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Van de redactie 
 
Je zou het misschien niet verwachten na 
die zonnige en (soms warme) maand 
maart, maar hier is ie dan weer: het 
ijsclubblad van Hard Gaat Ie. Met 
berichten over de afgelopen winter, maar 
ook al weer nieuws over de komende 
zomeractiviteiten. En natuurlijk een 
‘voorbeschouwing’ op de beoogde nieuwe 
voorzitter. Kortom: lezen !!  
Wel goed om te weten dat in het papieren 
clubblad de foto’s in zwart-wit zijn 
afgedrukt, maar in de digitale versie wel in 
kleur te zien zijn. Die digitale versie is te 
bekijken via onze website 
www.hardgaatie.nl (links boven klikken). 
Veel leesplezier. 
 

COLOFON 
 
 

Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter en PR         Andries de Weerd 

✆  06-53826137  
 @ voorzitter@hardgaatie.nl 

 
Secretaris:                            Ants Tilma    
                            ✆  020-4920617 

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

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

 
Ereleden                                        
Dick Moes,    
Jelle Attema 
Ivo Hilderink 
 

 Clubgebouw:    06-29035503 

 
 

Commissie Jeugdschaatsen 
Marjolijn Wolthuis 
               @ jeugdschaatsen@hardgaatie.nl 
 
Commissie Wedstrijden 
Jan Paul Drost        ✆  020-4821863 
                     @  wedstrijden@hardgaatie.nl 
 
Commissie Recreatieschaatsen 
Frank Peter Wals                   ✆  020-4824243 
             @  recreatieschaatsen@hardgaatie.nl 
 
Commissie Natuurijs  
René Segers                        ✆ 06-10915528 
                @  bouwbedrijf.segers@gmail.com 
 
Commissie Onderhoud 
Dick Wals                          ✆  020-4823825 
                                @  K.Wals9@upcmail.nl 
 
Commissie Evenementen                   
Vacant 
 
Commissie Kantinebeheer &  
Commissie Kleding 
Ans de Bueger                   ✆  06-29283365 
                        @: ansdebueger@gmail.com 
 

 

 

 
Clubblad                    Oplage 825 exemplaren 
 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad 
Leo van Vessem    @ sponsors@hardgaatie.nl 
 
Redactie en samenstelling clubblad 
Bauke Stelma        @ redactie@hardgaatie.nl 
 

Trainers 
Arjan Schreuder 
Jan Paul Drost 
Dewi Paardekooper 
Marjolijn Wolthuis                     
 

Recreatieschaatsbegeleiders 
Evelien Mager                         (maandag 18.20 u) 
Gert Groenewoud                   (maandag 19.40 u) 
Ans Tilma / Werner Rem     (donderdag 19.40 u) 
Frank Peter Wals/Jelle Attema (zondag 18.00 u) 
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Van de voorzitter 
 

Bedankt…… Bedankt…… Bedankt….! 
 
Ik ben geen echte Landsmeerder. Ben hier in 
1990 komen wonen en voelde meteen de 
hechtheid van een dorp. Ondanks dat 
Landsmeer onder de rook van Amsterdam ligt 
heeft het in mijn ogen een dorpskarakter. Ik 
kwam uit de kop van NH en was dat gewend. 
En als je nou helemaal goed wilde integreren 
dan werd je lid van de plaatselijke ijsclub, 
want daar zaten de mensen waar het om ging 
in een dorp. De aanpakkers, de doordouwers, 
de sportmensen en vooral mooie 
karaktermensen.  
 
Aldus geschiedde, ik werd lid van HGI en heb 
heerlijk getraind, geschaatst, gefietst, 
geskeelerd, survivaltochten in de Ardennen, 
noem maar op. Je leerde de mores van het 
dorp kennen. Dat geldt denk nu nog steeds in 
dergelijke dorpskernen.  
HGI was en is een mooie club mensen die 
graag iets voor een ander doen. Toen er zo’n 
10 jaar terug een nieuwe voorzitter gezocht 
werd en niet meteen gevonden werd, vond ik 
dat ik iets terug moest doen voor die vele 
jaren van schaats- en trainplezier. Hierdoor 
heb ik de club nog beter leren kennen. En mijn 
vermoedens werden waarheid….!  
 
Wat een dankbaar werk om met deze 
“vrijwilligers” te mogen werken. Ik ben 
meteen een paar keer om de zaterdagmorgen 
naar het jeugdschaatsen geweest. Wat een 
energie en betrokkenheid straalt er van deze 
groep “vrijwilligers” af. En door dit 
enthousiasme stromen deze jeugdige 
schaatsers weer door naar de junioren en 
komen in aanraking met het 
wedstrijdschaatsen. Hierdoor is HGI al  jaren 
goed vertegenwoordigd bij de 
regiowedstrijden en stuwen ze elkaar op naar 
nog meer PR’s. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst!! 
 
Tijdens de sport en feestweek is HGI ook altijd 
bereid de schouders eronder te zetten met de 
befaamde “Sloot- en Slobrace”. Ook hier 
kunnen wij weer terugvallen op een groot 
koppel vrijwilligers die zorgen dat iedereen  

 
 
veilig mee kan doen. Een waar spektakel. 
Dank voor die inzet elk jaar weer! 
 
Een woord van dank is ook op zijn plaats aan 
u, de trouwe tientjesleden. Door uw financiële 
bijdrage, maar vooral ook door uw morele 
steun aan onze club kunnen wij de dingen 
doen die wij graag willen doen. 
Hartverwarmend zijn altijd weer de reacties 
wanneer het contributiebedrag aan de deur 
geïnd werd. Inmiddels gebeurt dat steeds 
meer via incasso. Ook HGI gaat mee in de tijd. 
Eenvoudiger en kost minder vrijwilligersuren, 
maar we missen wel dat menselijke contact 
daardoor. 
 
Dan wil ik besluiten met het bedanken van 
mijn bestuurs- en commissieleden. Ik had een 
zorgeloos bestaan als voorzitter dankzij jullie 
niet aflatende inzet, betrokkenheid en 
motivatie. Dat wens ik mijn opvolger ook toe. 
Wilt u weten wie dat wordt? Kom 23 mei naar 
de ALV en dan kunt u hem ontmoeten.  
 
Inmiddels woon ik al weer 6 jaar in Schagen 
en dat is dan ook de reden dat ik de 
voorzittershamer erbij neer leg. De 
betrokkenheid bij het dorp neemt dan helaas 
wat af maar mijn hart ligt nog steeds in 
Landsmeer bij dat leuke cluppie…… Hard Gaat 
IE……  Bedankt, bedankt, bedankt!! Ik wens u 
nog veel sportieve en gezellige jaren toe op en 
rond het ijs….. 
 
We zijn gestopt bij HGI met achterom kijken 
en daarbij Corona overal de schuld  
 

Andries de Weerd 
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Algemene Ledenvergadering  
maandag 23 mei 2022 

 

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur bij 
IJsclub Hard Gaat Ie, Zuideinde 33 in Landsmeer 

 

 
 

AGENDA: 
 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda,  
2. Ingekomen stukken 
3. Bespreken notulen Algemene Ledenvergadering 31 mei 2021 
4. Wat heeft het bestuur het afgelopen jaar 2021/2022 bezig gehouden? 
5. Verslag Kascontrolecommissie 
6. Financieel verslag;  
7. Begroting voor 2022/2023 
8. Voorstel nieuwe kascontrole commissie 
 
 
Pauze 
 
 
9. Bestuursverkiezing 

Andries de Weerd is aftredend voorzitter; Rob Wolthuis is verkiesbaar als 
nieuwe voorzitter 

 
10.Vooruitblik seizoen 2022/2023 

 
11. Rondvraag 
 
Sluiting 
 
Eindtijd: rond 22.00 uur 
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Hij moet nog gekozen worden, maar dan is hij wel de 

nieuwe voorzitter 
En daarom hebben we hem al wel gevraagd iets over zichzelf te vertellen: 

 

“Zou het iets voor jou zijn om voorzitter van 
Hard Gaat Ie te worden?” Die vraag werd mij 
een aantal maanden geleden gesteld. Van 
gepensioneerde mensen wordt wel vaker 
gedacht dat ze ineens overal tijd voor 
hebben. Het werk als schoolleider in het 
basisonderwijs heb ik inderdaad alweer een 
fors aantal jaren achter de rug. Ook het 
bestuurlijke werk voor de schermbond heb ik 
na jaren van activiteit achter me gelaten.  

Schermen. Slechts de eerste drie letters 
hebben de enige overeenkomst met 
schaatsen. De edele schermsport heb ik vanaf 
mijn achtste jaar zeer actief, misschien wel 
fanatiek, beoefend. Later, toen ik er definitief 
achter was dat ik toch nooit wereldkampioen 
zou worden, ben ik op mijn 35e  definitief 
gestopt. Inmiddels was ik toegetreden tot het 
gilde van de scheidsrechters. Heb ’t geschopt 
tot internationaal scheidsrechter en kan 
terugkijken op een mooie carrière waar ik 
over de hele wereld, soms met het zweet in 
de handen, de sterkste schermers heb mogen 
arbitreren. 

Daarnaast mocht ik in de bond gedurende 
een groot aantal jaren de scheidsrechters 
opleiden en als voorzitter van de 
scheidsrechter-commissie in ons eigen land 
en Europa de scheidsrechters aanwijzen en 
coachen. 

Dat ik veel met sport heb moge duidelijk zijn. 
“Maar hoe kom je nou bij Hard Gaat Ie in 
Landsmeer terecht?” zou de vraag kunnen 
zijn. Het antwoord is simpel. Toen deze 
geboren en getogen Hagenees in 1975 op de 
Montessorischool in Landsmeer kwam te 
werken, werd ik het eerste jaar direct 
getrakteerd op een echte strenge winter. Het 
hele dorp was in rep en roer. Alles en 
iedereen was maar met één ding bezig: 
schaatsen.  

Mijn schaatservaring ging niet veel verder 
dan op hockeyschaatsen op opgespoten 
tennisbanen aanklooien. Dat was hier wel 
even anders. Iedereen had hier wel een paar 
noren op zolder liggen, de kinderen houten 
schaatsen en ze waren allemaal op het ijs 
voor de Waterland-West. Het was voor mij 
een volkomen nieuwe ervaring. Toen ik dat 
jaar, en enkele daarna, met noren de mooie 
tochten voortkrabbelde, besloot ik lid te 
worden van Hard Gaat Ie en wekelijks te 
trainen op de Jaap Edenbaan. Dat heb ik 
jarenlang met heel veel plezier gedaan. Het 
schaatsvirus had mij definitief te pakken. In 
1997 heb ik zelfs de 200 km van de Noord-
Hollandtocht gereden. Eerder daarvóór was 
het schaatsvirus al overgeslagen op mijn 
kinderen, Marjolijn en Daphne. Marjolijn is al 
jaren een bekende binnen de club als 
jeugdtrainer en coördinator van het 
jeugdschaatsen. Hun beider kinderen trekken 
wekelijks hun baantjes op de Jaap Edenbaan. 

Wat mij vooral heeft doen besluiten mij voor 
het voorzitterschap te kandideren is de 
prettige, gemoedelijke sfeer van de club. HGI 
is een belangrijke club in het dorp. Veel 
mensen zijn lid van de club en het aantal 
geel-blauwe schaatspakken dat je op de 
Edenbaan voorbij ziet schaatsen is opvallend 
groot. Jong en Oud. HGI is op de 
Amsterdamse ijsbaan een belangrijke club. 
De commissies zijn actief en iedereen is zeer 
betrokken bij de club. HGI is niet een ijsclub 
waar je alleen maar meetelt wanneer je 
ambities hebt om de top te bereiken. Plezier 
in het schaatsen en het samen met elkaar een 
fijne vereniging in stand houden. Dat is wat 
ik zie en dat spreekt me aan. Ik kijk uit naar 
een fijne tijd bij Hard Gaat Ie. 

 Rob Wolthuis 
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Hard Gaat Ie jeugd in Leeuwarden 
Op 30 januari mochten we met de pupillen en 
junioren van Hard Gaat Ie meedoen aan een 
baancommissiewedstrijd van de Elfsteden-hal in 
Leeuwarden. 

Na een briefwisseling met de baan-commissie 
van Leeuwarden werd er gezocht naar een 
datum waarop onze pupillen en junioren een 
keer op het snelle ijs van Leeuwarden konden 
rijden. Dat werd 30 januari. Even leek corona 
roet in het eten te gooien, maar de 
versoepelingen kwamen net op tijd zodat de 
wedstrijd door kon gaan. 

Hard Gaat Ie kwam uiteindelijk met 13 rijders 
naar Leeuwarden.  

Heel enthousiast en met goed geslepen 
schaatsen stonden de kinderen in hun HGI 
wedstrijdpak aan de start. 

 

Het werd een waar persoonlijk record regen. Het 
ene na het andere record sneuvelde. Grote 
happen werden van de pr's afgesnoept. Het 
snelle ijs van Leeuwarden hielp de kinderen om 
nog sneller te gaan en de fijne sfeer in de ijshal 
en onderling zorgde ervoor dat de kinderen net 
nog wat extra konden geven. 

 

Het was een heel fijne wedstrijd. En het 
thuisfront kon via een livestream vanaf de bank 
meegenieten. 

 

Cadeautje VOOR en VAN de jeugdcommissie 
 
Net als andere jaren hebben we na het 
schaatsseizoen 2021-2022 geld opgehaald voor 
de jeugdcommissie van HGI. De bedoeling is dat 
ze van het geld samen iets leuks gaan doen.  
Ook dit jaar wil ik wil de ouders heel graag 
bedanken voor hun gulle gaven. Samen hebben 
we dit jaar 310 euro opgehaald. 
Door corona was het geld van de afgelopen twee 
jaar nog niet uitgeven. De kleuren van de 
Oekraïne en de club kleuren van HGI zijn 
geel/blauw. Na de inval van Rusland in Oekraïne 
heeft de jeugdcommissie unaniem besloten het 

geld van de laatste twee jaar niet aan zichzelf te 
besteden, maar te storten op Giro 555 voor 
humanitaire steun aan de Oekraïne. Dat is 
inmiddels gebeurd. 
Vanaf nu “zonder corona” gaan de jeugd-
schaatsbegeleiders weer bv. samen uit eten van 
uw bijdrage van dit jaar. Ik wil langs deze weg 
nogmaals de ouders/verzorgers heel hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage en vertrouwen in 
ons.  
 
Met vriendelijke groet,          Marja en Pim Harms 
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Baanselectie 
Sinds seizoen 2017/2018 schaats ik bij de 
selecties van de BGA, afgelopen twee seizoenen 
deed ik dit in de baanselectie. We trainden 6 
keer in de week waarvan 3 à 4 keer op het ijs. 
Aankomend seizoen train ik in de A2/neo groep.  

 

In februari deed ik weer mee aan het NK 
jeugdmarathon. Ik had geen hoge 
verwachtingen, want er deden veel meiden uit 

de top- en beloftendivisie mee. Toch heb ik het 
er goed vanaf weten te brengen en ben ik 9e 
geworden.  

 

 

 
Groetjes,  
Emma Fransen

 
Zomertraining HGI/Centrum 

 
Een nieuwe en afwisselende manier om fit te worden en te blijven 
in het zomerseizoen en je goed voor te bereiden op het schaatsen 

 
Deze training op de woensdagavond is geschikt 
voor masters, senioren, junioren, pupillen A en 
recreanten. Lidmaatschap van IJsclub Hard 
Gaat Ie of IJsclub Centrum is vereist. 
 
Het is een afwisselende training waarbij elke 2 
of 3 weken een andere activiteit op de planning 
staat die gegeven wordt door een 
gespecialiseerde trainer. 
 
Er zijn twee blokken. Het is mogelijk om in te 
schrijven voor één blok of voor twee blokken.  
Kosten voor één blok is € 30,-, kosten voor twee 
blokken is € 50,-. 
Bij inschrijving voor 20 april krijg je een 
sportshirt op maat voor de zomertraining. 
 
Het eerste blok loopt van 20 april tot 15 juni op 
woensdagavond 19.00 u tot 20.00 u. Het 
tweede blok loopt van 22 juni tot 21 september 
op woensdagavond 19.30 u tot 20.30 u (m.u.v. 
zwemmen: 20.00 u tot 21.00 u) 
 

Onze doelstelling: 
● Plezier behouden in de training door 

afwisseling. 
● Geschikt voor recreanten, masters, 

senioren, junioren en pupillen A. 
Iedereen kan op eigen niveau meedoen. 

● Conditie, lenigheid en kracht opbouwen 
en goed voorbereid het schaatsseizoen 
in. 

● We hebben gekozen voor een duidelijke 
opbouw in de training: 
groepsbinding en conditieopbouw in het 
1e gedeelte, kracht en snelheidopbouw 
in het 2e gedeelte en schaatsspecifieke 
training in het 3e gedeelte. 
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Enthousiast geworden? Per blok zijn er 30 plaatsen beschikbaar. 
Inschrijving gaat via een inschrijfformulier op de website van Hard Gaat Ie. 

 
 

Planning van de zomertraining op woensdagavond: 
 

Week Tijd Activiteit  Waar Wie 

20 april 19.00u-20.00u Loopspelletjes/circuit/gr
oepsbinding 

Twiske P2 Astrid Wegman/ 
Marjolijn Wolthuis 

week: 
17 en 18  

 Meivakantie    

11 mei 
18 mei 

19.00u-20.00u Loopspelletjes/circuit/gr
oepsbinding 

Twiske P2  

25 mei 
1 juni 

19.00u-20.00u Loopscholing AC Waterland 
Sportpark 
Landsmeer 

Tim  Roos 

8 juni 
15 juni 

19.00u-20.00u Crossloop training Twiske P1 
(De Marsen) 

Peter Becker? 

22 juni 
29 juni 
6 juli 

19.30u-20.30u Bootcamp HC-Lifestyl 
Poelenburg 472 
Zaandam 

Jeffrey Dirks 

13 juli  20.00u-21.00u 
 

Zwemtraining De Breek 
Sportpark 
Landsmeer 

Milou de Bugher  

week: 
29, 30, 31, 32, 
33, 34 

 Zomervakantie    

31 augustus 
7 september 
14 september 
21 september 

19.30u-20.30u Schaatsspecifieke 
training 

Nog niet zeker Swen Faber/ Emma 
Kant  

 
1e blok loopt van 20 april tot 15 juni 

2e blok loopt van 22 juni tot 21 september 
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Kees Jongert Bokaal in Haarlem 
 

 
Op de ijsbaan in Haarlem kon ijsclub Kees 
Jongert dit jaar op 12 februari eindelijk weer 
de interclub wedstrijd organiseren, waarbij 
van alle deelnemende clubs een rijder in de 

categorie van pupillen A tot en met masters 
een of twee afstanden rijdt. 
 
Van HGI deden Tara, Tim, Iris, Gijs, Femme, 
Jesse, Lisa, (Tom was helaas ziek), Theun, 
Jochem, Imme, René Koning en René Nolen 
mee.  
Helaas werden we als vereniging laatste in het 
puntenklassement, want we misten natuurlijk 
de punten van Tom.  Maar individueel hebben 
Tara, Iris, Gijs en Imme de eer van HGI hoog 
gehouden met podiumplaatsen op meerdere 
individuele afstanden.  
 
En 24 uur na de Kees Jongert Bokaal was er……

 
4 X 1 op de Jaap Edenbaan 

 
Dit is een wedstrijd waarin je met een team van 
4 rijders zoveel mogelijk rondjes probeert te 
rijden in 1,5 of 1 uur tijd. Er mag steeds maar 
één rijder per team schaatsen en je lost elkaar 
dan steeds af net als bij de relay bij de 
shorttrack maar dan op de 400 meter baan. 
 

 

Ingmar, Jesse, Lisa en ik (Gijs) deden mee aan 
de 4x1. We begonnen met de tactiek  
Ingmar: 2 rondes  
Jesse: 2 rondes 
Lisa: 2 rondes 
Gijs: 3 rondes 
 
Na ongeveer 30 min ging iedereen naar 1 ronde. 
De laatste 5 minuten mocht je niet meer 
wisselen. Ik (Gijs) reed de laatste 5 minuten en 
won de eindsprint. In totaal hebben we 93 
rondjes gereden net als de nummer 4, maar 
door de eindsprint werden we derde. We waren 
het jongste team en de nummers 1 en 2 hadden 
maar 2 rondjes meer. Als prijs kregen we 
allemaal een overheerlijke rookworst! Volgend 
jaar gaan we voor de winst 😊! 
 
Gijs Nolen 
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Pupillentoernooi 
  
In de voorjaarsvakantie kregen Marijn en ik 
(Sylke) een uitnodiging om mee te doen aan 
het Nationaal Pupillen Toernooi (NPT) voor 
pupillen C in Enschede op 12 maart. 

 
Het NPT is een soort NK voor pupillen A, B en 
C dat wordt georganiseerd door STV 
Eemsmond. Voor deze wedstrijd worden per 
leeftijdscategorie van alle 18 ijsbanen in 
Nederland de rijders met de snelste tijd op de 
500m uitgenodigd, aangevuld met rijders die 
daarna een snelle tijd hebben. 

Omdat wij in januari met HGI in Leeuwarden 
mee gedaan hadden aan een wedstrijd en 
PR’s hadden gereden mochten wij als snelste 
pupillen C meisjes van de Jaap Edenbaan mee 
doen. Een hele eer dus! En super leuk omdat 
we al sinds groep 1 vriendinnen zijn en samen 
schaatsen en voetballen. 
We moesten 12 maart dus eerst een 
wedstrijd voetballen en daarna gelijk in de 
auto naar Enschede. 
   
Het was daar super gezellig en de baan was 
super snel. En we hebben daardoor allebei 
een dik nieuw PR gereden op zowel de 300m 
als 500m. Marijn is 28ste geworden ik (Sylke) 
20ste van de 41 deelnemers en na afloop 
kregen we ook nog een medaille.  
 

 
Het was echt super toffe ervaring. 
 
Sylke Nolen 

  

Clubkampioenschap [1] 
Op zondag 6 maart 2022 zijn op de Jaap 
Edenbaan te Amsterdam schaatswedstrijden 
georganiseerd door Hard Gaat Ie, samen met 
Centrum Oostzaan, om het clubkampioenschap 
2021-2022. 

In verband met corona konden deze 
kampioenschappen de afgelopen 2 jaren niet 
plaatsvinden. Het was dit jaar mooi weer en goed 
ijs op de open baan. Er was een grote opkomst 
van 70 deelnemers, maar ook veel publiek onder 

wie ouders en grootouders die de deelnemers 
ondersteunden. Onder de deelnemers ongeveer 
30 jeugdigen die de laatste twee jaren geen 
kampioenschap hebben kunnen schaatsen in 
verband met corona en nu voor de eerste keer 
deelnamen. Er waren mooie spannende ritten bij. 
Heel leuk om te zien was dat bij de jongste 
deelnemers de strijd onderling het belangrijkste 
was: telkens omzien waar de tegenstander was 
en dat ging dan wel ten koste van haar/zijn 
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snelheid. Het gaat in principe niet om winnen 
maar om de geschaatste eindtijd voor een 
klassering in het algemeen klassement over twee 
afstanden, waarbij de tijden dan worden 
berekend  van de korte en langere afstand. 

Bij de Dames van Hard Gaat Ie is de 15-jarige 
Junior-C Iris Verbeek algemeen clubkampioene 
geworden. Zeer spannend was het, zij versloeg 
de 17-jarige Junior-B Emma Fransen met 
driehonderdste seconde!  Iris  had een totaal van 
93.895 punten en Emma  iets meer met 94.220 
punten, een verschil van 00.335 seconde. 

Bij de Heren van Hard gaat Ie werd Swen Faber 
voor de vierde keer algemeen clubkampioen 
(eerder was hij dat in 2011, 2013 en 2019) met 
een totaal puntenaantal van 87.526. Hij moest 
hiervoor zeker zijn best doen, want hij werd op 
de hielen gezeten door de 14-jarige Junior-C Gijs 
Nolen die op 88.135 uitkwam, een verschil van 
00.609 seconde.  
Beide kampioenen van harte gefeliciteerd, de 
wisselbekers worden met hun naam inscripties en 
jaartal voorzien. 

Zonder jury en de andere vrijwillige medewerkers 
konden deze kampioenschappen niet worden 
georganiseerd natuurlijk. Ook zij verdienen het 
om hierbij genoemd te worden: scheidsrechter 
Bach van Vliet, elektronische tijdwaarnemers 
Rene Nolen en Eric Heusinkveld, speaker Gon 
Blackborn, EHBO’er Corinne Jong, klokkers Jelle 
Attema en Maartje Kampen, Ants Tilma, Gerrit 
Rep, Jannet Koomen, Corinne Jong en Samuel 
Ras, starter Jelle Attema, hulpstarters Cees 
Koomen en Marie Therese Kuijkhoven. 

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het 
Smeltfeest op 2 april 2022, als afsluiting  van het 
schaatsseizoen 2021-2022. De niet aanwezige 
wedstrijddeelnemers kunnen hun beker afhalen 
na afspraak bij Jelle Attema (020-4824187).  

Zie verder de uitslagen hierna. Alle deelnemers 
krijgen voor hun prestaties een beker(tje) met 
prijsinscriptie en ook daarop de gereden tijden. 
Met dank voor deelneming en onderling zichtbare 
strijd. 

Jelle Attema 

 

Clubkampioenschap [2] 
Na twee jaar is er eindelijk weer de Hard Gaat 
Ie clubkampioenschappen georgani-seerd. 
Omdat de afgelopen twee jaar geen 
clubkampioenen uitgeroepen konden worden 
was dit kampioenschap extra speciaal. Alle 
deelnemers hadden er weer zin in, en er 
ontstond een gezonde concurrentiestrijd. Maar 
liefst 92 deelnemers hadden zich aangemeld 
om ditmaal op zondagavond 6 maart aan de 
start te verschijnen. Daarbij kwamen ook alle 
categorieën aan bod, want ons 
clubkampioenschap is niet alleen voor 
wedstrijdschaatsers, maar ook 
jeugdschaatsers en toerrijders mochten 
meedoen. Hiervan waren 76 rijders van HGI, 
75 Nederlanders en 1 Griek. 

Het weer leek optimaal, zonder regen en met 
een lage temperatuur. Toch werden er geen 
bijzonder snelle tijden gereden, wat 
resulteerde in een aantal spectaculaire en 
onverwachte resultaten. Om maar meteen te 
beginnen met de nieuwe clubkampioenen: 

Dit jaar hebben Swen Faber en Iris Verbeek de 
clubkampioenschappen gewonnen. Voor Iris is 
het de eerste keer dat ze de snelste was in de 
strijd om het clubkampioenschap en dat is 
extra bijzonder omdat Iris met haar 15 jaar in 
de categorie junior C valt. Bij de dames is 
Emma Fransen met een miniem verschil 
tweede geworden. Swen is ervaren in het 
verzamelen van de titel Clubkampioen (dit is 
de derde titel), maar werd deze maal op de 
hielen gezeten door Tom Meijer, die maar met 
een paar tiende van een punt verschil eindigde 
op de tweede plaats. Voor Tom, ook nog junior 
B, is dat weer een knappe prestatie. 
Gefeliciteerd Swen en Iris! 

De volgende knappe prestatie was de 
deelname van 17 HGI-jeugdschaatsers, de 
clubkampioenen in spé. Zij reden hun 
wedstrijd over 100 en 300 meter, geheel in 
stijl met wedstrijdbandjes. Bij de jongens won 
Koenraad Korlaar het klassement en bij de 
meisjes won Isa de Jong. De organisatie en 
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planning werd verzorgd door Elles, Marie-
Therese, Zoë en Jan, waarvoor veel dank. Ook 
dank aan coaches Arjan, Marjolijn en Dewi. 

Speciale aandacht gaat uit naar onze 
schaatsende Griek Christos Palidis, die dit 
seizoen voor het eerst van zijn leven op 
schaatsen stond, maar tijdens het 
clubkampioenschap de 100 meter al in een 
knappe 18 seconden kon afleggen. Volgend 
jaar hoopt hij zijn persoonlijke records weer te 
verbreken. 

Naast het ijs konden de rijders zich ook goed 
vermaken. Er werd een tafel opgetuigd met 
hapjes en drankjes, van paaseitjes tot 
kipkluifjes, cola en brownies, waar zeker de 
jeugd zich aan tegoed heeft gedaan. Ook het 
feit dat al het publiek (lees: ouders) weer 
welkom was heeft bijgedragen aan een zeer 
goede sfeer op de ijsbaan. We hopen volgend 
jaar weer zo'n geweldig kampioenschap te 
organiseren. 

Dewi Paardekooper 

Zie voor alle uitslagen verder in dit blad (vanaf pagina 17) 

 

Zonder publiek 

Wat een prachtige wedstrijden waren het 
tijdens het OKT, oftewel het Olympisch 
Kwalificatie Toernooi. Live te zien op TV en ook 
nog op een fantastisch tijdstip gehouden, 
tweede kerstdag en de dagen er na. Een 
toernooi zonder publiek. Hoezo zonder 
publiek??? Ja in het stadion Thialf, maar 
virtueel zat schaatsminnend Nederland 
massaal op de bank voor de TV. 
Het waren sportmomenten om kippenvel van 
te krijgen, en dan heb ik het niet over de 
resultaten. Althans de tijden deden er niet toe 
maar waar het om ging was of je de beste was 
of niet, paste je in de Matrix. Ja de Matrix. 
Tegenwoordig is blijkbaar van te voren alles 
uit te rekenen. Soms dacht ik: “als ik de 
commentaren zo hoor hoeven ze helemaal niet 
meer naar China te gaan”. “Goud op de 1000 
meter hebben we al binnen”.  
 
Koningsnummer 
Maar over welke sportmomenten heb ik het 
dan? Naast het bij vlagen fantastisch rijden 
van de sporters ging het over gemiste kansen 
van de vorige spelen, ouder worden, jong en 
onbevangen zijn, talent en harde werkers. 
Lachen, huilen, vertwijfeling, vreugde en 
wanhoop. Het werd allemaal zonder omhaal de 
woonkamer binnen geslingerd. 
Soms met een kracht dat je er tranen van in 
je ogen kreeg. Soms van vreugde en soms van 
verdriet. 
Overigens maakten de verslaggevers, ter 
plaatse, het ook nog extra smeuïg. Zo werd er 

gesproken over de 1000m als “het 
koningsnummer” van het toernooi, maar de 
dag erna hadden we alweer een 
”koningsnummer”, namelijk de 1500 m. Ach, 
hoe toepasselijk in deze tijd, het kerstverhaal 
kent drie koningen en “what’s in a name” 
schreef Shakespeare al lang geleden. Het 
waren allemaal mooie wedstrijden.  
 
De 500m 
Het meest indrukwekkend vond ik de 
ontwikkelingen rond de 500m. De bekende 
sprinters kwamen voorbij, en hoezo mislukte 
multiculturele samenleving wat te denken van 
Serge Yoro, Kai Verbij en Dai Dai N’TAB? 
Vooral die laatste was wel een dingetje met 
een twee pagina’s groot artikel in het NRC en 
zijn historie trok hij bij mij wel de aandacht.  
 

 



 

 

Jaargang 121 www.hardgaatie.nl     Nummer 2 
mei 2022  Pagina 12 van 19 
 

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

Ik hoopte vurig dat hij zich zou kwalificeren. 
Las later dat alles moet kloppen en als iemand 
in het stadion zou kuchen hij helemaal van de 
wijs zou zijn. Toen ik dat las dacht ik: je kan 
dan misschien nog zo goed schaatsen, maar 
als je dat niet onder controle hebt wordt het 
moeilijk. En dat is het mooie van sport, het is 
vaak een combi van vele factoren. En zo 
mijmerde ik wat voor me uit en tijdens het 
kijken werd de naam van Merijn Scheperkamp 
genoemd. Aankomend talent werd gezegd. 
Eentje uit het in-line skaten. Overigens was 
het nog niet zo heel lang geleden voor 
langebaanschaatsers absoluut verboden om 
in-line te gaan skaten, want daar zou je je 
techniek mee bederven, net als op dit moment 
geadviseerd wordt geen marathons te rijden. 
Haha …. kijk naar Irene Schouten en Jorrit 
Bergsma. Terug naar de 500 meter van 
Scheperkamp. Technisch gezien had hij een 
mooie start, maar toen hij de eerste bocht 
door ramde zat ik op het puntje van mijn stoel. 
Wat een klappen, wat een techniek en ook nog 
rakelings langs de blokjes. De tijd hoefde ik 
niet te weten, sneller dan iedereen en alles.  
De tragiek zat er natuurlijk in dat Dai Dai hier 
4 jaar naartoe had gewerkt en helemaal niet 

meer zo zeker was ondanks het feit dat hij een 
perfecte race had gereden, en dat Merijn 
gewoon even een potje kwam knallen en tot 
zijn verbazing zich direct plaatste voor de 
Spelen.  
Achteraf zal blijken dat de prestaties van Dai 
Dai in de ogen van de bondscoach 
onvoldoende zijn geweest en misschien had hij 
dat van dat kuchje ook wel gelezen. 
 
De 5000m 
Ook een race, de 5000m, die ik even wil 
noemen en wel om de prestaties van Sven 
Kramer. Ik ben absoluut geen fan van hem, 
iets te hautain. Maar ik zag de power in de 
bochten. Hij duwde met veerkracht het grote 
zware lichaam weg van het ijs, zoals hij dat in 
zijn jonge jaren ook deed. 
Mooi om te zien en respect voor iemand die 
zolang op zo een hoog niveau is blijven 
schaatsen. Respect dat hij na een mindere 
periode zich zelf weer herpakt heeft en nu 
voldoende heeft gepresteerd om zich voor de 
5de keer te plaatsen voor de OS. 
Wat kan sport toch mooi zijn. 
 
Haije D. van der Werf  

 
 

Alternatieve Elfstedentocht 
Op 15 januari hebben de kinderen van het 
jeugdschaatsen meegedaan aan de 'Hard Gaat 
Ie alternatieve Elfstedentocht'. 

Tijdens het jeugdschaatsuur kregen de 
jeugdschaatsers van hun begeleiders een 
stempelkaart met de 11 Friese Steden van de 
Elfstedentocht. 

 

De kinderen kregen de opdracht om per stad 
een aantal rondjes te rijden. De eerste 
groepen kregen na elk rondje een aftekening 
op hun kaart, de meer ervaren schaatsers 
moesten soms 2 of zelf 3 ronden rijden om een 
aftekening te krijgen op hun kaart. Er werd 
heel fanatiek geschaatst. Met rode wangen 
van de inspanning gleden de kinderen over het 
ijs.  

Bij een Elfstedentocht hoort natuurlijk 'Koek-
en-zopie'. Bij een volle stempelkaart kregen 
de kinderen een heerlijke stroopkoek, die ze 
op het ijs op mochten eten terwijl ze 
bijkwamen van de inspanning. Na afloop 
kregen de kinderen nog een pakje 
chocolademelk. De kinderen hebben allemaal 
een flinke inspanning geleverd en kwamen 
trots van het ijs.  

Een super leuke ochtend. 
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Vrijdagavondfietsen 
Op vrijdagavond fietsen meerdere leden van 
Hard Gaat Ie samen met elkaar. Dit is geen 
officiële Hard Gaat Ie activiteit, maar een 
leuke manier om met elkaar aan de conditie te 
werken. 

  

Er wordt verzameld bij P2 in Het Twiske om 
18.45 uur en om 19 uur vertrekken de 
groepen. Er wordt meestal in verschillende 
niveaugroepen gereden. Het fietsen in deze 
groepen is een sociale gelegenheid. Er wordt 
gewerkt met het 'samen uit, samen thuis' 
principe.  
 
Voor onervaren rijders, vaak jeugd, wordt er 
onder begeleiding eerst geoefend met 
fietsvaardigheden, versnellinggebruik, veilig-
heid, signalen en in een groep rijden. 
Het dragen van een fietshelm is verplicht!  
Voor meer informatie neem contact op met: 
  
Jan Paardekooper  
janpaardekooper16@gmail.com 

 
 

Gert Groenewoud 
 
Zo af en toe wordt er ook bij het recreatieschaatsen een nieuw gezicht gespot in de club. Dus 

hebben we ook hem gevraagd iets over zichzelf te vertellen ter introductie: 
  

 
 
Ik ben Gert Groenewoud, 56 jaar en 
gelukkig getrouwd. Ik heb 2 kinderen (zoon 
en dochter, beiden uitwonend) en woon 
sinds 4 jaar in Amsterdam. Ik ben 
opgegroeid in de Zaanstreek (Plan Kalf) en 
heb het geluk gehad dat ik in mijn jongere 
jaren veel natuurtochten heb kunnen 
schaatsen. De Bannetocht, de Molen- en 
Merentocht, de 25 dorpentocht etc. Het is 

echter nooit gekomen van lid worden van 
een schaatsvereniging …. Sorry  . 
 
Sinds onze verhuizing naar Amsterdam heb 
ik het actieve schaatsen weer opgepakt en 
ben ik les gaan nemen op de Jaap Eden 
baan. Heerlijk om op het ijs te staan en 
daarnaast superleuk om te ervaren dat 
iedereen op het ijs lacht en gelukkig lijkt te 
zijn. Wow.  
Twee jaar geleden zag ik een vacature: 
“Instructeur Jaap Eden schaatsschool 
gezocht”. Ik bekeek het profiel en ik 
herkende mij daarin. Sinds corona geef ik 
nu les aan beginners t/m niveau 5-6. In 
mijn eerste jaar stond ik tussen de 15-20 
uur lekker buiten op het ijs. In dat lastige 
corona jaar had ik het gevoel dat niemand 
gelukkiger was dan ik.  
 
Begin dit jaar kwam de vraag voor een 
trainer voor HGI op de maandag. Dit was 
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voor mij een tussenuur dus: “Waarom niet?” 
Nu een seizoen verder kijk ik met veel 
plezier terug op de uren met de leden van 
HGI. Ik ben ook blij dat HGI graag verder 
wil. Overigens ook leuk dat ik nu lesgeef 
met mijn ex buurvrouw Evelien. Hoe leuk en 
gezellig is dat  ? 
 
Sinds 2006 ben ik zelfstandig 
headhunter/recruiter. Ik bemiddel mensen 
bij nieuwe stappen in hun werkzame 
carrière. Dit zelfstandig zijn geeft mij de 
kans om zeer flexibel te zijn en gedurende 
het schaatsseizoen veel schaatslessen te 
geven. Een ideale combinatie van werk en 
passie voor mij. 

 
Naast schaatsen heb ik meer hobby’s, denk 
aan racefietsen en boksen op het sportieve 
vlak. Maar een van de redenen om naar 
Amsterdam te gaan is ook het culturele en 
culinaire aanbod. Ik bezoek veelvuldig 
concerten, ga graag naar het theater en 
lekker uit eten.  
 
Ik kijk uit naar een mooie zomer en ik hoop 
velen van jullie ook volgend jaar weer te 
mogen ontmoeten op het ijs van Jaap Eden.  
 
 

 

Olympische winterspelen 2022 
Naar aanleiding van deze mooie Olympische 
weken wat hoogtepunten en dieptepunten 
van mijn kant. Als schaatsliefhebber ben ik 
natuurlijk geïnteresseerd in de sportieve 
prestaties van de langebaan en het short 
track, maar meer nog naar de emotie en de 
verwikkelingen eromheen. Hoogtepunten 
zijn wat mij betreft toch de tranentrekkers 
(emotie en blijdschap), en de dieptepunten 
zijn de ergernissen. 

De tijd er naar toe was al leuk met het OKT 
en de kleine schandaaltjes en het gedoe met 
de bondscoach. Het begon al voor de spelen 
met de docu van het AD over de ploeg van 
Anema. Daar was al heel snel te zien dat het 
met de team pursuit niet echt lekker zat. 
Jillert is een onbehouwen Fries. Ik begrijp 
hem wel maar niet-Friezen zullen toch wel 
problemen met hem hebben. Hij is 
eigengereid en overtuigd van zijn gelijk. 
Daarnaast zal hij zich niets gezegd laten en 
zeker zijn mond niet dicht houden. Dan is 
hij ook nog bloedfanatiek en emotioneel. 
Die combinatie is wel erg explosief. Het 
probleem is dat hij vaak gelijk heeft en 
toppers weet te creëren. Dat Irene en Jorrit 
, beiden ook (West)Friezen zijn is geen 
toeval. Het resultaat is wel dat de ploeg van 
Anema met de nek wordt aangekeken. En 
team Anema, zij traint kei- en keihard, rijdt 

bijvoorbeeld de Elfstedentocht op de 
openbare weg als een tijdrit met 40km/u 
gemiddeld. Zij vinden op hun beurt de 
anderen maar een stel slappelingen. Om 
alles uit rijders te halen is dat blijkbaar 
nodig (Michels zei het al: top (voetbal)sport 
is oorlog). Maar zet ze dan ook niet samen 
in een team (pursuit). Dat het verder bij de 
mannen niet is gelukt is te wijten aan het 
feit dat ook daar de verkeerde mensen in 
het team zaten (wat deed die Kramer 
überhaupt op de Spelen?) en het feit dat er 
pas de dag van te voren samen getraind 
werd (bij wijze van spreken). 

Dat brengt mij bij de eerste ergernis, de 
bondscoach. Hij keek niet alleen naar de 
prestaties maar (lees in een interview met 
het NRC van 15/2/22) hij keek naar de 
marktwaarde!!! Lees: commercie en 
sportminnend Nederland die Sven en Ireen 
Wüst, samen met de NOS, aan hun borst 
gedrukt hebben. Dat verklaart veel, in ieder 
geval de reden om Sven een voorkeurs-
behandeling te geven en “nieuw” talent 
buiten de deur te houden??…………….Zo dat 
is eruit. 

Wat voor ergernissen had ik nog meer? Niet 
zoveel behalve dan Jan Dijkema, de 
voorzitter van de ISU. Deze beste man zal 
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bestuurlijke kwaliteiten hebben, maar laat 
hem geen medailles uitreiken. Daar staan 
dan topfitte Olympiërs op de dag van hun 
leven op het podium. Komt er een man 
aangesjokt met een elan van nul komma 
nul. Ik heb hem dit meerdere keren zien 
doen en dit bevestigde wel weer het imago 
dat de bobo’s toch al hebben. Ook vond ik 
de vragen van de omstreden Bert 
Maalderink af en toe ongepast. Bijvoorbeeld 
aan de dames van de ploegenachtervolging 
vragen of ze een team zijn…..  

 

Dat ze dat niet waren was duidelijk en die 
vraag had gesteld moeten worden aan de 
Bondscoach en aan meneer Anema die 
beiden verantwoording hadden moeten 
afleggen. Een vreemde snuiter overigens 
die Maalderink met zijn zogenaamde diepte 
interviews. Niet in beeld willen want dan 
wordt hij bij de bakker herkend, maar dan 
wel uitgebreid zelfgenoegzaam zitten 
kletsen bij Op1. Geef mij de aimabele 
Jeroen Stekelenburg maar. 

Nu de tranen van blijdschap, verdriet en 
ontroering. Het waren er veel, teveel om 
allemaal uitgebreid te analyseren of te 
noemen. Daar gaan we in een lukrake 
volgorde: de ontlading van de Finnen na de 
overwinning op de Russen met ijshockey. 
Een even beladen wedstrijd, vanwege hun 
oorlogsverleden, als in het voetbal NL-DUI. 
De gelukkige blik van de Nederlandse 
rodelaarster  Kimberley Bos. De ontlading 
van alle gouden medaillewinnaars uiteraard, 
waarbij Suzanne Schulting (alweer een 
Fries) echt de kroon spande. En de 
Belgische rijdster die dan bij die ontlading 
van Schulting vertederd opzij kijkt bij het 
langsrijden nadat ze gefinisht waren.  
Sjinkie Knecht (hè alweer een Fries)  die 
vloekt als de relay mislukt, (ik kan niet 
liplezen, maar dat zag ik wel toen hij zijn 
beschermers van de boarding pakte) en de 
troostende gebaren van hem voor Itzhak de 
Laat. De rode boerenzakdoek die Anema 
tevoorschijn haalde na de overwinning op 
de massa start van Irene Schouten. De 
finish van het dames langlaufen vrije stijl 
was zeker indrukwekkend. Over afzien 
gesproken. Ook mooi dat de mannen 
verontwaardigd waren dat hun wedstrijd 
was ingekort. Als marathonschaatser en 
Elfstedentochtrijder kan ik mij daar heel 
veel bij voorstellen. Geweldig.        

Haije D. van der Werf        

Het terras voor het clubgebouw 
 
De laatste keer dat het terras voor het 
clubgebouw is opgehoogd is inmiddels alweer 
zo`n 30 jaar geleden en werd het nu nodig tijd 
om wederom groot onderhoud te plegen aan 
het betreffende terras. De bielzen die dienden 
als opsluitband rondom het terras waren 
grotendeels vergaan en het volledige terras 
was in de loop van de tijd behoorlijk verzakt. 
Het bestuur van HGI heeft hiervoor geld 
beschikbaar gesteld om het werk te kunnen 
laten uitvoeren. De werkzaamheden zijn in 
maart uitgevoerd en we hebben er tijdens het 

smeltfeest al dankbaar gebruik van kunnen 
maken. Het terras ligt er weer netjes bij !!  

 
 

Dick Wals 
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Skeeleren            
 
  Op de eerste dinsdag na de meivakantie, 
op 10 mei, starten we weer met skeeleren 
 

 
 
  De training is bedoeld voor jeugd vanaf 
het schaatsdiploma C en start om 18.45 uur 
en is tot 19.45 uur. Het is de bedoeling dat 
je om 18.45 uur je skeelers en bescherming 
aan hebt. Let op! Een helm is verplicht! Pols 
en knie bescherming raden we absoluut 
aan.  
Op P2 in Het Twiske staan banken en 
stoelen om skeelers en bescherming aan te 
trekken. 
 
De jeugdschaatsers trainen meestal op 
gewone inline skeelers. De wieltjes moeten 
tussen de 85 en 100 mm zijn en soepel 
draaien. De meeste wedstrijdjeugd en 
volwassenen rijden op speedskates.  
 

 
  Tijdens de training kunnen ouders blijven 
kijken op het middenterrein of de tijd goed 
gebruiken om zelf in Het Twiske een rondje 
te skeeleren, te wandelen of te fietsen.  
 
  Om 19.15 uur komt de volgende groep, 
dit zijn oudere jeugd en volwassenen. Deze 
groep traint van 19.30 uur tot 20.30 uur. 

Zij moeten dan de banken en stoelen 
kunnen gebruiken om hun skeelers aan te 
trekken. 
 
Bij de training wordt aandacht besteed aan 
houding, balans, vaardigheid  en afzet. 

 
 
  Van skeeleren krijg je het warm, neem 
een fles of bidon mee met water, met je 
naam erop. We kunnen water aanvullen op 
de locatie. 
 
  Voor Hard Gaat Ie jeugd en trainings-
leden worden er geen extra kosten 
gevraagd voor de skeelertraining. Voor niet-
leden zijn de kosten voor het skeeleren        
€ 40,-. 
 
  Aanmelden voor het skeeleren doe je via 
een mail naar: 
jeugdschaatsen@hardgaatie.nl of 
wedstrijden@hardgaatie.nl met: 
naam, leeftijd, (jeugdschaatsdiploma) en 
mobiel telefoonnummer (voor de 
appgroep). 
 
  Bij nat wegdek of extreem weer lasten 
we de training af, dit vermelden we in de 
appgroep. 
 
  Om veilig te kunnen skeeleren moet het 
wegdek elke dinsdagavond geveegd 
worden!!! Wij willen ouders vragen om hier 
een handje bij te helpen. Bezems zijn 
aanwezig. 
 

Tot 10 mei 
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UITSLAGEN CLUBKAMPIOENSCHAP 
 

  Meisjes  Pupillen DEF               
  Naam 100 300 500 700 1000m 1500m Totaal 
1e Merlijne Kaizer 14.56 39.49         138.616 
2e  Tess van Capelle 15.22 41.15         139.166 
3e Alma Hulshof 17.41 46.76         146.833 
  Jongens Pupillen DEF                
  Naam 100 300 500 700 1000m 1500m Totaal 
1e Stijn Verbeek 14.78 38.80         138.566 
2e  Maxime  Constandse 14.73 39.31         139.166 
3e Martijn Koterlink 15.49 41.63         146.833 
4e Bjorn Widlund 15.87 41.79         149.000 
5e Dook van Olst 16.05 42.00         150.250 
6e Diemer Steenbrink 15.71 43.76         151.483 
7e Flint Hanssen 16.20 44.52         155.200 
8e Max Hartering 16.06 45.89         156.783 
9e Jules Mamalet Krueger 17.08 44.62         159.766 
10e Tobias Kok 17.44 47.70         166.700 
11e Lars van Eck 17.75 46.81         166.766 
12e Remi van Oeveren 17.05 53.04         173.650 
13e Pieke van Olst 19.71 53.23         187.266 
  Meisjes  Pupillen BC               
  Naam 100 300 500 700 1000m 1500m Totaal 
1e Tara Hanssen   33.89 56.57       113.053 
2e  Sylke Nolen   35.55 59.81       119.060 
3e Marlies van Dalen   38.27 103.85       127.633 
4e Merijn Schepers   38.54 104.99       129.173 
5e Fenne Beek   39.00 106.02       131.010 
6e Vera Put   42.01 106.61       136.626 
7e Aadhaya Naidu   41.74 108.56       137.926 

8e Lisa Hovestad   41.96 110.88       
    140. 
443 

9e Pien Visser   44.06 112.51       145.943 
10e Isa de Jong 15.62 43.88         146.233 
11e Toots van Olst   45.29 113.84       146.323 
12e Sophie Heerma 16.45 42.28         152.716 
13e Mirre Versantpoort   50.04 111.94       155.340 
14e Janne Vleeshouwer 16.61 44.83         156.766 
15e Saar Marijne 17.12 44.93         160.483 
16e Rosa Graafsma 17.04 46.33         162.416 
17e Elin Tinmans 18.05 49.22         172.283 
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  Jongens  Pupillen BC               
  Naam 100 300 500 700 1000m 1500m Totaal 
1e Wolf Romme   40.31 108.67       135.853 
2e  Koenraad Korlaar 14.91 40.55         142.133 
3e Freek Wildschut 16.09 44.59         154.766 
4e Merlijn Paasman 17.56 46.91         165.983 
5e Midas Paasman 18.14 45.65         166.783 
  Jongens  Pupillen A               
  Naam 100 300 500 700 1000m 1500m Totaal 
1e Tim Verbeek     58.13 121.63     116.437 
2e  Ruben de Ridder     106.65 139.64     137.821 
  Meisjes Junioren C               
  Naam               
1e Iris Verbeek(Algm Kamp)     47.49   132.81   93.895 
2e  Lisa Sinkeldam     55.57   201.27   108.890 
3e Femme Pitstra     101.18   210.04   126.203 
4e  Lieke Visser     103.62   216.60   131.900 
5e Dierwer Elich     103.46   224.03mv   135.475 
  Jongens  Junioren C               
  Naam               
1e Gijs Nolen     43.86   128.55   88.135 
2e  Niels Brandt     45.97   133.67   92.805 
3e Ingmar Kaizer     49.58   142.51   100.835 
4e Jesse Hermans     50.77   146.85   104.195 
5e Tjeerd Asjes     54.66   150.36   109.840 
  Dames Junioren  B A               
  Naam               
1e Emma Fransen     46.88   134.68   94.220 
2e  Lisa Brandt     53.77     245.66 108.890 
3e Eline Hogervorst     54.73     252.06 112.083 
  Heren  Junioren  B A               
  Naam               
1e Tom Meijer     43.57     214.02 88.243 
2e  Teun Asjes     44.51     226.32 93.283 
  Dames Senioren/Masters               
  Naam               
1e Imme Kampen     49.06     230.89 99.356 
2e  Dewi Paardekooper     53.47     259.69 113.366 
3e Anky Faber     59.96     259.70 119.860 
  Heren  Senioren/Masters              
  Naam               
1e  Swen Faber (Algm Kamp)     42.79     214.21 87.526 
2e  Martin Heerma     43.59     218.97 89.913 
3e Marco Roos     48.73     232.59 99.593 
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4e Rene Nolen     50.95     231.23 101.360 
5e Sjoerd Brandt     51.03     237.14 103.410 
6e Rene Koning     50.47     242.80 104.736 
7e Jochem van den Broek     50.43     243.08 104.790 
8e Jan Paul  Drost     51.58     252.66 105.626 
9e Freek Drost      49.64     249.96 106.293 
10e Luuk Drost     51.42     252.66 108.973 
11e Jeroen van Dalen     103.84     320.09 130.536 
12e Jos Goedhart     105.01     335.98 137536 
 

Sinterklaas en Pieten op het jeugdschaatsen 
 

       
 

 
 

 

In december werden de 
kinderen van het 
jeugdschaatsen verrast door de 
komst van Sinterklaas en 
Pieten op het ijs. 
 
Sinterklaas zat in een arrenslee 
en werd door kinderen en 
Pieten over het ijs getrokken. 
 
De Pieten reden rond, deden 
mee met de les en de spelletjes 
en deelde natuurlijk veel 
pepernoten uit. 
 
Aan het eind van het uur reden 
de Pieten mee in een Pieten-
race. Helemaal eerlijk verliep 
de race niet. Eén Piet rende 
door het gras en andere Pieten 
reden de verkeerde kant op. 
Leuk was het wel en wat 
kunnen die Pieten goed 
schaatsen! 
 

Na afloop kregen alle kinderen 
nog een lekkere speculaaspop 
en de begeleiders een 
chocoladeletter. Het was echt 
een feestje. 
 

 
 
De redactie wenst iedereen een 
gezonde en mooie zomer, op 
weg naar – hopen we – weer 
eens een echte winter !! 


