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VAN DE REDACTIE 
 
“Phoe, poeh”, dat valt allemaal niet mee 
mensen. De afgelopen jaren heb ik regelmatig 
mensen moeten bellen om voldoende copy te 
verzamelen. Door actievere acquisitie (het 
woord klinkt altijd zo mooi) ben ik ditmaal 
overspoeld met verhalen en mededelingen. 
Niet alleen ons bestuur gooit mijn mailbox vol, 
ook enkele actieve schaatsers zijn fanatieke 
leveranciers. Ik voel me er zeer vereerd onder. 
Het is teken van wederzijdse waardering. 
 
Tja en wat staat er dan zoal in dit clubblad, nou 
hier komt een selectieve greep uit ons aanbod: 
de aankondiging van de afsluiting van het 
seizoen voor zowel de jeugd als de ouderen, 
de laatste perikelen rondom het Ilperveld, 
diverse schaatsuitslagen waaronder de Aafje 
Houwer Trofee, verschillende 
inschrijfformulieren voor o.a de kleding en de 
zomeractiviteiten van de club. En last but not 
least een verslag van het NK junioren waar 
“onze” eigen Annette Gerritsen (pronken met 
andermans veren is altijd leuk) tweede is 
geworden en op basis daarvan is afgereisd 
naar Roseville alwaar een 11e plaats is 
gehaald op het WK Junioren Allround. Onze 
eigen kweekvijver ontwikkelt zich ook zeer 
goed gezien de wedstrijduitslagen en de 
verslagen die geschreven worden. 
 
De redactie wenst alle deelnemers van de 
clubkampioenschappen een goede en 
succesvolle competitie. En vanaf hier zal ik 
afsluiten met de woorden tot de zomertraining!! 
 
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 CG 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 
 
Receptie 
 
IJsclub Ilpendam heeft onlangs haar 100 jarig bestaan gevierd. Ik ben op hun feest geweest, het was 
erg gezellig. Ze hadden een leuke tentoonstelling met o.a. informatie over de Ipendammer de heer 
Cor Jongert. Hij was één van de vijf rijders van de 11 stedentocht van 1940 die deel uitmaakte van 
“het Pact van Dokkum”. 
 
 
Ilperveld 
 
De perikelen rond het Ilperveld hebben veel stof doen opwaaien, diegene die de interviews op de LOL 
en op RTV N-H nog niet hebben gezien kunnen terecht op de www.lokaleomroeplandsmeer.nl. We 
houden uiteraard een vinger aan de pols. Nu al is gebleken dat er, onlangs de belofte dat wij volledig 
op de hoogte gehouden zullen worden (zie elders in dit nummer), er plotseling drie nieuwe dammen 
zijn aangelegd. Naar het schijnt buiten de kennis van ons eigen gemeentebestuur. 
 
Wordt vervolgd!!!!!!!!!!!!! 
 
 
Wereldkampioenschap Allround Hamar 
 
Ik heb ooit de 10 km tijdens de Olympische spelen in Hamar bijgewoond. 
Ik was daar met enkele collega’s en zag Hein Vergeer binnen komen. Hij schaatste al lang niet meer 
en had zijn eigen PR-bureau. Uit ballorigheid riep ik zijn naam, als reactie zwaaide hij naar mij, waarop 
mijn collega uit riep: ”jij kent ook iedereen”. Deze keer was ik er niet, maar ik zag op TV wel Eric 
Heiden. Als ik nu in Hamar zou zijn geweest zou ik hem ook toegeroepen hebben, want hij is de 
uitvinder van de door mij zo geliefde schaatsplank. (Voor meer details over de schaatsplank, zie onze 
website oder de button Actueel). Volgens mij heeft Eric de voordelen van dit attribuut aan enkele 
landgenoten uitgelegd en op die manier de spanning weer terug gebracht in het schaatswereldje. Ze 
waren niet meer te houden die Amerikanen en één van hen werd, evenals Heiden destijds, 
wereldkampioen. 
 
En nu willen de Noren de 10 km afschaffen. Wat nou afschaffen, ze moeten gewoon harder/anders 
trainen, of eens met Koss praten. Die reed in Hamar tijdens de bovengenoemde Olympische spelen 
elk rondje 1 seconde sneller dan de Nederlanders. Die snapten er niks van, ik trouwens ook niet. Was 
het trainen geweest of toch iets anders. Misschien niet verboden, maar Nellie Cooman slikte in haar 
tijd 20 (legale) pillen per dag en dat zal toch ergens goed voor geweest zijn. Je weet het tegenwoordig 
niet meer. Inmiddels is gebleken dat tennis ook niet schoon is. Van wielrennen weten we het al jaren. 
Ik denk hierbij terug aan het verhaal van een oudgediende Belgische renner die na een wedstrijd een 
collega renner, waar hij in het verleden regelmatig van had gewonnen, toeriep: “Sinds je broer veearts 
is geworden kan ik niet meer van je winnen”, waarop deze wat schaapachtig begon te lachen. 
 
Overigens vond ik het een mooi kampioenschap, er gebeurde weer eens wat. Het mooiste vond ik nog 
dat er op een gegeven moment drie rijders in de baan reden, iets wat voor mij geheel nieuw was en 
ook wel spectaculair. Een soort combi van een marathon en een 5 km. Helaas bleek later dat de 
regels toch niet aangepast waren en moest Uytenhage uit de wedstrijd. Jammer, leuk geprobeerd. 
 
 
Sponsors en adverteerders 
 
Vanwege enkele afzeggingen is er weer ruimte in ons blad voor nieuwe advertenties. Het bestuur 
roept iedereen, die ons een warm hart toedraagt, op contact op te nemen met de voorzitter om de 
mogelijkheden te bespreken. De advertenties zullen in het volgende schaatsseizoen geheel ge update 
worden. Wijzigingen die nu worden doorgegeven zullen worden verzameld en in een keer worden 
verwerkt. 
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Mutsen 
 
Het gaat goed met de mutsen, alleen voor sommige jeugdleden bleek de maat wat aan de kleine kant, 
voor hen hebben we nieuwe (grotere) besteld. Ze kunnen bij Jelle Attema omgeruild worden. Tevens 
zijn er  fleece mutsen en petten te koop (ook bij Jelle ) in de kleuren zwart en blauw met het opschrift : 
IJsclub “Hard gaat ie”. 
 
Sport & Feestweek 
 
Er wordt door de Sportweekcommissie, deze zomer weer een SPORT/ FEESTWEEK georganiseerd 
in de periode van vrijdag 18 juni t/m. zondag 27 juni 2004. Het programma is in ontwikkeling maar 
vrijwel zeker is dat “Hard Gaat Ie” betrokken is bij de navolgende activiteiten: 
 
Datum:   Activiteit:      Locatie: 
Zondag 20 juni  11:00 toertocht skeeleren 12 ½ en 25 kilometer  Twiske 
Donderdag 24 juni 19:00 touwtrekken meerkampteams    ijsbaan HGI 
Vrijdag 25 juni  19:00 Sloot & Slobrace     ijsbaan HGI 
   20:30 Katknuppelen     ijsbaan HGI 
Zondag 27 juni  9:00 – 11:00 (inschrijving) fietssterrit (30, 50 km)  ijsbaan HGI 
 
Een belangrijk maar niet te vergeten detail is dat wij als schaatsvereniging dit jaar diverse activiteiten 
organiseren en we hiernaast een meerkampteam moeten vormen. Het kan, en mag natuurlijk niet zo 
zijn dat de grootste vereniging van Landsmeer het niet eens voor elkaar krijgt om een team te 
formeren. De minimale leeftijd is 18 jaar en iedereen kan zich aanmelden bij Ivo Hilderink (06 – 
46043940 of ivo.hilderink@dhv.nl). We hebben minimaal 10 deelnemers nodig waaronder drie 
vrouwen! 
 
De dijk 
 
Zoals in het vorige clubblad reeds genoemd, lekt de dijk opnieuw. Deze zomer, als de baan weer 
droog is, zal de terreincommissie, in overleg met de gemeente de dijk inspecteren en een plan op tafel 
leggen om deze weer te repareren. 
 
 
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
In de laaste algemene ledenvergadering is door de leden besloten het schaatsseizoen 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 gepland op maandag 24 mei. 
 
 
JEUGDSCHAATSEN 
 
Op zaterdag 31 januari 2004 werd de "Jeugdelfstedentocht met Carnaval-verkleding" verreden. 
Het was helaas zeer slecht weer, wind en regen op de “open”Jaap Edenbaan. Hierdoor minder 
deelname, maar ook konden een aantal (papieren) “kostuums” niet worden aangetrokken. Voor velen 
een teleurstelling! Toch waren er nog mooie uitgedoste kinderen en leiders, zelfs Jelle was nu 
verkleed, evenals de leiders Ants; Hayo; Berend; Hanna; Rene; Mirjam en Esther. Voor Hanna, als 
kerstman, was het weer ook spelbreker, zij koos ervoor, om in deze prachtige uitdossing, aan de kant 
te blijven. Ook het stempelen kwam natuurlijk niet tot zijn recht, de kaarten waren doorweekt en de 
inkt liep door. 
 
Iedere deelnemer kreeg uiteindelijk toch zijn “Elfstedentochtkruisje” omgehangen. Met dank aan de 
HGI-jury, die het moeilijk had om de keuzes te maken voor de mooist- of origineelst verklede leid(st)er; 
jongen/meisje. Er zijn toch keuzes gemaakt en de winnaars worden bekend gemaakt bij de diploma 
uitreiking. 
 
Op zaterdag 21 februari schaatsten de kinderen voor hun Examen-tijden. Het was weer een 
massaal gebeuren. Het was zonnig weer en de baan was droog, met goed ijs. Velen behaalden hun 
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tijden, een aantal ook niet. De reeds behaalde snellere tijden blijven staan. Alle tijden worden verwerkt 
door Jan Tabak. Alle HGI juryleden bedankt. De kinderen die nog tienden van een seconde van een 
hoger diploma verwijderd waren, krijgen/ kregen de kans om op 28 februari aanstaande de tijden alsnog 
te halen. Op de laatste jeugdschaatsdag op de Jaap Edenbaan, d.d. 6 maart wordt het seizoen 
afgesloten met de Langebaanproef, de zogenaamde rondjes achter de jagermeesters. 
 
Er wordt door de jeugdcommissie nog onderzocht of op een zaterdag in maart, mogelijk op 20 maart, met 
alle jeugdleden en leiders een overdekte ijsbaan kan worden bezocht om daar een uurtje te schaatsen. 
Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt. Op zaterdag 15 mei 2004 gaan we het jeugdschaatsseizoen 
afsluiten in - en buiten de kantine van Hard Gaat Ie, met puzzeltocht/ spelletjes; lekker 
(pannenkoek?) eten en de uitreiking van de behaalde diploma’s. 
 
 
UITSLAGEN JEUGDSCHAATSWEDSTRIJD 
 
In het kader van de doorontwikkeling van de jeugd die het jeugdschaatsen in verband met het 
bereiken 12 jarige leeftijd en/of behaalde diploma(s) gaan verlaten en dan een keuze (kunnen) maken 
voor het volgen van de schaatstraining, zijn er op woensdag 28 januari 2004, om 16.30 uur 
Jeugdwedstrijden op de Jaap Edenbaan georganiseerd. Hieraan deden 125 deelnemers mee. Er werd 
2x een 100 meter (op tijd) verreden. De HGI- ers deden het goed, met name Tim Wals en Guus 
Rodermans schaatsten respectievelijk de 1e en 3e totaaltijd. Maar ook de anderen reden goed. Dus 
de echte training moet er wel inzitten, de club zal er blij mee zijn. 
 
Uitslagen: 
Naam:    1e 100 meter   2e 100 meter  Eindtotaal 
Bob Kea   20.9    14.75   35.65 
Marianne Koomen   14.2    14.15   28.35 
Gijs Roos    14.3    14.14   28.44 
Lisa Roos   20.9?    15.07   35.97 
Guus Rodermans  14.2    13.92   28.12 
Tim Wals   13.6    13.83   27.43 
Martijn op de Weegh  17.9    15.67   33.57 
 
 
AANMELDING DEELNAME ZOMERTRAINING 2004 
 
Inleveren of e-mailen voor 1 mei aanstaande bij: 
 Jelle Attema, Fuutstraat 11, JSAttema@Hotmail.com; 
 Jan Paul Drost Drost Van Beekstraat 201, Drost.JP@Move.nl; 
 
__________________________________ _____________________________________________ 
 
Naam: _______________________________________Geb.:__________________ 
 
Adres:____________________________________ Wpl.:______________________ 
 
Postcode:___________ Tel.:____________________Mob:____________________ 
 
Geeft zich voor de zomertraining op dinsdagavond, seizoen 2004 
      
      Handtekening:________________________ 
 
__________________________________ _____________________________________________ 
 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
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Op zaterdag morgen 13 maart om 7.00 uur ’s ochtends wordt er weer op de Jaap Edenbaan 
gestreden om het clubkampioenschap van de ijsclub. Het is wat vroeg zeker als je de avond ervoor, 
zoals ik, een Marathon Finale moet rijden, maar je moet er wat voor over hebben. Iedereen is welkom 
om zijn of haar favoriet aan te moedigen. Wellicht tot dan. 
 
 
HARTELIJK DANK 
 
Dinsdag 24 februari 2004 vallen er twee HGI - poststukken op de deurmat. Eén daarvan is wel erg 
leuk. De inhoud? € 50,- “t.b.v. algemene middelen” staat er op het bijgaande briefje. Afzender? 
Anoniem! Namens de leden en het gehele bestuur willen wij langs deze weg deze anonieme schenker 
hartelijk danken voor dit bijzonder vriendelijke gebaar! Wij verzekeren u dat het goed besteed zal 
worden. 
 
Dagelijks Bestuur 
 
 
AFSLUITING VAN HET SCHAATSSEIZOEN 
 
Op het moment dat u dit blad aan het lezen bent is het schaatsseizoen al weer bijna ten einde. Wat 
schiet een jaar toch snel voorbij! Ten tijde van dit schrijven kijk ik uit mijn raam naar een witte deken 
van sneeuw die zich mooi en sierlijk over het landschap heeft uitgespreid. Toch is het een gegeven 
dat het seizoen er bijna op zit. Traditioneel wordt het schaatsseizoen voor de jeugd afgesloten met 
een spelletjes en een pannenkoekenfestijn. Reserveer maar vast 15 mei in uw agenda! Voor de 
ouderen schaatsliefhebbers zal het seizoen worden afgesloten op dezelfde dag maar dan in de 
avonduren. Vanaf 18:00 uur tot ………………… (hoe lang het gezellig blijft) bent u allen welkom in het 
Dorpshuis van Landsmeer. De avond zal geopend worden met een borrel gevolgd door een koud 
buffet (u dient dus niet met een volle maag te arriveren). Traditioneel zullen de prijzen worden 
uitgereikt en zal er voldoende dansgelegenheid bestaan. Als bonus zal een spel worden gespeeld 
waarvoor kennis van de schaatsvereniging en schaatsen/sporten in het algemeen noodzakelijk is. De 
exacte kosten van de avond zijn nog onbekend maar het zal tussen de € 12,50 en 15,00 p.p. 
bedragen (te betalen op de afsluitingsavond) Om inzicht in het aantal mensen die  zullen komen dient 
het inschrijfformulier ingevuld te worden. Uiteraard zijn ook de recreatieschaatsleden van harte 
welkom. 
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____________________________ _____________________________________ 
 
INSCHRIJFFORMULIER AFSLUITINGSAV OND 
 
Naam:_____________________________________________________[   ] Met partner 
 
Adres:______________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: 
___________________________________________________________________ 
 
Strookje in te leveren bij Jelle Attema, Fuutstraat 11 of via de mail doorgeven : JSAttema@Hotmail.com.  
____________________________ _____________________________________ 
 
De FC (Feestcommissie JEI) 
 
 
HET ILPERVELD 
 
In het clubblad van februari 2004 was de brief opgenomen die het Dagelijks Bestuur namens de 
schaatsvereniging naar de gemeente heeft gestuurd met vragen en opmerkingen omtrent het 
Ilperveld. Het zal u vast niet zijn ontgaan dat dit onderwerp steeds meer in de publiciteit verschijnt. 
Naast de locale kranten als het Kompas, Noord – Hollands Dagblad en de Echo zijn ook interviews 
gegeven voor AT5, de LOL en RTV NH. Twee voorlichtingsavonden (donderdagavond 19 februari en 
woensdagavond 25 februari) zijn bijgewoond door diverse bestuursleden en schaatsers. Het doet ons 
goed dat niet alleen de schaatsvereniging maar ook o.a de hengelsportvereniging van Landsmeer in 
actie is gekomen. Bundeling van de krachten zal tot betere resultaten leiden. 
 
Op 11 februari ontving het bestuur een antwoord op de brief van 7 januari 2004. Hieruit enkele 
passages: Het gemeentelijk beleid met trekking tot het Ilperveld is erop gericht het karakter van het 
open veenweidegebied met de vele sloten en hoge natuur- en recreatiewaarden te handhaven. Voor 
het open houden van het gebied en het handhaven en verbeteren van de natuurwaarden is een 
agrarisch beheer noodzakelijk. Om dit beheer op een economisch verantwoorde wijze uit te kunnen 
voeren moet een deel  van het gebied vanaf d e openbare weg ontsloten worden via agrarische 
beheerspaden. Bij de aanleg van deze paden mogen de recreatiemogelijkheden in het Ilperveld, zoals 
varen, vissen en schaatsen, niet op onevenredige wijze worden aangetast. Op dit moment zijn de 
volgende twee grote projecten in het Ilperveld in uitvoering, dit zijn: 
 Project Roerdomp; 
 Integraal Ilperveld. 
 
Voor beide projecten geldt dat er nog een aantal besluiten dient te worden genomen. Een van deze 
besluiten betreft het instellen  van een flexibel peilbeheer voor een gebied van circa 185 ha. De 
plannen voor deze inrichting moeten nog verder worden onderzocht en liggen nog niet klaar. Bij de 
uitwerking zal rekening worden gehouden met de belangen van de schaatsvereniging en van een 
wildgroei van dammen zal geen sprake zijn. De aanleg van dammen, paden en de bruggen is 
gebonden een aanlegvergunning, waarvoor de gemeente Landsmeer verantwoordelijk is. Als 
gemeente zijn we er van overtuigd dat  de schaatstoertochten in en door het Ilperveld mogelijk blijven 
en de gemeente zal overleg voeren met de verenging op het moment, dat een aanvraag voor de 
werkzaamheden wordt aangevraagd. De gemeente heeft het voornemens om alle betrokken partijen 
uit te nodigen voor een discussie over het toekomstige beheer van het Ilperveld. 
 
En wat schokte het bestuur van onze eigen schaatsvereniging: onlangs zijn drie dammen geplaatst 
zonder vergunning en zonder medeweten van de gemeente Landsmeer. De schaatsverenging zal 
protest en opheldering aantekenen bij de gemeente Landsmeer. De plotselinge aanleg heeft voor 
grote beroering gezorgd bij o.a ook de vissers en recreanten van het Ilperveld. 
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TIJDRIJDEN EN EXAMENRIJDEN JEUGDSCHAATSEN 
 
Om de week heeft HGI. het rechte eind bij de krabbelbaan. De andere week heeft ijsclub Diemen dit in 
gebruik. Eerst worden de pylonen uit het hok onder de jurytoren gehaald waarmee de baan van 45 
meter wordt uitgezet. Voor het exact uitzetten van de baan wordt een touw van 5 meter gebruikt. Aan 
het begin en eind van de baan worden blauwe vlaggetjes in de pylonen gezet om de draaipunten aan 
te geven. 
Elke groep kan voor het examen twee keer rijden. Per keer rijden er drie groepen, een snelle, een 
midden en een langzame groep. Deze verdeling is belangrijk om met de tijd die we hebben uit te 
kunnen komen. Het rijden van de schaatsproeven kan dan beginnen. De kinderen staan al op 
volgorde te wachten als de begeleider het een keer voordoet, “naar de 
start…………..klaar…………af!”. Aan de kant staan de ouders de kinderen fanatiek aan te moedigen. 
Soms gaat het fanatisme zo ver dat er grof geld geboden wordt om de tijden iets scherper op papier te 
krijgen. Ook hebben we dit seizoen acht dopingcontroles moeten uitvoeren nadat er buitenaardse 
tijden werden gereden. 
 
Het weer was dit seizoen erg slecht op de zaterdagmorgen. Dit is vooral voor de schrijver erg lastig. 
Op het natte papier is alleen nog heel zachtjes met een potlood te schrijven anders ga je door het 
papier heen. De gereden tijden worden per e-mail naar de begeleiders van de betreffende groepen 
gestuurd. Dit wordt de zaterdag erna met de kinderen besproken. De beste tijden van het seizoen 
komen op het diploma te staan. 
 
En dan is het zo ver het examen. De kinderen moesten allemaal wat eerder komen dan normaal. Ook 
wij waren al vroeg op de baan om het parkoers uit te zetten. Het was dit jaar erg koud wat niet erg 
prettig was voor de wachtende kinderen. Maar zeker niet voor al die vrijwilligers op de baan die maar 
stil stonden en ook erg koud werden. Gelukkig had Jan Paul Drost voor koffie gezorgd. En na het 
examen had hij warme chocomel met rum dus waren we zo weer warm. Voordat de kinderen hun 
schaatsen aan konden doen moest er eerst worden opgewarmd. Dit gebeurde op muziek voor de 
Skeave - Schaats. Daarna kon er worden ingereden in de bocht van de baan. Wij startten om 8.40 uur 
met de groepen van ijsclub Baambrugge en Jaap Eden. Vanaf  9.40 uur startten de HGI - groepen. 
Wat op viel is dat de kinderen van HGI doordat ze al twee keer eerder hebben gereden minder 
zenuwachtig waren dan aan het begin van het seizoen en dat ze precies wisten om welke pylon ze 
moesten rijden. Er reden ongeveer 95 kinderen van HGI en er werden 57 tijden verbeterd, 20 start- en 
rem en 37 slalomtijden. Dit werd mede door het enthousiasme van de opa’s, oma’s, vaders en 
moeders bereikt die hun kelen schor schreeuwden en hun trots niet onder stoelen of banken staken. 
 
HGI moest voor vier juryleden zorgen. Baambrugge en Jaap Eden moesten elk twee juryleden 
verzorgen. Gelukkig waren wij met vijf man gekomen want van Jaap Eden was er niemand op komen 
dagen. Dit gaf een grote tijdsdruk. Ook namen de groepen van Baambrugge en Jaap Eden veel tijd in 
beslag. Dit kwam omdat het alleen de jongste kinderen van deze clubs waren. Helaas was er aan het 
eind van het examen iets te weinig tijd over voor de laatste twee groepen. Toen de laatste kinderen 
van deze groepen reden kwamen de dweilmachines al op het ijs. Dit is een kleine smet op weer een 
succesvol examen.  
 
Nico Gerritsen, Eirc Sijtsma en Jan Tabak. 
 
 
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. 
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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). 
____________________________ _____________________________________ 
 
 
DE AAFJE HOUWER TROFEE 
 
Op maandagochtend gingen we op weg naar 
Thialf. Mijn vader probeerde de trofee van 
vorig jaar ook dit jaar weer te bemachtigen. 
Na een autorit van anderhalf uur kwamen we 
bij het ijscomplex aan. We konden direct 
naar binnen. 
 
Na even warm gelopen te hebben trokken we 
de schaatsen aan en gingen we inrijden. Het 
was erg hard ijs. Iets wat ik totaal niet 
gewend was. Tijdens het inrijden nog even 
de bocht en de start geoefend. En terwijl de 
baan wedstrijd klaar werd gemaakt nog wat 
gegeten en gedronken. Zowel op de 500 als 
op de 1500 meter moest ik tegen Olaf 
rijden. 
 
De start op de 500m ging totaal niet, het 
leek net of mijn schaatsen aan het ijs vast 
zaten. Door deze langzame start lag Olaf al 
een behoorlijk stuk voor. Ondanks de laatste 
binnenbocht kwam ik niet dichterbij. 
Uiteindelijk redde ik het niet om een PR te 

rijden, 0.70 seconden te langzaam. Mijn 
vader (Jos) startte als laatste. Hij reed wel 
een goede rit maar was helaas niet in staat 
om zijn tijd te verbeteren. 
 
Dan de tweede afstand, de 1500 meter. 
Deze ging veel beter dan de 500. Na een 
redelijk spannende strijd tussen mij en Olaf. 
Uiteindelijk was hij net iets sneller, maar we 
hadden alle twee ons PR dik verbeterd. Mijn 
vader reed een goede 1500 meter, maar 
haalde net niet zijn PR. 
 
Na afloop van de wedstrijd gingen we nog 
even naar het restaurant, en aldaar werd 
voorgelezen wie er allemaal zijn tijd 
verbeterd had. Omdat niemand in 
Amsterdam echt de kans had gehad om zijn 
tijd te verbeteren, regende het nu van de 
PR’en. 
 
Later werd bekend dat in categorie II Olaf 
de trofee gewonnen had. 
 
Martijn Goedhart 



 

 
Jaargang: 104 www.hardgaatie.nl  Nummer : 5 
Datum: Maart 2004  Pagina:9 van 24 

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

LAATSTE OPROEP INTERESSE NIEUWE HGI KLEDINGLIJN? 
 
Er hebben zich tot heden 12 leden aangemeld die interesse toonden voor eventuele aanschaf van 
(nieuwe) clubkleding. We moeten eigenlijk meer hebben om de kosten te drukken. De exacte kosten 
weten op dit moment nog niet. Wel zal er nog een “paasavond” worden georganiseerd, vermoedelijk 
eind maart 2004. Hierbij de laatste mogelijkheid om alsnog blijk te geven geïnteresseerd te zijn, (je zit 
er nog niet aan vast………) en het verzoek om dit kenbaar te maken op onderstaande invulstrook en 
deze voor 20 maart aanstaande in te leveren bij Jelle Attema, Fuutstraat 11, 1121 BM Landsmeer, of 
opgave per e-mail: JSAttema@Hotmail.com. 
 
__________________________________ _____________________________________________ 
 
Ondergetekende heeft interesse voor de nieuwe kledinglijn van HGI, voor het komend seizoen 
(2004/2005) en wil in aanmerking komen voor de eventuele koop (na passen) van: 
 
(  ) Schaatspak, maten___________________________________________________; 
 
(  ) Trainingsjack, maten _______________________________________________; 
 
(  ) Trainings(rits)broek (zonder bretels), maten________________________________; 
 
(  ) Trainingspak compleet, maten ________________________________________; 
 
(  ) Salopet, maten _____________________________________________________; 
 
(  ) (Wielren)-shirt, korte mouw, maten ______________________________________; 
 
(  ) (Wielren)-shirt, lange mouw, maten ______________________________________;  
 
(  ) Anders wielrenkleding, namelijk _________________, ______________ 
maten___,_____ 
 
Naam:_____________________________________, Adres:___________________, 
 
Woonplaats: _________________________________, Postcode: _______________, 
 
Tel.: ________________________, e-mail: _________________________________. 
 
__________________________________ _____________________________________________ 
 
 
AAFJE HOUWER TROFEE 
 
De Aafje Houwer Trofee is nu al diverse malen georganiseerd door Hard Gaat Ie, vandaar dat de redactie 
het nu eens hoog tijd vond worden om de exacte reglementen af te drukken in het clubblad. 
 
Landsmeer, maart 1991/ herzien 18/3/92. 
 
REGLEMENT: "AAFJE HOUWER TROFEE"  
 
1) De "AAFJE HOUWER TROFEE" is genoemd ter nagedachtenis aan het "Hard Gaat Ie" lid Aafje 

Houwer, overleden op 21 december 1989. Zij was de vrouw die de georganiseerde schaatssport 
te Landsmeer (en omgeving) tot leven bracht. Zij was in 1978 de oprichtster van de 
"Trainingsgroep" en het "Jeugdschaatsen" en bleef hiervan tot haar overlijden de begeleidster. 
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Vanaf 1 december 1986 tot haar overlijden was zij een bijzonder actief bestuurslid. In 1988 nam 
zij het initiatief om RECORDWEDSTRIJDEN voor "Hard Gaat Ie" (trainings)-leden te organiseren 
op het kunstijs van de overdekte Thialf-ijsbaan te Heerenveen. 

 
2) De trofee bestaat uit twee bekers. Te verdelen over twee categorieën, zowel Dames als Heren, te 

weten: 
 Cat. I: Pupillen B/A en Junioren C en B; 
 Cat.II: Junioren A, Neo Senioren, Senioren en Veteranen. 
 
3) De trofee is bestemd voor de dame of heer (zijnde trainingslid van Hard Gaat ie), die ten opzichte 

van haar of zijn PERSOONLIJKE RECORD (P.R.) van het VOORAFGAANDE SEIZOEN of 
eerder, tijdens de wedstrijd om de Aafje Houwer Trofee de meeste tijdwinst maakt over twee 
afstanden. Alle gereden afstanden worden in punten herleid naar de 500 meter afstand. De beste 
puntenwinst geeft de doorslag, indien dit gelijk is, dan de telt de snelste 500 meter. 

 
4) Om in aanmerking te komen voor de trofee zal men per seizoen, aan alle door de ijsclub "Hard 

Gaat Ie" georganiseerde langebaanwedstrijden moeten hebben deelgenomen, tenzij na afmelding 
bij het wedstrijdsecretariaat, afwezig door omstandigheden buiten haar/zijn wil om (bv. ziekte/ 
blessure of selectiewedstrijd elders). Wanneer het aantal georganiseerde wedstrijden meer is dan 
drie, dan mag men bij één wedstrijd verstek laten gaan, met uitzondering van de wedstrijd om de 
"Aafje Houwer Trofee". 

 
5) De twee te schaatsen afstanden per categorie zijn: 

a) Pupillen :2x 500 meter; 
b) Junioren C: 1x 500 meter en 1x 1000 meter en; 
c) de overige Categorien: 1x 500 meter en 1x 1500 meter. 

 
6) De wedstrijd om de "Aafje Houwer Trofee" wordt 1x per winterseizoen geschaatst op natuur- of op 

kunstijs, door leden van de trainingsgroep van "Hard Gaat Ie". 
 
7) De wedstrijdsecretaris van "Hard Gaat Ie" is in het bezit van een lijst met de namen van de 

trainingsleden. Hij houdt de tijden van deze leden bij en maakt een bijgewerkte P.R. lijst op, die aan 
het eind van ieder seizoen wordt gepubliceerd in het cluborgaan. 

 
8) Eventuele bezwaren tegen gepubliceerde tijden kunnen worden ingediend bij de wedstrijdsecretaris. 

Wanneer blijkt dat er (een) onjuiste tijd/tijden is/zijn vermeld, dan volgt rectificatie. Bij geschil is de tijd 
van de wedstrijdsecretaris bindend. 

9) De trofee blijft eigendom van de club "Hard Gaat Ie". De naam van de winnares/winnaar wordt 
jaarlijks in de trofee gegraveerd en deze wordt aan haar/hem uitgereikt en in bruikleen gesteld voor de 
periode van een jaar of minder. 

 
10) De trofee dienst minstens twee weken voor de te houden "RECORDWEDSTRIJDEN om de 

"AAFJE HOUWER TROFEE" te worden INGELEVERD bij het wedstrijdsecretariaat van "Hard 
Gaat Ie". 

 
In het kort samengevat: 
 

De gedachte achter deze wedstrijd is om het HGI-trainingslid, die de meeste 
vooruitgang heeft gemaakt over twee 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, waarin per categorie haar/zijn naam wordt gegraveerd. 
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UITSLAGEN AAFJE HOUWER TROFEE 
 
Categorie I (Pup/Jun C): 
Naam PR 2003 Eindtotaal 2004 Verschil 
Milou de Bueger 110.520 102.840 - 7.680 
Carlo Kuiper 112.950 106.450 - 6.500 
Lieuwe Mulder 95.220 90.623 - 4.597 
Milou Faber 133.930 135.090 + 1.160 
Claire Wormsbecher 110.520 120.465 (val) + 9.945 
Marit Springorum 148.570 159.690 (val) + 11.120 
 
Categorie II (Jun B/A;(Neo)Sen/ Vet: 
Naam PR 2003 Eindtotaal 2004 Verschil 
Olaf Divendal 120.155 112.753 - 7.402 
Alex Kuiper 107.870 101.310 - 6.560 
Saskia Wolzak 101.040 97.490 - 3.550 
Mandy Blokzijl 92.860 89.806 - 3.054 
Martijn Goedhart 116.520 115.133 - 1.397 
Lisanne Luiten 101.005 100.616 - 0.389 
Esther Bekebrede 108.503 108.673 + 0.170 
Jos Goedhart 128.603 129.343 + 0.749 
Ants Tilma 101.490 102.723 + 1.233 
Rene Segers 95.503 96.903 + 1.400 
Bart Goede 96.790 98.313 + 1.523 
Klaas Jan Elzinga 92.053 94.110 + 2.057 
Marja Roos 117.100 119.553 + 2.453 
Berend Blokzijl 97.796 101.133 + 3.337 
Anouk Steinvoorte 103.575 107.210 + 3.635 
Jan Paul Drost 84.410 88.836 + 4.426 
Ruud Steinvoorte 99.373 103.916 + 4.543 
Jelle Attema 97.740 102.833 + 5.093 
 
NB: Andere HGI - deelnemers voldeden (nog) niet aan de gestelde Trofee- eisen………...misschien 
volgend jaar…………………..nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
 
 
Volledige UITSLAGEN AAFJE HOUWER TROFEE van de HGI’ers 
(De vetgedrukte tijden zijn de dan gereden Persoonlijke Records) 
 
Categorie I 
Naam Cat 500 m 500 m 1000 m 1500 m Tot. Punt 
Liza Kauwen DPA 58.44 59.51   117.950 
Carlo Kuiper HPA 53.18 53.27   106.400 
Tim Roos HPA 59.34 61.52   120.860 
Milou de Bueger DC1 50.77  1.44.14  102.840 
Claire Wormsbecher DC1 53.07  2.14.79vl  120.465 
Milou Faber DC2 63.87  2.22.44  135.090 
Marit Springorum DC2 70.36  2.58.66vl  159.690 
Lieuwe Mulder HC1 44.65   2.17.92 90.623 
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Categorie II 
Naam Cat 500 m 500 m 1000 m 1500 m Tot. Punt 
Mandy Blokzijl DB2  44.46  2.16.04 89.806 
Saskia Wolzak DA2  47.54  2.29.85 97.490 
Lisanne Luiten DB2  50.26  2.31.07 100.616 
Ants Tilma DVA  51.63  2.33.28 102.723 
Imme Kampen DSA  53.89  2.35.77 105.813 
Anouk Steinvoorte DB1  50.47  2.50.22 107.210 
Esther Bekebrede DA1  53.67  2.45.01 108.673 
Yvonne Segers DB2  53.14  2.56.78 112.066 
       
Jan Paul Drost HSB  44.25  2.13.76 88.836 
Ivo Ruyter HSA  44.80  2.19.07 91.156 
Klaas Jan Elzinga HSB  47.04  2.21.21 94.110 
Frans Nico vd Bout HVA  47.64  2.22.22 95.046 
Onne Broekzitter HN1  45.92  2.30.36 96.040 
Rene Segers HVB  47.28  2.28.87 96.903 
Bart Goede HVA  47.88  2.31.30 98.313 
Berend Blokzijl HVB  50.68  2.31.36 101.133 
Alex Kuiper HB1  49.49  2.35.46 101.310 
Jeffry Pommerel HVC  50.06  2.37.32 102.500 
Jelle Attema HVD  51.47  2.34.09 102.833 
Ruud Steinvoorte HVC  51.26  2.37.97 103.916 
Marco Roos HVA  52.46  2.35.60 104.326 
Olaf Divendal HB1  54.76  2.53.98 112.753 
Ad Schuffelen HVB  55.98  2.52.94 113.626 
Martijn Goedhart HB1  57.01  2.54.37 115.133 
Nico de Boer HVC  60.33  3.02.64 121.210 
Jos Goedhart HVB  61.97  3.22.12 129.343 
 
Volledige UITSLAGEN AAFJE HOUWER TROFEE van de gastrijders 
 
Naam Cat 500 m 500 m 1000 m 1500 m Tot. Punt 
Annelies v.d.Ploeg DN2  42.71  2.10.78 86.303 
Yuli Veen DN2  44.62  2.15.28 89.713 
Wycke v.d.Ploeg DB2  45.04  2.21.93 92.350 
Anne Marie Ruyter DSB  46.41  2.22.62 93.950 
Henriette Hartog DSB  46.82  2.24.96 95.140 
Silvana Blijleven DB1  48.33 1.38.91  97.785 
Mirza van Royen DA1  48.24  2.31.69 98.803 
Silvia Bakker DSA  51.31  2.35.80 101.234 
Monique v.Gelderen DB1    2.42.44 54.146 
       
Marijn Koopman HA1  39.78 1.21.95  80.755 
Paul Verlaan HN2  41.31  2.04.38 82.770 
Wessel Veelenturf HSA  41.80  2.06.35 83.916 
Michiel Kool HN1  41.88  2.08.08 84.573 
Albert J Gerritsen HB1  41.84  2.10.75 85.423 
Michael v.Gelderen HA1  42.99 1.25.97  85.975 
Olaf Salomons HB2  42.60 1.27.73  86.465 
Thomas Kool HB2  43.03  2.12.00 87.030 



 

 
Jaargang: 104 www.hardgaatie.nl  Nummer : 5 
Datum: Maart 2004  Pagina:13 van 24 

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

Naam Cat 500 m 500 m 1000 m 1500 m Tot. Punt 
Louis Veen HA2  39.94  2.23.45v 87.756 
Maurice Mikkers HA1  43.74  2.14.03 88.416 
Jeroen van der Lee HSA  43.42  2.16.19 88.616 
Simon Salome HVB  44.34  2.15.52 89.513 
Erik Ruijter HC2  43.66  2.17.58 89.520 
Alco Bolding HVB  46.85  2.17.62 92.723 
Jan Trakzel HB2  45.86  2.22.11 93.330 
Kevin Regeling HPA  46.23 1.35.22  93.840 
Erik Spronk HC2  46.16  2.23.18 93.866 
Ton Hendrikse HVA  46.63  2.24.27 94.720 
Michiel Janssen HVA  47.97  2.27.40 97.103 
Richard v Gelderen HPA  47.96 1.40.53  98.225 
Tobias Baanders HVD  51.60  2.36.52 103.773 
Rene Mikkers HVA  52.18  2.40.02 105.520 
Arie Blijleven HVC  54.68  2.40.63 108.223 
 
 
AAFJE HOUWER TROFEE 2004 
 
Maandag 9 februari was het weer zo ver: 
het strijden om de "Aafje Houwer Troffee". 
Aanvankelijk had ik geen zin, weer zo’n 
wedstrijd en ik kan niet eens "goed" 
schaastsen dacht ik. Maar toen ik weer op 
die geweldige schaatsbaan Thialf te 
Heerenveen stond, veranderde mijn 
gedachte totaal. Het blijft na een paar keer 
geschaatst te hebben in Thialf toch leuk, 
het ijs waar wereldkampioenen op 
geschaatst hebben. 
 
Het schaatsen zelf vond ik niet heel goed 
gaan. Wel een PR op de 500m, maar de 
1000m gaat nog steeds niet goed. Ben er 
namelijk nog steeds niet helemaal achter 
hoe ik de snelheid moet indelen. 
 
Ik had veel medelijden met Kimberley 
Tabak, die onverwachts niet mee kon doen 
met de wedstrijd. Ze had namelijk haar teen 

gebroken. Hoe ze dat voor elkaar heeft 
gekregen is voor mij nog steeds een raadsel, 
maar ik hoop in ieder geval dat ze snel de 
baan weer op kan!! Ik vond het wel erg 
gezellig dat ze ondanks haar gebroken teen, 
toch naar Thialf is gekomen om iedereen aan 
te moedigen, TOP!! 
 
Wat ook erg jammer was, was dat er toch 
weer een paar mensen gevallen waren. Blijft 
altijd vervelend. Maar dan denk ik altijd zo: 
volgende keer beter, toch?? 
 
Wat ik wel een pluspunt van dag vond, was 
dat er veel PR’en waren gereden. Helemaal 
op de 500m. Althans, dat vond ik dan in 
ieder geval.  
 
Mijn dank gaat uit naar iedereen die dit 
uitje mogelijk heeft gemaakt!! Het was weer 
een TOPDAG!! 
 
Veel groetjes Milou Faber 

 
 
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. 
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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. 
 
 
BOB HOGEROP 
 
We noteren zaterdag 14 februari; volgens 
de kalender is het Valentijnsdag. Wat houdt 
dat in, Valentijnsdag? Dat houdt in dat we 
elkaar een presentje geven, omdat we ook 
wel eens een keertje aardig voor elkaar 
moeten zijn! Die presentjes bestaan meestal 
uit een bos bloemen, een kaartje of een doos 
bonbons. Valentijnsdag is als ik het goed 
begrijp een soort van moederdag, maar dan 
voor iedereen. Je vindt iemand aardig en je 
geeft hem of haar een cadeautje. Als ik 
terug ga in de tijd, kan ik mij niet voor de 
geest halen dat er ooit sprake was van een 
dergelijke feestdag, dus mag men drie keer 
raden wie deze dag bedacht heeft! 
 
Maar ja, mensen blijven mensen en het 
gebeurt vaker dat men minder vriendelijk 
met elkaar omgaat dan op Valentijnsdag. Dat 
was ook het geval op de 13e februari 1692! 
Een dag vóór Valentijnsdag – voor zover die 
dag toen al bestond. Voor de gebeurtenissen 
op die dramatische dag moeten we naar de 
Schotse Hooglanden, in Glen Coe om precies 
te zijn. In Glen Coe woonde de clan of stam 
van de Mc Donalds. Deze clan was de buur 
van de veel machtiger clan van de Campbells. 
De Campbells stonden aan de kant van de 
Engelse koning Willem III, ja , ja de 
bekende “King Billy”, die tot op de dag van 
vandaag, min of meer verantwoordelijk is 
geweest voor de moeilijkheden in Noord 

Ierland. King Billy versloeg destijds de 
troepen onder aanvoering van zijn 
schoonvader! de katholiek gezinde koning 
James II in de slag aan de Boyne, om zo het 
gezag over het gehele Britse koninkrijk te 
herstellen. 
 
In verschillende delen van het Britse rijk 
legde men zich niet zo maar neer bij de 
overheersing van die protestante koning, die 
ook nog eens een keertje stadhouder van ons 
eigen Nederland was! Tot op heden is de 
“Dutch” king niet erg populair in Groot 
Brittanië. Ook de clan van de Mc Donalds 
was nou niet erg gecharmeerd van die 
aanstellerige koning. 
 
Koning Willem zag dit verzet met lede ogen 
aan en hij besloot dat elk clanshoofd 
oftewel “Chief” een akte van 
gehoorzaamheid moest ondertekenen, zodat 
de koning zich gesteund wist van de 
loyaliteit van de clans in Schotland. Ook de 
Chief van de Mc Donalds, McIan, moest deze 
akte ondertekenen en wel vóór de 1e januari 
1692. Om verschillende redenen kon hij dit 
niet op tijd doen (slecht weer, onbegaanbare 
wegen). Ook wil het verhaal, dat men hem 
bewust van het kastje naar de muur heeft 
gestuurd, om zo een reden te vinden die 
lastige Mc Donalds eens mores te leren. 
Toch heeft McIan de bewuste akte 
ondertekend in Inverlochy, het huidige Fort 
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William, echter vijf dagen na het verstrijken 
van het ultimatum. 
 
McIan dacht dat hij veilig was na de 
ondertekening, maar de staatssecretaris, 
Sir John Dalrymple en John Campbell, de 
Earl of Breadalbane, hadden in het geniep al 
een strafexpeditie geformeerd om voor 
eens en voor altijd met de Mc Donalds af te 
rekenen. Ze waren van mening dat de clan 
bestond uit een bende vrijbuiters en 
veedieven en bovendien aanhangers van de 
onafhankelijkheid, (de zg “Jacobites”) die de 
vroegere koningin Mary steunden. Op 1 
februari arriveerde een groep van ongeveer 
130 soldaten en officieren in Glen Coe. Deze 
groep stond onder bevel van Robert 
Campbell of Glen Lyon, een alcoholistische 
gokker die door familiebanden gelieerd was 
aan de Mc Donalds. Campbell vroeg om 
onderdak voor zijn compagnie en al zijn 
manschappen werden ondergebracht bij de 
verschillende families in het dorp en in 
woningen die verderop in de Glen stonden. 
 
Het is een traditie van de hooglanders om 
gastvrijheid te bieden aan een ieder die 
onderdak vraagt. BobHogerop en Nel kunnen 
daar van harte over meepraten! Na tien 
dagen gastvrijheid bij de Mc Donalds te 
hebben genoten, ontving Robert Campbell 
het beruchte geschreven bevel, om de 
volgende ochtend om vijf uur de Chief en 
zijn twee zonen door middel van het zwaard 
te doden met inbegrip van alle Mc Donalds 
onder de zeventig! Op 13 februari vond deze 
slachting plaats, onder erbarmelijke 
weersomstandigheden. In een complete 
sneeuwstorm werden 38 leden van de Mc 
Donaldclan vermoord, onder wie de “oude 
vos” en zijn vrouw. Zijn twee zoons en een 
kleinzoon wisten aan de slachting te 
ontkomen, dit kwam omdat de soldaten 
geweren gebruikten i.p.v. het geruisloze 
zwaard of de bajonet. Door het geweervuur 
werden velen gealarmeerd en wisten te 
ontkomen. Ook Robert Cambells nicht die tot 
de clan behoorde werd gedood, van je 
familie moet je het maar hebben! 

 
Al met al ontkwamen toch zo’n 300 man aan 
de moordpartij door de glen in te vluchten, 
daar kwamen toch nog velen om, door de 
honger en koude. Het nieuws over het 
bloedbad bereikte alle delen van het land en 
iedereen was het erover eens, dat het een 
onvergeeflijke daad was. Niet eens zozeer 
het moorden op zich, want er werden wel 
meer conflicten op die wijze beslecht, maar 
om te doden nadat je iemands gast bent 
geweest? Zoiets doe je niet! 
 
Uiteraard is het gebeurde verhaal in alle 
hoeken en gaten van Groot Britannië bekend 
en ieder schoolkind aan de overkant van de 
Noordzee kan je vertellen: “As false as a 
Campbell”  Zo gemeen als een Campbell. Dat 
de twee families elkaar nog steeds niet goed 
liggen mag bekend zijn. In wezen is het nog 
steeds het aloude conflict tussen protestant 
en katholiek, wat in Noord Ierland en 
Schotland nog altijd speelt, denk alleen maar 
aan de rivaliteit tussen Celtic en de Rangers. 
Vele malen heeft BobHogerop Glen Coe 
bezocht. Ik koester mooie herinneringen aan 
deze plek. De imposante steile rotswanden 
aan weerszijden van de Glen zijn van een 
ruige schoonheid die je nergens anders ter 
wereld aantreft en je hebt er maar weinig 
verbeeldingskracht voor nodig om te voelen 
hoe verschrikkelijk het geweest moest zijn 
tijdens de slachting. 
 
In 1998 hebben Nel en ik verscheidene 
routes in de Glen gewandeld en het was 
tijdens één van die tochten dat ik een 
transistorradiootje bij me had. Ik wilde 
graag weten wie de zware Alpen étappe naar 
Les Deux Alpes over o.a de Galibier op zijn 
naam had gebracht. In zware 
weersomstandigheden wist Marco Pantani 
deze rit te winnen en ik kan me nog goed 
herinneren dat ik ademloos met dat 
radiootje aan mijn oor stond, daar in dat 
imposante landschap. Het was op dat 
moment goed weer in tegenstelling tot het 
weer in de Alpen en tegen Nel zei ik: “Jan 
Ullrich is nog steeds niet binnen en er zijn al 
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drie minuten verlopen!” Die minuten werden 
er vier, vijf. “Is Ullrich nog steeds niet 
aangekomen?” vroeg Nel. Ik schudde mijn 
hoofd. Na bijna negen minuten kwam “der 
Jan” uitgewoond over de streep en wist 
Pantani zo goed als zeker de tour van ’98 op 
zijn naam te schrijven. 
 
Op dezelfde Valentijnsdag kwam het trieste 
bericht dat Marco Pantani was overleden. 
Hij beleefde zijn laatste ogenblikken in een 
hotel te Rimini aan de Adriatische zee. 
Overleden als een eenzaam mens. Sinds de 
afgang in de Giro van ’99 is het nooit meer 
goed gekomen met de klimmer. Hij raakte 
verwikkeld in rechtszaken. Die hadden 
betrekking met dopingaffaires, maar ook de 
vele verkeersongevallen die hij veroorzaakte 
door roekeloos rijgedrag. Pantani gleed af en 
wilde geen hulp, hij werd steeds meer 
depressief, liet zich opnemen in een kliniek, 

maar het einde kwam onafwendbaar. Het is 
vergelijkbaar met wielercollega’s als Hugo 
Koblet en Luis Ocaňa die ook niet meer 
verder wilden of konden. Het is moeilijk te 
bevatten dat zulke grote kampioenen 
ongelukkig en eenzaam aan hun einde komen. 
 
Maar goed, deze winter loopt ook op zijn 
eind, een winter zonder natuurijs als ik het 
zo bekijk. Terwijl ik dit verhaal aan de p.c. 
toevertrouw staat achter mij een zwart-
grijze racefiets. Er zit een dun laagje stof 
op, dat heb ik er zo vanaf geveegd. De 
banden op spanning, de fietscomputer op de 
nulstand, we kunnen weer, het fietsseizoen 
staat voor de deur. O, ja en vergeet je helm 
niet! 
 
 
Bob Hogerop 
 

 
 
WEDSTRIJDRESULTATEN LANGEBAAN 
 
datum 17/01/04     
categorie M.Jun.A1 1 dln. 500 m.  1500 m. 
1e Esther Bekebrede 57.74  2.57.68 
      
datum 17/01/04     
categorie M.Jun.A2 1 dln. 500 m.  1500 m. 
1e Saskia Wolzak 51.71  2.53.47 
      
datum 17/01/04     
categorie D.sen.B 1 dln. 500 m.  1500 m. 
1e Marja Roos 1.10.28  3.19.13 
      
datum 17/01/04     
categorie D.vet.A 3 dln. 500 m.  1500 m. 
1e Ants Tilma 53.93  2.47.61 
 
datum 17/01/04       
categorie H.sen.A 4 dln. 500 m.  1500 m.   
2e Ivo Ruijter  45.85  2.26.40   
        
datum 17/01/04       
categorie H.sen.B 9 dln. 500 m.  1500 m.   
4e Jan Paull Drost 46.66  2.24.91   
6e Klaas Jan Elzinga 48.82  2.35.01   
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datum 17/01/04       
categorie H.vet.A 5 dln. 500 m.  1500 m.   
4e Bart Goede 53.83  2.50.38   
5e Marco Roos 57.74  2.51.74   
        
datum 17/01/04       
categorie H.vet.B 2 dln. 500 m.  1500 m.   
2e Jos Goedhart 1.13.94  3.56.11   
        
datum 17/01/04       
categorie H.vet.C 3 dln. 500 m.  1500 m.   
1e Ruud Steinvoorte 53.89  2.51.86   
        
datum 17/01/04       
categorie H.vet.D 3 dln. 500 m.  1500 m.   
2e  Jelle Attema 53.91  2.48.03   
        
datum 18/01/04       
categorie M.Jun.C1 14 dln. 500 m.  1000 m.   
1e Milou de Bueger 53.36  1.49.24   
6e Lisette segers 56.65  1.54.42   
9e Claire Wormsbecher 59.04  2.06.67   
        
datum 18/01/04       
categorie M.Jun.C2 21 dln. 500 m.  1000 m.   
21e Alexandra Trompen 1.08.72  2.26.29   
        
datum 18/01/04       
categorie J.Jun.C1 8 dln. 500 m.  1500 m.   
5e Lieuwe Mulder 1.01.34 MV  2.32.93   
        
datum 24/01/04       
categorie M.jun.B 1 4 dln. 500 m.  1000 m.   
4e Susanne Wolzak 1.03.13  2.24.79   
        
categorie J.jun.B 2 2 dln. 500 m.  1000 m.   
2e Tom Brons 59.18  2.09.41PB   
        
categorie M.jun.B 1 3 dln. 500 m.  1500 m.   
1e Anouk Steinvoorte 50.16PB  2.52.01   
        
categorie J.jun.B 1 3 dln. 500 m.  1500 m.  3000 m. 
1e Alex Kuiper 51.76  2.40.02PB  5.43.25PB 
2e Olaf Divendal 57.40PB  3.08.48PB  6.48.50PB 
3e Martijn Goedhart 57.95  3.16.48PB  7.28.31PB 
        
datum 25/01/04       
categorie M.pup.A 15 dln. 500 m.  300 m.   
11e Liza Kauwen 1.05.46  39.58   
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categorie M.jun.C1 17 dln. 500 m.  300 m.   
5e Milou de Buger 51.24  32.09   
11e Lisette Segers 55.17  34.54   
13e Claire Wormsbecher 57.11  34.42   
        
categorie J.pup.A 15 dln. 500 m.  300 m.   
8e Carlo Kuiper 55.57  33.44   
        
categorie J.jun. C1 15 dln. 500 m.  300 m.   
2e Lieuwe Mulder 46.58  29.55   
        
datum 8/02/04       
categorie M.jun.B 1 2 dln. 100 m.  300 m. 100 m. 300m. 
2e Susanne Wolzak 14.75 PR  37.74 pr 14.29 PR 39.80 PR 
        
categorie J.jun.B 2 4 dln. 100 m.  300 m. 100 m. 300m. 
3e Luuk Haring 12.92  34.57 12.81 32.20 PR 
4e Tom Brons 20.18 VL  35.93 PR 13.64 36.17 PR 
 
 
WEDSTRIJDEN MARATHON 
 
Categorie Dames 1      
Naam Ants Tilma     
Datum   plaats  punten  
09-01-04   8  8  
30-01-04   10  6 min 1 rnd. 
06-02-04   12  4 min 1 rnd. 
Tussenklassement  14  21  
       
Categorie Heren C2      
Naam Klaas Jan Elzinga     
Datum   plaats  punten  
16-01-04   15  1  
23-01-04   11  5  
13-02-04   14  2  
20-02-04   10  6  
Tussenklassement  14  26  
       
Categorie Dames 2      
Naam Lisanne Luiten     
Datum   plaats  punten  
16-01-04   4  12  
Tussenklassement  5  47  
       
Categorie J.jun.C      
Naam Lieuwe Mulder     
Datum   plaats  punten  
21-01-04   4  7  
04-02-04   4  7  
Tussenklassement  5  44  
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Categorie M.jun.C      
Naam Kimberley Tabak     
Datum   plaats  punten  
21-01-04   9  2  
04-02-04   8  3  
Tussenklassement  8  20  
       
Categorie Heren C1      
Naam John van Dijk     
Datum   plaats  punten  
30-01-04   1  15,1  
06-02-04   8  8  
20-02-04   3  18 plus 1 rnd. 
Tussenklassement  1  120,3  
       
Categorie Vet. V1      
Naam Jan Warta     
Datum   plaats  punten  
30-01-04   1  20,1 plus 1 rnd. 
06-02-04   2  19  plus 1 rnd. 
Tussenklassement  1  110,2  
       
Categorie Heren C3      
Naam Tjerk van der Horst     
Datum   plaats  punten  
23-01-04   4  12  
13-02-04   5  11  
Tussenklassement  4  61  
       
Categorie Vet. V1      
Naam Hayo v.d. Werf     
Datum   plaats  punten  
06-02-04   3  18 plus 1 rnd. 
Tussenklassement  9  54  
 
 
 
 
Nk Junioren Alkmaar 
 
Op 31 januari en 1 februari was het NK 
allround junioren in Alkmaar. We waren de 
week van te voren naar Italië geweest om 
daar lekker uit te rusten en ons goed voor te 
bereiden voor het toernooi, het is tenslotte 
het belangrijkste van het jaar want hier kun 
je je plaatsen voor het WK junioren in 
Roseville, Amerika. Vanaf woensdag zaten we 
in hotel Camperduin met de hele groep zodat 
we alvast een beetje konden wennen aan de 

baan. Zaterdag om 5:00 uur eruit, fietsen 
om even wakker te worden, ontbijten en op 
naar de baan om in te rijden. De wedstrijd 
begon om 9:00 uur, het ijs zag er goed uit en 
de wind stond gunstig. De dag ervoor waren 
er ook al heel wat pr’en gereden dus dat 
beloofde wel wat. Met heel wat 
toeschouwers op de tribunes ook een aantal 
van de HGI (o.a. Mandy Blokzijl en Lisanne 
Luiten) begonnen we met de 500 meter die 
echt super goed ging! Eerder had Sanne van 
der Star al 40.25 gereden dus ik wist dat ik 
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een nieuw pr moest rijden om te kunnen 
winnen. Mijn opening was goed en ik kon goed 
doorgaan en reed voor ‘t eerst onder de 40, 
39.65. Echt super!! Want het was ook 
meteen een nieuw Nederlands record wat op 
39.79 stond (dat bovendien was gereden in 
Calgary). En super begin van het toernooi 
dus, maar er kwamen nog drie afstanden. Ik 
had door deze 500 meter wel een 
voorsprong op de rest. Daarna kwam de 1500 
meter waar ik ook een nieuw pr reed 2.07.78 
2 seconden eraf. Ik werd 3e op deze afstand 
Met een supergevoel terug naar ‘t hotel om 
uit te werken en middag te eten en even 
gemasseerd te worden. ’s Middags een 
beetje luieren en ’s avonds vroeg naar bed 
want we moesten zondag er weer vroeg uit, 
dus geen Idols voor ons. 
 
Zondag weer hetzelfde als zaterdag 5:00 
uur eraf, fietsen, ontbijten, naar de baan en 
inrijden. En ook vandaag waren er heel wat 
fans komen kijken de fam Meiring (bedankt 
voor de megazak snoep), mijn oom en tante 
en nichtjes, de buren en overburen, zelfs 
mijn broertje die was gaan stappen en maar 
drie uurtjes had geslapen en mijn zus en 
Wessel die half ziek was!! Bedankt allemaal!!  
Vandaag stonden de 1000 meter en de 3 km 
op ‘t programma. Ik stond na twee afstanden 
nog 1e en reed dus in de laatste rit binnen 
tegen Ireen Wüst. De 1000 ging wel goed 
reed net geen pr. Had 1.21.45 en werd 
daarmee 2e , Ireen was 1e. Ik stond nog net 

1e maar wist dat Ireen echt een keiharde 3 
km kon rijden en dat ik waarschijnlijk mijn 
voorsprong, wat 3/10 was, niet zou 
behouden. Op de nummer 3, Jorien Voorhuis, 
had ik 11 seconden, dat was zeker te doen. 
Jorien en Ireen reden de rit voor me tegen 
elkaar en konden dus lekker aan elkaar 
optrekken, ze reden 4.26 en 4.27. Mijn rit 
ging erg goed en ik reed weer een nieuw pr 
4.31.66. En was dus in totaal tweede 
geworden!! Iets wat ik echt nooit verwacht 
had!  Met 3 pr’en, een Nederlands record, 
een baanrecord, een 1e,3e,2e,3e en in totaal 
2e plaats is het echt een supertoernooi 
geweest!  
 
En nog veel beter, ik mag meedoen met het 
Wk junioren in Amerika, iets waar ik eerst 
alleen maar van kon dromen. Vooral omdat ik 
altijd zoveel verloor op de lange afstanden. 
Dit jaar heb ik er keihard voor getraind en 
ik hoef er nu bijna nix meer op te verliezen. 
We gaan vrijdag 6 februari eerst naar 
Quebec om daar een 6-landenwedstrijd te 
rijden en vliegen dan door naar Amerika voor 
HET toernooi van ‘t jaar, het WK.  
 
En……mijn ouders komen kijken! Iedereen 
van HGI bedankt voor de mega bos bloemen 
die ik bezorgd kreeg van de club. Super leuk 
dat jullie aan me denken. 
 
Annette Gerritsen 

 
 
VERVOLG ANETTE GERRITSEN 
 
Direct na het NK junioren is Annette afgereisd naar Quebec. In Quebec werd een zes landen wedstrijd 
gereden waar Annette ten tonele verscheen. Door de slechte weersomstandigheden met een mooie 
temperatuur van –15 oC (brrrrrrr!) en een stevige wind gecombineerd met sneeuwbuien waren de 
tijden wat tegenvallend. De 500 meter werd gereden in 42.98, de 1500 meter in 2:16:95 en als 
laatste3 de 1000 meter in 2:27:08. Met deze tijden werd Annette 3e, 14e respectievelijk 5e. 
 
In het weekeinde van 20 – 22 februari stond het einddoel op het programma: WK Allround Junioren. 
De Verenigde Staten hadden dit jaar de eer om het WK te organiseren. Gekozen was voor de John 
Rose Minnesota OVAL in Roseville. 118 rijdsters en rijders waren uitgenodigd voor deze wedstrijden. 
Nederland wist zowel bij de dames als de heren het zilver te veroveren. Helaas was de zilveren 
medaille niet voor Annette maar voor teamgenote Ireen Wüst. Wüst moest bij de dames haar meerdere 
erkennen in de Japanse Eriko Ishino, die zowel de 1500 als de 3000 meter won. Het verschil in het 
eindklassement was niet groot: 169.321 punten voor Ishino tegen 169.814 voor Wüst. 
Titelverdedigster Shannon Rempel (Canada) eindigde met 169.897 als derde. 
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Bij de heren viel Sven Kramer op met zijn tweede plaats in het eindklassement. De titel ging naar de 
18-jarige Canadees Justin Warsylewicz. Het puntenaantal van Warsylewicz bedroeg 165.121 tegen 
165.973 voor Kramer. Het WK-brons was voor de Zuid-Koreaan Sang-Yeop Yeo (166.452). Arjen van 
der Kieft won de afsluitende vijf kilometer. 
 
Eindtijden dames: 
Naam:   500 m  1000 m  1500 m  3000 m  Eindtotaal 
Ireen Wüst  42.53  1:21:86  2:08:60  4:20:93  169.814 (2) 
Annette Gerristen 42.26  1:23:73  2:15:67  4:34:22  175.051 (11) 
 
 
TITANENSTRIJD OP DE JAAP EDENBAAN 
 
Wekelijks worden er op de Jaap Edenbaan wedstrijden georganiseerd voor de fanatiekste schaatsers 
onder ons. Van de pupillen tot en met de veteranen, allen zijn ze uitgeput als ze oer de finish komen. 
Op onchristelijke tijdstippen moet er soms gereden worden om de tijden maar aan te scherpen, en dat 
alles met maar één doel: sneller worden!!! Eenmaal per jaar worden per categorie alle verreden tijden 
op een hoop gegooid en worden de snelsten uitgenodigd om onderling uit te maken wie zich mag 
kronen tot baankampioen. 
 
Ik schrijf zaterdagavond 21 februari, een week na Valentijn, 19:15 het eerste startschot valt. Op de 
eerste avond van het baankampioenschap mogen de junioren C en B aan de bak. Genodigden van 
club zijn Milou de Bueger, Liasanne Luiten, Anouk Steinvoorte, Lieuwe Mulder en Mandy Blokzijl. Op 
de zondagavond zullen de junioren A, (neo) senioren en de veteranen aan bod komen. Voor vulling 
van het clubblad heb ik na het avondeten snel de tas ingepakt en ben ik in de auto gesprongen om 
naar de ijsbaan te rijden. René Koning was gevraagd als coach en deed dit met verve, luidkeels 
jubelde hij een allen naar de streep. Ikzelf assisteerde René en probeerde een ieder enkele ludieke 
uitspraken te ontlokken. De spanning was van sommige gezichten af te lezen. Milou was de 
ongelukkige die al in rit drie aan de start moest verschijnen. Niet alleen de schaatsers waren 
zenuwachtig, ook de starter had er enigszins last van……………….het gevolg waren twee valse starts 
voor Milou. Ik probeerde haar nog een beetje op te vrolijken/peppen maar dat scheen niet echt te 
helpen. Het is ook gewoon bijzonder onprettig (we houden het natuurlijk wel een beetje netjes) om 
mee te mogen doen met de baankampioenschappen om dan naar huis te worden gestuurd met twee 
valse starts aan je broek. De rit tussen Lisanne en Anouk was bijzonder spannend, Anouk opende 
snel en trok de bocht vol door. Lisanne kreeg echter de spirit echt te pakken op de laatste 100 meter 
en zoefde langszij. Na de finish bleek dat Lisanne rondrijdt met een scheenbeenblessure, is het dan 
erfelijk op de CIOS, MB loopt er namelijk ook mee rond!!! Al met al niet echt een pretje. Mandy Blokzijl 
ging dermate snel dat ik amper de tijd had om aan te moedigen. Haar woorden na afloop: “En dat in 
Amsterdam, vorige week reed ik nog in Thialf bijna dezelfde tijd”! Kijk zo ziet u maar meneer de 
ijsmeester, u heeft iemand erg blij gemaakt. Lieuwe startte als laatste van de vijf en reed een strakke 
500 meter. Door de groeispurten is de coördinatie nog niet helemaal top, maar dat is slechts een 
kwestie van tijd. Het lichaam en de benen ogen in ieder geval sterk en dat zal alleen maar toenemen. 
Beide coaches hebben besloten voor volgend jaar een hoogtestage in te lassen om hem tegen te 
houden op de clubkampioenschappen volgend jaar!!  
 
Tijdens de dweil werd een mooie groepsfoto geschoten die net zoals enkele actiefoto’s te zien zijn op 
de website: www.hardgaatie.nl. Alle schaatsers moesten een 1500 meter rijden, voor Milou was dit de 
eerste keer. De primeur ging heel erg goed, Milou revancheerde zich voor de 500 meter. Uitgeput 
zakte ze op het krukje in elkaar en trok ze langzaam haar kleding weer aan. De ogen straalden weldra 
weer volledig leven uit en Milou was zichtbaar tevreden met de tijd. Anouk reed wederom tegen 
Lisanne maar meldde al voor de start dat ze Lisanne alleen voor de start en na de finish zou 
tegenkomen. De opening ging nog bijna gelijk op maar na 700 meter was het gat al aanzienlijk. 
Lisanne zette de turbo erop en gleed naar een mooie 2:35, uiteindelijk wist Anouk net niet binnen de 
3:00 te finishen. Een matige conditie is de oorzaak van de tegenvallende tijd, komende zomer veel 
fietsen en lopen? Weldra verscheen Mandy aan de start en gewaarschuwd door de snelle 500 meter 
kon ik aar nu beter aanmoedigen. René stond ter hoogte van de krabbelbaan en ik had de startlocatie 
van de 500 meter gekozen als plaats. Mandy schoot als een pijl uit een boog en opende ruim onder 
de 30 seconden. “Pfffffffffffff” dacht ik nog, dat rijd ikzelf wel, maar dat gaat allemaal niet vanzelf. De 
strijd ging redelijk gelijk op tot de 1100 meter. Mandy had de voorlaatste binnenbocht en ramde deze 
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vol door, met een laatste buitenbocht behield ze voldoende afstand om haar directe tegenstander af te 
troeven. Lang genot ze na de 2:25 die ze net op de klokken had gezet, en terecht natuurlijk. Lieuwe 
mocht aantreden na de tweede dweil en ging hard van start. De eerste 300 meter had Lieuwe een 
lichte achterstand opgebouwd maar deze werd niet groter. Als een pitbull had hij zich in zijn 
tegenstander gezet en met de laatste binnenbocht in het voortuit schiet schoot hij in de laatste ronde 
onder zijn tegenstander door. Een prachtig gereden wedstrijd alleen is het advies voortaan om minder 
op de directe tegenstander te letten.  
 
Na afloop werd de kantine opgezocht alwaar een versnapering werd genuttigd, en na een kort 
verjaardagsliedje werden de prijzen uitgereikt. Mandy was bij de junioren B dames eerste geworden, 
proficiat baankampioene! De overige deelnemers ook goed gereden natuurlijk. Leuk detail is dat 
rondom de ijsbaan mevrouw Tatcher is gesignaleerd!!! Succes de volgende dag bij de 
kortebaanwedstrijden in Haarlem (ik pluk de tijden wel even van internet af). Alle uitslagen zijn in dit 
clubblad te lezen. 
 
Eindtijden: 
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 
 
de assistent coach 
 
WEISSENSEE 
 
Elke beetje schaatsliefhebber weet dat de Weissensee het alternatief is als er in Nederland geen 
natuurijs ligt. Jaarlijks worden vele groepsreizen georganiseerd en trekken honderden Nederlanders er 
op uit om aldaar hun Elfstedentocht te verrijden. Van de leden van HGI is er noemenswaardig weinig 
animo te ontdekken. Andries Bakker geeft er jaarlijs twee weken schaatsles namens de ANWB. 
Hiernaast verhuisd de complete familie de Vries regelmatig naar Oostenrijk voor twee weken of langer 
om te genieten van het ijs en de prachtige omgeving. Martin en John verschenen ook dit jaar aan de 
start van de Alternatieve Elfstedentocht. De lage temperatuur van –15 oC kon hun dit schaatsplezier 
niet ontnemen. De temperaturen horen er nu eenmaal bij volgens Martin, en gelijk heeft hij. Zonder 
kou geen ijs, en dus geen mogelijkheid om te schaatsen. Door de strenge vorst was het ijs dik maar 
wel hard en bros. Her en daar zaten grote scheuren waar zeker voor uitgeweken diende te worden. 
John ondervond helaas materiaalpech en was daarom genoodzaakt af te stappen in de tocht. Achteraf 
een geluk want enkele tenen hadden zich inmiddels aangepast aan de omgevingstemperatuur. 
Uiteindelijk kan John verder door het leven met tien tenen maar indien de tocht zou zijn voltooid was 
dat toch maar de vraag geweest. Ik heb even navraag gedaan bij Martin en hij smeert zijn tenen 
steevast in met Vaseline en gebruikt neopreen overhoezen van Viking. Op deze wijze blijven de tenen 
goed warm. Tijdens het schaatsen moet je je zo kleden dat je het niet koud krijgt maar ook weer niet 
te warm. De hoeveelheid kleding blijkt toch wel erg persoonsafhankelijk te zijn. Martin heeft twee Craft 
shirts, een onderpak en zijn schaatspak aan, mutsje op zijn hoofd en klaar is klara! Tijdens de rit dient 
voldoende gegeten en gedronken te worden om de toch te kunnen voltooien. Velen eten onderweg 
geen vast voedsel maar maken slechts gebruik van speciaal sportvoedsel zoals Squezy en speciale 
sportdrankjes. Martin voltooide de tocht op een mooie 20e plaats, proficiat! 
 
Fabian was tijdens de Elfstedentocht ook in Oostenrijk maar moest helaas wegens een blessure 
verstek laten gaan. Naast de schaatsen worden ook de mountainbikes meegenomen om de benen los 
te fietsen en te kunnen genieten van het landschap. De familie Wals is de tweede week op bezoek 
gekomen en Dick heeft de nodige rondjes gemaakt op het natuurijs. Voor beide families het ultieme 
doel van een schaatsseizoen. Ze kunnen het dan ook niet begrijpen dat slechts zo weinig HGI’ers 
afreizen naar dit prachtige/mooie en gezellige oord. Op het moment van schrijven bevind Jelle Attema 
zich op de Weissensee om een vier uurs race te rijden met o.a. Cees Lissenberg. Dus mensen kruip 
in die auto volgend jaar en sla eens af richting de Weissensee! 
 
De Weissenseegangers. 
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WEDSTRIJD 25-02-2004 
 
De Amsterdamse ijsclub organiseerde op 
zondag 25 januari de jaarlijkse pupillen A en 
junioren C1 wedstrijden voor de kinderen die 
op de plaatsen 1 t/m 15 stonden. Dat was al 
weer vroeg uit de veren. Van HGI deden 
mee: Milou, Lisette, Claire, Liza, Lieuwe en 
Carlo. 
 
We moesten de 300 en de 500 meter rijden. 
Toen we aankwamen regende het al een 
beetje, het ijs was daardoor niet zo goed. 
Alle kinderen moesten eerst de 500 meter 
rijden, dat ging wel goed. 

Daarna moesten we de 300 meter rijden, 
het ijs was toen wel beter. 
 
Na deze afstanden moesten we verplicht een 
marathon rijden van 5, 8 of 12 ronden. Na 
afloop kwam iedereen bij elkaar in de skeave 
skaats, waar de prijsuitreiking was. Voor de 
langebaan- en marathonwedstrijden waren 
voor elke categorieën 8 bekers. Milou, 
Lieuwe en Carlo waren bij ons in de prijzen 
gevallen. 
 
Het was een hele gezellige en leuke ochtend. 
Wij willen Ans Gerritsen nog bedanken voor 
het coachen van ons allemaal. 
 
Groeten Milou en Claire  

 
 
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!!!!). 
 
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: _______________________________________________________ 
 
____________________________________ ___________________________________________ 
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Wist u dat: 
 
 Tom Goede; Bert Janmaat en Tom Drost door kwetsuur/ ziekte zijn getroffen en wij hen herstel 

en beterschap toewensen; 
 Het CLUBKAMPIOENSCHAP van Hard Gaat Ie, op zaterdag 13 maart om 07.15 uur op de 

Jaap Edenbaan, zal plaats vinden of heeft plaats gevonden en u daarvan de uitslagen in het 
volgende clubblad tegemoet kan zien; 

 Ook alle uitslagen en nog veel meer informatie op de website van Hard Gaat Ie te lezen zijn, 
bijgehouden door Jeroen Steinvoorte/ Ivo Hilderink…!!; 

 Op de Jaap Edenbaan een “Kijkwijs-commissie” rondloopt en met name bij Pupillen en Junioren 
C- wedstrijden, aan het “kijken” zijn om te voorkomen dat er onopgemerkt talent verloren gaat of 
zou kunnen gaan; 

 Er op 25 februari nog een wedstrijd is verreden waarvoor, door deze “Kijkwijscommissie” waren 
uitgenodigd, de C- Junioren: Milou de Bueger; Lieuwe Mulder en Lisette Segers, en wij toch 
benieuwd zijn naar de mening van deze commissie, die u gaat lezen zodra deze bekend wordt; 

 Lieuwe Mulder (Jun.C1) zich inmiddels in de “kijker” heeft gereden, hij van de Baancommissie drie 
extra trainingen kreeg aangeboden op 18/2; 25/2 en 3/3 van 17.45 tm 19.20 uur, hij het voetbal nu 
toch op een laag pitje gaat zetten; 

 Op zaterdag 15 mei 2004 het jeugdschaats- seizoen afgesloten zal worden in en buiten de kantine 
van Hard Gaat Ie, met puzzeltocht/ spelletjes; lekker (pannenkoek?) eten en de uitreiking van de 
behaalde diploma’s; 

 Dan ook de feestelijke afsluiting van het schaatsseizoen 2003/2004, zal worden gehouden (op 
zaterdag 15 mei 2004) in het Dorpshuis aan de Calkoenstraat, vanaf 18.00 uur...diverse 
activiteiten…… drankje..hapje..drankje en de prijsuitreikingen van het HGI kampioenschap en de 
Aafje Houwer Trofee’s ; 

 Er op woensdag 28 januari 2004 Jeugdwedstrijden op de Jaap Edenbaan zijn verreden, 2x 100 
meters om de oudste jeugd die het jeugdschaatsen verlaten, al enige gewenning naar de 
schaatstraining te doen geven. Hieraan ook zes HGI-ers meededen, de uitslagen elders in het 
clubblad staan, maar dat Tim Wals wel de snelste was van de 125 deelnemers, dit een mooie 
opsteker voor hem en de club is; 

 Er nog volop HGI 100j Jubileumboeken te koop zijn voor € 11.- per stuk… en er nog enige HGI – 
petten voor € 10.= en HGI –mutsen voor € 5.= te koop zijn, afhalen of bestellen bij Jelle Attema, 
020-4824187; 

 Misschien al te laat, maar van maandag 1 t/m donderdag 4 maart 2004 zal de Amsterdamse 
Schaatsvierdaagse worden verreden op de Jaap Edenbaan. De afstanden zijn naar keuze van 5 
t/m 75 ronden (30 km) op de middagen van 14.00 tot 15.15 uur en in de avonden van 19.40 tot 
20.40 uur, daarvoor kunt inschrijven op de baan bij de Amsterdamse Schaats Club Jaap Eden in 
de Skeeve Skeas, kosten 8 euro tot 15j en 10 euro volwassenen; 

 De Ilpendamse ijsclub zaterdag 17 januari hun 100 jarig bestaan vierde; 
 Renee Seegers dat erg gezellig vond; 
 Hij daarom helemaal vergeten had dat hij nog een wedstrijd moest rijden; 
 Hij daarom van Jan Paul Drost een rode kaart heeft gekregen; 
 Iedereen reikhalzend uitkijkt naar de clubkampioenschappen op 13 maart, 
 Dit niet met de wedstrijd heeft te maken maar met de champagne en kaviaar van Ed van Bergen 

die naar verwachting evenals vorig jaar na de wedstrijd in overvloedige mate genuttigd kan 
worden; 

 HGI na het versturen van een persbericht over het Ilperveld erg veel publiciteit kreeg,  
 Renee Seegers en de voorzitter hun handen vol hadden aan alle interviews en TV optredens; 
 Dat er zelfs een klein markt onderzoekje opgestart is, zie www.lokaleomroeplandsmeer.nl over het 

beheer van het Ilperveld en u de interviews op deze website nogmaals kunt zien; 
 Dat er op maandag 24 mei een algemene ledenvergadering is en deze om 20.00 uur in het 

clubgebouw zal plaats vinden; 
 Dat u weer kunt skeeleren op zondag 22 juni over 12,5 en 25 km; 
 En vrijdag 25 juni mee kan doen aan het katknuppelen en de Sloot & Slob race; 
 Iedereen nu alvast kan gaan oefenen; 
 En zondag 27 juni weer een fietssterrit met stempelpost door ons georganiseerd gaat worden; 


