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VAN DE REDACTIE 
 
Ja, ja heeft u ook zo genoten van de 
schaatswedstrijden op tv???? Ik in ieder geval, 
als club mogen we trots zijn op Annette 
Gerritsen. Weliswaar is ze geen echt lid van 
onze club, maar we adopteren haar graag. Ans 
geeft immers al jaren training en daarom 
scharen we haar tot onze vereniging. Ze 
presteerde echt super!!!! 
 
Tevens is koning vorst een paar maal op 
bezoek geweest de afgelopen weken, maar 
helaas heeft zij niet doorgezet. Telkens als er 
een laagje ijs ontstond op de sloten, steeg of 
de temperatuur of kwam een ander winters 
kenmerk om de hoe zetten: de sneeuw. De 
mooie sneeuwdeken en het ijs geven toch wel 
echt een winters gevoel. Rond de Kerstdagen 
en met Oud en Nieuw hebben enkele leden 
van onze vereniging niet stilgezeten. Er werd 
driftig doorgetraind en een enkeling reed zelfs 
een wedstrijd. De uitslagen mogen er zijn en ik 
ben benieuwd wat er op de 
clubkampioenschappen gaat gebeuren, noteer: 
zaterdag 12 maart 07:30 in uw agenda! Verder 
vindt u veel wedstrijduitslagen, een verhaal 
van Bob Hogerop en verschillende 
mededelingen van het bestuur. 
 
Hierbij nogmaals het gewijzigde e-mailadres 
van de redactie en dus ook de 
ledenadministratie:  
i.hilderink@freeler.nl 
 
 
De redactie 
 
 
COLOFON 
 
Ledenadministratie: 
I. Hilderink 
* Oostzanerdijk 5 
1035 RA Amsterdam  ( 06 – 46063940 

 
Coördinatie clubblad / lay – out: 
Ivo Hilderink 
* Oostzanerdijk 5 
1035 RA Amsterdam  ( 06 - 46063940 
i.hilderink@freeler.nl 
 
Oplage 1080 stuks 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad  
B. De Vries ( 020 – 6314123 

 
 
 

 
Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter: 
H. van der Werf 
Nathan F Israëlweg 4 
Hayo.vanderwerf@wartsila.com 
1035 SC Amsterdam (Kadoelen) 
( 020 – 4924990 ( 06 - 53657410 
 
Secretaris: 
E.F. Mager 
* Blauwe ring 8 
1566 MT Assendelft ( 075 – 6707723 
 
Penningmeester: 
F.N. vd Bout 
* Zonnehof 3 
1121 BB Landsmeer ( 020 – 4821867 
Rek nr: Rabobank 33.44.10.010 

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

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

 
Ereleden: Dick Moes 
  Geert Houwer 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Ik hoop dat iedereen de feestdagen zonder problemen is door gekomen en wens alle leden en 
sympathisanten van IJsclub Hard–gaat-ie een fantastisch 2005. 
Het weer zit niet mee, er is wel wat vorst  geweest, maar dat mocht geen naam hebben. 
 
 
DE BAAN 
 
Er is onderling contact geweest of de baan al dan niet volgezet zou moeten worden. Onze ijsmeester 
Bob heeft zo zijn eigen theorie. Die houdt in dat we zo lang mogelijk moeten wachten zodat het gras 
geen gelegenheid krijgt in het water naar de oppervlakte te groeien. 
Tot nu toe heeft Bob altijd gelijk gekregen, hij wacht net zolang tot er een stabiele vorstperiode in de 
lucht zit, maar het effect is wel dat bij het eerste en beste nachtvorstje er verschillende (bestuurs)leden 
zenuwachtig worden. Vandaar dat de baan op 28 december, zonder veel vooruitzicht op vorst, onder 
gezet is. Tevens had dit het doel te zien hoe de baan/dijk zich zou houden. Met andere woorden: blijft 
het water op voldoende peil staan. Het antwoord luidt Ja! De baan ligt er fantastisch bij. Ik wil dan ook 
een ieder die zich ingezet heeft om de baan zo te krijgen van harte bedanken. 
 
Natuurlijk is het door de lidmaatschapsgelden mogelijk geweest veel werk aan de baan te laten doen, 
en een permanent onderhoud door groot materieel uit te laten voeren. Om u een idee te geven: de 
baan is 60 bij 400 meter en heeft een dijklengte van ruim 920 meter. Dat maai je niet even met een 
eenvoudig maaimachientje. Overigens gebeurd het sloten, dwz de sloten rondom de baan 
schoonhouden, wel met de hand. 
 
 
JUBILEA 
 
De ijsclub van Middelie bestaat dit jaar 125 jaar, daarom gaan onze felicitaties naar hen uit. 
Op één van mijn bezoekjes aan het mooiste stukje van Nederland, en dat is volgens mij niet de 
Weerribben maar Gaasterland, zag ik dat de ijsclub van Balk óók 125 jaar bestaat. Hoe lang bestaat 
eigenlijk onze eigen ijsclub? We hebben nog niet zo lang geleden ons 100-jarig jubileum gevierd. Als 
ik ons jubileumboek er op na sla vind ik volgende: “op donderdag 29 november 1899 des avonds ten 7 
½ ure vergaderde bij den heer C. Govers de IJsclub “Hart Gaat Ie” enz………terwijl de secretaris 
wordt verzocht de notulen der vorige vergadering voor te lezen, en het eerste jaarverslag hieraan 
voldaan zijnde, worden deze goed gekeurd” enz . Aldus een artikel in de Nieuwe Purmerender 
Courant van die tijd. 
 
Hieruit mag geconcludeerd worden dat onze club opgericht is in 1898, zodat op 29 nov 1899 het 
eerste jaarverslag voorgelezen kon worden. 
Hieruit blijkt dat afgelopen november 2004 Hard-gaat-ie 106 jaar bestond. En dat we eind 2008 ons 
110-jarig jubileum hebben. Misschien wel een feestje waard!  
 
 
LIDMAATSCHAP 
 
Er bestaat wat onduidelijkheid over het lidmaatschap. Voor 10 euro per jaar is het hele gezin lid, 
echter vanaf 16 jaar moet elk actief lid een eigen lidmaatschap hebben. Tevens kunt u uitsluitend bij 
de ledenadministratie (zie colofon) schriftelijk opzeggen en dat moet u doen vóór 1 mei van het 
nieuwe seizoen. 
 
 
VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 
 
De LOL had een verkiezing van de politicus, de vereniging en de vrijwilliger van het jaar 
uitgeschreven. Onze IJsclub eindigde op de 6de plaats, maar …………….……..….. Jelle Attema werd 
dé vrijwilliger van Landsmeer 2004. Dat wisten wij al lang maar dit is absoluut een erkenning die op 
zijn plaats is. Jelle…………………..… van harte. 
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THIALF 
 
Dankzij de sponsoring van Hegron Cosmetics kunnen alle kinderen van de zaterdagmorgen training 
gratis met een bus op 19 maart een dagje naar de overdekte schaatstempel Thialf in Heerenveen. Het 
betreft hier ca. 110 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Er zal voldoende begeleiding meegaan. 
Nadere details volgen nog maar u kunt nu al 19 maart in uw agenda noteren. 
 
ATB - WEEKEND 
 
Voor diegene die niet kunnen wachten op het HGI-trainingsweekend in september, kan ik laten weten 
dat Jan Korf een dergelijk weekend organiseert op 11 en 12 juni in Limburg. Voor meer info kunt u 
bellen met Jan Korf, telefoon: 06 48348305 
 
EK - SCHAATSEN 
 
Het was weer eens leuk om naar een kampioenschap te kijken. Een genot om de nieuwe garde te 
zien komen aanstormen en ongelooflijk hoe die Peter Mueller zo snel de Noorse schaatsers in de top 
weet te krijgen. Overigens werd er in een krantenartikel over diezelfde Noren geschreven dat in het 
dorp waar zij vandaan komen ¼ deel van de bevolking lid is van de ijsclub. In Landsmeer is 1/3 deel 
van de bevolking lid van Hard-gaat-ie. Ik weet zeker dat wij behalve John van Dijk, Arjan Schreuder, 
Marjan Mager, Fabian van Altena en Annette Gerritsen nog veel meer toppers gehad zouden hebben 
als het bij ons net zo vaak zou vriezen als in het Noorse plaatsje Hol! 
 
HENK VAN DONK 
 
Helaas heeft ons het bericht bereikt dat Henk van Donk is overleden. 
Henk is jarenlang bij de ijsclub betrokken geweest en was zeker 10 jaar voorzitter en vice-voorzitter. 
Henk was voor mijn tijd bij HGI, maar ik zie hem staan op de foto in het clubgebouw. De foto is 
genomen van Henk, Piet van der Meer en Klaas Hijlkema die met zijn drieën voor een heistelling 
staan. Het moet zeker 25 jaar geleden zijn. De heistelling is daar voor het nieuwe clubgebouw waar 
Henk zich letterlijk en figuurlijk erg voor heeft ingezet. (zie ook ons jubileumboek blz. 55 en 63). Het 
bestuur wenst de familie van Henk veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 
ELFSTEDENTOCHT 
 
Op zaterdag 15 januari hebben de jeugdleden een Elfstedentocht op de kunstijsbaan van Amsterdam 
gereden. Voor die gelegenheid was er een speciaal parcours uitgezet met 11 stempelposten die elk 
één der beroemde elf steden van Friesland voorstelden. Normaal wordt de jeugd in de leeftijd van 6 
tm 12 jaar door vrijwilligers op de zaterdagmorgen onderwezen in de fantastische schaatssport. Voor 
deze speciale gelegenheid hadden de kinderen zich verkleed. Ook de begeleiders hadden hun best 
gedaan om in originele kledij op de schaats te verschijnen. Tijdens de tocht moesten de kinderen elf 
stempels verzamelen. Indien deze taak volbracht was en de deelnemers Leeuwarden binnen de 
tijdslimiet bereikt hadden, kregen ze een heus Elfstedenkruisje. Langs de baan stond een vakkundige 
jury die de mooiste/ origineelste deelnemers geselecteerd hebben. De uitslag van deze beoordeling 
zal bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking van de diploma’s die later dit jaar plaats zal vinden in 
het clubgebouw aan het Zuideinde van Landsmeer.  
 
De kinderen hebben het uitermate naar hun zin gehad en konden laten zien dat ze dit seizoen al heel 
wat geleerd hadden. Ze vertelden mij dat ze het zo leuk vonden om vrij te schaatsen en nu al heel erg 
uitkijken naar de 19de maart. Op die dag zullen ze namelijk, gesponsord door Hegron, per bus naar de 
overdekte ijstempel in Heerenveen gaan en hun baantjes kunnen trekken op het wonderijs van Thialf. 
De ijshal waar hun clublid Annette Gerritsen, 3de van het NK sprint, wellicht binnenkort in diverse 
wedstrijden met de wereldtop zal duelleren. 
Tijdens de elfstedentocht zijn er foto’s gemaakt, deze kunt u bekijken op de site van de ijsclub, 
www.hardgaatie.nl met de link naar www.ceeshartman.nl/hgi/ 
 
Amsterdam 20 januari 2005 
Haijo van der Werf 
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Cora M.J. van Senten
Sylvia M. Rutten

Praktijk voor Fysiotherapie Loevestein
Ga voor een ‘Thialf’ behandeling naar:

Opgenomen in het kwaliteitsregister van het
Genootschap voor Fysiotherapie

Aanmelden voor behandeling:
tel: 482 57 58 Loevestein 1
e-mail: loevestein@fysionet.nl Landsmeer

mailto:e-mail:loevestein@fysionet.nl
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JEUGDSCHAATSEN 
 
Het diplomaschaatsen voor de slalom en start&rem proef is op zaterdag 5 februari 2005. Daarna is er 
nog een zaterdag gelegenheid om de net niet gehaalde tijden aan te scherpen om het beoogde diploma 
te kunnen halen. Zaterdag 5 maart 2005 is de laatste zaterdag met het rondjes rijden achter de 
jagermeesters. Dan natuurlijk zaterdag 19 maart als afsluiting, om met de bus(sen) naar Heerenveen, 
alvast die datum reserveren! Nadere informatie hierover wordt nog verstrekt. 
 
 
FIETSEN en SCHAATSEN 
 
Fietsen en schaatsen , de van oudsher beproefde methode om het hele jaar door in conditie te 
blijven! Oproep aan alle leden om dit fietsseizoen twee keer in de week met de div. ploegen van Hard 
Gaat Ie  mee te trainen. Om het voor iedereen aantrekkelijk te maken  is het dit jaar de bedoeling dat 
wij 3 ploegen vormen: 
− Ploeg A verzameld voor het pand van Hegron in de van Beekstraat; zij rijden over het algemeen 

tussen 32 en 36 km/p.u. gemiddeld. 
− Ploeg B verzameld voor de sigarenboer hoek Dorpsstraat/Raadhuisstraat; zij rijden tussen 30 en 

35 km./p.u. gemiddeld. 
− Ploeg C verzameld ook op de hoek Dorpsstraat/Raadhuisstraat; zij rijden waarschijnlijk tussen 25 

en 30 km./p.u. gemiddeld. 
 
Er is nu dus voor ”elck wat wils” .Nadat de div. ploegen zich op weg naar Purmerend definitief 
gevormd hebben, houden de leden elkaar in de gaten en wordt er indien nodig op elkaar gewacht 
zodat we per ploeg gezamenlijk thuiskomen. Bij westelijke winden rijden we meestal via Purmerend  
langs het Noord-Hollands kanaal richting Spijkerboor,Alkmaarder meer,De Rijp, Midden-Beemster, 
Zuid-Oost Beemster, Purmerend, Landmeer deze route is 50 km. En als we over Driehuis, De Rijp 
gaan is het 55 km. 
 
Bij oostelijke  winden rijden we na Purmerend via de dijk naar Oosthuizen, of rechtstreeks naar Edam 
maar meestal langs de IJselmeerdijk naar Edam, Monnickendam, Broek in Waterland, Amsterdam-
noord, Landsmeer. Dit is ook ongeveer 50/55 km. Het dragen van een valhelm is verplicht! Wij 
starten vanaf 14 maart elke maandag en donderdag om 18.30 uur , vanaf 1 mei om 19.00 uur en 
vanaf 1 sept. weer om 18.30, dit om te zorgen dat we weer voor donker thuis zijn. Ik hoop van harte 
dat er zich dit jaar vele jonge en oude M/V leden zullen melden! En de training is gratis! 
 
Ed van Bergen 
 
P.S. Traditiegetrouw rijdt Hard Gaat Ie gezamenlijk [dus alle rangen en standen,jong en oud] op 2e 
Paasdag 28 maart 2005 het rondje IJselmeer 140 km. start om 8.00 uur Hegron van Beekstraat. 
 
 
WEDSTRIJDSCHAATSEN THIALF - BOKAAL 
 
Op uitnodiging van de "HardrijdersClub Heerenveen", hebben op maandag 27 december 2004, vier 
Junioren C en B van Hard Gaat Ie, meegedaan aan de “Koninklijke Thialf Jeugd Wedstrijd 
(Thialfbokaal) te Heerenveen. Totaal waren er 40 verenigingen uitgenodigd, dus ook 40 deelnemers 
per categorie meisjes C en B en jongens C en B. Er waren bekers (als prijzen) voor de 6 besten per 
categorie. Onze deelnemers hebben heel goed gereden, Milou en Alex met 2 PR’s. Jammer dat 
Lieuwe Mulder op de 500m viel, maar wel een PR op de 1000m. 
 
Resultaten    500m   1000m   klassement 
Milou de Bueger (DC)  48.28(PR)  1.40.30(PR)  23e 

Lieuwe Mulder (HC)  val   1.25.31(PR)  37e 
Kimberley Tabak (DB)  51.35   1.50.01   38e 
Alex Kuiper (HB)  48.25(PR)  1.35.42(PR)  36e 
 
Bestuur van HGI bedankt jullie voor de deelname en inzet en trainster Ans Gerritsen voor de begeleiding. 
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BOB HOGEROP 
 
Tijdens het schrijven van dit stukje, is het 10 
januari en buiten lijkt het wel voorjaar! Niet 
bepaald dat type weer waar een 
schaatsliefhebber van in vervoering raakt. 
Trouwens, de afgelopen decembermaand was het 
qua winter ook al niet veel soeps. We vestigen de 
hoop maar op februari. Een februari á la 1956 
lijkt me wel wat, maar aan dagdromen hebben we 
niets, dus wachten we maar gelaten af of er nog 
iets in het vat zit. Of het warme weer iets met 
het broeikaseffect te maken heeft, durf ik niet 
te beweren, wel ben ik ervan overtuigd dat er 
heus wel een koude winter in de toekomst zal 
komen, die winter met een vette hoofdletter 
komt elk jaar een stuk dichterbij! 
Wat niets met het broeikaseffect te maken 
heeft, is de enorme vloedgolf, die de 
kustgebieden van zuidoost Azië verwoest heeft. 
Een ramp van een omvang die een mens nauwelijks 
kan bevatten! Terwijl BobHogerop met Nel, Door 
en Wout op een prachtige tweede kerstdag in de 
Kennemerduinen aan het wandelen waren, voltrok 
zich een aardbeving op de bodem van de Indische 
oceaan, vlak voor de kust van Sumatra. Een schok 
van 9! op de schaal van Richter. Zou men zich 
boven de plaats van de beving heeft bevonden, 
dan was men maar 40 cm omhoog te zijn gekomen, 
dat is alles!  
Maar de golf, die de beving veroorzaakt heeft 
wordt steeds groter, naarmate deze de kust 
bereikt en door de plotseling ondiep wordende 
zeebodem tilt de golf zichzelf op en kan dan 
gemakkelijk een hoogte van zo’n 12 meter 
bereiken. De gevolgen zijn middels de vele privé 
video opnamen genoegzaam bekend. 
Wat niet in beeld kwam, maar minstens zo erg, 
was de zuiging die aan de vloedgolf vooraf ging. 
Een heel sterke eb trok alles wat zich in en aan 
zee bevond, de oceaan in en het schijnt dat deze 
beweging van de zee de eerste slachtoffers 
veroorzaakte. Langzaam komen de beelden tot 
ons en aan het einde van de week blijkt dat meer 
dan honderdduizend mensen het leven hebben 
verloren. Er is een betere manier om het nieuwe 
jaar te begroeten. 
Hulpacties komen op gang en de Nederlander 
blijkt een gulle gever. Voorlopig hebben we met 
elkaar 110 miljoen Euro bij elkaar gesprokkeld en 
zal er nog wel meer aan toegevoegd worden. 
En nu maar hopen dat al dat geld bij de juiste 
mensen terecht komt, zeggen de sceptici, waar ik 
mijzelf ook toereken. Als men een land neemt als 

Indonesië, waar het uiterst zwaar getroffen 
Atjeh ligt, dan kun je je twijfels hebben als je 
ziet hoe een groep van Indonesische soldaten het 
belangrijker vindt om de resten van een 
helikopter te bergen dan het opruimen van de 
lijken die overal verspreid liggen. De provincie 
Atjeh is een oorlogsgebied en de regering in 
Djakarta is niet op pottenkijkers gesteld. Voeg 
daar nog bij dat qua corruptie de voormalige 
Nederlandse kolonie op een bedenkelijke plaats 
staat op de ranglijst van meest corrupte landen in 
de wereld. Maar we gaan ervan uit dat het geld 
goed terecht komt en dat de landen als b.v  
Soedan en/of Congo, waar het ook niet koek en ei 
is, niet vergeten worden. 
We dwalen wel af, voor je het weet zit ik midden 
in de wereldpolitiek, ik lijk Hilterman wel! 
O.k we gaan het over het Ard en Keessie hebben. 
Begin januari is er door de NOS een special 
uitgezonden, opgenomen vanuit het restaurant, 
“De Skeve Skaes” op de Edenbaan. Dit 
schaatsduo heeft eind zestiger en begin 
zeventiger jaren voor een populariteit gezorgd, 
die voor die tijd ongekend was. Door de komst 
van de kunstijsbanen kon Nederland op 
schaatsgebied eindelijk zijn mannetje staan. De 
perfectionering van de sportuitzendingen zorgde 
ervoor dat op zaterdag- en zondagmiddag 
iedereen aan de buis was gekluisterd tijdens een 
EK of WK. Het waren Ard Schenk en Kees 
Verkerk die vanwege hun prestaties ongekende 
populariteit genoten. Het was eigenlijk het 
ontstaan van het z g          “ Oranjelegioen.” Was 
het in het begin de kleine, zeer goed gebekte 
Kees Verkerk die met de meeste titels aan de 
haal ging, de grote en nuchtere Ard Schenk ging 
begin zeventiger jaren triomfen oogsten. Met als 
hoogtepunt drie Olympische medailles in het 
Japanse Saporro. Het damesschaatsen deed 
indertijd beslist niet onder voor de heren getuige 
de prestaties van Stien Kaiser, Ans Schut, Atje 
Keulen Deelstra en Carry Gijssen.  
Ondanks die prestaties en populariteit werden de 
schaatsers er financieel niet veel wijzer van. 
Volgens Ard konden zij van de 
onkostenvergoeding amper een biertje of een 
ansichtkaart kopen. 
Omdat Ard en Kees zo’n beetje alles pakten wat 
er op schaatsgebied te halen viel (ze waren de 
eerste rijders die de 1500m binnen de 2 minuten 
aflegden en Ard was de eerste die de tien 
kilometer binnen het kwartier voltooide!) 
besloten de twee met nog een aantal Nederlandse 
toppers, een stuk of wat Noren, Zweden en 
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- Jalmar de Jong tel: 06 � 46121611
- Niels Eering tel: 06 � 46121212
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Finnen om een professioneel avontuur te 
beginnen. 
Door de geringe belangstelling was dit avontuur 
gedoemd te mislukken De ISU en het IOC 
moesten helemaal niets hebben van die door een 
Amerikaanse zakenman opgerichte profliga. 
De schaatswereld was er duidelijk nog niet aan 
toe, aan het betaalde en dus met reclame 
toegevoegde langebaanschaatsen. Het 
schaatscentrum de Uithof in Den Haag heeft het 
geweten dat zij als enige Nederlandse 
Kunstijsbaan de profwedstrijden durfden te 
organiseren, De baan is jarenlang door de ISU 
“besmet” verklaard! 
Tijdens die bewuste tv uitzending in de “Skeve 
Skaes”, kwam ook het beruchte “wissel incident” 
in Heerenveen ter sprake. Jan Bols, een goede 
stayer uit het Drentse Hoogeveen, reed tijdens 
het door regen en wind geteisterde EK 1971 in 
Heerenveen een uitstekende 5000 m. met als 
resultaat een eerste plaats in het klassement na 
de eerste dag. Ware het niet dat Jan tijdens die 
5000 meter vergat te wisselen en twee maal een 
buitenbaan reed. Geen nood, dacht iedereen, hij 
heeft geen meter gestolen, maar zichzelf juist 
benadeeld door meer dan 5000 meter te rijden. 
De Noorse ploeg diende echter een protest in en 
Jan Bols werd gediskwalificeerd. Weg Europese 
titel. 
Het Oranjelegioen des duivels, en de Noor Dag 
Fornaess , op dat moment de kanshebber, heeft 
het geweten. De volgende dag, tijdens de 1500 m. 
toen Fornaess aan de start verscheen, werd hij 
langdurig uitgefloten en volgens de Noren werden 
er allerlei voorwerpen op het ijs gegooid en werd 
hij zelfs bedreigd! 
Dag Fornaess had uiteraard geen schuld aan het 
tumult, het was per slot van rekening Jan Bols die 
een fout had gemaakt, niet meer en minder! Zo 
zie je maar, er is niets nieuws onder de zon. En 
dat nu juist dit gebeurde tijdens een 

schaatskampioenschap en niet b.v in een 
voetbalstadion. De voetbalsupporters waren 
destijds nog redelijk braaf! 
Toch valt het wel mee, met nare incidenten 
tijdens de schaatswedstrijden, of je zou het 
voorval met Hans van Helden kunnen noemen die 
met zijn schaats een trappende beweging maakte 
naar een doorvragende journalist. En zonet zijn 
er twee A marathonrijders voor één wedstrijd 
geschorst omdat ze naar elkaar trapten, met de 
schaatsen. Er was irritatie ontstaan omdat de 
koploper van de competitie hinderlijk op de hielen 
zou zijn gereden. Een gevaarlijke reactie die 
vanzelfsprekend werd bestraft. 
Al met al beoefenen we een sport, die letterlijk 
op het scherpst van de snede wordt uitgevochten, 
maar verder blijft het Oranjelegioen een nette 
massa, dat tot op heden nog niet betrapt is tot 
het roepen van beledigende spreekkoren. De NOS 
mag het schaatsen blijven uitzenden en het 
wielrennen blijft ook onder de hoede van deze 
omroep. 
Het voetbal gaat het volgende seizoen naar de, 
ja, naar wie eigenlijk? RTL of SBS? Ik moet 
eerlijk bekennen dat ik het niet weet, alleen dat 
de heer John de Mol de voetbalrechten (het 
woord alleen al) gekocht heeft. Er ontstaat als ik 
het goed heb een nieuwe omroep, met als 
hoofdmoot de voetbalsport. Het maakt niet 
zoveel uit wie de voetballerij in beeld brengt, de 
kans is wel aanwezig dat er een overdaad aan 
voetbal ontstaat, dat het de keel uit gaat hangen. 
Maar ja, laat ik heel eerlijk zijn, al die wereldcup 
schaatswedstrijden worden mij ook al een beetje 
te veel van het goede. Gelukkig zit er een knop op 
het toestel en is er altijd een mogelijkheid om 
zelf iets aan sportieve activiteiten te 
ondernemen. 
 
Bob Hogerop 
 

 
Anette Gerittsen 
 
Annette Gerritsen debuteerde op volwassen wijze op de wereldtitelstrijd sprint, het afgelopen 
weekeinde in Salt Lake City. De schaatser uit Jong Oranje kende daarbij een echt hoogtepunt; de 
evenaring van het wereldrecord voor junioren (1.16,14) op de 1000 meter. "Dat was prachtig", keek ze 
terug. "Ik had absoluut niet gedacht dat dit er zou uitkomen. Een wereldrecord is toch super, een eer. 
Het maakte de tegenvaller van mijn eerste dag goed. Daarop reed ik niet goed, technisch. 
Waarschijnlijk toch wat te gespannen." 
 
Annette staat op het punt van een internationale doorbraak. Volgens kenners heeft ze de toekomst, 
vooral omdat haar openingstijden relatief goed zijn. Juist dat is talent, de rest is trainbaar. 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN HARD GAAT IE 
 
Het CLUBKAMPIOENSCHAP  "HARD GAAT IE" samen met "ASV ALMERE" is op zaterdagmorgen 12 
maart 2005, van 07.20 tot 10.30 uur. (Dit vroege uur is vanwege het grote aantal deelnemers 
waarvoor meer dan 3 uur tijd nodig is, alleen mogelijk op zaterdag- of zondagmorgen!) 
 
1e afstand: 
500m voor iedere deelnemer/deelneemster 
2e afstand :  
300m : PUPILLEN 
1500m: Enige JUNIOREN B; JUNIOREN A/ (neo)SENIOREN / VETERANEN 
1000m: JUNIOREN C en enige JUNIOREN B 
 
De startlijsten zullen ruim voor de aanvang van de wedstrijd aan de deelnemers en trainers ter 
beschikking worden gesteld. Natuurlijk wordt er prijs gesteld op zoveel mogelijk deelnemers 
en...supporters...dan beloven het weer prachtige wedstrijden te worden! De toegang is gratis. Vul 
onderstaande strook tijdig in !!! 
 
____________________________" _____________________________________ 
 
Inleveren van onderstaande strook s.v.p. voor 20 februari a.s.  
bij Jelle Attema, Fuutstr. 11 of Jan Paul Drost, Van Beekstr. 149 
of per E-mail aan: JSAttema@Hotmail.com of Drost.jp@12move.nl 
Hierbij geeft/ geven ondergetekende(n) zich op, voor:  
HGI clubkampioenschap, op zaterdag 12 maart 2005; 
 
Naam:____________________________Geb.datum:__________________________ 
 
Naam:____________________________Geb.datum:__________________________ 
 
Adres:____________________________Woonplaats:__________________________ 
 
Handtekening(en): ______________________________________________________ 
 
Opm:_________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________" _____________________________________ 
 
LANDELIJKE MARATHON- WEDSTRIJDEN HGI-LEDEN 
 
Fabian van Altena (nr. A12): 
In het gele pak van Regio Bank/ MM-Guide (ploegleider Hans Pieterse) doet Fabian het bij de A- 
marathons goed. Hij kan goed meekomen in het peloton en rijdt de wedstrijden uit. Ook de 6-daagse 
heeft hij goed gepresteerd. Dat is goed natuurlijk. Wij wensen hem op de meerdaagse wedstrijden op de 
Weissensee, (eind januari/ begin februari a.s.), veel succes toe. 
 
John van Dijk (nr. B24): 
John rijdt in de landelijk B- marathons, het blauwe sponsorpak van “Biesterveld Diamantairs”, 
(ploegleidster Greet Biesterveld). Hij rijdt hele goede uitslagen. Zo werd hij op 11 december 2004,  
1e in Haarlem en op 15 januari 2005, 3e in Amsterdam. In het algemeen klassement, een 8e plaats! 
Mogelijk dat ook John naar de Weissensee afreist, voor deelname aan het Open Nederlands 
Kampioenschap B-marathon. 
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Niet alleen deze gerenommeerde schaatsers, maar ook een aantal HGI (snelle/toer)rijders doen aan het 
Weissensee- gebeuren mee, onder wie Martin de Vries, die intussen op de beide meren al wat toertjes 
heeft gedraaid. Allen succes gewenst! De resultaten worden in het volgende blad afgedrukt. 
 
WEDSTRIJDUITSLAGEN LANGEBAAN 
 
Datum 12/5/2004     
Categorie M.pup.A/B 36 dln. 100 m. 300 m. 300 m. 
12e Lisa Roos  14.34 PR 38.71 39.34 
17e Marije o/d Weegh 14.62 PR 39.41 40.71 
30e Marleen van Dusseld. 17.81 PR 40.53 41.47 
      
Datum 12/8/2004     
Categorie Heren sen. 26 dln. 3000 m.   
24e Marco Roos  5.27.13   
26e Andries de Weerd 5.42.38   
      
Datum 12/12/2004     
Categorie Heren  1 dln. 500 m. 1500 m. 300 m. 
1e Martijn Goedhart 56.06 PR 3.00.51 34.47 PR 
      
Categorie Dames 1 dln. 500 m. 1000 m. 700 m. 
1e Milou de Bueger 49.65 PR 1.44.20 1.10.57 PR 
      
Categorie Meisjes C2 3 dln. 500 m.  1000 m. 
1e  Lisette Segers 51.48  1.50.53 
      
Categorie Meisjes B 1/2 5 dln. 500 m..  1500 m. 
2e Kimberley Tabak 53.56  2.59.56 PR 
5e Susanne Wolzak 1.03.20  3.40.50 PR 
      
Categorie Jongens B 1/2 13 dln. 500 m.  1500 m. 
3e Alex Kuiper  50.60  2.35.47 
10e Olaf Divendal 54.98  2.52.46 PR 
      
Datum 12/18/2004     
Categorie Dames A1  3 dln. 500 m.  1000 m. 
3e  Katinka Trompen 1.01.92  2.28.41 
      
Categorie Dames Neo 1  7 dln. 500 m.  1500 m. 
5e Saskia Wolzak 49.29  2.42.16 

      
Categorie Heren sen.  28 dln. 500 m..  1500 m. 
7e Tjerk v.d. Horst 44.96 PR  2.18.89 PR 
9e Ivo Ruijter  45.71  2.22.06 
16e Marco Roos  49.52 PR  2.33.21 PR 
17e Rene Segers 49.33  2.34.29 
23e Andries de Weerd 52.31  2.38.35 
24e Ruud Steinvoorte 51.84  2.43.09 
25e Johan Trompen 53.19  2.48.00 PR 
28e Jos Goedhart 1.03.53  3.21.72 
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Datum 12/19/2004     
Categorie Dames C1/2  14 dln. 500 m.  1000 m. 
1e Milou de Bueger 50.61  1.43.79 PR 
5e Claire Wormsbecher 58.04  2.00.42 PR 
8e Liza Kauwen  1.01.28  2.07.76 PR 
      
Datum 12/19/2004     
Categorie Heren C1/2  25 dln. 500 m.  1000 m. 
10e Carlo Kuiper  53.45  1.50.95 
18e Rens Goede  58.48  1.57.10 PR 
20e Daan Kea  59.68 PR  2.05.11 PR 
24e Tim Roos  1.00.21  2.30.79 
      
Datum 12/19/2004     
Categorie Meisjes C2/pup.A 7 dln. 500 m.  1000 m. 
1e Lisette Segers 51.69  1.48.27 
Categorie Jongens C2 6 dln. 500 m.  1500 m. 
1e  Lieuwe Mulder  44.24  2.16.48 
      
Datum 12/22/2004     
Categorie Meisjes  div.  5 dln. 500 m.  300 m. 
3e Kimberley Tabak 55.60  34.28 PR 
4e Claire Wormsbecher 56.14  35.82 
      
Datum 12/22/2004     
Categorie Jongens div.  8 dln. 500 m.  300 m. 
6e Rens Goede  56.33 PR  38.87 
      
Datum 12/29/2004     
Categorie Meisjes  div.  39 dln. 100 m.  100 m. 
1e Milou de Bueger 12.79  12.68 PR 
21e Liza Kauwen  14.17  14.05 
31e Marije o/d Weegh 14.73  14.56 PR 
39e Claire Wormsbecher 13.62  24.90 MV 
      
Datum 1/2/2005     
Categorie Jongens C 1/2 3 dln. 500 m.  700 m. 
1e Lieuwe Mulder 44.36  1.02.41PR 
      
Datum 1/5/2005     
Categorie Dames jun A/B 18 dln. 100 m. 100 m. 300 m. 
5e  Ivonne Segers 13.51 PR 13.60 32.61 PR 
9e Kimberley Tabak 13.39 13.23 34.38 PR 
10e Ester Bekebrede 14.10 13.93 PR 35.05 PR 
13e Katinka Trompen 14.09 PR 14.30 38.46 PR 
      
Datum 1/5/2005     
Categorie Heren jun A/B 24 dln. 100 m. 100 m. 300 m. 
21e Olaf Divendal 12.80 PR 12.80 34.32 PR 
24e Martijn Goedhart 21.58 MV 14.34 35.86 PR 
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Datum 1/9/2005     
Categorie Meisjes pup A/B 9 dln. 500 m.  300 m. 
1e Liza Kauwen  1.01.25  39.78 
3e Marleen v. Dusseldorp 1.06.69  40.44 
4e Marije o/d Weegh 1.08.82  39.89 
 
 
RECREATIE / TOERSCHAATSEN 
 
U hoort natuurlijk ook iets te weten over het recreatie/toer- schaatsen bij HGI. Hierbij willen we al die 
actieve deelnemers en deelneemsters, per groep aan u voorstellen. Ook zij doen vreselijk hun best, 
waarbij de leiders(ter)s ook een complimentje verdienen natuurlijk! 
 
Zondag van 17.00-18.00 uur 
Begeleiders: 
Rene Koning; Frank Peter Wals en Marja Roos 
 
Peter Anepool     Annemieke van Bockxmeer 
Arie Brands     Arend van Dam  
Bob de Dood     Frans Faber 
Ella Haagstam     Jan Goede 
Karin Goedemoed    Paul van Hal 
Jan Heulekom     Alice Huisman 
Tim Roos     Heleen Kopmels 
Henk Moes     Halbo Mulder 
Adriaan Rademakers    Hans van Rooijen 
Maikel van Rooijen    Marco Roos 
Jos Schiphorst     Marion Schiphorst 
Martijn Schiphorst    Esther Tindal 
Rob Tindal     Michelle Tindal 
Rick Volders     Anoeska van Zoelen 
Marjolijn Nieuwenhuis    Ria van Zoelen 
Barry van Zoelen 
 
 
Maandag 18.20- 19.20 uur   Maandag 19.40- 20.40 uur 
Begeleider:     Begeleider: 
Jeffry Pommerel.    Ivo Hilderink. 
 
Rene Berbee     Wendy Faydherbe 
Hein Brandjes     Bertus van der Horst 
Pim Beudeker     Rosanne Janmaat 
Jan Duif     Bert Janmaat 
Alex de Graaff     Lia Klaassen - Prins 
Peter Groenveld    Timo Klaassen 
Roy Groeneveld    Astrid Kraay 
Imme Kampen     Bram Leegwater sr. 
Ruud Kesselaar     Bram Leegwater jr. 
Mariska Koster     John Mehagnoul 
Sonja Mager      Kees van Overdam 
Maarten Sijmons    Hans van Ruler 
Eric Sijtsma     Lex Speek 
Jan Tabak     Saskia Ruyg-Taams 
Kimberley Tabak    Wil Steinvoorte 
      Dirk Taams 
      Jaap Wormsbecher 
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Donderdag 18.20- 19.20 uur    Donderdag 19.40- 20.40 uur 
Begeleiders:      Begeleider: 
Andries de Weerd/Evelien Mager.   Bob Vink. 
       
Peter Anepool     Ton Beekman 
Tine Blokzijl     Alistair Ter Brake 
Sonja Blokzijl     Christine Carstens 
Robert de Boer     Eljo van Elk 
Nancy de Boer     Katinka Faber 
Ypie Boschma     Ron Fonteyn 
Frans Nico van den Bout   Alistair ter Brake jr. 
Fimke Brandjes     Saskia van Elk - Westra 
Anky Faber     Rob Heuft 
Bart Goede     Gert-Jan Muller 
Rens Goede     Irene Muller 
Gitta Goedhart     Peter Luiten 
Jos Goedhart     Maria Oud 
Wilma Kauwen     Hans Pluijgers 
Annelies Hiemstra    Ina Pluijgers 
Henk Moes     Bert Prins 
Oda Keet      Theo Sanders 
Marjan Kooter      Arlette van Sscheppingen 
Marieke Lamruijere    Robert Schuil 
Hans Larooi     Erwin Schutz 
Anneke van der Lubbe     Mariette Stelma 
Margriet Maarschalkerweerd   Jan Tuitjer 
Lisanne Maarschalkerweerd   Anneriek Verhoef 
Inge Sschaft 
Marja Roos 
Margreet Segers 
Cora van Senten 
Frank Peter Wals 
Gina Wormsbecher 
 
 
SCHAATSEN in aanbieding: 
Hierbij nogmaals het aanbod van de inruil schaatsen, d.d.2 oktober 2004:  
 
Nr.  1) Easy Gliders maten S en M (kinderschaats),   €  20.= 
Nr.  4) Easy Gliders, maat ”L”      €  20.=  
Nr.  6) Viking,  hoge noren, maat 41     € 35.= 
Nr.  7) Viking, hoge noren, maat 43     € 35.= 
Nr.  8) Viking, lage noren, maat 45     € 35.=  
Nr. 11) Viking , hoge noren, maat 31     € 35.= 
Nr. 15) Viking, lage noren, maat 39     € 40.= 
Nr. 17) Easy Gliders, maat “L”      € 20.= 
Nr. 18) Ijshockey/schaatsen, merk Zandstra, maat 38   € 25.= 
Nr. 26) Viking II, lage noren, maat 38     € 50.= 
Nr. 28) Viking  I,  hoge noren, maat 42     € 50.= 
Nr. 30) Viking Mid, hoge noren,  maat 38     € 35.= 
Nr. 35) Viking II, hoge noren , maat 42     € 40.= 
Nr. 36) Viking Junior, lage noren, maat 31     € 30.= 
Nr. 40) Viking Junior, lagen noren, maat 39    € 30.= 
Nr. 42) Viking II, hoge noren, maat 42     € 50.= 
Nr. 44) Hoge noren, maat 45      € 20.= 
Nr. 49) Hoge noren, maat 41      € 15.= 
Nr. 50) Viking Jr,lage noren, maat 32     € 40.= 
Nr. 51) 2 paar Viking Jr, lage noren, maat 34    € 40.= 
Nr. 54) Viking II , hoge noren, maat  35     € 40.= 
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Nr. 57) Hoge noren, maat 39      € 20.= 
Nr. 58) Ballangrud, hoge noren, maat 45     € 20.= 
Nr. 59) Nijdam hoge noren, oud model, maat 42    € 20.= 
Nr. 60) Viking lage noren, maat 40     € 35.= 
 
Verder diverse (kinder)maten Friese houten doorlopers, tw van 5 Euro en nog enige fietskleding (geen 
HGI merken), waaronder twee jasjes en twee lange fietsbroeken maten M/L. 
 
      
MARATHONUITSLAGEN    
      
Tussenstand tot en met 17 december 2004      
      
Heren C2  Plaats Punten   
Tjerk van der Horst 9 32   
Klaas Jan Elzinga 17 13   
Jan Paul Drost 18 9   
      
Dames 1      
Lisanne Luiten 32 1   
      
Veteranen V1     
Hayo van der Werf 5 39   
      
Heren C1      
John van Dijk 8 36,2   
      
Meisjes Pupillen     
Lisa Roos  9 4   
      
Meisjes Junioren C     
Milou de Bueger 8 10   
      
Jongens Junioren C     
Lieuwe Mulder 1 60   
      
Meisjes Junioren B     
Kimberley Tabak 4 24   
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WIST U DAT: 
− Het Clubkampioenschap van HARD GAAT IE zal worden gehouden op zaterdag 12 maart 2005, van 

07.20 uur tot 10.30 uur. Dit samen wordt gedaan met de Almeerse Schaats Vereniging, waarbij ook 
de supporters worden verwacht om alle rijders aan te moedigen...waarbij de toegang gratis is. 

− Er alleen nog KLEINE HGI-Mutsen (kindermaat)te koop zijn, kleur lichtblauw, voorzien van geel 
kleurig opschrift, voor 5 euro, zolang de voorraad strekt…, info bij Jelle Attema. 

− De 12 Contributie-Lopers met de HGI kaartjes (a E.10.=)succes wensen, loper Ton Faydherbe door 
een hernia is geveld, hem beterschap toewensen en Teun Wolzak zijn klus heeft overgenomen, 
waarvoor dank. 

− Er nog “Jubileum- boeken van 100 jarig bestaan HGI” te koop zijn voor 10 Euro per stuk, te 
bestellen bij Jelle Attema 

− De nieuwe HGI - kledinglijn op de Jaap Edenbaan heel goed oogt en wij hierbij met name Hayo van 
der Werf dank zeggen voor zijn grote inspanning en de financiële afhandeling 

− Anette Geritsen zich zeer goed staande heeft weten te houden bij het WK sprint in Salt Lake City 
− Dit niet het WK junioren betrof maar het WK sprint voor senioren 
− Anette daar het wereldrecord junioren evenaarde op de 1000 meter 
− Alle andere schaatsers van HGI daar niet aan kunnen tippen 
− Tjerk wel zijn uiterste best doet om dit jaar gekroond te worden tot clubkampioen bij de heren 
− Jelle Attema vrijwilliger van het jaar is geworden bij de gemeente Landsmeer……………. Proficiat 

Jelle 
− De schaatsvereniging eindigde op een 5e plaats in de categorie vereniging van het jaar 
−  
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