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VAN DE REDACTIE 
 
De zomer is weer vol in aantocht, de afgelopen 
dagen was het gewoon bizar warm in 
Nederland. De vogels zingen zich suf en veel 
bloemen schieten de grond uit. Het kan 
blijkbaar snel gaan in dit land. Daarom is het 
ook zo aantrekkelijk om hier te wonen, die 
wisseling van de seizoenen. Toch zit het 
schaatsseizoen er nog niet helemaal op. Of 
eigenlijk toch wel, het aankomende Algemene 
Ledenvergadering (24 mei) behoort immers tot 
het nieuwe seizoen. De afronding van het 
seizoen 2003-2004 zal plaatsvinden op 
zaterdag 15 mei voor alle schaatsleden. In de 
ochtend en middag is het programma gevuld 
voor de jeugd. De “ouderen” mogen in de 
avonduren een feestje vieren in het Dorpshuis 
te Landsmeer. 
 
In dit clubblad vindt u ook nog de uitslagen van 
de clubkampioenschappen en de laatste 
marathons. Van het jeugdschaatsen is een 
overzicht gemaakt met alle behaalde diploma’s 
per schaatsgroep en schaatser. Als ik zo om 
me heen kijk naar de andere 
schaatsverenigingen dan mag geconcludeerd 
worden dat HGI het goed doet. 
 
Rest mij u nog een prettige lente en zomer te 
wensen en ik hoop u te treffen op een van de 
evenementen die HGI organiseert tijdens de 
sport- en feestweek. 
 
De redactie 
 
 
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 SC Amsterdam (Kadoelen) 
 020 – 4924990  06 - 53657410 
 
Secretaris: 
E.F. Mager 
 Blauwe ring 8 
1566 MT Assendelft  075 - 6707723 
 
Penningmeester: 
F.N. vd Bout 
 Zonnehof 3 
1121 BB Landsmeer  020 – 4821867 
Rek nr: Rabobank 33.44.68.051 

 
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 
 
Contributieverhoging 
 
Beste leden en sympathisanten van onze enige echte ijsclub in Landsmeer. Keer op keer is gebleken 
dat wij onze begroting niet rond krijgen. De reden hiervoor is dat er steeds minder gedaan kan worden 
door vrijwilligers. Ten eerste gebrek aan tijd maar de grootste reden is dat het lenen van tractors en 
andere gereedschappen niet meer mogelijk is. Hierdoor zijn we genoodzaakt veel werk uit te 
besteden. Ook is gebleken dat de dijk problemen gaat vertonen die wel eens structureel van aard 
kunnen zijn. De laatste jaren is steeds bij de presentatie van de begroting gebleken dat we 2500 euro 
per jaar tekort komen. In de algemene ledenvergadering van november 2003 is dan ook besloten om 
de contributie te verhogen naar 10 euro per jaar per gezin. Wij hopen dat dit géén onoverkomelijke 
problemen voor u gaat opleveren en u onze ijsclub blijft steunen. U krijgt hiervoor 6 keer per jaar ons 
clubblad en u kunt met uw gezin onbeperkt gebruik maken van onze natuurijsbaan. Tevens stelt u ons 
in de gelegenheid om diverse activiteiten te ontwikkelen voor jong en oud en zullen wij, proberen de 
Waterland- West toertocht weer mogelijk te maken. 
 
Jeugdschaatsen 
 
Het jeugdschaatsen was weer een groot succes. De kinderen hadden stuk voor stuk heel veel plezier 
en hebben naar alle waarschijnlijkheid één of meerdere hogere diploma’s gehaald. Deze diploma’s 
zullen op 15 mei in het clubgebouw uitgereikt gaan worden, hierover krijgt iedereen nog bericht. Met 
het weer zat het niet mee, het leek wel of het persé moest regenen en stormen op zaterdagmorgen 
tussen kwart voor tien en kwart voor elf, zo ook tijdens de elfstedentocht. Maar de opkomst heeft er 
niet onder geleden. Het werd weer goed gemaakt tijdens de laatste lessen, tijdens het tijdrijden 
scheen de zon en de zaterdag daarna was het prachtig winters weer met een lichte sneeuwval. 
Kortom we hebben veel plezier gehad en veel geleerd. Ter compensatie van het slechte weer heeft de 
jeugdcommissie met het geld van de Deen jeugdactie enkele bussen afgehuurd. De jeugdleden zijn 
op zaterdag 20 maart in de gelegenheid gesteld om gratis naar het ijsstadion Thialf af te reizen. 
Ongeveer 75 % van de kinderen heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. 
 
Ilperveld 
 
Het Ilperveld wordt een feuilleton. Het begint eindelijk in de Landsmeerse gemeenschap, en dankzij 
Rene Segers ook bij mij, door te dringen wat er allemaal aan de hand is. Er is dus een serieus plan 
om 1/3de gedeelte van het veld geheel af te sluiten. De reden is om schoon water te krijgen. Onze 
ijsclub is natuurlijk óók voor een zo goed mogelijk beheer van het gebied waarvan wij sinds 1899 
regelmatig hebben mogen genieten. Het zal duidelijk zijn dat wij absoluut tegen dammen in het 
Ilperveld zijn, hierin worden wij gesteund door de KNSB. Maar sowieso is het de vraag of indammen 
van de 185 ha verstandig is. Herhaaldelijk is namelijk gebleken dat de theorie vaak heel anders blijkt 
te zijn dan de praktijk. Een goed voorbeeld daarvan is de verruiging van het veld. Ondanks protesten 
hield de stichting landschap N-H op met het bemesten van het grasland met als gevolg: pitrus. Het 
resultaat is dat de weidevogels wegblijven. Nu moeten er allemaal kunstgrepen plaatsvinden om de 
grutto weer terug te krijgen. 
 
Daarom stellen wij dat het inpolderen van 185 ha Ilperveld om de waterkwaliteit te verbeteren een te 
groot risico voor de natuur met zich meebrengt. Ik verwijs hierbij naar de flab (drijvende groenwieren) 
in de proefgebieden, misschien een kleine regiefout, maar met wel als gevolg dat er nog steeds geen 
helder water en er wel een eeuwenoude vaar- en schaatsroute voor zijn opgeofferd. De natuur laat 
zich niet dwingen. Ik houd mijn hart vast, als er werkelijk 185 ha ingepolderd wordt. Wat gebeurt er in 
droogteperiodes? Moet er dan vuil water ingepompt worden? En gaat dan niet het gehele gebied voor 
zowel de natuur als voor de schaatsenrijders verloren? 
 
Daarom stellen wij voor om de watertoevoer vanaf de noordzijde van het N-H kanaal af te sluiten. 
Hierdoor zal het water uit het N-H kanaal via de zuidelijke helft naar het gemaal in Kadoelen stromen 
en niet in het veld komen. Een veel groter gebied dan 185ha zal dan verschoond blijven van het 
vervuilde water uit het N-H kanaal, en de schaatsroutes kunnen in takt blijven.  
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Ten slotte willen wij u laten weten dat de toegankelijkheid van het veld, maar ook de ecologische 
waarde voor ons van groot belang is. Daarom vinden wij het voorstel dat op tafel ligt onvoldoende: de 
stuurgroep stelt namelijk dat de belten in het Ilperveld alleen opgeruimd worden als de 185 ha 
ingedamd zullen worden. Dat is een koppeling die wij niet begrijpen. Hard-Gaat-Ie wil ook graag dat 
de belten verdwijnen, maar niet ten koste van de toegankelijkheid van het Ilperveld. Daarom lijkt ons 
het beste deze koppeling ongedaan te maken. 
 
P.S. Een goed voorbeeld waar het ingrijpen in het waterbeheer ook niet het gewenste resultaat heeft 
gebracht, is de Oosterscheldedam. Onlangs is gebleken dat deze dam niet heeft kunnen voorkomen 
dat er uiteindelijk toch een zeer sterke afname van schaal- en schelpdieren heeft plaats gevonden in 
de Westerschelde. 
 
Sport en feestweek 
 
Wij doen weer mee aan de sport- en feestweek. U kunt alvast volgende in de agenda zetten: 

 Skeeleren op zondag 20 juni start 11.00 uur over 12,5 en 25 km vertrek sportpark Landsmeer; 
 Touwtrekken voor de meerkampteams op donderdag 24 juni om 19.00 uur op het HGI-terrein; 
 Sloot- en slobrace en katknuppelen op vrijdag 25 juni, start om 19.00 uur op HGI terrein; 
 Fietssterrit met stempelpost onderweg over 30 en 50 km op zondag 27 juni, start tussen 9 en 

11 uur vanaf het HGI-terrein. 
 
 
Jaarlijkse Algemene ledenvergadering 
 
In de vorige algemene ledenvergadering is besloten het seizoen te laten lopen van 1 mei tot en met 
30 april. Dit heeft tot gevolg dat we vanaf nu een algemene ledenvergadering hebben ergens eind 
mei. Dit jaar is deze vergadering op maandag 24 mei. 
 
 
Met vriendelijke groet Haijo van der Werf 
Amsterdam-kadoelen, 25 maart 04 
 
 
JEUGDSCHAATSEN 
 
Zaterdag 21 februari examenschaatsen 
 
Het was goed weer en de baan was droog, met goed ijs. Door een minder goede baan-indeling kwam 
de groep van Frank Peter in tijdnood en moest e.e.a. even worden afgeraggeld. Dit kwam het 
schaatsen natuurlijk niet ten goede. Echter ook de reeds eerder behaalde tijden telden gelukkig mee 
voor het diploma. De volgende keer wordt hier beter op gelet, onze excuses daarvoor. Velen 
behaalden hun tijden voor een hoger diploma, een aantal ook net niet, zij scoren dan eenzelfde 
diploma met een gouden ster. Alle tijden zijn inmiddels verwerkt door Jan Tabak (zie elders in dit 
clubblad). Alle HGI juryleden bedankt. De kinderen die nog tienden van een seconde van een hoger 
diploma verwijderd waren, kregen nog eenmaal de kans de tijden alsnog te halen. Op 6 maart werd 
het seizoen afgesloten met de Langebaanproef, de zogenaamde rondjes achter de jagermeesters. 
Het was ook nu droog weer. De vereiste rondjes (400 m baan) waren vanaf 4 voor diploma SP tot 22 
voor diploma F. 
 
Op zaterdag 15 mei 2004 gaan we het jeugdschaatsen afsluiten in het clubhuis van Hard Gaat 
Ie, met puzzel/ spelen; lekker (pannekoek?) eten en de uitreiking van de behaalde diploma’s. 
Hierover krijgt een ieder nog bericht!! 
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Algemene Ledenvergadering 24 mei 2004 
IJsclub “Hard Gaat Ie”, Landsmeer 
 
 

AGENDA: 
 
1. Opening 

2. Goedkeuring notulen 2003 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslag, secretaris 

5. Verslag wedstrijdsecretariaat 

6. Verslag kascontrole commissie 

7. Financieel verslag, penningmeester 

8. Contributieverhoging 

Pauze 

9. Bestuursverkiezing  

 Aftredend en herkiesbaar in dezelfde functie zijn: 
 Dhr. H. v/d Werf, voorzitter 
 Dhr. D. Wals, bestuurslid 
 Dhr. M. de Vries, bestuurslid 
 Dhr. L. de Vries, bestuurslid 
 

10. Wijziging statuten (voorstel gedaan in vorige ALV) 

11. Verslag Jeugdschaatsen 

12. Toekomstplannen 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van IJsclub 'Hard Gaat Ie' 
 
24 november 2003 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gehouden in de ijsclubkantine aan het Zuideinde te Landsmeer. 
 Aanwezig: zie bijgaande presentielijst  
 Afmelding: T. Drost en A. de Weerd 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering. Dit jaar zijn er veel leuke dingen gebeurt. Echter ook een 

treurig bericht bereikte ons begin september, t.w. het plotseling overlijden van onze oud-trainer de 
heer Hans Verkaik. De voorzitter vraagt hiervoor een minuut stilte. 

 In de verslagen zal uitgebreider op een aantal zaken worden teruggekomen, toch wil de voorzitter 
een paar puntjes aanhalen van het afgelopen jaar. Dhr. Hijlkema heeft de garage opgeruimd. Nu is 
er dubbel zoveel ruimte. Het terrein is opgeknapt en de verlichting is (deels) vernieuwd. Door de 
gemeente is een golfbreker geplaatst om verdere afkalving van het terrein tegen te gaan. Verder 
heeft Seignette de Noorddijk opgehoogd. Het toegangspad naar de ijsbaan is begin november 
2003 verbreed na jarenlange discussie. 

 De Deensponsoractie is dit jaar uitstekend verlopen (vorig jaar waren we uitgeloot). “Hard gaat ie” 
had de meeste muntjes van heel Noord-Holland. 

 Het drukken van het clubblad wordt sinds dit seizoen door IVV gedaan. Onze eigen pers was 
afgeschreven en begon te haperen. Haitsma maait het gras sinds dit jaar. De baan staat er 
daardoor veel beter bij. Dhr. Segers heeft gezorgd dat HGI is aangesloten op het riool (dit is nl. 
verplicht). Hegron Cosmetics heeft voor 100% de jassen gesponsord van de jeugdschaatsleiders. 
Verder zijn er voor alle kinderen clubmutsen besteld (van het Deengeld). Voorstel van het bestuur 
is om deze mutsen in bruikleen te geven, maar hierover is nog niets besloten. 

 De voorzitter haalt ook aan de er veel te doen is om het Ilperveld. Nieuwe plannen zouden ervoor 
zorgen dat “alles” vol komt met dammen. Dit zou de Waterland Westtoertocht in gevaar brengen. 
Bestuurslid René Segers zet zich in om de tocht te beschermen.  

   
2. Goedkeuring notulen 
 De notulen waren afgedrukt in het clubblad. Er komen uit de vergadering geen op- of 

aanmerkingen en worden vervolgens goedgekeurd.  
 
3. Ingekomen stukken 
 Geen 
 
4. Jaarverslag secretaris 
 Voorgelezen door secretaris E.F. Mager. 
  
5. Verslag Wedstrijdsecretariaat 
 Voorgelezen door J.S. Attema. Als aanvulling op dit verslag wordt nog gemeld dat bij de 

clubkampioenschappen de heer Ed van Bergen een tafel in de kleedkamer had staan met zalm en 
glühwein. De clubkampioenschappen zijn op een zondagmorgen verreden… 

 
6. Verslag kascontrole-commissie 
 De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Jeffrey Pommerel en Andries de Weerd. Dhr. 

Pommerel doet het verslag en merkt als eerste op dat, buiten dat de kas klopt, het gevoerde 
financiële beleid van de ijsclub uitstekend is. Menig bedrijf zou hier jaloers op zijn. 

 Voor volgend jaar zal de heer Joop Kuipers worden gevraagd (door Pommerel) voor de 
controlecommissie. Als reserve noteren we de heer Hans Ruler. 

 
7. Financieel verslag 
 We hebben een goed jaar achter de rug. De Wielerronde heeft destijds veel geld gekost en deze 

naweeën waren dit jaar niet meer terug te zien. Het katknuppelen en de sloot- en slobrace leveren 
best wat geld op en relatief weinig kosten. Penningmeester Luiten meldt dat hij gelukkig is met het 
afgelopen jaar. Dit komt zeker door de vorstperiode die we hebben gehad. Dat heeft veel geld 
opgeleverd.  
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 De begroting is voor komend jaar ongeveer gelijk gebleven aan het voorgaande jaar. Wel wordt 
opgemerkt dat de kosten voor het clubblad niet zijn opgenomen. Bestuurder B. de Vries schat de 
kosten op zo’n 2.500 à 3.000 euro. Dit betekent een tekort op de begroting.  

 
8. Contributieverhoging 

Direct op punt 7 aansluitend wordt de contributieverhoging behandeld. De voorzitter stelt een 
contributieverhoging voor, voor het jaar 2004/2005, onder het motto “terug naar een tientje” [maar 
dan € 10,-]. Deze verhoging is nodig en valt te onderbouwen. De meerderheid van de vergadering 
is voor deze verhoging. In de clubkrant zal duidelijk uiteengezet worden waarom deze verhoging 
noodzakelijk is. 
 

PAUZE (10 minuutjes) 
 

9. Bestuursverkiezingen 
 Penningmeester P. Luiten treedt af na één bestuurdersperiode door te drukte privé-omstandig-

heden. Voorzitter Van der Werf bedankt Peter voor al zijn inzet en het netjes op papier zetten van 
de financiële situatie. Gelukkig is er inmiddels een nieuwe kandidaat gevonden voor deze functie in 
de persoon van Frans Nico van den Bout. Hij wordt dan ook door het bestuur voorgedragen als 
nieuwe penningmeester van onze ijsclub. Door middel van een applaus wordt Frans Nico gekozen 
voor de komende periode. Verder zijn aftredend de heren Klaas Hijlkema en René Segers en 
Evelien Mager (secretaris). Alle drie zijn zij herkiesbaar en worden dan ook weer voor een 
komende periode van 3 jaar herkozen.  
De website en het clubblad nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen onze vereniging. Het 
bestuur heeft dan ook aan Ivo Hilderink gevraagd om zich bij het bestuur aan te sluiten. Ook hij 
wordt gekozen als (nieuw) bestuurslid. Ivo en Frans Nico worden van harte welkom geheten. 
De heer Teun Wolzak heeft te kennen gegeven na dit jaar te willen stoppen met de 
ledenadministratie. Ivo en Frans Nico zullen zich dit jaar hierin verdiepen, zodat het vlekkeloos 
overgenomen kan worden het volgende seizoen.  

  
10. Wijziging Statuten  

In de statuten wordt nog een leeftijdsgrens van 18 genoemd. Dit dient veranderd te worden naar 
16 jaar. Verder wordt er in de statuten niets vermeld over het trainen op de kunstijsbaan. Moet 
worden aangevuld. Het clubjaar loopt van november t/m oktober. Voorheen was dit handig i.v.m. 
beslissingen die genomen moesten worden voor de komende winter (natuurijsperiode).  
Het boekjaar is al verschoven van juli t/m juni. Het bestuur wil graag het verenigingsjaar ook 
aanpassen aan deze termijn. J. Attema deelt mee dat alle ijsclubs in het najaar vergaderen. Dat 
klopt, dat is van oudsher zo omdat het allemaal natuurijsclubs zijn van oorsprong. De belangrijkste 
reden om het clubjaar aan te passen is dat er veel beter gestuurd kan worden op middelen en 
geld. Besloten wordt om het clubjaar en ook het boekjaar aan te passen aan de nieuwe periode 
van 1 mei t/m 30 april.  
 
Om 21.30 uur volgt een onderbreking omdat de burgemeester de heer Mewe en wat journalisten 
komen “binnenvallen”. Uitreiking Zilveren Zwaan aan Klaas Hijlkema volgt. Zilveren Zwaan is een 
onderscheiding voor vrijwilligers die zich bijzonder dienstbaar hebben gemaakt voor de 
Landsmeerse gemeenschap.  
 

11. Verslag Jeugdschaatsen 
Jelle Attema leest het verslag voor net als alle andere jaren, maar nu met de bril van Bob Vink. 
 

12. Toekomstplannen 
 De energie arme armaturen; dit is een meerjarenplan. Het e.e.a. zal worden opgeknapt met 

afvalmateriaal. JP Drost houdt dit in de gaten.  
 De vereniging blijft zich inzetten om het Ilperveld met zo min mogelijk dammen te behouden. 

Er komt een pad voor de boeren om makkelijk in het land te komen. Verder heeft vz. Van der 
Werf mensen van NH-landschap gesproken dat we er wel bij moeten zijn. De afsluitingen die 
gepland zijn staan met beweegbare bruggen getekend. Dit zou gunstig zijn voor HGI. De 
sanering van de belt heeft niet veel met de beschaatsbaarheid van de toch te maken. Wordt 
waarschijnlijk afgesloten. Bestuur blijft de zaken volgen.  
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 De Deen jeugdsponsoractie heeft veel geld opgeleverd; € 2.400,-. Er is besloten om 110 
mutsen voor de kinderen van het jeugdschaatsen te bestellen. Dit i.v.m. de herkenbaarheid 
van de kinderen op het ijs. Verder is gesproken over een trainingskamp voor de jeugd. 
Bijvoorbeeld 3 dagen in Nederland. Een bus voor zoveel mogelijk kinderen naar Thialf (net 
zoals in het jubileumjaar, dit was een groot succes). Ook de wedstrijden in Dronten (samen 
met ijsvereniging de 5 dorpen) was een groot succes. Daar kunnen ook mensen meedoen 
die geen licentie hebben, bijvoorbeeld de recreatieschaatsers (4 uur ijs op zaterdagavond 
kostte € 450,-).  Jan Tabak en Jelle Attema gaan zich hiervoor inzetten.  
Voor boven de 15 jaar is er niets. Er wordt gekeken of we ook voor die groep iets kunnen 
doen.  

 Schoorlweekend is gepland op 4 en 5 september 2004 en is vanaf 16 jaar en ouder (inclusief 
veteranen). 

 
12. Rondvraag 
 * Er wordt door Martin de Vries een oproep gedaan voor een nieuwe kledinglijn. Volgend jaar 

augustus zal er een pasavond worden georganiseerd en kan het e.e.a. voor het volgende seizoen 
worden besteld. Jeugdleden hebben interesse.  
* René Segers is bij laatste districtsvergadering geweest samen met Haijo van der Werf. Ook is er 
€ 50,- gestort voor de districtscontributie.  
 

 
Om 22.30 uur wordt de vergadering gesloten door voorzitter V/d Werf.  
De aanwezigen wordt een wel thuis gewenst.  
           Voor verslag 
          E.F. Mager, secretaris 
 
Voor akkoord: 
 
Voorzitter 
 
 
SEIZOENSAFSLUITING 2003/2004 TRAININGSLEDEN 
 
U kun tzich nu opgeven voor de afsluiting van het seizoen voor de trainingsleden bij Jelle Attema ( 
020 – 4824187, JSAttema@Hotmail ). Het gebeuren zal plaatsvinden in het dorpshuis van Landsmeer 
op zaterdag 15 mei vanaf 18:00 uur. De kosten bedragen ongeveer 12.50 euro per persoon. 
 
 
JEUGDSCHAATSEN DEEL 2 
 
Aanvraag / Opgave jeugdschaatsabonnement 
 
Er zal tijdens de afsluiting gevraagd worden wie blijven en wie vertrekken. Kinderen die voor 1 juli 
2003 de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, moeten van het jeugdschaatsen af. De ouders van de 
kinderen op de wachtlijst, die eventueel geplaatst kunnen worden, zullen reeds in de maand juli 
worden benaderd, omdat de definitieve lijst met de HGI jeugdschaats- deelnemers voor het seizoen 
2004/2005 in augustus in bezit van de KNSB moet zijn. 
Elk lid moet in ieder geval het/de in bezit zijnde (abonnement)- pasje(s) bewaren!!! 
 
Vervolg voor de oudste jeugdschaatskinderen, groep E/F naar de schaatstraining 
 
Kinderen die eraf moeten of gaan en echt willen doortrainen, kunnen zich opgeven voor de 
schaatstraining, ook onder voorbehoud: 
 op dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur (Pupillen tm. 13j)of 
 op vrijdag van 19.30 tot 20.40 uur (Junioren C 13/14j). 
Over deze kosten staat nog niets vast, op plm. 200 euro moet wel worden gerekend! 
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Resultaten /behaalde diploma’s jeugdschaatsseizoen 2003/2004 
 
Diploma Start & Rem Slalom Ronden 
SchaatsProef 45.9 48.9 4 
A – Diploma 37.9 40.9 6 
B – Diploma 32.9 35.9 8 
C – Diploma 27.9 30.9 13 
D – Diploma 22.9 25.9 18 
E - Diploma 20.9 22.9 20 
F - Diploma 18.9 19.9 22 

 
GROEP IJSHAL: Ants/ Lieuwe/ Jelle 
Vorig Dipl Naam Start &Rem Slalom Ronden Diploma 

- Vera den Das 
 

40.98 42.01 4 SP 

SP Olav Dobber 35.87 38.09 6 A 
SP Bauke Goede 34.16 35.01 6 A 
-  Mart Ids Hartman 32.06 33.53 8 B 
- Axel Hendriks 37.18 37.71 6 A 
- Lin Heshusius 36.16 36.90 6 A 
-  Brand Kurpershoek 36.82 36.41 6 A 
- Melvin Lal Roy 39.70 41.74 4 SP 
SP Siebe Pronk 36.07 40.66 6 A 
- Aron ter Veer 33.05 33.13 8 B 
- Guido ter Veer 32.49 33.34 8 B 
-  Romy de Wolf 38.82 41.05 4 SP 
 
Groep  A- 1: Hayo 
Vorig Dipl Naam Start & Rem Slalom Ronden Diploma 
SP Tim Dobber 26.99 29.42 13 C 
SP Danielle Goede 37.19 36.59 6 A 
- Lars Hoeksema 31.00 34.25 8 B 
- Lisanne Hupkens 29.16 28.91 8 B 
-  Nicky Kok 25.78 32.31 8 B 
- Daphne Reinders 29.75 29.98 8 B 
- Laura Treuren 34.25 32.51 6 A 
SP Roos Voorn 29.43 30.61 8 B 
- Natasja v Walstijn 41.34 39.70 4 SP 
- Merel Wals 37.40 37.40 6 A 
SP Jackie Willems 30.19 32.24 8 B 
 
GROEP B- 1: Hanna 
Vorig Dipl Naam Start & Rem Slalom Ronden Diploma 
A Alex Beekman 32.91 33.24 8 B 
A Mauk Evertse 30.39 32.63 8 B 
A Bram Heijermans 31.09 32.33 8 B 
A Demy Horstman 29.99 29.60 8 B 
A Susan Jansen 39.84 40.27 6 A* 
A Evita Mac-Nack 29.68 30.45 8 B 
SP Stefan Muthert 33.96 34.64 6 A 
A Roy Oudejans 26.84 30.47 13 C 
A Chaja de Vos 29.32 30.53 8 B 
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Groep C- 2 : Jan Dick  en  Mirjam 
Vorig Dipl Naam Start &Rem Slalom Ronden Diploma 

B Britt Akkersdijk 29.32 28.93 8 B* 
B Michelle Borgmann   27.25 28.32 13 C 
B Koen den Das 22.73 23.84 18 D 
B Michelle Feijnen 26.35 25.83 13 C 
A Santi Pordon      29.63 29.87 8 B 
B  Noah Adee Schutz 27.69 29.49 13 C 
B Nicole Smedeman 25.31 27.79 13 C 
A* Sijmen Wals 27.83 26.25 13 C 
 
Groep C- 1 : Berend 
Vorig Dipl Naam Start &Rem Slalom Ronden Diploma 

B Stijn Aartsen 22.03 25.70 18 D 
B Joyce Faber 22.86 24.80 18 D 
B Tjerk Goedhart 26.42 28.97 13 C 
B Isabel Goede 25.22 24.05 13 C 
- Arthur Hop 25.79 26.75 13 C 
- Daisy Kok 23.31 25.14 13 C 
B Timo Looyen 25.74 26.38 13 C 
B Naomi Molleman 22.75 23.89 18 D 
B  Talitah Postma 24.64 26.42 13 C 
- Jan Vogel 24.34 26.52 13 C 
B Mila van der Werf 23.34 24.33 13 C 
 
Groep D-2 : Rene en Piet 

Vorig Dipl Naam Start &Rem Slalom Ronden Diploma 

- Tom v.d. Berg 31.00 29.87 8 B 
C Didi de Bueger 22.89 23.72 18 D 
C Silvan Borgmann 23.22 23.37 13 C* 
C Jordy Evertse 26.22 26.31 13 C* 
- Jasper Hop 29.26 31.73 8 B 
C Kees Heijermans 21.22 23.03 18 D 
C Nick Kelder 21.97 22.41 18 D 
B Nikki Looyen 24.58 25.65 13 C 
B  Esmee v Scheppingen  24.32 25.54 13 C 
C Alice Willems 22.68 22.91 18 D 
 
Groep D-1 : Saskia en Ton 

Vorig Dipl. Naam Start &Rem Slalom Ronden Diploma 

C Dierick Aartsen 23.83 24.84 13 C* 
C Lotte Bosschieter 24.34 23.50 13 C* 
C Lars Kool 21.57 21.14 18 D 
C Lisanne de Kort 22.73 23.74 18 D 
C Lotte de Letter 21.79 22.86 18 D 
B* Jennifer Smit 23.13 24.10 13 C 
C Levi Tindal 20.35 20.06 20 E 
C Michelle Tindal 20.97 21.95 20 E 
C Michelle Vet 22.88 23.07 18 D 
C Roy Witte 23.27 25.15 13 C* 
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Groep E- 2 :Henriette en Esther 
Vorig Dipl Naam Start &Rem Slalom Ronden Diploma 

D Kirsty Anepool 21.03 21.18 20 E 
D Gaby Bakker 22.37 21.31 18 D* 
D Lester Bakker 21.34 22.09 18 D* 
D Romy Horstman 21.07 21.51 20 E 
D Jeroen Kool        20.14 19.99 20 E 
D Sybille Mulder 22.59 24.32 18 D* 
D Josefien Rodermans 23.85 23.44 18 D* 
D Lieke van Schaik 21.03 21.63 20 E 
C* Rosan L.Schweiger 21.69 21.44 18 D 
D Rosa Vermeulen    22.18 21.39 18 D* 
D Lis van der Wal 21.22 20.48 20 E 
 
Groep E- 1 : Frank Peter 

Vorig Dipl Naam Start &Rem Slalom Ronden Diploma 

D Wendy Bethlem 20.87 21.43 20 E 
D Eva den Das 21.22 23.10 18 D* 
D Brenda Goede       22.02 22.73 18 D* 
D linda Goede      22.44 23.27 18 D* 
D Nienke Gras       20.92 22.59 20 E 
C* Richelle Kuijper   21.55 22.63 18 D 
D Timo Mulder 22.13 21.76 18 D* 
D Jorn Pronk 22.04 21.90 18 D* 
D Matz Schutz 20.75 21.84 20 E 
 
Groep E/F : Marjolijn en Milou 
Vorig Dipl Naam Start &Rem Slalom Ronden Diploma 

E Daphne Faber  18.47 18.59 22 F 
D* Marianne Koomen 19.64 19.20 20 E 
E Bob Kea 19.72 18.87_ 20 E* 
E   Guus Rodermans  21.66 18.97 20 E* 
E Gijs Roos 19.62 19.06 20 E* 
E Lisa Roos 20.16 19.98 20 E* 
D* Malou v Scheppingen 22.31 22.37 18 D** 
E** Tim Wals 18.54 17.88 22 F 
E Martijn op de Weegh 19.73 20.84 20 E* 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 
Tijdens de clubkampioenenschappen bleef achter in het kleedruimte bij de snackbar (bij de HGI-hoek) 
een zwarte hunter overbroek maat L + grijze fleecesjaal. Ze zijn nu bij mij thuis op te halen. 
 
Corinne de Jong 
 
 
TRAININGSWEEKEND SCHOORL 2004 
 
Ook zin om een weekend te trainen in Schoorl?, dat kan! Op 4 & 5 september 2004 gaan we met HGI 
naar de bossen en duinen van Schoorl. Het programma bestaat o.a. uit bostrainingen en 
moutainbiken (zelf fiets meenemen). Het weekend is bestemd voor de jeugd vanaf 16, senioren en 
veteranen. Je moet wel een redelijke conditie hebben; niveau zomertraining. We verblijven op een 
camping, dus eigen tent meenemen of spreek iets met een ander af. Op de zaterdagavond bereiden 
we samen het avondeten. Het overige voedsel dien jezelf mee te nemen (het lijkt wel een survival!!!!). 
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Het weekend is op basis van eigen vervoer (onderling regelen). Het wordt dus een lowbudget 
weekend, reken op +/- € 25,--. Heb je zin om mee te gaan, laat het ons weten. 
 
Jan Paul Drost & René Koning 
 
____________________________________ ___________________________________________ 
 
Inschrijfformulier trainingsweekend Schoorl 2004 
 
Naam:  ___________________________________________________________ 
 
Adres: ___________________________________________________________  
 
PC/Woonplaats: _____________________________________________________ 
 
Handtekening: _______________________________________________________ 
 
____________________________________ ___________________________________________ 
 
 
FOTO’S JEUGDSCHAATSEN/CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
 
Cees hartman heeft alle foto's die hij dit jaar geschoten heeft van het jeugdschaatsen en de 
clubkampioenschappen op de volgende website gezet: http://ceeshartman.nl/hgi. De foto's zijn wat 
verkleind om het surfen wat te versnellen maar de orginele zijn van dusdanige kwaliteit (6 megapixel 
voor de kenners) dat ze prima zijn af te drukken bij de fotowinkel. Zij zullen tijdens de diploma-
uitreiking en de clubavond te zien zijn. Liefhebbers die de foto’s op CD-rom willen hebben kunnen dit 
melden bij Jan Paul Drost (jp.drost@12move.nl). 
 
JEUGDSCHAATSERS NAAR THIALF HEERENVEEN 
 
Mede door de geweldige opbrengst van de Deen-clubaktie 2003, ontstond voor “Hard Gaat Ie” de 
financiële mogelijkheid om specifiek aan de 
- Jeugdschaatsleden en leid(sters)ers, die deelnemen aan het Jeugdschaatsuur en de 
- Pupillen, die deelnemen aan de di/vr.- avondtrainingen, gelegenheid te geven 
 
om op de laatste zaterdag van dit winterseizoen overdekt te gaan schaatsen op het  wonderijs van 
het Thialf- IJsstadion te Heerenveen. Nu eens op een overdekte baan, geen regen, harde wind en 
(gure) kou, zoals het afgelopen seizoen vaak op de Jaap Edenbaan wel het geval was!! 
 
Er was genoeg animo voor te vinden, ook onder de leiders. We kwamen tenslotte uit op 68 kinderen/ 
pupillen (van de 112 uitgenodigden) en 13 volwassenen (leiders). Zij pakten alsnog de schaatsen 
weer op (uit het vet) en daar gingen we dan op zaterdag 20 maart 2004, omstreeks 11.00 uur, met z’n 
allen in 2 bussen van Verhoef uit Bodegraven, inclusief twee geschikte chauffeurs (naar later bleek). 
 
Onderweg werd er al veel gegeten, gedronken, sommigen hadden hun drinken al op voordat er een 
meter was geschaatst, maar dat mocht de pret niet drukken. Je moet goed gevoed zijn voor zo’n tocht. 
Ook was er een vrije ronde moppentappen en werd er aan raadsels gedaan. Al met al we waren er zo, 
ook omdat we op de heenweg de harde wind mee hadden. We kwamen omstreeks kwart voor één aan 
en konden om twee uur pas de baan op. Geen nood, binnen toch nog toiletteren, eten/drinken en 
opnieuw naar buiten voor de “warming up”, o.l.v. Berend en het werd zo 14:00 uur. 
 
Alle schaatsen onder gebonden en het ijs op tot de afgesproken tijd, 15:30 uur. Dat het ander ijs is 
ondervonden de meesten wel, zelfs Hanna met haar uiterst scherp geslepen schaatsen (door vakman 
Frank Peter) had moeite om op het harde ijs de bochten door te komen. De ijsbaan was druk bezet, 
we reden in het normale publieksuur en er waren nog een aantal verenigingen met schaatsende 
kinderen. Op de buitenste kant van de ijsbaan is er altijd wel ruimte. Een ieder kon ervan genieten, er 
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deden zich enige valpartijen voor, maar zonder noemenswaardig letsel gelukkig. Het was zo 15:30 
uur. Van het ijs af, schaatsen inpakken en de automaten langs voor de nodige frisdrank of een stuk 
Frieze kruidkoek, maar de chips waren meer in trek! 
 
Toen nog met z’n allen op de foto, voor het Thialf - Stadion, en weer de bussen in. Nu beste tegenwind, 
vandaar dat we iets langer onderweg waren, van de 2e bus moesten zelfs de spiegels tweemaal worden 
teruggezet, vandaar dat deze een half uur later aankwam. Ook op de terugweg, vele praatjes maar ook 
nog iets te eten. Om 17.45 en 18.15 uur “vielen de kinderen weer in de armen” van hun wachtende 
ouders. Met dank aan de actie van supermarkt Deen, de organisatie en de buschauffeurs (wel een fooitje 
verdiend). Het was een geslaagde schaatstocht!  
 
CLUBKAMPIOENSCHAP van Hard Gaat Ie, op zaterdag 13/03/2004, 07.15 uur 
 
Op zaterdag 13 maart 2004 vonden op de Jaap Edenbaan te Amsterdam de jaarlijks terugkerende 
schaatswedstrijd om het clubkampioenschap van Hard Gaat Ie plaats. De start om 07.15 uur is wel 
vroeg, maar hier tegenover staat dan dat we ruim de tijd hebben (tot 10.30 uur) om de ruim 90 
deelnemers twee afstanden te laten rijden, dus wat dat betreft geen organisatorische stress. 
Het weer was ons goed gezind, een paar spettertjes en een later iets meer toenemende wind. De 
ijsvloer was goed en er werd tweemaal aan ijsverzorging gedaan. Vooral in het begin werden er veel 
pr’s gereden, zelfs John van Dijk reed zijn snelste 500 meter ooit op de Jaap Edenbaan, nl. in 40.13 
sec! Er waren heel spannende ritten bij, jammer dat er enige leden zonder afmelding niet aan de start 
verschenen. Het aantal HGI deelnemers bedroeg 43. 
 
We kregen dezelfde kampioenen als vorig jaar (en het jaar daarvoor!) 
 bij de Dames Algemeen Kampioen: Mandy Blokzijl; 
 bij de Heren Algemeen Kampioen: John van Dijk ! 
 
Beiden met ruime voorsprong kampioen van HGI en van harte gefeliciteerd! Hierbij ook dank aan de 
juryleden en trainers en ijsmeesters. Zij verkregen een prachtig huid/haar verzorgingspakket, 
aangeboden door Hegron Cosmetics te Purmerend, waarvoor onze dank. 
 
UITSLAGEN CLUBKAMPIOENSCHAP HARD GAAT IE 13/03/2004 
 
Meisjes Pupillen   500m  300m   Tot.punt 
1. Liza Kauwen   62.69  39.07(PR)  127.806  
2. Marleen v Dusseldorp  65.98(PR) 43.11   137.830  
3. Marije op de Weegh  71.45  40.64   139.183 
 
Jongens Pupillen 
1. Carlo Kuiper   53.77  33.88   110.236 
2. Daan Kea   65.11  39.81   131.460 
 
Meisjes Junioren C   500m  1000m   Tot.punt 
1.  Lisette Segers   52.47(PR) 1.50.22(PR)  107.580  
2. Kimberley Tabak  53.79  1.55.13   111.355 
3. Milou Faber   75.24  2.20.75   135.615 
4. Alexandra Trompen  65.46  2.25.12   138.020 
5. Marit Springorum  75.78  2.46.70   159.130 
6* Claire Wormsbecher  73.01(mv) 2.01.85(disq)  117.435 
 *(na val, overrijden 2e tijd 500m: 56.51. De tijd op de 1000m kwam tot stand na een verkeerde 
 wissel, is disqualificatie. Claire jammer,de tijden tellen niet mee voor clubkampioenschap). 
 
Jongens Junioren C   500m  1000m   Tot.punt 
1. Lieuwe Mulder   45.34  1.33.12   91.900 
 
Meisjes Junioren B   500m  1500m   Tot.punt 
1. Mandy Blokzijl   45.95  2.30.04   95.963 
2. Lisanne Luiten   52.31  2.43.29   106.740 
3. Anouk Steinvoorte  53.03  3.07.03   115.373 
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4. Yvonne Segers   51.97(PR) 3.12.70   116.203  
5. Suzanne Wolzak  62.83  2.19.10   132.380 
 
Jongens Junioren B   500m  1500m   Tot.punt 
1. Alex Kuiper   48.18(PR) 2.35.22(PR)  99.920  
2. Olaf Divendal   54.95  2.57.59   114.146 
3. Luuk Haring   56.02(PR) 3.01.62(PR)  116.560 
4. Martijn Goedhart  57.15  3.08.50   119.983  
5. Tom Brons   56.33(PR) 3.27.58(PR)  125.523 
 
Dames Junioren A   500m  1500m   Tot.punt 
1. Saskia Wolzak   49.86  2.42.40   103.993 
 
Heren Junioren Neo Sen  500m  1500m   Tot.punt 
1. Onne Broekzitter  45.47  2.38.47   90.290  
 
Dames Senioren   500m  1500m   Tot.punt 
1. Imme Kampen   50.86  2.47.18   106.586 
 
Heren Senioren    500m  1500m   Tot.punt 
1. John van Dijk   40.13(PR) 2.09.73   83.373 
2. Jan Paul Drost   45.00  2.19.26     91.420 
3. Martin de Vries   45.95  2.17.93    91.926 
4. Ivo Ruijter   44.79  2.27.07   93.813 
5. Tjerk van der Horst  47.13  2.26.62   96.003 
 
Dames Veteranen   500m  1500m   Tot.punt 
1. Ants Tilma   53.25  2.41.78   107.176 
 
Heren Veteranen   500m  1500m   Tot.punt 
1. Hayo v.d. Werf   46.82  2.26.48   95.646 
2. Rene Segers   48.23  2.36.78   100.490 
3. Rinus Overheul   50.45  2.39.53   103.626 
4. Bart Goede   50.20  2.43.40   104.666 
5. Jeffry Pommerel   49.78  2.46.04   105.126 
6. Andries de Weerd  52.53  2.46.21   107.933 
7. Berend Blokzijl   51.83  2.48.89   108.126 
8. Johan Trompen   52.76(PR) 2.58.80   112.360 
9. Ad Schuffelen   55.84  3.09.27   118.930 
10. Eduard van Bergen  60.64  3.18.59   126.836 
11. Jos Goedhart   65.31  3.48.43   141.453 
 
 
SPORTWEEK 2004 
 
Er wordt door de Sportweekcommissie, deze zomer weer een SPORTWEEK georganiseerd in de 
periode van zondag 20 juni t/m. zondag 27 juni 2003. Het programma is in ontwikkeling. De 
skeelertocht 12/25 km in de Twiskepolder is gepland op zondag 20 juni. Verder komt er 
Meerkamp Touwtrekken op 24 juni (‘s avonds) het HGI terrein, de Slob & Slootrace en het 
Katknuppelen op vrijdag 25 juni en tenslotte de HGI Fietstoertocht (35/50 km) op zondag 27 juni 2004. 
Er komt nog uitgebreide informatie en publicatie over deze week dus alvast noteren/vrij houden. 
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BOB HOGEROP 
 
Vandaag is het zaterdag de 20e maart. 
Volgens mijn agenda begint om 7.49 de 
lente; Op dat moment staat de zon recht 
boven de evenaar, het begin van de 
astronomische lente. 
Allemaal leuk en aardig, maar interessanter  
is het feit dat Milaan San Remo wordt 
verreden. Na een gebruikelijke saaie koers 
van meer dan 280 km zit het venijn in het 
slot van de rit. Op 10 km voor de streep 
moet het peloton over de Poggio, een lastig 
klimmetje, dat meestal voor de beslissing 
zorgt. De laatste tijd is de snelheid in het 
peloton dermate hoog, dat ook de Poggio niet 
meer van invloed op de uitslag is, zo ook 
deze maal. De meute denderde op de finish 
af en Oscar Freire drukte zijn voorwiel net 
iets eerder over de streep dan Erik Zabel. 
Een prachtig slot van een lange en verder 
weinig opwindende koers. 
Op deze zelfde zaterdag het nieuws, dat de 
oude koningin Juliana is overleden. Niet erg 
verrassend, het mens is 94 geworden, dus 
niet bepaald in de wieg gesmoord, ze kampte 
met een slechte gezondheid en eens komt 
het onvermijdelijke einde. 
Bij koningin Juliana, moet ik altijd aan 30 
april denken. Het gebruikelijke défilé langs 
het bordes van paleis Soestdijk. Mijn 
moeder wilde dat altijd zien en wij leverden 
het weinig complimenteuze  commentaar bij 
de beelden! Op diezelfde dag de kermis op 
het schoolplein van de Wagemaker, in de 
volksmond “de ouwe school”.  Later 
verhuisde de kermis naar het parkeerterrein 
aan de Sportlaan, een in mijn ogen altijd 
winderige, gure plek zo in het voorjaar, met 
de traditionele zweefmolen van Huug van 
Eyk. Dus zo staat ons weer een koninklijke 
begrafenis te wachten. Ik kan mij de vorige 
koninklijke begrafenis van Wilhelmina in 
1962 nog goed herinneren, dat was op 
zaterdag 8 december. Nu interesseerde ons 
kinderen dat totaal niet. Belangrijker was 
het gegeven, dat we niet naar school 
hoefden, (er was toen nog gewoon les op 

zaterdagochtend) en nog mooier, je kon op 
het ijs! Het dooide al, maar het kon nog nèt. 
Los van het feit dat die winter later op 22 
december pas goed begon, maar dat wisten 
we toen nog niet. 
Door al die aandacht in de media aangaande 
het overlijden van de oude vorstin, komt Bob 
Hogerop tot de conclusie, dat hij al aan zijn 
derde koningin bezig is! 
De kranten en tv programma’s zijn uiteraard 
helemaal gewijd aan het overlijden. Door die 
aandacht vraag ik mij af, wat houdt het nu 
eigenlijk in, dat koningschap, hoe ontstaat 
zoiets, wanneer is het begonnen, wanneer 
ontstond de adel? 
We halen de encyclopedie er maar eens bij; 
hier staat bij het trefwoord adel: Term voor 
maatschappelijk hoog gekwalificeerde groep, 
die zich van de overige bevolkingsgroepen 
onderscheidt door het bezit van bijzondere, 
hetzij door geboorte, hetzij op andere wijze 
verworven rechten. 
Het is dus zo dat de adel meestal ontstaat 
door een functie of een beroep. In de 
middeleeuwen wees een vorst een ambtenaar 
of een leenman aan die op de plaatselijke 
winkel moest passen, zo’n  heerser als onze 
eigenste Karel de Grote kon in dat enorme 
rijk niet overal tegelijk zijn en wees dus 
mensen aan om een regio te besturen en van 
tijd tot tijd verantwoording aan, in dit geval 
de keizer, af te leggen. 
Die ambtenaren werden op den duur ridders, 
jonkheren, graven enz, enz. Door geboorte 
werd hun functie doorgegeven en zo 
ontstond de erfelijke adel. 
Voor zover de uitleg van de Winkler Prins 
Encyclopedie. 
Maar hier ben ik niet mee klaar, want de 
macht van Karel de Grote komt toch niet uit 
het niets vallen. Het moet toch zo geweest 
zijn, toen de Batavieren net in beeld waren 
misschien, dat in primitieve 
leefgemeenschappen er een persoon geweest 
moet zijn, die net even sterker of slimmer 
en of gehaaider geweest is dan anderen en 
op die manier aanzien kreeg en daardoor 
macht .Zo’n man verzameld allerlei mensen 
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om zich heen, verleent hem of haar gunsten 
en zijn macht groeit en groeit. De naburige 
dorpen krijgen met hem te maken en vaak 
met geweld wordt zijn territorium steeds 
groter. Zo ontstaat er een natie met aan het 
hoofd een krachtig heerser, die meestal 
geen tegenspraak duld en rustig zijn gang 
kan gaan. 
Zo moet dus ongeveer de adel zijn 
ontstaan.Gezien de situatie tijdens de 
periode van Karel de Grote, die dus 
leenmannen of vazallen aanstelde, kan ik de 
daaruit ontstane adel niet anders zien dan 
een soort van ambtenaren, die zich in de 
loop der tijd edelen of hooggeborenen 
gingen noemen. Aangezien uw 
stukjesschrijver nog steeds ambtenaar is, 
zijn de leden van het koninklijk huis heel in 
de verte eigenlijk collega’s van mij. Het is 
maar dat u het weet. 
Maar alle gekheid op een stokje, het vak van 
een vorst is een weinig benijdenswaardig 
ambt, Geen seconde wordt je met rust 
gelaten, altijd zit er wel een fotograaf in de 
struiken om weer voor bladvulling te zorgen 
t.b.v. een of ander roddelblad. 
Er zijn vorstenhuizen door revoluties van de 
aardbodem weggevaagd, b.v in Frankrijk en 
Rusland. 
Eens zag ik een documentaire over een of 
andere barones, die beweerde een 
afstammeling van de Romanovs te zijn. De 
laatste Russische tsaar behoorde tot het 
huis Romanov. 
Deze barones was woonachtig in Barcelona 
samen met haar zoon van ongeveer 15 jaar. 
Deze jongen werd door zijn moeder 
klaargestoomd om ooit nog eens tsaar van 
Rusland te worden! 
Je zag hoe de jongen door ma getraind werd 
in goede omgangsvormen, tafelmanieren, 
speciale wijnen moest hij leren kennen, 

kaviaar proeven vanaf zijn pols enz enz, en 
boven al de Russiche taal  leren lezen en 
schrijven. Je kon duidelijk zien, dat hij er 
niet veel trek in had, ooit misschien nog eens 
voor tsaar te kunnen spelen. Dit tot verdriet 
van zijn moeder die verklaarde dat haar 
zoon liever met computerspelletjes in de 
weer was en zich eerder in een formule 1 
auto zag dan in een paleis te St Petersburg. 
Toch liet de barones zich niet uit het veld 
slaan en liet zoonlief weer de moeilijke 
vervoegingen van de Russische werkwoorden 
uit het hoofd leren, want je kunt nooit 
weten, eens zal hij misschien tot de troon 
worden geroepen! 
Ook is er een groepje volhouders, die 
beweren afstammelingen van de destijds 
onthoofde franse koning te zijn, deze 
mensen zijn vooral geïnteresseerd in de 
heropgraving van de heer Naundorff op een 
kerkhof in Delft. Van de heer Naundorff 
wordt beweerd dat hij een nazaat is van het 
franse koningshuis van voor de revolutie. 
Bovennoemende gevallen tonen aan dat het 
vak van staatshoofd altijd blijft trekken, de 
afstammelingen blijven “wroeten” om ooit 
nog eens als hoogheid betiteld te kunnen 
worden. 
In de buitenlandse kranten werd onze 
overleden hoogheid beschreven als de 
koningin op de fiets, gezien de foto’s van 
Juliana op een oerdegelijke Gazelle ergens 
op een fietspad in de duinen van Ameland. 
De Engelse prins Charles vond het “not 
done,” een koningin op een rijwiel, dat is 
beneden haar stand, zo vond hij. 
Wij van HGI denken daar gelukkig anders 
over. Een goede (fiets)zomer toegewenst! 
 
 
BobHogerop. 
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BAANKAMPIOENSCHAPPEN AMSTERDAM 
 
Zaterdag- en zondagavond 21/22 februari werden op de Jaap Edenbaan de jaarlijkse 
baankampioenschappen verreden. In het clubblad van maart was een verslag opgenomen van de 
jeugdwedstrijden. Hierbij een overzicht van de verreden tijden van de jeugd. 
 
Naam     500 meter   1500 meter 
Milou Bueger    DQ    2:51:00 
Lisanne Luiten    51:92    2:37:07 
Anouk Steinvoorte   52:14    3:00:90 
Mandy Blokzijl    44:41    2:25:86 
Lieuwe Mulder    45:76    2:23:75 
 
 
 
 
H.G.I.-JEUGDWEEKEND 
 
Hebben jullie, of natuurlijk uw kinderen ook ze genoten van het afgelopen HGI – JEUGDWEEKEND 
voor de schaatsjeugd. Ik kan u mededelen, de begeleiders in ieder geval wel. Door het enthousiasme 
en de noodzaak om ver van tevoren te boeken zijn de hutjes nu alweer gereserveerd (Austerlitz en 
meer vertellen we nog niet, hhihihihi). Wij, als begeleiders zijn er in ieder geval al weer klaar voor! De 
kledinglijn is aangevuld, en op dit moment zijn we al eieren aan het verzamelen voor de 
pannenkoeken. Het weekend staat gepland voor 11,12 en 13 juni 2004. 
 
De organisatie heeft alles geregeld en nu ligt de volgende stap bij jullie. Iedere geïnteresseerde dient 
zich nog even in te schrijven of in ieder geval aan te melden. De leeftijdsgrenzen voor het komende 
jeugdweekend zijn: 
 Op 1 juli 2004 dienen de kinderen minimaal tien jaar oud te zijn (minimumleeftijd); 
 Op 1 juli 2004 dienen de kinderen maximaal vijftien jaar oud te zijn (maximumleeftijd). 
____________________________ _____________________________________ 
 
INSCHRIJFFORMULIER HGI - JEUGDWEEKEND 
 
Naam:_____________________________________________________________ 
 
Adres:______________________________________________________________ 
 
PC+Woonplaats:_____________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: 
___________________________________________________________________ 
 
Handtekening 
ouder/verzorger_______________________________________________________ 
 
Opmerking: Indien u meer dan 1 kind wilt inschrijven kunt u alle namen gewoon op dit formulier 
invullen of het formulier kopiëren. Dit formulier dient u inleveren bij Jan Tabak (Snoekstraat 21, 1121 
PS Landsmeer) of Frank Peter Wals (Bredero 18, 1121 CX Landsmeer). 
 
____________________________ _____________________________________ 
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ZOMER FIETSTRAINING 
 
Met ingang van de 3e week van maart a.s. wordt op de maandag- en donderdagavond weer gestart 
met de Fietstraining en zal door een aantal (HGI) liefhebbers op de racefiets zo’n anderhalf à twee uur 
stevig worden doorgetrapt op de openbare wegen in Noord-Holland (wel voor eigen risico). Ook 
fietsers, die geen lid zijn, kunnen natuurlijk aansluiten, maar enige getraindheid is aanbevolen. 
 
In maart/april wordt er gestart op maandag en donderdag om 18.30 uur en vanaf mei om 19.00 uur. 
De snelle groep start bij het nieuwe politiebureau, hoek Dorpsstraat /Van Beekstraat en de iets 
minder snelle groep bij Sigaren Magazijn Nauta, hoek Dorpsstraat/Raadhuisstraat. Er wordt een 
tempo van meestal boven de 30 km gemiddeld aangehouden en de afstanden variëren van 50 tot 70 
km per avond. Wel is het raadzaam getraind en voorzien te zijn van goed materiaal. Het dragen van 
een valhelm is verplicht!!!!! 
 
 
SKEELEREN 
 
Bij voldoende belangstelling zal Henk Veen vanaf begin juni op de vrijdagavond weer skeelertraining 
geven op een daarvoor geschikt parcours van het parkeerterrein nabij Ouder-Amstel (bij de 
Ouderkerkerplas), dit is tegenover het AMC Amsterdam en bereikbaar via de parallelweg van de 
autosnelweg A2. De skeelertraining is gratis, maar wel dient eigen vervoer geregeld te worden. 
Eventueel belangstellingen of deelnemers kunnen bellen met Jelle Attema, 4824187. 
 
LANGEBAANWEDSTRIJDEN JAAP EDENBAAN 2003-2004   
        
datum 15/02/04       
categorie M.jun.C 1 9 dln. 500 m.  1000 m.  300 m. 
1e Milou de Bueger 51.71 PB  1.49.08PB 32.52 PB 
8e Lisette Segers 52.60 PB  1.52.32PB  34.10 
15e Claire Wormsbecher 56.56  2.02.26  NS 
        
categorie J.pup.A 9 dln. 500 m.  1500 m.  300 m. 
9e Carlo Kuiper 55.44 PB  3.07.92PB 33.90 PB 
        
categorie D jun A  500 m.  1500 m.  Tot 
1e Saskia Wolzak  47.58  2.35.73  99.490 
5e Esther Bekebrede  53.63  2.48.45  109.780 
        
categorie H Neo Sen  500 m.  1500 m.  Tot 
18e Onne Broekzitter  46.54  2.35.28  98.300 
        
categorie H Sen  500 m.  1500 m.  Tot 
5e Ivo Ruijter  44.83  2.20.42  91.636 
12e Klaas Jan Elzinga  47.03  2.24.47  95.186 
        
categorie H Vet  500 m.  1500 m.  Tot 
20e Bart Goede  48.62  2.33.95  99.36 
21e Rene Segers  48.70  2.33.74  99.946 
23e Ruud Steinvoorte  50.90  2.37.60  103.433 
24e Andries de Weerd  52.00  2.36.26  104.086 
28e Jos Goedhart  1.03.81  2.24.01PB  111.813 
        
        
datum 21/02/04       
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categorie M.jun.C  10 dln. 500 m.  1500 m.   
geen Milou de Buger DQ  2.51.16PB  
        
categorie M.jun.B 10 dln. 500 m.  1500 m.   
10e Anouk Steinvoorte 52.14  3.00.90   
        
categorie J.jun.C 12 dln. 500 m.  1500 m.   
6e Lieuwe Mulder 45.69  2.23.75   
        
categorie J.jun.A 10 dln. 500 m.  1500 m.   
8e Saskia Wolzak 48.51  2.41.17   
        
datum 22/02/04       
categorie Dames V. 6 dln. 500 m.  1500 m.   
2e Ants Tilma 52.06  2.37.02   
        
categorie Heren Se. 13 dln. 500 m.  1500 m.   
2e John v. Dijk 41.38  2.07.40   
        
datum 29/02/04       
categorie M Jun. B 500m 1500 m  3000 m  Tot 
4e Alex Kuiper 51.40 2.37.80  5.40.10PB  160.683 
5e Olaf Divendal 55.50 3.02.50  6.23.50PB  180.249 
6e Martijn Goedhart 58.20 3.03.40  7.04.00PB  189.999 
        
datum 07/03/04       
categorie D Pup B 500m   300 m   
8e Marije op de Weegh 1.09.07PB   51.41 Val   
        
MARATHON JAAP EDENBAAN      
        
Categorie Dames 1       
Naam Ants Tilma plaats  punten   
Eindklassement  14e  25   
        
Categorie Heren C1       
Naam John v. Dijk plaats  punten   
Eindklassement  1e  120.3   
        
Categorie Heren C1       
Naam Martin de Vries plaats  punten   
Eindklassement  25e  6   
        
Categorie Heren C2       
Naam Klaas J. Elzinga plaats  punten   
Eindklassement  14e  26   
        
        
Categorie Heren C3       
Naam Tjerk v.d. Horst plaats  punten   
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Eindklassement  5e  64   
        
Categorie Meisjes B      
Naam Lisanne Luiten plaats  punten   
Eindklassement  9e  12   
        
Categorie Meisjes B      
Naam Mandy Blokzijl plaats  punten   
Eindklassement  10e  10.1   
        
Categorie Jongens C      
Naam Lieuwe Mulder plaats  punten   
Eindklassement  4e  52   
        
Categorie Meisjes C      
Naam Kimberley Tabak plaats  punten   
Eindklassement  8e  20   
        
Categorie Meisjes C      
Naam Milou de Bueger plaats  punten   
Eindklassement  10e  16   
 
 
SUPERSPRINT 
 
In het weekend van de baankampioenschappen werden ook in Haarlem enkele supersprintwedstrijden 
verreden. Names HGI deden veel schaatsers mee. Bart Goede wist in zijn categorie de eerste plaats 
te behalen, gefeliciteerd! Alle overige deelnemers uiteraard ook gefeliciteerd met de vele PR’n 
 
Naam   Categorie 100 m  100 m  300 m  Totaal 
Liza Kauwen  DPA  13.74 (PR) 14.35  39.67  134.816 
Lisette Segers  DC1  12.74 (PR) 12.49 (PR) 39.67  118.383 
Milou de Bueger DC1  12.79 (PR) 13.06 (PR) 33.81  120.300 
Kimberly Tabak  DC2  12.82  12.87  35.48  123.233 
Claire Wormsbecher DC1  13.11 (PR) 13.13  35.56  124.816 
Yvonne Segers  DC1  13.83 (PR) 13.75 (PR) 34.71  126.600 
Daan Kea  HPA  14.35 (PR) 14.42  39.67  137.866 
Lieuwe Mulder  HC1  11.98 (PR) 12.15  29.41 (PR) 108.916 
Saskia Wolzak  DA2  18.43  12.34 (PR) 32.44 (PR) 115.766 
Onne Broekzitter HN2  11.29 (PR) 11.60  29.26 (PR) 105.216 
Ivo Ruijter  HSA  10.94 (PR) 10.96  28.99 (PR) 103.016 
Bart Goede  HVA  12.25  12.22  31.17 (PR) 113.050 
 
 
4x4 WEDSTRIJD 
 
Een speciale wedstrijd werd onlangs verreden op de Jaap Edenbaan, namelijk een echte 4x4. John 
van Dijk reed mee in het team HCA, heren team 22. Samen met Joeri Lissenberg, Youri Takken en 
Bram Biesterveld behaalden ze de eerste plaats met een totaal van 427 ronden. 
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Wist u dat:……. 
 Er binnenkort meer informatie komt over de afsluiting van het schaatsseizoen 
 2003/2004 voor de bestuurs-trainings-recreatie- en andere HGI vip-leden, die gehouden zal 

worden op zaterdag 15 mei a.s. in het Dorpshuis aan de               Calkoenstraat, aanvang 18.00 
uur, waar dan ook de prijzen van het HGI club-       kampioenschap en de Aafje Houwer Trofee’s 
worden uitgereikt… maar men zich hiervoor wel aan moet melden voor 1 mei a.s. bij Jelle 
Attema, schriftelijk: *zie strook vorige blad*  of per E-mail: JSAttema@Hotmail.com…… 

 Er nog enige HGI mutsen donker en lichtblauw (groot/klein) te koop zijn (E 5.= ) en enige HGI 
petten, bruin zwart,(E 10.=) per stuk, info bij Jelle Attema… 

 Voor 1 mei a.s. opgave moet worden gedaan voor deelname aan de zomertraining bij Jelle 
Attema (zie vorig blad)en deze vermoedelijk gaat starten op dinsdag 18 mei a.s. telkens te 19.00 
uur, bij het clubhuis.  


