, maar niet voor besturen van 
ijsclubs. Het Waterschap bepaalt 
namelijk de kwaliteit van ons water en de 
waterlopen. Komt er een duiker over een 
sloot en of toch een brug? Hoe hoog 
wordt dan die brug? Kun je er nog 
onderdoor varen en schaatsen? 
Belangrijk voor het parcours van  onze 
toertochten!!  
 
 
 

 
 
Blijven de gemalen werken als er een 
vorstperiode aan komt? Dan kun je 
betrouwbaar ijs wel vergeten. Daarom is 
het belangrijk dat de stem van de 
natuurijsliefhebber doorklinkt in het 
bestuur van het Waterschap. Wij hebben 
daarom onze IJsbeer uit Landsmeer, 
Jelle Attema, gevraagd als lijstduwer op 
te treden bij een waterschappartij die 
onze doelen hoog in het vaandel heeft 
staan.  
U heeft hem daarbij massaal gesteund. 
Dank daarvoor. Dan hebben we in ieder 
geval deze hobbel voor de toekomst 
alvast genomen. Nu thuis de kachel maar 
een graadje lager zetten, meer op de fiets 
naar het werk en school  en wachten op 
de volgende winterperiode…. 
Wordt het links of rechts…..? Wij blijven 
op de Jaap Edenbaan in ieder geval onze 
rondjes linksom rijden….. 
 
Met sportieve groet, 
 
Andries de Weerd 
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Ingezonden brief
Beste ouders/verzorgers, 

Nogmaals bedankt voor jullie bijdrage aan het 
cadeau voor de jeugdschaats-begeleiders. 
Dit jaar hebben maar liefst 54 gezinnen 
gereageerd en gezorgd voor 450 euro* in 
totaal. Dat is een geweldig resultaat. Hopelijk 
tot volgend jaar. Met vr gr Marja en Pim 
Harms  

*Voor alle eerlijkheid en ter verantwoording 
eerst stond er 53 gezinnen en 430 euro maar 
nadat ik het mailtje aan de ouders had 
verstuurd is het bedrag verhoogd met 20 
euro.  

Alle ouders/verzorgers hebben boven-staand 
briefje via de mail ontvangen. Toch wil ik wat 
achtergrondinformatie geven. 

Een stuk geschiedenis. Al weer zo’n 30 jaar 
halen Pim en ik geld op voor de jeugdtrainers 
van HGI en ieder jaar ben ik weer verbaasd 
en blij dat jullie, de ouders, met zulk een 
gemak geld overmaken aan iemand die jullie 
misschien helemaal niet kennen.  

 

Toen onze eigen kinderen Peter en Femke bij 
HGI leerden schaatsen werd ons door Jelle 
gevraagd of we aan het einde van het seizoen 
een attentie wilden regelen voor de 
jeugdtrainers. Dat heb ik toen met plezier op 
me genomen. Voordat Pim en ik het 
verzorgden deden anderen het, maar ik weet 
niet wie dat waren. Het is geen clubactiviteit, 
maar iets wat we doen voor de jeugdtrainers. 
Toen we er aan begonnen was er nog geen 
e-mail en internetbankieren. Wij verstuurden 
de brief door de brief persoonlijk bij de ouders 
in de brievenbus te stoppen. Er waren inlever-
adressen en daar werd het geld verzameld. 
In het begin kregen de trainers individueel 
een cadeaubon en een bloemetje, maar 
enkele jaren geleden is dat op verzoek van de 
trainers veranderd in een geldbedrag voor 
allemaal, om iets leuks mee te doen en dat 
doen ze ook door samen uit eten te gaan. 

Marja Harms-Keus 

 
Een mooi schaatsseizoen voor Tom Kant 

 
 

Na een super zomer met geen enkele tegenslag in 
het uitvoeren van mijn programma stond eind 
september het schaatsseizoen alweer voor de deur. 
Ik stond er fysiek erg goed voor dus ik keek uit naar 
de eerste wedstrijden. Helaas ging ik in mijn aller 
eerste wedstrijd hard onderuit. Daar heb ik nog 
enkele weken last van gehad. Ook de angst die de 
val met zich heeft meegebracht voor de laatste 
binnenbocht op de 500 meter maakte de eerste 
wedstrijden niet heel gemakkelijk. Maar uiteindelijk 
moest er wel gepiekt worden op de grote 
wedstrijden. Dat was mijn doel, pieken op het World 
Cup Kwalificatie Toernooi (WCKT), NK 
Afstanden en NK Sprint, wedstrijden die ook nog 
eens live te volgen waren op de televisie of de 
livestream van de NOS. 
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Na het rijden van de eerste Holland Cup in Deventer plaatste ik me niet voor het WCKT. Als 
enige uit mijn team was ik niet geplaatst. Ik was enorm teleurgesteld en snapte niet waar het 
aan lag. Uiteindelijk waren er een paar afmelders en mocht ik toch op het laatste moment nog 
starten! Ik was erg blij dat ik het slechte gevoel van de eerste weken eindelijk recht mocht gaan 
zetten. En dat gebeurde ook. Op de 500 meter reed ik een PR van 36,16s (wat stond op 
36,36s). Op de 1000 meter kwam ik na een slechte start net niet aan mijn PR van 1:11,00, het 
werd 1:11,41. 
 
Een week na het WCKT reed ik nog een trainingswedstrijd op Thialf. Een 1500 meter waar ik 
een dik PR op reed van 1:50,08. Mijn PR stond op 1:50,75. Een mooie stap weer. 
 
Inmiddels kwam het NK Afstanden eind 
december langzaam in zicht. Dit keer 
plaatste ik me wel rechtstreeks via de 
Holland Cup. Op het NK afstanden 
kwam ik opnieuw in actie op de 500 en 
1000 meter. Ik voelde me goed en had 
er enorm veel zin in. In een stampvol 
stadion met een prachtige sfeer scherpte 
ik mijn 500 meter aan in mijn eerste 35er 
ooit naar 35,85s! Wat stond op 36,16s 
van een maandje eerder. Enorm blij met 
deze mega stap! Op de 1000 meter wilde 
het helaas weer niet lukken om onder de 
1:11 te komen. Ik reed 1:11,35s. 
 
Na de jaarwisseling gingen we al vrij vlot op trainingskamp naar Inzell. Dit was de 
voorbereiding op het NK Sprint in Thialf, waar ik me voor gekwalificeerd had via de Utrecht 
City Bokaal. Een fantastische 1,5 week met een pak sneeuw van meer dan een meter sloten 
we af met een wedstrijd. Ik reed alleen een 1000 meter ter voorbereiding op het NK. Ik reed 
ondanks de vermoeidheid een top 1000 meter in een nieuw PR van 1:10,94! Wat stond op 
1:11,00. 
 
Eenmaal terug in Nederland had ik nog een kleine twee weken om me voor te bereiden op het 
NK Sprint. Het toernooi waar ik vooraf het meest zin in had van het hele seizoen. In dit 
weekend kwam ik 4x in actie. Zaterdag 500 en 1000 meter en zondag opnieuw de zelfde 
afstanden. In aanloop naar het NK voelde ik me fit en ik had zin om te knallen. 
 
De eerste dag verliep super! Op de 500 meter had ik mijn snelste opening ooit in 9,99s een 
hele gave barrière. Door een missertje in de bocht haalde ik mijn PR van 35,85s net niet. Ik 
finishte in 35,86s. Wel blij mee! Een super start van het toernooi! Op de 1000 meter viel alles 
eindelijk op zijn plek en ik verpulverde mijn PR uit Inzell in een tijd van 1:10,48!! Een enorme 
opluchting dat het op de 1000 meter eindelijk lukte. Een top gevoel over dag 1 en helemaal 
klaar voor dag 2! 
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Op dag 2 kwam ik opnieuw twee keer in actie. De 500 meter ging top. 
De opening was iets langzamer maar de ronde ging super. Ik finishte 
in een dik PR van 35,64s! Een tijd waar ik niet van wist dat ik het in 
me had. Een uur later op de 1000 meter verraste ik mezelf opnieuw 
door dik onder de tijd van dag 1 heen te knallen. Ik reed 1:10,10! 
Enorm blij met deze tijd. Overall pakte ik de 11e plaats van Nederland 
op dit toernooi!  
 
Ik ben heel blij met de stappen die ik gezet heb dit seizoen. Mindere races zaten er zeker 
tussen maar ik heb hard geschaatst op de momenten dat het moest en daar ben ik heel trots 
op. Voor nu staat er een periode rust op het programma en eind april zal mijn voorbereiding 
op volgend seizoen alweer van start gaan. Heel veel zin in! 
 
Wil je graag op de hoogte blijven van mijn prestaties? Op instagram post ik wekelijks wat mij 
bezig houdt en wat ik presteer. Neem gerust een kijkje... 
 
Tom Kant, topteam Gewest Friesland 

 
Aafje Houwer Trofee 

 
Dinsdagmorgen 29 januari 2019 werd voor 
de Aafje Houwer Trofee gereden in 
Heerenveen. In de ijstempel Thialf was 
iedereen ruim van tevoren aanwezig om 
zich goed voor te bereiden op deze 
wedstrijd. De schaatsen werden nog 
geslepen, de laatste foto’s met de profs 
voor op Instagram werden nog gemaakt, de 
spieren werden goed opgewarmd en de 
wedstrijd kon beginnen. De spanning was 
van de meeste gezichten af te lezen, maar 
die werd al gauw omgezet in een heleboel 
persoonlijke records en daarna heel veel 
blije gezichten. Er werden maar liefst 42 
pr’s verbroken in deze wedstrijd! 
 
De Aafje Houwer Trofee wordt gewonnen 
door degene die zichzelf het meest 
verbetert ten opzichte van het persoonlijke 
record van vorig seizoen. 

In de categorie pupillen en junioren C en B 
heeft Iris Verbeek gewonnen. Iris heeft 
haar pr’s op de 500 en 300 meter met 
17,853 punten verbeterd. Bijna net zo’n 

grote verbetering heeft Theun Asjes 
gemaakt met 16,577 punten. Elke Asjes 
werd derde met 12,083 punten. Alle drie 
reden zij op beide afstanden een pr.  

 

Bij de junioren A, neo-senioren, senioren 
en masters heeft Jochem van den Broek 
de Aafje Houwer Trofee voor de tweede 
keer op rij gewonnen. Jochem heeft 
zichzelf met 2,297 punten verbeterd door 
zowel op de 500 meter als de 1500 meter 2 
mooie persoonlijke records te rijden. De 
trofee blijft voor het vierde jaar op rij in het 
bezit van de familie van den Broek. 
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Gehandicaptensport 
 
Onlangs is er een collecteweek geweest voor het Fonds Gehandicaptensport. Misschien heb 
je daaraan meegedaan, of geld in de collectebus gedaan, of een bedrag overgemaakt. Maar 
misschien heb je dat ook niet gedaan, omdat je niets van die collectie hebt gemerkt.  
Maar geen nood, je kunt alsnog een financiële bijdrage leveren. Daarvoor kun je uiteraard zelf 
een bedrag overmaken, maar je kunt ook met de app van de Rabobank of KNAB, of met een 
Tikki€ van ABN-AMRO een zelf bepaald bedrag overmaken. Dat kan met je QR-codescanner: 
 

 
Verder is het Fonds Gehandicaptensport op zoek naar iemand die in Landsmeer de coördinatie 
van de één keer per jaar te houden collecte wil verzorgen. Ook collectanten zijn uiteraard van 
harte welkom om zich op te geven, want daaraan zijn altijd tekort. Opgeven kan rechtstreeks 
bij het Fonds Gehandicaptensport (info@collectebureau.nl), maar kan ook bij de redactie van 
het clubblad (redactie@hardgaatie.nl) . 
Hieronder nog even de belangrijkste doelen van het Fonds: 
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Schaatsen en ouderdom 
 

Dit onderwerp dringt zich op als je, zoals ik, 
de 60 bent gepasseerd. Een betere titel zou 
zijn: ouder worden en schaatsen. Daar is 
iedere sporter mee bezig. Als je jong bent, 
wil je ouder worden want dan groei je nog 
letterlijk en figuurlijk, maar vanaf ongeveer 
je 25ste levensjaar gaat het fysiologisch 
minder. En dan zou je de aftakeling juist 
buiten de deur willen houden. Het is 
bewezen dat de spierkracht ongeveer 5 tot 
10 procent per 10 jaar afneemt. 

Maar behalve spierkracht zijn er nog 
andere zaken die een rol spelen. Een 
duursporter zal op latere leeftijd onder 
extreme omstandigheden wellicht beter 
presteren dan daarvoor. Dat hoeft 
overigens niet met de fysiologische 
eigenschappen van je lichaam te maken te 
hebben, maar heeft veelal te maken met 
verbeterde trainingsmethoden, betere 
coaching, verbeterde trainingsfaciliteiten, 
verbeterde techniek, verhogen van je inzet 
en het verbeteren van tactiek, meer inzicht 
en het hebben van meer ervaring. 

Ik refereer hierbij aan de 10.000 urenregel 
van professor Anders Ericsson. Waar hij 
achter kwam, was dat schakers, 
muzikanten en sporters die de meeste uren 
hadden gemaakt, vaak ook gezien werden 
als de grootste talenten. Deze mensen 
werden uiteindelijk ook de echte 
toppresteerders. In de meeste gevallen 
kwamen de trainingsuren overeen met zo’n 
10 jaar aan gerichte training of 10.000 uren. 
Deze groep die uiteindelijk tien jaar / 10.000 
uur had geoefend waren niet anders dan 
wij. Ze waren niet slimmer en waren niet 
talentvoller. Wat deze groep vooral 
onderscheidde waren de gerichte uren van 
training.  

Er is nog een andere regel: talent x inzet x 
strategie = succes 

Wat strategie betreft heb ik een aardig 
voorbeeld dat ik meemaakte op de 
Weissensee deze winter. Ik assisteerde de 
ploeg van AB vakwerk tijdens de 
alternatieve Elfstedentocht. Ik mocht de 
bidons ophalen uit de milieuzone. De 
milieuzone is een stuk in het parkoers waar 
de lege bidons door de rijders gedumpt 
mogen worden. Voorheen was dat alleen 
maar in het verzorgingsgedeelte voor - of 
na de finish. Maar aangezien een rijder iets 
van 10 bidons leegdrinkt en een ploeg 
meestal uit 5 man bestaat x 20 ploegen 
geeft  dat dus 1000 bidons. Dat werd een 
regen van bidons in de verzorgingsstraat 
met als resultaat een gevaarlijke situatie. 
Dat ophalen van de bidons is niet zo 
spannend maar je krijgt wel een kleine 
inzage in hoe het één en ander gaat. Zo zei 
de coach, Roy Boeve, tijdens de wedstrijd 
tegen mij: “wij hebben een plan, een 
strategie en die anderen niet, daarom gaan 
we winnen”. En hij kreeg gelijk, Frank 
Vreugdenhil won en als Gary Hekman vlak 
voor de finish niet was gevallen waren ze 1 
en 2 geworden.  

In de wedstrijd bleef het peloton gesloten. 
Het plan was om een sterke rijder, die het 
in zich heeft om solo de finish te bereiken, 
op ¾ van de wedstrijd weg te sturen. De 
anderen van AB vakwerk hielden de benen 
stil en het gat werd groter en groter. Er was 
een serieuze kans dat deze rijder de 
wedstrijd uit zou rijden en daarmee deze 
zou gaan winnen. Het gevolg was dat de 
concurrentie de achtervolging moest gaan 
inzetten en dat ook ging doen. Intussen 
kreeg de vluchter de opdracht (oortjes zijn 
toegestaan)  harder te gaan rijden. Eigenlijk 
boven zijn kunnen en uiteindelijk werd hij 
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daardoor opgeofferd (hij heeft de wedstrijd 
niet uitgereden). Dat had als resultaat dat 
de rivaliserende rijders zich helemaal leeg 
moesten rijden om de vluchter bij te halen. 
Ze hadden natuurlijk geen idee omtrent de 
intentie en de fysieke toestand van de 
vluchter en dus bang dat deze zou gaan 
winnen. (ook oortjes en opgezweept door 
hun coach stel ik mij zo voor) 

De andere rijders van AB vakwerk konden 
zich in een zetel naar de finish laten 
brengen en begonnen relatief fris aan de 
eindsprint. Met het hierboven beschreven 
resultaat. 

Maar terugkomend op ouder worden en 
schaatsen. Uit onderzoek is gebleken dat 
bij mannen van 65 jaar na 12 jaar (dan zijn 
ze dus 77) de spierkracht is afgenomen met 
20-30 procent. Nader onderzoek wees uit 
dat er een veelvoud van factoren de 
oorzaak zijn, zoals de afname van de 
zuurstof opname (VO2max). Maar er zijn 
ook minder stamcellen om spieren aan te 
maken. De energieleveranciers in de 
spieren, de mitochondriën, nemen af en de 
soepelheid van bloedvaten in de spier 
neemt ook af. Daardoor vermindert daar de 
afgifte van zuurstof. Dan nemen ook nog de 
zenuwcellen in de spieren af, waardoor de 

motoriek gaat haperen. Als de ene spier het 
been naar voren brengt en de andere werkt 
dat nog tegen (stram lopen) dan kost dat 
15-20 procent meer energie. Als laatste 
moet nog genoemd worden dat door de 
afname van de soepelheid van de 
bloedvaten, de zuurstof vanaf het hart 
minder goed naar de spieren gestuwd 
wordt en ook de pompfunctie van het hart 
neemt af. Alles tezamen geeft dat een 
spierkrachtafname van 3 procent per jaar 
voor een 70-jarige. 

Dit zijn niet zulke mooie vooruitzichten voor 
een actieve master marathonschaatsers 
als ik ben. Een sport waar 40 jaar de 
ondergrens is. Maar wel “facts of life”. 
Gelukkig kun je de afname vertragen. Dit 
wordt het best verwoord door een oud 
Hollands gezegde  namelijk “Rust Roest”. 
Het is zo dat gezonde voeding en 
lichaamsbeweging de 
ouderdomsachteruitgang afremmen.  

 

Haijo van der Werf                                                                                                           

 

Bron: artikel NRC van Wim Köhler 23-03-
2019: “De krachten nemen af”. 

 
 

Ook meedoen??? 
 

En dat was hem alweer…. de laatste 
training van het seizoen. Met twee grote 
groepen hebben we het afgelopen seizoen 
op vrijdagavond rondgereden. Het geel-
blauw is goed vertegenwoordigd. De 
lachende gezichten verraden een gezellige 
sfeer in onze trainingsgroep. Het leven is 
goed bij Hard Gaat Ie op vrijdagavond. Het 
weer is ook goed. Bewolkt, weinig wind en 
kans op het Noorderlicht. Het Noorderlicht? 

Ja, het Noorderlicht. Uit een laserprojector. 
Maar nu eerst over de trainingen. 
 
Dit seizoen stonden de trainingen onder 
leiding van Marjolijn Wolthuis, Dewi 
Paardekooper, Jan Paul Drost, Peter van 
Niekerk, Arjan Schreuder en Wolbert 
Meijer. Elke dinsdag en vrijdag stonden de 
trainers klaar met nieuwe uitdagingen voor 
onze rijders. Nieuwe technische,  
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coördinatieve en conditionele opdrachten. 
Het is opvallend vaak mooi weer geweest, 
daar zijn we blij mee. We hebben het ook 
wel eens anders meegemaakt. 
Schuurpapierijs, warme voetenijs, 
pierenbadjesijs of  een complete rivier op 
het ijs. Dit seizoen hadden we gelukkig 
vaak glij-ijs. Dan wordt eindeloos rondjes 
rijden een stuk makkelijker. Telkens weer 
rechtdoor en na 100 meter linksaf. Maar elk 
rondje is anders, voelt anders aan, je benen 
voelen anders. Dat maakt schaatsen mooi. 
Het verveelt nooit. 
 
Niet alleen bij de trainingen, maar ook bij de 
wedstrijden is Hard Gaat Ie goed 
vertegenwoordigd. Dit seizoen zijn er weer 
ontzettend veel persoonlijke records 
verbroken, bekers gewonnen, medailles 
omgehangen en zijn we vooral heel vaak 
op zondagochtend heel vroeg opgestaan. 
Er moet een groot compliment naar de 
ouders gemaakt worden, iedereen weet dat 
je niet elke zondagochtend zin hebt om om 
7 uur langs de ijsbaan te staan, maar het is 
fantastisch dat je het toch doet. Zo worden 
kampioenen grootgebracht en karakters 
gevormd.  
 
De leukste wedstrijd van het seizoen is ook 
de laatste. De clubkampioenschappen 
werden op zondagochtend 17 maart 
verreden. De laatste keer vroeg opstaan, 
maar het is het zeker waard geweest. 
Koffie, thee, cake, koekjes en andere 
zoetigheden stonden in grote aantallen op 
de meegebrachte campingtafels in de 
herenkleedkamer, waar onze bekende 
afterparty wordt gehouden. Ook de 
clubkampioenen werden gelijk bekend 
gemaakt. Dit jaar waren Swen Faber en 
Leila Meijer de allersnelsten! 

 
Benieuwd geworden naar onze 
trainingen? De Russen zeggen dat je pas 
echt leert schaatsen in de zomer. En omdat 
die Russen best aardig kunnen schaatsen, 
hebben wij besloten dat we ook iedereen bij 
HGI willen leren schaatsen in de zomer. 
 
We beginnen op dinsdag 7 mei met de 
zomertrainingen. Dinsdagavond om 18:30 
wordt de parkeerplaats P2 in het Twiske 
omgetoverd tot skeelerbaan. Op dit uur 
kunnen jeugdschaatsers vanaf diploma C 
en beginnende wedstrijdschaatsers / 
pupillen terecht.  
Om 19:30 wordt de baan vrijgemaakt voor 
de oudere en/of meer gevorderde 
wedstrijdrijders en de junioren. Voor allebei 
de uren geldt: wees ruim op tijd. We willen 
zeker een kwartier van te voren beginnen 
met een korte maar intensieve warming up 
waarbij je de skeelers al aan hebt. Zorg ook 
dat je een helm op hebt, die is verplicht. Als 
het regent kunnen we niet skeeleren, dan 
vervalt de skeelertraining, maar we zitten 
niet stil. Bij nat weer hebben we droog-
training, dus zorg altijd dat je ook 
hardloopschoenen meeneemt. 
 
Na de Ronde van Noord-Holland beginnen 
de fietstrainingen. De eerste is 19 april. Dit 
is vooral gericht op de lange adem, en 
iedereen vanaf 12 jaar met een helm op en 
een fiets mag meedoen. De wielrenners 
verzamelen ook op P2 in het Twiske en 
gaan aan hun ronde beginnen om 19:00 
uur. De route wordt ter plekke bepaald, dus 
je weet nooit wat je die avond tegenkomt. 
Je bent maximaal 2 uur onderweg. 
 
 

Dewi Paardekooper 
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Clubkampioenschap Hard Gaat Ie 

Zondagmorgen 17 maart 2019 werden de clubkampioenschappen gehouden. 

Clubkampioen is geworden bij de dames: Leila Meijer met de tijden 44.03 op de 500m en 
2.20.71 op de 1500m.  

Clubkampioen bij de heren is geworden: Swen Faber met de tijden 42.04 op de 500m en 
2.16.61 op de 1500m, puntje beter dan zijn concurrent Tim Wals die 2e werd. Swen was 2x 
eerder clubkampioen in 2011 en 2013. 

Jongens Pupillen D/E/F  
1.  Tim Verbeek   144.650 

Meisjes Pupillen A/B/ C  
1. Iris Verbeek   113.086  
2. Lisa Brandt   117.140  
3.  Fleur Meijer   120.021  
4.  Femme Pitstra  140.953  
5.  Lieke Visser   144.336 
6.  Diewer Elich   170.066  
 
Jongens Pupillen A/B/ C  
1.  Tom Meijer     99.491  
2.  Theun Asjes   110.319 
3.  Gijs Nolen   118.823 
4.  Ingmar Kaizer  122.630 
5.  Mads Elich   138.810 
6.  Niels Brandt     54.516 (mv) 

Meisjes Junioren C  
1.  Emma Fransen    96.630 
2.  Eline Hogervorst  110.520 
3.  Elke Asjes   112.955 

Jongens Junioren C 
1.  Jip Syrier   107.450 
2.  Biko Hogenes  117.725 

Dames Junioren A/ B  
1.  Leila Meijer        90.933 
 
 
Heren Junioren A/ B 
1. Tim Wals         89.843 
2.  Jochem van den Broek  101.626 
3.  Freek Drost       104.836 
4.  Luuk Drost       110.960 
 
 
Dames Neo’s / Senioren  
1.  Imme Kampen        99.836  
2.  Dewi Paardekooper       108.490 
 

Heren Neo’s/ Senioren  
1.  Swen Faber          87.576  
2.  Martin Heerma         89.482 
3.  Sjoerd Brandt           96.356 
4.  Marco Roos           97.980 
5.  Jan Paul Drost        102.453 
6.  Ron Fontijn         111.870 

Heren Masters 60 plus  
1.  Jos Goedhart         126.620  
2.  Ron van den Broek         135.190 
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Wedstrijdcommissie zoekt commissieleden 
 

De taak van de Wedstrijdcommissie is er voor te zorgen dat de leden van de schaatstrainingsgroep 
kunnen trainen en wedstrijden kunnen rijden. 

Dat brengt een breed takenpakket met zich mee dat de Commissie uitvoert in samenwerking met het 
Dagelijks Bestuur, de Jeugdcommissie, de Websitecommissie en de Clubbladcommissie. 

Momenteel worden de taken van de Wedstrijdcommissie verdeeld over: 

Marjolijn Wolthuis, Dewi Paardekooper,  Jelle Attema en Jan Paul Drost 

Doordat deze commissieleden ook in andere commissies en/of als trainers actief zijn, zou extra hulp 
zeer welkom zijn. 

Een enthousiaste en gedreven Wedstrijdcommissie heeft grote invloed op de opkomst, de inzet en de 
sfeer van de trainingsgroepen. Nieuwe gezichten met andere ideeën en inzichten en verse energie 
zullen hier positief aan bijdragen. 

Als één van onderstaande taken je wel aanspreekt en je zou je willen inzetten voor de club, dan ben 
je in principe welkom om de Wedstrijdcommissie te komen versterken. 

Stuur dan een mailtje naar wedstrijden@hardgaatie.nl 

Het takenpakket van de Wedstrijdcommissie: 

 Administratief (ism Penningmeester): 
-Abonnementen administratie 
-Trainersvergoedingen 
-Mailadressenbestand bijhouden 
-Uitnodigingen voor wedstrijden en rijders ontvangen en versturen 
-Wedstrijdpakken lease 

 Communicatief (ism website en clubblad): 
-Wedstrijden of evenementen promoten 
-Rijders mondeling of per mail benaderen voor wedstrijden 
-Sportieve prestaties onder de aandacht brengen 

 Sociaal: 
-Overleg met trainers, Baancommissie en andere clubs 
-Groepsindelingen maken iom trainers 
-Trainers benaderen voor zomer- en wintertraining 
-Opvangen wat er leeft op en rond de ijsbaan en de trainingsgroep 

 Organisatorisch: 
-De taken van de commissie verdelen over de commissieleden 
-Opzetten van vergaderingen met de commissie, het bestuur de trainers en 
samenwerkende clubs 
-Organiseren van wedstrijden en evenementen zomer en winter 
-Opzetten zomer- en wintertraining 
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Vriendenloterij 
 
HGI heeft de laatste jaren best wel moeite om 
een sluitende financiële begroting te maken. 
Echte winters ontbreken de laatste jaren . Het 
onderhoud van de landijsbaan gaat echter 
gewoon door. Om financieel niet op te drogen  
hebben wij de afgelopen maand meegedaan 
aan de belactie van de  

 
Wij hebben daarbij tientallen nieuwe loten 
mogen verkopen aan onze leden. Door deze 
actie is HGI nu aan te merken als “Goed Doel“, 
welke u kunt aanwijzen als doel dat u wilt 
steunen.  
Wat betekent dit? 

 de helft van uw lotprijs gaat direct naar onze 
clubkas;  

 als deelnemer van de Vrienden Loterij 
maak je maandelijks kans op fantastische 
prijzen; 

 

 U speelt al jaren mee? dan kunt u nu HGI 
aanwijzen als “Goed Doel” waardoor de 
helft van uw bestaande lot naar HGI gaat.  

Hoe meer loten aan HGI zijn gekoppeld, des te 
beter kunnen wij onze landijsbaan in goede 
conditie houden.  Daar gaan we samen toch 
voor? 
 
Uw bestaande lot(en) toewijzen  aan HGI? Dat 
kan! Bel dan met de Vriendenloterij: 088-
0201020. Zij helpen u graag met het omzetten 
van uw lot naar HGI. Onze code is 11150.   
 
U kunt dit ook zelf doen, door een persoonlijke 
pagina aan te maken bij de Vriendenloterij. 
Dank voor uw gulle gave en medewerking!! 
 
 
Namens het bestuur, Andries de Weerd 

 
 

Uit het clubblad van april 1990 
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Zomerprogramma Hard Gaat Ie 

 

 
 

 
Winterprogramma Hard Gaat Ie 

   

Naam 
wedstrijdtrainingsuur Tijdstip Omschrijving 

Dinsdag MO1 16:50-17:55 

Heel rustig trainingsuur, bedoeld voor beginnende 
wedstrijdschaatsers en pupillen. Trainers leggen focus 
op aanleren van techniek en leren wedstrijdgericht 
trainen. 

Dinsdag MO2 18:15-19:20 
Drukker trainingsuur, veel masters. Trainer legt nadruk 
op techniek, langere afstand (marathonschaatsen). 

Donderdag MO40 19:00-20:00 Shorttrack trainingsuur in de Jaap Edenhal 

Vrijdag MO4 18:10-19:15 
Mastersgroep M1, focus op snelheid en 
marathontraining. 

Vrijdag MO5 19:35-20:40 

Gezellig trainingsuur voor oudere/meer gevorderde 
jeugd, junioren en masters. Meerdere groepen. Focus 
op techniek en wedstrijdgericht trainen. 

Zaterdag 09:20-10:20 Jeugdschaatsen 

  

Wanneer Activiteit Locatie Trainer(s) Opmerkingen Meer info/aanmelden

Dinsdag 18:15-19:30

Skeelertraining 
jeugschaatsers en 
pupillen P2 Twiske

Marjolijn Wolthuis, Dewi 
Paardekooper

Helm verplicht, 
bescherming aanbevolen. 
Altijd hardloopschoenen 
mee ivm regen, natte baan 
of drukte. Vanaf diploma jeugdschaatsen@hardgaatie.nl

Dinsdag 19:15-20:30
Skeelertraining junioren 
en ouder P2 Twiske

Jan Paul Drost en Arjan 
Schreuder

Helm verplicht, 
bescherming aanbevolen. 
Altijd hardloopschoenen 
mee ivm regen, natte baan 
of drukte. wedstrijden@hardgaatie.nl

Woensdag 19:30-
20:30 Bootcamp

In en om clubgebouw 
Centrum Oostzaan

Bokstrainer Kees 
Spanjaardt

Conditietraining, niet 
gericht op schaatsen, heel 
uitdagend. D.van.vlaanderen@hva.nl

Donderdag 19:00-
20:00

Twee rondjes Twiske 
skeeleren

Start bij Ijsclub 
Centrum Oostzaan geen trainer

Helm verplicht, 
bescherming aanbevolen. D.van.vlaanderen@hva.nl

Donderdag 19:30-
20:30

Schaatsspecifieke 
droogtraining, focus op 
bochten Jaap Edenhal De shorttracktrainers

2x 4 weken 
bochtentraining. 
Aanmelden voor 25 april. 
Eerste training op 27 juni Aanmelden bij shorttracktrainers

Vrijdag 19:00-20:30 Wielrennen P2 Twiske
Jos Goedhart en Jan 
Paardekooper

Helm verplicht, 
mountainbike mag ook. 
Vanaf 13 jaar. Start vrijdag 
19 april. janpaardekooper16@gmail.com
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Wist u dat….. 
 

….. Bertus de Vries over een periode van ongeveer 30 jaar betrokken is geweest bij het 
clubblad en andere activiteiten? 

….. hij al betrokken was bij het clubblad toen het nog ‘geraapt’ moest worden? 

….. het gerucht gaat dat Bertus dat rapen met een helm op deed? 

…... Bertus nu met clubbladpensioen gaat? 

….. sportclubs blij zijn met mensen zoals hij? 

…... Bertus daarom hartelijk wordt bedankt voor zijn inzet voor de club? 

….. de wedstrijdcommissie graag versterkt wordt? 

….. je kunt kiezen uit verschillende taken die je voor die commissie zou kunnen doen? 

….. die taken in dit clubblad staan vermeld? 

…... er nog meer oproepen staan in dit clubblad? 

….. de jeugdschaatsers op 16 maart het seizoen afsloten in Vrij & Blij? 

….. dat elk jaar een feestelijke en druk bezochte afsluiting is? 

….. dit allemaal ook is te bekijken op de website van Hard Gaat Ie? 

….. op zaterdag 6 april het schaatsseizoen voor iedereen werd afgesloten op het Smeltfeest? 

….. daar werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen en diverse prijzen werden uitgereikt? 

….. de meeste activiteiten van Hard Gaat Ie te volgen zijn op de website www.hardgaatie.nl?  

….. daar ook allerlei foto’s en de agenda van de club zijn te zien? 

….. op 27 mei a.s. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden? 

….. alle (ook tientjes)leden  van harte worden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn? 

….. alle lezers een fantastische zomer toegewenst wordt en wij iedereen komende winter 
graag op natuurijs zouden willen verwelkomen? 

 


