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Van de redactie
De redactie weet niet of het toeval is, maar
toen dit blad in elkaar werd gezet is de vorst
ingetreden. Dat moet haast wel een betekenis
hebben. Wat die betekenis is, zal duidelijk zijn
als dit blad in de bus is gevallen.
Mocht het zijn blijven vriezen, dan is het
inmiddels ook mogelijk om op een goed
verlichte eigen ijsbaan te schaatsen. Hoe dat
komt staat in dit blad vermeld. Maar er staat
nog meer leuke informatie in, dus wacht niet
met lezen.
En oh ja: als er iets actueels over de club of
over leden is te melden, dan is de websiteredactie je ook graag van dienst op het
mailadres website@hardgaatie.nl.
De redactie wenst de lezers voor nu veel
plezier met dit clubblad.

COLOFON
Andries de Weerd
 06 – 53826137
@: adweerd@planet.nl

Secretaris:

Ants Tilma
 020 – 4920617
@: ants.tilma@portofamsterdam.nl

Penningmeester:

Ivo Hilderink
 06 – 46063940
@: i.hilderink@hotmail.com

Bankrekeningnr:

Commissie kunstijs
Andries de Weerd

 06-53826137

Commissie jeugdschaatsen:
Jan Tabak
 020-4823833
@:
jeugdschaatsen@hardgaatie.nl
Commissie wedstrijden
Jan Paul Drost
 020-4821863
@:
wedstrijden@hardgaatie.nl
Commissie recreatieschaatsen
Frank Peter Wals
 020-4824243
@:
recreatieschaatsen@hardgaatie.nl
Commissie Natuurijs
Rene Segers
 06-10915528
@:
Bouwbedrijf.segers@upcmail.nl
Commissie Onderhoud
Dick Wals
 020-4823825
@:
K.Wals9@upcmail.nl
Commissie Evenementen
Jeroen Samwel
 020-6327163
@:
JeroenSamwel@gmail.com

Dagelijks bestuur
Voorzitter en PR:

 020-4821834

Clubgebouw:

NL63RABO0334410010

Commissie Kantinebeheer:
Ans de Bueger
 020-4826078
@:
ansdebueger@gmail.com
Commissie Kleding
Jelle Attema
@:

 020-4824187
jsattema@hotmail.com

Trainers
Corinne Jong
Arjan Schreuder
Jan Paul Drost
Ans Gerritsen
Swen Faber
Marjolijn Wolthuis

 075-6844397
 075-6841173
 020-4821863
 020-4361524
 020-4821714
 06-24618359

Coördinatie / lay-out clubblad
Bauke Stelma
 020-4825185
@:
redactie@hardgaatie.nl

Ledenadministratie
R. Kesselaar
 Watersniplaan 31,
1121 VP Landsmeer
@:

 020-4824487
rkesselaar@hetnet.nl

Opzeggingen schriftelijk of via de mail !
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Oplage 1000 stuks
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
Bertus de Vries
 020-6314123

Ereleden
Dick Moes
Geert Houwer
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Samenwerken of samengaan.......?
Nog geen ijsdagen dit seizoen… Oei….We
zullen toch niet weer op nul ijsdagen uitkomen
in deze regio? Dan is er echt iets aan de hand
met moeder natuur. Donkere wolken voor de
ijsclubs….
De belangstelling voor ijs en schaatsen staat
onder druk als we de media mogen geloven.
IJsclubs en de KNSB hebben te maken met
teruglopende ledenaantallen. Waar andere
sporten het moeten hebben van aansprekende
successen op Europees of Wereldniveau,
raken wij een beetje verwend met onze
e
“HELDEN”. Sven Kramer wordt voor de 8 keer
Europees kampioen. Het wordt pas weer echt
nieuws al hij het een keer NIET wordt, ben ik
bang. En voor Irene Wüst geldt hetzelfde denk
ik.
Toch ben ik een mens met een blij
schaatshart. Hoe dat komt? Nou…… er zijn
namelijk de afgelopen weken/maanden weer
ontzettend leuke dingen gebeurd bij HGI.
We hebben meegedaan met de Jumbo actie
en zijn daarbij door de bevolking van
Landsmeer getrakteerd op een hele leuk som
geld en vooral waardering voor het werk wat
wij doen voor schaatsend Landsmeer. Zo heb
ik dat namelijk ervaren. Dank daarvoor.

Daarnaast hebben we voor de eerste maal
meegedaan met de Grote Clubactie. Dat
betekent ontzettend veel werk voor een groep
vrijwilligers en jeugdleden om deze loten aan
de man te brengen. En dat is super goed
gelukt. Hierdoor hebben we weer iets extra’s in
de kas om b.v. de jeugdleden netjes in het
schaatspak te steken.
En dan hebben we op zaterdag 9 januari in de
schaatstempel in Hoorn, dankzij sponsoring
van Ivo Hilderink, extra wedstrijden kunnen
houden voor de jeugd en onze wedstrijdrijders.
En daar word ik dan ook weer blij van als ik zie
hoe we hier samenwerken met onze collega’s
van ijsclub Centrum uit Oostzaan, en iedereen
de schouders eronder zet (juryleden, tijdwaarnemers, coaches, ouders en bestuursleden).
Donkere wolken boven de schaatswereld? In
ieder
geval
niet
in
Landsmeer
en
omgeving……..
We maken er samen weer een mooi sportief
en gezond 2016 van….!
Blij dat u weer meedoet…..en als het nu ook
nog een stukje gaat vriezen is het helemaal
prachtig!
(voorzitter) Andries de Weerd

Grote Clubactie
Bij deze willen wij alle kinderen hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens de grote clubactie. Door hen is
de actie een groot succes geworden! We hebben ruim € 2100,- opgehaald voor de jeugd van Hard
Gaat Ie. Dit geld zullen we besteden aan activiteiten voor de jeugd. Ook kunnen we de prijs voor de
schaatskleding voor een gereduceerd bedrag aanbieden.
Namens het bestuur en de jeugdschaatscommissie
Ans de Bueger en Jan Tabak

Jaargang 115
Januari 2016

www.hardgaatie.nl

Nummer 2
Pagina 2 van 13

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

Uitnodiging Hard Gaat Ie Jeugdweekend 2016

Voor de 17e keer organiseert Hard Gaat ‘Ie een gezellig en sportief jeugdweekend. Alle kinderen vanaf
(bijna) 9 jaar t/m 15 jaar die schaatsles hebben bij Hard Gaat ‘Ie, worden uitgenodigd om mee te gaan.
Dit jaar is het jeugdweekend op

10, 11 en 12 juni

We gaan naar Huizen/Blaricum en verblijven in “t theater. Dit staat in de bossen op recreatiepark De
Woensberg. Het bestaat uit één hoofdgebouw met daar omheen vijf blokhutten.
De kosten bedragen ook dit jaar € 45,-. Ii.v.m. de aanbetaling zijn wij genoodzaakt 100% in rekening te
brengen bij annulering binnen vier weken voor vertrek.
De kinderen slapen in vijf blokhutten met stapelbedden die rond het hoofdgebouw staan. Gezamenlijk
doen we veel activiteiten zoals: levend statego, dropping, barbecue, voetbal, schaatstraining en een
kampvuur.
Als een rode draad worden er diverse teamactiviteiten georganiseerd. Hiervoor worden de kinderen in
teams ingedeeld. Per activiteit zijn er door de teams punten te verdienen. Natuurlijk zijn hier leuke prijzen
aan verbonden.
GEEF JE SNEL OP BIJ: j.tabak21@upcmail.nl
Graag de volgende gegevens vermelden:
naam
adres
telefoonnummer
geboortedatum
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Jeugdschaatsen
Sinterklaas
Op zaterdag 28 november kwam de Sint met
zijn Pieten
op
bezoek,
tijdens de
jeugdschaatsuren in de Hal en op de
buitenbaan. Het was droog weer. De Sint en
Pieten en de kinderen hadden er weer veel
plezier in. Er werden vele pepernoten
uitgedeeld, liedjes gezongen en samen met de
Sint en Pieten op de foto in de Hal.
Op de buitenbaan maakte de Sint gebruik van
de arrenslee, voortgetrokken door de Pieten
met hulp van vele kinderen.

Er was 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 4 HGIhulp-Pieten) bedankt……Tot volgend jaar!

Elfstedentocht in carnavalskleding
Dit vond plaats op zaterdagmorgen 9 januari.
Ook voor de Halkinderen op de buitenbaan.
Het was droog, maar fris weer. Rond de baan
waren weer de Elfstedenhuisjes als
stempelposten neergezet en de ijsbaan was
in tweeën gedeeld, een heen en terugroute.
Hard Gaat Ie stelde hierbij ook weer zijn
stempelloket (Franeker) ter beschikking.
De kinderen kregen een stempelkaart met
daarop twaalf lege vakken waarboven de
namen van de Elf Steden stonden.
Onderweg konden dan de stempels van die
steden worden bemachtigd. Dit lukte de
meesten wel, hier en daar was het even
dringen, dan kon de volgende keer alsnog
worden gestempeld. Het twaalfde vakje was
voor het aftekenen van de uit te reiken
beker chocolade melk. Jammer dat dit niet
warm kan zijn omdat het binnen een uur voor
zo'n driehonderd kinderen niet gaat lukken.
(Zoals is gebleken uit een proef bij
Koek&Zopie in het verre verleden).
Als beloning voor de geleverde prestatie
kreeg ieder kind een Jeugdelfstedentochtkruisje met lint.
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Ook waren de meeste kinderen en leiders
weer uitgedost in "Canavalkleding", een
aantal zelfs moeilijk herkenbaar. "Leiders"
Kamiel en vader Thijs Beunk, beiden
verkleed als "wellustige jonge dames", waren
zelfs in korte heuprokjes gekleed en
daaronder.... blote (behaarde) benen tot aan
de enkels (koud hè..) zij hadden gedacht dat
het in de Hal zou zijn...
Een HGI jury was er om de/het mooist
verklede jongen/meisje en leider/leidster te
kiezen. Bij de meisjes werd "verpleegster"
Maaike Hiemstra gekozen en bij de jongens
"militair" Ruben de Ridder. Bij de leiders werd
het eerder genoemde Kamiel, zal wel met
leeftijd te maken hebben, kennelijk nog iets
"aantrekkelijker "dan zijn vader....
Allen bedankt voor de moeite om dit
evenement op deze manier weer te doen
slagen, met name ook de HGI vrijwilligers die
assistentie verleenden bij de Stempelpost
Franeker: bij het "opschminken" van kinderen
en bij de Koek&Zopie tijdens uitdelen van de
chocolademelk en koek.
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Belangrijke zaterdag data Jeugdschaatsen
-

13 februari Diploma schaatsen, examen tijdrijden voor de slalom en start&rem proeven;
20 februari extra tijd rijden voor degenen die de examens (tijden) gemist hebben;
27 februari het Schaatsen- Lopen- Schaatsen evenement op en rond de Jaap Edenbaan;
12 maart Diploma schaatsen, de rondjes langebaan achter de Jagermeesters.
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

Aansluitend die dag, op zaterdag 12 maart a.s. van 15.30 tot 17.00 uur zullen de diploma's worden
uitgereikt, waarbij (groot)ouders/begeleiders ook welkom zijn in het Geertruidahuis (Vrij & Blij) in de
Dr. M.L.Kingstraat 2c in Landsmeer, tel.020-4824130.
Bij natuurijs wordt geschaatst op onze eigen landijsbaan, Zuideinde 33 Landsmeer.
Bij voldoende vorst, als de natuurijsbaan in Landsmeer open kan en blijft (zie www.hardgaatie.nl) dan
worden de lessen en alle bovenstaande activiteiten ook op de ijsbaan in Landsmeer gehouden.

Wedstrijden Hoorn
Voor dit seizoen 2015-2016 was het Hard Gaat
Ie niet gelukt om in Hoorn een hele
zaterdagavond af te huren, zoals de afgelopen
jaren, gesponsord door "Loon Salarissoftware"
en zowel bestemd voor inwoners van
Landsmeer/Oostzaan, als voor
wedstrijdschaatsers. We visten door overbezetting achter
het net en kwamen op de reservelijst te staan. In
november 2015 kwam vanuit Hoorn het bericht
dat er door uitval twee uren wedstrijdijs vrij
kwam, waarop Hard Gaat Ie kon opteren. Er
was nog ijs te huur op zaterdagavond 9 januari
2016 van 17.30 tot 20.00 uur. Er volgde kort
overleg tussen de Jeugd- en Wedstrijdcommissies van Hard Gaat Ie en IJsclub
Centrum Oostzaan. Besluit: gewoon grijpen
deze kans en meer nog: we kregen van
penningmeester Ivo Hilderink financiële steun
van zijn Infrastructuur bedrijf "Imtec" waarvoor
hartelijk dank!
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(door Jelle Attema)
Programma:
- Van 17.30 uur tot 18.30 uur
Jeugdwedstrijden, over 2x 100m met
tijdwaarneming. Meisjes en jongens, leeftijden:
6 / 7 jaar, 8 / 9 jaar , 10 / 11 jaar en 12 / 13 jaar.
Direct na afloop prijsuitreiking op de baan, voor
de eerste vier van elke categorie medailles met
inscriptie, en voor iedere deelnemer een
kleinere medaille met lint.
- Van 18.30 uur tot 20.00 uur
Langebaanwedstrijden
over
500m/300m,
500m/1500m en 500m/1000m voor licentie- en
abonnementhouders, onderverdeeld in de
categorieën: Pupillen, Junioren C, Junioren
B/A/Neo en Senioren/Masters, die voor twee
afstanden naar keuze konden inschrijven. Ook
gevolgd door een prijsuitreiking in de
ijsbaankantine "De Kluun", bestaande uit
medailles met inscriptie voor de eerste drie per
categorie en voor alle deelnemers een kleinere
medaille met lint.
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Uitslagen Jeugdwedstrijden
Er werd 2 keer een 100m wedstrijd gereden
om het "Twiske Open Kampioenschap ", voor
de jeugd van 6 t/m 13 jaar. In totaal 41
deelnemers, bestaande uit 27 meisjes en 14
jongens. De eerste omloop was op
tijdwaarneming en ook doorslaggevend voor
de uitslag. De tweede 100m was een
rechtstreeks duel om de eer van de winst. Het
was weer een lust voor het oog om de
toekomstige talenten in onderlinge duels op
het ijs bezig te zien, waarbij de techniek
meestal werd vergeten.

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

Meisjes 6/ 7 jaar
Femme Pitstra
Eva Schoos
Naomi Wiggelinkhuijsen
Angelina van Diepen
Lale Bozkurt
Milya Bierdrager
Bente van den Bergh
Indy Lakeman
Eva de Jager
Indy Brouwer
Anna Ruijgrok
Amara Wiggelinkhuijsen

Tijd
18.24
19.13
19.13
21.44
21.72
21.73
21.81
22.93
23.03
24.21
25.87
27.04

1e
2e
3e
4e
5e

Meisjes 8/ 9 jaar
Mara Bonenkamp
Mila Schreuder
Iris Verbeek
Nynke de Jager
Suus Hopman

Tijd
15.47
15.71
16.65
16.91
23.35

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

Meisjes 10/11 jaar
Fleur Meijer
Maaike Hiemstra
Megan Vreeken
Juul de Vries
Seya Goede
Elise Seegers
Kim Hopman
Noa Karmelk
Noa Immig

Beste tijd
14.92
15.38
15.96
16.32
16.63
16.89
17.50
17.69
18.05

1e

Meisjes 12/13 jaar
Noortje Hartman

Tijd
15.85
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Uitslag onder voorbehoud, hierbij opgemerkt
dat de 2e en 3e plaatsen bij de 8/9 jarige
jongens op de tijdlijsten zijn herzien, hierdoor
zakken Koen en Stijn naar de 5e en 6e plaats,
ons excuus. Meeuwis en Pitou krijgen nog een
grote medaille uitgereikt, evenals allen die op
de 4e plaats zijn geëindigd en ook Naomi die
bij de meisjes 6/7 jaar met Eva gelijk als 2e
eindigde:

1e
2e

Jongens 6/7 jaar
Tim Verbeek
Tijmen Stroo

Tijd
21.00
21.31

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

Jongens 8/9 jaar
Niels Brandt
Meeuwis van den Bergh
Pitou Vorstman
Gijs Nolen
Koen Ruijgrok
Stijn Meijs

Tijd
15.78
15.87
15.93
16.31
16.60
17.00

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

Jongens 10/11 jaar
Tom Meijer
Wouter Ruijrok
Lotan Bierdrager
Tamy Goede
Carlo Staneke
Sijmen Karmelk

Tijd
14.18
16.71
17.72
18.00
18.42
22.07

Jongens 12/13 jaar
geen

Tijd
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Uitslagen Langebaanwedstrijden
Hieraan deden 35 deelnemers mee van Hard
Gaat Ie en IJsclub Centrum en zes
"gastrijders" van andere verenigingen. Er
waren drie afmeldingen vanwege ziek zijn.

Ook dank aan de juryleden bestaande uit
Harry Steur (scheidsrechter), Dirk Kolk
(elektronische tijdwaarneming), Gon Blackborn
(speakster), Jelle Attema (starter), Cees
Komen (hulpstarter), Jelle Kampen (chef tijd),
Jan Tabak, Frans Nico van den Bout, Ants
Tilma, Els en Koos van Hemert en Frank Peter
Wals (handtijdklokkers).

Het ijs was goed met dank aan de ijsmeesters,
en er zijn 26 Persoonlijke Records gereden.

Meisjes Pupillen
Naam

300m

500m

1e

Emma Fransen

34.31 pr

53.64 pr

2e

Laura Stroo

3e

Anouk Wals

36.37 pr

57.85 pr

118.65

4e

Romy Busch

41.69

67.55

137.00

5e

Tess Booyen

55.19

1000m

1500m

Totaal
111.79

1.57.48

56.31 pr

ng
1000m

113.93

geen

Jongens Pupillen
Naam

300m

500m

1500m

Totaal

1e

Lucas van Hemert

35.28 pr

56.60 pr

115.40

2e

Tom Meijer

38.15 pr

62.76 pr

126.36

Naam

300m

500m

1e

Puck Met

34.64 pr

56.35 pr

114.10

2e

Shirley Wegman

36.08 pr

56.57 pr

116.72

3e

Indy Landzaat

57.36 pr

1.59.58

117.15

4e

Julia Oosenbrug

60.61 pr

2.07.50

124.36

5e

Sara Ras

Meisjes Junioren C
1000m

41.64

68.53

300m

500m

1000m

1500m

Totaal

137.93

Jongens Junioren C
Naam

1500m

Totaal

1e

Pieter Tuin

48.47 pr

1.41.37 pr

2e

Luuk Drost

52.26

2.00.74

112.53

3e

Freek Drost

59.30v

1.52.08

115.34

4e

Jonas van Diepen

35.73 pr

73.87

300m

500m

99.16

133.42

Dames Jun. B/A/Neo
Naam

1000m

1e

Dewi Paardekooper

49.86 pr

2e

Zoe Paardekooper

50.95

1.44.13

500m

1000m

1500m

Totaal

2.37.43

102.34
103.01

Heren Jun. B/A/Neo
Naam

300m

1500m

Totaal

1e

Kai van Vlaanderen

45.96 pr

1.35.44 pr

93.88

2e

Rinus Drost

47.68

1.39.38

97.37

3e

Jochem van den Broek

48.56

1.39.46 pr

98.29
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Dames Sen, /Masters
Naam

300m

500m

1e

Lisa Roos

45.00

2e

Henriette Goede

46.08

3e

Sybille Mulder

48.60

4e

Marja Roos

5e

Ilja de Vries

6e

Nienke Veenhoven

7e

Elise van der Sluis

31.79 pr

1000m

Totaal

2.22.56

92.52

1.33.10

92.63
2.33.16

49.99

99.65
103.29

56.11
37.55

1500m

2.50.69

63.27

113.01
125.87

62.42

2.09.47

500m

1000m

128.15

Heren Sen. /Masters
Naam

300m

1500m

Totaal

1e

Martijn Goedhart

43.25

1.23.79

85.15

2e

Marco Roos

45.20

1.30.77

3e

Kees Ras

46.51 pr

2.27.78 pr

95.77

4e

Werner Rem

47.94

2.31.72

98.80

5e

Jos Goedhart

58.81

1.20.51

119.07

6e

Ron van den Broek

62.44 pr

1.32.84

132.86

90.59

Adelaarslijst
Op de website van Hard Gaat Ie staat de Adelaarslijst vermeld. Deze Adelaarslijst, die eerder ook wel
eens gepubliceerd werd in het clubblad, wordt actueel bijgehouden. Dus als je al weer een tijdje niet
hebt gekeken waar je staat? Hieronder naast de eerste vijf een aantal willekeurig gekozen leden.
Benieuwd waar jij (of één van je ouders) staat? Kijk dan snel op www.hardgaatie.nl onder de kop
Wedstrijdschaatsen bij Adelaarslijst. Deze lijst is bijgewerkt tot 11 januari 2016:

Rang
1
2
3
4
5
24
36
83
132
170
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Naam
Lieuwe Mulder
Tom Kant
Arjan Schreuder
Gijs Roos
Swen Faber
Henriette Goede
Leila Meijer
Lisanne Luiten
Pim Harms
Gerard Wals

500 m
36,31
37,19
38,25
38,11
39,26
43,73
44,88
49,48
53,59
1:10,00

www.hardgaatie.nl

1500 m
1:52,26
1:52,18
1:52,68
1:57,88
1:57,71
2:10,43
2:15,96
2:30,77
2:48,54
3:34,91

punten
73.730
74.583
75.810
77.403
78.497
87.207
90.200
99.737
109.770
141.637
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Historie
Als clubbladredactie ben ik momenteel bezig om het clubbladarchief te digitaliseren. Dat is een flinke
klus, die is begonnen met het verzamelen van de nog ‘in leven zijnde’ bladen. Wie weet nog wanneer
het eerste clubblad verscheen? ……….. “Nee, dat was in januari 1987. Enig idee wie toen in het
bestuur zaten?

Dat was een tijd waarin het blad nog werd getikt op stencilvellen. “Stencilvellen? Wat zijn dat?”
Inderdaad! Maar ik ben aan het proberen het (dan digitaal gemaakte) archief zo compleet mogelijk te
krijgen. Ik heb inmiddels het idee dat ik nog niet alle bladen van alle jaargangen heb. Maar het
overzicht is nu nog niet helemaal compleet.
De redactie is echter wel benieuwd of er leden zijn die nog oude bladen hebben. Ik hoef nog niet te
weten welke bladen dat dan zijn, maar als ik nog bladen zoek zijn dat wellicht de mensen bij wie ik
dan de vraag kan uitzetten.
Dus heb je nog oude clubbladen uit vooral de periodes 1993 – 1996, 2000 – 2003 en 2007 – 2008
wil je dat dan even per mail laten weten op redactie@hardgaatie.nl? Mocht het nodig zijn, dan zal ik je
t.z.t. benaderen. Alvast bedankt.
Bauke Stelma
Jaargang 115
Januari 2016
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De redactie volgt met bewondering de prestaties in dit seizoen van ons jeugdlid Emma Kant. Reden
genoeg om eens te informeren bij haar hoe het gaat. Hieronder haar verslag.

Mijn route naar het NK junioren
Het is midden januari en ik heb me net als
vorig jaar rechtstreeks geplaatst voor het NK
junioren in Alkmaar, dat op 12, 13 en 14
februari gehouden zal worden op ijsbaan de
Meent in Alkmaar. Die plaatsing heb ik niet
cadeau gekregen, daar heb ik wel wat voor
moeten doen!
De route startte in mei 2015, een periode van 5
maanden waarin de basis werd gelegd door 4
à 5 keer per week te trainen. Fiets-, skeeler-,
atletiek-, bos- en krachttrainingen werden
iedere week schematisch afgewerkt. Zo nu en
dan gingen we met ons schaatsteam een lang
weekend op trainingskamp om te fietsen in
Limburg of te skeeleren in Doorn. Deze
voorbereidingen voor het winterseizoen vind ik
altijd erg leuk. Het is hard werken, maar het is
afwisselend en zonder druk om een prestatie
neer te zetten.
Eind september gingen de eerste ijsbanen al
weer open. We reden geregeld naar Dronten,
Utrecht en Hoorn, want de Jaap Edenbaan liet
nog op zich wachten. We wilden toch 3 keer
per week schaatsen met in het weekend een
wedstrijd. Gelukkig hadden we met de
herfstvakantie een trainingskamp gepland in
Erfurt, want de Jaap Edenbaan ging in deze
belangrijke periode na een korte opening weer
dicht en kon er niet getraind worden. Voor 1
december moesten alle schaatsjunioren C
(leeftijd 14 en 15 jaar) zorgen dat ze een
goede 500m en 1500m hadden gereden om
zich te plaatsen voor de Gewestelijke
Kampioenschappen in Hoorn op 12 december.
De snelste 40 rijders werden uitgenodigd. Ik
werd daar 2e! De eerste hobbel was genomen
en tijdens een trainingskamp in Inzell konden
we ons voorbereiden op de volgende
belangrijke stap, de regioselectiewedstrijd. Mijn
kamp in Inzell was zeer succesvol. In de eerste
trainingswedstrijden verpulverde ik al mijn PR
op de 1500m.
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Toen mijn schaatsteam weer naar huis ging
om de kerstdagen thuis te vieren, bleef ik met
mijn familie in Inzell en kon ik meedoen aan de
International
Christmas
races.
Deze
wedstrijden pakten goed voor mij uit. Ik
verbeterde ook mijn PR’s op de overige
afstanden, 500m en 1000m.

Terug in Nederland moest er weer getraind
worden op de Jaap Edenbaan, het ging me
steeds meer tegenstaan. Het leek altijd te
regenen als ik moest trainen en de ijscondities
lieten vaak te wensen over. Voor mij ook geen
gezellig HGI avondje in Hoorn, want ik moest
de regioselectiewedstrijd rijden in Haarlem op
9 januari. De beste 22 rijders van het
Gewestelijk Kampioenschap en nog 18 rijders
uit de zuidelijke gewesten hadden zich
hiervoor geplaatst. De omstandigheden waren
niet best en hoe later je rit was hoe slechter
het ijs. Door mijn PR’s startte ik in de laatste
ritten. Gelukkig waren de condities hetzelfde
voor mijn naaste concurrenten. In het
eindklassement werd ik 2e en plaatste ik me
rechtstreeks voor het NK junioren C in
Alkmaar. De plaatsen 6 tot en met 21 kunnen
zich eind januari nog plaatsen tijdens de
landelijke selectiewedstrijd in Deventer.
Gelukkig, een hobbel die ik niet meer hoef te
nemen…

www.hardgaatie.nl

Emma Kant

Nummer 2
Pagina 10 van 13

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

HGI Record wedstrijden Thialf op 9 februari 2016
Op dinsdag 9 februari 2016 van 11.15 tot
13.00 uur zullen de recordwedstrijden om de
"Äafje Houwer Trofee's" worden geschaatst
op de nieuw verbouwde kunstijsbaan Thialf in
Heerenveen.

Inschrijvingen zijn binnenkort mogelijk via de
site. Deelname geldt voor licentierijders,
abonnementhouders en zij die worden
uitgenodigd, onder wie de jeugdschaats(t)ers
van de oudste groepen.

Nieuwe Schaatskleding voor de Jeugd
Op veler verzoek is er een nieuwe voorraad
schaatskleding voor de jeugd ingekocht, merk
Lorini, in de nieuwe HGI kleuren blauw /geel,
bestaande uit (Windtec) jacks en (Salopet)
broeken, kindermaten 128, 140, 152, 164 en
176. Dankzij sponsoring door Hegron Cosmetics
in Purmerend en het bijdragen van de

opbrengsten van de Landelijke Grote Clubactie
en de plaatselijke Jumbo Clubactie, hebben we
kostprijzen met meer dan 20% kunnen drukken.
Een setje kost € 80,= en apart komt het jack op
€ 45,= en de broek op € 35,=
Interesse? Afspraak maken passen/kijken/ (niet)
kopen kan met Jelle Attema, tel. 020-4824187.

Inruil van jeugdschaatskleding
Voor leden die nog kinderschaatskleding van
HGI thuis hebben liggen en niet meer gebruiken,
het advies om dit kenbaar te maken dan kunnen

we mogelijk anderen helpen die gebruikte
kinderschaatskleding zoeken. Laat het weten
zowel aanbod/vraag. Belletje naar Jelle Attema.

Schaatskleding HGI (nog beperkt in

voorraad)

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
en kleine blauwe fleece mutsen

Fietskleding HGI

€
€
€
€
€

45,=
40,=
70,= / € 80,=
15,=
5,=

(zo lang de voorraad strekt)

Wielershirt (dames en heren)
korte mouw, korte rits
Wielerjack (aansluitend model)
Wielerjack Windtec
Bodywarmer Windtec
zonder mouwen
Wielerbroek (maat 1 t/m 4 en 7/8, 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 over deze kleding: Jelle Attema: 020-4824187
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Gary Hekman
Achteloos was ik aan het surfen op het internet
en ook even op Facebook aan het kijken. Het
was de dag nadat er om de KPN Marathon
Cup was gestreden in Utrecht, de tweede
wedstrijd van dit seizoen. Dik Sas had de
laatste rondjes gefilmd en op het internet
gezet. Het was bizar wat er te zien was.
Stroetinga en twee man uit zijn team vormden
een treintje als uit de boekjes en waarschijnlijk
ook volgens de aanwijzingen van Jillert.
Gary Hekman zwabberde daar wat achteraan.
Bij het uitkomen van de laatste bocht reed
Hekman midden op de baan en zette met alles
wat in hem zat een enorme sprint in. Hij wist
daarbij Stroetinga en de twee anderen te
kloppen door net op tijd zijn rechterbeen naar
voren te schuiven. Stroetinga deed wat anders:
hij stak zijn handen in de lucht. Wat zal Jillert
boos geweest zijn: "Niet met je handen
omhoog gaan wuiven, maar je voet naar voren
schuiven", of zo.
Natuurlijk zal dit in onvervalst Fries gebeurd
zijn en ik denk dat Arjan wel minimaal voor
"Oelewapper" is uitgemaakt. Dus het gezegde:
"juich niet voordat de beer geschoten is", is
ook van toepassing in het marathonschaatsen..
Over Jillert gesproken. Op een video van
iSkateTV liet hij zich weer van zijn beste kant
zien. Ten eerste liet hij blijken veel verstand
van helmen en te hebben en behoorlijk

medisch onderlegd te zijn. Zo wist hij te
melden dat een hoofd veel kan hebben maar
het slaapbeen is zoals hij zegt "breukgevoelig".
De huidige schaatshelm is te dik en te hard
met kans op een slaapbeen breuk. Hij kon het
onderbouwen met het feit dat zijn motorhelm
van binnen zachter is en ook verder naar
onderen doorloopt...
Na het zien van een foto van een gevallen
schaatser of wielrenner denkt hij een behoorlijk
inzicht te hebben in de geestelijke capaciteiten
van de gewonde.
Bijvoorbeeld het feit dat Erben Wennemars
lelijk op zijn hoofd is gevallen betekende dat
het hoofd van Erben, en ik citeer nu,
"disposable" is. Met andere woorden van geen
waarde. Er zou volgens Jillert niet veel inzitten.
Ook dat wist hij op zijn eigen manier te
onderbouwen. Mensen die hun handen voor
hun werk nodig hebben, zouden deze sparen
bij het vallen. En als je het hoofd niet nodig
hebt dan steek je dat uit...
In de voetballerij hebben ze Johan, in het
schaatswereldje hebben we Jillert. Het kan
geen toeval zijn dat alle twee de namen met
een J beginnen.
Haijo van der Werf

Over historie gesproken
Binnenkort zijn er weer wedstrijden in Thialf voor de Aafje Houwer Trofee. Deze wedstrijd werd
voor het eerst in 1991 gehouden. Sindsdien zijn er elk jaar twee winnaars geweest. Het overzicht:
1991 - Bauke Stelma
1992 - Fabian van Altena
1993 - Fabian van Altena
1994 - Marjan Mager
1995 - Rene Koning
1996 - Ivo Hilderink
1997 - Imme Kampen
1998 - Wendy Faydherbe
1999 - Andries de Weerd
2000 - Astrid Kraay
2001 - Saskia Wolzak
2002 - Esther Bekebrede
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Marjolein Wolthuis
Ivo Hilderink
Ivo Hilderink
Bart van den Brink
Liesbeth Hekman
Teun Kuijken
Bram Kuijken
Vincent Rijpkema
Anouk Steinvoorte
Esther Bekebrede
Alexandra Trompen
Alex Kuiper

2003 - Jos Goedhart
2004 - Olaf Divendal
2005 - Marco Roos
2006 - Martijn Goedhart
2007 - Olaf Divendal
2008 - Marja Roos
2009 - Anky Faber
2010 - Lisa Roos
2011 - Rosa Vermeulen
2012 - Frans Faber
2013 - Frans Faber
2014 - Werner Rem
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Olaf Divendal
Milou de Bueger
Dan Kea
Tim Roos
Tim Wals
Levi Tindal
Tim van der Kuijl
Mila van der Werf
Douwe Daatselaar
Kai Feberwee
Kai Feberwee
Anouk Wals
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Wist u dat…..
…..

de mailadressen van de redactie van het clubblad en die van de website niet hetzelfde zijn?

…..

als je iets op de website wilt laten plaatsen het mailadres website@hardgaatie.nl is?

…..

als je iets voor het clubblad hebt het mailadres redactie@hardgaatie.nl is?

…..

zowel de clubbladredactie als de websiteredactie graag aanmeldingen krijgt voor plaatsing?

…..

Emma Kant zich geplaatst heeft voor het NK Pure Sprint Junioren in Den Haag op 30 januari,
nadat zij 3e werd tijdens de kwalificatie in Hoorn?

…..

Emma op de 1500m nog een Russin en een Canadese voor zich heeft, maar inmiddels derde
op de Wereldranglijst C-junioren staat?

…..

Tom Kant derde werd op de 500m bij de Gruno Bokaal in Groningen en zijn debuut maakt bij
het KPN NK Allround in Heerenveen?

…..

op 22, 23 en 24 januari de KPN Nederlands Kampioenschappen Allround & Sprint zullen plaats
vonden in het Thialf Stadion in Heerenveen....voor kaarten...zie KNSB site....

…..

op 11, 12 en 13 maart de ISU World Cup Finales, eveneens zullen plaats vinden in het Thialf
Stadion in Heerenveen.... voor kaarten...zie KNSB site....

…..

het Clubkampioenschap van Hard Gaat Ie zal worden gehouden op zondagmorgen 13 maart van
07.00 tot 09.00 uur op de Jaap Edenbaan, samen met IJsclub Centrum Oostzaan?

…..

de Jaap Edenbaan een week later dicht gaat in verband met de sluiting in de tweede week van
oktober, en nu open blijft t/m 27 maart?

…..

de einddatum van het georganiseerde Jeugdschaatsen zal zijn zaterdag op 12 maart, met
diploma-uitreiking in de middag vanaf 15.30 bij Vrij & Blij?

…..

Annette Gerritsen er bijna in is geslaagd terug te komen op door haar gewenst niveau. Zij nu is
opgenomen in het team van AfterPay en tijdens de Nederlandse Afstands Kampioenschappen
een 8e plaats behaalde op de 500m . Dit echter nog niet voldoende is voor plaatsing deelname
aan World Cups+ EK en WK Sprint..... Wij haar succes toewensen bij het alsnog behalen van
haar doelstellingen....

…..

het de “Lichtploeg" onlangs gelukt is om de baanverlichting geheel van "Ledverlichting" te
voorzien, wat na een test op zaterdag 16 januari een prima verlichte baan als resultaat
opleverde?

…..

de Lichtploeg bestond uit onder meer Jan Paul Drost, Aad (van BAM ) en Frank Peter Wals?

…..

het clubhuis van Hard Gaat Ie bij bezetting op de natuurijsbaan bereikbaar is onder
telefoonnummer 020-4821834… maar nog even gewacht moet worden op sterk ijs?

…..

in het weekend van 10 t/m 12 juni het HGI Jeugdweekend weer zal worden georganiseerd voor
kinderen vanaf 9 jaar tot 15 jaar, en voor info gemaild kan worden naar J.Tabak21@upcmail.nl?
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