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VAN DE REDACTIE 
 
Bibberen van de kou, het nog steeds in ons 
kikkerlandje. De redactie ondervond het aan 
den lijve tijdens een speurtochtje in Friesland 
waarbij een waterattractie niet geheel correct 
werd genomen, een nat pak was het effect. De 
kou mag wel even doorzetten dit jaar, wat zal 
het prachtig zijn indien we met Kerst en Oud 
en Nieuw kunnen schaatsen. Helaas moeten 
we het in Nederland te vaak hebben van het 
kunstijs. Niet dat daar iets mis mee is, maar er 
gaat niets boven natuursijs. Logisch dan ook 
dat steeds meer Nederlanders het ’s winters in 
het buitenland gaan opzoeken. 
 
Okay genoeg hierover, voor u ligt het laatste 
clubblad van het jaar 2005. Het jaar is 
wederom omgevlogen. In dit blad vindt u een 
verhaal over de wielerlegende Gaul 
geschreven door Bob Hogerop en 
vanzelfsprekend de wedstrijduitslagen van 
onze eigen toppers. Haijo begint steeds meer 
een schrijver te worden en geeft u de 
mededelingen vanuit het bestuur. Jelle vormt 
de trouwe leveranciers van de informatie over 
het jeugdschaatsen en de Wist u dat. Bent u 
nog op zoek naar een paar nieuwe schaatsen, 
blader dan direct door naar pagina 9 en 10. 
Ondanks de ruilbeurs is er nog een ruim 
aanbod van schaatsen over. 
 
De redactie wenst u een sportief en gezond 
2006. 
 
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- 46043940 
f2hi.hilderink@hetnet.nl 
 
Oplage 1020 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 33.44.10.010 

 
Wedstrijd/jeugdschaatsen 
 
Inlichtingen abonnementen/trainingen en 
jeugdschaatsen bij J. Attema 
 
Wedstrijdsecretarissen: 
J.S.Attema   020 - 4824187 
Jan Paul Drost   020 - 4821863 
 
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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IN MEMORIAM 
 
Op 21 november 2005 het bericht dat plotseling, Op 68- jarige leeftijd, was overleden: 
 
     Arie HOKKE, 
 
Arie was in 1990/1991 voorzitter van de ijsclub Hard Gaat Ie en was destijds ook directeur van 
schoonmaakbedrijf “Arco”. In de koude wintermaanden werden de DB-vergaderingen in “zijn warme” 
kantoor aan de Roerdompstraat gehouden. Hij droeg de ijsclub een warm hart toe en heeft vooral in 
die jaren, belangeloos en met persoonlijke inzet, aan het HGI-roer gestaan. Het bestuur en de leden 
wensen de familie, met name zijn vrouw Erna en de kinderen veel sterkte toe met de verwerking van 
dit verlies. 
 
 
VAN DE VOORZITTER 
 
Nieuwe website www.hardgaatie.nl 
 
Bij deze wil ik iedereen laten weten dat onze ijsclub een geheel vernieuwde website heeft. De 
vormgeving is aangepast en bovendien is het nu veel eenvoudiger om de site “up-to-date” te houden. 
Ook is het voor iedereen mogelijk om er zelf foto’s en berichten op te plaatsen waardoor de site een 
stuk interactiever is geworden. Ik wil Cees Hartman heel erg bedanken voor zijn inzet. 
 
Ga dus kijken!!!!!!!! De site is werkelijk heel mooi geworden. Bovendien gaan we steeds meer 
informatie over allerhande activiteiten op de site plaatsen. Jullie kunnen bijvoorbeeld ook al zien 
wanneer er weer om de Aafje Houwer trofee gestreden gaat worden en wanneer er activiteiten zijn 
voor de jeugd. 
 
Nieuw opberghok 
 
Zoals u al eerder gelezen heeft zit de onderhoudscommissie niet stil.(zie voorgaande clubblad) Maar 
waar nog geen melding van gemaakt is, is dat Piet van der Meer en Klaas Hijlkema de aanzet hebben 
gegeven voor een nieuw opberghok. 
Ze hebben een geraamte gemaakt met delen van een oude aluminiumladder die bedekt is met 
onderhoudsvrije panelen, dezelfde panelen waarmee het clubgebouw ook is bekleed. Nadat ome 
Klaas een ongelukje heeft gehad is het door een aantal andere vrijwilligers waaronder Renee Segers, 
afgemaakt. 
Er bestaat in ons dorp al een Fritsma Hal, in navolging stel ik voor om deze aanbouw de Hijlkema 
Loods te noemen. Met dank aan Piet van der Meer en onze 82-jarige ome Klaas. 
 
DEEN-clubactie 
 
Vrijdag 18 november is een kleine delegatie (twee volwassenen en drie ingelote kinderen) van HGI 
aanwezig geweest bij de uitreiking van de prijzen van de DEEN clubactie. Deze keer was onze ijsclub 
de zesde van Noord-Holland en had de meeste muntjes van alle Landsmeerse clubs. 
De uitreiking vond plaats in de sporthal van Hoogwoud met een showprogramma gericht op de jeugd. 
Wij mochten een prachtige geldprijs van ruim 1900 euro in ontvangst nemen, waardoor ons jaarlijkse 
uitstapje naar Thialf weer zeker is gesteld. 
Zaterdag 18 maart vertrekken we om 11.00 vanaf het Raadhuisplein. Deelname is gratis voor alle 
kinderen van de zaterdagmorgentraining. 
 
Sinterklaas 
 
Sinterklaas was op bezoek bij de jeugd afgelopen zaterdag 26 november op de Jaap Edenbaan. De  
goedheiligman werd op een arrenslee, door enkele Pieten op schaatsen, over de ijsbaan getrokken. 
De kinderen hebben weer enorm genoten en hebben de Sint vol plezier begeleid met als beloning 
veel pepernoten. Ook hebben ze nog enkele liedjes voor de weldoener gezongen. De Sint had voor 
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alle HGI-kinderen nog een verrassing afgegeven die hen na afloop werd uitgereikt. De foto's van het 
jeugdschaatsen staan in de fotogalerij van onze nieuwe website. 
 
Blij verrast 
 
Afgelopen zaterdag is de Landsmeerse Himalaya expeditie officieel van start gegaan. Enkele leden 
van Hard-gaat-ie, Paul van Hal en Marco Roos, maken deel uit van deze expeditie. Zij zullen volgend 
voorjaar één der hoogste bergen ter wereld proberen te bedwingen. Jelle was uitgenodigd om een 
woordje te doen in de hoedanigheid van vrijwilliger van het jaar. Bij deze gelegenheid mochten allen 
een echte Hard-gaat-ie-ijsmuts in ontvangst nemen. Zelfs de sherpa’s werden niet vergeten. Daarvoor 
zijn enkele mutsen van een kleinere maat overhandigd. Wij wensen hierbij de expeditie leden alle 
succes en geluk dat nodig is om de top te behalen. 
 
Toen uw voorzitter de volgende morgen zijn oogjes opende, en hij nog steeds met z’n gedachten bij 
het ijs en gletsjers van de Himalaya was, en naar buiten keek, ging zijn hart sneller kloppen, er lag ijs 
in de sloot achter zijn huis. Wel niet in de hoeveelheid als de dag ervoor op het projectiescherm te 
zien was geweest en bovendien  was het na een paar uur al weer weg gedooid, maar toch…...de 
eerste tekenen waren er. 
 
Clubkleding voor de jeugd 
 
Het bestuur zou het leuk vinden als alle JEUGDLEDEN met startlicentie een clubjack dragen. Dit 
bevordert de teamgeest en bovenal de herkenbaarheid op de baan. Dat laatste is belangrijk voor de 
trainer. Wij kunnen natuurlijk niemand verplichten, maar om dit idee mogelijk te maken hebben we een 
volgende voorstel. De jacks zullen door de vereniging gesubsidieerd worden met ca. 50%. (normaal 
19%). Dit betekent dat de gevoerde jacks op 35 in plaats van 53 euro komen en de ongevoerde op 23 
in plaats van 38 euro. Als je uit het jack gegroeid bent, en het ziet er nog goed uit, dan kan je het op 
de ruilbeurs voor minimaal de helft van de prijs (eigen schatting) weer verkopen. 
Het ontwerp zal zijn zoals de laatste jacks zijn uitgevoerd en wij zullen voorlopig bij dit ontwerp blijven. 
Zie ook de website onder HGI actueel. Alle overige kleding kan ook besteld worden, hierop 
subsidiëren we de gebruikelijke 19% BTW. Voor maten adviseren wij om bij clubgenoten te kijken. 
Voor bestellingen gaarne contact opnemen met mij (zie colofon) of via de website info@hardgaatie.nl 
 
Nominatie Gouwe Lolly 2005 
 
Mandy Blokzijl is door onze ijsclub genomineerd voor de Gouwe Lolly.  
Mandy is al vanaf 2001 clubkampioen dames allround. Zij is in 2005 kampioen bij dames junioren van 
de Jaap Eden baan geworden en neemt deel aan het Nederlandse kampioenschappen langebaan. Zij 
verbetert nog steeds haar persoonlijke tijden en is een zeer talentvol schaatsster. Het zou leuk zijn 
voor Mandy en voor de ijsclub als zij op 1 Januari als meest belovend talent uitgeroepen gaat worden.  
Je kunt op haar stemmen via de website van de LOL: www.lokaleomroeplandsmeer.nl. Elke 6 dagen 
mag je opnieuw je stem op haar uitbrengen. 
 
 
Kadoelen  6 december 2005 
Haijo van der Werf 
 
BOB HOGEROP 
 
December, de laatse maand. Het lijkt altijd 
wel of er aan het einde van het jaar meer 
mensen komen te overlijden dan in de 
voorafgaande maanden. Vandaag overleed de 
Luxemburgse wielerlegende Charly Gaul op 
bijna 73 jarige leeftijd. 

Gaul was één van mijn favoriete coureurs, 
ondanks zijn eigenwijze en teruggetrokken 
karakter, sprak hij tot de verbeelding. De 
tour van 1958 schreef hij op zijn naam. 
Eerst won hij de korte klimtijdrit op (jawel) 
de Ventoux. Een klimtijdrit was toen een 
nieuwigheid. Maar de spectaculairste actie 
van Gaul was zijn solorit in de étappe van 
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Briançon naar Aix les Bains door de 
Chartreuse. Het verhaal is bekend, maar ik 
wil het u toch niet onthouden. Daar gaan we 
dan. Het was bloedheet de ochtend van het 
vertrek uit Briançon, de renners hadden er 
aanvankelijk niet veel trek in, de dag was 
lang en er stonden nog vele cols op het menu. 
De Fransman Geminiani reed op dat moment 
in de gele trui en de kans was groot dat 
“Gem” eindelijk eens de tour zou kunnen 
winnen, maar dan moest hij wel afrekenen 
met zijn concurenten, b v Anquetil, Bobet, 
Bahamontes en Gaul. 
Gaul had snode plannen. Hij wilde vooral 
Bobet, die beslist geen vriendje van hem 
was, een hak zetten. “Ik ga je vandaag 
slachten” beet Gaul Bobet toe tijdens de 
beklimming van de Lautaret. Het werd Gaul 
zijn dag, want het drukkend warme weer was 
de voorbode van een hels noodweer wat later 
die dag losbarstte in de Alpen. 
Het begon al te regenen op weg naar de 
Lautaret en het hield niet meer op, met 
bakken viel het uit de hemel en gedurende 
de klim op de Luitel demarreerde Gaul en de 
concurrentie of wat er van overbleef zou 
hem niet eerder terugzien dan na de finish 
in Aix les Bains. 
De Luitel is niet zo’n fameuze, maar wel een 
steile col met een percentage van gemiddeld 
12%. In zulk noodweer was Gaul op zijn best, 
de fotos van een ontketenende Gaul met 
daarachter de wagen van Jaques Goddet met 
de koplampen aan, spreken boekdelen. 
Anquetil had net voor de beklimming van de 
derde col, de Porte, zijn achterstand bijna 
goedgemaakt, maar Gaul liep toch weer 
verder uit. Nog twee cols, de Cucheron en de 
Granier. Achter Gaul een slagveld, Anquetil 
op 23 minuten, Geminani op een kwartier, 
Bobet was ook het slachtoffer geworden van 
Gauls dadendrang, (wat ook de bedoeling 
was) en zelfs Bahamontes, toch geen kleine 
jongen in de bergen, kwam op meer dan een 
kwartier binnen. 
Anqetil heeft na die beruchte étappe de 
strijd gestaakt, want hij liep een 
longontsteking op, wat nog bijna zijn 
carriére zou kosten. Voor Geminiani was het 

een vreselijke klap, die was er vast van 
overtuigd dat hij was “geflikt” door de 
Franse nationale ploeg. “Die verraders, die 
judassen,” beklaagde hij zich bij de 
journalisten aan de finish. 
Nu was het in die tijd heel gewoon dat een 
renner een kwartier kon pakken op de 
concurrentie, het materiaal oogde nog 
primitief, je zag de renners altijd afgebeeld 
met een tube om de schouders, de 
materiaalwagen bestond nog niet of reed ver 
achter het peloton en bij een lekke band, 
moest de onfortuinlijke renner dan zelf een 
nieuwe tube om de velg leggen. De wegen en 
vooral die over de cols waren slecht, smal en 
vaak bedekt met steenslag, wat het afdalen 
er niet gemakkelijker op maakte. Etappes 
van meer dan 250km waren eerder regel dan 
uitzondering, maar dat maakte de heroïek er 
alleen maar groter door. Een bijzonderheid 
was dat Gaul deel uitmaakte van de z.g. 
Nelux ploeg, een team met Nederlandse en 
Luxemburgse coureurs. Aldus hebben de 
toen bekende Nederlanse renners aan het 
succes van Gaul bijgedragen. 
Na zijn wielercarrière trok Gaul zich terug 
en vermeed elke vorm van publicitet, een 
paar mislukte huwelijken en een soort van 
kluizenaars bestaan ergens in een 
Luxemburgs bos. Volgens geruchten zou hij 
op iedereen schieten die te dicht bij zijn 
caravan zou komen. 
De laatste jaren echter kwam hij toch weer 
terug in de bewoonde wereld en zo ook bij 
het wielergebeuren. Gaul was helemaal 
veranderd. Van de tengere “Engel der 
bergen” was niet veel meer over. Charly had 
een dik hoofd gekregen met een baard en 
van zijn conditie, getuige een dikke buik was 
ook niet veel meer over. 
 
Zo is er weer een held uit onze jeugd 
verdwenen, net als de beroemde linksbuiten 
van Manchester United, George Best. Na 
een leven van roem, vrouwen en vooral drank 
heeft Best na een levertransplantatie de 
strijd verloren. Heel Groot Brittanië in 
rouw, want ondanks zijn levensstijl was 
George Best enorm populair, getuige zijn 
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uitvaart die veel van een staatsbegrafenis 
weghad. 
Zoals eerder vermeld, alweer een held uit 
het verleden waar we afscheid van namen. 
Onlangs las ik een artikel van een journalist 
die het heel treffend beschreef: “Het is 
alsof er een trein wegrijdt. Ik zie de rode 
lantaarn van de laatste wagon langzaam 
wegdoven. Zo verdwijnen de laatste 
lichtbakens van onze jeugd in het duister.” 
Je zou bijna denken dat Bob Hogerop een 
depressieve bui heeft zo aan het einde van 
2005, maar dat valt wel mee. Waar je wel 
somber van zou kunnen worden is het 
ontbreken van een stevige ijswinter de 
afgelopen jaren. Het wordt nu toch wel zo 
zoetjes aan tijd, dat we getrakteerd worden 
op een mooie ijsvloer zo rond de kerst. “Nee, 
geen wit exemplaar alstublieft, want sneeuw 
kan de schaatsliefhebber niet gebruiken”! 

Trouwens de samenleving heeft sowieso 
moeite met een pak sneeuw, want dat 
hebben we geweten de 25ste november jl. 
Het hele oosten was op een bepaald moment 
onbereikbaar en in Haaksbergen hebben ze 
het een paar dagen zonder elektriciteit 
moeten doen. Overmacht, zei een 
woordvoerder van producent Essent. Dat zal 
wel, maar ik blijf het vreemd vinden dat een 
hoogspanningskabel zomaar kan breken na 
een flinke sneeuwbui. Wat moet het dan wel 
niet als het echt gaat winteren, zo een 
exemplaar als die van 63 of 79 ? 
Sneeuw en of ijs wederdienende wenst Bob 
Hogerop u een prettige kerst en een 
sportief 2006 toe. 
 
 
Bob Hogerop. 

 
 
WEDSTRIJDRESULTATEN      
       
Datum 23-10-2005      
Categorie Heren 5 dln. 500 m.  1000 m.  
1e Ivo Ruijter  44.72  1.30.27  
       
Categorie Dames 4 dln. 500 m.  1500 m.  
3e Ants Tilma  52.79  2.41.98  
       
Categorie Heren 6 dln. 500 m.  1500 m.  
3e Marco Schreuder 42.95  2.24.91  
6e Rene Segers 49.86  2.40.87  
       
Categorie  Heren Jun.C 20 dln. 100 m. 100 m. 300 m. 300 m. 
9e Swen Faber 12.27PR 12.38 32.03PR 34.06 
13e Matz Schultz 13.36PR 13.40 34.23PR 31.59PR 
       
Categorie Dames Jun.A/B 11 dln. 500 m.  1500 m.  
3e Milou de Bueger 49.99  2.40.45  
11e Susanne Wolzak 1.02.66  4.08.64  
       
Categorie Heren Jun.A/B 17 dln. 500m.  1500 m.  
8e Alex Kuiper 49.51  2.34.34  
15e Martijn Goedhart 54.28  2.56.24  
16e Olaf Divendal 54.21  2.59.69  
17e Tom Brons  54.86  3.21.17  
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Datum 30-10-2005      
Categorie Heren 30 dln.  3000 m.   
11e Ivo Ruijter   4.38.68   
       
Datum 6-11-2005      
Categorie Dames.pup. 21 dln. 500 n. 1000 m.   
7e Lisa Roos  58.09 2.04.84   
15e Marleen v. Dusseld. 1.02.66 2.15.28   
       
Categorie Heren Jun. C 19 dln. 500 m. 1000 m.   
3e Sven Faber  50.28 1.46.71   
4e Carlo Kuiper 49.75 1.49.48   
7e Matz Schultz 55.26 1.51.93   
8e Tim Roos  55.24 1.52.34   
12e Daan Kea  57.13 1.58.78   
13e Rens Goede  56.76 2.00.03   
       
Datum 9-11-2005      
Categorie pupillen B 32 dln. 100 m. 300 m.   
23e Sybille Mulder 15.24 42.28   
       
Datum 13-11-2005      
Categorie Dames sen. 25 dln. 100 m. 300 m. 300 m.  
14e Saskia Wolzak 12.92 32.13 32.00  
 Esther Bekebrede DQ 35.86 35.15  
       
Categorie Heren sen. 36 dln. 100 m. 300 m. 300 m.  
31e  Olaf Divendal 12.95 33.07PR 32.80PR  
32e Martijn Goedhart 13.64PR 34.01PR 33.06PR  
33e Tom Brons  13.37 34.13PR 34.89  
36e Jos Goedhart 15.99PR 40.04PR 39.85PR  
       
Categorie Dames NS 1 1 dln. 500 m.  1500 m.  
1e Esther Bekebrede 56.22  2.55.64  
       
Categorie Dames sen. 7 dln. 500 m.  1500 m.  
5e Ants Tilma  52.49  2.42.51  
       
Cartegorie Heren sen. 26 dln. 500 m.  1500 m.  
3e Bas Schreuder 43.29  2.20.15  
4e Ivo Ruijter  44.53  2.17.80  
7e Jan Paul Drost 44.71  2.22.19  
10e  Jeroen Steinvoorte 44.59  2.31.81  
17e Marco Roos 51.49  2.32.92  
19e Peter Luiten 51,06  2.37.15  
26e Jos Goedhart 1.04.87  3.27.93  
       
Datum 14-11-2005      
Categorie Dames 1 dln. 500 m.  1000 m.  
1e Mandy Blokzijl 43.17  1.27.36  
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Categorie Heren jun.A/B 4 dln. 500 m. 1000 m. 3000 m.  
2e Lieuwe Mulder 41.39PR 1.21.71PR 4.30.10  
       
Datum 24-11-2005      
Categorie  Pup.A/B 29 dln. 100 m. 300 m.   
14e Sybille Mulder 14.71PR 40.59PR   
       
Categorie  Heren Jun.B. 8 dln. 100 m.  3000 m.  
8e Lieuwe Mulder 41.51  4.31.07  
       
Datum 27-11-2005      
Categorie Heren A/B 8 dln. 100 m. 100 m. 300 m. 300 m. 
3e Alex Kuiper 13.16 13.14 30.65PR 30.67 
5e Olaf Divendal 12.91 13.04 34.46 33.09 
8e Martijn Goedhart 14.56 14.49 33.16 33.40 
 
 
JEUGDSCHAATSEN 
 
Op zaterdag 26 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 de hoofdpiet. Zijn paard houdt niet van het 
gladde ijs, dus die bleef op rust in de warme stal.De hulppieten moesten nu het “werk” opknappen en 
de Sint over de baan begeleiden. Natuurlijk werden er weer diverse liedjes spontaan en op verzoek 
van de Sint gezongen. Voor ieder kind was er een echte puntzak met pepernoten en aanverwante 
snoep- artikelen. Voor de leid(st)ers overheerlijke chocolade letter. 
Sint en (HGI) Pieten bedankt. 
 
Belangrijke data: 

 Zaterdag 24 december 2005 en op zaterdag 31 december 2005 is er voor de HGI-ers 
gewoon jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan! 

 Zaterdag 14 januari 2006 is de "Jeugd elfstedentocht met alle kinderen en begeleiders verkleed 
(Carnaval-viering); 

 Zaterdag 4 februari 2006 is het diploma-schaatsen op de buitenbaan. Hiertoe wordt een 
“echte” jury ingezet en dan worden zowel van de start&rem- en slalom- proef de gereden tijden 
opgenomen die dan ook aangeven welk diploma je hebt verdiend. Hierna kan nog eenmaal, op 
zaterdag 11 februari, worden getracht,om een net niet behaalde tijd te behalen, vereist voor een 
(hoger) diploma! Dit gaat in overleg met de leiding. Hierover wordt dan nog door de leid(st)er 
informatie gegeven. De reeds behaalde tijden gelden ook al mee voor het diploma. 

 
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 
 

 Zaterdag 4 maart 2006 is de laatste les, met zijn allen de langebaanproef, de vereiste 
rondjes achter de jagermeesters. 
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Eerst de kinderen voor de Schaatsproef en diploma A gaan. Zij rijden 4 rondjes voor de 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 t/m. F. 
 
 
INDELING SCHAATSTRAININGEN HGI 2005 / 2006 
 
DINSDAG van 17.00- 18.00 uur o.l.v. Gerrit Passenier,STG Zaanstreek: 
Alex Kuiper; 
Carlo Kuiper; 
DINSDAG van 18.15- 19.20 uur o.l.v. Henk Veen, tel. 06-53695985: 
Mandy Blokzijl 
Milou de Bueger;   
Jan Paul Drost; 
Klaas Jan Elzinga; 
Tjerk van der Horst 

Harm Kuiper; 
Lisanne Luiten; 
Rinus Overheul; 
Bas Schreuder; 
Marco Schreuder; 

 
DINSDAG van 18.15- 19.20 uur o.l.v. Ans Gerritsen, tel. 06-44558349: 
Jelle Attema; 
Frans Nico van den Bout; 
Bart Goede 
Peter Luiten; 
Jeffry Pommerel 
Marja Roos; 

Ad Schuffelen; 
Rene Segers; 
Ruud Steinvoorte; 
Frank Peter Wals; 
Andries de Weerd. 

 
VRIJDAG van 19.35- 20.40 uur o.l.v. Corinne Jong, tel. 06-29521241: 
Marleen van Dusseldorp; 
Kees Heijermans; 
Swen Faber; 
Rens Goede; 
Daan Kea; 
Sybille Mulder; 
Gijs Roos; 

Lisa Roos; 
Tim Roos; 
Matz Schutz; 
Nicole Smedeman ; 
Lis van der Wal; 
Tim Wals; 
Martijn op de Weegh; 

 
VRIJDAG van 19.35- 20.40 uur o.l.v. Dries Bakker, tel.020-6471703: 
Milou de Bueger; 
Esther Bekebrede; 
Onne Broekzitter; 
Liesberth Hekman; 
Ivo Hilderink; 
Amy Jonk; 
Imme Kampen; 
Ivo Ruyter; 

Lisette Segers; 
Yvonne Segers; 
Jeroen Steinvoorte; 
Ants Tilma; 
Katinka Trompen; 
Hayo van der Werf; 
Saskia Wolzak 

 
VRIJDAG van 19.35- 20.40 uur o.l.v. Ans Gerritsen, tel. 06-44558349: 
Tom Brons; 
Olaf Divendal; 
Bart Goede; 
Martijn Goedhart; 
Jos Goedhart; 
Luuk Haring; 

Marco Roos; 
Anouk Steinvoorte; 
Ruud Steinvoorte; 
Johan Trompen; 
Alexandra Trompen; 
Susanne Wolzak; 

 
Dinsdag/woensdag/vrijdag ijsfaciliteiten trainingen o.l.v Cor Zwaal:  
Mandy Blokzijl; 
     
Dinsdag/woensdag/vrijdag baanselectie trainingen Jun.A/B, o.l.v Jeroen van der Lee: 
Lieuwe Mulder; 
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Vrijdag marathon baantraining o.l.v Cees Lissenberg: 
John van Dijk (Landelijk B-rijder,nr. B24) Maakt samen met Bram Biesterveld; Bart van Bunningen en 
Anthonie Luijendijk, deel uit van de ploeg “Biesterveld Diamantairs”; 
Martin de Vries (Baan marathon B/C rijder);  
 
Trainingen op diverse banen o.l.v ploegleider Piet Vervoort: 
Fabian van Altena (Landelijk A-rijder, nr. A12), maakt samen met Daan Kegel; Jelmer Beulenkamp en 
Peter van Niekerk deel uit van de ploeg “MM Guide”. 
 
 
CONTRIBUTIE HGI-LEDEN 
 
Binnenkort komt de contributie-loper voor het seizoen 2005/2006 bij u aan de deur, voor het innen van de 
contributie, voor de (gezins)leden, waarbij eventueel inbegrepen de kinderen t/m 15 jaar. Deze is 
inmiddels gesteld op een tientje, dwz €.10.=, 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 en moet €. 1.25 aan de KNSB en €. 0.25 aan het Gewest 
(contributie) en €. 0.45 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. 
 
 
RESTANTEN SCHAATSRUILBEURS 1 OKTOBER 2005) 
 
Nog te koop zijn o.a.: 
Nr. 1)Nijdam,  hoge noren,     maat 42   € 15.= 
Nr. 3)Viking,  lage noren,     maat 38   € 40.= 
Nr. 6)Viking,  hoge noren,     maat 41   € 35.=  
Nr. 7)Viking Junior,lage noren,    maat 39   € 30.= 
Nr. 8)Viking Mid,noren,      maat 41   € 90.= 
Nr.12)Zandstra, Easy Gliders,    maat L   € 20.=  
Nr.15)Zandstra, hoge noren,     maat 42  € 30.= 
Nr.20)Houten schaatsen (doorlopers)  maat   €. 5.= 
Nr.21)Houten kinderschaatsen,     maat 20  € 2.50 
Nr.23)Viking Junior,lage noren,    maat 42   € 40.= 
Nr.24)Zandstra, kunstrijders,      maat 34   € 35.= 
Nr.25)CCM, kunstrijders,     maat 40   € 20.=  
Nr.26)Kunstrijders, wit,      maat 35   € 15.= 
Nr.27)Lage noren,     maat 38/39  € 15.= 
Nr.28)Zandstra, Easy Gliders,    maat XL  € 20.=  
Nr.31)Hoge noren,     maat 30   €  5.= 
Nr.33)Trainingsbroek,(Salopet)     maat S/M  € 20.= 
Nr.35)Trainingsbroek, blauw    maat S/M  € 15.= 
Nr.36)Wedstrijdpak (HGI),     maat S/M  € 20.= 
Nr.38)Hoge noren,      maat 41   € 15.= 
Nr.40)Viking I, hoge noren,    maat 42   € 50.= 
Nr.41)Hoge noren,      maat 33   € 10.= 
Nr.42)Lage noren,      maat 39   € 45.= 
Nr.43)Hoge noren,      maat 42   € 40.= 
Nr.44)Viking, hoge noren,    maat 42   € 20.= 
Nr.45)Zandstra, Easy Gliders,    maat L   € 20.= 
Nr.47)Viking Kangoroe, hoge noren,   maat 34/35  € 50.= 
Nr.51)Viking, hoge noren,    maat 38   € 40.= 
Nr.55)Viking, lage noren,     maat 40   € 30.= 
Nr.56)Viking, hoge noren,    maat 40   € 40.= 
Nr.57)Wedstrijdpak (HGI)    maat M   € 30.= 
Nr.57)Trainingsbroek (Salopet)    maat M   € 20.= 
Nr.58)Free Time, hoge noren,    maat 37   € 20.= 
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Nr.62)Wedstrijdpak(zwart)merkHunter   maat M   € 40.= 
Nr.63)Thermo-rits overbroek(blauw),    maat S   € 40.= 
Nr.64)Viking, lage noren,     maat 31   € 40.= 
Nr.65)Viking, lage noren,     maat 36   € 45.= 
Nr.66)Skeelers (4 wieltjes)”Bauer”   maat 32/33  € 50.= 
 
Voor informatie bellen: Jelle Attema 4824187 
 
 
MARATHONUITSLAGEN 
 
Naam: John van Dijk (B/C1) 
Datum:   uitslag  Punten   Klassement (punten): 
19 oktober  7e  14   
2 november  14e  2   
23 november  1e  15,1   
30 november  1e  15,1  3e (46,2) 
 
Naam: Haijo van der Werf (V1) 
Datum:   uitslag  Punten   Klassement (punten): 
19 oktober  7e  9   
2 november  15e  1   
23 november  17e  -   
30 november  6e  10  13e (18) 
Vijfbanentoernooi 
30 oktober  20e  - 
2 december  28e  - 
 
Naam: Marja Roos (D3) 
Datum:   uitslag  Punten   Klassement (punten): 
12 oktober  5e  11   
26 oktober  2e  14   
16 november  3e  13  2e (40) 
 
Naam: Esther Tindal (D2) 
Datum:   uitslag  Punten   Klassement (punten): 
12 oktober  12e  4   
26 oktober  8e  8   
16 november  7e  9  7e (21) 
 
Naam: Imme Kampen (D2) 
Datum:   uitslag  Punten   Klassement (punten): 
26 oktober  4e  12  16e (12) 
 
Naam: Lisanne Luiten (D2) 
Datum:   uitslag  Punten   Klassement (punten): 
26 oktober  11e  5  22e (5) 
 
Naam: Martin de Vries (C2) 
Datum:   uitslag  Punten   Klassement (punten): 
12 oktober  5e  14   
26 oktober  2e  14   
16 november  3e  13   
30 november  3e  13  2e (51) 
 
Naam: Jan Paul Drost (C2) 
Datum:   uitslag  Punten   Klassement (punten): 
12 oktober  6e  10   
30 november  8e  8  10e (18) 
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WIST U DAT...... 
 

 Mandy Blokzijl is genomineerd als Landsmeers (schaats)-“Talent van het jaar” voor de 
“Gouden Lolly” prijs, en er elke week een keer op haar, via internet op haar kan worden 
gestemd (tot 1 jan), op de website van de LOL….en wij haar veel succes wensen; 

 Gijs Roos, tijdens de Pupillen wedstrijd (Pupil-C)op december j.l. als 2e eindigde in het 
Pupillenklassement (Pup A/B/C/D, met prima tijden nl. 12.50 (100m een pers.record) en 
34.41(300m) een “lolly” voor de toekomst; 

 Er nog een Toerschaats-abonnement te koop is tegen gereduceerde prijs (plm. € 55.=) op het 
maandaguur van 18.20-19.20, info bij Jelle 020-4824187; 

 De HGI- Clubkampioenschappen langebaan op de Jaap Edenbaan, met de ASV Almere), zullen 
worden gehouden op zaterdagmorgen 11 maart 2006 van 07.15 uur tot 10.30 uur, dus 
reserveren 

 Op woensdag 15 maart 2006 van 08.30 tot 10.30 uur, de trainingsleden / licentiehouders 
van HGI kansen hebben om hun records te verbeteren op de Thialf 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); 

 Er nog schitterende HGI- 100jaar Jubileum boeken te koop zijn voor €. 10.= pst. bij Jelle Attema 
(4824187); 

 Het clubhuis (aan het Zuideinde) telefonisch bereikbaar is tel: 020- 4821834 is; 
 Dankzij de opbrengst van de DEEN-sponseraktie, de Jeugdschaats kinderen onder 

begeleiding naar Thialf Heerenveen kunnen gaan en het vervoer met 2 bussen is, gepland op: 
 zaterdag 18 maart 2006, van 11.00 tot 18.00 uur. hierover nog nader wordt bericht; 
 Het HGI jeugdweekend voor kinderen van 10 t/m 15 jaar is gepland op 16; 17 en 18 juni en adere 

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; 

 Maar ook HGI een prachtige website heeft geopend, (beheerder Kees Hartman) en te vinden op: 
w.w.w.Hard Gaat Ie.nl; 

 De redactie een nieuw e-mailadres heeft namelijk f2hi.hilderink@hetnet.nl. Het oude is nog wel in 
gebruik maar wordt minder frequent gelezen. Gelieve dan ook uw digitale post naar het nieuwe 
mailadres te zenden; 

 De redactie nog steeds op zoek is naar aanvulling / vervanging van het huidige takenpakket. 
Geïnteresseerden zich kunnen melden bij ivo Hilderink (06-46063940 of f2hi.hilderink@hetnet.nl); 

 
 
Het bestuur een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar toewenst 


