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VAN DE REDACTIE 
 
“Zo gaat u er maar even voor zitten, het is een 
dik nummer geworden dit keer” Terug van 
weggeweest is Bob Hogerop met een 
magistraal verhaal over de Rolling Stones en 
zijn dagdroomverhalen daarbij over één van 
zijn fietstochten in Frankrijk. Bob is back!!! 
Omdat de algemene ledenvergadering nabij is 
(maandagavond 24 november), is de notulen 
van de voorgaande editie toegevoegd in dit 
clubblad. Dan gaan we er stilletjes ook direct 
vanuit dat jullie allemaal naar ons clubhuis 
komen! 
 
Na een jaar van afwezigheid hebben we als 
vereniging weer meegedaan aan de Deenactie 
hebben we alle concurrenten in de provincie 
Noord-Holland achter ons gelaten. Een aantal 
jeugdschaatsleden mocht op een vrijdagavond 
de prijs in ontvangst nemen uit de handen van: 
jawel JIM!! “Wat een bofkonten zeg!” In dit blad 
leest u hun eigen verhaal en een verslag van 
het jeugdweekend dat georganiseerd was in 
het voorjaar. Tevens vindt u in dit blad in deze 
editie veel algemene informatie over de 
procedures en verschillende onderdelen van 
het schaatsen bij onze schaatsvereniging. 
 
Een allen veel leesplezier toegewenst. 
 
De Redactie, 
 
NB: Misschien een leuk avondprogramma voor 
11 november zijn de 111 ronden die om 23:19 
van start gaan, tot op de 11e !!! 
 
 
COLOFON 
 
Ledenadministratie: 
T. Wolzak 
 Dr. Mrt L. Kingstraat 29 
1121 CR Landsmeer   020 – 4825445 

 
Coördinatie clubblad / lay – out: 
Ivo Hilderink 
 Oostzanerdijk 5 
1035 RA Amsterdam   020 - 6319219 
ivo.hilderink@dhv.nl 
 
Oplage 1080 stuks 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad  
B. De Vries  020 – 6314123 

 

Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter: 
H. van der Werf 
Nathan F Israëlweg 4 
Hayo.vanderwerf@wartsila.com 
1035 CG Amsterdam (Kadoelen) 
 020 – 4924990  06 - 53657410 
 
Secretaris: 
E.F. Mager 
 Blauwe ring 8 
1566 MT Assendelft  075 - 6707723 
 
Penningmeester: 
P. Luiten 
 Noorderbreek 88 
1121 KJ Landsmeer  020 – 4824598 
Rek nr: Rabobank 33.44.68.051 
P.Luiten@sfb.nl 

 
Wedstrijd/jeugdschaatsen 
 
Inlichtingen abonnementen/trainingen en 
jeugdschaatsen bij J. Attema 
 
Wedstrijdsecretarissen: 
J.S.Attema   020 - 4824187 
Tom Drost   020 - 4821740 
 
Jeugdschaatsen: 
J.S. Attema 
Fuutstraat 11 
1121 BM Landsmeer  020 - 4824187 
 
Bereikbaarheid HGI trainers: 
Corinne Jong (Pupillen en Jun.C), 
Jollenmakersweg 35, 1511 DA Oostzaan,  
075-6844397; 
Henk Veen (Jun A en Senioren), 
Tamarindestraat 19, 1115 BD Duivendrecht, 
 020-6997370; 
Ans Gerritsen (Senioren/Veteranen), 
Tureluur 24, 1452 VK Ilpendam,  020-
4361524; 
Andries Bakker (Jun B /A en Senioren), 
Cath. Van Clevelaan 42, 1181 BH 
Amstelveen,  020-6471703. 

 
Kledingcommissie: 
M. de Vries 
 Reigerlaan 8 
1121 EE Landsmeer  020 - 4826926 

 
Ereleden: Dick Moes 
  Geert Houwer 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste leden en vrienden van de ijsclub, 
 
De Jaap Edenbaan is weer open, de trainingen zijn weer begonnen en de eerste wedstrijden zijn al 
geweest. 
 
Op 25 oktober en 1 november is onze eigen aan het Zuideinde door een groot aantal vrijwilligers weer 
geschoond en gereed gemaakt voor de winter. Daarnaast is de ijsbaan inmiddels aangesloten op het 
riool en zijn de nodige reparaties uitgevoerd. Ook heeft ons bestuurslid Klaas Hijlkema een grote 
schoonmaak gehouden en hebben we plotseling weer veel ruimte in de schuur. Overigens is Klaas al 
38 jaar bestuurslid en wij hopen dat hij zich nog lang zal kunnen inzetten voor de vereniging. 
 
De algemene leden vergadering staat gepland op 24 november, ik nodig iedereen van harte uit te 
komen. Voor de jeugdleiders en jury leden zijn warme jassen besteld. De jassen zijn voorzien van de 
naam van onze club. Het voordeel is dat we zo voor iedereen herkenbaar zijn. De jassen moeten aan 
het einde van elk seizoen weer ingeleverd worden en zullen natuurlijk alleen tijdens de trainingen 
gedragen worden. Het doet ons heel veel genoegen dat HEGRON Cosmetics bereid is om de jassen 
te sponsoren, daarvoor onze dank. 
 
De Deen jeugdactie is zeer goed verlopen voor onze ijsclub. In Landsmeer hadden we, dankzij uw 
inzet, verreweg de meeste muntjes. Het resultaat van de actie is nog niet bekend, maar we zullen met 
het geld onze activiteiten voor de jeugd, zoals een jeugdweekend, op een adequate manier kunnen 
uitvoeren. 
 
Tot ziens op de ijsbaan of op de algemene ledenvergadering op 24 november aanstaande. 
 
Met vriendelijke groet Haijo van der Werf 
Amsterdam-Kadoelen 24 oktober 2003 
 
 
Oproep: we zoeken mensen die in geval van een ijsperiode bij toerbeurt hand en span diensten 
kunnen verrichten. Gaarne bij mij melden 06 53 65 74 10 of (020) 492 49 90. 
 
Tevens het ontvangen rouwkaartje van mevrouw Verkaik om alle aanwezigen te bedanken. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van IJsclub 'Hard Gaat Ie 
 
25 november 2002 
 
 
Gehouden in de ijsclubkantine aan het Zuideinde te Landsmeer. 
 
Aanwezig: zie bijgaande presentielijst (net als in 1963: 7 leden en 11 bestuursleden. Naderhand 

komen er nog 4 leden binnen). 
Afmelding: geen 

 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en memoreert aan de drie ijsdagen op de eigen ijsbaan. 
Vooral die donderdag was niets open in de wijde omtrek. De laatste restjes renovatie aan het 
clubgebouw zijn bijna afgerond. 

 Helaas is HGI uitgeloot voor de Deen-sponsoractie. Vooral financieel heel spijtig. We hopen er 
volgend jaar wel weer bij te zijn, omdat deze geldelijke bijdrage voor het jeugdwerk zeer welkom 
is. 

 Verder haalt Haijo van der Werf aan de eigen HGI - website. Er wordt gevraagd hoeveel 
mensen de site wel eens bezocht hebben; een enkele hand gaat omhoog. Verantwoordelijk voor 
de site zijn Jeroen Steinvoorte en Ivo Hilderink. Bestuurslid Bob Vink wil graag de beschikking 
over een laptop. Volgens bestuurder Tom Drost worden de “oudjes” eruit gewerkt en wordt 
vergaderen met een webcam wellicht mogelijk. 

 Tevens aandacht voor de officiële kluunplaats bij de Kleine Zylbrug / Van Beekstraat. Een 
opmerking van JP Drost: de kluunplaats is ook op TV geweest bij Hart van Nederland van SBS. 

 Bestuurslid René Segers heeft bankjes gemaakt als zitplaatsen waar men de schaatsen kan 
onderbinden. 

 Als laatste deelt de voorzitter mee dat de penningmeester na de pauze de vergadering zal 
verlaten.  

 
2. Goedkeuring notulen 
 De notulen worden voorgelezen door secretaris Mager en goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken 

 Uitnodiging van de Zaanstreek i.v.m. 25 jarig jubileum (28-12-2002) – wedstrijdgebeuren; 
 Uitnodiging Kon. Ned. Jeugdtrofee junioren B en C (jongens/meisjes) op 27-12-2002.  

 
4. Jaarverslag secretaris 
 Voorgelezen door secretaris E.F. Mager. 
  
5. Verslag Wedstrijdsecretariaat 
 Voorgelezen door J.S. Attema. JP Drost merkt op dat A. Schreuder niet heeft meegedaan aan de 

clubkampioenschappen. 
 
6. Verslag kascontrole-commissie 

 Het kasgeld is niet gecontroleerd omdat er geen kasgeld is bij de penningmeester maar bij 
andere bestuursleden. Verder wordt er opgemerkt dat KPN wel betaald wordt, ondanks dat de 
rekening niet naar de ijsclub wordt gestuurd. Peter Luiten heeft een adreswijziging gestuurd, 
maar dit is waarschijnlijk nog niet verwerkt bij de KPN. 

 Het was een lastige controle omdat de controle twee jaar betrof, de wisseling nog verwerkt 
diende te worden van de gulden naar de euro en vanwege de verschuiving van het boekjaar van 
1 januari naar 1 juli. 

 Gevraagd wordt of er decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid; antwoord is applaus. 
 Volgend jaar zullen Andries de Weert en Jeffrey Pommerel de kascontrole doen. 
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7. Financieel verslag 
 Van de reserve is heel veel afgesnoept. Bij het licentieschaatsen moet elk jaar geld bij. Dit jaar 

wordt dit al wat meer rechtgetrokken. Zomertraining levert dus nu veel minder op, maar dit is 
een keus van het bestuur om het trainen te stimuleren. 

 Ook bij het jeugdschaatsen worden kosten gemaakt, maar houden we zo’n kleine € 1.000,- 
over. Het clubblad zal waarschijnlijk quit gaan draaien dit jaar.  

 Het netto resultaat van de kantine over drie ijsdagen + de zomeractiviteiten (zoals sloot- & 
slobrace) was € 1.000,-. 

 Doordat er onderhoud nodig was aan clubgebouw en aan de dijken zijn we € 8.000,- ingeteerd 
op de rerserves. 

 De begroting is negatief. Andries de Weert geeft aan dat de leden hiermee niet akkoord kunnen 
gaan omdat we € 2.000,- interen. Er zal moeten worden aangegeven hoe we aan die € 2.000,- 
denken te komen. Op welke manier we het gat willen dichten. 

 De contributie is dit jaar verhoogt van € 6,80 naar € 7,50. Gedacht wordt aan het terugkeren van 
het “tientje” (maar dan in euro’s). 

 Het bestuur zal kijken naar de lidmaatschapsverhoging. Tijdens de vergadering wordt er nog 
een heel ander “creatief” voorstel gedaan, nm. om elke maand een “begrotingsborrel” in de 
kantine te houden om zo de € 2.000,- “weg te werken”. 

 Aan deze begroting valt niets meer te veranderen, omdat alles al vast ligt zoals de contributie 
bijvoorbeeld. Als je sneller wilt zijn moeten we in het voorjaar gaan vergaderen (ALV) zodat we 
de begroting nog kunnen aanpassen (voor het nieuwe ijsseizoen). Dan kunnen er vroegtijdig 
andere besluiten worden genomen. Dan moeten de statuten wel worden aangepast want nu 
moeten we in november vergaderen. Besloten wordt met: het tekort op de begroting kan worden 
gedekt door de eventuele inkomsten tijdens ijsdagen op eigen ijsbaan. 

 
PAUZE 
 
8. Bestuursverkiezing  

 De heer T. Drost is herkiesbaar maar voor de laatste keer. Met een applaus wordt hij herkozen. 
Vooruitlopend op punt 10. wordt er aandacht geschonken aan de drukke werkzaamheden van 
Jelle voor de ijsclub. Bijvoorbeeld het innen van de contributiegelden is een hele klus. JP Drost 
biedt zich aan om Jelle Attema te helpen met name het wedstrijdgebeuren en andere taken als 
jeugdschaatsen en het recreatieschaatsen. Jan Paul wil wel in het bestuur maar niet tijdens 
ijsperiodes. 

 Jelle Attema wordt tijdens deze vergadering ook weer verkozen voor een periode van 3 jaar. En 
als laatste bestuurder Bob Vink. Hij wil ook nog 3 jaar mee doen maar stopt absoluut met het 
district. Voor de komende periode wil Bob op het ijs letten. Alle 3 genoemde heren worden voor 
een volgende periode gekozen. 

 
9. Verslag Jeugdschaatsen  
 Verslag gemaakt en voorgelezen door de heer J. Attema. 
 
10. Toekomstplannen 

 Financiële tekort wegwerken. 
 Niet in detail, maar HGI houdt zich aanbevolen voor andere armaturen. Niemand gaat de 

masten nog in, behalve K. Hijlkema. “Zet er maar gerust 6 plankies onder”. 
 Verhoging oostzijde is gebeurt. Nu nog aan de zuidzijde. Dit moet eerst bekeken worden. 
 Uitbesteden van werkzaamheden. We kunnen niet blijven lenen (m.n. apparatuur). 
 Verbreding toegang. 
 Kapvergunning voor de boom (achterop het terrein). 



 

 
Jaargang: 104 www.hardgaatie.nl  Nummer : 2 
Datum: November 2003  Pagina:5 van 20 

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

11. Rondvraag 
 JP Drost stelt voor om te kijken naar verhuurbedrijven i.v.m. vegen ijsbaan (+ route WW-toer). 

Bijvoorbeeld de Roskam (zit in A’dam Nrd, directeur is een Landsmeerder) gratis laten 
adverteren en tijdens ijsdagen een machientje vragen. Er zijn ook grote machines en je hebt er 
geen omkijken naar (onderhoud). Wel een verzekering voor als dat ding in de sloot zakt. Vaak 
doet het e.e.a. het niet als het vriest en als je huurt is het veel handiger. René Segers wil de VW 
(Manus) ergens anders opslaan; hij staat in de weg en wanneer heb je ‘m nodig? “Hij moet niet 
weg”; is een veel gehoorde kreet tijdens de ALV. 

 Frans-Nico v/d Bout: het contributie-innen moet worden aangepakt. De contributiekaarten 
komen eraan. Ans stelt voor om hetzelfde systeem in te voeren als bij de Elfstedenvereniging: 
vooruit een deel betalen van het abonnement. 

 Rene Segers vraagt aandacht voor de pupillen-wedstrijdrijdertjes. Laatst hadden er 8 pupillen 
een wedstrijd zonder begeleiding/coach. Bij meer dan 5 rijders wordt een trainer gevraagd. Deze 
keer kon er niemand komen. Dat is erg spijtig. 

 Verder wordt er nog voorgesteld om een postbus te nemen voor de ijsclub. Dit kost geld en is 
buiten dat geen goed idee. 

 
Om 22.30 uur wordt de vergadering gesloten door voorzitter V/d Werf. De aanwezigen wordt een wel 
thuis gewenst. 
 
 
HGI - JEUGDWEEKEND 
 
Het is nog allemaal wat vroeg in het schaatsseizoen, maar de begeleiders houden nu eenmaal van 
een strakke planning en daarom alvast de mededeling dat het HGI - jeugdweekend gepland is op 
11,12 en 13 juni 2004. Deze editie zal een speciaal tintje krijgen omdat het alweer de 5e keer is. Een 
mooie reden voor een klein feestje. In januari/februari zullen de inschrijfformulieren zowel via het 
clubblad als via de website verschijnen. 
 
 
OPROEP TOERSCHAATSLEDEN 
 
Hierbij een oproep van de toerschaatsbegeleiders: 
 
Elk jaar komt het weer voor dat enkele mensen zich wel opgeven voor een schaatsuur en dan 
uiteindelijk zeer sporadisch komen opdagen. Op zich zult u denken, “wat is daar nu toch het probleem 
van? Ieder jaar blijven er een aantal mensen op de wachtlijst staan die doolgraag dan in uw plaats 
een uurtje willen schaatsen. Bij deze dan ook de oproep om de ijsclub te laten weten indien u weet dat 
u gedurende een bepaalde tijd geen gebruik zal maken van het abonnement om welke reden dan ook. 
Dit kan bijvoorbeeld ook een blessure zijn. Door dit te melden aan de vereniging kan deze bekijken 
wat de mogelijkheden zijn om de abonnementen tijdelijk te verkopen aan andere geïnteresseerde. 
Misschien nog het vermelden waard is dat u in geen geval uw recht op een abonnement voor het 
komende schaatsseizoen zult verliezen door tijdelijk uw kaart te verkopen aan een ander. Op deze 
manier kunnen wij als schaatsvereniging optimaal gebruik maken van het “ijsaanbod”. 
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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Maandag 24/11/2003 te 20.00 uur, 
 

in het clubhuis van HGI, aan het Zuideinde te Landsmeer. 
 
AGENDA: 
 

1) OPENING 
 

2) NOTULEN VORIG JAAR 
 

3) INGEKOMEN STUKKEN 
 

4) JAARVERSLAG SECRETARIS 
 

5) VERSLAG JEUGDSCHAATSEN 
 

6) VERSLAG KASCONTROLE – COMMISSIE 
 

7) FINANCIEEL VERSLAG 
 
 

8) P A U Z E 
 
 

9) BESTUURSVERKIEZING: 
 
 Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar gesteld:  
 Peter Luiten penningmeester; 
 
 waarin in deze door het bestuur als vervanger wordt voorgedragen: Frans 
 Nico van den Bout. Deze keuze zal op de vergadering aan de orde komen. 
 
 Het bestuur of tenminste 10 leden kunnen ter vergadering of bij schriftelijke 
 kennisgeving voor bestaande vacatures, kandidaten voordragen. 
 

10) VERSLAG WEDSTRIJDSECRETARIAAT 
 
11) TOEKOMSTPLANNEN 
 
12) RONDVRAAG 
 
13) SLUITING. 

 



 

 
Jaargang: 104 www.hardgaatie.nl  Nummer : 2 
Datum: November 2003  Pagina:7 van 20 

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

INDELING TIJDRIJDEN JEUGDSCHAATSEN SEIZOEN 2003/2004 
 
Groep  I Frank Peter – Hanna – Rene/Piet  8 november en 10 januari 
 
Groep II Henriёtte/Esther – Mirjam/Jan Dick – Berend 22 november en 24 januari 
 
Groep III Marjolijn – Saskia/Tom – Haijo   13 december en 14 februari 
 
Groep ijshal Jelle – Ants     Dit wordt door Jelle zelf ingedeeld 
 
Hiernaast zijn belangrijke data om te onthouden: 

 29 november: Sint Nicolaasfeest op het ijs; 
 31 januari: Elfstedentocht/Carnaval. Alle kinderen mogen verkleed komen; 
 21 februari: Diploma-schaatsen; 
 6 maart: Rondjes rijden achter de jagermeester: (tevens laatste les). 

 
 Diploma:  Ronden achter de jagermeester: 
 SP. Diploma  4 ronden 
 A. diploma  6 ronden 
 B. diploma  8 ronden 
 C. diploma  13 ronden 
 D. diploma  18 ronden 
 E. diploma  20 ronden 
 F. diploma  22 ronden 
 
Als de ijsbaan in Landsmeer open is worden op de volgende dagen toch de activiteiten op de Jaap 
Edenbaan gehouden: 

 29 november 2003; 
 31 januari 2004; 
 21 februari 2004; 
 6 maart 2004. 

 
Met schaatsgroet, 
Jan Tabak (020) 4823833 
 
 
JEUGDSCHAATSEN 
 
Helaas gaven de jeugdleiders Peter Luiten en Frans Nico van de Bout, na jarenlang actief te zijn 
geweest als jeugdleiders, te kennen dat ze ermee gingen stoppen. Het bestuur dankt hen voor de 
tomeloze inzet, menig jeugdlid heeft zijn kunnen op de schaats aan hen te danken. Beiden blijven wel 
aan de club verbonden als actieve (schaats en/of bestuurs-)leden, nogmaals zeggen we hen ook 
namens de jeugdschaatsleden en leiders hierbij dank voor het verrichte schaats-onderwijs. 
 
Als vervangers hebben we inmiddels drie kandidaten bereid weten te vinden die taken in deeltijden 
(om de 14-dagen) over te nemen,namelijk: Saskia Wolzak (actief trainingslid)en Ton Beekman en 
Jan Dick den Das (beiden al actieve “invallers” en de vaders van de jeugdschaatsleden Alex; Eva; 
Koen en Vera), bovendien is Mirjam van Dijk, na een jaar afwezigheid, ook weer beschikbaar, zodat 
we toch weer een volledig team aan jeugdleiders op het ijs kunnen neerzetten. 
 
We zijn inmiddels al weer een paar weken actief. Vol enthousiasme begonnen en de indelingen per 
groep zijn zo goed als rond. Er kunnen weer 105 HGI kinderen schaatsen onder begeleiding van een 
“HGI juffrouw en/of meester” elke zaterdagmorgen van kwart voor tien tot kwart voor elf op de Jaap 
Edenbaan en in de hal (weer of geen weer). Hiervan zijn er nu 29 kinderen voor het eerst ingedeeld 
en staan er nog ongeveer 60 kinderen op de wachtlijst, allen aangemeld na oktober 2001. 
 
We streven erna dat er na een maand, in november 2003, een vaste groepsindeling zal zijn ontstaan. 
Om de 14 dagen hebben we op de buitenbaan een recht stuk baan, waarop dan de pylonen kunnen 
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worden uitgezet voor de start & rem en slalomproeven. Een ieder komt tenminste driemaal in het 
seizoen aan de beurt, om door oefening deze schaatsproeven onder de knie te krijgen. In de 
kerstvakantie wordt er op 27 december ook geschaatst. 
 
De indelingen van de schaatsgroepen zijn als volgt: 

 Ants Tilma / Jelle Attema hebben de 15 "beginners" in de IJshal; 
 Hayo geeft les aan de groep voor diploma S of A op- of rond de buitenkrabbelbaan; 
 Hanna Gielis begeleidt de groep die voor het B diploma gaat; 
 Berend Blokzijl/ Jan Dick den Das en Mirjam van Dijk begeleiden de 2 groepen die voor het C- 

Diploma gaan; 
 Rene Segers / Piet Kelder/ Saskia Wolzak en Ton Beekman begeleiden de  2 groepen voor 

diploma D, sommigen zelfs die voor diploma E gaan; 
 Esther Tindal/ Henriette Goede en Frank Peer Wals begeleiden de 2 groepen, die voor het 

diploma E of F gaan; 
 Marjolijn Wolthuis heeft de oudste groep, die in ieder geval voor het hoogste diploma F proberen 

te gaan of anders E *. 
 
Jan Tabak coördineert het tijdrijden, hij zorgt voor de jury en houdt de behaalde tijden bij, Jan geeft aan, 
wanneer - en door welke groep - de slalom- /start&remproef moet worden gereden. 
 
Invalkrachten/ tijdwaarnemers/ juryleden:  
Nico Gerritsen; Erik Sijtsma; Ruud Steinvoorte; Rick Smit; Pim Harms; Hans Postma; Imme Kampen; 
Jan Paul Drost en enige ouders op wie (altijd) een beroep kan worden gedaan. 
Het bestuur wenst de jeugdschaatsers/ begeleiders het komend seizoen veel schaatsplezier!! 
 
25 oktober 2003 
 
 
 
BOB HOGEROP 
 
Maandag 22 september 2003, ongeveer elf uur ‘s 
morgens. Ik loop met een vuilniszak in mijn hand. 
Inhoud: twee blokken purschuim, bij elkaar 
geplakt met vele meters tape. De blokken gaan 
straks dienen als een soort stoel om het me zo 
comfortabel mogelijk te maken. Bij de ingang van 
het centraalstation heb ik en passent ook nog een 
krant gekocht om de komende tijd te doden. Ik 
heb de metro genomen en bij het station Bijlmer 
stap ik uit. Regelrecht loop ik tussen de 
bouwwerkzaamheden, die hier plaats vinden, naar 
ingang J van de Amsterdam Arena. Er is al aardig 
wat volk op de been, hier bij ingang J. Nel staat 
druk te gebaren dat ik moet voortmaken. ”Waar 
bleef je nou, ik heb nummer 86 en voor jou heb ik 
nummer 87!” Eén van de wachtenden heeft een 
systeem bedacht om de volgorde van aankomst 
aan te geven  d.m.v. een met viltstift aangebracht 
nummer op de rug van de hand te schrijven. 
 
Ik haal de blokken purschuim uit de vuilniszak, ga 
erop zitten en kijk eens om me heen. Samen met 
Nel zitten, staan of liggen er zo’n honderd 
mensen tussen de dranghekken te wachten op de 
dingen die, pakweg om vijf uur in de middag gaan 

gebeuren. Er zitten mensen op meegebrachte 
tuinstoelen of gammele krukjes, er zitten mensen 
op de grond met een krant als stoel, of een oude 
slaapzak. Al deze attributen zullen om ongeveer 
vijf uur in de middag weggegooid worden, dat 
staat wel vast. Er zitten allerlei typen mensen 
tussen de wachtenden, maar één ding valt op; het 
overgrote deel van de wachtenden is rond of 
boven de vijftig jaar. “Waarom al die moeite en 
waarop wachten dan al die vijftigers op?” 
 
Het antwoord is simpel: Al die mensen hopen rond 
half zes ‘s middags als eersten de Arena binnen 
te gaan, om zoveel mogelijk vooraan te staan en 
om maar niets te missen van de uitgestelde show, 
die al had moeten plaats vinden op 20 augustus 
j.l., maar door ziekte van één van de 
hoofdrolspelers niet door kon gaan, het concert 
van de “greatest rock and rollband on earth”  
“The Rolling  Stones!” “Zo lang wachten voor een 
concert, uitgevoerd door een stelletje ouwe 
mannen, Waar begin je eigenlijk aan?” “Het is dat 
het nog zulk prachtig weer is, zou je daar ook 
gestaan hebben als het had geplensd van de 
regen?” 
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“Ik weet het wel zeker, een Stonesfan laat zich 
niet zo maar afschrikken door een regenbui.” 
“Trouwens, mag ik u eraan herinneren, dat we ooit 
eens bij ± 10 graden vorst de hele nacht in de rij 
hebben gestaan om aan een Elfstedentocht te 
kunnen meedoen?” “ En wat te denken van mensen 
die in slaapzakken liggen te wachten om aan b.v. 
een goedkoop tv toestel te komen?” “Vooral, 
omdat het misschien wel eens de laatste keer zou 
kunnen zijn, om onze rockhelden in levende lijve 
te kunnen aanschouwen!” Gemiddeld zijn de leden 
van de band zestig jaar en vooral Keith Richards 
ziet er nu niet uit, als toonbeeld van een gezond 
leven! 
 
Maar goed, we wachten in het septemberzonnetje 
tussen al die ouwe, trouwe fans, waarvan 
menigeen hun kinderen en sommigen zelfs hun 
kleinkinderen! bij zich hebben. Velen hebben 
speciale T-shirts aangetrokken. Je kunt zien dat 
deze shirts, voorzien van de bekende uitgestoken 
tong, alleen voor speciale gelegenheden zoals 
deze worden gebruikt, want in het dagelijks beeld 
zijn Stonesshirts een relatieve zeldzaamheid. Ik 
haal de meegebrachte krant tevoorschijn en ga 
deze op mijn gemak lezen. Het is 
maandagochtend, dus de sport van het afgelopen 
weekeinde komt uitgebreid aan bod. Dat 
Feijenoord heeft verloren wisten we al en ook de 
nederlaag van het hier vlakbij spelende Ajax 
tegen het Bredase NAC wordt uitvoerig 
behandeld. Wat me meer interesseert is het 
verslag van de etappe in de ronde van Spanje, de 
Vuelta. Het was een bergetappe, eindigend 
bovenop een top ergens in de Siërra Nevada. 
 
Al lezende ga ik terug in gedachten en voor ik er 
erg in heb, fiets ik zelf rond. We zijn in het 
Zuiden van Frankrijk, het is een zondagmorgen in 
juni en het is in tegenstelling tot wat voor 
zonneschijn en hitte deze afgelopen zomer heeft 
voortgebracht, een niet eens zo’n bloedhete dag. 
Misschien wist u het nog niet, maar Bob Hogerop 
heeft afgelopen voorjaar zichzelf een nieuwe 
racefiets cadeau gedaan. Het moest er toch een 
keertje van komen. In februari, onder supervisie 
van Martin een fiets samengesteld en begin april 
kon ik mijn energie erop kwijt. Eerlijk gezegd, 
was ik er snel aan gewend, ondanks het stijvere 
frame en het nieuwe zadel. Het stuurt allemaal 
heel direct en het schakelen met de zogenaamde 
“Shimanoflappen” verloopt probleemloos. We 
zullen niet al te veel op verdere technische 
details ingaan, maar wat ik wel apart vind, is het 

zogenaamde geïntegreerde balhoofd, waarvan de 
lagers zich in de balhoofdbuis bevinden. Daardoor 
is de balhoofdbuis vrij dik, waardoor het uiterlijk 
van de buis aan een rioleringspijp doet denken, 
wat weer de opmerking van: “Bob rijdt met een 
strontpijp in de rondte” deed ontlokken. De kleur 
werd uiteindelijk zwart-zilvergrijs  en Bob 
Hogerop had verder niets meer te wensen. 
 
De nieuwe fiets werd meteen in de strijd 
geworpen. Met een kleintje IJsselmeer, de ronde 
van Noord-Holland en een weekje Provence met 
de collega’s begin mei was de nieuwe aanwinst 
goed ingezegend. Tijdens een afdaling in de 
Gorges du Verdon kwam het zeer directe sturen 
goed uit de verf! Het deed wel pijn, om tijdens de 
rit langs de dijk naar Lelystad de steentjes tegen 
de schuine buis te horen tikken, ik dacht heel 
eventjes: “Daar gaat mijn mooie pas gelakte 
frame!” Maar het is nu eenmaal een 
gebruiksvoorwerp en als je er niet tegen kan, dat 
er krasjes en pitjes op komen, dan moet je hem 
maar in een glazen kastje zetten zodat je er de 
hele dag er naar kunt kijken. Mijn ouwe trouwe 
Locomotief hangt nu werkeloos in de schuur 
wachtend op betere tijden. 
 
Maar goed, ik ben dus onderweg richting Col de 
Murs in wat bewolkte omstandigheden. Ter 
hoogte van Mazan bevindt zich een gipsgroeve. 
Deze groeve is volgens het boek: De kale berg, de 
grootste groeve van Europa en produceert het 
beroemde gips van Mazan. Het is echter geen gat 
in de grond, zoals ik verwacht had, maar een 
berg, die stukje bij beetje wordt afgegraven, 
zoals onze St Pietersberg bij Maastricht. Oké we 
gaan weer verder,en via de D150 en de D77 kom 
ik bij het op een heuvel gelegen stadje Venasque. 
Ik laat Venasque links liggen en rijd over de D4 
naar de Col de Murs. De klim is 9 km lang en niet 
erg lastig. Tijdens de klim kom ik een groepje 
Franse toerfietsers achterop. Het is 
zondagmorgen, dus er zijn veel randonneurs 
onderweg. Deze ploeg komt uit Cavaillon. Bij het 
vernemen van mijn nationaliteit, kunnen zij me 
meedelen dat de Pays Bas erg “plat” is. Dat moet 
ik bevestigend beantwoorden. Een paar van hen 
waren ooit in Nederland geweest en op de vraag 
waar ik woon,-vlak bij Amsterdam- kom ik er 
achter, dat ze zeer onder de indruk waren van de 
dames in de “vitrines” op de walletjes in de 
hoofdstad. Al pratende bereiken we de Col de 
Murs. Ik leg mijn Franse fietscollega’s uit hoe ik 
verder wil, want zij gaan via Gordes terug naar 
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Cavaillon, terwijl ik richting Sault ga. Terwijl ik 
hiermee bezig ben, wordt er op mijn schouder 
getikt, ik kijk om en een jongeman op een rode 
Gazelle vraagt: “Hard gaat ie?” Deze jonge man 
blijkt Nanno Rombeek te zijn en komt uit 
Oostzaan en traint in de omgeving voor de 
aanstaande “ Marmotte.” De wereld is toch wel 
erg klein! Samen dalen we af en net voor de 
splitsing naar Sault, moet Nanno naar rechts en 
ik moet 500 meter verder naar links. Ik wens 
hem succes met de Marmotte en ”de groeten aan 
Martin!” 
 
De weg voert weer omhoog en ik rijd nu over de 
D15 richting Col de la Lingne. Deze col zul je 
tevergeefs zoeken op de gele Michelin kaart No 
81. De col is er echter wel degelijk en op de top 
kom ik bij het restant van de zogenaamde 
pestmuur. Deze muur is rond 1720 aangelegd, om 
de pestepidemie, die in Marseille was uitgebroken 
tegen te houden. Een plaquette toont, dat de 
muur, 25 km lang was, 2 m hoog en 70 cm dik en 
zwaar bewaakt werd. Zo probeerde men de 
pestepidemie te beteugelen. Soldaten, die geen 
trek meer hadden om de muur te bewaken en 
deserteerden, werden na te zijn worden 
opgepakt, naar de galeien gestuurd, om zich voor 
de Franse koning Lodewijk de 15e suf te roeien. 
Restanten van deze pestmuur kun je ook 
tegenkomen tussen Gordes en Fontaine de 
Vaucluse. 
 
Mijn inspanningen mogen er ook zijn en na de 
bewuste muur rijd ik via St Hubert –wat een 
herberg blijkt te zijn - naar Monnieux, een dorp 
dat tegen de bergwand is aangeplakt. Bij de altijd 
aanwezige “ l´eau potable” vul ik de bidons en zet 
koers naar Sault. Ik kom niet in het stadje, maar 
sla linksaf, via de D1 richting Côte d´Abeilles. De 
weg loopt hier vrij steil omhoog en over mijn 
linkerschouder heb ik een mooi uitzicht over 
Sault. De weg wordt minder steil en boven 
aangekomen, neem ik, in plaats van rechtdoor te 
gaan, de D217, een route die binnendoor loopt en 
dus leuker is. Na een lange afdaling (met een 
schitterend uitzicht op mijn lievelingsbergje) kom 
ik in Flassan, waar het zowaar eventjes begint te 
motregenen. Flassan is een stil dorp, waar niets 
te beleven valt, Ik zet weer koers naar Bedoin, 
de thuisbasis. “Wat een warmte als je stilstaat, 
een verkoelende duik in het zwembad is wel op 
zijn plaats!” 
 

Ineens ben ik weer bij de les! Er is beweging in de 
rij voor de Arena. We worden naar voren 
gedrukt, de nummers op Nel haar handen hebben 
nu geen nut meer, maar dat geeft niet,want we 
staan vooraan en het moet wel heel gek lopen als 
we niet in de “pit” komen. Dit is de ruimte vlak 
voor het gigantische podium, waar de show zich 
op af gaat spelen. 
 
Kleine drama´s doen zich voor; een paar vrouwen, 
die een laag nummer hadden, waren om de één of 
andere reden niet bij de les en moeten achteraan 
sluiten. Er worden tranen met tuiten gehuild, 
maar de potige security mensen zijn 
onverbiddelijk. We gooien de purschuimen 
stoeltjes weg want die mogen niet mee het 
stadion in. Om exact half zes gaan we naar 
binnen. Behendig nemen we de laatste barrières. 
Die barrières houden o.a. in dat je gefouilleerd 
wordt en de kostbare toegangsbewijzen dienen te 
worden gecontroleerd. Nu de trappen op en het 
voetbalveld –dat met witte kunststof platen is 
afgedekt – oversteken. De run naar het podium is 
een makkie. De meeste Stonesfans blijken over 
een niet zo’n goede conditie te beschikken! We 
rennen er tientallen voorbij en zo gebeurt het 
dat Nel en Bob Hogerop helemaal vooraan komen 
te staan, tegen het hek dat het podium van het 
publiek scheidt. “Ons doel is bereikt. Laat de 
Stones maar komen, we zijn er klaar voor.” 
 
Relaxed staan we tegen het hek en nemen de 
situatie in ogenschouw. Naast ons staat een 
ploegje fans uit Nieuwleusen (bij Zwolle).Eén die 
Dirk heet, heeft tijdens de run naar het podium 
zijn knie geblesseerd. Oscar, een ander lid van de 
Overijsselse ploeg heeft kramp en moet z’n voet 
helemaal uitstrekken. Je moet wat voor je band 
overhebben! We raken aan de praat en een derde 
lid van de ploeg blijkt tandarts van beroep te 
zijn. Nu je in de pit staat kun je rustig naar het 
toilet, of wat te drinken halen, wat veelvuldig 
gebeurt. Ook zie ik Arne net achter het hek van 
de pit staan. Door zijn nieuwe baan als 
sportleraar kwam hij later bij de Arena. Hij is 
echter een grote vent en zal dan ook niets van 
het komende spektakel missen. Keer op keer kijk 
ik naar het futuristische decor, een stalen 
constructie met een zwarte achtergrond, net de 
kleuren van mijn nieuwe racefiets! 
 
Eerst krijgen we nog een korte show van een 
rockband uit het Verenigd Koninkrijk en om kwart 
voor negen gaan de lichten uit en de spanning 
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stijgt met de seconden! Ineens staan ze daar, 
onze helden. Met Brown Sugar begint het feest, 
dat zo,n 2½ uur zal gaan duren. Bob Hogerop gaat 
helemaal uit zijn dak! En ik ben niet de enige, 
duizenden enthousiaste fans dansen, swingen of 
hossen op het ritme van de overbekende nummers 
mee. Keith Richards komt kruipend over het 
inmense podium onze kant op. Het lijkt net een 
reumatische schildpad, een afgeleefd, versleten 
hoofd, maar wat een plezier heeft hij miljoenen 
mensen er mee bezorgd, samen met zijn 
onvermijdelijke maat, Mick Jagger. En je kunt 
het duidelijk aan hun gezichten zien, ze beleven 
nog steeds ontzettend veel plezier van hun werk: 
Samen met Charlie Watts en Ronnie Wood –de 
eigenlijke Stones- toveren zij ons een 
spetterende show voor, die we nog lang zullen 
blijven herinneren. Jagger had het ook beloofd. 

Hij verontschuldigde zich destijds voor zijn zere 
keel en bezwoer dat hij op 22 september naar 
Amsterdam zou terugkomen met een act 
waarover de kenners nog lang zouden napraten. Ik 
kan het er helemaal mee eens zijn! 
 
Ook aan dit feest komt een eind en onder een 
daverend knallend vuurwerk sluiten de Stones af. 
Wanneer we ze weer komen te zien? Dat weet 
niemand. We schuifelen de Arena uit. Het is gaan 
regenen en ook is het een stuk frisser. Het lijkt 
wel of de herfst ineens een stuk dichter 
bijgekomen is.” I can get a lot of satisfaction” 
voor de komende ijsperiode. 
 
 
Bob Hogerop 

 
 
ALGEMENE INFORMATIE WEDSTRIJDEN LANGEBAAN 
 
Het aanmelden voor een wedstrijd wordt Met ingang van dit seizoen gedaan door: Jan Paul Drost (1e 
man) tel. 020-4821863 en/of Jelle Attema (2e man). Dit moet uiterlijk op de woensdagavond voor 
19.00 uur, voorafgaand aan de betreffende wedstrijd gebeuren. Tot uiterlijk zaterdagochtend 9.00 uur 
kan er worden afgemeld. Iedere wedstrijdrijder/rijdster moet een gekleurd bandje om zijn 
rechterbovenarm dragen. De kleur is afhankelijk van het paar en de baan waarin hij/zij is gestart (het 
1e paar =  binnenbaan wit en buitenbaan rood; Het 2e paar = binnenbaan geel en buitenbaan groen). 
 
De Pupillen; Junioren C en B rijden afzonderlijk hun wedstrijden. De data van deze wedstrijden zijn te 
vinden op de uitgereikte wedstrijd agenda, zie ook dit clubblad. De Junioren  A ; (Neo) Senioren en 
Veteranen rijden tegelijk hun 6 of 7 wedstrijden in Combinatie verband. Zo is HGI ingedeeld met 
andere verenigingen nu nog in de combinaties 1 en 8. In die combinatiewedstrijden moeten er telkens 
12 HGI (st)rijders op de deelnemerslijst staan, totaal met andere verenigingen rijden er dan ongeveer 
55 schaatsers per 2 of anderhalf uur op de zaterdag- of zondagavond. Het wedstrijdrooster voor het 
seizoen tot 31 december op de Jaap Edenbaan wordt in dit clubblad afgedrukt. Het tweede deel is op 
dit moment nog niet ingevuld door de KNSB en zal in het volgende clubblad worden opgenomen. 
 
Let op !!, Nieuw is dat iedere deelne(emster)mer aan een wedstrijd, zijn abonnement mee moet 
nemen, dit moet bij het loket getoond en wordt dan ingescand. 
 
 
INFORMATIE STARTPROCEDURE 
 
Met name ten aanzien van  jeugdige wedstrijdrijd(st)ers die voor het eerst deelnemen aan wedstrijden 
hierbij enige regels en aandachtspunten: 

 de rijders stellen zich aan de start op achter de kleine hulplijn die in het ijs is aangebracht;  
 pas op het commando "naar de start" rijden zij op naar de startstreep die in het ijs is 

aangebracht, om zo beide rijders gelijktijdig aan de start te krijgen; 
 bij de startstreep wordt de tijd genomen om de juiste starthouding aan te nemen; 
 als de starthouding is aangenomen wordt de rijder geacht stil te staan; 
 de starter wacht tot beide rijders gereed staan, pas op het commando "klaar", zakt de rijder in 

de starthouding en wacht tot het startschot valt. In deze tussentijd (officieel is dat 1 a 1.5 sec 
(is best wel lang) moet de rijder "stil" staan. Uiteraard wordt hier bij de Pupillen en Junioren C  
wat minder op gelet, anders zou de meerderheid te vroeg weg zijn; 

 ook het overschrijden van de startlijn bij het opstellen is eigenlijk verboden, maar zal door de 
vingers worden gezien als bijvoorbeeld de zenuwen een rol spelen. 



 

 
Jaargang: 104 www.hardgaatie.nl  Nummer : 2 
Datum: November 2003  Pagina:12 van 20 

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

Aan de trainers het verzoek om deze regels regelmatig en volledig met de Pupillen/Junioren te 
bespreken en te oefenen, opdat zij kunnen wennen aan de procedure van het starten en aan de 
starter. 
 
Ook blijkt, dat het kennelijk geen kwaad kan om duidelijk te maken waar en waarom de verschillende 
startplaatsen op de ijsbaan zijn gesitueerd. Regelmatig blijkt nog dat kinderen het onrechtvaardig 
vinden dat zij op de 300m/1000m zoveel achterstand hebben bij de start (dit wordt namelijk in de 
eerste ronde door een binnenbocht weer goed gemaakt!!). 
 
 
DE DEENSPONSORACTIE 
 
Zoals iedereen wel gezien zal hebben was er de afgelopen periode weer de sponsoractie van Deen 
Supermarkten. Ook enkele jeugdleden van HGI hebben op zaterdagmiddag hun steentje daaraan 
bijgedragen. Na eerst ’s ochtends zelf op de Eden baan hun rondjes en oefeningen te hebben 
gedaan, hebben zij in de middag nog twee uurtjes verschillende klanten de helpende hand 
toegestoken. Eva, Lieke, Linda, Nienke, Wendy en Lisanne hebben heel wat boodschappen door hun 
handen laten gaan. In de twee uur dat ze hebben gestaan was de opbrengt al zo’n 800 muntjes. 
Uiteindelijk zijn vier van de zes meiden op vrijdag 24 oktober afgereisd naar Hoogwoud om de cheque 
in ontvangst mogen. Maar goed laten we ze zelf maar aan het woord laten. 
 
Het begon al leuk toen we aan het inpakken waren. Leuk aan mensen vragen of we hun 
boodschappentas mochten in pakken. De tijd ging snel voorbij. Verschillende mensen kwamen langs 
zoals Henriëtte Goede die ons chocola bracht en Hanneke Goede die ons een fles drinken gaf. Toen 
hoorde we dat er een feestje kwam. Op vrijdagavond kwam Jan Tabak ons ophalen en we reden 
richting Hoogwoud. Bij aankomst was het al erg druk, we zochten een plek in de sporthal. We wisten 
niet wat er die avond zou gebeuren, het licht ging uit en de man die het presenteerde was Jeroen van 
Veronica. Hij vertelde dat er een speciale gast zou komen, maar eerst vertelde meneer Deen zelf nog 
wat. Daarna vertelde Jeroen dat de gast op dit moment erg populair was, het was namelijk JIM. Eva 
mocht de cheque in ontvangst nemen, en we waren allemaal erg van slag. Op het podium zijn er 
verschillende foto’s gemaakt. Jim heeft drie nummers gezongen en daarna kwam Cooldown Café, wij 
vonden JIM het leukst. Dit was ons verhaal groetjes. 
 
 
Linda, Wendy, Lieke, Lisanne, Nienke en Eva. 
 
NB op de website zijn enkele foto’s te vinden van de gelukkigen en JIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
HGI-TRAINERS (Jaap-Edenbaan) 
 
Hard Gaat Ie wordt vertegenwoordigd door de volgende trainers: 

 Corinne Jong geeft schaatstraining op de dinsdagmiddag van 17.00 tot 18.05 uur (Pupillen en 
Jun.C/B); 

 Henk Veen geeft zowel op de dinsdagavond van 18.15 tot 19.20 uur (Jun A en Senioren) als op 
de vrijdagavond van 19:30 tot 20:40 (Pupillen en Jun C) trainen; 

 Ans Gerritsen geeft training op de dinsdagavond van 18:15 tot 19:20 uur (Senioren/Veteranen) 
als ook op de vrijdagavond van 19:30 tot 20:40 (Jun C/B); 

 Andries Bakker geeft op de vrijdagavond van 19:35 tot 20:40 uur training aan de Jun B/A, 
Senioren en Veteranen, met name gericht op het wedstrijdschaatsen. 

 
Het bestuur wenst alle trainers en de trainingsleden plezierige trainingsuren en sportief succes toe. 
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INFORMATIE BAAN MARATHONWEDSTRIJDEN 
 
In tegenstelling tot de aanmelding van deelname wedstrijden langebaan bij het secretariaat van de 
vereniging, dient de rijder/rijdster zelf, zich uiterlijk een half uur voorafgaand aan de wedstrijd te 
melden bij het baan - secretariaat in het restaurant "De Skeve Skaes" op het ijsbaan - terrein. De 
licentie moet dan worden getoond en men verkrijgt daar een wedstrijdnummer, na betaling van 
inschrijfgeld. 
 
Op de woensdagmiddag van 16.30 tot 17.45 wordt om de 14 dagen de jeugdmarathon geschaatst, 
voor de Pupillen A/B (dus niet voor pupillen D/C) en de junioren C. 
Op de vrijdagavond worden om de 14 dagen, de marathon-wedstrijden gehouden voor:  

 Junioren A/B; 
 Klassen Dames 1 en 2; 
 Heren C3; C2; B/C1 en Veteranen 1 en 2 (ingedeeld op sterkte). 

 
Promotie van C3 naar C2 en van C2 naar C1 en van C1 naar landelijk B kan door in een 
schaatsseizoen bij de eerste tien te eindigen in het eindklassement van de marathon competitie. 
Zie voor de marathon data het wedstrijdrooster. 
 
Enkele regels van het marathonschaatsen zijn:  

 Het wedstrijdnummer moet goed leesbaar bevestigd zijn op de rechterzijde van het rechter 
dijbeen. Cijfers dus niet op z'n kop en/of liggend bevestigen en ook geen tape over de cijfers 
plakken, plak met tape en niet met spelden (is gevaarlijk bij los raken); 

 Tijdens een wedstrijd zijn alleen de betreffende deelnemers op de baan, dus geen rijders van 
andere categorieën; De speaker kondigt aan wanneer en welke categorie rijders de baan op 
kunnen komen; Na de wedstrijd verlaten de rijders zo snel mogelijk de baan; 

 Indien de ijsmachine op de baan is dienen er zich geen rijders op de baan te bevinden; Om 
verwondingen te voorkomen, scherpe punten en uiteinden van schaatsen weg (laten) slijpen; 

 Wedstrijdrijders dienen ten alle tijde de aanwijzingen van de speaker en de officials op te 
volgen. 

 
 
HGI JEUGDWEEKEND 2003 
 
Het begon allemaal op het parkeerterrein waar 
de kermis altijd staat. Daar verzamelden één 
voor één alle kinderen en begeleiders van het 
kamp. Toen iedereen er was vertrokken we naar 
Woensberg Toen we in Woensberg waren 
aangekomen renden alle kinderen naar een huisje 
toe. De begeleiders riepen alle kinderen terug en 
wachtten tot alle ouders weg waren. Toen mocht 
iedereen een groepje maken en een huisje zoeken 
dat ging vrij makkelijk. Toen kwam het ergste 
moment van het kamp Esther en Marjolijn 
kwamen het snoep ophalen. De ouderen van het 
kamp zorgden ervoor dat ze het snoep niet 
vonden. Maar ja, de kleinere kinderen die voor 
het eerst mee gingen gaven zonder wat te zeggen 
al hun snoep af (dat vonden wij best wel lullig!!!!!!) 
Toen iedereen zijn huisje een beetje had 
ingedeeld moesten we bij elkaar komen en werden 
de ouderen en de jongeren gesplitst. De jongeren 
kinderen gingen met een aantal begeleiders mee 
en gingen een tocht lopen door het bos. De 
ouderen gingen met Berend mee in een busje. En 

Esther en Imme waren de twee begeleiders. Het 
werd best wel benauwd omdat we met ongeveer 
14 mensen in dat busje waren gepropt. We zaten 
voor ons gevoel best lang in de auto en we 
verheugden ons al weer op de terugreis. 
 
We werden ergens in het bos afgezet en Imme en 
Esther zeiden dat ze niet wisten waar we zaten. 
Het was een lange tocht. We hebben er ongeveer 
drie uur over gedaan. Na een tijdje lopen begon 
het ook nog te regenen. Maar het was wel leuk. 
Achteraf scheen dat Imme best wel wist waar we 
zaten omdat ze een beetje had mee gekeken waar 
we naar toe reden. En ook was het zo dat als we 
nadat we de auto waren uit gestapt de andere 
kant op waren gelopen dat we dan binnen 10 
minuten terug waren geweest. 
 
Toen we weer terug waren ging iedereen snel 
warme kleren aantrekken en naar hun eigen 
huisje. Het huisje van de ouderen was al weer 
verdeeld want de meisjes gingen in het huisje van 
de jongens slapen. Nou slapen kan je het niet 
noemen want achteraf hadden we de hele nacht 
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niet geslapen. Alleen Elstbeth, Susanne en 
Alexandra hadden geslapen. In het huisje van de 
jongere kinderen was het om 5 uur ‘s ochtends al 
weer lol. Ze stonden om 5 uur ‘s ochtends alweer 
te voetballen. En zo besloot dus bijna iedereen 
om op te staan. Dat beloofde dus een gezellige en 
fitte dag te worden. 
 
Om een uur of negen gingen we ontbijten en ook 
daarna stond iedereen weer te springen om af te 
wassen. Na het ontbijt werd het pas echt 
vermoeiend want René Koning had weer één van 
zijn goede ideeën om te gaan trainen op de 
zandbergen. Ook gingen we daar aardig wat 
rondjes rennen en trainingen doen. Daarna gingen 
we één of ander spel doen waarbij je de zandberg 
op moest rennen. Dan moest je je voorganger 
tikken. Na een tijdje ontdekten wij wel iets heel 
grappigs. Er was een jongen bij die maar 1 paar 
gympen bij zich had. Maar die waren nat van de 
dropping. Dus besloot hij maar om zijn sandalen 
aan de trekken met zijn WITTE sportsokken 
erin. Je snapt natuurlijk wel wat er gebeurt. Na 
zo’n training zijn die sokken natuurlijk meteen 
zwart. Zijn sokken hingen inmiddels helemaal over 
de rand van zijn sandalen. Maar hij hield ze 
gewoon aan hoor. Toen we terug waren bij de 
huisjes ging iedereen zich weer opfrissen en een 
aantal gingen ook douchen. De begeleiders gingen 
ook even lekker zitten en de kinderen gingen 
weer even voetballen of gewoon even uitrusten. 
 
‘S avonds gingen we barbecuen. We gingen een 
kampvuur maken en iedereen kreeg een stuk deeg 
en ging dat boven het kampvuur houden en 
probeerde zo een broodje te maken. Er was nogal 
veel sla over dus Ivo bedacht een spel wie het 
meeste sla in de mond kon doen. Milou de Bueger 
en Kimberley Tabak probeerden zoveel mogelijk 
sla in hun mond te proppen. Dat lukte aardig. We 
hebben die avond heerlijk gegeten even een 
complimentje voor de barbecuers. ‘s Avonds was 
er disco. Vooral toen het liedje van Jim kwam 
renden al die kleine kinderen naar binnen en 
begonnen heel erg uit hun dak te gaan. Het zag er 
heel leuk uit. Maar de disco duurde niet heel erg 
lang want vooral de oudere kinderen waren erg 
moe. Die hadden natuurlijk de hele nacht 
daarvoor niet geslapen. 
 

De volgende dag waren we ook al wel weer aardig 
vroeg op. Die dag was er feest want René Koning 
was jarig. De kinderen werden onderverdeeld. De 
ene groep gingen mee trainen met Berend en René 
en de andere hielpen versieren de versiering op 
te hangen. Het versieren gebeurde met wc 
papier. Dat zag er erg geinig uit. Toen René terug 
kwam gingen we voor hem zingen. En taart eten. 
Daarna gingen we naar een open plek. Het was een 
soort duin. Daar gingen we allemaal spelletjes 
doen. Zoals een vragenspel. Over het hele veld 
lagen kaarten verspreid met vragen erop. 
Iedereen werd in groepen ingedeeld. Je moest 
dan een vraag zoeken maar je kreeg er een 
antwoorden blaadje bij. Maar het moeilijke was 
dat het opvolgorde gedaan moest worden. En 
voordat je de vraag kon beantwoorden moest je 
eerst de vraag zoeken. Maar het was heel zwaar 
want je moest steeds berg op rennen en dan weer 
af rennen. Maar ja, het was wel een erg leuk spel 
en uiteindelijk als je alle vragen had beantwoord 
dan mocht je weer terug naar je huisje. Daar kon 
je je weer omkleden en even douchen als je dat 
wilde. Toen iedereen  klaar was met het spel 
gingen we met iedereen de stoelendans doen. Dat 
was ook erg leuk, vooral met zo’n enorme groep. 
Lester had het spel gewonnen en die was er 
blijkbaar erg goed met zijn snelle beentjes. 
Daarna kon je even wat voor je zelf gaan doen en 
gingen de begeleiders eten halen. We gingen 
patat eten met een knakworst. Toen we klaar 
waren met eten moest je je huisje gaan opruimen 
vooral de kamer van de jongens was een puinhoop. 
Overal lag troep, maar uiteindelijk was het weer 
helemaal schoon. Toen werd het zolangzamer 
hand tijd dat de eerste ouders kwamen. Die 
ouders gingen meteen naar hun kinderen toe en 
kregen hele verhalen te horen over hoe het kamp 
was. 
 
We willen alle begeleiders en begeleidsters nog 
even heel erg bedanken want het kamp was weer 
toppie!!!!!! 
 
 
Door Kimberley Tabak, Milou Faber en Marit 
Springorum 
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VERZEKERING LICENTIE EN/OF ABONNEMENTHOUDERS 
 
Zonder KNSB - licentie is het niet toegestaan om aan KNSB wedstrijden (lees Jaap Edenbaan 
wedstrijden) deel te nemen. Aan de KNSB - licentie is een ongevallenverzekering verbonden. Deze 
verzekering geldt tijdens de trainingen, wedstrijden, vergaderingen etc., mits die georganiseerd of 
goedgekeurd zijn door - of ten behoeve van de KNSB (de Bond, het Gewest of de Vereniging). De 
verzekering is ook van kracht tijdens het gaan naar- of komen van- genoemde activiteiten in de ruimste 
zin van het woord, bijvoorbeeld het gaan naar- of het komen van- de Jaap Edenbaan. De verzekerde 
bedragen zijn:  

 bij overlijden  11.344,50; 
 bij blijvende invaliditeit maximaal  45.378,-; 
 per gebeurtenis maximaal  2.268901,-. 

 
Schadeclaims gaan via de vereniging naar het Bondsbureau van de KNSB. 
 
 
VERZEKERING ABONNEMENT/JEUGDSCHAATSHOUDERS 
 
Voor de jeugdschaatsleden en hun begeleiders met een schaatsabonnement (geen licentie), is door 
het Gewest een soortgelijke verzekering afgesloten. Deze verzekering geldt ook voor de 
jeugdbegeleiders. Schadeclaims gaan via de vereniging naar de Penningmeester van het Gewest Noord 
Holand/Utrecht. 
 
Bij deelname aan door HGI georganiseerde (natuur)- ijs- activiteiten, is een ieder, ook de 
toerschaatser, op dezelfde manier verzekerd. Tenslotte behoort ieder actief HGI - lid van 16 jaar en 
ouder, in het bezit te zijn van de contributiekaart, met ingang van dit jaar kosten € 7.50. 
 
 
SCHAATSRUILBEURS 
 
Op 4 oktober j.l. werd de jaarlijkse ruilbeurs gehouden, er was niet zoveel belangstelling, van de 60 
ingebrachte schaatsen en aanverwante artikelen, vonden er 20 een nieuwe eigenaar. De club rekende 10 
procent bemiddelingskosten. Nog te koop zijn o.a.: 
 
Nr. 1) Zandstra lage noren met hoge schoen, maat 42   € 100.= 
Nr. 2) Adidas, hoge noren, maat 44     €   25.= 
Nr.B1) Easy Gliders kinderschaats, maat S    €   20.= 
Nr.B2) Hoge noren, maat 31      €  15.=  
Nr.10) Hoge noren, maat 39      €   35.= 
Nr.13) Hoge noren, maat 41      €   20.= 
Nr.14) Hoge noren, oud model, maat 46    €     5.= 
Nr.17) Hoge noren, maat 36      €   15.= 
Nr.18) Viking jr. lage noren, maat 32     €   40.= 
Nr.19) FS, verstelbare hoge noren, maat 41/42    €   40.= 
Nr.21) Raps, verstelbare hoge noren, maat 38    €   70.= 
Nr.22) Viking jr. hoge noren, maat 34     €   40.= 
Nr.24) NSA, hoge noren, oud model, maat 44    €  15.=  
Nr.27) Viking, lage noren, maat 31     €   35.= 
Nr.28) Ving Balangrud, hoge noren , maat 42    €   30.= 
Nr.32) Viking, hoge noren, maat 40     €   45.= 
Nr.33) Condor, hoge noren, maat 37     €   30.= 
Nr.36) Hoge noren, maat 40      €   20.= 
Nr.37) Viking jr., hoge noren, maat 37     €   30.= 
Nr.38) Viking, hoge noren, maat 39     €   30.= 
Nr.39) Viking, hoge noren, maat 43     €   25.= 
Nr.40) Hockeyschaatsen, maat 34     €   15.= 
Nr.48) Viking jr, lage noren, maat 31     €   40.= 
Nr.49) Viking Marathon, klapschaatsen, maat 38     € 170.= 
Nr.50) Raps,type Mondoschoen,hoge noren, maat 41   € 150.= 
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Verder diverse (kinder)maten Friese houten doorlopers, ter waarde van 5 tot 10 euro. 
   
GEZOCHT: 
LAGE NOREN, voorkeur merk Viking, maten 33;34;35;36; 38;39 en 40. 
 
Voor informatie bellen: Jelle Attema 4824187. 
 
 
TOERSCHAATSEN 
 
De aangevraagde abonnementen op de HGI – toerschaatsuren zijn inmiddels aan de man/vrouw 
gebracht. Er zijn nog enkele abonnementen op het zondaguur van 17.00 tot 18.00 uur en op maandag 
2e uur van 18.20 tot 19.20 uur beschikbaar, informatie te verkrijgen bij Jelle Attema. 
 
Begeleiding: 

 maandag 2e uur  (18.20 tot 19.20 uur (Ma2)): wordt verzorgd door Jeffry Pommerel en Jelle 
Attema (onder voorbehoud). Helaas zijn Joost van der Wal en Tom Goede in verband met 
lichamelijke klachten en te drukke werkzaamheden niet meer beschikbaar. Wij wensen Joost 
beterschap en Tom wat meer ontspanning toe. Beiden worden hierbij door het bestuur bedankt 
voor de inzet en misschien tot later; 

 maandag 3e uur (19:40-20:40 (Ma3)): Ivo Hilderink neemt dit uur voor zijn rekening; 
 donderdag het 2e uur (18.20 tot 19.20 uur (Do2)): de begeleiding is in handen van Evelien Mager 

/ Andries de Weerd; 
 donderdag het 3e uur (19.40 tot 20.40 uur (Do3)): in handen van Bob Vink; 
 zondagmiddag (17.00 tot 18.00 uur (Zo2)): door René Koning les gegeven, daarbij om de 14 

dagen geassisteerd door Marjolijn Wolthuis. 
 
Alle toerschaatsers en begeleiders een plezierig en sportief schaats seizoen toegewenst. 
 
 
INFORMATIE PUBLIEK SCHAATSEN OP DE JAAP EDENBAAN 
 
Men kan natuurlijk het komende winterseizoen ook tijdens openstellingen voor het publiek, zijn baantje 
trekken, openingstijden zijn: 

 Maandag t/m. vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur; 
 's Avonds op de maandag / dinsdag / woensdag- en donderdagavond van 21.00 tot 23.00 uur; 
 In het weekend op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 

 
Telefoonnummer informatie te verkrijgen Jaap Edenbaan 020-6949894. 
 
 
 
WEDSTRIJDRESULTATEN LANGEBAAN/MARATHON 
 
Er zijn inmiddels op de Jaap Edenbaan de eerste wedstrijdresultaten geboekt. De behaalde resultaten 
zullen in het volgende blad worden vermeld. 
 
 
DE HGI GESELCTEERDEN MARARTHON 
 
Er zijn inmiddels al een aantal marathons verreden, voor de HGI’ers nog geen klinkende resultaten, 
maar het seizoen is nog vroeg. In de Landelijke marathon strijdt bij de Heren A, Fabian van Altena 
mee. Fabian schaatst met nr.12 in de ploeg van MM-Guide/ Le Gourmond, samen met Erik Jan 
Spijkerman en zijn ploegleider is Hans Pieterse, die dit jaar gestopt is met marathonschaatsen. 
Fabian reed op 18 oktober in Amsterdam goed mee in het peloton en eindigde rond de 40e plaats. 
Fabian succes gewenst. 



 

 
Jaargang: 104 www.hardgaatie.nl  Nummer : 2 
Datum: November 2003  Pagina:17 van 20 

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

WEDSTRIJDROOSTER TOT EN MET 31 DECEMBER 2003 
 

Nr Dag Datum van - tot Omschrijving 
43 Zaterdag 1/11/2003 19.15-21.00 US 

44   21.00-23.00 Combinatie -5- 

45 Zondag 2/11/2003 07.20-09.30 Pupillen A/B 

46   19.30-21.15 Selectie 

47   21.15-23.10 Combinatie -6- 

51 Woensdag 5/11/2003 16.30-17.45 Pupillen C/D 

52 Vrijdag 7/11/2003 21.15-23.15 Marathon D1 - V1 – C1 

53 Zaterdag 8/11/2003 19.30-21.00 Oosterbeeks Sportprijzen Trofee 

54   21.00-23.00 Oosterbeeks Sportprijzen Trofee 

55 Zondag 9/11/2003 07.20-09.30 Junioren C 

56   19.30-21.15 Gewestelijk Kampioenschap Supersprint DB/HB 

57   21.15-23.10 Gewestelijk Kampioenschap Supersprint DB/HB 

61 Woensdag 12/11/2003 16.30-17.45 Jeugdmarathon 

62 Vrijdag 14-11-03 21.15-23.15 Marathon C3 - V2 – C2 - D2 

63 Zaterdag 15-11-03 19.15-21.00 HCA 

64   21.00-23.00 Combinatie -7- 

65 Zondag 16-11-03 07.20-09.30 Junioren B 

66   19.30-21.15 Koppelwedstrijden om de Nico Waterman 
Trofee 

67   21.15-23.10 Koppelwedstrijden om de Nico Waterman 
Trofee 

71 Woensdag 19-11-03 16.30-17.45 3000 meter 

72 Vrijdag 21-11-03 21.15-23.15 Marathon C3 - V2 - C2 - D2 (ivm 4-banen) 

73 Zaterdag 22-11-03 19.15-21.00 HOGEROP 

74   21.00-23.00 Selectie 

75 Zondag 23-11-03 07.20-09.30 Pupillen A/B 

76   19.30-21.15 Gewestelijk Kampioenschap DS / DV / HS / HV 

77   21.15-23.10 Gewestelijk Kampioenschap DS / DV / HS / HV 

81 Woensdag 26-11-03 16.30-17.45 Jeugdmarathon 

82 Vrijdag 28-11-03 21-15-23.15 Marathon D1 - V1 - C1 (ivm 4-banen) 

83 Zaterdag 29-11-03 19.15-21.00 ASC JAAP EDEN 

84   21.00-23.00 Junioren C 

85 Zondag 30-11-03 07.20-09.30 Junioren B 

86   19.30-21.15 Combinatie -8- 

87   21.15-23.10 Combinatie -9- 

91 Woensdag 3/12/2003 16.30-17.45 Pupillen C/D 

92 Vrijdag 5/12/2003  IJSBAAN GESLOTEN 
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Nr Dag Datum van - tot Omschrijving 

93 Zaterdag 6/12/2003 19.15-21.00 HCA 

94   21.00-23.00 HCA 

95 Zondag 7/12/2003 07.20-09.30 Selectie 

96   19.30-21.15 Gewestelijk Kampioenschap Supersprint 
Junioren C 

97   21.15-23.10 Gewestelijk Kampioenschap Supersprint 
Junioren C 

101 Woensdag 10/12/2003 16.30-17.45 Jeugdmarathon 

102 Vrijdag 12/12/2003 21.15-23.15 Marathon V1 - C1 - D1 

103 Zaterdag 13-12-03 19.15-21.00 US 

104   21.00-23.00 Combinatie -10- 

105 Zondag 14-12-03 07.20-09.30 Gewestelijke C-Wedstrijd max 15 p baan incl C-
groep 

106   19.30-21.15 Combinatie -1- 

107   21.15-23.10 Combinatie -2- 

111 Woensdag 17-12-03 16.30-17.45 Pupillen C/D 

112 Vrijdag 19-12-03 21.15-23.00 Marathon V2 - C2 - D2 - C3 

113 Zaterdag 20-12-03 19.15-21.00 HCA 

114   21.00-23.00 Junioren B 

115 Zondag 21-12-03 07.20-09.30 Junioren C 

116   19.30-21.15 Selectie 

117   21.15-23.10 Combinatie -3- 

121 Woensdag 24-12-03  IJSBAAN GESLOTEN 

122 Vrijdag 26-12-03  IJSBAAN GESLOTEN 

123 Zaterdag 27-12-03 19.15-21.00 HCA 

124   21.00-23.00 Combinatie -4- 

125 Zondag 28-12-03 07.20-09.30 Pupillen A/B 

126   19.30-21.15 Combinatie -5- 

127   21.15-23.10 Combinatie -6- 

131 Woensdag 31-12-03  IJSBAAN GESLOTEN 
 
Combinaties: 

1. Zaanstreek – Hard Gaat Ie – amstelbocht 
2. Abcoude – Diemen – 5 Dorpen – Gein e.o – Amstelland 
3. Almere – hogerop – US – Viking 
4. Hardrijders Club Amsterdam – Waterland – Centrum Oostzaan – Baambrugge – VZOD 
5. Nooitgedacht Wilnis – Poelster – Jaap eden 
6. Zaanstreek – 5 Dorpen – Baambrugge – Gein e.o. 
7. Abcoude – Diemen – Amstelbocht – Jaap eden – VZOD 
8. NGW – Hard Gaat Ie – Waterland – Amstelland 
9. Almere – Hogerop - US 
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INTERESSE NIEUWE HGI KLEDINGLIJN? 
 
Diverse leden hebben te kennen gegeven dat zij voor het sportieve gebeuren graag willen beschikken 
over trainings- en/of andere kleding van of verzorgd door HGI. Hierbij het verzoek aan die 
geintresseerde om dit kenbaar te maken op onderstaande invulstrook en deze voor 1 december in te 
leveren bij Jelle Attema, Fuutstraat 11, 1121 BM Landsmeer, of opgave per Email: 
JSAttema@Hotmail.com; 
 
 
____________________________ _____________________________________ 
 
Ondergetekende heeft interesse voor de nieuwe kledinglijn van HGI, voor het komend 
seizoen (2004) en wil in aanmerking komen voor de koop van: 
 
(  ) traningsjack, maten ________________________________; 
 
(  ) trainings(rits)broek (zonder bretels), maten______________; 
 
(  ) trainingspak compleet, maten ________________________; 
 
(  ) salopet, maten ____________________________________; 
 
(  ) shirt, maten ______________________________________; 
 
(  ) haarband, ( )x groot of ( )x klein,  
 
(  ) anders, namelijk:_______________________________________.   
 
Naam:_______________________________________, Adres:__________________, 
 
Woonplaats: __________________________________, Postcode: _______________, 
 
Tel.: _______________________, Email: ___________________________________. 
 
       Getekend:_____________________. 
 
____________________________ _____________________________________ 
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WIST U DAT: 
 

 Tjerk van der Horst meer heeft getraind voor aanvang van dit schaatsseizoen dan voor vorig 
jaar. Hij heeft zelfs de peuken aan de kant gegooid om maar punten te kunnen scoren bij de 
marathon. We zullen zijn prestaties volgen, 

 De begeleiders van het HGI jeugdweekend inmiddels de nieuwe locatie hebben bezocht en 
razend enthousiast zijn. Het weekend staat gepland op 14,15 en 16 mei 2004!!!! 

 Er schitterende HGI- 100j Jubileum boeken te koop zijn voor € 11,= per stuk. Info bij Jelle Attema 
(tel. 4824187); 

 Er nog enkele grote HGI- hoofd/haarbanden te koop zijn voor € 4,= pst. Info bij Jelle Attema; 
 Binnenkort HGI-Contributanten langs komen voor het innen van de contributie van .7.50; 
 De club hiervan € 5,60 ontvangt en € 1.90 bestemd is voor de KNSB- afdracht en de verzekering; 
 Het clubhuis van Hard Gaat Ie in de wintermaanden bij natuurijs bereikbaar is onder 

telefoonnummer 020-4821834, dus niet 4821832 zoals vorige keer abusievelijk werd vermeld; 
 Jan Paul Drost, 1e man is geworden voor de opgave wedstrijden op de Jaap Edenbaan, opgave 

per week is op woensdag voor 19.00 uur, tel. 020-4821863 (Jelle is evt. 2e man); 
 De wedstrijdrijders het abonnement mee moeten nemen voor deelname aan de wedstrijden, 

om dit bij het loket te laten inscannen (= nieuwe regel); 
 Bij Jelle nog toerschaatskaarten te koop zijn, voor € 70.=, per stuk (= 1 x per week een uur 

schaatsen onder begeleiding) op de navolgende uren: 
  zondag van 17:00 tot 18.00 uur (3 stuks); 
  maandag van 18.20 tot 19.20 uur (3 stuks). 
 

 Door de aanhoudende strubbelingen tussen de KNSB vertegenwoordigers op de Jaap Edenbaan 
en de Stichting Jaap Eden, inmiddels drie prominente leden zijn opgestapt, namelijk Majo Bles 
(commissielid langebaan); Wil Jesterhoudt (commissielid marathon) en Piet Broekhuizen 
(jeugdschaats-commissielid) 

 Wij dit jammer vinden, hen bedanken voor het vele werk dat de afgelopen jaren door hun is 
gedaan en wij de eventuele opvolgers veel sterkte toewensen; 

 De jeugdleid(st)ers van HGI binnenkort in een “nieuwe jack” worden gestoken, 2 kleuren blauw 
met geel rug-opschrift “IJsclub Hard Gaat Ie anno 1899”, en op de voorzijde de sponsornaam: 
“Hegron Cosmetics Purmerend”; 

 Een ieder hier blij mee is en het bestuur de sponsor dank zegt. 
 De Deen Jeugd- Sponsoraktie voor Hard Gaat Ie een groot succes was en daarbij algemeen 1e 

werden en door de afvaardiging van het Jeugdschaatsen, onder leiding van Jan Tabak en 
Jan Dick den Das, met name door Eva den Das, een cheque met daarop een bedrag van   
. 2405,97 kon worden geïncasseerd. Hard Gaat Ie met dit bedrag daarmee koploper was 
in Noord – Holland; 

 Het bestuur hierbij dank zegt aan de Directie van Deen (Landsmeer) en aan ALLE 
MENSEN, die voor Hard Gaat Ie de Jeugdsponsoraktie tot een groot succes hebben 
gemaakt. 


