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

Van de redactie

Op het moment dat dit blad gemaakt wordt
doet de temperatuur denken (en voelen) aan
winterse toestanden. Toch is het niet de
bedoeling dat we de seizoenen gaan
omdraaien. Of is het leuk om in de
zomervakantie te gaan schaatsen en in de
winter een duik in de Noordzee te nemen?
Eest dit clubblad maar eens doornemen. Het is
weer een variatie aan onderwerpen en
ervaringen van de afgelopen maanden, en een
vooruitblik op de komende zomeractiviteiten.
De redactie hoopt dat het een welkome
afleiding is bij (op dit moment) de open haard.
Oh ja, nog wel al even aandacht voor de wens
om twee nieuwe clubbladbezorgers te
verwelkomen. Is dat iets voor jou? Het is een
taakje van niks eigenlijk Zie het openingsartikel
in dit blad.
Veel leesplezier.

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.

NL63RABO0334410010

 020-4824487
rkesselaar@hetnet.nl

Opzeggingen schriftelijk of via de mail !
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 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 Kantinebeheer:
Ans de Bueger
 020-4826078
@:
ansdebueger@gmail.com
Commissie Kleding
Jelle Attema
@:

Trainers

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

 020-4824187
jsattema@hotmail.com
 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
@:

Commissie Kunstijs
Andries de Weerd

 020-4821834

Commissie Evenementen
Jeroen Samwel
 020-6327163
@:
jeroensjoerdsamwel@gmail.com

Dagelijks bestuur
Voorzitter en PR:

Clubgebouw:

Oplage 900 exemplaren
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
Bertus de Vries
 020-6314123

Ereleden

Dick Moes
Geert Houwer
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Bezorging clubblad in gevaar?
Bij de redactie kwam een oproep binnen voor
twee clubbladbezorgers, namelijk één voor:
Den Ilp, Purmerland en het Noordeinde in
Landsmeer,
en één in de omgeving van:
De Gouwe / Zultestraat in Landsmeer
In het verleden zat aan zo’n wijk vast dat je er
ook contributie moest ophalen, maar dat
laatste is al enkele jaren automatisch geregeld.

Dus het gaat alleen maar om de bezorging van
de clubbladen. Dat zijn er per wijk niet zo veel,
en het hoeft maar drie keer per jaar!!
Wie voelt zich aangesproken om dat voor onze
club te doen? We zouden er erg blij mee zijn.
Aanmelden kan bij Bertus de Vries, tel. 0206314123, hij kijkt er al naar uit!

Jeugdschaatsen (opgetekend door Jelle Attema)
Diploma’s Start & Rem – en Slalomproef

Op zaterdag 13 februari 2016, vanaf 09.00 uur,
werden voor de jeugd van Hard Gaat Ie weer
de examenproeven voor het diploma tijdrijden
op de Start & Rem- en de Slalom over 90
meter, waarbij de tijden worden geklokt. Hoe
beter de tijden, hoe hoger het diploma. Het
was droog/zonnig en fris weer, met `glad` ijs. Op
elk van de 10 uitgezette baantjes stonden twee
starters/klokkers en een schrijver. Alles verliep
volgens een strak tijdschema. Er deden 86
HGI-jeugdschaatsleden mee, verdeeld over
acht groepen met de begeleid(st)ers. Eerdere
en sneller gereden tijden tellen ook mee. De

HGI juryleden Imme Kampen, Jan Tabak en
Frans Nico van den Bout registreerden de tijden,
samen met de drie juryleden van IJsclub
Centrum Oostzaan. De meeste kinderen reden
snellere tijden dan ze al hadden staan. Deze zijn
terug te vinden op het totaaloverzicht van de
door alle kinderen behaalde diploma's van het
afgelopen seizoen 2015-2016. Allen weer
bedankt voor de (jury) inzet. Mirjam van Dijk is
nog steeds niet geheel fit en wij wensen haar
vanuit de jeugdbegeleiding van harte een gehele
beterschap toe.

Schaatsen – Lopen – Schaatsen
Op zaterdag 27 februari werd tijdens het
jeugdschaatsuur van 09.30 tot 10.30 uur, voor
de zesde keer op de Jaap Edenbaan het
evenement Schaatsen – Lopen – Schaatsen
georganiseerd. Dit valt in de krokusvakantie.
Er zijn dan minder kinderen waardoor het
aantal deelnemers beheersbaar blijft. IJsclub
Hard Gaat Ie deed hieraan mee met 38
jeugdschaatsleden. Het aantal te schaatsen en
te lopen rondjes is gebaseerd op welk
schaatsdiploma men wil behalen. Zo moet de
beginner die voor de Schaatsproef gaat twee
ronden (800m) schaatsen, één ronde (400m)
lopen en weer twee ronden schaatsen. De
ervaren jeugdschaatser die toch het hoogste
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diploma F wil behalen, zal dan elf ronden
schaatsen, vijf ronden lopen en weer elf
ronden moeten schaatsen. Zo zijn er zeven
verschillende variaties. Hiervan kan natuurlijk
worden afgeweken; er is geen tijdschema voor
deze "prestatietocht", maar het moet wel
binnen het reguliere jeugdschaatsuur. Alle
deelnemers gingen er weer voor. Dat moesten
ze ook wel, want het was koud-, maar wel
droog weer. Leuk om te zien hoe iedereen zijn
best deed om zoveel mogelijk schaats- en
looprondjes te doen, die aangetekend weden
op rondenkaartjes. Na afloop kreeg iedere
jeugdschaatser een welverdiend vaantje.
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100 meterwedstrijdjes voor de D-, E- en F-pupillen
In het kader van de mogelijke overgang van de
oudste jeugdleden naar het licentie- / wedstrijdschaatsen en... om alvast een beetje te wennen
aan het start- en wedstrijdgevoel, werd door de
Jeugdcommissie van de Jaap Edenbaan op
woensdagmiddag 9 maart een 2 x 100m
wedstrijd georganiseerd. De deelnemers voor
HGI waren Eva Schoon, Naomi Wiggelinkhuijsen, Nynke de Jager, Milya Bierdrager, Mara
Bonenkamp, Elke Asjes, Iris Verbeek, Gijs
Nolen, Lotan Bierdrager, Marcel Balk, Jip Syrier,
Biko Hogenes en Tom Meijer. Het totaal aantal
deelnemers bedroeg 128, van wie 68 meisjes en
60 jongens. De twee gereden tijden werden
opgeteld en de gemiddelde tijd daarvan diende
als klassering. Een tweede wedstrijd zou dan
volgen voor de 26 best geklasseerde meisjes en
jongens op woensdag 23 maart.
De gemiddelde tijden van de 2x 100m wedstrijd
waren: (1e) Tom Meijer 14.39, (9e) Marcel Balk
15.13, (39e) Biko Hogenes 15.89, (41e) Elke
Asjes 15.97, (54e) Lotan Bierdrager 16.45, (55e)
Iris Verbeek 16.45, (57e) Gijs Nolen 16.51, (63e)
Mara Bonenkamp 16.83, (83e) Jip Syrier 17.26,
(102e) Naomi Wiggelinkhuijsen 18.70, (105e)
Nynke de Jager 19.03, (108e) Eva Schoon

19.19, en (115e)
Milya Bierdrager 19.70.
Vervolgens werden voor de tweede wedstrijd,
over 100 en 300m, uitgenodigd: Tom, Marcel,
Biko, Elke, Lotan, Iris, Gijs en Mara (die helaas
verhinderd was). De gereden tijden van de 100
en 300m (daarachter de gemiddelde tijd):
Meisjes:
23e Elke Asjes 15.57 en 46.32 (=30.94),
26e Iris Verbeek 16.81 en 45.52 (=31.16).
Jongens:
1e Tom Meijer 13.65 en 37.32 (= 25.84),
4e Marcel Balk 14.54 en 41.23 (=27.88),
22e Lotan Bierdrager 16.22 en 46.56 (= 31.89),
24e Biko Hogenes 15.65 en 48.76 (= 32.20) en
26e Gijs Nolen 16.08 en 52.94 (val) (=34.51).
Een mooie eerste plaats voor Tom en een
vierde plaats voor Marcel: gefeliciteerd!! Maar
ook de anderen hebben het prima gedaan,
ondanks de val van Gijs. Begeleiders Wolbert en
Martin bedankt. In café JAAP vond de
prijsuitreiking plaats. De eerste drie per
categorie kregen van de voorzitter van de
Jeugdcommissie Jan Poster een fraaie
standaard uitgereikt, en voor alle deelnemers
was er een herinneringsvaantje.

Rondjes rijden achter de Jagermeesters

Zaterdag 12 maart werd het Jeugdschaatsen
afgesloten met de zogenaamde Langebaanproef, de 400m rondjes achter de begeleiders,
oftewel de "Jagermeesters". Het aantal te rijden
rondjes verschilt, maar tellen wel mee voor het
diploma dat men wil behalen. Voor het diploma
P is dat drie ronden, voor SP vier ronden, voor A
zes ronden, voor B acht ronden, voor C dertien
ronden, voor D achttien ronden, voor E twintig
ronden en voor F is dat 22 ronden.
Bij droog en zonnig weer konden vele ouders
getuige zijn van de geleverde prestaties van de
kinderen, en hun aanmoedigingen hielpen daar
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zeker aan mee. Eerst werden de ronden
verreden door de jongste deelnemers, voor het
behalen van de diploma’s P, SP en A. Daarna
alle andere deelnemers op de baan voor het
behalen van de diploma's B t/m F.
De begeleiders schaatsen dan hand in hand
over de gehele breedte van de baan aan kop als
"Jagermeesters" om het tempo in de hand te
houden. Hierachter moeten de jeugdschaatsers
hun ronden afleggen, ze mogen er niet voorbij.
Dat mag wel in de laatste ronde voor de kanjers
die voor hun F-diploma gaan. Het was weer een
feestelijk gebeuren.
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Diploma-uitreiking
Door de goede ervaringen van de twee
voorgaande jaren om op de dag van de
examens, als alles nog vers in het geheugen
staat, de diploma's uit te reiken, werd dit op 12
maart gedaan van half vier tot vijf uur in het
Geertruidahuis van Jeugdvereniging Vrij & Blij in
Landsmeer. Hierbij waren ook de (groot) ouders
welkom. Dit resulteerde in een grote opkomst en
gaf een gezellige en volle grote zaal te zien. Alle
kinderen kregen een drankje en een hapje. Het
uitreiken van de diploma's ging groepsgewijs
waarbij het podium gebruikt werd. Iedere groep

werd afzonderlijk door de begeleid(st)er(s) op
het podium geroepen. Vervolgens werd dan
individueel en met een passend woordje het
behaalde diploma uitgereikt, met een sleutelhanger met een schaatsje, aangeboden door het
Gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB.
Om vijf uur was het feestje afgelopen. De twintig
begeleiders werden nog verrast door de
vrijwillige bijdrage van de ouders, niet verplicht
maar genoeg om tijdens de seizoenevaluatie,
gekoppeld aan een etentje, wat langer na te
kunnen zitten, met dank daarvoor.

Laatste keer schaatsen
Omdat de Jaap Edenbaan in oktober door
storing een week dicht was, kon er nog eenmaal
worden geschaatst op de buitenbaan tijdens het
Jeugduur op 26 maart. Hierbij waren ook de
ouders welkom. Omdat de koude nachten lang
doorgingen bleef het ijs ook goed. Hiervan is

dan ook gretig gebruik gemaakt. Het jeugduur
was met vele ouders goed bezet, prachtig weer
en een gezellige stemming. Voor sommige
ouders ook een beetje pijnlijk, omdat de
kinderen hen inmiddels voorbij schaatsten....

Afsluiting
Hiermee is dan ook het reguliere Jeugdschaatsseizoen afgesloten, dus ook geen traditioneel
‘pannenkoek eten’.

Mogelijk komt die pannenkoek terug in
september,. Gedacht wordt aan het organiseren
van een Hard Gaat Ie Familiedag....

Bedankt
Beste ouders/verzorgers,
Graag willen we de ouders en verzorgers
bedanken voor – en informeren over jullie
bijdrage aan het cadeautje voor de
jeugdtrainers van HGI.
Ook dit jaar hebben we heel veel leuke
reacties ontvangen en er is weer een mooi
bedrag bijeengebracht. Het bedrag is 280 euro
geworden en heb ik inmiddels aan de jeugd
commissie overgemaakt.
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Zoals jullie bij de diploma-uitreiking van
zaterdag 12 maart jl. hebben gehoord, hebben
de jeugdtrainers vorig jaar het geld uitgegeven
aan een gezellige avond. Ze zijn met zijn allen
gaan curlen onder het genot van een drankje.
Ook dit jaar gaan ze iets leuks doen.
Nogmaals heel hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Marja Keus en Pim Harms
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Behaalde Jeugdschaatsdiploma’s seizoen 2015 – 2016
GROEP 1 (Jelle / Elles / Thijs / Dennis)
Start&Rem

Diploma

39,81
34,72
41,81
34.35
31,94
54.44
53,34
46,25
46,13
30,60
46,59
37,69
36,56
29,10
31,66

39,25
40,47
46,03
35.35
36,41
53.01
55,18
55,16
geen
37,00
52,03
42.47
34.47
33,47
33,85

SP
A
SP
A
A
P
P
P
P
A
P
SP
A
B
B

GROEP 2 (Sybille / Pien)

SUUS HOPMAN
TJEERD ASJES
MAARTJE DE HAAN
ELISABETH KRUITHOF
LEONORE KRUITHOF
NANNA NAMBIAR
EVA SCHOOS
NAOMI WIGGELINKHUIJSEN
DAANTJE VORSTMAN
JUNA TEN BOSCH

Start&Rem

30,28
28,00
34,16
35,40
29,94
30,82
25,25
26,35
36,18
37,85

Slalom
35,22
32,94
37,18
36,41
34,72
32,35
30,35
29,03
37,06
40,75

Diploma

B
C
A
A
B
B
C
C
A
A

GROEP 3 (Martijn)

Start&Rem

Slalom

Diploma

MADELIEF MUILEBOOM
MANOU MUILEBOOM
ZWAAN HEMELAAR
MADELIEF HEMELAAR
THEUN ASJES
KIM BALK
DIEUWER ELRICH
MADS ELRICH
NOA NAMBIAR
FEMME PITSTRA
LIEKE VISSER
MEES WEGMAN

27,15
27,28
30,63
35,59
26,34
27,75
24,12
25,69
26,87
23,03
28,31
27,66

29,03
28,35
34,06
36,41
29,32
33,59
27,17
28,84
31,44
27,06
30,94
28,35

C
C
B
A
C
B
C
C
B
C
B
C

GROEP 4 (Martin / Annelies / Evelien)
Start&Rem
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Slalom

SYLKE NOLEN
ROOS POLDERVAART
RUBEN DE RIDDER
PIEN VISSER
AMARA WIGGELINKHUIJSEN
INDY BOUWMEESTER
SANNE GUTH
CHRIS BOUWMEESTER
NIENKE DE HAAN
EVA DE JAGER
DINA VOLDERS
YLVA VAN GEENE
ANNA RUIGROK
TIM VERBEEK
TRISTAN DE VRIES

Slalom

Diploma

BENTE VAN DEN BERGH
MILYA BIERDRAGER
JINTE IMMIG
LOLA IMMIG
INEZ INEZA
SANNE GORIYA
KOEN RUIGROK
MARUSHA DE RIJKE
LARA SCHIPHORST

30,72
27,28
25,44
36,94
24,90
25,85
29,19
25,75
26,69

33,68
31,50
27,47
40,53
28,25
29,63
30,39
27,56
30,37

B*
B*
C
B*
C
C
B*
C
C

GROEP 5 (Neander / Dewi)

Start&Rem

Slalom

Diploma

TWAN BALK
LUNA VAN GEENE
TAMY GOEDE
ELINE HOGERVORST
KIM HOPMAN
NYNKE DE JAGER
NOA KARMELK
SIJMEN KARMELK
IVAN MONNICH

22,59
24,28
24,80
22,16
22,90
22,56
22,50
31,06
21,97

25,38
26,41
27,35
22,32
25,44
23,35
26,13
30,68
24,66

D
C*
C*
D
D
D
D
C*
D
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GROEP 6 (Roeland / Zoe)

Start&Rem

Slalom

Diploma

LISA BRANDT
NOA IMMING
KIKI IMMING
STIJN MEIJS
WIES MAGIS
ALWIN MEEDER
MITCH MEIJER
GIJS NOLEN
NADIA SCHERMEL
ELISE SEEGERS
IRIS VERBEEK
MEGAN VREEKEN

22,19
24,56
24,32
24,28
21,91
23,22
22,00
22,50
24,03
21,59
22,16
22,16

23,97
26,75
26,53
28,22
23,35
23,94
25,28
23,94
25,90
23,00
25,91
24,68

D
C*
C*
C*
D
D
D
D
C*
D
D
D

GROEP 7 (Wolbert / Simon)

Start&Rem

Slalom

Diploma

ELKE ASJES
MARCEL BALK
LOTAN BIERDRAGER
MARA BONENKAMP
STORM MEIJER
WOUTER RUIGROK
CARLO STANEKE
JIP SYRIER
JOCHEM WILDSCHUT
ZORA MEIJER

20,81
19,06
20,72
20,90
22,81
25,06
22,90
22,13
23,41
20,68

22,28
21,85
22,18
22,25
25,75
25,50
25,22
24,99
23,00
23,00

D
E
E
E
D
C*
D
D
D*
E

NIELS BRANDT
MEEUWIS VAN DEN BERGH
KATIE FIELDS
BIKO HOGENES
LOU MAGIS
NOORTJE HARTMAN
MAAIKE HIEMSTRA
FLEUR MEIJER
TOM MEIJER
JUUL DE VRIES
PITOU VORSTMAM

20,87
21,25
21,94
19,94
geen
19,96
19,72
20,44
19,47
21,10
20,32

21,03
22,87
24,25
22,82
20,66
21,13
22,18
20,87
20,41
22,91
22.73

GROEP 8 (Esther / Rosa / Kamiel)
Start&Rem
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Slalom

Diploma

E
D*
D*
E
D*
E
E
E
E*
E
E
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UITNODIGING

HARD GAAT IE
JEUGDWEEKEND
2016

Voor de 17e keer organiseert Hard Gaat Ie een gezellig en sportief
jeugdweekend.

VOOR WIE

Alle kinderen vanaf (bijna) 9 jaar t/m 15 jaar die schaatsles hebben bij Hard
Gaat Ie worden uitgenodigd om mee te gaan.

WANNEER

Dit jaar is het jeugdweekend op 10, 11 en 12 juni.

WAAR

We gaan naar Huizen/Blaricum en verblijven in “’t theater”.
Dit staat in de bossen op recreatiepark De Woensberg, en bestaat
uit één hoofdgebouw met daar omheen 5 blokhutten.
De kinderen slapen in 5 blokhutten met stapelbedden die rond het
hoofdgebouw staan. Gezamenlijk doen we veel activiteiten zoals: levend
stratego, 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.
De kosten bedragen ook dit jaar € 45,-.
I.v.m. de aanbetaling zijn wij genoodzaakt 100% in rekening te
brengen bij annulering binnen 4 weken voor vertrek.

GEEF JE SNEL PER E-MAIL OP BIJ: j.tabak21@upcmail.nl
Graag de volgende gegevens vermelden:
- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
Jaargang 115
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NK Scholen Ploegenachtervolging
Op
Scholengemeenschap
Damstede
in
Amsterdam-Noord zitten vier leerlingen (Pupillen
en Junioren C), Emma Kant, Emma Fransen en
Leila Meijer van Hard Gaat Ie en Quinty van
Wijngaarden van Hardrijders Club Amsterdam, die
dezelfde passie hebben en heel goed kunnen
schaatsen, en elkaar ook kennen van de Jaap
Edenbaan en van wedstrijden daar en in de regio.
Deze dames hebben via de school een team
gevormd en vervolgens ingeschreven voor
deelname aan het Nederlands Kampioenschap
Scholen Ploegenachtervolging over vier ronden.

Vervolgens werden in maart de Finalewedstrijden
in Den Haag gereden. Ook winnen, tot en met de
finale. Deze werd echter nipt verloren. Hulde aan
dit team, een dikke tweede plaats en
zilver bij het Nederlands Kampioenschap
Scholen Ploegenachtervolging 2015/2016.

Daarvoor moesten eerst in februari selectiewedstrijden worden gereden in Hoorn. Er werd
daar twee keer gewonnen van andere scholenteams. Alleen het eerst geëindigde team mocht de
Finale rijden, later in Den Haag. Dit lukte, zij
wonnen met een seconde verschil van de
scholengemeenschap Hoorn.

Clubkampioenschappen
IJsclub Hard Gaat Ie en IJsclub Centrum
Oostzaan, verreden op zondag 13 maart 2016
van 07.00 tot 09.15 uur gezamenlijk het
clubkampioenschap. Bij droog weer, matige wind,
zachte ijsvloer, maar voor bijna iedereen gelijke
omstandigheden, sneuvelden er toch Persoonlijke
Records. De sfeer was goed en de wedstrijd
verliep prima. Het aantal HGI-deelnemers bedroeg
45,
inclusief
15
deelnemers
van
het
Jeugdschaatsen (diploma's D/E/F).
De jury bestond uit Gon Blackborn (speaker),
Anneke van der Lans (scheidsrechter), Niels de
Jong (Elektronische Tijd); Jan Soet (starter); Jelle
Attema en Cees Koomen (hulpstarters) en
klokkers: Ypie Boschma, Marianne Soet, Maartje
en Jelle Kampen (chef tijd), Corinne Jong, en Koos
en Els van Hemert.
Zij kregen als dank een pakket cosmetica artikelen
aangeboden door en van sponsor
Cosmetics te Purmerend.
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Bij de Dames werd voor de vierde keer Imme
Kampen. Algemeen Clubkampioene en bij de
Heren werd dat Tim Wals.

Beiden van harte gefeliciteerd, jullie namen komen
op de wisselbekers, een pakket cosmeticaartikelen van
Cosmetics en een bos
bloemen bij deze verdiend en op zijn plaats!
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Uitslagen clubkampioenschappen

Jaargang 115
Mei 2016

www.hardgaatie.nl

Nummer 3
Pagina 9 van 21

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

Vervolg uitslagen clubkampioenschappen

De prijzen werden uitgereikt op zaterdag 26 maart door Andries de Weerd, voorzitter van Hard Gaat
Ie, tijdens het `Smeltfeest` in het Clubhuis van Hard Gaat Ie, als afsluiting van het winterseizoen
2015-2016.
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Hard Gaat Ie 8e in einduitslag Marathoncompetitie 2015/2016
Het marathonseizoen zit er ook weer op. De 26 rijders van Hard Gaat Ie die daaraan meededen en die
punten hebben verzameld over 9 wedstrijden zijn:
Dames:
DNS:
D60:
Jun.C2

Sybille Mulder, 3e met 186.1 punten, één keer winnares
Anky Faber, 9e met 169 punten
Emma Kant, 40e met 14 punten

Heren:
Masters 1:

John van Dijk 11e met 114.1 punten, één keer winnaar

Masters 2:

Werner Rem 13e met 108 punten; René van der Wateren 46e met 21 punten en
Marco Roos 52e met 6 punten

Masters 3:

Peter Luiten 11e met 128 punten, René Koning 48e met 17 punten, Ron Fontijn 57e
met 5 punten en 61e Joost Helderop met 3 punten

Masters 4:

Frans Faber 42e met 13 punten en Jos Goedhart helaas zonder punten

C2:

Robert Vorstman 26e met 52 punten, Martijn Goedhart 42e met 7 punten

C3:
9 punten

Simon Rem 5e met 81.1 punten, één keer winnaar, Jochem van den Broek 12e met

Sybille en John persoonlijk gefeliciteerd met een behaalde eerste plaats en de andere resultaten, Alle
HGI’ers weer bedankt voor de deelname en het promoten van de Club!

Prestaties en resultaten HGI wedstrijdrijd(st)ers seizoen 2015-2016
Tijdens het Smeltfeest werd een aantal leden in het zonnetje gezet, maar dat waren hoofdzakelijk de
eerst drie van een categorie. Van Jelle Attema werd het volgende overzicht ontvangen van ook andere
prestaties van ook andere rijd(st)ers bij Hard Gaat Ie in hun categorie. Hier het overzicht:
Leila MEIJER (Dames Junioren C1)
- geselecteerde bij de Junioren C-groep Baancommissie Amsterdam;
- reed goed tijdens de Aafje Houwer Trofee in Heerenveen, 2e plaats PR verbeter tijden;
- 2e (zilver) op het Nederlands Kampioenschap Scholen Ploegenachtervolging, samen met Emma Kant,
Emma Fransen en Quinty van Wijngaarden;
- 3e bij het Kampioenschap van Amsterdam.
Emma FRANSEN (Dames Pupillen B)
- rijdt in de trainingsgroep van Hard Gaat Ie en wordt uitgenodigd voor regiowedstrijden;
- 1e bij de Portengen Pupillen Competitie op de Jaap Edenbaan over 6 wedstrijden;
- 2e plaats(zilver) Nederlands Kampioenschap Scholen Ploegenachtervolging samen met Emma Kant;
Emma Fransen en Quinty van Wijngaarden;
- 1e bij het Clubkampioenschap Hard Gaat Ie, tijden 500m in 54.15 en de 1000m in 1.49.99;
- 4e bij het Kampioenschap van Amsterdam;
Jaargang 115
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Emma KANT (Dames Junioren C2)
- geselecteerde bij de trainingsgroep GOBAD;
- 2e (zilver) op het Nederlands Kampioenschap Scholen Ploegenachtervolging, samen met Leila Meijer,
Emma Fransen en Quinty van Wijngaarden;
- 2e in de eindklassering Nederlands Kampioenschap Allround te Alkmaar op 14 februari 2016, tijden
500m in 42.35 (3e), en 1500m (1e) in 2.13.05;
- Nederlands Kampioene Dames Junioren C bij de Mass Start te Alkmaar;
- 1e bij het Kampioenschap van Amsterdam, zij won zowel de 500m als de 1500m;
- Zij was vorig jaar Algemeen Clubkampioen, was dit jaar verhinderd om deel te nemen.
Quinty VAN WIJNGAARDEN (Dames Junioren C1)
- geselecteerde bij de Junioren C-groep Baancommissie Amsterdam;
- 2e (zilver) op het Nederlands Kampioenschap Scholen Ploegenachtervolging, samen met Emma Kant,
Emma Fransen en Leila Meijer;
- rijdt voor HCA, overige resultaten niet bekend.
Laura STROO (Dames Pupillen A)
- rijdt in de trainingsgroep van Hard Gaat Ie en wedstrijden Jaap Edenbaan;
- 3e bij de Portengen Pupillen Competitie op de Jaap Edenbaan over 6 wedstrijden;
- 1e bij het Clubkampioenschap Hard Gaat Ie, tijden 500m in 53.89 en de 700m in 1.17.33;
- 11e in de eindrangschikking van de Jeugd Marathoncompetitie Jaap Edenbaan over 8 wedstrijden;
- 6e bij het Kampioenschap van Amsterdam.
Tom MEIJER (Jongens Pupillen D)
- rijdt in de oudste groep Jeugdschaatsen en in de trainingsgroep van Hard Gaat Ie en doet mee aan
meerdere jeugdwedstrijden op de Jaap Edenbaan;
- 4e bij de Portengen Pupillen Competitie Jongens Pupillen F/E/D/C op de Jaap Edenbaan over 6
wedstrijden;
- 1e plaats bij het Clubkampioenschap Hard Gaat Ie Jongens Pupillen F/E/D/C, tijden 100m in 14.21 en
300m in 36.51;
- 1e (en overall winnaar) bij de jongens Jeugdwedstrijden over 100 en 300m op de Jaap Edenbaan,
tijden 100m in 13.65en de 300m in 37.32;
- 3e bij het Kampioenschap van Amsterdam.
Tim WALS (Heren Junioren B1)
- geselecteerde bij de Selectie Jaap Eden (IJsfaciliteiten) Baancommissie Amsterdam;
- reed goed tijdens de Aafje Houwer Trofee in Heerenveen;
- PR tijd 1500 m is 2.09.72;
- kampte met blessures dit afgelopen seizoen, was bij de Clubkampioenschappen op zijn best;
- Algemeen Clubkampioen Heren bij HGI, met de tijden: 500m in 42.76; 1500m in 2.14.2.
Tom KANT (Heren Junioren A2)
- geselecteerde bij Gewest Friesland, woont in Heerenveen;
- tijdens Kerst sprinttoernooi 3x Persoonlijke records: 500m in 10.3; 300m in 24.1 en 500m in 37.1;
- Nederlands Kampioen Junioren ploegenachtervolging in Alkmaar;
- 4e in de eindklassering Nederlands Kampioenschap Allround in Alkmaar, tijden 500m in 37.64 (2e);
1500m in 1.54.62 (6e); 1000m in 1.16.23 (3e) en 5000m in 7.24.33 (8e);
- bij het clubkampioenschap alleen de 500m in 38.7 (verleden jaar Clubkampioen).
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Imme KAMPEN (Dames Senioren B)
- rijdster in de Loon Master Groep Amsterdam;
- na een jaar afwezigheid door de geboorte van dochter Fieke, weer bijna op haar Langebaanniveau;
- reed goed tijdens de Aafje Houwer Trofee in Heerenveen, tijden
- 4e bij de Wereld Kampioenschappen Masters Allround Games in Leeuwarden, de 500m in 45.94,
1500m in 2.18.40 en de 3000m in 4.49.97;
- Algemeen Clubkampioen Dames bij HGI, met de tijden: 500m in 47.71 en 1500m in 2.26.38.
Evelien MAGER (Dames 45 Masters)
- reed goed tijdens de Aafje Houwer Trofee in Heerenveen;
- 5e bij de Wereld Kampioenschappen Masters Allround Games in Leeuwarden Dames Masters, de
500m in 47.65, de 1500m in 2.22.45, de 1000m in 1.34.62 en de 3000m in 5.08.90 met 3x Persoonlijke
Records;
- 2e bij het Kampioenschap van Amsterdam;
- 1e Dame Masters HGI Clubkampioenschap, tijden 500m in 49.51 en 1500m in 2.29.95.
Henriëtte GOEDE (Dames 50 Masters)
- rijdster in de Loon Master Groep Amsterdam;
- reed goed tijdens de Aafje Houwer Trofee in Heerenveen;
- deelneemster bij de Wereld Kampioenschappen Masters Allround in Leeuwaren Dames Masters, de
500m in 44.54, de 1500m in 2.23.81, en moest de tweede dag ziek afhaken.
John VAN DIJK (Heren Master 1)
- volgt de Baantraining van Kees Lissenberg;
- rijdt de Baancompetities Marathon en het 5 Banentoernooi Noord-Holland/Utrecht;
- één eerste bij de Baanmarathoncompetitie over 8 wedstrijden, in het algemeen (eind)klassement elfde;
- goede resultaten bij het 5 Banen toernooi Amsterdam/Alkmaar/Hoorn/Haarlem en Utrecht met als
eindresultaat een klassering....
- deelnemer aan het Kampioenschap van Amsterdams Marathon over 75 ronden, zat in de kopgroep
van zes die voor de prijzen gingen afsprinten, een mooie ereplaats verdiend, echter...de transponder
van John gaf aan dat hij maar 30 ronden had gereden....in plaats van de 75 die hij toch echt alle had
afgelegd. John werd teruggeplaatst naar de voorlaatste plaats...dus de PECHPRIJS voor John....
Sybille MULDER (Dames Neo Senioren)
- één eerste plaats bij de Baan Marathoncompetitie over 9 wedstrijden, werd in het Algemeen
klassement bij de Dames derde;
- 2e Neo's /Dames bij het HGI Clubkampioenschap, 500m in 49.63 en 1500m in 2.35.58.
Marja ROOS (Dames Masters 50)
- rijdster bij de Loon Master Groep Amsterdam;
- 4e tijdens deelname aan de Wereld Kampioenschappen Dames Sprint in Baselga di Pine, over 2x 500
en 2x 1000m;
Marco ROOS ( Heren Masters 50)
- rijder in de Loon Master Groep Amsterdam;
- 7e plaats tijdens deelname aan de Wereld Kampioenschappen Heren Sprint in Baselga di Pine, over
2x 500 en 2x 1000m;
- 21e bij de Wereld Kampioenschappen Masters Allround Games in Leeuwarden, de 500m in 44.5, de
1500m in 2.13.71, de 3000m in 4.48.60 en de 5000m in 8.17.24;
- actief in de marathon baancompetitie bij de Masters M2.
Jaargang 115
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Gijs ROOS (Heren Senioren)
- opgenomen in de LOON Selectiegroep Hoorn;
- rijdt diverse wedstrijden op de baan Hoorn en in de Regio;
- deed mee aan de Aafje Houwer Trofee in Heerenveen.
Lisa ROOS (Dames Senioren)
- rijdster in de Loon Master Groep Amsterdam;
- reed mee aan de Aafje Houwer Trofee in Herenveen.
Swen FABER (Heren Senioren)
- tweedejaars geselecteerde Top Divisie Marathon, helaas geen goede resultaten i.v.m. hardnekkige
been blessure, moest tussentijds de wedstrijden verlaten. volgend jaar..?

Aafje Houwer Trofee 2016
Ook dit jaar weer de traditionele HGI- Recordwedstrijden om de "Aafje Houwer Trofee's" in het
Thialf-ijsstadion te Heereveen op dinsdag 9
februari van 11.15 tot 13.00 uur. Er lag een goede
ijsvloer en met de hulp van de aanwezigheid van
een lagedrukgebied werden vele Persoonlijke
Records gereden. Er stonden 52 deelnemers op
de startlijst, verdeeld in 32 HGI-ers en 20
gastrijders die, als er ruimte is, aan deze speciale
wedstrijd mee kunnen doen. Er werden leuke
onderlinge wedstrijden gereden, gecoacht door
Jan Paul Drost en Ans Gerritsen
Voor de HGI rijders geldt dat degene die de
meeste punten van zijn PR's af rijdt, ten opzichte
van de tijden van vorig seizoen of eerder gereden,
de winnaars worden, verdeeld in Categrie I
(Pupillen/Junioren C/B) en Categorie II (overigen).
De winnaars van verleden jaar, Kamiel Beunk
(Cat I) en Werner Rem (Cat II) werden deze keer
opgevolgd in Categorie I door: Freek Drost (2e
Leila Meijer en 3e Anouk Wals, en in Categorie II:
Ron van den Broek (2e Martijn Goedhart en 3e
Werner Rem).
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Freek en Ron (hierboven op de foto) van harte
geluk gewenst, de beide wisseltrofees met
naamgravering zijn voor jullie! Verder natuurlijk alle
rijders die een of twee persoonlijke records hebben
gereden, van harte.
De Thialfjury en -ijsmeesters kregen als dank voor
hun medewerking een mooil cosmetica-pakket, ter
beschikking gesteld door
Cosmetics
Purmerend, waarvoor onze dank!!
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Uitslagen Aafje Houwer Trofee
Naam

Cat.

300m

500m

Kamiel Beunk

HC1

Ron van den Broek

H60

61.94(pr)

HC1

48.43(pr)

H50

56.36

Jochem van den Broek

HB2

Freek Drost

HC1

Rinus Drost

HB1

Luuk Drost

Frans Faber

Steffie Faber

DSA

Bart Goede

H55

Emma Fransen

DPB

49.80(PR)
47.73(pr)

48.75(pr)
45.63

32.89(pr)

1.48.37

Martijn Goedhart

HSA

41.26(pr)

Tom Kant

HA2

37.02(pr)

Neander Kuipers

H45

48.27(pr)

Leila Meijer

DC2

44.70(pr)

René Koning

Evelien Mager

D45

HPD

Dewi Paardekooper

DA1

Simon Rem

Werner Rem

DN3

DPA

Fu Verburg

DC1

Anouk Wals
Tim Wals

HC2

DPA

60.22(pr)

HB1

ng

2.33.48

1.29.53pr

47.43

38.42

35.91(pr)

3.03.50
ng

2.24.89

2.34.19pr

44.92(pr)

33.62(pr)

2.59.78

2.26.22

44.62

Laura Stroo

2.27.93

2.02.24

48.81(pr)

31.99

3.12.86pr

47.96

H50

D50

2.32.24

2.26.76

45.82(pr)

Marja Roos

1500m

47.46

H55

HN3

Pieter Tuin

38.01

HB1

Gijs Roos

Marco Roos

1.28.96

41.27

H50

Tom Meijer

Sybille Mulder

57.64

H40

1.43.79pr

52.52

51.90(pr)
44.58

Martin Heerma

1.44.72pr

1.40.87

D50

H60

1.46.68pr

48.49

Henriette Goede
Jos Goedhart

1000m

2.18.04pr
1.18.36

49.53

53.10(pr)
49.78

62.15(pr)

57.08(pr)

41.35(pr)

2.20.69pr
2.13.29

1.38.16pr
2.15.39pr

2.10.14

Zie voor verder de gedetailleerde uitslagen op de site www.hardgaatie.nl
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De Weissensee, een aanrader
Al vele jaren zag ik de beelden in Studio Sport
van de wedstrijden op de Weissensee. Al enkele
jaren ook hoorde ik van enkele clubleden
enthousiaste verhalen over de Weissensee
(vooral de familie de Vries was daar
verantwoordelijk voor). Al enkele jaren ook
hadden we het plan om eens naar die
Weissensee te gaan.

En al die jaren bleef het daarbij, tot ergens in de
loop van 2015. Toen besloten wij het maar eens
te gaan doen. Met het idee om een Alternatieve
Elfstedentocht of een andere ‘klassieker’ te
rijden? Nee, maar wel om rustig en lekker te
schaatsen op natuurijs. De leeftijd gaat ook
langzaam aan een rol spelen…. Omdat we wel
wat aan de late kant waren met het boeken van
een accommodatie, en er dus niet meer zo veel
beschikbaar was, zaten we een kilometer of tien
van het meer. Tenminste dat had ik zo op de
kaart ‘uitgerekend’. Maar dat bleek in de praktijk
35 te zijn. Een kniesoor die daarop let. Het
nadeel was dat we nu elke dag dat we gingen
schaatsen eerst ruim een half uur moesten rijden.
Het voordeel was dat als we niet gingen
schaatsen, maar skiën in Nassfeld, dat we daar
dan in vijf minuten waren. Maar de rit naar het
meer was ook niet verkeerd: mooie wegen,
zonnetje erbij, mooie uitzichten, vakantie dus!
Nou ik kan wel zeggen dat het ons goed is
bevallen. We waren er met Mariëtte, Katinka,
Nico en Elly. Nico en ik zouden vooral gaan
schaatsen, Katinka en Elly zouden vooral gaan
wandelen, en Mariëtte zou het afwisselen. Zo
gezegd, zo gedaan.
Jaargang 115
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We hadden zonnig weer besteld, en ook dat was
zo gezegd, zo gedaan. We hebben één dag
bewolking gehad, voor de rest was het bijna elke
dag zonnig. De temperatuur was dan ook wel
aan de iets te hoge kant, en dus werd het ijs aan
het begin van de middag wat ‘krokanter’, maar
dat heeft onze pret niet gedrukt. Dan gingen we
in het zonnetje zitten. Van de zes dagen zijn we
er twee niet gaan schaatsen, omdat de
verwachting was dat het die dagen erg druk op
het ijs zou zijn (door een wedstrijd of door een
toertocht). Zoals gezegd verbleven we vlakbij het
skigebied van Nassfeld, en daar hebben we die
twee dagen heerlijk geskied. Ik had nooit van dat
gebied gehoord, maar het is ons daar ook goed
bevallen.
Bij aankomst in het zonnetje op zaterdagmiddag
gelijk maar even kijken bij de wedstrijd waaraan
de marathontoppers al waren begonnen. De
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eerste stappen op het gladde ijs maken, Jorrit
Bergsma zien winnen en gehuldigd worden op de
Bartlehiembrug, het kan nu al niet meer stuk.

En dan het zelf schaatsen, want (“oh ja”) dat was
de aanleiding om daarheen te gaan. Het was
voor ons de eerste keer daar, en ik had al de
nodige waarschuwingen gekregen. O.a. dat je je
goed moest inpakken (kniestukken, polsbeschermers, helm e.d.) vanwege de vele
valpartijen. Dat is mij erg meegevallen. Er zaten
wel scheuren in het ijs (gelukkig maar, anders
zou je nog denken dat je op kunstijs reed), maar
die waren over het algemeen wel goed te
ontwijken. Nico heeft wel iets vaker een
‘kennismaking met het ijs’ gehad, maar dat
drukte de pret niet. De uitgezette baan was bijna
10 km lang, slingerend over het kleine meer
uitgezet.

In het zonnetje rijden…. geweldig! En geen wak
te zien! En dan – als je even rustig aan de kant
rijdt – rijdt ineens Marja Roos naast je. Nu waren
Nico en ik wel herkenbaar met onze gele Hard
Gaat Ie-jacks, maar toch leuk als je bekenden
tegenkomt.
Hé, daar heb je ook Swen Faber. Jammer dat hij
deze keer niet mee kon doen aan de wedstrijd.
Komend jaar beter, hoop ik! En de speaker, die
was ook leuk. Hij had een nogal hoog ‘ehgehalte’ in zijn teksten, zodat-eh wij-eh ook-eh
zo-eh gingen-eh praten-eh.….. “Ja, daar gaat-eh
Gary Hekman-eh…

De sfeer op het ijs is fantastisch. Iedereen die in
Nederland op natuurijs schaatst weet wel hoe die
sfeer is. Daar kunnen ze bij andere sporten een
voorbeeld aan nemen. De conclusie van deze
week is dat je dat vaker moet doen, naar de
Weissensee! De volgende keer misschien iets
dichter bij het meer zelf verblijven, maar dat is
waarschijnlijk wel te organiseren als je eerder
boekt.
Voor wie wel eens heeft gedacht om het ook te
gaan doen, maar nog twijfelde…. Wij hebben er
geen enkele spijt van gekregen!
En denk dus niet dat het alleen maar leuk voor
rijders van wedstrijden of lange afstanden is.
Bauke Stelma
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Kasplantjes en kilometerbeulen
Wat is het toch een mooie tak van sport,
marathonschaatsen. Schaatsen kan in wedstrijdverband op vele manieren uitgevoerd worden:
kunstschaatsen, schoonrijden,
langebaan,
kortebaan, shorttrack en dus marathonschaatsen. Het staat natuurlijk buiten kijf dat
marathonschaatsen het dichtst bij het schaatsen
staat waar het ooit begon en dan bedoel ik
natuurlijk het marathonschaatsen op natuurijs.
Er werden tochten gereden in de waterrijke delen
van ons land, en men ging op de schaats bij
familie en bekenden op bezoek. Niet voor niets
heet het in Friesland de IJswegencentrale.
Wedstrijden, dat was wel meer iets voor de korte
baan. Dat betekende man tegen man op 160
meter (140 voor de dames) recht uit knallen..
Ooit in de begin periode van het langebaanschaatsen ging het nog om de tegenstander en
de elementen. De wedstrijden werden op open
banen in weer en wind uitgevoerd, maar
tegenwoordig gaat het op de duizendste en wordt
er niets meer aan het toeval over gelaten.
Geklimatiseerde ruimtes met computergestuurde
omstandigheden. Het is begrijpelijk, wij gaan ook
niet meer met paard en wagen naar ons werk,
maar toch……. de sporters worden kasplantjes.
Sommigen moeten hun handen wassen als ze
fans een hand hebben gegeven. Een beetje over
de top, maar de lichamen zijn tot op het hoogste
niveau getraind en kwetsbaar geworden. Als
raspaardjes worden ze behandeld, alles wordt
geregeld. De tijd van Henk van der Grift, die met
de hand zijn eigen baan op een bergmeer in
Noorwegen schoof, is al een tijdje achter ons. De
sporters hoeven nu zelf alleen nog maar te eten,
naar de wc te gaan en computergestuurd te
trainen.
Persoonlijk houd ik meer van het grovere werk.
Hollandse pot en kou en wind met niet al te best
ijs. Dus een marathon in Falun of op de
Weissensee spreekt mij meer aan. “Next best” is
Biddinghuizen. Deze baan is volgens Robert
Kamperman (derde in de Elfstedentocht van
1986 en nog steeds actief) te vergelijken met een
marathon op natuurijs: de elementen hebben vrij
spel, het ijs is niet altijd even goed en de baan
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heeft bochten zowel links als rechtsom. De
Masters mochten daar afgelopen seizoen nog het
ONK rijden. Het werd een groot succes. Gelukkig
heeft de KNSB oog voor deze klasse. Het zijn de
mensen die tijd, geld en ervaring hebben en een
voorbeeld zijn, of zijn geweest, voor de volgende
generaties. Vanaf mijn dertigste rijd ik marathons.
Ik ben nu 62 en zonder een wedstrijdelement zou
het schaatsen voor mij een stuk minder leuk zijn.
Helemaal leuk wordt het weer als er op de
Weissensee voor ons ook weer een wedstrijd
georganiseerd gaat worden.
Ook ontspannen is belangrijk. Ingmar Berga zegt
in een interview dat hij ’s avond een biertje drinkt:
“dat is belangrijk voor me. Als ik plezier heb zit ik
het best in mijn vel”. In de voetballerij bestaat de
derde helft, maar bij ons is het de tweede helft
die onlosmakelijk verbonden is aan het
marathonschaatsen.
Achteraf
met
je
medestrijders en kompanen in de kantine
analyseren en lachen waar het goed ging en
waar het helemaal verkeerd ging, het hoort erbij.
Ik heb sommigen horen zeggen: “als dat niet
meer kan, dan kom ik niet meer”.
Overigens was ik geraakt en ontroerd door een
incident bij het NK junioren B voor meisjes die op
6 februari in Groningen gereden werd. Marijke
Groenewoud (17 jaar) kreeg daar, per ongeluk,
een tik op haar neus. Het bloed liep over haar
pak. Ondanks het feit dat Maya de Jong haar
voornaamste concurrent is, spoorde zij Marijke
aan om door te rijden. Marijke liet zich inderdaad
niet van de wijs brengen en won goud terwijl
Maya tweede werd. ’’Ach, als je Nederlands
kampioen wilt worden is het pas leuk als je
iedereen hebt verslagen. Ik heb hier vrede mee’’,
was het commentaar van Maya. Over doorzettingsvermogen en sportiviteit gesproken, van
deze dames (sorry meisjes) kunnen veel
sporters, ook op het niveau van de masters, nog
wat leren.

www.hardgaatie.nl
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Fietskleding HGI

(zo lang de voorraad strekt)

(en nu we het toch over die sportkleding hebben: zie ook de volgende pagina!)

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

Tips van Tessa voor de volgende Sloot en Slobrace
Hallo! Ik ben Tessa en ik heb vorig jaar mee
gedaan aan de sloot en slobrace. Ik vond het erg
leuk om mee te doen. We moesten door 18
slootjes springen en zwemmen. Zoals je op de
foto kan zien word je hier erg vies van!
Als je er aan mee wilt doen moet je goed
oefenen. Elke zondagochtend liep ik hard met
mijn vader. Je moet goed kunnen rennen en
zwemmen. Tijdens de race ging ik een beetje te
snel in het begin en kreeg even niet zoveel
adem. Ik mocht even op mijn broer leunen om op
adem te komen. Mijn advies is dan dus ook: ga
niet hard van start, want dan gaat het mis.
Ik heb de race samen met mijn vader en broer
uitgelopen. Het was voor mij iets speciaals omdat
ik juist met hun hulp de race kon uitlopen. Dus
als je het niet alleen kan, vraag iemand en doe
het samen! Iedereen met doorzettingsvermogen
kan het.
Vlak voor de race brak mijn nichtje haar been. Ze
had graag mee willen doen, maar dat ging niet. Ik
heb de race voor haar gelopen en ze heeft mijn
vaantje gekregen. Hopelijk doet ze dit jaar wel
mee!

Jaargang 115
Mei 2016

Tot slot: aan het einde van de race word je
schoon gespoten door de brandweer. Na al die
slootjes is dit niet eens zo koud en het is eigenlijk
ook erg leuk.
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Zomertrainingsprogramma
In één van de laatste uitgaven van ons clubblad heeft voorzitter Andries de Weerd het gehad over
“samengaan” of “samenwerken”. Dat is op dit moment nog steeds relevant voor onze gemeente en voor
menig sportclub. Hard Gaat Ie heeft op dit gebied ook niet stilgezeten. Wij hebben samen met onze
“buur”schaatsclub Centrum uit Oostzaan de handen ineengeslagen en zijn tot een mooie invulling
gekomen voor een actieve zomer.
Wij bieden nu elke avond een leuke activiteit aan waarbij we, in groepsverband, op een sportieve wijze ons
lijf en de spieren in conditie kunnen houden voor……….? Ja voor wie eigenlijk? En dat is nu zo leuk…. er
is voor elk wat wils.
Wilt je nog op late leeftijd topsport bedrijven?
Wilt je gewoon een soepel lijf houden om goed de oude dag tegemoet te treden?
Moet de jeugd wat meer bewegen en minder achter het scherm?
Wilt je wat afvallen?
Wilt je komende winter beter voorbereid op de schaats staan?

Welkom!
Welkom!
Welkom!
Welkom!
Welkom!

Welke avond het beste past kun je hieronder zien. Je kunt in ieder geval niet zeggen dat je enige vrije
avond niet in dit schema zit…. Veel sportplezier! Oh ja: de aangegeven leeftijden zijn schattingen. Mocht
je twijfelen: kom gerust naar een training en we kijken samen of dit voor jou de juiste groep is.
Dag

Doelgroep

Activiteit

Verzamelplaats

Tijdstip

maandag

13-22 jaar

Wielrennen

P-2 Twiske

18+

Wielrennen

12-16 jaar

Trainer(s)

Informatie

19.00 uur

Martin de Vries
met
Arjen Schreuder

wedstrijden@hardgaatie.nl

Raadhuisplein
Landsmeer

19.00 uur

vrij rijden
als groep

hayo.vanderwerf@planet.nl

Wielrennen

P-2 Twiske

19.00 uur

8-12 jaar

Skeeleren

P-2 Twiske

18.30 uur

Marjolijn Wolthuis
met
Martin Bierdrager

16+

Skeeleren

ACW Landsmeer

19.15 uur

Swen Faber
met Jan Paul Drost

wedstrijden@hardgaatie.nl

woensdag

12-18 jaar

Bootcamp

P-5 Twiske

19.15 uur

Bokstrainer Kees

d.van.vlaanderen@hva.nl

donderdag

18+

Skeeleren

IJsclub Centrum
Oostzaan

19.00 uur

vrij rijden als groep

d.van.vlaanderen@hva.nl

18+

Wielrennen

Raadhuisplein
Landsmeer

19.00 uur

vrij rijden als groep

hayo.vanderwerf@planet.nl

12-16 jaar

Skeeleren

P-2 Twiske

19.00 uur

dinsdag

vrijdag

Ronald Landzaat
met
Koos van Hemert

Jan Paul Drost
met
Swen Faber

d.van.vlaanderen@hva.nl
jeugdschaatsen@hardgaatie.nl

wedstrijden@hardgaatie.nl

Bij het wielrennen en skeeleren is een HELM VERPLICHT
Als er sprake is van een nat wegdek wordt het skeeleren een droogtraining
De kosten voor Bootcamp bedragen € 70,= per jaar
Jaargang 115
Mei 2016
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Wist u dat…..
…..

het clubblad ook op de website is te zien, en dat daar de foto’s in kleur zijn?

…..

op dinsdag 7 juni om 20.00 uur de ALGEMENE LEDENVERGADERING wordt gehouden in
het HGI Clubgebouw en daarover binnenkort meer informatie op de website is te lezen?

…..

in het weekend van 10 t/m 12 juni het HGI Jeugdweekend weer zal worden georganiseerd
voor kinderen vanaf 9 jaar tot 15 jaar, die dan verblijven in "De Spoel"" van het recreatiepark
"De Woensberg" te Huizen/Blaricum en er nog enkele plaatsen kunnen worden ingevuld,
waarover informatie kan worden gekregen bij J.Tabak21@upcmail.nl?

…..

de Sport en Feestweek in Landsmeer, organisatie Stichting Evenementen Landsmeer, weer
zal worden gehouden van vrijdag 17 juni t/m zondag 26 juni 2016?

…..

dit festijn wordt geopend op het terrein van Hard Gaat Ie om 19.00 uur (op vrijdag 17 juni
dus) met de Sloot en Slobrace, om vervolgens te gaan touwtrekken en beide onderdelen ook
meetellen voor de Meerkampcompetitie?

…..

op dinsdag 10 mei de zomertraining weer begint met het skeeleren in de Twiskepolder en
nog veel meer activiteiten (zie de informatie hierover in dit clubblad)?

…..

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

…..

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

…..

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

…..

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

…..

op dinsdag 31 mei van 09.00 tot 15.00 uur de Clubpromotiedag voor de kinderen van de
groepen 7 en 8 van de basisscholen weer zal plaats vinden in de Twiskepolder, waarbij Hard
Gaat Ie het skeeleren en het crossfietsen (ATB-en) weer gaat promoten…en daarvoor nog
instructeurs zoeken....info bij Jelle 020-4824187 kan worden verkregen?

…..

Ab Haitsma van de Ilper IJsclub, maar ook lid van HGI, al meer dan 50 jaar de contributie
aan huis ophaalt in Den Ilp en ook Landsmeer, en wij van HGI hieraan een puntje kunnen
zuigen, HGI nu weer met lopers aan huis de straat op gaat om dit magische getal met z'n
vieren, Ans, Jelle, Bertus en Hans te willen gaan halen?

…..

het laatste nieuws van de Jaap Edenbaan is dat de marathons daar volgend seizoen weer
op woensdag gereden gaan worden, nadat de marathoncommissie kennelijk met duidelijke
signalen en argumenten was gekomen?

…..

de buitenbaan van de Jaap Edenbaan komend seizoen voor clubs en publiek is geopend
van zaterdag 15 oktober 2016 t/m zondag 26 maart 2017?

…..

het bestuur u allen een gezonde en sportieve zomer toewenst?

…..

de redactie van het clubblad dat ook doet?
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