
Een grote groep Hogerop leden rijdt mee met de marathon en/of langebaanwedstrijden die de 
Baanvereniging Groot Amsterdam (BGA) op de Jaap Edenbaan organiseert. Hieronder vind je 
informatie over deze wedstrijden en over onze eigen wedstrijd avonden. Uiteraard alles onder 
voorbehoud van eventuele extra maatregelen in verband met het Coronavirus.


Hogerop avonden 

zaterdag 16 januari 2021 19.40-21.20 - Hogerop Clubkampioenschap

Over de precieze invulling van de avond denken we nog na maar houd deze avond, inclusief de 
uren ervoor maar vrij. We proberen er weer een mooie avond van te maken met een hapje eten 
vooraf en wedstrijd en evt. andere activiteit op het ijs. Wie niet het ijs op wil kan vast een plaatsje 
in de jury reserveren via wedstrijd.hogerop@gmail.com


zaterdag 6 februari 2021 19.40-21.20 - Hogerop Womencup

Onze klassieker. Alweer de 18e editie dit seizoen: vrouwen van alle niveaus van binnen en buiten 
Hogerop op het ijs. De aanmelding voor mannen (in de jury en voor hand en spandiensten) is al 
open! De organisatie is nog op zoek naar versterking. Wie wil Claudia, Ingeborg en Marjan helpen 
met het organiseren van dit evenement? Mail naar wedstrijd.hogerop@gmail.com


Langebaan wedstrijden 

De BGA organiseert bijna wekelijks langebaanwedstrijden waar je aan kunt meedoen. Er is een 
groepje Hogeroppers dat regelmatig meedoet. Meestal doen ze mee aan de wedstrijden uit de 
zgn Andantino reeks. De wedstrijden zijn op de volgende avonden:


zaterdag 17-10-2020

zondag 25-10-2020

zondag 1-11-2020

zaterdag 7-11-2020

zaterdag 14-11-2020

zondag 22-11-2020

zondag 10-1-2021

zondag 17-1-2021

zaterdag 20-2-2021 (vierkamp, dag 1, telt mee voor Andantino klassement)

zondag 21-2-2021 (vierkamp, dag 2, telt mee voor Andantino klassement)


Andere wedstrijden: 

Afstandskampioenschap Amsterdam zondag 20-12-2020

Friends & Family: Pup t/m Master: Rijd tegen je vader of vriendin zondag 27-12-2020

Kampioenschap van Amsterdam All Round  zondag 24-1-2021


Aanvangstijd wedstrijden: Zaterdagen steeds om 19:40, zondagen 20:40  

Inschrijven: via inschrijven.schaatsen.nl Voor deelname aan de langebaanwedstrijden (muv 
clubkampioenschap en Womencup) is een wedstrijdlicentie langebaan nodig. Deze dien je zelf 
aan te vragen via knsb.nl

voor het volledige wedstrijdrooster: zie inschrijven.schaatsen.nl


De Hogerop langebaanschaatsers houden elkaar op de hoogte van hun wedstrijdplannen via een 
whatsapp groep. Als je daar in wilt, mail dan naar wedstrijd.hogerop@gmail.com


Jury (voor alle Hogerop wedstrijdrijders verplicht, ook anderen welkom)


Voor alle bovenstaande wedstrijden geldt dat er jury nodig is. Geen zin om zelf te rijden? Dan is 
een plek in de jury een mooie kans om toch wat mee te krijgen. Overigens vragen we alle 
Hogeroppers die wedstrijden rijden (ook zij die alleen marathon rijden) één keer per seizoen een 
wedstrijd te jureren. Uiteraard zijn in de juryruimte de nodige aanpassingen gedaan zodat er veilig 
gejureerd kan worden. 




Marathon wedstrijden 

Marathonschaatsen is populair in Amsterdam en zeker onder de Hogerop leden. Iedere 
woensdagavond is er een wedstrijd voor 3 a 4 wedstrijd categorieën. De meeste Hogerop leden 
rijden mee in de Masters 4 tot en met 1 (met toenemend niveau en aantal ronden) of de Dames 
(alle leeftijden) groep. 


Het wedstrijdrooster voor seizoen 2020-2021 is op dit moment nog niet bekend maar zal 
binnenkort te vinden zijn op de website van de BGA: https://bga.amsterdam/


Inschrijven voor de marathons gaat via Henk Veen, coördinator marathon van de BGA. Zijn 
emailadres kun je opvragen via wedstrijd.hogerop@gmail.com


Overige wedstrijden 

Waterman-trofee - zondag 6 december 2020 20.40

Met een duopartner rijd je een afvalrace, een puntenkoers en een koppelkoers. Een Jaap Eden 
klassieker.


4 .x 1,5 wedstrijd -zondag 14 februari 20.40

Met een team van 4 rijd je 1,5 uur lang, om beurten, rondjes. Het team met de meeste ronden 
wint.


Voor beide wedstrijden kun je je een aantal weken tevoren met je team inschrijven via Henk Veen.


Buffelavonden 

Eigenlijk geen wedstrijd. Gewoon lekker een uur lang ronden rijden in een vast tempo. Er rijden 
diverse groepen rond, van snel (rondjes 40) tot een stuk rustiger. Er kan gebuffeld worden op de 
volgende avonden.


zondag 29-11-2020  20:40 

zondag 3-01-21 20:40   

zondag 07-02-21 20:40 

zondag 7-03-21 20:40   


