
toegepast, is het 
zogenaar:lde llhandfinishen 1!@ 

shen van een schaatser 
een "handfinish" genoemd als 

jder vlak voor het passeren 
e finishlijn zijn hand naar 

voren plaatst om zodoende te pro
beren de lichtstraal, welke de fi-

vormt en vlak boven het ijs 
li ,eerder te doorbreken dan dat 
met zijn schaats he ,~eval zou zijn 
Een vorm dus van v~llGspelen welke 
reglementair nog niet gehonoreerd 

worden 

U knnt dit euvel bij de grote toer
nooien, als u eventjes op de finish 
let, stends vaker zien plaatsvinden 
Helaas hebben, dat is bewezen bij 
do dit seizoen eerder verreden gro
te toernooien, sommige rijders pre
cies door hoe zij dit moeten aan
pakken. Door de mensen die de elec
tronische tijdwaarnemingsappara
tuur bedienen is dit euvel heel een 
voudi te controleren. De appara
t:.Jur wordt in de snelste schakel-
stand gezet~ Zodoende ze 
bij een ~oede finish van rij-
der, zeer kort na elkll;ir, twee t j
den binnen, die slechts enkele hon-
derdsten een seconde schelen. 

Chamid. 

De twee waarnemingen jn respec 
tievelijk van de eerste en tweede 
schsats van deze rijder. (Het exact 
tegelijk passeren Vim de lichtstraal 
door beide schaatsen komt vrijwel 
nooit voor.) De eerste tijd is na
tuurlijk de juiste, want dat is de 
tijd van het passeren van de punt 
van de eerste SCh::1éltS ... Indien een 
rijcler nu een "handfinish" probeert 
te maken kan dit heel eenvoudig ge
constateerd worden doordat er dan 

tijden van de rijder binnenko
men. Als dit gebeurt, is er dus dui
delijk bewezen dat de rijder een 
hand finish toepaste. In dit geval 
moet natuurlijk de tVJeede finish
tijd van deze rijder genoteerd wor
den. Br gaan ook stemmen op van men 
sen, die beweren dat zo'n finish de 

, 
houd van dit nummer, of een deel 
hiervan te gebruiken voor eigen 
publicaties 

I 
"OP UW PLAATSEN" probeert het 
iedere keer weer, maar we maken 
nog steeds fouten, dat zijn we 
ons bewust. We zjjn dan ook maar 
amateurs. Heerenveen kunnen we na
tuurlijk niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan, evenals Antonio Gomez 
de H.C.A.-clubkampioenen en nog 
vele andere interessante artikelen. 
We hopen dat er nog veel mensen 
zijn die, als ze geen H.C.A.-lid 
zijn, een abonnement bp onze 
schaatskrant willen nemen. Voor 
15,- krij u "OP UW PLAATSEN" 
een I thuisgestuurd. Voor 
de rest wensen wij u veel leesge
not toe. 

rijder alleen 
hij door deze 
verliezen. Di 

J.P.B. 

benadeelt, omdat 
beweging snelheid zou 
is echter haast niet 

te bewijzen. Natuurlijk geldt dit 
hele probleem slechts voor een enke
le honderdste seconde, maar als we 
de vooruitgang vall de nauwkeurig
heid van het tijdmeten niet willen 
terugbrengen tot het niveau van en~ 
ge tientallen jaren geleden zal 
hier i aan ged~lan moeten wordene 
!h·sschien kan het nog op de agenda 
van het dit jaar te houden ISU-con
rres worden op~enomen. Laten we ho
;en dat, mede met dit punt, de 
schaatssport ~ediend wordt en tot 
in lengte van dagen een faire sport 
zal bli ven 

J.P.B. 



kunstijsbaan Jaap Eden van 
; zij was de derde in de 

de ijssport en de eer
Nederland; trokken vele de& 

kundigen een bedenkelijk gezicht. 
jden op een natuurijsbaan op 

1000 tot 1500 meter hoogte was al 
peuleschil; hoe moest t dan 

op kunstijs dat , mtr. 
Neen, de 

hunne hoofden 
gez,ond en mooi 

dat zo' kunst· 
zou worden opgehouwd ui 
bekende vierkante staven 

de kastelein. Als iemand hoofd· 
of koorts had dan kreeg hij 
lijs op het hoofd. Kunstijs 

aan ziek zijne De op-
de 

dan ook niet het initiatief van de 
Koninklijke Schaatsbond doch van 

groep Amsterdamse mannen, ver-
in Stichting Sport Initia· 

Mensen die in hun j 
nog geschaatst hadden van 

Marken en terug; over de 
hobbelijssoorten van de Zui· 

• Doordouwers, lijk onz,e 
jders nu. Men had 

hoop dat de meerderheid van Frie
de commissie van de KNSB de 

van hun elfstedentochten 
prijsgeven voor evenementen 

Eden baan Deze baan 
werd iet gebouwd voor wedstrijde~ 
men zocht het in recreatie. Wilde 

bleekneusjes van Amsterdam aan 
gezonde blos helpen. Een nobe

le doelstelling, want nog in mi 
schooljaren ( was 

veertig procent, van de school
kinderen besmet met de vre

jke ziekte Tuberculose. Daar 
U even over nadenken. 

ze kunstijsbaan had niets te ma
ken met 500 meter in 40 seconden; 

met een langer en gezond leven 
voor de straatjeugd. En die kwame~ 
Op een schoen en een slof, met hou· 

schaatsen, waarop over-groot
nog geschaatst had en die 
schilderij van Avercamr. 

en Van Eyck z,iet afge
beeld Nadien zijn sommige schaats· 
fabrikanten rijk geworden. Sinds 

ddeleeuwen zijn er in onze 
Landen niet zovéél schaatsen 

en gekocht als in de zes
tien jaren dat onze Jaap Eden baan 

• Met een aanvullende subsi
de wethouder, die tot de 

CPN wordt gerekend. Waarvan ook de 
, aangesloten bij de KNSB, 

profiteren. 
dez,e vrienden moeten diep 

buidel tasten, maar zonder 
de hulp van de roerige gemeente

slecht Amsterdam was er 
kunstijsbaan; waren op de 

Jaap Eden baan gfifin wedstrijden. 

N.Alexander Smit. 

U gelieve onze bélall te zien als 
een ding door en voor het algemeen 
belang; door en voor de gemeen
schap. Dat was mijn aanloopje, nu 
het slot: 
Ik bell van vedersz,jjde dan wel lid 
van een familie die meer dan 300 
jaar in Mokum leeft en woont; maar 
van moederszijde ben ik een Noord
hollélnder, een West-Fries. Zo'n 
comhinatie komt 66k voor. Zo is 
het mij bekend, dat het vroeger 
ten plattelande geen vetpot was; 
maar hier in Noordholl~nd werd er 
wel wat aan gedaan. Als de tochten 

sloten dicht zaten van ijs, als 
het Noordhollands Kanaal zelfs met 
de twee machtige ijsbrekers Véln 
Amsterdam niet kon worden open ge
houden, dan was er voor velen geen 
werk. Dan was er op vele plaéltsen 
bittere nood. Bij dergelijke gele
genheden staken initiatiefnemers 
als die van de Sia, de hoofden bij 
elkaar en dan werden er ijs-wed
strijden georganiseerd.Geen"zoveel 
steden-tochten" maar wedstrijden 
op de schaats ten bate van arme 
medeburgers. Als prijzen werden 
uitgeloofd stukken spek, zakjes 
erwtell en bonen; die kwamen van 
middenstanders en winkeliers. 
Albert Heyn was er zo een. 
De rijders deden hun best maélr kre
gen daar zelf geen voordeel van. 
Die schnatsers reden "Voor spek 
en bOllen". 

N. Alexander Smit. 

P.S. En wij lazen in de krant, na 
de debacle van Davos, dat de des
kundigen van mening zijn, dat gro
te internationale wedstrijden nog 
alleen op een kunstijsbaan verre
den zullen worden. Kijk vrienden, 
dat hebben wij ijsmakers in zes
tien seiz,oenen bewerkstelligd. 
Waarvan acte s.v.p. 

Zoals u waarschijnlijk weet, worden 
de grote schaatstoernooien begeleid 
door een electronische tijdwaarne
ming, voorzien van een groot score
bord voor het publiek. Deze appara
tuur, ontworpen en gebouwd door de 
firma Omegaywordt al enige jaren ge 
bruikt, doch nog altijd vinden er 
veranderingen en verbeteringen aan 
deze apparatuur plaats. Drie schaats 
enthousiasten uit Amsterdam en Hil
versum houden zich bezig met het op
bouwen, afbreken en bedienen van de
ze apparatuur. En dat dat een behoor 
lijk karwei is, kan ik u verzekeren I 
er moeten gleuven in het ijs worden 
gefraisd om de kabels van de finish
opnemers, zowel bij de 500-m. als 

S6.Buiten was er geen teken van leven 
te en zo oe Zandden 

die het 
op 

het balkon kwamen ze in een kamer. 
In de kamer die daar aan 
hoorden ze verschi ZZende mensen druk 
in Opeens hoorden ze de naam 

ze waren dus op het 

etER 

NDERDELEN RE 

ook de 1000 m.-finish, in het ijs te 
kunnen leggen. Het grote scorebord 
moet worden opgebouwd, de basisappa
ratuur en alles moet worden aange
sloten met tientallen meters kabel. 
De laatste tijd gaan er stemmen op 
dat deze apparatuur zwaar verouderd 
zou zijn. Dit is echter beslist niet 
waar! Goed, de apparatuur kwam niet 

ren t de ? doch s 
zeer goed onderhouden en werkt dan 
ook uitstekend. Dan komen er natuur-
lijk ook vragen, waarom bij 
de wereldkampioenschappen in 
Alkmaar geen tijd wordt opgenomen 
tot op 1/1000 seconde. Wel, uitlezen 
tot op 1/1000 sec. is geen probleem 
Alleen is daar ~~n maar aan verbon
den namelijk; het heeft geen enkel 
nut tot op 1/1000 sec. uit te lezen 
als er in de apparatuur schakelele
menten aanwezig zijn, die een eigen 
tolerant~e hebben van + 1/1000 sec. 
(Dit is ook het geval ;et de andere 
tijdwaarnemingsapparatuur, die in 
Nederland bij het schaatsen 
loop iS). Zodoende wordt die 1 
sec. uitleZing een volkomen gegokt 
getal, zonder ook maar enige re~ele 

nog 
verschuilen in een orote 

stond, maarvopo, 
u)ilde 

de gang 
De man oreep opa beet en nam 

mee de aangr~nze~de-kamer 
waar kreten van klonken. 

I 

E KLED 

waarde, Toch is het goed om vooruit 
te zien, de electronica staat niet 
stil. En ook voor de K.N.S.B. wordt 
er hard gewerkt om de bestaande ap
paratuur uit te breiden en te ver
beteren. We hopen dan ook in de toe 
komst tot een n~g snellere en bete
re informatie van het publiek, zo
wel via de t.v. als 

tussentijden te komen. Opdat ti al
len nog meer plezier aan de schaats 
sport zult beleven. 

J.P.B 

2 maart: Edenhal concert Brian Ferry 
aanvang 20.00 uur. 

5 maart: Edenhal concert Ch.Aznavour 
kaarten á f30,-

6 maart: Edenhal Open Nederlandse 
kampioenschappen Shorttrack. 
schaatsen. aanvang: 18.00 
uur, toegang f3,50 en kinde. 
deren f2,-

7 maart: Idem 6 maart. 
13 maart: 400 m. baan: Revanche Finn

air Cup, aanvang 18.00 uur. 

SB.Na een dat meer dan een 
waarin opa niet 

zodat men dacht 
te 

door X en Y de veroa
uit. Ze brachten opa naar ~en 

kamer met een deur me-t grote ls 
en hem daar naa.r binnen. 
Theo Startschot was hen echter heel 

en bedacht een list om 



zal de aanvang 
8.00 uur 

jk het shorttrack
sen,vroegen we èèn van de le

het organiserend comitê, 

shorttrack is tak van de 
welke in Amerika 19iË 
Engeland hee erg popu~ 

is eigenlijk hardrijden 
jshockeybaan.De afstanden 

worden zi de 500 _ meter, 
de 3000 meter,In elke 
4 deelnemers van ver-

ploegen die moeten rach-
125 meter lange wedstrijd

mogelijk punten voor hun 
elkaar te rijden. Voor de 

afvalwedstrijden en 
,gelijk als bij het 

• Voor het publiek 

een groot aantal ritten bevat die 
zeer snel achter elkaar verreden 
worden. Het feit dat de wedstrijd 
voor de eerste maal georganiseerd 

,leverd natuurli wel denodige 
op,maar team van 

wedstrijdofficials zullen alle moge-
jke moeite doen om, onder de zeer 

bezie leiding van wedstrijd-
leider uit Amsterdam, de open 
Nederlandse kampioenschappen van het 
shorttrackschaatsen tot een goed 

Wij hopen dan ook 
op 6 en 7 Maart 

zig zijn. Kaart zijn aan 
de kassa's van de EDENF~L verkrijg
baar, en kosten Fl 3.50 voor volwas
senen, en Fl 2.00 voor kinderen. 

Wereldkampioen all-round Erik Heiden. 
foto Boenar Ohamid 

U al dat na het wereldkampioenschap all-r.ound in Heerenveen, deze ijs
wat het aantal records betreft op de 4 'plaats staat van de wereldrang-

st aller banen ? 

dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan het grote sluitings
H.C.A., dat gehouden wordt op Zaterdag 18 maart a.s. in het 

restaurant van de EDENHAL ? 

U al dat er steeds meer giften binnenkomen op rekeningnummer 70002 bij 
Rabobank Amsterdam ten name van lustrumcommissie '77. Mocht U nog het 

financieel willen steunen;wij zijn U daarvoor zeer dankbaar. 

U al dat de lustrumcommissie van de H.C.A.bezig is met het organiseren 
een bosloop op Zondag 24 April in het Amsterdamse bos ? 
e lopen afstanden zijn 7-15 of 21 kmo Nadere bijzonderheden volgen nog. 

De oude en de nieuwe wereldkampioen. 

de slag van Eric Heiden 

Dit kampioenschap moe de wed
strijd van e waarheid worden. No
ren, Hussen en ;'oederla'nde:::-s maak
ten zich op voor de grote strijd. 
Een prestigeslag vooral tussen de 
coaches Tenmann en Pfrommer. 
Na de eerste paar ritten op de 500 
m blee al gauw, dat op deze baan 
enorm snelle tijden te verwezenlij
ken waren. Met als uitschieter de 
38.80 (een nieuw baanrecord) van 
de Amerikaan Eric Heiden. De Neder
landers bleven bij de concurrentie 
ver achter. Van ITelden, Kleine en 
Vriend moesten genoegen nemen met 
resp. een 12e, 1ge en 20e plaats. 
Wat zou de 5000 m brengen? De klap
per moest de 4e rit worden, die 
ging tussen Stensen en Kleine. 
;:leine die meestal traag op Gang 

moest al na 2600 m Stensen 
Op 3800 m bleek er een 
ont van vier sec. 

Stensen kwam uit op 7.08.8L Kleine 
die in de laatste ronde nog meer 
moest prijsgeven, finishte in 
7.14.27 (ie) Van Helden die zich 
in de tweede serie had laten plaat
sen moest de strijd aanbinden te
gen de Hus Earchuk. Van Helden kwam 
tot 2200 m bij de Rus te kort maar 
knokte zich uiteindelijk naar een 
nieuw baanrecord 7.06.40, een 
prachtige tijd. De Hus bracht het 
tot 7.10.23. Vriend werd op deze 
afstand 8e met een tijd van 7.15.10 
een :üeuw persoonlijk record, 
Op deze 5000 m sneuvelden maar 
liefst 14 persoonlijke records, 
waaronder die van alle vier Noren. 
De 1500 m van oudsher een sleutel
afstand zou het gat tussen Neder
landers en Noren nog groter maken. 
Kleine kon niet imponeren met een 
tijd van 2.02.24, goed voor een 6e 
plaats. Ook van Helden liet het af
weten en kwam nog achter Kleine te
recht met een tijd van 2.02.50, 
Vriend werd l4e in 2.04.91. De af
stand werd gewonnen door OlYmpisch 
kampioen Sj~brend in 2.01.16, de 
snelste tijd tot nu toe ooit in 
Nederland gereden. Heiden stond na 
drie afstanden nog altijd aan de 
kop van het alGemeen klassement met 
122.880 punten. De algemene opinie 
vJas dat hij d8.n wel zou sneuvelen 
op de 10.000 m. Deze afstand is 
voor Amerikanen nu eenmaal een moei
li~k te riemen hindernis, al had 
Heiden het op de 5000 m al tot een 
goede 7,15.27 gebrac'lt. 
,':tensen ope:lde de 10.000 m-series 
tegen 'Tan Iielden. De Nederlandse 
kampioen gaf tot 4000 m goed partij, 
maar bleef toen hangen. i~t werd 
wel duideli:k dat Stens en een for
midabele 10 km reed. In de hem ei
gen stijl en met nog een paar snel
le laatste ronden, kwam hij over de 
finish in 14.48.71, daarmee van Hel
den een halve baan achter zich la
tend. Volkomen ~edesilluBioneerd 
finishte deze in 15.17.50 goed 
voor een l2e plaats. Ook de Rus Har
chuk reed een uitstekend.e 10 k1]], 
14.56.38. Kleine moest aantreden 
tecen ~;eiden en daar ging iedereen 
eens extra voor zitten, want men 
verwachtte nog wel iets van Kleine. 
He t blee:: dat de winnaar van vorig 

jaar 
nen om 

voor te blijven. 

foto:Soenar Chamid 

zelfs in 14.59.02, een verbetering 
van zijn perso'::nlijk record met bij-
na 30 sec. scoorde 15.00.77 
Als we nu balans van dit kam-
pioenschap opmaken, we dat 
Eeiden spotte t alle trainingsme
thoden die j hier zo nodig menen 
te hebben. j, Heiden ging in 
januari naar -'uropa met schema' s op 
zak, gemaakt door voormalig Olym-
pisch kampioene Jiane I101um. Zonder 
verdere iding. jaar 
toen Heiden vijfde werd in ~eeren
veen, werd er nog om haar gelachen. 
Een vroml in deze mannenwereld. Nu 
bl dat met durf zelfvertrou-
wen heel wat te bereiken is. ~is
schien lamnen we er nog iet~ van 
ler::n, Eeiden weet z' n slag boven
dien enorn goed aan te passen 'ge

op de 
500 en 10000 
De sprint van de Nederlandse rij
ders blijkt voor een internationaal 
tournooi te zwak te zijn, hierop 
wordt al te veel verloren, Van eni
ge progressie was bij onze toprij
ders de afgelopen wedstrijden geen 
sprake. De glansrol die Van Helden 
speelde op de 5000 m werd volledig 
overschaduwd door de prestaties op 
de andere afstanden. Al was deze 
Van Helden \vel weer de enige van 
het vaderlandse trio die het pu
bliek op de banken bracht. Ook hij 
heeft zich eens, zoals Heiden nu, 
alleen naar de top moeten werken. 
Het volgend seizoen zal blijken 
of we geleerd hebben van de wijze 
lessen van Larvik en Heerenveen. 

Letty Corbijn 

uitslagen van 

Een uitgeputte 

3 
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KOOPM,ANS 

foto: Soenar Chamid 

die het nn slechts één 
jaar ijs bben, mee te 
doen aan de wereldkampioenschappen. 
Dit artikel over de Spaanse af
gevaardigde: Anthonio Gomez. Deze 30 

student in de medicijnen 
t voor elkaar de hele 

ast te krij-

gen met zijn ritten. Zijn 500 meter
tijd was 53.94 sec , op de 5000 meter 
kwam hij uit op 9 33.70 sec. en op 
de 500 meter op 2.46 8 sec. Deze 
tijden waren allen rsoonlijke re
cords. Gomez is een all-round sport
man met een ijzersterke conditie, hij 
doet veellanglaufskiwedstrijden en 
is een uitstekende marathonloper. 
Hij is sinds Ramon Franquesa, die in 

956 nog aan kampioenschappen deel
nam, de enige Spaanse hardrijder. 
Hij zag de overeenkomst tussen het 
langlaufen en het schaatsen. 
wist dat je een goede conditie zo
wel fysiek als nodig had 
De techniek van het schaatsen zou 
dan later vanzelf wel komen Anthonio 
Gomez begon in 976 met het 
schaatsen eerste instantie moest 
hij het doen met een paar kunst
schaatsen. De F.C. Barcelona-voetbal~ 
Ier Gomez kwam in 
Cruyff, hem 
goede schaatsen te gaan kopen. 
voor Gomez waren de Hollandse schaat-

te duur. het 
Spanje haast k 
schaatsen te komen, bestelde hij in 
Noorwegen een paar. Toen deze aan
kwamen bleken ze echter veel te klein 

zijn. terugsturcn en wachten 
op de nieuwe kostte echter 

maanden, zodat hij weer 
z'n oude kunstschaatsen doorging. 

zijn 

t js de8d Gomez 
van 12 tot 2 

hier hielp een handje, 
want het sportcentrum De Vries uit 
Heerenveen bracht z'n schaatsen weer 
in optimale conditie, zodat hij op 
de tweede wedstrijddag op de 500 m. 
wederom een persoonlijk record reed. 
We vroegen hem hoe het hele gebeuren 
in Heerenveen op hem overkwam; "Wel, 
ik had ing'eschreven voor de wedstrij d, 
maar verwachtte er eigenli~k niet zo
veel van. Toen ik 's ochtends in het 
stadion aankwam zakte de moed me wel 

Kerklingh 

Daar zit je dan gekluisterd aan je 
stoel met vier weken voorgeschreven 
rust. Dat valt dan niet mee. Je 
hinkt wat door het huis en staart 
uit het raam. Als het mooi schaats
weer is, heb je pech. Is het rot
weer valt het mee. Op de koelkast 
kijken mijn schaatsabonnementen mij 
al voor de vierde maal aan. Er zit 
iets treiterends in en ik berg ze 
diep in een la op. De foto's toon
den geen afwijking of slijtage. Toch 
maar weer nieuwe foto's, doch nu met 
contrastvloeistof. Ook daar was niets 
op te zien. Ik denk, zei de specia
list; dat er een scheurtje in de bui 
ten meniscus zit. Bet is beter dat 
je vier weken niet aan sport doet. 
Wanneer de klacht zich dan herhaald 
gaan we snijden. De man beseft hele
maal niet dat hij een soort doodvon
nis uitspreekt. Nou ja, zegt mijn 
vrouw, als je toch thuis bent kun je 
best eens voor me stofzuigen. Beste 
schaatsvrienden, pas nou op, want 
enige dagen later behoorde het stof
zuigen tot mijn vaste bezigheden en 
schilde ik zelfs aardappels, Kennis
jes en buurvrouwen informeerden bij 

vrouw hoe ze hun mannen ook 
zo n knietje konden aansmeren. De 
grens wordt echter bereikt als je 
met een schortje voor de trap doet 
en buurmannen je met een steelse 
blikken beginnen te bekijken. Middel: 
in dat dorre doodse bestaan ontdek
te ik echter eAn lichtpunt. Mijn 
knie liet bij het buigen allerake
ligste geluiden horen doordat de in
gespoten vloeistof door allerlei 
ruimten in de knie wordt geperst. 
Geluiden die door merg en been gaan. 
'Poen mijn vrouwen dochter zich lek
ker in hun luie stoel genesteld had
den boog ik achteloos mijn been 
Eerst vroegen zij zich af waar dat 
afschrikwekkende geluid vandaan kwam 
Ik ontblootte mijn been en herhaaldE 
het grapje nog eens. IJselijke kre
ten overstemden mijn brullende lach, 
Nadat ze uit de keuken waren terug
gekeerd werd mij een absoluut ver
bod opgelegd op straffe van eigen 
potje te moeten koken. De volgende 

een beetje 
duizenden mensen. 
ook wel dat ik niet best ook 
dat de wereldtop hier rijdt, maar 
vind het toch fijn, dit mee te mogen 
maken. Ik hoop de Spaanse bond er van 
te kunnen overtuigen dat de schaats

iets heel moois is en misschien 
Spanje dan nog 

den 

Heerenveen 
deze dappere aard een 
van Klaas Schenk, die hem 
het volgende seizoen 

Nederland te komen 
Gomez zou dit graag 
zi enige prObleem echter 
nanciële kant 

Antonio Comez Fernandez 

dag bood mij een nieuwe kans. Ter
wijl kennisjes van mijn vrouw op hun 
kopje koffie zaten te wachten, dat 
mijn vrouw in de keuken inschonk, 
begon ik een nieuwe serie kniebui
gingen. En met verbluffend resultaat 
In panische angst zijn zij gevlucht, 
Slechts de achtergelaten handtasjes 
waren de stille getuigen van hun be
zoek, een duidelijke parallel dus 
met de luitenant van St. Allegonden 
waarvan ze alleen de bril nog vonden 
Nog 8én keer was het feest voordat 
de vloeistof uit de knie was wegge
trokken. Toen de buurvrouwen op hun 
koffie zaten te wachten. Elkaar voor~ 
bij rennend als bij een bioscoopbrand 
namen ze hals over kop de kuiten. 
Zie zo dacht ik dat spaart meteen 
huishoudgeld, kan ik een paar nieuwe 
schaatsen voor kopen. Als 's avonds 
de buurmannen komen informeren waar 
hun vrouwen zijn, licht ik ze tact
vol in. Ik stel de schare op zijn ge 
mak en vertel ze hoe ze hun potje 
kunnen koken en bemerk dat ik door 
mijn huishoudelijke ervaring groot 
gezag geniet, hetgeen ik als zeer 
positief ervaar. Als de meute is af
gedropen en ik s!avonds weer alleen 
voor het haardvuur zit te mijmeren, 
het ene glas na het andere tot mij 
neem, komt er een grote verlatenheid 
over me. Lang zit ik in het vuur te 
staren terwijl mijn oog steeds gla
ziger en mijn tong steeds dikker 
wordt. Plotseling schrik ik Wat 
hoor ik? Ik hink naar het raam en 
zie met mijn beneveld oog een lange 
optocht schaatsers naderen. Ze dragen 
horden en spandoeken. Op de borden 
lees ik: "JONGEN", op een ander bord 
"GA JIJ I/LAAR DUMI1JOEN". Op het span
doek staat: "SCHAATSEN IS VOeR MAN
NEN EN NIET VU(,R GAMMELE KRUKKEN". 
Als er echter twee komen aanrijden 
met een groot dienblad waarop een 
groot houten poot ligt, is de maat 
vol. Terwijl ik het raam opendoe 
schreeuw ik met overslaande stem:, 
Grote IJstaarten, als ik jullie was 
zou ik maar gauw op mijn wenkbrauwen 
leren rijden want dat zul je nodig 
hebben als ik terugkom. De schaats
vrienden zullen begrijpen dat toen 
de bekende por in de ribben volgde. 
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I. Els Hofdijk 
2. Mieke Havik 
3. 

lubkampioenschappen van het schaatsseizoen '76-'77 zlJn weer treden. Er is veel,zeer 
Hansje Gei,jssen 

zier aan beleefd,om dan nog maar niet te spreken van de tientallen mensen die zich 
ersta hebben ingezet. Sommigen hebben het net niet gehaald, en hier en daar viel 

een warm traantje koude ijs, Maar goed,het zit er weer op. De overwinnaars 10 Jan v.d.Roemer 
, "OP UW PLAAT heeft getracht met de hierbovenstaande foto AI,LE clubkampioenen 2. Ron Ket 

vereeuwigen. Helaas is dat niet helemaal gelukt Maar toch alle clubkampioenen bij deze 3. Ton Vrolijk 
i{ AN GEFELICITEERD. 

Roelofs 

• Ingrid Lam 
2° Dorien Muis 

Mirei11e Roelefs 

Linda v.d.Berg 
2. Meureen Freelink 

Monique Rijnders 

Erwin Lam 
• Peter Boer 

3 Miechel Verreij 
• Nico v.Veen 
• Rai j mont! Ale s 

Harry Corbijn 
" Kees Wolfrat 

Voerman 

Peter Bolding 
2. Simon Meijer 
3 Dave Wendt 

• Dik P1uygers 
Borstdorp 

de Vries 

14.9 
15.6 

14.8 

15.1 
14.9 
14.9 

13.-
14.5 

300 M. 

36.4 
37.5 
45.3 

34.6 
37.8 
36.3 
40.3 
38.3 
43.1 
44.-
44,8 

500 ~l. 

59.9 
73-7 

54.-
53.8 
53.5 
57.4 
56.1 
60.6 
59.7 
64.1 
71.2 

45 7 
50.7 val 

39.-
49.6 

500 M. 

58.3 
61.6 
63.9 

52.-
61.8 
67.4 val 
65.1 
71.-
66,,8 
69.-
74.4 

1000 M. 

2,14.8 
2.44.1 

1.51.5 
1.53.9 
1.56.7 
2.02.3 
2.09.-
2.12.9 
2.15.1 
2,21.5 
2.18.8 

30.133 
32.500 

31.200 

29.300 
29.1567 
31.100 

26.000 
31.033 

94.700 
99.100 

109.200 

86.600 
99.600 

103.700 
105.400 
109.300 
109.900 
113.000 
119.200 

127.300 
155.750 

109.750 
110.750 
111.850 
118.550 
122.600 
127.050 
127.250 
134.850 
140.600 

r 
1 

4. Wim v.Breule1en 

DAMES Sl?P'IOBEN. 

I. Trudy Dannenburg 
2. Ans v.d.Ploeg 

Dames Trijnie Rep. 
Heren Henk Portengen. 

3. Marjan v.d.Berg Veteranen Dolf de Wit. 

Ol 

I 

4. Carla Duijn 
5. Lenie Vrolijk 

HEREN SENIOREN. 

1. John Oudt 
2. Rolf Sibrandy 
3. Roelf "Breederveld 
4. Gijs Rijneveld 
5. Jaap Manshanden 
6. Arie Griffieon 
7. Rob Klaver 
8. Bart Rijndersma 
9. Hans Brand 

10. Jan Verduijn 
lL Dirk Zuidert 

Finnair Super Marathon (180 km) 1977 

Van onze marathoncorrespondent; 

Door een gebrek aan ijs in Nederland 
is de belangstelling van wedstrijd
en toertochtrijders voor deelname 
aan de 200 km supermarathon in Fin
land fenominaal. De organisatie heeft 
al extra hotelruimte moeten boeken 
om aan de vraag te kunnen voldoen~ 
De grote trekker blijkt de langlauf
skiwedstrijd op de volgende dag te 
zijn. Alle schaatsliefhebbers kunnen 
nu eens kennis maken met een vorm van 
sport die qua beweging veel overeen
komst vertoont met schaatsen. Ieder 
die de schaatssport meester is kan 
langlaufen. Voor snelle beslissers 

48.8 
49 

48.8 
52.8 
52.8 

42.7 
43.4 
44.3 
51.3 

47.1 
47.3 
47.6 
57.7 
55.8 

49.6 
49.7 
50. 
49.8 

8 
52 

1.41.7 
1.49 7 
1 51.-

2.20.9 
2.23.2 
2.32.2 
2.37 7 

2.;;9.6 
2.30.4 
2.45.9val 
2.40.5 
2.48.5 

500 M. 1500 M. 

41.5 2.09.-
42.5 2.10.4 
42.4 2.14.6 
43.1 2.18.6 
42.9 2.16.8 
45.- 2.23.-
46.- 2.25.6 
45.2 2.25.5 
47.2 2.27.9 
46.6 2.27.7 
45.9 2.27.-

2.34.4 
2.51.9 
3.01.-

4.40 1 
4.45.9 
5.00.5 
5.23.9 

5.19.7 
5.26.9 
5.12.8 
5.29.2 
Q .08.4 

3000 M. 

4. 
4.34.-
4.48.8 
4.58.2 
5.11.-
5.00n-
4.56.7 
5.04.6 
4.50.6 
5.04.9 
5.18.2 

o JAAR HCA 
Steun het feest met uw 

152.650 
155.250 

151.017 
164.950 
168.633 

136.350 
138.783 
145.116 
147.850 

144.667 
151.916 
155.033 
166.067 
173.367 

129.950 
131.634 
135.400 
139.000 
140.333 
142.667 
143.983 
144.567 
144.933 
146.650 
147.933 

100 cent per dat u id bent 
meer mag ook 

RabobankAmsterdam rek.nr; 

tnv. Lustrumcomm. HCA 77 

is er nog hotelruimte verkrijgbaar. 
In Finland worden de Alternatieve 
Elfstedentocht en het Langlaufkam
pioenschap op resp. 5 en 6 maart a.s, 
gehouden. Inlichtingen kunt u ver
krijgen bij Aart Koopmans, postbus 
7024, Amsterdam of per telefoon: 
020-797110 of 736582. 

foto: Soenar Chamid. 
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