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Van de redactie
Het weer zit niet echt mee, deze winter. Maar
gelukkig hebben we niet alleen de foto’s, maar
ook het clubblad nog. Deze keer iets minder
dik, omdat besloten is de (reguliere) wedstrijduitslagen niet meer in het blad op te nemen.
Die uitslagen staan natuurlijk wel op o.a. onze
website. Ivo Ruijter heeft voor het clubblad
jarenlang de uitslagen bijgehouden, dus Ivo:
heel erg bedankt!! Uitslagen van bijzondere
(club)wedstrijden blijven natuurlijk wel in het
clubblad opgenomen worden. Er staan ook
geregeld foto’s in het clubblad. Die zijn in het
blad zwart-wit afgedrukt, maar als je die in
kleur wilt zien, dan kun je die vinden in de
clubbladversie op www.hardgaatie.nl. Dat is
ook een mooie gelegenheid om de vernieuwde
website te bekijken! Veel leesplezier.
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Van de voorzitter…..
Het is week 4 van het jaar 2015….. En ja
hoor…. Eindelijk hebben we een ijsvloertje op
de sloten. Zal het dan toch nog gaan gebeuren
deze winter? Als ik “vorstpluim” bekijk op de
Buienradar dan geeft mij dat niet veel hoop. De
temperatuur stijgt weer midden volgende
week.
“It giet net oan…!” dit jaar! Ik heb er een hard
hoofd in. Jammer want we hadden u graag
onze nieuwe verlichte landijsbaan geshowd.
Wij waren er klaar voor, zoals elke winter.
Maar dan moet de natuur wel meewerken. Dit
jaar dan helemaal niet op de schaatsen?
HGI heeft een oplossing. Wij hebben namelijk
weer een avond ijs gehuurd bij de “West Fries”
in Hoorn, met dank aan onze sponsor Loon
Salarissoftware.
Zaterdag 14 maart kan Landsmeer van 17.30
uur tot 23.00 uur weer terecht op de “WestFries” in Hoorn. Gewoon lekker even een
frisse neus halen op de zaterdagavond,
muziekje erbij, koek en zopie, voor elk wat
wils.
De jongste jeugd kan weer ervaring opdoen
met hun eerste wedstrijdjes, vooral veel
recreatief schaatsen en we sluiten het seizoen
af met een ludieke teamstrijd, waar iedereen
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met schaatsen aan zijn voeten aan mee mag
doen. Er alleen naar kijken is al leuk!
Bezoek tegen die tijd onze website voor het
exacte programma voor die avond.
Over de website gesproken….. Die heeft een
ware metamorfose ondergaan. Zeker de
moeite waard om deze nu even te begluren…
Dank aan de redactieleden!
Ook dank aan u, bewoner van Landsmeer en
misschien wel klant van de Jumbo. Dankzij u
sympathieke
ondersteuning
met
de
kassabonnen kunnen wij dit jaar weer enorm
nuttige dingen doen voor o.a. onze
jeugdschaatsers. Dit motiveert ons enorm om
hier mee door te gaan!
Mocht u dit nu lezen en het schiet u plotseling
te binnen dat die rekening met abonnement
van HGI nog steeds op de schoorsteenmantel
ligt om te betalen, dan mag u dat deze maand
nog doen. Vindt onze penningmeester zomaar
leuk….! En het scheelt ons een berg extra
werk!
Tot 14 maart in Hoorn….
Andries de Weerd
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Het leven in Jong Oranje
Een paar weken geleden werd mij gevraagd of
ik iets wilde schrijven over mijn leven bij Jong
Oranje. Nadat ik met veel plezier 3 jaar voor
team GOBAD heb geschaatst en mooie
klasseringen had in het laatste jaar, ben ik in
mei van dit jaar in een nieuw en zeer
uitdagend avontuur gestapt. Door mijn goede
prestaties op het NK Allround en de Vikingrace
werd ik gevraagd voor Jong Oranje. Hier heb ik
geen moment over getwijfeld en heb dit met
beide handen aangepakt. Ik ben gelijk na mijn
eindexamen verhuisd naar het hoge noorden.
Eerst voelde het als een behoorlijke stap en
vond ik het best apart om alles achter te laten
en voor het schaatsen naar Heerenveen te
verhuizen. Ik wist al heel lang dat ik vol voor
het schaatsen wilde gaan, dus dan is een
uitnodiging voor Jong Oranje natuurlijk het
mooiste wat me kon overkomen. De gedachte
dat ik met de beste jongens van Nederland uit
mijn leeftijdscategorie mag trainen voelde erg
goed en ik wist dat ik goed terecht zou komen.
Dus het was alleen nog maar een kwestie van
spullen pakken en verhuizen maar! Eind mei
ben ik in de Oranjewoud flat naast Thialf in
Heerenveen gaan wonen waar ik een
appartement deel met een judoka die net zoals
ik ook fanatiek met zijn sport bezig is op het
hoogste niveau.

Eigenlijk is het allemaal heel soepel gegaan en
ik wende al snel in Heerenveen. Er werd
iedere avond voor de sporters gekookt in de
flat (inmiddels eten we iedere avond in het
Thialf restaurant) dus goed eten had ik
sowieso iedere avond wel. Dit is erg belangrijk
als je goed wilt blijven presteren. Het overige
eten voor de rest van de dag moet ik zelf
verzorgen en ook dat pakte ik snel op en nu is
dat een automatisme geworden. Ook het
inrichten van mijn kamer is snel gegaan. Het
was even goed zoeken naar meubels maar al
vrij snel had ik alles bij elkaar. Met mijn
opleiding starten viel heel erg mee ik word
goed begeleid door een coach die zorgt dat ik
bij blijf op school. Ik werk namelijk vooral thuis
aan school en iedere maandag neem ik alles
door met mijn coach. Verder heb ik me al
gespecialiseerd op mijn opleiding en doe ik er
alvast ijs- en skatesport bij. Dit gaat ook
voornamelijk over schaatsen. Tot nu toe voor
mij de ideale opleiding die ik om mijn
schaatscarrière heen kan doen. Verder ben ik
natuurlijk ook begonnen met trainen met mijn
nieuwe ploeg. In het begin een beetje
opstarten, omdat ik vrijwel niemand kende
maar al snel werd het een vriendengroep en
kan iedereen goed met elkaar opschieten en is
het lekker trainen met elkaar. Zo hebben we
een super zomer gedraaid waarin we hard
hebben
getraind
en
naar
mooie
trainingslocaties zijn geweest voor een
trainingskamp zoals: Lanzarote (Canarische
Eilanden, Spanje), Inzell (Zuid-Duitsland) en
naar België/Zuid-Limburg. Op deze kampen
hebben we flink gebikkeld maar ook genoten
van de omgeving.

De eerste week dat ik er woonde kwamen er
een hele hoop dingen op me af. Zo had ik
natuurlijk geen ouders meer om me heen die
voor me zorgden, ook mijn kamer was nog vrij
leeg dus die moest nog ingericht worden, ik
ging voor het eerst met mijn nieuwe ploeg
trainen en ik moest een start maken met mijn
nieuwe opleiding aan het Friesland College
(CIOS- trainer/coach).
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Inmiddels is de winter van start gegaan en
hebben we de eerste wedstrijden en
trainingskampen er alweer opzitten. Ik had een
moeizame start maar na een paar weken ging
het al snel beter op het ijs. Al snel reed ik mijn
eerste PR in Thialf in een trainingswedstrijd op
de 1500 meter in 1:54.67 en gingen de andere
afstanden ook al veel beter. Eind november
zijn we een week op trainingskamp geweest
naar Inzell en daar reed ik opnieuw PR’s, dit
keer op 3 afstanden. De 1000 meter in
1:13.63, de 1500 meter in 1:52.47 en de 5km
in 7:07.66. De 500 meter ging nog niet super
maar was wel snel. Een evenaring van mijn PR
in 38.12. Het was een succesvolle en leerzame
week.

Het seizoen duurt natuurlijk nog erg lang en de
echte grote wedstrijden moeten nog komen.
Helaas zat ik net aan de verkeerde kant voor
plaatsing van de eerste World Cup in Minsk
(Wit-Rusland), maar er komen nog veel mooie
wedstrijden en trainingskampen aan waar ik
natuurlijk bij wil zijn. Begin januari gaan we een
week naar Papendal om daar weer even te
bikkelen en weer fris op het ijs te verschijnen.
Na Papendal ben ik een paar dagen in
Heerenveen en dan vertrekken we voor twee
weken naar Italië voor een trainingskamp in
Collalbo. Midden in deze twee weken vind de
2e World Cup voor junioren plaats en ik hoop
hier wel aan de start te staan. Verder staat
natuurlijk het NK allround voor junioren nog op
het programma begin februari. Dit is voor mij
het aller belangrijkste, dit is meten met de
beste schaatsers van Nederland van mijn
leeftijd maar ook gelijk de plaatsingswedstrijd
voor het WK junioren in Warschau wat later in
het seizoen wordt gereden. Eveneens wordt de
3e World Cup in Warschau verreden. Bij beide
wedstrijden hoop ik aan de start te kunnen
verschijnen en ik zal er alles aan doen om daar
te komen!

Nu woon ik inmiddels al ruim een half jaar in
Heerenveen en nog altijd bevalt het heel goed
en heb ik het naar mijn zin. Soms is de
trainingsarbeid even te veel of te weinig, maar
dan vind ik daar samen met mijn trainers wel
weer een oplossing voor.

Tot nu toe een mooi eerste jaar in Jong
Oranje, maar het mooiste van de winter moet
nog komen! Ik heb er zin in!
Tom Kant
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Jeugdschaatsen
Sinterklaas
Op zaterdag 30 november kwam de Sint met
zijn
Pieten
op
bezoek,
tijdens
het
jeugdschaatsuur op de buitenbaan. Het was
gurig, maar droog weer. De Sint en Pieten en de
kinderen hadden er weer veel plezier in. Er
werden vele pepernoten uitgedeeld.
Ook de arrenslee was weer van de partij. Hierin
werd de Sint met hoofdpieten op het ijs
voortgetrokken, nee niet door de paarden, maar
door de Pieten en jeugdschaatsers.

Ook weer een Pietenwedstrijd, maar dit ging
natuurlijk niet goed. Een aantal Pieten gingen in
tegengestelde richting van start en dat gaf
halverwege bijna botsingen met de Pieten die
wel in de goede richting reden. Gelukkig
kwamen ze allemaal heelhuids aan de finish.
Voor ieder kind was er weer een puntzak met
pepernoten en vele zoetigheid. Voor de
leid(st)ers
een
overheerlijke
melk/puur
chocolade letter. Beste Sint en Pieten (met
name de 5 HGI-hulppieten) bedankt……Tot
volgend jaar!

Jeugd Elfstedentocht In Carnavalskleding
Dit vond plaats op zaterdagmorgen 10 januari
met helaas stormachtig en guur weer.
Na overleg met de jeugdcommissie van de
Jaap Edenbaan werd, om organisatorische
redenen en het feit dat het een paar uren
droog zou blijven, toch besloten om het festijn
door te laten gaan. De verplichting
"carnavalkleding" kwam (uit oogpunt van
veiligheid) te vervallen. Wel bleek de opkomst
lager te zijn, maar een aantal kinderen en
jeugdleiders verschenen toch in diverse
vermommingen op het ijs en het bleef gelukkig
droog en ook de "Jeugd Elfstedentocht" kon
doorgang vinden.
Hard Gaat Ie stelde hierbij ook weer zijn
stempelloket (Franeker) ter beschikking. Dit
bleef vanwege de sterke wind gelukkig staan,
een stempelhuisje waaide stuk en twee huisjes
werden uit voorzorg (i.v.m. beschadiging) niet
op het ijs gezet. Hierdoor kon er op en rondom
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de baan op acht plaatsen een stempel worden
gehaald. Bij sommige posten werden twee
stempels van verschillende steden uitgedeeld.
De volgorde van stempelen werd door de
speaker bekendgemaakt. Gelet op het
enthousiasme en het zo gauw mogelijk willen
behalen van alle stempels, werden alle
“steden” soms wel twee of drie keer bezocht,
overvolle
stempelkaarten!
Hierna
en/of
tussentijds was er voor ieder een beker
(koude) chocolademelk. Als beloning voor de
geleverde prestatie werd na afloop ieder kind
beloond met een Jeugdelfstedentochtkruisje
met lint. Met dank aan HGI-ouders die bij de
koek & zopie en stempelposten assisteerden.
Een jury was er om de/het mooist verklede
jongen/meisje en leider/leidster te kiezen. De
uitslag hiervan wordt bekend gemaakt tijdens
de seizoenafsluiting met de diploma-uitreiking.
Hierover wordt iedereen nog nader bericht.
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Belangrijke zaterdag data Jeugdschaatsen
21 februari
7 maart
14 maart

het Schaatsen- Lopen- Schaatsen evenement op en rond de Jaap Edenbaan
Diploma schaatsen, tijdrijden voor de slalom en start&rem proeven
Diploma schaatsen, de rondjes langebaan achter de Jagermeesters ( voor diploma SP
3/4 rondjes, diploma A 6, B 8, C 13, D 18, E 20 en diploma F 22 rondjes).

Aansluitend die laatste dag, dus op zaterdag 14 maart van 13.00 tot 15.00 uur, is in het
Geertruidahuis van de Jeugdvereniging Vrij en Blij aan de Dr. Martin Luther Kingstraat 2 in Landsmeer
de diploma-uitreiking met een feestelijke tintje.

En als er natuurijs is ……..
Nu nog hopen op natuurijs op de eigen ijsbaan in Landsmeer. Mocht dit nog komen, gaan we daar
met z'n allen op de zaterdagmorgen schaatsen.

HGI Jeugdweekend 2015 op 19-20-21 JUNI
Ook dit jaar organiseert Hard Gaat Ie weer een jeugdweekend voor alle kinderen van bijna 9 tot 15
jaar. We gaan dit jaar weer naar de Woensberg in Huizen/Blaricum.
We hebben dezelfde locatie als in 2014 gehuurd, dus de kinderen kunnen weer met hun vriendjes en
vriendinnetjes in één huisje slapen.
Inschrijven kan vanaf nu bij Jan Tabak op het mailadres: j.tabak21@upcmail.nl
In het vorige clubblad heeft al een verslag van Sybille en Barbara gestaan, maar om alvast weer in de
stemming te komen lees je hieronder de verslagen van de kinderen zelf die in 2014 mee waren.

Groep 4: Vrijdagavond
Om 19:00 moesten we verzamelen op de parkeerplaats van het sportpark. Storm kwam pas later op
die avond, want hij had een feest. Toen iedereen er was gingen we naar Huizen. Toen we
aankwamen kreeg iedereen een huisje. Toen iedereen klaar was gingen we levenstratego spelen.
Yasmin en Noortje zaten in het winnende team. We hebben 2 keer gespeeld en toen gingen we naar
de blokhutten.
Daarna stak Marcel het kampvuur aan. Om 12 uur ’s nachts begon de speurtocht. Ellen werd
gedwongen om mee te gaan. De begeleiding hadden glow in de dark staafjes verstopt die de kinderen
moesten zoeken. Toen we terug kwamen was het al 1 uur ’s nachts. Maar iedereen was moe en ging
snel slapen.
Storm, Ellen, Noortje, Marcel, Yasmin
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Groep 3: Vrijdagnacht / Zaterdagochtend
De nacht begon met gillende meiden (huisje7) en dat kwam door de jongens (Van huisje 6) erg veel
kinderen werden wakker en werden boos op Arend zo als Puck, Juul en Kiki. Verder was het een fijne
nacht. In de ochtend werd iedereen wakker gemaakt door Jan (de Begeleider) toen we gingen eten
was er van alles zoals wit brood, Bruin brood en het beleg was pindakaas, hagelslag, vlokken,
vruchtenhagel en vleeswaren en Carlo at alles. En dat was onze Nacht/Ochtend van HGI
jeugdweekend.
Arend, Puck, Kiki, Juul en Carlo
Groep 1: Zaterdagmiddag
Zaterdagmiddag gingen we naar een veldje leuke spelletjes doen, als eerste gingen we touwtrekken
en Fleur vond dat heel leuk, en daarna gingen we voetballen. Kamiel en Engel vonden dat leuk en
Engel scoorden bijna. We moesten iets met een zeil doen maar dat was niet leuk zelfs Lola vond het
niet leuk want het was moeilijk. We gingen ook blinde mannetje spelen dat vonden Stormpje en Sana
super leuk. En toen we terug kwamen waren we heel moe. Daarna gingen we douche en schone
kleren aantrekken en voorbereidingen getroffen voor de barbecue. Einde.
Lola, Fleur, Kamiel, Engel, Stormpje
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Groep 2: Zaterdagavond
Zaterdag avond hebben we veel gedaan zoals: bbq, bonte avond, stoelendans, het waarheidsspel en
het kampvuur. Daar roosterde we: broodjes en marshmallows. De bbq was heel lekker, we hadden
hamburgers, worstjes en kip. Daarna hadden we bonte avond, we moesten het beste idee van hard
gaat ie bedenken . Ons idee was de toekomstige robot. Ids zat in de robot. Die kon de veters strikken
van Mitch. Ook kon hij het huiswerk maken van Fu. Toen gingen we de stoelendans doen, Mitch was
3de geworden. Daarna gingen we het waarheidspel doen je stond in het midden en moest iets zeggen
wat ook met jezelf te maken had. Emma was daar heel goed in. We gingen daarna het kampvuur
aansteken om broodjes te roosteren, Yinte was als laatste klaar met haar broodje. Toen de broodjes
klaar waren gingen me marshmallows roosteren.
Fu, Mitch, Emma, Ids, Jinte

Groep 5: Laatste dag
We lagen in ons bed en we werden wakker gemaakt door de mannen. Eigenlijk hadden we corfee
maar dat deden de leiders voor ons, dus we moesten wel de tafel afruimen. Maar we hadden daar
geen tijd voor want we moesten onze kamers opruimen. We hadden gezellig met ze alle trefbal
gespeeld we zaten in de finale jammer genoeg werden we 2de. Daarna gingen we het vikingspel doen
en die hebben we gewonnen! Toen gingen we lekker met ze allen chips eten. Ballonnen spel was erg
moeilijk en leuk, maar we hebben gewonnen. We zouden eigenlijk patat gaan eten maar het eten was
er nog niet. Dus we gingen met ze allen bij de huisjes levendstratego spelen het veld was heel klein
dus het was al snel afgelopen. Eindelijk was het patat er, dat was eindelijk lekker smullen. Toen
kwamen de ouders dus we gingen nog even spelen en de ouders praten.
Het was een top kamp!
Charlie, Nora, Eline, Lou, Tzippy, Joram

(en ook de leiding heeft veel plezier)
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Hard Gaat Ie tweede bij Jumbo actie
In de tweede ronde van de Spaar Meer Voor
Je Club actie van de Stichting Plemp
Landsmeer heeft Hard Gaat Ie een prachtig
resultaat behaald, namelijk een bedrag van €
1.073,89. Onze club eindigde op een tweede
plaats, vlak achter ACW.
Aan dit resultaat werd bijgedragen door een
HGI actie op zaterdag 29 november bij Jumbo,
waarbij om beurten onder toezicht van
Marjolijn, Roeland, Martin, Annelies en Jelle
van twaalf tot drie uur een aantal
jeugdschaatsleden in HGI schaatskleding
klanten overhaalden om Hard Gaat Ie te
steunen met het schenken van de vouchers,

waardoor onze club die dag zelfs op nummer 1
kwam te staan!
De jeugdleden die hieraan meededen waren
Nyah Porsius, Megan Vreeken, Maaike
Hiemstra, Inez Ineza, Marusha de Rijke, Lotan
Bierdrager, Stijn Meijs en Iris Verbeek.
Natuurlijk bedanken we ook alle andere leden
en klanten van Jumbo die ons hebben
gesteund.
Op donderdag 15 januari was de uitreiking van
de cheque door Johan Plemp. Die werd mede
in ontvangst genomen door de jeugdleden die
een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

Hard Gaat Ie ook tweede als vereniging van het jaar
In een overvolle kantine van het Indoor
Centrum Landsmeer werd op Nieuwjaarsdag
bekendgemaakt door de Lokale Omroep
Landsmeer wie zich “Vereniging van het jaar”
zou mogen noemen. Er hebben twaalf
verenigingen meegedaan. De uitslag werd
voor 40% bepaald door de uitgebrachte
stemmen via internet en voor 60% door een
vakjury van de LOL.
Hard Gaat Ie heeft een mooie tweede plaats
behaald, achter De Eendracht en voor
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Amicitia. Dank aan de initiatiefnemer en
makers van ons filmpje, en alle leden bedankt
voor het uitbrengen van een stem op onze
vereniging.

Op onze website is dit bericht ook te lezen, en
daaronder is het juryrapport te zien. Een mooie
gelegenheid om – als je dat nog niet hebt
gedaan – op de vernieuwde website te kijken.
Dus snel naar www.hardgaatie.nl en kijk in de
nieuwsberichten.
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In het vorige clubblad werd het al aangekondigd, en velen hebben er al iets van gezien: onze website
is actueler dan ooit. Er is namelijk geregeld iets leuks van onze club te melden, maar er zat niet altijd
lijn in de berichtgeving. Dat is niemand te verwijten (integendeel), maar het werd wel tijd om enige lijn
in die berichtgeving aan te brengen. Met name Frans en Swen Faber en Martijn Goedhart hebben zich
erop gestort, en inmiddels is er ook een websiteredactie gevormd met een aantal andere vrijwilligers
die daaraan willen meedoen. Maar om het helemaal naar onze (redactie)zin te maken zijn er nog wel
wat plannen en is er nog veel te doen. Blijf de site dus volgen! Maar het begin is er. En uiteraard is het
niet alleen de redactie die zelf op zoek wil gaan naar nieuwsberichten, achtergrondinformatie, foto’s,
video’s, e.d.. Ook van het bestuur, de commissies in de vereniging en van individuele leden wordt het
erg op prijs gesteld om mee te denken over informatie die op de site geplaatst wou kunnen worden.
Soms kan dat tot het besluit leiden dat iets (nog) niet geplaatst wordt op de site, maar dat er een
andere oplossing voor wordt bedacht. Je kunt je misschien wel voorstellen dat drie of vier berichten op
één dag een beetje veel van het goede is. Maar schroom niet om contact op te nemen met de
redactie, die bereikbaar is op het mailadres website@hardgaatie.nl. Een voorbeeld van een bericht
dat door vele andere berichten ‘in de knel’ kwam is het hieronder staande. Maar gelukkig hebben we
het clubblad nog!

Andantino Bokaal
Hoewel de Hard Gaat Ie schaatsers niet meer boven in het klassement van de Andantino Bokaal
voorkomen, werd er onlangs toch geschaatst door een enthousiaste groep leden. Zo links en rechts
werd er een PB bijgewerkt. Of geprobeerd bij te werken.
De coaching werd gedaan door Eefje Mager.

Uitslag
Deelnemer
Martijn Goedhart HSA
Werner Rem
Kai van Vlaanderen
Simon Rem
Jochem van den Broek
Pieter Tuin
Dennis van Vlaanderen

Cat
HSA
H50
HC2
HC2
HB1
HC1
H40

Club
HGI
HGI
CENTRUM
HGI
HGI
HGI
CENTRUM

500m
44.30
47.38
47.65 (PB)
49.37 (PB)
49.75 (MT)
50.11 (MT)
53.13

1000m
1:25.11
1:37.51
1:41.11 (PB)
1:42.82
1:46.80
1:47.56
1:47.66

Totaal
129.410
144.890
148.760
152.190
156.550
157.670
160.790

Achter
15.090
30.570
34.440
37.870
42.230
43.350
46.470

Hans Tuin
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Even voorstellen
De winter van ’63 heb ik bewust meegemaakt
en in die tijd heb ik mezelf schaatsen geleerd
op de sloten in Landsmeer. Pas op mijn
dertigste kwam ik voor het eerst met kunstijs in
contact en ben ik, één keer in de week, bij
ijsclub Hard Gaat Ie op de Jaap Edenbaan
gaan trainen. Sindsdien rijd ik op bescheiden
niveau marathons en heb twee keer de
Elfstedentocht gereden. Ook heb ik diverse
NK’s op kunstijs en ONK’s in Oostenrijk
gereden. Vanaf 2007 (Oostvaardersplassen)
aan alle NK’s natuurijs en een aantal
klassiekers
meegedaan.
(Earnewoude,
Hollands Venetië tocht etc.). Al 21 jaar rijd ik
als master bij de M1 in Amsterdam en ben ik
rond het jaar ’97-’98 kampioen in die klasse
geweest. Fysiologisch komt er na je 60ste een
neergaande lijn maar ik beleef nog veel plezier
aan de M1 in Amsterdam en het Zesbanen
toernooi Gewest N-H/ Utrecht.
De
gelijkenis
van
marathonschaatsen

gewichtheffen

en

Op zaterdag 15 november was ik alleen thuis.
Al zappend keek ik plotseling naar het WK
gewichtheffen in Almaty, Kazachstan. Weer
eens wat anders dan voetbal en schaatsen.
Overigens wordt deze sport al duizenden jaren
beoefend in Egypte, China en door de oude
Romeinen en Grieken. Het was de finale met
het stoten van de mannen vanaf 95 tot 105 kg.
(bij het stoten wordt de halter eerst voorgeslagen door deze tot schouderhoogte voor
de borst te brengen, vervolgens wordt de
halter uitgestoten tot de armen gestrekt boven
het lichaam zijn.) Net als schaatsen is
gewichtheffen een individuele sport. Maar gek
genoeg, ook gewichtheffen doe je niet alleen.
De beste drie heren gingen een zeer
fascinerende strijd met elkaar aan.
Wij marathonschaatsers rijden diverse ronden
en proberen elkaar af te troeven in snelheid,
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duurvermogen en wedstrijdinzicht. Ook
gewichtheffers doen dat. Zij draaien rondjes:
wie heft de meeste kilo’s en wie heeft de
meeste bravoure en het meest tactische
inzicht? Binnen enkele minuten werd het
wereldrecord 3 maal verbeterd. De Russische
regerend recordhouder David Bedzhanyan
overtroefde zichzelf en met 238 kg drukte hij 2
kg boven zijn eigen record. Omdat in eerdere
ronden zijn rivalen bezweken waren onder dit
gewicht dacht hij opnieuw wereldrecordhouder
te zijn. Echter beide rivalen mochten het nog
een keer proberen en daar kwam de Uzbeek
Ruslan Nurudinov op het podium. Om
wereldkampioen te worden moest hij de 238
van David overtreffen. Dus doe maar 240kg…
en dat lukte.
Dat kon de Kazak Ilya Ilyin in zijn eigen land
niet laten gebeuren en deed er nog even twee
kilootjes bij. Beide voorgaande heren stonden
te trillen als een rietje onder het gewicht en het
leek erop dat hun geteisterde lichamen het
zouden begeven. Zo niet bij deze Ilya.
Hij stootte de 242 kg boven zijn hoofd, stond
stil, keek nog even triomfantelijk om zich heen
en liet de halter met een dreun vallen. Dat was
dat. Een dikke pech voor de andere heren die
het nakijken hadden.
Het deed me denken aan de eerste
marathonwedstrijd van vorig jaar op de Jaap
Edenbaan. Gary Hekman troefde daar de
Groene Brigade van “ûs” Jillert af. Hij kwam
met twee armen met geknikte ellebogen boven
zijn hoofd, dwars op één schaats, met zijn
lichaam naar het publiek gekeerd voorbij.
Een reus van een rijder die wilde zeggen: “zo
doe je dat”.
Prachtig. Dit soort dingen in de sport, daar krijg
ik tranen van in de ogen.
Met vriendelijke schaatsgroet,
Hayo van der Werf
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Buitenstaander
Wat een kleine club in Landsmeer niet allemaal voor elkaar krijgt
Regelmatig wordt er vergaderd in dat houten
clubhuis aan het Zuideinde. Over het
ledenbestand, de organisatie van de Hoornschaatsavonden, de reguliere bestuursvergaderingen en door andere vrijwilligers in
gevarieerde samenstelling. Het verbaast mij
elke keer weer. Het is ook een terugkerend
onderwerp in interviews bij de LOL en in de
kranten: onze vrijwilligers.
Alle voorzitters hebben het steeds over het
‘drijven op vrijwilligers’. Zonder de tomeloze
inzet van een willekeurig lid van ons
schaatscluppie, zijn de activiteiten niet (of
nauwelijks) te organiseren. Ik geef een simpel
voorbeeld: de inschrijvingen bij de Sloot- en
slobrace.
Elk jaar maken we een draaiboek voor het
begin van de Sportweek in Landsmeer. Sloten
aanharken, matten leggen, EHBO op orde,
kantine bemand, burgemeester uitgenodigd,
boeren toestemming vragen, brandweer laten
uitrukken voor (ongeveer) en nog véél meer
losse klusjes voor de 400 deelnemers die rond
half vijf trappelend van ongeduld ons terrein
betreden. Aan alles wordt gedacht en bij elke
activiteit worden namen achter de klusjes
gezet. Zo ook bij de inschrijving van alle
deelnemers.
Een logistieke klus. Benodigdheden: tafels,
stoelen, lijsten, geld, waterbestendige stiften
én vooral inschrijvers. Liefst vier stuks, die snel

kunnen schrijven, de meeste deelnemers
kennen en ook bij de finish op kunnen
schrijven wie wanneer binnenkomt. Al
jarenlang vragen wij voor dit klusje vier vaste
mensen, die (bijna altijd, ijs en weder
dienende) meteen ja zeggen. Mensen waar je
echt op kunt bouwen.
Mensen ook die het doen met clubliefde, dus
dan moet het goed geregeld zijn. De juiste plek
(handig voor langsschuifelende inschrijvers),
genoeg wisselgeld en goed werkende en
stevige stiften ! En ze hebben gelijk. Als je iets
doet met liefde en vrijwillig, dan moet het
kloppen. Anders sta je in je hemd en begint de
irritatie. En dat is nu net iets wat je niet wil.
Als bestuurder en organisator van zo’n
evenement ben je superblij dat je kunt
terugvallen op onvoorwaardelijke vrijwilligers.
Dank wordt uitgesproken, maar het is meer.
Het is inderdaad de kurk waarop onze
vereniging drijft. Met als gevolg dat het goed
gaat met Hard Gaat Ie: wéér geld opgehaald
bij de Jumbo (door vrijwillige kinderen én
ouders), wéér een perfecte Hoornavond (door
vrijwilligers die klokken, starten, slijpen en
aanmoedigen), wéér een schoon en goed
onderhouden clubhuis (door noeste arbeiders
met twee rechterhanden) en ga zo maar voort.
Ik, als buitenstaander, blijf mij daarover
telkenmale verbazen, maar één gedachte
overheerst, die niet vaak genoeg kan worden
uitgesproken: “Hulde aan de vrijwilliger !”
Jeroen
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Bob Hogerop
Zaterdag 17 januari jl heb ik met Nel
een goede 20 km op de Veluwe
rondgewandeld. Onder een schitterende
winterzon door de ongerepte natuur van
de zgn. domeinbossen. Vertokken vanuit
Nieuw Milligen via bospaadjes richting
het gehucht Assel, over de A1 naar de
spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn en dan
langs het spoor bereik je Assel. Dat was
één van de hoogtepunten van de tocht,
want bij Assel heb je de uitsnijding. De
spoorlijn loopt daar over enkele
kilometers in een soort kom van zo’n 15
meter diep. Boven langs deze uitsnijding
loopt een voetpad, zodat je een fraai
uitzicht hebt over de passerende
treinen.
Het
is
hier
net
een
modelspoorbaan! Uiteraard heb ik
verscheidene opnames gemaakt van het
langsdenderende treinverkeer. Over
ongerepte natuur gesproken! Een krappe
60 jaar geleden was ik hier ook, in
gezelschap van pa en ma, broers en
zusters zag ik de toen blauwe
locomotieven en rijtuigen onder mij
langs razen. Als jongetje van 8 jaar oud
was ik zeer onder de indruk van wat ik
hier aanschouwde! We verbleven toen in
een zomerhuisje in Stroe en hebben van
daaruit een week lang op de fiets in het
gebied rondgetrokken. Ik weet nog dat
de hoge zendmasten van radio Kootwijk
alom aanwezig waren. Om in Stroe te
geraken, stapten we gepakt en gezakt
aan de Ruyterkade op de boot, die ons
over een toen nog open IJsselmeer naar
Harderwijk bracht, een heuse zeereis
van ongeveer 3 uur!
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De Schellingwouderbrug was nog in
aanbouw. In Harderwijk aangekomen
werden de fietsen uit het ruim geladen
en vervolgens over bospaadjes richting
Stroe. Hevige regenbuien moesten we
trotseren, maar het deerde ons niet!
Het zomerhuisje was een schuurtje dat
volgestouwd was met een tafel, stoelen
en een aantal (stapel)bedden. Géén
elektriciteit, maar gasverlichting. Water
werd gehaald uit een handpomp bij een
hek waar een aftandse badkuip stond,
want het vee moest daaruit drinken. In
de verte denderden de treinen voorbij,
lange olietreinen uit Schoonebeek
richting Rotterdam - Botlek, treinen
geladen met honderden VW kevers uit
Wolfsburg
richting
Leusden
bij
Amersfoort. Het Duitse “Wirtschaftwunder” was al in volle gang, langzaam
maar zeker krabbelde Duitsland uit het
dal van de 2e wereldoorlog, !956, we
hadden een korte, maar zeer strenge
winter achter de rug, met een
Elfstedentocht
die
geen
winnaar
opleverde. Vijf man kwamen zoals van
tevoren afgesproken tegelijk over de
finish in Leeuwarden, maar niemand
werd tot winnaar verklaard. Wijlen Jeen
van den Berg finishte als zesde, maar
die kreeg ook geen prijs. De Tour de
France werd gedomineerd door Louison
Bobet, waarschijnlijk werd hij beter
“begeleid” dan Wim van Est en Wout
Wagtmans. In het najaar hadden we de
Suezcrisis en meteen daarop de inval van
Sovjettroepen in Hongarije. Het “Rode”
gevaar lag pal om de hoek! Een sobere
maar toch opwindende tijd met de koude
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oorlog als een rode draad door het
dagelijkse leven. Een leven met de
“verzuiling”. Katholieke kinderen gingen
naar de roomse school, protestante
kinderen naar de school met den Bijbel
en wij – niet kerkelijk – gingen naar de
openbare school. De kinderen die naar
de school met den bijbel gingen werden
door ons steevast met “bibbers”
aangeduid! Wij zaten op de zgn.
“Bokken” school ! Thuis werd er naar de
AVRO of de VARA geluisterd. In
politiek Den Haag was de toenmalige
katholieke
volkspartij
(KVP)
met
ongeveer 50 zetels de grootste partij in
het parlement, de PvdA had er bijna net
zoveel. De resterende 50 zetels werden
verdeeld door de VVD, de AR en de
CHU. De communisten (CPN) hadden
ongeveer 5 zetels wat best wel veel was
in die tijd, maar de bovengenoemde inval
in Hongarije heeft de CPN geen goed
gedaan! Vandaag de dag is er heel wat
veranderd. Een politieke partij met 30
zetels is nu de grootste en de machtige
KVP is destijds gefuseerd met de AR en
CHU onder de naam CDA en is nu goed
voor zo’n 12 zetels. De tijd dat ieder
steevast op zijn partij stemde ligt ver
achter ons, al zijn er nog altijd wel
mensen die zeer honkvast zijn wat
betreft de politieke keuze. Meestal
gebaseerd op een religieuze achtergrond
of gezindte. We zijn nu gelijk waar we
wezen moeten, religie. De media staan er
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vol van, je hoort, leest of ziet niet
anders. Inch Allah, in naam van God of
Allah akbar worden redacteurs en
tekenaars afgeslacht omdat berichtgeving of cartoons bepaalde mensen niet
bevalt. Toch wel makkelijk in naam van
een opperwezen taken uitvoeren. God wil
het en daarmee basta! Mijn moeder (99!)
zei altijd: Gelovige mensen hebben het
gemakkelijk. Als er iets fataals gebeurt
o.i.d, het is Gods wil. Bij mij rijst dan
meteen de vraag: Welke God? Op school
leerden we dat de Grieken en de
Romeinen er tientallen goden op na
hielden, ze hadden a.h.w. dozen vol met
goden. Zeus of Jupiter, Poseidon of
Neptunus,
Mars,
Hermes,
Apollo,
Saturnus en de godinnen Diana, Venus en
Aphrodite om er maar een aantal te
noemen. Ook de Oude Egyptenaren
keken niet op een god meer of minder.
De Indianen uit de boeken van Karl May
waren bescheidener en hielden het op
hun Grote Geest. Ondergetekende is
niet religieus. Wat mensen geloven of
willen geloven moeten zij zelf weten.
Ieder zijn meug. Een beetje zelfspot of
relativeringsvermogen kan natuurlijk
geen kwaad en als je het toch wil weten:
Bobhogerop heeft als molenaar of
“ijsmeester” een beetje vertrouwen in
zijn eigen wispelturige en soms
onvoorspelbare goden, de weergoden.
Bobhogerop
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Schaatsen in Hoorn op zaterdag 14 maart 2015
Zaterdagavond 14 maart a.s. van 17.30 –
23.00 uur mogen we weer schaatsen op de
kunstijsbaan “De Westfries” in Hoorn. Vooral
mogelijk gemaakt door onze sponsor Loon
Salarissoftware BV, waarvoor veel dank.
De avond zal bestaan uit wedstrijdjes voor de
jeugd, vrij schaatsen en een ‘ludiek’
avondprogramma voor teams. Het volledige
programma
zal
op
onze
site:
www.hardgaatie.nl gepubliceerd worden. Hou
dus de site in de gaten.

Uiteraard is er koek en zopie, kan er gewerkt
worden aan de techniek en de gezelligheid en
kunnen we nog één keer echt schaatsen,
ondanks een (tot nu toe) matige winter.
Dus…. kom zaterdag 14 maart naar de West
Fries voor een avondje ijsvermaak! Het ijs is
voor u, Landsmeer !
Informatie volgt…..

Schaatskleding HGI
HGI schaatsjacks (groot)
maten XXL en XXXL
HGI schaatsbroeken (groot)
maten XXL en XXXL
HGI schaatsmarathon- en wedstrijdpakken maten M en L (beperkt)
Verder is er nog een voorraad aan HGI rugtassen
Ook zijn er nog kleine blauwe HGI fleece mutsen en bandana’s te koop voor

€
€
€
€
€

45,=
40,=
70,= / € 80,=
15,=
5,=

Voor info: Jelle Attema: 020-4824187

Fietskleding HGI
Wielershirt (dames en heren)
korte mouw, korte rits
Wielerjack (aansluitend model)
Wielerjack Windtec
Bodywarmer Windtec
zonder mouwen
Wielerbroek (dames en heren)
kort met strong zeem
Wieler(winter)broek, lang, voorgevormd model, zonder zeem, Super Thermo
Been- en armstukken respectievelijk

€ 35,=, met lange rits € 40,=
€ 45,=
€ 60,=
€ 50,=
€ 45,= met 3/4 lengte € 50,=
€ 55,=
€ 25,= en € 20,=

Voor info: Jelle Attema: 020-4824187

Ook nog steeds te koop:

info bij Jelle Attema (tel. 020-4824187)
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Tussenstand Marathon Baancompetitie Jaap Edenbaan
De 28 ingeschreven HGI-deelnemers aan de
Marathon Baancompetitie doen hun uiterste
best om hoog te eindigen in het klassement.
Echter ook dit jaar minder kansrijders en rijdsters,
door
verschillende
oorzaken,

waardoor een hoge klassering (1e t/m 5e) zoals
de hieraan voorafgaande eerste vier jaren niet
haalbaar lijkt. Hard Gaat Ie staat 7e in het
klassement en er zijn nog twee wedstrijden te
gaan waarbij hen veel succes wordt gewenst.

Wedstrijdschaatsen Hoorn
Op zaterdagavond 8 november 2013 werden in
de overdekte IJshal de Westfries te Hoorn
weer wedstrijden verreden voor de jeugd en
volwassenen, mogelijk gemaakt dankzij de
sponsoring
van
Loon
Salarissoftware,
waarvoor dank. Er kon door de inwoners van
Landsmeer en Oostzaan van 19.00 tot 21.00
uur vrij geschaatst worden, waarvan dan ook
dankbaar gebruik werd gemaakt.
De organisatie van de wedstrijden was in
handen van de Wedstrijdcommissie, samen
met de IJsclub Centrum Oostzaan en bestemd
alle voor leden van de beide clubs.

Er werd eerst twee keer een 100m wedstrijd
gereden om het "Twiske Open Kampioenschap" voor de jeugd van 6 t/m 13 jaar. Totaal
50 deelnemers, bestaande uit 35 meisjes en
15 jongens. De vier deelnemers per categorie,
die op de 100m de snelste tijden hadden
gemaakt kwamen in de finale en gingen
onderling een rechtstreeks duel tegen elkaar
rijden, 1e tegen de 2e, en 3e tegen de 4e
tijdsnelste, dus twee winnaars en twee
verliezers. De finalisten kregen medailles 1e
t/m 4e prijs omgehangen en aan alle
deelnemers werd een vaantje uitgereikt.

Uitslag:

1
2
3

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Meisjes 6/ 7 jaar

Beste tijd

Iris Verbeek
Charlotte N.
Angela van D.

18.91
39.41
1.10.91

Meisjes 8/ 9 jaar

Beste tijd

Maaike Hiemstra
Fleur Meijer
Mila S.
Megan Vreeken

16.00
16.20
17.32
17.66

Meisjes 10/11 jaar

Beste tijd

Emma Fransen
Charlie Beunk
Chiara Linschoten
Meinou Jansen

14.26
15.30
15.41
16.10

Meisjes 12/13 jaar

Beste tijd

Lauro Stroo
Shirley W.
Puck Pragt
Tess B.

13.47
13.72
14.47
14.50
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1
2
3
4
1
2
3
4
1

1
2
3
4

Jongens 6/7 jaar

Beste tijd

Stijn Meijs
Steffan v.d. Horst
Dani v. d. Horst
Tijmen Stroo

19.85
22.30
22.37
30.40

Jongens 8/9 jaar

Beste tijd

Senna Tazi
Meeuwis v.d.Bergh
Jochem Wildschut
Carlo Staneke

17.18
17.41
17.72
18.35

Jongens 10/11 jaar

Beste tijd

Julian Heerma

15.91

Jongens 12/13 jaar

Beste tijd

Quinten Heerma
Luuk Drost
Freek Drost
Kamiel Beunk

12.59
13.82
13.56
14.32
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Vervolgens werd een officiële 1000m wedstrijd
verreden, alleen voor licentiehouders. De
eerste drie per categorie werden voorzien van
medailles “Twiske Open Kampioenschap
1000m”. Hierna werd tenslotte nog een
experimentele DUO 1000m wedstrijd verreden,
dat wil zeggen twee teams van twee
deelnemers tegen elkaar. Teamleden mogen
onderling kop over kop nemen en moeten bij
elkaar blijven, daar de tijd van de tweede
aankomende telt. Er kwamen negen teams in
de baan.
Winnaar werd het team Evelien Mager – Jan
Paul Drost in een tijd van 1.39.14.

Beiden kregen een medaille omgehangen,
inscriptie:`Twiske Open Duo Kampioen
1000m` en waren ... erg blij natuurlijk!
Het was een mooie wedstrijdavond, met dank
aan de organisatie, de deelnemers en de
juryleden
bestaande
uit
Harry
Steur
(scheidsrechter) Dirk Kolk (elektronische
tijdwaarneming), Gon Blackborn (speakster),
Jelle
Attema
(starter),
Cees
Komen
(hulpstarter), Corinne Jong (chef tijd) en Jan
Tabak, Ypie Boschma, Frans Nico van den
Bout, Ants Tilma en Berend Blokzijl
(handklokkers).

Uitslag:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Naam
John van Dijk
Werner Rem
Sybille Mulder
Evelien Mager
Dennis van Vlaanderen
Rinus Drost
Kai van Vlaanderen
Simon Rem
Pieter Tuin
Andries de Weerd
Dewi Paardekooper
Jochem van den Broek
Jos Goedhart

Cat.
Heren 40
Heren 50
Dames Neo S
Dames 45
Heren 40
Heren B1
Heren C2
Heren C2
Heren C1
Heren 55
Dames B2
Heren B1
Heren 55

www.hardgaatie.nl

Tijd
1.24.12
1.37.01
1.38.02
1.38.70
1.40.92
1.41.43
1.41.83
1.43.51
1.44.76
1.45.50
1.45.87
1.46.14
2.02.35
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Aafje Houwer Trofee
Op dinsdag 13 januari 2015 van 16.00 tot 17.30 uur werden de Recordwedstrijden om de Aafje
Houwer Trofee's verreden op de kunstijsbaan in de Thialf IJshal in Heerenveen.
De organisatie was in handen van de wedstrijdcommissie en de deelnemers werden op het ijs
bijgestaan door de trainers Ans Gerritsen en Jan Paul Drost .
Goed weer (lage druk), goed ijs, 49 deelnemers en maar liefst 81 PR's op 104 gestarte ritten. Als klap
op de vuurpijl werden er ook nog twee clubrecords gereden, door Lisa Roos op de 500 meter bij de
Dames Neo-Senioren en Emma Kant op de 3000 meter voor dames Junioren C.
De jury bestond uit 14 leden van het Jurykorps Thialf Heerenveen, zij zijn na afloop weer verwend met
een pakket cosmetica-artikelen, ter beschikking gesteld door

Einduitslag categorie I
Plaats Naam

Categorie

Puntentotaal
vorig jaar

Puntentotaal
dit jaar

Verbetering

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

HPA
HPA
HPA
DPC
HC2
DPB
DPA
HPA
DPA
HB1
HC1
HPB
HB1
DPB

125,977
122,623
123,820
124,643
104,645
122,873
106,750
103,537
131,360
99,465
104,143
110,100
103,930
123,233

111,026
108,786
111,253
113,553
96,730
116,160
100,957
98,550
128,810
97,526
102,370
110,196
104,116
126,280

14,951
13,837
12,567
11,090
7,915
6,713
5,793
4,987
2,550
1,939
1,773
-0,096
-0,186
-3,047

Kamiel Beunk
Luuk Drost
Freek Drost
Emma Fransen
Simon Rem
Laura Stroo
Leila Meijer
Quinten Heerma
Fu Verburg
Rinus Drost
Pieter Tuin
Seb Wals
Jochem van den Broek
Anouk Wals

Einduitslag categorie II
1
2
3
4
5
6
7
8

Werner Rem
Sybille Mulder
Martijn Goedhart
Evelien Mager
Swen Faber
Marja Roos
Jos Goedhart
Henriëtte Goede
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HMC
DN2
HSA
DMB
HSA
DMC
HMD
DMB

98,000
95,570
84,730
97,173
79,020
96,307
114,333
87,207
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94,763
94,766
85,030
97,970
81,190
99,763
117,916
98,326

3,237
0,804
-0,300
-0,797
-2,170
-3,456
-3,583
-11,119
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Klassementen Aafje Houwer Trofee
PUPILLEN - Dames
Nr
1
2

Dln Deelnemer
45 Maaike Hiemstra
46 Fimke van Seijst

Cat

Club

100m

DPF
DPC

HGI
HGI

16.37
17.66

Cat

Club

100m

HPF
HPE

HGI
HGI

18.01
30.44

Cat

Club

500m

DPA
DPA
DPC
DPB
DPB
DPA

HCA
IJNG
HGI
HGI
HGI
HGI

47.84
51.29
54.57
57.01
1:01.38
1:04.56

Cat

Club

500m

HPA
HPB
HPA
HPA
HPB

HGI
HGI
HGI
HGI
HCA

52.97
53.33
53.66
53.97
56.34

500m
(PB )
(PB )

1:16.74
1:25.79

Totaal Achter
158.590
174.090

(PB )
(PB )

15.500

PUPILLEN - Jongens
Nr
1
2

Dln Deelnemer
48 Jochem Wildschut
47 Tom Meijer

500m
(PB )
(PB )

1:27.40
1:20.03

Totaal Achter
177.450
232.230

(PB )
(PB )

54.780

PUPILLEN - Dames
Nr
1
2
3
4
5
6

Dln Deelnemer
34
32
3
12
22
13

Quinty v. Wijnbergen
Claudia Schuurmans
Emma Fransen
Laura Stroo
Anouk Wals
Fu Verburg

300m
(PB )
(PB )
(PB )
(PB )
(PB )

30.40
32.33
35.39
35.49
38.94
38.55

Totaal Achter
98.506
105.173
113.553
116.160
126.280
128.810

(PB )
(PB )

(PB )

6.667
15.047
17.654
27.774
30.304

PUPILLEN - Heren
Nr
1
2
3
4
5

Dln Deelnemer
24
20
42
23
35

Luuk Drost
Seb Wals
Kamiel Beunk
Freek Drost
Jordy v. Wijnbergen

300m
(PB )
(PB )
(PB )
(PB )
(PB )

33.49
34.12
34.42
34.37
35.56

Totaal Achter
108.786
110.196
111.026
111.253
115.606

(PB )
(PB )
(PB )
(PB )

1.410
2.240
2.467
6.820

IEDEREEN - Dames
Nr

Dln Deelnemer

Cat

Club

500m

1

21 Leila Meijer

DPA

HGI

49.14

Cat

Club

500m

HPA

HGI

47.95

Cat

Club

500m

DC2
DC2

HCA
HCA

48.34
50.78

Cat

Club

500m

HN2
HC2
HC2
HC1
H55
H50

HGI

(PB )

300m

1000m

31.09

1:41.17

300m

1000m

Totaal Achter
(PB )

151.541

IEDEREEN - Heren
Nr
1

Dln Deelnemer
2 Quinten Heerma

(PB )

30.36

(PB )

1:39.38

Totaal Achter
(PB )

148.240

IEDEREEN - Dames
Nr
1
2

Dln Deelnemer
38 Eline van Lindenberg
33 Kelly van Wijnbergen

1000m
(PB )

1:39.24
1:43.47

Totaal Achter
(PB )

97.960
102.515

4.555

IEDEREEN - Heren
Nr
1
2
3
4
5
6

Dln Deelnemer
29
28
17
7
44
43

Gijs Roos
Kai van Vlaanderen
Simon Rem
Pieter Tuin
Ron van den Broek
Hans Tuin
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CENTRUM

HGI
HGI
HGI
HGI

38.64
47.41
48.09
50.75
1:07.22
1:17.57

1000m
(PB )
(PB )
(PB )

(PB )

1:16.67
1:38.61
1:37.28
1:43.24
2:13.84
2:45.19
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Totaal Achter
(PB )
(PB )
(PB )
(MT )
(MT )

76.975
96.715
96.730
102.370
134.140
160.165
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IEDEREEN - Dames
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Dln Deelnemer
9
36
11
39
15
10
6
5

Lisa Roos
Rigt Kalsbeek
Sybille Mulder
Kim Mahabali
Steffi Faber
Evelien Mager
Henriëtte Goede
Marja Roos

Cat

Club

500m

1500m

Totaal Achter

DN4
DN4
DN2
DB2
DN4
D45
D45
D50

HGI
SKITS
HGI
IJNG
HGI
HGI
HGI

43.92
45.46
46.59
45.46
46.77
48.78
46.82
49.12

2:18.60
2:18.65
2:24.53
2:34.19
2:33.30
2:27.57
2:34.52
2:31.93

90.120
91.676
94.766
96.856
97.870
97.970
98.326
99.763

Cat

Club

500m

1500m

Totaal Achter

HSA
HSA
HSB
HSB
H50
HB1
HB1
H65
H50
H55
H55

HGI
HGI
ZTIKZ
IJNG
HGI
HGI
HGI
HGI
HGI
HGI

40.39
43.13
43.06
45.24
46.37
47.23
49.92
51.72
56.50
57.04
NS

2:02.40
2:05.70
2:12.19
2:24.55
2:25.18
2:30.89
2:42.59
2:40.14
2:45.08
3:02.63
NS

Cat

Club

500m

3000m

DC1

HGI

44.16

4:47.83

Cat

Club

500m

3000m

H40
HSB
H50

HGI
HCA
HGI

40.85
40.86
44.87

4:25.63
4:34.18
4:50.85

EEMSMON

(PB )
(PB )
(PB )
(PB )

1.556
4.646
6.736
7.750
7.850
8.206
9.643

IEDEREEN - Heren
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dln Deelnemer
14
8
37
40
18
25
19
31
27
26
30

Swen Faber
Martijn Goedhart
Melvyn Roerdink
Jaco Moerman
Werner Rem
Rinus Drost
Jochem v.d. Broek
Reinier T. Baanders
Frans Faber
Jos Goedhart
Andries de Weerd

AMSTELB

(PB )
(PB )
(PB )

(NS )

(PB )
(PB )
(PB )
(PB )

81.190
85.030
87.123
93.423
94.763
97.526
104.116
105.100
111.526
117.916

3.840
5.933
12.233
13.573
16.336
22.926
23.910
30.336
36.726

(NS )

IEDEREEN - Dames
Nr

Dln Deelnemer

1

16 Emma Kant

Totaal Achter
(PB )

92.131

IEDEREEN - Heren
Nr
1
2
3

Dln Deelnemer
1 Martin Heerma
41 Job Bohnen
4 Marco Roos
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Totaal Achter
(PB )

85.121
86.556
93.345
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Wist u dat…..
…..

Annette Gerritsen na twee jaar tegenslag leek terug te komen op het niveau dat toereikend
was, maar na twee selectie wedstrijden die er toe deden, zich niet heeft kunnen plaatsen voor
deelname aan World Cups + EK en WK Sprint en Afstanden. Dit voor haar heel teleurstellend
is wij haar toewensen alsnog het niveau in de toekomst te kunnen gaan halen?

…..

Lieuwe Mulder heeft deelgenomen aan de NK Sprint (500/1000meter) in Groningen en een
goede indruk achterliet, als 20e is geëindigd, er maar anderhalve seconde verschil, over
500meter gerekend, met de winnaar Hein Otterspeer was?

…..

het Clubkampioenschap van Hard Gaat Ie is gepland op zondagmorgen 8 maart a.s. van
07.00 tot 09.30 uur op de Jaap Edenbaan, samen met IJsclub Centrum Oostzaan?

…..

op zaterdagavond 14 maart, vanaf 17.30 uur weer vrij schaatsen is en na 21.00 uur weer
alternatieve (familie)wedstrijden worden georganiseerd op het ijs van de kunstijsbaan "De
Westfries" in Hoorn, gesponsord door Loon Salarissoftware, en daarover nog meer informatie
op onze website volgt?

.....

de wisselbokaal ‘langste-wist-u-dat-zinnen-maken” nu definitief in het bezit van Jelle Attema is
gekomen?

…..

Jelle Attema niet voor niets de Burgemeester van Hard Gaat Ie wordt genoemd?

…..

er één bestuurslid is dat nu echt leert schaatsen?

…..

dat het lid dat doet onder bezielende leiding van een vrijwillige trainer?

…..

dat het groepje HGI-schaatsers dat op die avond schaatst altijd enthousiast en meestal
compleet is?

…..

elke maand op onze website een nieuwe schaatser van de maand is te zien?

…..

Bertus de Vries één van de vrijwilligers was die in december door wethouder Hienkens in het
zonnetje werd gezet?

…..

hij al jaren actief is in de vereniging?

…..

Bertus schaatser van de maand januari is en je dus over hem veel meer kunt lezen op de
website?

…..

de schaatser van de maand februari Lieuwe Mulder is?

…..

Lieuwe onlangs zijn laatste wedstrijd heeft gereden, en dat hij zich nu meer op zijn studie gaat
richten?

…..

Hard Gaat Ie zowel bij de LOL-verkiezing Vereniging van het jaar als bij de actie van Jumbo
tweede is geworden?

…..

er al over een Joop Zoetemelkeffect wordt gesproken?

…..

op de website regelmatig nieuwe berichten worden geplaatst?

…..

als je tips hebt voor de websiteredactie, dat je dat kunt mailen naar website@hardgaatie.nl?

…..

het clubhuis van Hard Gaat Ie bij bezetting op de natuurijsbaan bereikbaar is onder
telefoonnummer 020-4821834… en nu maar wachten op sterk ijs?
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