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Clubgebouw

VAN DE REDACTIE
De winter nadert weer. Als dit op papier komt,
is de verwachting dat er een koude(re) periode
nadert. Ik hoor sommige mensen al weer over
een “witte kerst” praten. Om enigszins in de
stemming te komen is het leuk om dit clubblad
door te lezen. Ik attendeer dan ook gelijk maar
even op de schrijvers die onze club rijk is.
Want na mijn oproep in het vorige blad hebben
veel leden zich gemeld. En zo is aan de kreet
van Henk Gemser (“Dat kan beter!”) gehoor
gegeven. Het resultaat is in dit clubblad te
lezen. Veel “nieuwe” schrijvers, leuke
onderwerpen, het kan niet anders of het moet
een goed voorbeeld zijn voor degenen die nu
nog gedacht hebben: “de volgende keer
misschien.” Het kan gemakkelijk, want het
volgende clubblad verschijnt in het voorjaar, na
het sluiten van de ijsbanen. Dus bedenk wat
een leuk onderwerp zou kunnen zijn! Elke
inzender wordt met liefde ontvangen.
Om alvast in de stemming te komen wens ik
iedereen veel leesplezier met dit dikke blad, en
daarbij natuurlijk een koude winter met veel
natuurijs en een “open” eigen ijsbaan.
Bauke Stelma

020 – 4821834

Wedstrijd/jeugdschaatsen
Inlichtingen abonnementen/trainingen
jeugdschaatsen bij Jelle Attema
Wedstrijdsecretarissen:
Jelle Attema
Jan Paul Drost

020 - 4824187
020 - 4821863

Jeugdschaatsen:
Jelle Attema
Fuutstraat 11
1121 BM Landsmeer

020 - 4824187

Bereikbaarheid HGI trainers:
Corinne Jong (junioren, senioren en
veteranen), Jollenmakersweg 35, 1511 DA
Oostzaan,
075-6844397;
Jan Paul Drost, van Beekstraat 149, 1121
NK Landsmeer,
020-4821863;
Ans Gerritsen (senioren/veteranen),
Tureluur 24, 1452 VK Ilpendam,
0204361524;
Andries Bakker (Pupillen), Cath. Van
Clevelaan 42, 1181 BH Amstelveen,
0206471703;
Marjolein Wolthuis, Huize de Geerlaan 9-I,
3523 TM Utrecht,
06 - 24618359
Ledenadministratie:
R. Kesselaar
Watersniplaan 31
1121 VP Landsmeer
rkesselaar@hetnet.nl

COLOFON

en

020 – 4824487

Dagelijks bestuur

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

Voorzitter:
H. van der Werf
De Gouwe 13
1121 GC Landsmeer
Haijo.vanderwerf@wartsila.com
020 – 4924990
06 - 53657410

Coördinatie clubblad / lay – out:
Bauke Stelma
Kaaskoper 46
1121 LS Landsmeer
020 - 4825185
redactie@hardgaatie.nl

Secretaris:
A. Tilma
1034 WR Amsterdam
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
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Oplage 1000 stuks
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
B. de Vries
020 – 6314123
Kledingcommissie:
M. de Vries
Reigerlaan 8
1121 EE Landsmeer
Ereleden:

www.hardgaatie.nl

020 - 4826926

Dick Moes
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Van de voorzitter
IJsbaan
Sinterklaas is geweest, ook op de Jaap Edenbaan, en de Kerstman is alweer in aantocht. De
vrijwilligers van de ijsclub hebben de baan in orde gemaakt en manus is er klaar voor (Rinus heeft
hem even laten proefdraaien). Zodra er een beetje kou komt gaat de pomp aan en hebben we de
baan binnen 36 uur tot de rand vol staan. Het wachten is op het teken van ijsmeester Bob.
NB. Nu maar hopen dat de dop, die op de buis moet om te voorkomen dat de baan net zo hard weer
leeg loopt als dat ie vol gepompt wordt, niet zoek is.

Ilperveld
Ook dit jaar is er weer een afspraak met de provincie betreffende de werkzaamheden in het Ilperveld.
Dit jaar moet er erg veel gewerkt worden maar de doorgaande routes zullen ontzien worden. Te allen
tijde zal het mogelijk gemaakt worden een Waterland-Westtoertocht te organiseren.

Hek
Zoals enkelen van u al hebben gezien, hebben we een nieuw hek bij de ijsbaan. De zoon van de vorig
jaar overleden (commissielid en kantinebeheerder) Piet van der Meer heeft een pracht hek gemaakt.
Met ons logo, echte rvs noren en inclusief verlichting. Het is nog niet helemaal af, maar dat zal binnen
afzienbare tijd gebeuren. Het bestuur wil de heer van der Meer jr. van harte bedanken.

Hoorn
Hoorn was de afgelopen keer weer erg leuk. Het staat dit seizoen nog één maal op de agenda. Schrijft
u maar op: 16 januari 2010. Nodig vrienden, bekenden, buren en familie uit. Tot dan.
Haijo van der Werf

Opzegging met weemoed
Vorige maand werd na ongeveer 30 jaar – vanwege een verhuizing – het lidmaatschap opgezegd
door Hans Wilmer. In de opzegging stond:
“Jaren geleden werd ik door een enthousiaste Geert Houwer lid van uw vereniging. Met genoegen heb
ik in de jaren dat ik lid van uw vereniging was het clubblad gelezen en vooral de verhalen van Bob
Hogerop, die het als molenaar inmiddels inderdaad hogerop is gaan zoeken. Die zal ik wel missen
gaan (de verhalen van Bob en zijn jaarlijkse inning van de contributie, niet via de giro, maar gewoon 's
avonds aan huis). Ik wens u een heel mooi schaatsseizoen toe en nog minstens 110 jaar een goed
verenigingsleven.”
Namens het bestuur wordt de fam. Wilmer bedankt voor deze complimenten, en hen een goed verblijf
in hun nieuwe woonplaats toegewenst. En mochten zij dit nog lezen: via de website van Hard Gaat Ie
(www.hardgaatie.nl) is “Bob Hogerop” natuurlijk nog gewoon te volgen! En de rest ook.

Contributie buitengewesten
De leden buiten Landsmeer, Den Ilp en Purmerland hebben twee maanden geleden een brief +
contributiekaart ontvangen met het verzoek de contributie per giro of bank over te willen maken. De
meesten hebben dit gedaan, maar er zijn nog een aantal leden die dat nog moeten doen. Mag ik u
verzoeken hier niet langer mee te wachten en zo spoedig mogelijk alsnog te betalen? Het is uw
sportieve plicht de contributie op tijd over te maken en we hebben het geld hard nodig.
Voor de volledigheid geef ik u nogmaals het bankrekening nummer op t.w.: 334410010 van de RABO
bank te Landsmeer. De penningmeester ziet de overmaking graag tegemoet.
Bertus de Vries
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Clubkrantbezorgers in overvloed
In de vorige clubkrant had ik een oproep gedaan voor het bezorgen van de clubkrant, omdat een van
onze trouwe bezorgers door omstandigheden er mee moest stoppen. Toen dacht ik: “dat wordt
bedelen om iemand te vinden” en plaatste een oproep in de hoop dat iemand zich zou melden, en met
de gedachte: “Ik moet het maar zien wie gaat reageren.”
Nou het waren 10 leden die zich hebben gemeld, ik moest voorzichtig te werk gaan om een keuze te
maken wie er voor in aanmerking mocht komen. Heel positief heb ik dit ervaren, een teken dat de club
leeft, niet alleen de actieve schaatsers, maar ook leden die vanaf een afstand met de vereniging
meeleven en hun steentje willen bijdragen.
Het is gelukt om 2 krantenbezorgers te selecteren. Van een grote wijk heb ik daarom twee kleinere
wijken gemaakt en de vrijgevallen wijk is volledig ingevuld.
Bedankt voor uw reactie en succes voor de nieuwe bezorgers.
Bertus de Vries

Kassabezetting en meer
Als het de komende winter weer gaat vriezen, wat er dik in zit, dan willen wij weer een beroep kunnen
doen op onze leden oud en jong, man of vrouw, om entreegeld te innen, nieuwe leden in te schrijven,
tweedehands schaatsen te verkopen, wellicht te assisteren in de kantine of andere voorkomende
werkzaamheden te verrichten op en naast de baan.
Voor je het weet staat de baan onder water en is ie bevroren en dan moeten we dikwijls heel snel
handelen om op dat moment diverse dingen te organiseren. Dan kom je meestal handen te kort,
terwijl er zoveel handen zijn om het werk licht te maken.
Omdat er zoveel spontaniteit is om de clubkrant te bezorgen dacht ik, dat er ook best leden zijn die
tijdens een vorstperiode willen helpen. Het is afwisselend werk, altijd gezellig, een goede sfeer en de
chocolade staat altijd klaar.
Hoeveel leden zullen mij nu gaan bellen? Ik heb hoge verwachtingen en alvast bedankt. Mijn
telefoonnummer is 020-6314123.
Bertus de Vries

Contributie HGI-leden
De HGI contributiekaartloper voor het seizoen 2009-2010 is al geweest of komt binnenkort bij u aan de
deur voor het innen van het HGI-lidmaatschapsgeld (= gezinskaart, waarbij kinderen t/m 15 jaar
inbegrepen). Deze contributie bedraagt € 10,=, waarvan de club € 2,35 aan het Gewest NoordHolland/Utrecht afdraagt.
Deze kaart geeft recht op vrije toegang (bij natuurijs) tot de HGI natuurijsbaan aan het Zuideinde, korting
op Gewestelijke Toertochten, en recht op uitkering bij overlijden en/of blijvende invaliditeit, als gevolg van
verenigingsactiviteiten. Dus bij deelname aan door HGI georganiseerde natuur- /kunstijs en/of andere
(zomer) activiteiten, is ieder lid op dezelfde manier verzekerd. Verder ontvangt u een clubblad dat 3 of
4x per jaar verschijnt.
NB: Leden van 16 jaar en ouder die actief zijn (training of recreatieschaatsen), zijn afzonderlijk lid, dus
betalen ook € 10,= per jaar lidmaatschap en krijgen ook een contributiekaart op naam.
Jelle Attema
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Schaatsruilbeurs
Op zaterdag 3 oktober jl. werd de jaarlijkse ruilbeurs gehouden. Er was wat minder belangstelling dan
in voorgaande jaren. Van de 70 ingebrachte schaatsen en aanverwante artikelen vonden er 22 een
nieuwe eigenaar. Nog te koop ondermeer de volgende ingebrachte goederen:
Nr. 1) Hoge Noren, merk Condor, maat 36
Nr. 2) Easy Gliders, maat M (kindermaat)
Nr. 3) Ijshockey schaatsen, merk Tornado, maat 40/42
Nr. 4) Schaatspak blauw/geel HGI, maat S/M
Nr. 5) Lage Noren, merk Speed, maat 39/40
Nr. 7) Hoge Noren, merk Vento, maat 41
Nr. 8) Lage Noren, merk Nijdam, maat 41
Nr. 9) Hoge Noren, merk Nooitgedacht, maat 41
Nr. 10) Hoge Noren, merk Ving Ballangrud, maat 41
Nr. 11) Hoge Noren, maat 42
Nr. 12) Hoge Noren, merk Ving Ballangrud, maat 45
Nr 13) Hoge Noren, Viking, maat 42
Nr. 14) Slijptafel
Nr. 17) Hoge Noren, maat 43
Nr. 18) Hockey schaatsen, maat 40
Nr. 19) Lage Noren, maat 41/42
Nr. 20) Hoge Noren, maat 37
Nr. 21) Hoge Noren, maat 38
Nr. 22) Hoge Noren, maat 41
Nr. 24) Hoge Noren, maat 36
Nr. 25) Lage Noren, merk Viking Junior, maat 37
Nr. 26) Easy Gliders, maat M (kindermaat)
Nr. 28) Easy Gliders, maat L
Nr. 30) Lage Noren, merk Viking Junior, maat 31
Nr. 31) Lage Noren, merk Viking II, maat 42
Nr. 32) Zwarte Skates, merk Bauer, maat 31/32
Nr. 33) Knie- en elleboogbeschermers, veiligheidsbril
Nr. 37) Lage Noren, merk Viking II, maat 41
Nr. 38) Hoge Noren, merk Ving, maat 43
Nr. 39) Hoge noren, maat 37
Nr. 40) Hoge Noren, maat 44
Nr. 42) Hoge Noren, merk Raps Lion, maat 34
Nr. 44) Hoge Noren, maat 37
Nr. 46) Wedstrijdpak, maat S
Nr. 47) Klapschaatsen,merk Viking Marathon Special, maat 36
Nr. 48) Klapschaatsen, merk Viking, maat 40
Nr. 50) Lage Noren, merk Viking, maat 44
Nr. 51a/bHouten schaatsen, 2 paar a € 5.= per paar
Nr. 52) Hoge Noren, maat 42
Nr. 55) Schaatsbroek, maat 128
Nr. 57) Lage Noren, merk Viking, maat 33
Nr. 59) Lage Noren, merk Viking Junior, maat 32
Nr. 60) Wedstrijdpak, kleuren rood/wit/blauw, maat S/M
Nr. 61) Easy Gliders, maat M (kindermaat)
Nr. 62) Hoge Noren, merk Ving, maat 43
Nr. 64) Schaatsbroek (Salopet) maat S
Nr. 65) Hoge Noren, Viking Junior, maat 34
Nr. 78) Wedstrijdpak, kleuren blauw/geel, maat S/M
Nr. 86) Viking Marathon I Nagano hoge noren maat 36
Nr. 95) Viking Mid noren, maat 31
Nr. 107) Hoge Noren, merk Viking, maat 35
Nr. 108) Hoge Noren, merk Viking, maat 34
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€ 25.=
€ 20.=
€ 10.=
€ 20.=
€ 15.=
€ 20.=
€ 25.=
€ 20.=
€ 25.=
€ 20.=
€ 30.=
€ 45.=
prijs nader overeen te komen
€ 20.=
€ 15.=
€ 15.=
€ 25.=
€ 25.=
€ 15.=
€ 15.=
€ 35.=
€ 20.=
€ 20.=
€ 35.=
€ 30.=
€ 25.=
€ 12,50
€ 60.=
€ 30.=
€ 20.=
€ 15.=
€ 50.=
€ 15.=
€ 30.=
€ 350.=
€ 100.=
€ 35.=
€ 10.=
€ 10.=
€ 15.=
€ 30.=
€ 35.=
€ 50.=
€ 20.=
€ 20.=
€ 10.=
€ 35.=
€ 20.=
€ 150.=
€ 40.=
€ 35.=
€ 40.=
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Nr. 111) Lage Noren, merk Viking, maat 42
Nr. 112) Hoge Noren, maat 42
Nr. 113) Hoge Noren, merk Viking, maat 37
Nr. 115) Lage Noren, merk Viking, maat 31
Nr. 116) Lage Noren, merk Freetime, maat 42
Nr. 117) Hoge Noren, merk Condor, maat 42
Nr. 119) Schaatsjack HGI, kleuren geel blauw, maat 1
Info: Jelle Attema

€
€
€
€
€
€
€

45.=
5.=
25.=
30.=
15.=
10.=
15.=

020 - 4824187

De Kick van Dick (met dank aan Dick Keijzer)
Het begint te winteren. 's Morgens vroeg hoor je vanuit je bed dat buren de ramen van de auto's ijsvrij
krabben. Zij moeten wèl naar het werk. Een heerlijk geluid als je zelf nog klem ligt tussen de warme
lakens. Een beetje egoïstisch misschien zo de "Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid Leedvermaak" tot
je te nemen. Laten we het rekenen tot één van de zegeningen van de oude dag. Ooit reden wij
immers in alle vroegte op de fiets Het Dorp uit om in het zweet des aanschijns het dagelijks
regeringsbrood te verdienen. Toen waren wij de martelaren van de samenleving. Mogen we ons nu
een beetje apostel voelen?
Een goede manier om je voor te bereiden op het komende winterseizoen is het lezen van het clubblad
van "Hard Gaat 'Ie". Onze schaatsvereniging wordt geleid door een krachtig bestuur, bijgestaan door
tientallen vrijwilligers. Hun enthousiasme vind je terug in het clubblad. Heerlijk leeswerk! De voorzitter
opent het blad altijd met een inspirerende peptalk. Hij weet zijn mensen te motiveren, neemt zijn
verantwoordelijkheid, is duidelijk de baas van het circus. Dan krijg je de ranglijsten met de
geschaatste afstanden en tijden. Bloed, zweet en tranen druipen figuurlijk van de pagina's. Altijd maar
sneller, tot in tienden van een seconde uitgemeten. Zo waren wij vroeger ook, nu steekt het niet meer
op een kwartiertje.
Ook mooi in het clubblad van "Hard Gaat 'Ie" zijn de verhalen van Bob Hogerop. Bob is Bob Vink, één
van de harde werkers achter de schermen en Hogerop is een kreet uit de schaatswereld. Op ijsbanen
vinden de snelle jongens (m/v) dat zij het recht hebben op de binnenbocht. Rijdt daar een iets minder
getalenteerde schaatser roepen ze "hogerop". Met andere woorden "wegwezen"! Het recht van de
sterkste, ook hier, nergens in reglementen vastgelegd, maar iedereen weet het.
In zijn column neemt Bob Hogerop ons mee in de wondere wereld van het schaatsen. Altijd een
meeslepend verhaal, altijd een verrassende wending en vooral leerzaam. Zo weten we via hem dat er
verschillende soorten ijs zijn. Er is bij voorbeeld het gitzwarte, spiegelgladde granietijs. Superieure
kwaliteit, alleen te berijden met scherpe ijzers en een goede techniek. Van duidelijk mindere kwaliteit
is het melkijs, om maar te zwijgen van het gevaarlijke bomijs. Het prettigste ijs is het "warme-voetenijs". Met ribbeltjes opgevroren waardoor je voeten trillen en dus warm blijven. Zijn dit voor jou
allemaal termen uit het onbekende? Gewoon lid worden van "Hard Gaat 'Ie" en Bob lezen!
Gewoonlijk eindigt hij met de wens dat het weer een ijzige winter mag worden en soms wordt die
wens verhoord. Maar helaas of gelukkig (doorhalen wat niet verlangd wordt) elke vorstperiode eindigt
met dooi. Het ijs wordt zachter en "Steinvoorte" gaat malen. "Jullie mogen niet op het ijs", hoorden wij
van onze ouders, "want Steinvoorte maalt." Een verwijzing naar het watergemaal bij Kadoelen, dat
van vader op zoon bediend werd door de familie met die naam. Het stromende water slijt het ijs aan
de onderkant af en wordt daardoor onbetrouwbaar.
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Na de winter komt via de lente
de zomer en is er ander ijs. Om
te eten. Tegenwoordig worden
we op zomeravonden gelokt
door een elektronische tingel:
"O, Sole Mio", de naam van de
lokale
ijsbereider.
Heerlijk
ijs! Vroeger ging er een ander
tingeltje door de straten van
Landsmeer.
Niks elektronisch, gewoon met
de hand aangedreven door Cor
Mazereeuw, de ijsman van
toen. Cor, een bijzonder
aardige man, ziet u op de foto
(zomer 1967) aan het werk,
terwijl de kinderen
(v.l.n.r.

Erik Keijzer, Dick Wichards, René Haring en Monique
Benjamins) gelukzalig smullen van het ijsje van tien cent. Cor
bood kwantiteit en kwaliteit. En geen melkijs, maar roomijs.

"De Kick van Dick" betreft een vaste rubriek in het Seniorenblad "De DienstBode" uitgegeven door het Diensten
Centrum Landsmeer.

Zonder baggerwerkzaamheden prachtig ijs
Haijo van der Werf is voorzitter van IJsclub Hard-gaat-ie in Landsmeer. Haijo is fervent schaatser.
Afgelopen winter was een cadeautje voor hem; na tien jaar kon hij weer in het Ilperveld schaatsen. “In
1997 hadden we betrouwbaar ijs en afgelopen winter was het ook heel goed. Nergens in de omgeving
was zulk mooi ijs als in het Ilperveld. Strenge winters komen vaak voor in clusters van een aantal
jaren achter elkaar. Ik heb voor komende winter dus goede hoop dat ik weer de ijzers onder kan
binden. Vanaf de IJsclub Hard-gaat-ie schaats je zo het Ilperveld in. Via de bevroren sloten in het
Landsmeerderveld, én de enige notarieel vastgelegde kluunplek ter wereld

kom je op mijn favoriete plek; de Gouwe en de Oostkerkerbreek in het Ilperveld. De natuur is daar zo
mooi. Gecombineerd met de gezelligheid tijdens het schaatsen maakt het dat deze plek voor mij uniek
is.” De ijsvereniging keek met argusogen naar de baggerwerkzaamheden in het Ilperveld. Het
baggeren gebeurt met name in de winter, omdat het broedseizoen dan voorbij is. Doordat de bagger
met schuiten wordt vervoerd, ontstaan er open vaargeulen. “Ik ben heel blij dat we goede afspraken
hebben gemaakt met de beheerders van het veld en de baggerwerkzaamheden stil worden gelegd
zodra het begint te vriezen. Zo kan er tenminste mooi ijs ontstaan en blijft de mogelijkheid bestaan
een Waterland-West toertocht te organiseren!”
Dit artikel werd overgenomen uit “Ilperveld Integraal”. Voor wie geïnteresseerd is in de nieuwsbrieven over het Ilperveld: zie
www.ilperveldintegraal.nl
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BOB HOGEROP
Gisteravond
even
naar
ijshockey
gekeken; Het betrof een wedstrijd
tussen de Montreal Canadiennes tegen
de Toronto Maple Leafs, vergelijkbaar
wanneer Ajax tegen Feijenoord moet
spelen.
Een geweldige sfeer daar in Montreal,
zonder moeilijkheden op de tribunes (de
fans van beide ploegen zitten door
elkaar!) Op de ijsvloer ging het er
minder vriendschappelijk aan toe, maar
dat is in de Noord Amerikaanse
ijshockeycompetitie (NHL) business
as usual. De straffen die uit vechtacties
voortvloeien
hebben
natuurlijk
consequenties. Vechtersbazen worden
voor 5 minuten aan de kant gezet en het
heeft ook gevolg voor komende
wedstrijden. Wat me altijd weer opvalt
is de gelatenheid van de spelers als er
weer eens een straf wordt uitgedeeld.
Géén verongelijkte reacties of heftige
gebaren tegen de scheidsrechters maar
gewoon naar de strafbank om de twee
minuten uit te zitten na een overtreding.
En natuurlijk de discussie of de puck nu
wel of niet de doellijn is gepasseerd.
Geen
enkel
probleem!
De
hoofdscheidsrechter gaat naar de
official box en die telefoneert met het
hoofdkwartier van de NHL in Toronto.
Daar zitten medewerkers die alle
webcam beelden grondig bestuderen en
bevoegd zijn om een doelpunt wel of niet
goed te keuren. Dat valt niet altijd mee,
om uit een wirwar van spelers een puck
over de doellijn te kunnen waarnemen,
maar de beelden liegen niet, dus komen
ze er altijd uit: De uiteindelijke
beslissing: “Goal of no Goal” wordt door
iedereen geaccepteerd! En wordt er
daarna gewoon weer doorgespeeld, met
Jaargang: 109
December 2009

een inzet, die voor ons Europeanen
wonderlijk overkomt. Om elke vierkante
centimeter wordt er gestreden ook bij
een al lang beslissende stand van bv 5- 0.
Gelijkspel is er niet bij, je zorgt er maar
voor dat er gewonnen wordt door middel
van overtime en als dat niet voldoende is
hebben ze de shootouts. Probeer maar
eens een puck langs een doelman in het
net te schuiven! Aan het einde van de
competitie wordt er gekeken naar het
aantal gewonnen wedstrijden en wordt
er een indeling gemaakt wie er aan de
play offs kunnen meedoen. De play offs
worden gepeeld in mei! En de finale is
vaak pas in juni!
In de zomer verhuizen spelers naar
andere teams en de club die het er in
het afgelopen seizoen het slechtste van
af heeft gebracht heeft dan de eerste
keuze. Dus zoiets dat RKC of ADO een
speler als Suarez van Ajax kan inlijven!
De elektronische hulpmiddelen met
beslissingsbevoegdheid treft men ook
aan in o.a. tennis, rugby, hockey en
jurysporten als turnen, kunstrijden en
dressuur.
Al deze wetenswaardigheden slaan
natuurlijk op de wedstrijd: FrankrijkIerland in de voorronde voor het WK in
Zuid Afrika.
Het feit is bekend: Henry maakte hands
in het strafschopgebied en scoorde
daarna het beslissende doelpunt. De
Ieren op hun achterste benen, en
terecht! Maar in het voetbal komt men
nu
eenmaal
niet
op
gemaakte
beslissingen terug. De beelden waren
overduidelijk. Ooit tijdens het wk van
1966 in Engeland scoorde Engeland
tegen West Duitsland in de verlenging
3-2. Ook die beslissing was zeer
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omstreden of de bal nu wel of niet de
doellijn gepasseerd was. Nog tijdens een
WK scoorde Maradonna tegen Engeland
met zijn hand wat goed te zien was, “De
hand van God” aldus Maradonna, ja, “aan
mijn Hoela!”
Het wordt toch wel eens hoog tijd dat
de
wereld
voetbalbond
(FIFA)
maatregelen neemt door middel van
webcams in het doel. Maar ja, voetbal is
in wezen een oerconservatieve sport
waar veranderingen niet gauw plaats
zullen vinden.
Het is vloeken in de kerk als je de
buitenspelregel ter discussie wilt
stellen. Zelfs verstokte liefhebbers
willen er niets van weten!
Tijdens het EK vorig jaar heb ik op de
camping in Bedoin enkele wedstrijden
gevolgd
en
de
(Nederlandse)
toeschouwers kregen zowat een rolling
als ik tijdens de rust van een saaie
partij opperde om buitenspel maar
helemaal af te schaffen, zodat het
speelveld veel groter zou kunnen worden
omdat je dan eenmaal altijd een
mannetje zou moeten posteren bij een
aanvaller die zijn kans vlakbij het doel
afwacht: Alleen moeten de spelers dan
meer meters maken. En ook het eeuwige
tijdrekken de het getrek aan shirts is
zeer ergerlijk, zou een outfit in lycra

geen uitkomst kunnen bieden? En nog
maar te zwijgen van de zeer grove
overtredingen op de enkels of knieën
zou bestaft kunnen worden door een
speler voor zo’n 10 min aan de kant te
zetten.
Ik heb me eens laten informeren over
de spelregelcommissie in de FIFA, deze
bestond tot voor kort uit 6 man waarvan
er 3(Destijds door de Engelsen
bedongen) uit Engeland afkomstig waren.
De gemiddelde leeftijd van deze heren
was 78! Jaar.
Vanuit die richting val er dan ook weinig
progressiviteit te verwachten. Ook heb
ik eens…………..”potverdorie”, “ik moet
hebben liggen slapen!” Ik droomde dat
Nederland in Zuid Afrika met 5-8 van de
Verenigde Staten verloor!
Gelukkig was het maar een boze droom,
je zou anders denken dat Bob Hogerop
malende was of met molentjes zou lopen.
De winter staat voor de deur, al zou je
dat gezien de temperaturen niet zeggen!
Maar we blijven optimistisch! Een
ijsvloer zo rond de kerst zou geweldig
zijn!
Bob Hogerop wenst u allen een prettige
kerst en een sportief Nieuwjaar!

Bob Hogerop

(Nieuwe) HGI Kleding
Er lopen nog een aantal bestellingen HGI kleding (jacks en salopets). We hopen die nog voor de kerst te
ontvangen. Zodra het binnen is nemen we contact op met degenen die op de lijst staan. We hebben dan
ook tevens uit een beperkte voorraad te koop:
Jasjes (klein)
maten 128; 140; 152; 164 en 176
€ 38,= per stuk
Jasjes (groot)
maten S; M; L; XL en XXL
€ 50,= per stuk
Schaatsbroeken(klein)
maten 128; 140; 152; 164 en 172
€ 27,= per stuk
Schaatsbroeken(groot)
maten S; M; L; XL en XXL
€ 40,= per stuk
Verder is er nog een voorraad aan HGI rugtassen en schaatstassen, kosten respectievelijk voor leden
€ 15,= en € 25,= en voor niet leden zijn de kosten € 25,= en € 40,=.
Ook zijn er grote en kleine, blauwe fleece mutsen en enige bandana’s te koop voor € 5,= per stuk.
020-4824187.
Voor info: Jelle Attema
Jaargang: 109
December 2009

www.hardgaatie.nl

Nummer 2
Pagina: 8 van 28

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

Marathon in Biddinghuizen
Ik schrijf nog wel eens een verslagje van een bijzondere marathon, en nu had ik weer een marathon
die de moeite van het vermelden waard is. Het gaat om een marathon over 60 km in Biddinghuizen op
2 december dit jaar. In Biddinghuizen ligt een 5km lange kunstijsbaan van ca 4 meter breed die als
een Formule-1 circuit in de polder is aangelegd. Ik had me ervoor opgegeven omdat het weer eens
wat anders was en leek op een echte natuurijsmarathon. Ook hadden wat schaatsmakkers laten
weten dat het zo leuk zou zijn om met wat meer uit "Amsterdam" mee te doen. Het betrof een onder
auspiciën van de KNSB en door STG Dronten georganiseerde landelijke wedstrijd voor C1, M1, M2
rijders en dames. Start M1 om 18.45 uur over 12 rondjes.
Het was een wat druilerige dag en toen ik ter plaatse kwam kreeg ik het idee dat ik voor niets was
gekomen. Geen kip te bekennen en een grote open vlakte met wat in het wild staande lantaarnpalen.
Het hoofdgebouw lag er desolaat bij maar was wel verlicht. Op het parkeerterrein stonden wat auto's
en bij navraag bleek de wedstrijd gewoon door te gaan. Ik was vroeg en al gauw stapten wat meer
deelnemers binnen en uiteindelijk hadden 65 man uit het hele land de presentielijst getekend. De
verdwaalde lantaarnpalen bleken langs een kronkelende baan te staan tussen, zover ik dat kon zien,
bieten en maïsvelden.
De start was 15 minuten vertraagd, maar bij het onderbinden, sorry dat doen we al lang niet meer, bij
het vastmaken van mijn schaatsen, zag ik toch een Peloton voorzichtig vertrekken. Naast hen een
auto die langs de hele baan mee kon rijden (bleek later). Ja wat nu....... met de wetenschap dat de
helft nog in de kleedkamer zat, maakte ik me niet teveel zorgen. Sommigen reden als een haas naar
de start en gingen in volle gang achter de reeds vertrokken rijders aan. Ik had iets gehoord over een
inrijd rondje, maar over 5 km met veel wind leek me dat bizar. Toen ik me meldde bij de start was het
toch het geval. "Meneer u bent te laat om in te rijden", hoorde ik. Mooi die voorsprong had ik alweer.
"Gaan jullie maar lekker tegen de wind inrijden" dacht ik bij mezelf. Toen we dan echt moesten starten
waren er nog enkele zogenaamde "inrijders" zoek, ha ha. Even wachten......... en dan gevonden? Ja?
OK starten maar. Zoals altijd met dit soort marathons meteen chaos, iedereen wil voorin rijden om te
voorkomen dat ze op de smalle baan niet naar voren zouden kunnen komen. Achteraf totale onzin.
Tegen de wind kreeg je al gauw een sliert met hooguit 2 a 3 man naast elkaar die voldoende ruimte
lieten om op een geschikt moment naar voren te rijden. Toch was het in het begin wel even kijken hoe
de baan liep en waar de goede stukken zaten. De baan was namelijk deels aangeslagen, maar er
waren ook stukken, vaak aan de zijkant, die aanmerkelijk beter gleden. Na 2 rondjes dacht ik: "nu nog
10 .....jeetje". Maar toen begon het leuk te worden, voorin meedraaien kop over kop en al gauw
hadden we met een man of 12 een voorsprong. Na verloop van tijd zag ik ook mijn makkers van de
Jaap Edenbaan. Ze hadden de slag gemist en hadden met vereende krachten het gaatje dicht
gereden.
Zo kon het dat we met een man of 17 een ruime voorsprong van enkele honderden meters forceerden
(wel viel me op dat maar de helft kop over kop reed en de andere helft de oude wielerwet hanteerden
"eerst het bordje van je tegenstander leeg eten", het spreekt voor zich dat uw voorzitter niet tot die
categorie behoord, " zo wil je toch niet naar de finish rijden") Twee rondjes voor het einde reden 4 man
weg met onder hen, de uiteindelijke winnaar, Sjouke Hellinga. Dus het ging in de laatste rondjes om
plek 5 want niemand zag er heil in het gat dicht te rijden dat uiteindelijk niet groter werd dan een meter
of 80. De laatste 2 rondjes gingen vliegensvlug om, ik reed constant voorin om uiteindelijk vanuit de
tweede plek het rechte eind op te rijden. Helaas ging het net even te snel voor mij en werd ik op de
meet nog door 3 man ingehaald. Een negende plek was het resultaat. Al met al was het zeer de
moeite waard en een leuke wedstrijd. Het leek echt op een natuurijsmarathon, maar dan zonder
scheuren. Zeker een aanrader (voor de liefhebbers: er komen er nog 2 dit seizoen)

Haijo van der Werf
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Elfstedentocht en integratie
Het leuke van de (digitale) kabel is dat je een aantal regionale zenders kunt zien. En dan kun je dus
ook de teletekst van die zenders lezen. En dan staat op 19 november het volgende bericht op “Omrop
Fryslàn”. Even voor alle duidelijkheid: als je de Elfstedentocht wilt rijden, dan moet je wel een beetje
geïntegreerd zijn, dus ook de taal kennen. Succes met lezen (en met de weg vragen als De Tocht
gereden wordt):
Mear kâns op Alvestêdetocht
De kans op in Alvestêdetocht wurdt grutter troch nij belied fan Wetterskip Fryslàn. Dy wol mear rekken
hâlde mei natueriis. Yn jannewaris wie dèr kommoasje oer. Doe sette it wetterskip yn in froastperioade
de gemalen wer oan, sadat it iis tinner waard. Reedriders weinen lilk.
It wetterskip sil better kontakt ha mei iisklups en de Alvestêdeferiening. Ek wurdt in froastperioade
sjoen as kalamiteit sadat spesjale maatregels naam wurde kinne.
Ondanks het feit dat mijn naam anders zou vermoeden, heeft het mij vrij veel tijd gekost om deze tekst
te tikken. Maar we zijn zo toch weer wat beter op de hoogte van de stand van zaken, “nou”? Onder de
goede inzenders wordt een gratis jaarabonnement op het clubblad verloot.
Bauke Stelma

Een klassieke uitdaging
Iedere winter, wanneer de meesten HGI leden zich een versuffing rijden op de Eden Baan probeer ik
altijd weer een uitdaging voor de zomer te vinden. Een fietsuitdaging wel te verstaan. Ondanks, dat ik
op zaterdag morgen met veel plezier op de ijsbaan de jonge jeugd de eerste beginselen van het
schaatsen probeer bij te brengen, ben ik niet zo’n schaatser. Een gebrek aan talent is daar de
belangrijkste reden voor. Ik fiets liever, nee sterker ik fiets graag. Zoals gezegd op zoek naar
uitdagingen. Als je La Marmotte, Parijs- Roubaix, de Mont Ventoux op één dag drie maal heb
beklommen, tja dan kan je op een winteravond wel eens bedenken wat nu? Tijdens het fietsen van
Parijs-Roubaix had iemand al eens gezegd: “de Klassiekerweek is wel wat voor jou.” Vier lange
tochten, vier klassiekers en dat in één week. Le Champion organiseert het eens in de twee jaar en zo
ook in 2009. Kortom op een mooie winteravond met een mooie rode wijn de knoop door gehakt, het
thuisfront ook overtuigd dat dit toch een prachtige uitdaging was, me ingeschreven voor de
klassiekerweek die zou plaats vinden in de eerste week van juni. Wil je die 1000 km totaal lekker
rijden dan moet er natuurlijk getraind worden. Dus op de fiets vanaf december door de NoordHollandse polders en over de dijken. Kilometers maken was het devies. En kilometers maken was
hard nodig, de eerste klassieker zou de zogenaamde Prima Vera zijn voor de wielerkenners MilaanSan Remo (afstand 295 km). De tweede tocht zou ook nog in Italië verreden worden met het nodige
klimwerk, De Ronde van Lombardije (afstand 235 km). Daarna zou volgens het programma de reis
naar Zwitserland gaan om daar het Kampioenschap van Zürich (afstand 230 km) te verrijden, om
daarna nog even in Duitsland, Rund um den Henninger Turm (afstand 225 km) te rijden.
Op 5 juni vertrokken vanuit Amsterdam met een bus naar Mulhouse, nachtje slapen, de volgende dag
op naar Milaan. Nou ja Milaan, een dorpje vlakbij Milaan. Fietsen is afzien maar zo’n busreis is
natuurlijk ook al een “uitdaging” op zich zelf. Met een ipod, een goed boek en leuke medepassagiers
kom je een heel eind. Maar goed het gaat om het fietsen en hoe ging dat? Milaan-San Remo is een
Italiaanse cyclosportief, oftewel een koers over de openbare weg. In de ochtend met z’n allen naar de
start gefietst, in de ochtend dan hebben we het hier over 7 uur. Bij de start allemaal goed
gesoigneerde Italiaanse mannetjes, druk pratend en gebarend. Na het startschor als een bezetene
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gestart. “Mee zijn” dacht ik, en het was meteen koers, de volledige breedte van de weg werd gebruikt.
Alle auto’s gingen aan de kant en het peloton ging af en toe hard in de remmen bij wegversmallingen,
om daarna weer vol gas te geven. Ik had wel eens van Italiaanse toestanden gehoord, maar zat er nu
midden in. Valpartijen, schreeuwende renners, volgauto’s die je van de weg afrijden. Na twee en half
uur riep ik enigszins euforisch “we hebben al 100 km er op zitten.” En toen, toen kwam er een bergje
en heel langzaam ging het licht uit. Langs de kust gaat de 'Primavera' verder over de diverse capo's
en natuurlijk over de Cipressa en de Poggio naar San Remo. Voordat je bij de kust komt beklim je de
Passo del Turchino en bij de afdaling kom je ineens na een bocht oog in oog met de Middellandse
Zee. Ineens een blauwe zee, palmen en bloemen. Prachtig, maar helaas ook harde wind in het nadeel
en dat nog 150 kilometer. Het lichtje wat al niet meer zo helder brandde gaf al minder licht. En daar
fiets je dan, omdat je zo nodig een nieuwe uitdaging zocht. En niet alleen de benen wilden niet meer,
maar ook in het hoofd begonnen allerlei stemmen zich tegen mij te keren. Bij een tankstation een cola
gedronken en een goed gesprek met mezelf gehouden. Vooral de gedachte dat aan deze dag ook
weer een einde kwam gaf me kracht en moed genoeg om door te gaan. Helemaal verrot bereikte ik de
finish in San Remo, gelegen in de straat met prachtige naam Via Roma. Na een goede nacht slapen
de bus in om door te reizen naar San Pellegrino Therme. De dag daarop zouden we de Ronde van
Lombardije rijden. De profs rijden deze klassieker in het najaar. De omstandigheden waar wij deze
ronde in reden, deden daar niet voor onder. De hele regen, met hier en daar een onweersklap. Maar,
een prachtige tocht, wonderbaarlijk goed hersteld van Milaan-San Remo kwam ik de hellingen en
bergjes goed op. Een prachtige berg is de befaamde Madonna del Ghisallo. Bovenop de Ghisallo
staat een klein kerkje met daarin de verschillende kampioenstruien van o.a. Merckx, Ballan, Hinault,
maar ook de fiets van de verongelukte Fabio Casartelli. Er zijn van die momenten wanneer je weet
wanneer je stil en ingetogen moet zijn, in die kerk op een regenachtige dag in juni was zo’n moment.
De natuur daar in Noord Italië, in de buurt van het Comomeer is ook om stil van te worden. Ondanks
dat het nagenoeg de hele dag regende genoot ik met volle teugen. Je waande je bijna zelf een prof
deze week, fietsen, eten en slapen. En eten daar in Italië, dat is goed, lekker en veel. In zo’n week
met een groep mensen die allemaal voor het fietsen komen, gaat het ook maar om een ding: fietsen.
En dat is bijna ook het enige gesprekonderwerp, zeker in de bus onderweg naar Zwitserland.
Tandwielen, frames, vorige tochten en ander fietswetenswaardigheden worden uitgewisseld, en je
wereld lijkt zo’n week ook niet veel groter. In Zwitserland is het meer dan mooi fietsen, wegen die er
werkelijk prachtig bij liggen, en rondom Zurich mooie beklimmingen en veel mooie meren. En
Zwitserland is schoon, héél schoon. Zurich was mijn derde klassieker deze week en het is prettig om
te merken dat het al beter gaat. Dat je bij elke klassieker deze week makkelijker rijdt. Ik had nu al zin
in Rund um den Henninger Turm, maar eerst nog even de Regensberg en de Sattelegg beklimmen en
vooral afdalen. In de klassieker week moet je herstellen in de bus, en bij herstel hoort eten en in zo’n
week is eten: veel eten. Het lijkt of je lichaam alleen maar aan het verbranden is, waarschijnlijk is dat
ook zo, maar ik moest eten. Pasta’s, brood, salades, pasta’s en drinken, veel drinken. In de bus
slapen en zoals gezegd muziekje luisteren en lezen. In Duitsland, we kwamen weer dichterbij
Nederland, de laatste klassieker gereden. Elke ochtend als je aan het vertrek stond was de vraag
natuurlijk hoe zou het gaan vandaag. En ook deze dag was er weer één om in te lijsten. De zwaarste
klim heet daar de Feldberg, pffffff, wat een ding maar goed ook die hebben we gewoon omhoog
gereden en weer heerlijk gedaald. En dan rij je ineens je laatste kilometers van je klassiekerweek. Na
een nog een heerlijk nachtje slapen, in een heerlijk hotel met heerlijk eten, die Duitsers kunnen er ook
wat van, een busreisje en je bent weer thuis.
En inmiddels is het bijna al weer winter, de ijsbaan is al weer open en op zaterdagmorgen sta ik eens
in de twee weken de kinderen weer de beginselen bij te brengen van het schaatsen. Wat betreft de
klassiekerweek, als je van lange zware tochten houdt een absolute aanrader en perfecte organisatie.
En ik, ik ga deze winter maar weer eens nadenken over een nieuwe uitdaging.
Jan-Dick den Das
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Jeugdschaatsen
Bij het clubblad is het volgende bericht binnengekomen:

Lieve kinderen van HGI
Wij zijn nu alweer terug naar Spanje, maar we wilden
toch nog even iets zeggen! Wij vonden het heel erg leuk
bij jullie op de schaatsbaan! Het is elk jaar weer leuk om
te zien dat jullie steeds weer beter gaan schaatsen.
De pietjes leren ook elk jaar weer wat meer hoe zij
moeten schaatsen.. Al moeten jullie
de pietjes volgend jaar toch echt gaan leren om niet
in de verkeerde richting te schaatsen!
Wij vonden het erg gezellig op de ijsbaan en
wij hopen jullie ook! Blijf heel goed jullie best doen,
ga goed de Sinterklaas liedjes leren,
dan zien wij jullie volgend jaar weer!
Groetjes van Sint & de pieten!
Op zaterdag 28 november kwam de Sint met zijn Pieten op bezoek, tijdens het jeugdschaatsuur zowel in
de hal als op de buitenbaan. Hiervan zijn door Cees Hartman digitale plaatjes gemaakt die ook te zien zijn
op de website van Hard Gaat Ie, Cees bedankt. Er werden rijkelijk pepernoten uitgedeeld en gestrooid.
Op de buitenbaan was het helaas guur en regenachtig weer en trof de Sint het niet, waardoor het feest
daar niet echt tot zijn recht kwam. Kinderen werden koud en nat maar ook voor de Sint en zijn Pieten was
het geen pretje, jammer… dan wordt een dak boven de ijsbaan toch weer gemist…
Voor ieder kind was er weer een puntzak met pepernoten en allerhande zoetigheid, en voor de leid(st)ers
een overheerlijke melkchocolade letter.
Beste Sint en (met name de 5 HGI-hulp-)Pieten bedankt…… Tot volgend jaar met beter weer.
Jelle

Jeugdschaatsen op zaterdag
Al heel wat jaren geef ik jeugdschaatsles op de zaterdagmorgen. Voorheen deed Martin (mijn broer)
dit en ik heb het destijds van hem overgenomen. Eerst samen met Pim Harms, en de laatste jaren met
Jan Dick den Das. Onze samenwerking loopt goed en aan het einde van het seizoen gaan we altijd
weer met een voldaan gevoel het ijs af.
Wat is er nu leuk aan het lesgeven? Neem nou bijvoorbeeld afgelopen weken. De regen kwam met
bakken uit de lucht, zo erg dat zelfs de lichtmasten aan gingen om 10.00 uur ’s ochtends! Ik heb
niemand gehoord dat ze wilden stoppen, er waren kinderen die met opzet hun wollen handschoenen
in het water deden en er dan lekker mee heen en weer gingen zwaaien. Of per ongeluk vallen omdat
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je toch al nat bent! Aan het eind van de les word je dan weer door de kinderen bedankt dat ze weer
plezier hebben gehad.
De kinderen zijn serieus, maar gelukkig ook nog heel speels, waardoor je altijd wel in de vorm van
spelletjes de techniek van het schaatsen over kan brengen. Vooral in onze groep op de krabbelbaan
zie je een enorm verschil als ze net op het ijs staan, en als ze in maart hun laatste rondjes rijden. De
meesten komen voor het eerst op schaatsles of hebben er een jaar opzitten in de ijshal.
Als je dan ziet hoe goed ze kunnen schaatsen dan denken Jan Dick en ik: “dat hebben we weer goed
gedaan!”
Mirjam van Dijk

Mededelingen
•

In de kerstvakantie is op zaterdag 19 december wel schaatsen, maar niet op zaterdag 26
december want dan is het 2e Kerstdag.

•

Zaterdag 16 januari “Elfstedentocht / Carnaval verkleed schaatsen”
De kinderen gaan dan in “carnavalstemming” verkleed, aan een “Jeugd Elfstedentocht” op de
JaapEdenbaan deelnemen. De baan is door middel van pylonen ingedeeld in een heen en weer
parcours. De kinderen krijgen een stempelkaart uitgereikt met daarop de namen van de elf steden en
moeten deze kaart dan na een oproep van de speaker laten afstempelen in een stempelhokje langs
de ijsbaan, voorzien van de naam van een van de 11 Friese Steden. Als de kaart vol is, dan inleveren
bij de leiders. Ook kan er tussentijds (warme) chocolade worden gedronken bij de “Koek en Zopie”tent op de krabbelbaan. Verder is er nog een “kluunplaats” naast de ijsbaan gemaakt waar met de
schaatsen overheen moet worden gelopen. Ook heel leuk voor de leid(st)ers om hieraan verkleed
mee te doen. Voor de “mooist” verklede jongen/meisje en leid(st)er is er een prijs…

•

Op zaterdag 13 februari is het “diploma”schaatsen op tijd en op 13 maart de ronden rijden achter
de jagermeesters en tevens dan de laatste zaterdag.
Als de natuurijsbaan in Landsmeer open is (te lezen op de HGI site www.hardgaatie.nl), dan worden
de lessen op deze ijsbaan gegeven, maar natuurlijk niet op de genoemde data 16 januari; 13 februari
en 13 maart. Dan is het toch op de Jaap Edenbaan.

Indeling tijdrijden seizoen 2009/2010
Groep I
Groep II
Groep IJshal

Swen – Jan Paul – Katinka/Esther – Karin/Peter
Evelien/Sonja – Dick/Rosa - Mirjam/Jan Dick
dit wordt door Jelle ingedeeld

28 november
16 januari
13 februari
6 maart
13 maart

Sint Nicolaasfeest op het ijs
Elfstedentocht/Carnaval. Alle kinderen komen verkleed.
Diplomaschaatsen
Extra mogelijkheid voor tijdrijden.
Rondjes rijden achter de jagermeester: tevens laatste les
SP. Diploma 4 ronden
A. Diploma 6 ronden
B. Diploma 8 ronden
C. Diploma 13 ronden
D. Diploma 18 ronden
E. Diploma 20 ronden
F. Diploma 22 ronden
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16 januari HOORN
Alle kinderen en hun familie kunnen ’s avonds gratis schaatsen op de overdekte ijsbaan in Hoorn.
18-19-20 JUNI HGI- JEUGDWEEKEND
HGI-jeugdweekend voor de kinderen die op 1 juni 2010, 9 jaar of ouder zijn. Verdere informatie
hierover kunt U vinden in de komende clubbladen. Op www.hardgaatie.nl zijn alle foto’s van vorig
jaar te zien!

Trainingsadvies
Welk doel stel ik mezelf op het gebied van schaatsen?
Enkele weken geleden schreef een bekende tennisleraar een stukje met als kop: “Kinderen die
tennisles krijgen moeten de bal in het net slaan en niet er over”. Wat? Lees ik het goed? Deze kop
prikkelde mijn nieuwsgierigheid om verder te lezen. Toen ik het verhaal helemaal gelezen had dacht
ik: ja, die manier van denken is eigenlijk dezelfde als die van mij over het leren schaatsen.
Wat bedoelde die tennisleraar? Zijn leerlingen werden alleen maar getraind in de juiste techniek van
het slaan van de bal. Het maakte niet uit waar die bal terecht kwam, als de techniek van het slaan
maar goed was of verbeterde. Hij had zelfs liever dat de bal niet over het net ging, want dat leidde
alleen maar af. Dan dachten zijn leerlingen dat ze het goed deden en dat het belangrijk was om een
punt te scoren. Nee, zei die tennisleraar, de manier waarop de bal geslagen wordt is van belang,
verder niets. Pas als de slag er helemaal goed in zit, is het tijd voor de volgende stap: de bal over het
net slaan en punten scoren. Dat gaat dan als vanzelf, omdat de technisch goede slag daar
automatisch voor zorgt en je verder kunt werken aan bv. de wedstrijdtactiek. Begrijp je de gedachte
van deze tennisleraar?
Nu de uitleg over een zelfde soort gedachte bij het leren schaatsen.
Soms hoor ik jullie wel eens zeggen: “Ik wil de 500m onder de minuut schaatsen”. Of: “Ik wil mijn PR
verbeteren.” Dat is hetzelfde als bij tennis: “Ik wil die bal over het net slaan en een punt scoren.” Eerst
komt: hoe kan ik dat bereiken? Met de juiste techniek! Daarna komt het resultaat, gemakkelijker en
steeds beter. Dat geldt ook voor het schaatsen.
Een goede manier van denken bij de training en voor een wedstrijd is dat ik mij tot doel stel op mijn
eigen technisch verbeterpunt te letten, bv.: “beter zijwaarts afzetten”, of: “ik ga in de bocht dieper
zitten”, of “beter sluiten met het bijhaalbeen.” En niet: “Ik wil zo hard mogelijk schaatsen.” Ieder van
jullie krijgt tijdens de trainingen één of twee punten mee waarop je moet letten, die je moet verbeteren.
Die moeten goed geoefend worden. Als je dan voor en tijdens de wedstrijd je verbeterpunt (bv: “Ik ga
beter zijwaarts afzetten”) aanpakt, dan komt de goede tijd vanzelf, die is dan een logisch gevolg. Dat
heet met een moeilijk woord dat je taakgeoriënteerde doelen stelt en (nog) geen doelgeoriënteerde,
bv. “Ik wil nu een 48.5 rijden”. Een goede tijd is een gevolg van goed schaatsen, van het goed
uitvoeren van je taken. Dus sla die ballen maar in het net, of: “ik wil nu nog niet een snelle tijd rijden,
eerst de techniek tot in de puntjes beheersen.” Dan komen de snelle tijden later bijna vanzelf.
Misschien lijkt dit een wat ingewikkeld verhaal, maar toch denk ik dat je er wel wat mee kunt. Succes
met jullie schaatssport!
Dries Bakker, trainer pupillen.
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2e ROOSROOS-avond op kunstijsbaan “De Westfries” in Hoorn
Met dank aan sponsor “Loonsalarissoftware” gaat Hard Gaat Ie op zaterdag 16 januari opnieuw naar
de kunstijsbaan “De Westfries” te Hoorn. Om 17.30 uur gaat voor ons de baan open en is er tot 20.00
uur voor alle leden vrij schaatsen. Niet leden betalen € 4.= en hun kinderen van 6 t/m 12 jaar € 2,=
Voor de (school) kinderen van 6 t/m 12 jaar wordt weer een wedstrijd over 100m georganiseerd. Er
wordt 2x een 100m verreden en de beste tijd geldt. De 4 tijdbesten per leeftijdscategorie rijden een
keer een 100m finale om de 1e t/m 4e prijs.
Het avondprogramma van 20.30 tot 23.00 zal worden gevuld met wedstrijden zowel voor licentierijders
als ook voor de recreatieve toerrijders, een ieder kan weer aan bod komen. Dit programma moet nog
worden vastgesteld. Dit wordt begin januari op de website van HGI bekend gemaakt.

Aanmelding voor de (school)kinderen 6 t/m 12 jaar via onderstaande strook:

---------------------------------------------------A F K N I P P E N -----------------------------------------------------------------Inleveren van onderstaande strook s.v.p. voor

10 januari a.s. bij

Jelle Attema, Fuutstraat 11 of per E-mail: JSAttema@hotmail.com.
Hierbij geeft/geven ondergetekende(n) zich op voor de school/ jeugd schaatswedstrijd 6 t/m 12
jaar op de ijsbaan “De Westfries” te Hoorn op zaterdag 16 januari 2010:
Naam:____________________________________ Leeftijd: __________________
Naam:____________________________________ Leeftijd: __________________
Naam:____________________________________ Leeftijd: __________________

Adres:____________________________________ Woonplaats:___________________________
Opm._______________________________________________________________________________
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Uitslagen
1e ROOSROOS-avond op kunstijsbaan “De Westfries” in Hoorn
Een prachtige schaatsavond op 21 november, minstens 250 leden/ niet leden met/ zonder kinderen,
maakten al rondjes schaatsend, ruim 2 ½ uur gebruik van de ijsbaan. Een goede opkomst en dan ook
een zeer gezellig/sociaal en sportief gebeuren, waarbij het bestuur “RoosRoosUitgevers” met hun
sponsornaam “Loonsalarissoftware” hartelijk dank zegt.
Naast deze recreatieve happening, werden er ook nog wedstrijden gereden, namelijk:
• 2x 100m voor de schooljeugd van 6 tm.12 jaar, in totaal 44 deelnemers
•
pupillen marathon,8 t/m 12 jaar, in totaal 16 deelnemers
•
Open Landsmeers Kampioenschap Langebaan over 1000m, in totaal 26 deelnemers.

Uitslagen Schooljeugdwedstrijden
Voor de 1e drie per categorie fraaie sportstandaards en voor allen een herinneringslint

Meisjes/jongens 6/7 jaar

1e tijd

2e tijd

Laura Stroo
Anouk Wals
Douwe Diemers
Milan Ophey

31.70
28.40
29.50
23.62

27.16
18.16
25.25
16.29
18.75
16.47
16.25
15.78
17.53
23.59

30.84
26.97
26.07
23.38

Snelste tijd geldt
voor klassering
30.84
26.97
26.07
23.38

klassering
4e
3e
2e
1e

28.47
18.72
25.13
17.41
17.70
16.25
16.00
16.18
17.27
23.16

27.16
18.16
25.13
16.29
17.70
16.25
16.00
15.78
17.27
23.16

10e
7e
9e
(naar finale)
6e
(naar finale)
(naar finale)
(naar finale)
5e
8e

15.56
15.97
15.88
16.06

1e
2e
3e
4e

17.06
16.43
15.43
15.59
16.03
14.80
15.02
17.35

15e
13e
5e
6e
9e
(naar finale)
(naar finale)
17e

Meisjes/jongens 8/9 jaar
Demi de Groes
Pien de Vries
Daniel Bosschieter
Wim Paardekooper
Max van der Veer
Seb Udo
Sjoerd Nicolai
Hazel van Berkel
Lea van Galen
Kiki Zeldenthuis
Finale
Hazel van Berkel
Sjoerd Nicolai
Seb Udo
Wim Paardekooper

Meisjes/jongens 10/12 jaar
Kelly de Groes
Linda Paardekooper
Rinus Drost
Tim Wals
Jochem van den Broek
Zoe Paardekooper
Dewi Paardekooper
Anne Kaal
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17.06
16.43
15.63
15.59
17.16
14.80
15.44
17.38

17.34
16.63
15.43
19.35
16.03
15.85
15.02
17.35
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Ella Wilders
Sem Japenga
Marilou Niekel
Fien van Berkel
Stan Helsloot
Aron Ophey
Amber Plomp
Sophie Lefevre
Michelle Lefevre

17.22
16.10
16.59
15.75
16.50
16.63
17.28
15.00
16.63

17.80
16.70
16.23
15.74
15.91
16.18
16.95
15.32
15.42

Finale (na een halve finale)
Sophie Lefevre
Zoe Paardekooper
Dewi Paardekooper
Michelle Lefevre

17.22
16.10
16.23
15.74
15.91
16.18
16.95
15.00
15.42

16e
10e
12e
7e
8e
11e
14e
(naar finale)
(naar finale)

15.32
21.00 (met val)
14.98
15.06

1e
2e
3e
4e

12.72
12.70
14.91
15.07
14.56
14.80
15.43

(naar finale)
(naar finale)
5e
6e
(naar finale)
(naar finale)
7e

12.91
12.94
14.14
14.85

1e
2e
3e
4e

12.75
15.10
14.69
15.78
13.02
13.85

(naar finale)
5e
(naar finale)
6e
(naar finale)
(naar finale)

12.78
13.03
13.82
14.17

1e
2e
3e
4e

Pupillen E/ D /C meisjes / jongens
Max Kant
Mark van Dijk
Emma Kant
Eva Meeuwessen
Romee Nicolai
Pam Hermelink
Tessa Hermelink

12.72
12.70
14.91
15.07
17.44
14.80
15.56

12.85
12.89
15.35
24.28 (met val)
14.56
(val)
15.43

Finale
Max Kant
Mark van Dijk
Romee Nicolai
Pam Hermelink

Pupillen A/ B meisjes / jongens
Tom Kant
Moos Meeuwessen
Nieke van der Werf
Jennifer Niekel
Mart Hartman
Douwe Daatselaar

12.75
15.10
14.82
15.99
13.25
14.13

16.04 (met val)
15.66
14.69
15.78
13.02
13.85

Finale
Tom Kant
Mart Hartman
Douwe Daatselaar
Nieke van der Werf

Uitslag Pupillen- Marathon (voor de Spek en Bonenprijs!)
Pupillen 8 t/m 10 jaar (totaal 5 ronden, waarvan 3 neutraal en 2 voor de afspint):
1. Romee Nicolai (Spek)
2. Rinus Drost
3. Emma Kant
Pupillen 10 t/m 12 jaar (totaal 10 ronden, waarvan 7 neutraal en 3 voor de afspint):
1. Tom Kant (Bonen)
2. Max Kant
3. Mart Hartman.
Jaargang: 109
December 2009
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Open Landsmeers Kampioenschap Langebaan 1000 meter
Hiervoor is door het bestuur, geldend voor bepaalde wedstrijden in Hoorn, een kanjer van een
WISSELBEKER beschikbaar gesteld, waarop dan de winnaars worden gegraveerd. Deze beker is
geschonken door John van Dijk en werd het vorig seizoen gewonnen door het team: Daan Hermeling;
Levi Tindal; Andries de Weerd en Gijs Roos.
Spelregels: door de organisatie werd voor de rijd(st)ers een formule bedacht voor deze 1000m
waardoor de snelste niet automatisch de winnaar werd/was dus ook kansen voor de andere
deelnemers.
Er werd een indeling gemaakt van 5 leeftijdscategorieën, namelijk Pupillen meisjes/jongens t/m.
Masters dames/heren. Per categorie werden de tijden van alle rijd(st)ers genoteerd en daarvan de
gemiddelde tijd genomen. Degene die deze tijd het meest verbeterde was de winnaar of winnares van
het Open Landsmeers Kampioenschap 1000m.
Zo gebeurde het dat niet de snelste in tijd, namelijk John van Dijk (1.20.54), maar tot ieders verrassing
Felix Wagenaar (1.21.04) de Kampioen op de 1000m werd en voorkwam dat John ”zijn” beker weer
terug moest nemen. Jelle Attema werd naar voren geroepen om de beker uit te reiken en zag toen tot
zijn eigen verrassing dat deze “stiekem” door de organisatie was omgedoopt tot de “Jelle Attema
Bokaal”… Dit werd door hem blijkens een woord van dank, zeer gewaardeerd.
Vervolgens reikte Jelle “zijn Bokaal” met de felicitaties uit aan Felix Wagenaar, de kampioen 2009 van
de open Landsmeerse 1000m. Alle deelnemers bedankt voor deelname en voor velen ook de
gelukwensen met een persoonlijk record (Personal Best)!

Volledige Uitslag
Dames
Imme Kampen
Daphne Faber
Lisa Roos
Michelle Tindal
Sybille Mulder
Anky Faber
Joyce Faber

Cat
DSA
DA1
DA1
DC1
DB1
D40
DC2

Club
HGI
HGI
HGI
HGI
HGI
HGI
HGI

1000m
1:32.15 (PB )
1:37.22
1:40.67
1:47.27
1:52.94
1:56.87 (PB )
2:03.50 (PB )

Totaal
46.075
48.610
50.335
53.635
56.470
58.435
61.750

Heren
John van Dijk
Felix Wagenaar
Swen Faber
Ivo Hilderink
Tim Roos
Alex Kuiper
Martijn Goedhart
Jan Paul Drost
Carlo Kuiper
Rene Koning
Rob Tindal
Peter Schuit
Rene Segers
Daan van Baarsen
Ruud Steinvoorte
Koen den Das
Frans Faber
Jan Dick den Das

Cat
HSB
HA1
HA2
HSB
HA2
HN3
HN3
HSB
HA2
H45
H45
H45
H50
HC2
H60
HC2
H45
H40

Club
HGI
HGI
HGI
HGI
HGI
SKITS
HGI
HGI
SKITS
HGI
HGI
NN
HGI
HGI
HGI
HGI

1000m
1:20.54
1:21.04
1:23.27
1:28.10
1:28.47
1:30.35
1:31.51
1:32.06
1:33.16
1:35.28
1:35.36
1:45.58
1:45.78
1:47.68
1:47.83
1:55.12
2:06.10
2:10.70

Totaal
40.270
40.920
41.635
44.050
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HGI

(PB )
(PB )
(PB )

(PB )
(PB )
(PB )

45.175
45.755
46.030
46.580
47.640
47.680

(PB )
(PB )

53.840
53.915
57.560

(PB )

65.350

(PB )
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Met dan dank aan de sponsor “Loonsalarissoftware” en aan alle “vrijwillige” medewerkers, met name
de KNSB-juryleden (ingezet tijdens de 1000m wedstrijd), het was een zeer geslaagd festijn!

Forbo Eurocol Wisseltrofee
Op zaterdag 21 november deden op uitnodiging 12 HGI-ers mee aan de Interclubwedstrijd “Forbo
Eurocol Wisseltrofee” op de kunstijsbaan Kennemerland, georganiseerd door Schaatstrainingsgroep
Zaanstreek. Behalve Zaanstreek en HGI deden hieraan nog 8 verenigingen mee, te weten: Noordwijkse
IJsclub, IJsclub Zwanenburg, HCA Amsterdam, STG Purmerend, STG Koggenland, HCH Heerenveen,
en Nova Zembla. De HGI-ers werden begeleid door John van Dijk en Lieuwe Mulder.
Indeling:
Pupillen B
Romee Nicolai en Mark van Dijk:
500 en 300m;
Pupillen A
Mila van der Werf en Tom Kant:
500 en 1000m;
Junioren C
Britt Jaimey Janse en Levi Tindal:
500 en 1000m;
Junioren B
Sybille Mulder en Gijs Roos:
500 en 1500m;
Junioren A
Daphne Faber en Swen Faber:
500 en 1500m;
Neo Senioren Ellen Krop en Martijn Goedhart:
500 en 1500m
Er waren individueel per categorie (1e) 3 prijzen te winnen en een klassement per club aan de hand van
een puntensysteem. De club met het grootste puntentotaal ontving de “Forbo Eurocol Wisselbokaal”.
Jammer dat Tom Kant op de 500m 2x een valse start kreeg toegewezen, en naar de kant moest. Sneu
voor hem, maar later op de 1000m reed Tom een persoonlijk record… Allen reden voor wat ze waard
waren en er werden persoonlijke records neergezet. Gijs en Swen reden in de prijzen, namelijk
respectievelijk 1e en 3e in hun categorie: van harte gefeliciteerd!
Winnaar werd STG Koggenland. Hard Gaat Ie eindigde als 7e in het eindklassement.
Het HGI bestuur bedankt de deelnemers en de begeleiders voor hun inzet.

Marathon
De HGI Marathonrijders staan er na 3 wedstrijden weer goed voor. Nog 4 te gaan en de Finalewedstrijd.
Onder voorbehoud is het totaal aantal behaalde punten tot nu toe 378.3.
Imme Kampen behaalde twee overwinningen bij de Dames 1 en Daphne Faber één bij de Dames 2,
hierbij van harte. De tussenstand per rijder tot nu toe:
Heren B/C1:
6e John van Dijk (28 pnt); 8e Swen Faber (21 pnt) en 17e Ivo Ruyter (3 pnt, momenteel
geblesseerd en beterschap gewenst…)
Heren C2:
8e Tim Roos (20 pnt); 12e Gijs Roos (13 pnt); 20e Matz Schutz (4 pnt) en 23e Jan Paul
Drost (3 pnt);
Heren C3:
6e Martijn Goedhart (27 pnt);
Dames 1:
Dames 2:
Dames 3:
Masters 1:
Masters 2:
Masters 3:

1e Imme Kampen (42.2 pnt);

3eDaphne Faber (33.1 pnt); 8eLisa Roos (18 pnt) en 12e Ellen Krop (14 pnt);
4eAnky Faber (29 pnt);14e Ria Krop (10 pnt) en 17e Karin Goedemoed (5 pnt)
14e Hayo van der Werf (16 pnt);
16e Frans Nico van den Bout (10 pnt);
4e Arie Blijleven (32 pnt); 8e Peter Luiten (19 pnt); 12e Andries de Weerd (12 pnt); 22e
Berend Blokzijl (4 pnt) en 23e Michel Janse (3 pnt)
Bij de Jeugdmarathon zijn er in ieder geval 3 HGI-ers die in de punten rijden, namelijk:
Pupillen A:
7e Britt Janse (12 pnt) en 3e/4e Tom Kant(27 pnt);
Junioren C:
7e Levi Tindal (19 pnt).

Alle rijders nog succes gewenst met de komende wedstrijden !!

Jaargang: 109
December 2009
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Wedstrijdresultaten Langebaan
De uitslagen Langebaanwedstrijden hieronder zijn aangeleverd door Ivo Ruyter. Verder zijn die te vinden
op de website van de Baancommissie: www.baancommissieamsterdam.nl onder “Wedstrijden”.

LANGEBAAN JAAP EDENBAAN
Datum:
Naam
Swen Faber
Ivo Ruijter
Gijs Roos

10 oktober
Categorie
HA2
HSB
HB1

300 m
42.75
NS
27.92 (PR)

NS
44.51

Datum:
Naam
Swen Faber

11 oktober
Categorie
HA2

100 m
10.88 (PR)

100 m
11.18

Datum:
Naam
Gijs Roos

11 oktober
Categorie
HB1

500 m
44.30

1500 m
2:21.74

Datum:
Naam
Emma Kant
Max Kant

14 oktober
Categorie
DPE
HPC

100 m
15.51 (PR)
13.72

100 m
16.87
14.08

Datum:
Naam
Tom Kant
Douwe Daatselaar

17 oktober
Categorie
HPA
HPA

300 m
31.99 (PR)
38.62

500 m
52.49
1:06.54

Datum:
Naam
Martijn Goedhart
Jos Goedhart

17 oktober
Categorie
HN3
H50

500 m
48.46 (HT)
1:01.20 (HT)

1500 m
2:27.68
3:18.14

Datum:
Naam
Michelle Tindal

18 oktober
Categorie
DC1

500 m
52.98

1000 m
1:54.71 (HT)

500 m
NF

Totaal
110.335

Datum:
Naam
Jos Goedhart
Swen Faber
Ivo Ruijter
Martijn Goedhart

18 oktober
Categorie
H50
HA2
HSB
HN3

500 m
59.06
41.38
47.86
48.00

1500 m
3:09.68

3000 m

Totaal
122.286
86.666
95.746
101.021

Datum:
Naam
Britt Jaimey Janse
Tom Kant
Douwe Daatselaar

25 oktober
Categorie
DPA
HPA
HPA

300 m
33.90 (MT)
32.00 (MT)
37.48 (PR)

500 m
55.33
53.50
59.99

Datum:
Naam
Martijn Goedhart

25 oktober
Categorie
HN3

500 m
47.33

1500 m
2:29.73

Datum:
Naam
Tessa Hermelink
Mark van Dijk
Romee Nicolai
Emma Kant
Max Kant

28 oktober
Categorie
DPC
HPC
HPC
DPE
HPC

100 m
15.25 (PR)
13.49
14.76 (PR)
14.65 (PR)
33.91

300 m
43.97 (PR)
35.81 (PR)
39.37 (PR)
42.31

Datum:
Naam
Swen Faber
Gijs Roos

1 november
Categorie
HA2
HB1

500 m
43.81
42.89

1000 m
1:26.70 (MT)
1:29.01 (MT)
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500 m

1500 m
2:10.28

Totaal
86.176
91.043

300 m
26.15 (PR)

300 m
26.10 (PR)

Totaal
197.383

Totaal
91.546

300 m
42.65 (PR)
34.07 (PR)

300 m
41.67 (PR)
33.50 (PR)

100 m
13.06
14.87

Totaal
116.700
95.370

Totaal
171.106
205.756

Totaal
97.686
127.246

4:31.72
4:47.32
5:18.13 (PR)

100 m
13.37
12.83 (PR)
14.60

300 m
34.45
33.13
39.39

Totaal
97.240

500 m

55.27 (PR)
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Totaal
236.096
226.199
261.106

Totaal
59.220
49.300
54.130
56.960
89.180

Totaal
87.160
87.395
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Datum:
8 november
Naam
Categorie
Douwe Daatselaar HPA

100 m
14.32

Datum:
Naam
Levi Tindal
Martijn Goedhart
Jos Goedhart
Gijs Roos

8 november
Categorie
HC1
HN3
H50
HB1

500 m
46.25 (MT)
47.71
1:03.01
43.29 (MT)

1500 m
2:22.99
2:26.01
3:14.86

Datum:
Naam
Emma Kant
Max Kant

11 november
Categorie
DPE
HPC

100 m
14.26 (PR)
34.26

300 m
42.07
34.84

Datum:
Naam
Daphne Faber
Sybille Mulder
Michelle Tindal
Swen Faber
Jos Goedhart
Martijn Goedhart
Rob Tindal
Rosa Vermeulen
Tim Roos

14 november
Categorie
DA1
DB1
DC1
HA2
H50
HN3
H45
HB2
HA2

100 m
12.69 (PR)
13.73 (PR)
NS
11.07
11.05 (PR)
12.13 (PR)
12.60 (MT)
13.72 (PR)
NS

100 m
12.58 (PR)
13.77
NS
11.19 (MT)
11.22
12.74
13.29
13.90 (MT)
NS

Datum:
Naam
Tim van der Kuijl

15 november
Categorie
HPA

500 m
1:23.04 (FL)

300 m
42.11

300 m
NS

Totaal
153.223

Datum:
Naam
Koen den Das
Lisa Roos

21 november
Categorie
HC2
DA1

500 m
59.18 (PR)
49.63

1000 m
2:02.04

1500 m

Totaal
120.200
103.333

Datum:
Naam
Daphne Faber
Swen Faber
Marco Roos
Tim Roos

22 november
Categorie
DA1
HA2
H45
HA2

500 m
48.31
43.20
50.67
46.55

1500 m
2:41.59
2:15.95

Datum:
Naam
Sophie Eijking
Emma Kant
Max Kant
Mark van Dijk

25 november
Categorie
DPC
DPE
HPC
HPC

100 m
14.66 (PR)
14.19 (PR)
12.93 (PR)
36.42

300 m
43.11 (PR)
44.70
37.50
36.97

300 m
44.20
44.19
35.80

Datum:
Naam
Tom Kant
Karin Goedemoed
Sybille Mulder
Martijn Goedhart
Jos Goedhart
Gijs Roos

29 november
Categorie
HPA
D45
DB1
HN3
H50
HB1

500 m
51.64 (HT)
54.15
1:01.44
46.64
1:00.07
44.63

700 m
1:17.00
1:51.83

1000 m

500 m
59.00 (PR)

300 m
35.49 (PR)

700 m
1:24.36 (PR)

3000 m

4:54.56 (MT)

300 m
43.19

500 m
55.38 (MT)

Totaal
250.007

Totaal
93.913
96.380
127.963
92.383

Totaal
99.520
124.840

Totaal
126.350
137.500
111.300
111.350
124.350
129.450
138.100

2:41.11

5000 m

10000 m

9:26.40
18:35.32 (MV)

500 m

58.38

1500 m

2:06.95
2:34.56 (HT)
3:13.81
NS

Totaal
102.173
88.516
107.310
102.316

Totaal
101.970
103.080
86.230
131.770

Totaal
106.640
110.065
124.915
98.160
124.673
44.630

UITSLAGEN LANGEBAAN TWENTE
Datum:
Naam
Tim Roos

7 november
Categorie
HA2

500 m
44.10

3000 m
4:50.88

Totaal
92.580

Datum:
Naam
Tim Roos

8 november
Categorie
HA2

1000 m
1:28.39

1500 m
2:16.04

Totaal
89.542
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UITSLAGEN LANGEBAAN KENNEMERLAND (2e Forbo Eurocol Wisseltrofee)
Datum:
Naam
Mark van Dijk
Romee Nicolai
Naam
Tom Kant
Britt Jaimey Janse
Levi Tindal
Mila van der Werf
Naam
Gijs Roos
Sybille Mulder
Swen Faber
Daphne Faber
Martijn Goedhart
Ellen Krop

21 november
Categorie
HPB
DPB
Categorie
HPA
DPA
HC1
DC2
Categorie
HB1
DB1
HA2
DA1
HN3
DN1

500 m
57.57 (7)
59.18 (5)
500 m
DQ
55.01 (7)
45.67 (6)
58.83 (8)
500 m
43.01 (1)
56.78 (10)
41.60 (3)
47.36 (5)
46.76 (9)
52.39 (7)

300 m
34.32 (7)
38.69 (7)
1000 m
1:46.87 (3)
1:55.64 (8)
1:33.07 (5)
1:58.26 (8)
1500 m
2:15.16 (2)
3:02.88 (9)
2:07.40 (3)
2:37.09 (5)
2:19.32 (9)
2:47.09 (7)

Totaal
114.770
123.663
Totaal
53.435
112.830
92.205
117.960
Totaal
88.063
117.740
84.066
99.723
93.200
108.086

Einduitslag in Categorie
7
5
Einduitslag in Categorie
n.v.t.
8
5
8
Einduitslag in Categorie
1
10
2
5
9
7

UITSLAGEN LANGEBAAN THIALF
Datum:
Naam
Michelle Tindal
Swen Faber
Gijs Roos
Levi Tindal
Martijn Goedhart
Rob Tindal

27 oktober
Categorie
DC1
HA2
HB1
HC1
HN3
H45

Datum:
Naam
Levi Tindal
Gijs Roos

17 november
Categorie
HC1
HB1

Datum:
Naam
Daphne Faber
Gijs Roos
Martijn Goedhart
Marco Roos
Jos Goedhart
Levi Tindal

1 december
Categorie
DA1
HB1
HN3
H45
H50
HC1

500 m
51.51
41.82
43.10
44.55 (PR)
46.05 (PR)
48.22

1500 m
NF
2:06.69
2:10.80 (PR)
2:17.14 (PR)
2:15.23 (PR)
2:23.53

500 m
44.33 (PR)

1500 m
2:15.72 (PR)

Totaal
51.510
84.050
86.700
90.263
91.126
96.063

3000 m
4:36.30

500 m
47.54
42.06 (PR)
45.46 (PR)
48.19
57.07
43.81 (PR)

1500 m
2:30.27
2:09.99 (PR)
2:15.79
2:23.31
2:58.38
DQ

Totaal
89.570
46.050

Totaal
97.630
85.390
90.723
95.960
116.530
43.810

UITSLAGEN LANGEBAAN GESELECTEERDEN
Lieuwe Mulder (AM03937) HN1
Afstand
500 meter

1000 meter

1500 meter

Jaargang: 109
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Tijd
38.62
38.71
39.02
39.49
1:17.29
1:18.45
1:18.58
2:00.89

Baan
Breda, Kunstijsbaan Breda
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Nijmegen, Triavium
Groningen, Sportcentrum Kardinge
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Breda, Kunstijsbaan Breda
Nijmegen, Triavium
Groningen, Sportcentrum Kardinge
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Swen Faber (AM03975) HA2
Afstand Tijd
100 meter

300 meter

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

Baan
10.88
10.92
11.07
11.18
11.19
26.10
26.15
26.35
41.23
41.38
41.60
41.82
42.75
43.20
43.81
1:23.19
1:23.27
1:26.70
2:05.53
2:06.69
2:07.40
2:10.28
2:15.95
4:26.50
4:31.72

Amsterdam, Jaap Edenbaan
Hoorn, Kunstijsbaan de Westfries
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Hoorn, Kunstijsbaan de Westfries
IJsbaan Twente, Enschede
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
IJsbaan Twente, Enschede
Hoorn, Kunstijsbaan de Westfries
Amsterdam, Jaap Edenbaan
IJsbaan Twente, Enschede
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
IJsbaan Twente, Enschede
Amsterdam, Jaap Edenbaan

Datum
11-10-2009
29-11-2009
14-11-2009
11-10-2009
14-11-2009
11-10-2009
11-10-2009
29-11-2009
07-11-2009
18-10-2009
21-11-2009
27-10-2009
10-10-2009
22-11-2009
01-11-2009
08-11-2009
24-10-2009
01-11-2009
08-11-2009
27-10-2009
21-11-2009
10-10-2009
22-11-2009
07-11-2009
18-10-2009

Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Innsbruck, Olympia Eisstadion
Innsbruck, Olympia Eisstadion
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Innsbruck, Olympia Eisstadion
Innsbruck, Olympia Eisstadion
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Innsbruck, Olympia Eisstadion
Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Amsterdam, Jaap Edenbaan

Datum
14-11-2009
14-11-2009
20-10-2009
20-10-2009
10-10-2009
22-10-2009
20-10-2009
01-11-2009
21-11-2009
27-10-2009
08-11-2009
11-10-2009
10-10-2009
29-11-2009
01-11-2009
27-10-2009
22-10-2009
21-11-2009
11-10-2009
17-11-2009
08-11-2009

Baan
Innsbruck, Olympia Eisstadion
Innsbruck, Olympia Eisstadion
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Innsbruck, Olympia Eisstadion
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
Utrecht, De Vechtsebanen
Innsbruck, Olympia Eisstadion
Amsterdam, Jaap Edenbaan
Utrecht, De Vechtsebanen
Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Heerenveen, IJsstadion Thialf
Innsbruck, Olympia Eisstadion
Amsterdam, Jaap Edenbaan

Datum
20-10-2009
20-10-2009
17-11-2009
20-10-2009
27-10-2009
21-11-2009
10-10-2009
22-10-2009
08-11-2009
10-10-2009
21-11-2009
17-11-2009
27-10-2009
22-10-2009
08-11-2009

Gijs Roos (AM03970) HB1
Afstand Tijd
100 meter

300 meter
500 meter

1000 meter
1500 meter

3000 meter

Baan
11.05
11.22
11.62
26.93
27.92
42.29
42.59
42.89
43.01
43.10
43.29
44.30
44.51
44.63
1:29.01
2:10.80
2:11.93
2:15.16
2:21.74
4:36.30
4:54.56

Levi Tindal (AM03987) HC1
Afstand
100 meter
300 meter
500 meter

1000 meter
1500 meter
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Tijd
11.94
27.96
44.33
44.50
44.55
45.67
45.79
46.19
46.25
1:32.77
1:33.07
2:15.72
2:17.14
2:22.49
2:22.99
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UITSLAGEN MARATHON JAAP EDEN
Fabian van Altena (Heren C1/B)
Datum
21 oktober
22 oktober
18 november
2 december

Plaats
2e plaats

Punten
14

Punten totaal
14

Klassement
12e

Plaats
7e plaats
7e plaats
6e plaats
5e plaats

Punten
9
10
10
11

Punten totaal
9
19
28
39

Klassement
7e
7e
6e
6e

Plaats
6e plaats
5e plaats
-

Punten
11
11
-

Punten totaal
11
21
21

Klassement
10e
8e
11e

Plaats
13e plaats
-

Punten
3
-

Punten totaal
3
-

Klassement
13e
15e
17e
19e

Plaats
13e plaats
15e plaats

Punten
3
1

Punten totaal
3
3
3
4

Klassement
13e
19e
23e
21e

Plaats
3e plaats
2e plaats

Punten
13
14

Punten totaal
13
13
27

Klassement
9e
12e
6e

Plaats
7e plaats
5e plaats
17e plaats

Punten
9
11
0

Punten totaal
9
20
20
20

Klassement
7e
3e
8e
9e

Plaats
12e plaats
4e plaats

Punten
4
12

Punten totaal
4
4
16

Klassement
17e
20e
15e

Plaats
8e plaats
7e plaats
6e plaats
11e plaats

Punten
8
9
10
5

Punten totaal
8
17
27
32

Klassement
8e
6e
6e
7e

Plaats
3e plaats
5e plaats
1e plaats
3e plaats

Punten
13
11
15.1
13

Punten totaal
13
24
39.1
52.1

Klassement
3e
4e
2e
2e

John van Dijk (Heren C1/B)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Swen Faber (Heren C1/B)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Ivo Ruijter (Heren C1/B)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Jan Paul Drost (Heren C2)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Gijs Roos (Heren C2)
Datum
28 oktober
4 november
18 november
2 december

Tim Roos (Heren C2)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Matz Schutz (Heren C2)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Martijn Goedhart (Heren C3)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Alex Kuiper (Heren C3)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december
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Carlo Kuiper (Heren C3)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Plaats
5e plaats
10e plaats
4e plaats
5e plaats

Punten
11
6
12
11

Punten totaal
11
17
29
40

Klassement
5e
7e
5e
4e

Plaats
1e plaats
4e plaats
1e plaats
1e plaats

Punten
15.1
12
15.1
15.1

Punten totaal
15.1
27.1
42.2
57.3

Klassement
1e
2e
1e
1e

Plaats
1e plaats
4e plaats
10e plaats
-

Punten
15.1
12
6
-

Punten totaal
15.1
27.1
33.1
33.1

Klassement
1e
3e
3e
6e

Plaats
9e plaats
9e plaats
-

Punten
7
7
-

Punten totaal
7
14
14
14

Klassement
9e
7e
12e
14e

Plaats
7e plaats
7e plaats
-

Punten
9
9
-

Punten totaal
9
18
18

Klassement
11e
8e
12e

Plaats
11e plaats
-

Punten
5
-

Punten totaal
5
5
5

Klassement
11e
14e
17e

Plaats
8e plaats
6e plaats
5e plaats

Punten
8
10
11

Punten totaal
8
18
29

Klassement
8e
7e
4e

Plaats
13e plaats
15e plaats
10e plaats

Punten
3
10
6

Punten totaal
3
4
10

Klassement
13e
16e
14e

Plaats
5e plaats
-

Punten
16
-

Punten totaal
16
16

Klassement
6e
14e

Punten
3
7

Punten totaal
3
10

Klassement
19e
16e

Punten
4
-

Punten totaal
4
4

Klassement
18e
22e

Imme Kampen (Dames 1)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Daphne Faber (Dames 2)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Ellen Krop (Dames 2)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Lisa Roos (Dames 2)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Karin Goedemoed (Dames 3)
Datum
28 oktober
11 november
25 november

Anky Faber (Dames 3)
Datum
28 oktober
11 november
25 november

Ria Krop (Dames 3)
Datum
28 oktober
11 november
25 november

Haijo vd Werf (Master 1)
Datum
28 oktober
11 november
25 november

Frans Nico van den Bout (Master 2)
Datum
28 oktober
11 november
25 november

Plaats
13e plaats
9e plaats

Berend Blokzijl (Master 3)
Datum
28 oktober
11 november
25 november
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-
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Peter Luiten (Master 3)
Datum
28 oktober
11 november
25 november

Plaats
2e plaats
11e plaats

Punten
14
5

Punten totaal
14
14
19

Klassement
2e
9e
8e

Punten
11
10

Punten totaal
11
12

Klassement
11e
12e

Punten
9
10

Punten totaal
9
19

Klassement
7e
5e

Punten
7
7
6
7

Punten totaal
7
14
20
27

Klassement
4e
2e
2e
2e

Punten
6
6

Punten totaal
6
6
6
12

Klassement
5e
7e
8e
7e

Andries de Weerd (Master 3)
Datum
28 oktober
11 november
25 november

Plaats
5e plaats
15e plaats

JEUGDMARATHONS
Levi Tindal (jongens junioren C)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Plaats
2e plaats
1e plaats

Tom Kant (jongens pupillen)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Plaats
4e plaats
4e plaats
5e plaats
4e plaats

Britt Jaimey Janse (meisjes pupillen)
Datum
21 oktober
4 november
18 november
2 december

Plaats
5e plaats
5e plaats

UITSLAGEN MARATHON 6-BANENTOERNOOI
C-RIJDERS (50 ronden)
John van Dijk (Heren C)
Datum
31 oktober
8 november
15 november
20 november
27 november

Plaats
21e plaats
11e plaats
-

Punten
10
-

Punten totaal
10
10

Klassement
29e
31e

Stad
Hoorn
Haarlem
Utrecht
Alkmaar
Den Haag

Punten
19
2
12
20
16

Punten totaal
19
21
33
53
69

Klassement
2e
9e
9e
7e
6e

Stad
Hoorn
Haarlem
Utrecht
Alkmaar
Den Haag

Punten
7
-

Punten totaal
7
7
7
7

Klassement
20e
25e
27e
29e

Stad
Hoorn
Haarlem
Utrecht
Alkmaar
Den Haag

DAMES (35 ronden)
Imme Kampen (Dames)
Datum
31 oktober
8 november
15 november
20 november
27 november

Plaats
2e plaats
19e plaats
9e plaats
6e plaats
5e plaats

MASTERS (50 ronden)
Haijo vd Werf (Masters)
Datum
31 oktober
8 november
15 november
20 november
27 november
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Plaats
34e plaats
14e plaats
24e plaats
32e plaats
29e plaats
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Belevenissen van ……
Er wordt vorst voorspeld, het gaat echt vriezen, het blijft vriezen, het vriest nog steeds, de ijsbaan gaat
open, de ijsbaan blijft open, het dooit even, maar het begint weer te vriezen, de ijsbaan gaat weer
open. En dan kom je Bertus de Vries tegen. Ik weet niet of je hem kent, maar als die man begint te
praten, dan smelt je. Je kunt hem dus beter niet op de ijsbaan spreken, want dan krijg je wakken.
Maar dan vraagt hij of je ook een keer wat wilt doen, want als de ijsbaan open is, begint voor de
ijsclub een hectische tijd. Ja, en als je dan de kans krijgt om loketbeambte te worden, dan ben je
natuurlijk geen handige Harry als je dat niet doet. Parttime natuurlijk wel, want de functie van
loketbeambte gaat je niet in de koude kleren zitten. Of wel. Zeker als je een paar uur achter een gat in
het clubgebouw zit terwijl de deuren achter je ook allemaal open staan. Mijn moeder zei vroeger al:
“Jongen, ga niet op de flap zitten!” Dus de eerste keer: thermo onderkleding aan, twee paar sokken,
een warm vest, leren jas aan, muts op, kortom: er als etalagepop bij zitten. Even de spelregels
doorgenomen met een ervaren loketbeambte, en daar komen de eerste “klanten”. Leuke mensen
allemaal. Als er namelijk geschaatst kan worden, is iedereen opgewekt. “Drie euro toegang? Doe mij
er maar vier!“ “Lid worden? Ah joh, ik betaal gewoon elke keer wel, daar heeft de club toch meer
inkomsten van? En laat de rest maar zitten.” Eigenlijk zou ’t het hele jaar moeten vriezen. Als iedereen
het hele jaar zo vrolijk zou zijn als op een ijsbaan, dan was er helemaal geen financiële crisis geweest.
Dan had die IJslandse bank gewoon bij Hard Gaat Ie kunnen lenen. Ik kijk nu al weer uit naar de
loketdienst! Wie doet er mee?
…… een loketbeambte

Wie weet nog…….?
…..wie bijvoorbeeld, tijdens schoolwedstrijden voor de jeugd in 1953, in de prijzen vielen bij de
meisjes van 11 en 12 jaar? Nee? Zeggen de namen Roeli van Schaik, Stientje Kok, Carla Hoogeveen
en Joke Kemink je (of u) iets? Of de namen van de deelnemers in de andere leeftijdscategorieën?
Nieuwsgierig geworden? Het staat allemaal in het jubileumboek van Hard Gaat Ie. Het is al weer bijna
10 jaar geleden dat Hard Gaat Ie 100 jaar bestond. In die feestelijke tijd werd een jubileumboek
uitgegeven, waarin allerlei leuke anekdotes, verslagen, foto’s en overzichten staan. Maar er staan ook
heel veel namen in. Namen van deelnemers aan wedstrijden, wedstrijdschaatsers, bestuursleden. Zo
ben ik er persoonlijk altijd vanuit gegaan dat ik in de tachtiger jaren “bestuurslid” ben geweest. Tot
mijn grote verbazing (en vreugde vooral) kwam ik er – lezend in het jubileumboek – achter dat ik
“Commissaris” ben geweest. Dat is mij in mijn werk nooit gelukt! Wel bij onze IJsclub!
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Er zijn nog steeds mensen die dat jubileumboek niet hebben
aangeschaft. Weet wat je mist! Misschien wel iets over jezelf, maar waarschijnlijk ook wel iets over
familieleden, buren, kennissen, vrienden. Je zult maar vermeld staan in dat jubileumboek en je weet
dat niet! Bv. Karin van Doorn, Paul Elsas, Edith Mulié, Baps Veen, Hiske Runeman, Gerry van
Zachten: weten jullie (of je familie of vrienden) wel dat je erin vermeld staat? En dat geldt voor nog
veel meer Landsmeerders. Want de hiervoor vermelde namen zijn maar een zeer klein deel van zeer
veel namen die voorkomen in het jubileumboek. Ik kan natuurlijk niet iedere naam hier vermelden,
want daar zijn het er veel te veel voor. Maar daar is wel iets aan te doen. Er zijn namelijk nog
exemplaren van het jubileumboek te verkrijgen. Je gelooft het niet, maar bij Jelle Attema zijn ze nog in
voorraad! Om de kosten hoef je het niet te laten, want voor maar € 10,= heb je dat schitterende boek
al in je bezit. Ook een idee misschien om het aan een familielid, vriend(in), kennis cadeau te doen met
Kerstmis?
Ikzelf ga weer door met het (opnieuw) lezen van “Met vallen en opstaan”, het jubileumboek ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Hard Gaat Ie. Bestellen dus! Dat kan ook via het emailadres van de redactie van dit clubblad: redactie @hardgaatie.nl.
Bauke Stelma
Jaargang: 109
December 2009
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Wist u dat......
… Annette Gerritsen bij de NK –Afstanden,op 30 en 31 oktober en 1 november jl. Nederlands
Kampioen is geworden zowel op de 500m, de 1000m en de 1500m, wij haar daarmee van harte
gelukwensen…een welverdiende cadeaubon heeft gekregen…en intussen alweer internationale
successen heeft gescoord tijdens de World- Cup wedstrijden op 15 en 16 november te Heerenveen,
met name een 2e en 3e plaats op de 500m en een 2e plaats op de 1000m, ook dat een reden was
haar met een cadeaubon van harte geluk te wensen… en dat er nog meer successen volgen…
Olympische Spelen…. ??

… HGI de zwarte hulppieten Katinka, Alexandra, Douwe en Tim en Merel bedankt voor hun assistentie
aan de Sinterklaasviering tijdens het jeugdschaatsuur op de Jaap Edenbaan op 28 november j.l. en
ondanks het slechte weer, zij de mooist geklede en meest vrolijke Pieten waren?
… de Aafje Houwer Record Wedstrijden van Hard Gaat Ie worden gehouden op dinsdag 16 februari
2010 van 16.00 tot 17.30 uur en dit de kans voor ieder trainingslid is om zijn/haar PR scherper te
stellen en…mogelijk de naam kan vereeuwigen op de wisseltrofee?
… op vrijdag 19 maart 2010 van 17.00 tot 21.00 uur de HGI-clubkampioenschappen worden verreden
op de Jaap Edenbaan, samen met de Almeerse Schaats Vereniging… dus vrijhouden die datum?
… HGI een prachtige website heeft: www.hardgaatie.nl, met meer nieuws?
… de natuurijsbaan er klaar voor ligt…laat de winter maar komen?
… het clubhuis van Hard Gaat Ie bij bezetting op de natuurijsbaan bereikbaar is onder telefoonnummer
020-4821834?
… het telefoonnummer van het clubhuis ook op de eerste pagina van het clubblad staat?
… dat je – als het clubhuis bezet is – dus niet hoeft te bellen naar de woning van Jelle Attema, omdat
zijn vrouw Gees anders geen tijd meer heeft om boodschappen te doen?
… er nog steeds jubileumboeken (100 jaar Hard Gaat Ie) te koop zijn voor maar € 10,=?
… deze bij Jelle Attema af te halen zijn?
… het volgende clubblad na het ijsseizoen verschijnt?
… de redactie graag weer artikelen, artikeltjes, stukken, stukjes, belevenissen, ervaringen e.d. voor dat
blad ontvangt?
… het bestuur iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar toewenst?
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