
 

 
Jaargang: 105 www.hardgaatie.nl  Nummer : 2 
Datum: December 2004  Pagina:1 van 15 

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

VAN DE REDACTIE 
 
Zo, zo de oliebollen staan al weer bijna voor de 
deur, de Kerstinkopen worden gedaan en de 
contributiekaartjes worden inmiddels gelopen. 
Allemaal tekenen van het aflopen van het jaar 
2004. Pffff wat is dat toch snel voorbij 
gevlogen. Gevoelsmatig heb ik de zomer nog 
maar net achter de rug, maar ik heb al 
meerdere malen moeten krabben om iets door 
mijn ramen te kunnen zien. Zijn dat dan toch 
de eerste tekenen van een strenge winter? De 
baan en de mensen zijn er klaar voor, de nu 
nog een constante lage temperatuur. Het zal 
toch wel een keer mooi zijn om door het 
Ilperveld te kunnen schaatsen met een goede 
oostenwind door de kleding. De nieuwe 
kledinglijn van Hard Gaat Ie komt dan goed 
van pas. 
 
Hierbij mooi de gelegenheid om melding te 
maken van een nieuw e-mailadres van de 
redactie en dus ook de ledenadministratie:  
i.hilderink@freeler.nl 
 
De overige gegevens blijven gelijk zodat u uw 
post nog naar hetzelfde adres kunt sturen.  
 
Rest mij nog ieder een gezond en 
schaatsvol 2005 toe te wensen!! 
 
De redactie 
 
 
COLOFON 
 
Ledenadministratie: 
I. Hilderink 
* Oostzanerdijk 5 
1035 RA Amsterdam  ( 06 – 46063940 

 
Coördinatie clubblad / lay – out: 
Ivo Hilderink 
* Oostzanerdijk 5 
1035 RA Amsterdam  ( 06 - 46063940 
i.hilderink@freeler.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 33.44.10.010 

 
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 
 
Toen de klok , vanwege de wintertijd, teruggezet werd, heb ik van dit extra uur gebruik gemaakt om 
het jubileumboek van Hard-gaat-ie weer eens ter hand te nemen. Iedere keer valt het mij weer op hoe 
leuk dit boek eigenlijk is. Met de Kerst voor de deur is het denk ik een echte aanrader om cadeau te 
doen of te krijgen. De boeken zijn voor een klein bedrag bij mij (tel. 0653657) of Jelle Attema te 
verkrijgen. 
Het geld kunnen we goed gebruiken want we hebben weer heel veel kosten dit jaar. 
We moeten onder andere aan de gemeente Landsmeer weer de nodige belasting betalen, want 
gelooft u het of niet, de gemeente krijgt elk jaar méér belasting van ons, dan dat wij subsidie van de 
gemeente ontvangen(enkele honderden euro’s verschil). 
We begrijpen dat de gemeente er alles aan gelegen is de begroting kloppend te krijgen. Maar andere 
Landsmeerse sportverenigingen krijgen gemiddeld 150 euro per actieve sporter, die de gemeente 
betaalt voor de kosten van de sporthal, sportvelden enzovoort. Gelukkig is de gemeente wel coulante 
voor ons, maar enige extra coulance bij het onderhoud van de ijsbaan (extra reparatie aan de 
ingezakte dijk) zou welkom zijn. Onze ijsbaan is namelijk ook van algemeen belang. Iedereen is van 
harte welkom om veilig te schaatsen op de ijsbaan, als het op de sloten te donker is om veilig te 
schaatsen of als het ijs op de sloten onbetrouwbaar is. Tevens maken diverse basisscholen gebruik 
van onze baan en speelt de baan een belangrijke rol tijdens de sportweek van Landsmeer. 
 
Hegron Cosmetics en de gratis busreis naar Thialf 
 
Een verheugende mededeling is dat veel leden gebruik hebben gemaakt van de nieuwe kledinglijn. 
Hegron Cosmetics, die als sponsor op deze kleding genoemd wordt, heeft derhalve een flinke som 
geld ter beschikking gesteld. Deels zal dit gebruikt worden om de 19% BTW mee te betalen die op de 
kleding zit, deels zal dit gebruikt worden om leuke dingen voor de jeugd te gaan doen. Het bestuur 
heeft besloten om begin maart 2005 met alle 110 jeugdleden met bussen naar Thialf te gaan. Hier zijn 
dan geen kosten voor hen aan verbonden. 
Hierbij wil ik Hegron natuurlijk heel erg bedanken, zonder hen zou het een stuk “ongezelliger” zijn bij 
onze club, temeer omdat we dit jaar niet mee mochten doen aan de DEEN-clubactie. 
 
Ilperveld 
 
Uit de berichten die ik ontvang via BIO (Belangengroep Ilperveld Open) kan ik opmaken dat het de 
goede kant op gaat, er wordt nu serieus onderzocht of er niet een alternatief ontwikkeld kan worden 
voor het afsluiten van de 185 ha. De wijze waarop men dit denkt te realiseren is de ‘verlengde 
aanvoer’ via de zuidkant (= op nader te bepalen wijze afsluiten van het gehele veld van het NH-kanaal 
= variant C-HHNK). Maar je weet het nooit met de stichting Landschap Noord-Holland, maar we 
houden via BIO een vinger aan de pols. To be continued!!! 
 
IJsbaan 
 
De ijsbaan is door een aantal (helaas te weinig) vrijwilligers weer klaar gemaakt voor de winter en 
ijsmeester Bob houdt het weer angstvallig in de gaten. Zodra de vorst uit het hoge noorden ons land 
bereikt zal hij de baan voldoende volpompen met onze nieuwe pomp. Het waterpeil op de baan is dan 
binnen 24 uur op de gewenste hoogte. Het bestuur heeft aannemer Haitsma de oostelijke dijk deels 
laten ophogen en de rest van deze dijk laten egaliseren. Wij hopen dat deze ingreep voldoende is 
geweest om de baan vol te houden tijdens een volgende vorstperiode. 
 
Willem Augustin 
 
Helaas is Willem Augustin in het weekend van 30 oktober j.l. overleden, ik heb hem enkele maanden 
geleden nog in het Elfstedenmuseum in Hindelopen gesproken. Hij schaatste en trainde nog steeds 
(was ook nog lid van de  Elfstedenvereniging). En Ome Willem heeft ook nog enkele van onze HGI-
talenten getraind. Hij was tot op het laatst geïnteresseerd in Evelien en Marjan Mager en Henriëtte 
Hartog. 
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Naar aanleiding van het overlijden van Augustin stond het volgende bericht in de krant. 
 
> HINDELOOPEN, zaterdag  
> De bekende Elfstedenrijder Willem Augustin is op 81-jarige leeftijd 
> overleden. Deze markante Amsterdammer, die in 1990 naar Hindeloopen  
> verhuisde, startte in negen Elfstedentochten tussen 1941 en 1987. Achtmaal  
> voltooide hij deze marathon en Augustin had zeven zilveren kruisjes in  
> zijn bezit. Ook als wielrenner, bokser en rugbyer (in het nationale team)  
> boekte hij successen. In 1941 fietste hij van Amsterdam naar Leeuwarden om  
> aan de tocht te kunnen deelnemen. 
 
 
Als er een Hemel bestaat, dan bereidt Ome Willem zich daar verder voor op de volgende vorstperiode. 
Hij was een gouden kerel en zal zeker een inspiratiebron voor velen blijven. 
Willem het gaat je goed. 
 
 
Haijo van de Werf, Kadoelen 21 november 2004 
 
PS. In mijn laatste stuk heb ik een aantal zaken, die de afgelopen tijd plaats hadden gevonden, de 
revue laten passeren. Helaas had ik daarbij het jeugdweekend vergeten. Bij deze een rectificatie. Het 
weekend was weer een groot succes en zal ongetwijfeld volgend jaar weer georganiseerd worden. 
 
 
JEUGDSCHAATSEN 
 
Op zaterdag 27 november kwam de Sint met zijn Pieten, tijdens het jeugdschaatsuur zowel in de hal als 
op de buitenbaan van de ijsbaan Jaap Eden. We troffen droog weer en dat kwam de viering op de 
buitenbaan ten goede. De Sint was weer in gezelschap van een hoofdpiet. Zijn paard houdt niet van het 
gladde ijs, dus die bleef op rust in de warme stal. Natuurlijk werden er weer diverse liedjes spontaan en 
op verzoek van de Sint gezongen. Voor ieder lief kind was er een echte puntzak met pepernoten en 
aanverwante snoep artikelen en voor de leiders en leidsters de overheerlijke chocolade letter. 
Sint en (HGI) Pieten bedankt……  
 
INFO JEUGDSCHAATSEN: 
Op zaterdag 25 december 2004 en op zaterdag 1 januari 2005 is er geen jeugdschaatsen op de Jaap 
Edenbaan 
 
Op zaterdag 15 januari 2005 is de "Jeugd elfstedentocht met alle kinderen en begeleiders verkleed 
(Carnaval-viering". We gaan op zaterdag 5 februari 2005 voor het diploma schaatsen op de 
buitenbaan. Hiertoe wordt een “echte” jury ingezet en dan worden zowel de start&rem- en slalomproef op 
tijd gereden. Hierover wordt nog door de leid(st)er informatie gegeven. De reeds behaalde tijden gelden 
ook al mee voor het diploma. 
Hierna kan er nog op zaterdag 19 februari getracht worden, om een niet behaalde tijd, vereist voor een 
(hoger) diploma, te rijden! Dit gaat in overleg met de begeleider(s). De diploma eisen voor de te behalen 
diploma's zijn als volgt: 
 
Dipl: Slalom:   Start&Rem:   Langebaanproef 
P/S 41 t/m 48.9 sec  38 t/m 45.9 sec   3/4 ronden 
A 36 t/m 40.9 sec  33 t/m 37.9 sec   6   ronden 
B 31 t/m 35.9 sec  28 t/m 32.9 sec   8   ronden 
C 26 t/m 30.9 sec  23 t/m 27.9 sec   13  ronden 
D 23 t/m 25.9 sec  21 t/m 22.9 sec   18  ronden 
E 20 t/m 22.9 sec  19 t/m 20.9 sec   20  ronden 
F 0  t/m 19.9 sec  0  t/m 18.9 sec   22  ronden 
 
Op zaterdag 05 maart 2005 is de laatste les en tevens met zn’n allen de rondjes rijden achter de 
jagermeesters. Eerst de kinderen voor de Schaatsproef en diploma A gaan. Zij rijden 4 rondjes voor de 
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Schaatsproef en 6 rondjes voor het A diploma. daarna komen de anderen kinderen allemaal op het ijs 
voor de overige te behalen diploma’s van B tm. F. 
Indeling tijdrijden seizoen 2004/2005 
 
Groep  I: Henriette/Esther – Mirjam/Jan Dick – Berend/Peter 23 oktober en 11 december 
Groep II: Marjolijn – Ton/Marjolijn – Hayo    6 november en  8  januari 
Groep III: Frank Peter – Hanna – Rene/Piet   20 november en 29 januari 
Groep ijshal: Jelle – Ants      Indeling aan Jelle Attema 
 
Als de ijsbaan in Landsmeer open is ( dit is te zien op de LOL kabelkrant ), dan worden de gewone 
lessen in Landsmeer gegeven. Echter op  27-11-04,  15-01-05,  05-02-05,  of  05-03-05 worden de 
activiteiten toch op de Jaap Edenbaan gehouden! 
 
 
VEILIGHEID JAAP EDENBAAN 
 
Onlangs was de volgende brief te lezen op internet over de veiligheid van de schaatsers op de Jaap 
Edenbaan: 
 
Vreeland, 3 november 2004 
 
Aan alle secretarissen en wedstrijdsecretarissen van de verenigingen en trainingsgroepen die 
schaatsen op de Jaap Edenbaan te Amsterdam. 
 
Beste Mensen, 
 
Na een paar kleine ongevallen die in de afgelopen tijd zijn gebeurd, lijkt het ons juist het volgende 
onder uw aandacht te brengen. 
Wij verzoeken u dringend om uw leden en vooral de trainers ,van het één en ander op de 
hoogte te stellen. 
 
Tijdens de trainingsuren is het niet toegestaan om met meer dan 4 personen naast elkaar te 
schaatsen, ondanks diverse oproepen via de microfoon wordt hier geen gevolg aan gegeven. 
Het is verplicht handschoenen te dragen en ook een muts behoort tot de veiligheid. 
Voor de “snelle schaatsers” onder ons is het van groot belang om rekening te houden met de 
anderen. Laat de zogenaamde “treintjes”niet te groot worden zodat er niemand meer tussen kan 
komen. Indien u niet zo snel bent blijft u dan weg uit de binnenbaan, dit wekt anders alleen maar 
irritatie op. Iedereen is voor zijn plezier bezig, dus houdt het ook prettig!!!!!! 
 
Het personeel van de Jaap Edenbaan heeft allemaal een cursus bedrijfshulpverlening van de Arbo 
Unie met goed gevolg afgelegd. Zij kunnen u allemaal de eerste hulp verlenen, dus bij een ongeval 
dient u de ijsmeesters te waarschuwen.en zij zullen dan indien nodig de ambulance bellen. In de 
jurytoren is een EHBO koffer aanwezig, dus wanneer daar iemand aanwezig is kunt u daar terecht 
voor een pleister enz. 
De directie van de Jaap Edenbaan is zich bewust van de verantwoording rondt de EHBO en wil ook 
graag dat iemand aanwezig is op deze post. Echter na diverse oproepen, ook via de baancommissie, 
heeft niemand zich aangemeld om tijdens de trainings- en wedstrijduren aanwezig te zijn op de Jaap 
Edenbaan. De directie stelt een kleine vergoeding beschikbaar voor de bezetting van deze post. 
 
Bovendien dient nog vermeldt te worden, dat wanneer u zonder toestemming van de baancoördinator 
tijdens de trainingsuren schaatst met een abonnement wat niet geldig is op dat uur, u NIET verzekerd 
bent. 
 
Met vriendelijke groeten,  
namens de baancommissie 
Anneke van der Lee-Weerman 
Secretaris. 
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De Jaap Edenbaan heeft het volgende aanbod voor de EHBO’ers: 
 
Wij hebben gepoogd om via een uitzendburo aan extra EHBO-ers te komen dit lukt echter ook niet. 
Daarom hebben we nu overal aangeplakt, dat wij een gratis schaatsseizoensabonnement plus een 
vergoeding van 5 euro per uur ter beschikking willen stellen aan degene die minimaal 5 uur EHBO 
dienst per week wil draaien. 
Ingeval van schaatsers die al een abonnement hebben treffen we andere voordelige 
seizoensabonnementsregeling. Mogelijk dat we aldoende op deze wijze Voldoende EHBO-ers voor al 
onze uren kunnen werven. 
 
 
Bob Hogerop deel II 
 
De volgende morgen, nog slaperig werp ik een blik 
uit het raam en ja hoor, het is een grauwe, 
druilerige ochtend. Zulke weersomstandigheden 
kun je hier nu eenmaal verwachten. 
Na een ontbijt met veel koppen thee en 
“longlifebread” belegd met meegebrachte 
chocoladepasta en pindakaas nemen we afscheid 
van de medebewoners. Vreemd eigenlijk, je maakt 
kennis met mensen vertelt elkaar’s belevenissen 
en gaat weer je eigen weg en je zult elkaar nooit 
meer zien! Dat is mijn ervaring als ik op vakantie 
ben. 
Met de dagrugzak gevuld, vertrekken we voor de 
geplande tocht rond het Loch. Af en toe een 
miezerige regenbui, maar voor het grootste 
gedeelte van de dag houden we het droog. 
We bereiden ons voor op een tocht door een 
overweldigde verlatenheid, en groot is onze 
verbazing dan ook als we na 7 stille kilometers 
aan het einde van het Loch komen en een zeer 
drukke bouwactiviteit waarnemen die je niet voor 
mogelijk houdt. We zijn beduusd en teleurgesteld 
dat we toch in de drukke en bewoonde wereld zijn 
gebleven. Er wordt hier gewerkt aan de herbouw 
van het “Estate” of landgoed, dat bij dit enorme 
gebied hoort. 
Een schatrijke industrieel heeft het hele gebied 
gekocht en herbouwt het oude landgoed in een 
soort van kasteelachtige bunker om hier ten 
midden van deze wildernis te gaan wonen. 
Een speciaal daarvoor aangelegde kilometerslange 
privé weg zorgt voor de verbinding met de 
buitenwereld. 
De industrieel die dit alles laat herbouwen heeft 
zijn fortuin binnengehaald door een simpele 
uitvinding. Iedereen kent wel de kartonnen 
drinkpakjes waar je een bijgevoegd rietje moet 
insteken. Het z.g “tetrapack.”  Van de opbrengst, 
die deze ontdekking met zich meebrengt kun je 
dus heel wat leuke dingen doen. Dit werd ons 
duidelijk toen we terugkwamen bij de JH en Nick 
het ons allemaal uit de doeken deed. Gelukkig 

heeft de uitvinder van “tetrapack” geen verdere 
kwade bedoelingen met het gebied in het 
vooruitzicht, de privé weg blijft privé en na de 
herbouw van het “Estate” laat hij het erbij. 
Rond 5 uur in de middag mogen we naar binnen en 
het werd tijd ook wan het regende in de loop van 
de middag steeds heviger. Er komen nieuwe 
gasten waaronder een Duitse jongeman, die me 
kon vertellen dat het Nederlands elftal gelijk had 
gespeeld tegen Duitsland. 
De volgende dag hebben we goed weer, dus een 
mooie gelegenheid om de dichtstbijzijnde 
“Munroe” op te lopen, resp te beklimmen. Een 
Munroe is in Schotland een berg boven de 3000 
voet oftewel 914 meter. 
De voor dit doel uitgezochte berg ligt aan de 
westkant van Corrour station. We vertellen Nick 
dat we die kant op gaan, dit i.v.m eventuele 
ongevallen. 
Een prachtige dag met onvergetelijke uitzichten 
w.o het Blackwater reservoir, waar we de 
volgende dag heen moeten. 
En dan is het zover, we hebben alle bagage op ons 
rug en we zetten koers richting Kinlochleven. Met 
weemoed nemen we afscheid van deze 
eenvoudige, doch prachtige locatie en we nemen 
ons dan ook voor om deze plek ooit weer te 
bezoeken. Nog lang blijft de hostel in het zicht, 
totdat het achter een heuvel verdwijnt. 
In een mager zonnetje lopen we een tijdje langs 
de spoorlijn en komen we zowaar een paar mensen 
tegen die toevalligerwijs uit Kinlochleven komen. 
Volgens hun is het pad goed te bewandelen, en 
met een blik op onze schoenen, zien ze wat dat 
betreft, het geen probleem zal geven, dit i.t.t  
hun eigen schoeisel, ze dragen sportschoenen die 
doorweekt zijn. 
Het pad loopt steil omlaag en we bereiken Loch 
Treig. Dit is een stuwmeer dat is ontstaan door 
de aanleg van een dam om Fort William van 
elektriciteit te voorzien. Het landschap is zeer 
indrukwekkend en hoog boven ons passeert een 
trein als op een modelspoorbaan. 
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Hier komen we nog twee heren tegen, die vanuit 
Glen Nevis waren gekomen. Hierna zouden we de 
hele dag niemand meer ontmoeten.                                                            
Over een brug moeten we linksaf. Een bordje 
vermeld dat Kinlochleven ongeveer 14 mijl (20km) 
verderop ligt en dat we er rekening mee moeten 
houden dat we een “remoted” dus onbewoond 
gebied betreden, dat we genoeg eten bij ons 
moeten hebben en goed schoeisel is gewenst. Een 
mobiele telefoon zal het niet doen en ten slotte 
dienen we over een goede conditie te beschikken! 
Dat liegt er niet om, maar we zijn het avontuur 
aangegaan en we lopen het smalle pad op.  
Langzaam vorderen we in zuidoostelijke richting. 
Het gaat geleidelijk omhoog, dat is wel duidelijk. 
Daar ik de hoogtelijnen op de kaart min of meer 
genegeerd had, komen we voor een extra 
inspanning te staan. Maar de klim duurt niet al te 
lang en na de koffie en een boterham wandelen 
we de Glen in. Vanaf nu zal de route geen hevige 
stijgingen of dalingen vertonen, althans tot aan 
het Blackwater reservoir. 
Links van ons ligt de hoge bergrug waarop we 
gisteren ronddoolden. Af en toe komt er een bui 
naar beneden maar de zonnige perioden hebben 
de overhand. 
Een paar uur geleden had ik een prachtig 
gevormde stok gevonden en dit komt mij nu goed 
uit want hiermee vind ik een stevige balans met 
een toch wel zware rugzak om. 
De route is makkelijk te volgen en de wind 
hebben we in de rug. Op vele plekken groeit 
Zonnedauw in verschillende soorten. Eén van de 
weinige vleesetende planten in Europa. Een 
bioloog zou hier zijn hart op kunnen halen. 
Na een lange tocht bereiken we de stuwdam van 
het Blackwaterreservoir. Zo rond 1910 aangelegd 
door een leger van z.g “navvies” oftewel 
polderwerkers die vooral met behulp van 
spierkracht dit bouwwerk voltooiden. Beneden 
aan de voet van de dam is een kerkhof waar 
verscheidene arbeiders liggen begraven. Het 
verhaal wil dat menig “navvy” werd gevonden in 
het voorjaar, als de sneeuw weggesmolten was. 
Ook verongelukten arbeiders op zaterdag avond, 
na een bezoek aan de pub, gelegen aan de andere 
kant van heuvels. 
Het is nog een hele tippel naar Kinlochleven en 
rond 7 uur ‘s avonds arriveren we dan in 
Kinlochleven bij de Tallrace Inn, waar ik als 
eerste handeling de kraan probeer leeg te 
drinken, want van die luxe, die we hebben moeten 
ontberen de afgelopen dagen wil ik graag 
profiteren. Even te voren had Nel de 

meegebrachte vuilnis, wat we zo klein mogelijk 
hadden opgeborgen en gevouwen, in de eerste de 
beste papierbak die we vandaag tegenkwamen  
gedéponeerd. 
Het is vrijdagavond en men had ons 
gewaarschuwd, dat het luidruchtig in de inn zou 
zijn, dit i.v.m een locale feestavond, maar het 
muzikale gedruis dringt amper tot onze kamer 
door en we slapen er dan ook dwars doorheen. 
De volgende dag zetten we koers naar Fort 
William via de door ons nu wel bekende West 
Highland Way. Het weer oogt wat somber, maar 
het is droog. Een groepje atleten komt ons 
tegemoet, die zijn er vroeg bij, is ons 
commentaar. Weer een ploegje die de sokken er 
in hebben en er komen er nog meer. Het blijkt 
dat de Highland Challenge vandaag wordt 
gehouden, een trimloop van meer dan 90km naar 
Loch Lomond, dwars door ruw bergachtig terrein. 
De route volgt het pad van de WHW maar dan in 
tegenovergestelde richting. Zo stil als het 
gisteren was, zo druk is het vandaag. We komen 
honderden deelnemers tegen, de meeste op 
loopschoenen en bewapend met skistokken, die 
heb je echt nodig als je je in een dergelijk 
avontuur stort. 
Zonder noemenswaardige problemen komen we 
rond 5 uur ’s middags aan in Fort William, waar 
we op een voor ons bekend adres logeren.  
De daarop volgende dagen toeven we in de 
omgeving van Fort William in wisselende 
weersomstandigheden. We gaan een dagje naar 
Mallaig met de trein. Diezelfde dag kun je met 
een door een stoomlocomotief getrokken trein 
hetzelfde traject volgen. De route gaat over het 
Glenfinnan viaduct, bekend van de Harry Potter 
film. 
Ook komen we in Glencoe waar we eindelijk de 
bekende “Pap”of Glencoe beklimmen en de 
spectaculaire top bereiken in prachtige 
weersomstandigheden.  
Het bezoek aan de Ben Nevis distillery (whiskey) 
verloopt in regenachtige omstandigheden en bij 
de Neptune staircaise (complex met 12 sluizen)  
houden we het evenmin droog. 
Toch kunnen Nel en ik terugkijken op een 
geslaagd verblijf in de Hooglanden, de paar dagen 
Glasgow erna ook meegerekend. 
We vertrekken op een zondag weer uit Glasgow 
en een dik uur verder landden we weer op 
Schiphol, vanuit hier weer de bus naar Sloterdijk 
en de 36 naar Landsmeer. Rond 3 uur in de 
middag zijn we weer thuis. De tour de France 
begint volgende week en een paar weken erna de 
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spelen in Athene, genoeg stof om over te 
schrijven, maar je moet een keuze maken in de 
berichtgeving. De volgende BobHogerop zal wel 
weer over het schaatsen gaan.  

Tot de volgende keer. 
 
 
BobHogerop. 

 
 
WEDSTRIJDUITSLAGEN LANGEBAAN 
 
datum 9/10/04     
categorie M.jun B.  dln. 500 m.  1500 m. 
14e Olaf Divendal  56.68  3.06.07 
16e Martijn Goedhart  59.12  3.16.86 
      
      
categorie M. jun.B.  dln. 500 m.  1500 m. 
18e Susanne Wolzak 1.05.40  3.46.57 
      
      
datum 10/10/04     
categorie M.Pup.A/B  13 dln. 500 m.  300 m. 
 Lisa Roos  1.07.09  40.78 
 Marije o.d.Weegh 1.10.15  40.94 
 Marleen v.Dusseld. 1.09.70  41.52 
      
categorie selectie 15 dln. 500 m.  1500 m. 
4e Mandy Blokzijl  44.88  2.23.37 
      
datum 10/17/2004     
Categorie selectie 4 dln. 100  m. 100 m. 300 m. 
3e Lieuwe Mulder  12.06 12.04 29.45 
      
Categorie M.jun.C. 12 dln. 500 m.  1000 m. 
3e Milou de Bueger  51.30  1.49.79 
5e Lisette Segers  52.24  1.49.80 
      
Categorie H.Sen.A. 4 dln. 500 m.  1000 m. 
1e Ivo Ruijter  46.87  1.36.18 
      
Categorie D.vet.A. 11 dln. 500 m.  1500 m. 
11e Marja Roos  1.00.80  3.09.37 
      
Categorie H.Sen.B. 20 dln. 500 m.  1500 m. 
7e Jan Paul Drost  44.58  2.19.59 
16e Marco Roos  51.63  2.35.54 
17e Rene Segers  50.63  2.40.38 
18e Ruud Steinvoorte 52.53  2.46.17 
20e Jos Goedhart  1.05.52  3.31.57 
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Datum 10/24/2004     
Categorie D.Jun.B 17 dln. 500 m.  1000 m. 
3e Kimberley Tabak 53.45  1.54.98 
13e Susanne Wolzak 1.04.69  2.18.40 
16e Alexandra Trompem 1.08.18  2.37.77 
      
Categorie H.jun.B. dln. 500 m.  1500 m. 
3e Alex Kuiper  50.21  2.36.99 
6e Olaf Divendal  55.80  2.57.12 
      
Datum 10/28/2004     
Categorie Selectie 8 dln. 500 m.  1000 m. 
8e Lieuwe Mulder  53.54 MV  1.27.46 PR 
      
Categorie Selectie 4 dln. 500 m.  1500 m. 
3e  Mandy Blokzijl  44.34  2.18.27 
      
Datum 10/31/2004     
Categorie M.pup.A. 20 dln. 500 m.  300 m. 
2e Lisa Roos  1.03.21  38.15 
3e Marleen v.Dusseld. 1.03.24  38.25 
      
Datum 11/6/2004     
Categorie D.jun.A 5 dln. 500 m.  1000 m. 
5e Katinka Trompen 1.01.56  2.21.44 
      
Categorie H.sen.A. 5 dln. 500 m.  1000 m. 
2e Ivo Ruijter  46.79  1.35.30PR 
      
Categorie D. Neo/jun.A  11 dln. 500 m.  1500 m. 
9e Saskia Wolzak  49.99  2.50.50 
10e Ivonne Segers  54.71  3.01.70 
      
Categorie Heren 21 dln. 500 m.  1500 m. 
4e Bas Schreuder  43.88 PR  2.23.95PR 
8e JanPaul Drost  45.97  2.25.59 
15e Rene Segers  49.92  2.37.12 
19e Luuk Haring  56.77  3.07.30 
20e Tom Brons  1.00.31  3.17.94PR 
21e Jos Goedhart  1.05.63  3.24.75 
      
Datum 11/7/2004     
Categorie D.jun.C2 24 dln. 500 m.  1000 m. 
2e Lisette Segers  50.85 PR  1.46.89PR 
19e Claire Wormsb.  1.19.36MV 2.03.22 
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Categorie H.jun.C1 23 dln. 500 m.  1000 m. 
12e Carlo Kuiper  58.31  1.50.82 
15e Rens Goede  57.38PR  1.59.14PR 
21e Daan Kea  1.06.29MV 2.07.13PR 
      
Categorie D.jun.C2 4 dln. 500 m.  1500 M. 
3e Milou de Bueger  52.54  2.44.34PR 
      
Datum 11/10/2004     
Categorie D.pup.A. 9 dln. 500 m.  300 m. 
3e  Lisa Roos  1.01.66PR 37.79PR 
4e Marleen v.Dusseld. 1.03.89PR 37.79PR 
      
Datum 11/14/2004     
Categorie Selectie 3 dln. 500 m.  1000 m. 
2e  Mandy Blokzijl  46.38  1.34.38 
      
Datum 11/20/2004     
Categorie D.pup. A/B 34 dln. 100 m.  300 m. 
34e Marije op de Weegh 23.28 PR  39.49 
      
Datum 11/21/2004     
Categorie Heren sen 4 dln. 500 m.  1000 m. 
1e Ivo Hilderink  42.78  1.30.54 
2e Ivo Ruijter  45.75  1.34.97PR 
      
Categorie D.jun.A 4 dln. 500 m.  1500 m. 
3e Yvonne Segers  53.57  2.58.50 
      
Categorie H. sen. 10 dln. 500 m.  1500 m. 
4e Marco Roos  50.26 PR  2.35.72 
5e Rene Segers  50.30  2.39.40 
7e Andries de Weerd 54.14  2.45.16 
8e Berend Blokzijl  53.68  2.49.59 
9e Bart Goede  53.31  2.56.40 
10e Jos Goedhart  1.05.32  3.32.55 
      
Categorie D. Neo 3 dln. 500 m.  1500 m. 
2e Saskia Wolzak  49.43  2.47.05 
3e Esther Bekebrede 55.47  2.53.25 
      
Datum 11/28/2004     
Categorie D.jun.C 17 dln. 500 m.  1000 m. 
2e Lisette Segers  50.04 PR  1.49.17 
6e Claire Wormsbecher 59.28  2.05.30 
10e Liza Kauwen  1.01.68  2.12.86PR 
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Categorie H.jun.C 22 dln. 500 m.  1000 m. 
17e Rens Goede  56.86PR  2.02.95 
18e Daan Kea  1.00.10PR 2.07.84 
20e Tim Roos  1.02.53  2.08.31PR 
      
      
Categorie D.jun.C 4 dln. 500 m.  1500 m. 
3e Milou de Bueger  51.00  2.50.92 
      
      
Categorie H.C sel. 3 dln. 100 m. 300 m. 300 m. 
3e  Lieuwe Mulder  11.91 PR 28.44 PR 28.17 PR 
      
      
Categorie D.sen. 22 dln. 100 m. 100 m. 300 m. 
4e Saskia Wolzak  12.47 12.65 31.26PR 
6e Anouk Steinvoorte 12.64PR 12.68 31.70PR 
19e Esther  Bekebrede 14.00 14.00 34.23PR 
      
Categorie H. Sen. 48 dln. 100 m. 100 m. 300 m. 
5e Ivo Ruijter  10.47 PR 11.57 27.79PR 
23e  Onne Broekzitter 11.70 11.98 29.82 
38e Berend Blokzijl  12.92 PR 13.02 31.93PR 
 
 
INDELING DEELNEMERS SCHAATSTRAINING HGI 2004/2005 
 
Dinsdag van 17.00- 18.00 uur o.l.v. Corinne JONG, tel. 06-29521241: 
Milou de Bueger; 
Liza Kauwen; 
Alex Kuiper; 

Carlo Kuiper; 
Claire Wormsbecher. 

 
Dinsdag van 18.15- 19.20 uur o.l.v. Henk Veen, tel. 06-53695985: 
Esther Bekebrede; 
Jan Paul Drost; 
Klaas Jan Elzinga; 
Tjerk van der Horst 
Harm Kuiper; 
Lisanne Luiten; 

Runus Overheul; 
Lisette Segers; 
Yvonne Segers; 
Bas Schreuder; 
Ants Tilma; 
Hayo van der Werf. 

 
Dinsdag van 18.15- 19.20 uur o.l.v. Ans Gerritsen, tel. 06-44558349: 
Jelle Attema; 
Eduard van Bergen; 
Berend Blokzijl; 
Nico de Boer; 
Frans Nico van den Bout; 
Joop Kuijpers; 
Peter Luiten; 

Jeffry Pommerel 
Marja Roos; 
Ad Schuffelen; 
Rene Sgers; 
Ruud Steinvoorte; 
Frank Peter Wals; 
Andries de Weerd. 

 
Vrijdag van 19.35- 20.40 uur o.l.v. Ans Gerritsen, tel. 06-44558349: 
Tom Brons; 
Milou de Bueger; 
Olaf Divendal; 
Marleen van Dusseldorp; 

Rens Goede; 
Martijn Goedhart; 
Luuk Haring; 
Liza Kauwen 
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Daan Kea; 
Lisa Roos; 
Tim Roos; 
Lisette Segers; 

Alexandra Trompen; 
Susanne Wolzak 
Marije op de Weegh 
Claire Wormsbecher 

 
Vrijdag van 19.35- 20.40 uur o.l.v. Dries Bakker, tel.020-6471703: 
Esther Bekebrede; 
Onne Broekzitter; 
Klaas Jan Elzinga; 
Bart Goede; 
Jos Goedhart; 
Ivo Hilderink; 
Tjerk van der Horst; 
Ivo Ruyter; 
Marco Roos; 

Yvonne Segers; 
Anouk Steinvoorte; 
Jeroen Steinvoorte; 
Ruud Steinvoorte; 
Kimberley Tabak; 
Katinka Trompen; 
Johan Trompen; 
Saskia Wolzak 

 
Dinsdag/woensdag/vrijdag baanselectie trainingen ijsfaciliteiten o.l.v. Jeroen van der Lee: 
Mandy Blokzijl; 
 
Dinsdag/woensdag/vrijdag baanselectie trainingen Junioren C groep, o.l.v. Elly van Leeuwen: 
Lieuwe Mulder; 
 
Vrijdag marathon baantraining olv Cees Lissenberg: 
John van Dijk (Landelijk B-rijder,nr. B24) 
Maakt samen met Bram Biesterveld; Jorrit Boekel en Anthonie Luijendijk, deel uit van de ploeg 
“Biesterveld Diamantairs”; 
Martin de Vries (Baan marathon B/C rijder); 
 
Trainingen op diverse banen olv ploegleider Hans Pieterse: 
Fabian van Altena (Landelijk A-rijder, nr. A12) maakt samen met Joost Vink; Jelmer Beulenkamp en 
Sander Stuut, deel uit van de ploeg “Regio Bank/ MM Guide” 
 
 
MARATHONUITSLAGEN         
          
Er zijn inmiddels de nodige marathonwedstrijden gereden en daarvan vindt u onderstaand de  
tussenstand tot 3 december 2004. 
          
Heren C2  Plaats Punten       
Tjerk van der Horst 10 21       
Klaas Jan Elzinga 15 12       
Jan Paul Drost 17 9       
          
Veteranen 2         
Frans Nico van den Bout 5 37,1       
          
Heren C1          
John van Dijk 12 15,1       
          
Veteranen 1         
Hay van der Werf 12 15       
          
Meisjes Jun. C         
Milou de Bueger 9 4       
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Jongens Jun. C.         
Lieuwe Mulder 1 30       
          
Meisjes Jun. B         
Kimberley Tabak 5 7       
 
 
VERZEKERING LICENTIE / 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). Zo is 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, maar ook de 
aansprakelijkheid in verband met de organisatie van het skeeleren. Zij geeft geen recht op vergoeding 
van schade die onder enige andere verzekering is gedekt. De verzekerde bedragen zijn:  
1) bij overlijden 11.344,50 euro; 
2) bij blijvende invaliditeit maximaal 45.378 euro 
 
Dus geen uitkering bij kleine ongevalletjes! 
Schadeclaims gaan via de vereniging naar het Bondsbureau van de KNSB. 
 
 
VERZEKERING ABONNEMENT JEUGDSCHAATSEN 
 
Voor de jeugdschaatsleden en hun begeleiders met een schaatsabonnement op de zaterdagmorgen 
(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 
NH/U.  
 
 
CONTRIBUTIE HGI-LEDEN 
 
Binnenkort komt de contibutie-loper voor het seizoen 2004/2005 bij u aan de deur, voor het innen van de 
clublid-contributie, voor de (gezins) leden, waarbij eventueel inbegrepen de kinderen tm. 15 jaar. Deze is 
inmiddels gesteld op een tientje, dwz 10.=,euro waarvoor  u ondermeer recht heeft op gratis toegang tot 
de natuur-ijsbaan en het ontvangen van het HGI clubblad. 
Van deze 10 euro ontvangt de club  8.05 euro en moet 1.25 euro aan de KNSB en 0.25 euro aan het 
Gewest (contributie) en 0.45 euro voor de ongevallen verzekering worden afgedragen. 
Tenslotte behoort ieder actief HGI - lid van 16 jaar en ouder, ook in het bezit te zijn van de 
contributiekaart. Bij deelname aan door HGI georganiseerde (natuur)- ijs- activiteiten, is een ieder, ook 
de toerschaatser, op dezelfde manier verzekerd. 
 
 
CHAATSRUILBEURS 
 
Op zaterdag 2 oktober j.l. werd de jaarlijkse ruilbeurs gehouden, van de 60 ingebrachte schaatsen en 
aanverwante artikelen, vonden er 25 een nieuwe eigenaar. De club rekende 10 procent 
bemiddelingskosten. Nog te koop zijn o.a.: 
 
Nr.  1) Viking, klapschaatsen, maat 36 in goede staat   200.= euro 
Nr.  4) Easy Gliders, (kinderschaats), maat ”L”    20.= euro 
Nr.  6) Viking,  hoge noren, maat  41     35.= euro 
Nr.  7) Viking, hoge noren, maat 43     35.= euro 
Nr.  8) Viking, lage noren, maat 45     35.= euro 
Nr. 11) Viking , hoge noren, maat 31     35.= euro 
Nr. 12) 2 paar Easy Gliders (kinderschaats), maat “S”   20.= euro 
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Nr. 15) Viking, lage noren, maat 39     40.= euro 
Nr. 17) Easy Gliders, maat “M”      20.= euro 
Nr. 18) Ijshockey/schaatsen, merk Zandstra, maat 38   25.= euro 
Nr. 26) Viking II, lage noren, maat 38     50.= euro 
Nr. 28) Viking  I,  hoge noren, maat 42     50.= euro 
Nr. 30) Viking Mid, hoge noren, maat 38     35.= euro 
Nr. 35) Viking II, hoge noren , maat 42     40.= euro 
Nr. 36) Viking Junior, lage noren, maat 31    30.= euro 
Nr. 40) Viking Junior, lagen noren, maat 39    30.= euro 
Nr. 42) Viking II, hoge noren, maat 42     50.= euro 
Nr. 44) Hoge noren, maat  45      20.= euro 
Nr. 49) Hoge noren, maat  41      15.= euro 
Nr. 54) Viking II , hoge noren, maat  35     40.= euro 
Nr. 57) Hoge noren, maat 39      20.= euro 
Nr. 58) Ballangrud, hoge noren, maat 45     20.= euro 
 
Verder diverse (kinder)maten Friese houten doorlopers, tw van 5 tot 10 Euro en enige fietskleding (geen 
HGI merken), waaronder twee jasjes en twee lange fietsbroeken maten M/L.  
 
GEZOCHT: 
• LAGE NOREN, voorkeur merk Viking,maten 33;34 en 36 
• Klapschaatsen maat 44 en  
• IJshockeyschaatsen maten 39 en 43 
 
Voor informatie bellen: Jelle Attema 020 4824187. 
 
 
AAFJE HOUWER TROFEE 
 
Op dinsdag 1 februari 2005 ZAL van 11.15 uur tot 13.15 uur op het wonderijs van Thialf te Heerenveen 
wederom de Aafje Trofee worden verreden. De gedachte achter deze wedstrijd is om het HGI - 
trainingslid, die de meeste vooruitgang heeft gemaakt over 2 afstanden in (punten)winst, ten opzichte van 
het Persoonlijk Record, gerekend tot vorig seizoen of nog verder in jaren terug, te belonen met de 
genoemde wissel-trofee’s, waarin per categorie haar/zijn naam wordt gegraveerd. 
Er wordt gereden in 2 categorieën namelijk: 
• Categorie I: Pup./Jun.C  
• Categorie II: Overigen. 
 
Bijdrage in kosten: Cat.I  Euro 10.= en Cat. II  Euro 15.= pp. Er wordt met eigen vervoer gereden en 
kosten van eventueel meerijden kan onderling worden geregeld (basistarief 5 euro) 
De startlijsten zullen voor de aanvang van de wedstrijd aan de deelnemers en trainers ter beschikking 
worden gesteld. Natuurlijk wordt er prijs gesteld op zoveel mogelijk deelnemers en...supporters...dan 
beloven het weer prachtige wedstrijden te worden! De toegang is gratis. 
Inleveren van onderstaande strook s.v.p. voor 8 januari a.s. bij Jelle Attema, Fuutstr. 11 of Jan 
Paul Drost, Van Beekstr. 149 of per E-mail aan: JSAttema@Hotmail.com of drost.jp@12move.nl 
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____________________________" _____________________________________ 
 
Hierbij geeft ondergetekende zich op voor:  
[ ] De Aafje Houwer Trofee, op dinsdag 1 februari 2005. 
 
NB: De bijdrage/betaling van de Thialf-kosten, kan worden voldaan na de wedstrijd in 
Heerenveen, in de Thialf-kantine. 
 
Naam:_________________________  Geb.datum:__________________ 
 
Naam:_________________________  Geb.datum:__________________ 
 
Naam:_________________________  Geb.datum:__________________ 
 
Adres:________________________  Woonplaats:_________________ 
 
Tel:_____________________ Opmerkingen: (voorkeur afstand:)_________ 
 
Vervoer:ja/ nee, evt.mogelijkheid meerijden voor[  ]personen 
 
Opm.________________________________________________________ 
 
Handtekening(en): __________________________________________ 
 
____________________________" _____________________________________ 
 

http://www.hardgaatie.nl
http://www.hardgaatie.nl


 

 
Jaargang: 105 www.hardgaatie.nl  Nummer : 2 
Datum: December 2004  Pagina:15 van 15 

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

Wist u dat: 
 
• De ledenadministratie de contributiekaarten gereed heeft, dus lopers… houdt er alvast rekening 

mee.. het te betalen lidmaatschap €  10.= per gezin is (inclusief de kinderen tm 15jaar), waarvoor 
men een clubblad en vrije toegang verkrijgt tot de natuurijsbaan aan het Zuideinde alsmede ook 
verzekerd is tegen (ijs)ongeval7 

• Er nog enkele Toerschaats-abonnementen te koop zijn tegen gereduceerde prijs (€  60.=) en wel 1x 
maandag 19.40-20.40 uur en 2x donderdag 19.40-20.40 uur… info bij Jelle 020-4824187; 

• De HGI- Clubkampioenschappen langebaan op de Jaap Edenbaan, met de ASV Almere), zullen 
worden gehouden op zaterdagmorgen 12 maart 2005 van 07.15 uur tot 09.30 uur, dus 
reserveren; 

• Op dinsdag 1 februari 2005 van 11.15 tot 13.15 uur, de trainingsleden/ licentiehouders van HGI 
kansen hebben om hun records te verbeteren op de Thailf ijspiste te Heerenveen, het dan ook 
gaat om de Aafje Houwer Trofee’s. Er een uur voor de wedstrijd al kan worden ingereden. Kosten 
per persoon plm. 15 Euro zijn en het vervoer op eigen gelegenheid is (poulen); 

• Annette Gerritsen (dochter van de bekende trainster…)bij de Nederlandse 
afstandskampioenschappen, een 3e plaats op de 500 meter wist te behalen en 7e werd op de 
1000m en wij haar hierbij feliciteren en een bloemetje op zijn plaats is; 

• Er nog schitterende HGI- 100j Jubileum boeken te koop zijn voor € . 11.= pst. bij Jelle Attema 
(4824187); 

• Tel. Clubhuis HGI aan het Zuideinde 020- 4821834 is; 
• Het plan is om op zaterdag 20 maart 2005 met de jeugdschaats-kinderen naar Thialf te gaan; 
• Dit financieel mogelijk wordt gemaakt dankzij onze sponsor Hegron Cosmetics…en hierover nog 

nader wordt bericht; 
• Het HGI jeugdweekend voor kinderen van 10 t/m 15 jaar is gepland op 3; 4 en 5 juni… en nadere 

informatie volgt; 
• Naast de website van “Hard Gaat Ie”, nu ook door het Gewest NH/U een nieuwe website is 

geopend, waarop ook alle uitslagen van de gereden wedstrijden op de banen in 
Alkmaar/Haarlem/Utrecht en Amsterdam zijn te zien en ook daarop een informatie- krant wordt 
bijgehouden (beheerder: Rene vd Hauw), onder: www.KNSB-NHU.NL; 

• Nog voor 20 december dit jaar de oude schaatspassen met magneetstrip in kunnen worden geleverd 
( seizoen 2001/2002/2003) bij Jelle Attema, dit alleen geldt voor de training abonnement-houders en 
en niet voor de jeugdschaats abonnementen-houders… omdat voor die passen geen statiegeld  
(€ . 4.=) blijkt te zijn betaald; 

• H.G.I.-JEUGDWEEKEND:  3, 4 en 5 juni        H.G.I.-jeugdweekend voor kinderen die op 1 juli 
2005, 10 jaar of ouder zijn. Verdere informatie hierover kunt U vinden in de komende clubbladen; 

• De schaatsclub hard op zoek is naar nieuwe sponsoren in het schaatsclubblad; 
• Voor meer informatie wij u verwijzen naar Haijo vd Werf (06 - 53657410) of Ivo Hilderink 

 (06 – 46063940). 
 
 
Het bestuur een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar 
toewenst.. 

http://www.hardgaatie.nl
http://www.hardgaatie.nl
http://www.KNSB-NHU.NL

