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VAN DE REDACTIE 
 
Een blad vol met nieuws over uw 
schaatsvereniging Hard-gaat-ie. Er is nogal 
wat gebeurd de afgelopen tijd. Niet alleen is de 
kunstijsbaan open gegaan voor de actieve 
leden, alsook de eigen natuurijsbaan is 
winterklaar gemaakt. Met hulp van enkele 
vrijwilligers zijn alle werkzaamheden verricht 
om de baan weer in orde te maken voor de 
“naderende” winter. Wie zal het zegen, Piet 
Paulusma misschien?? De redactie hoopt van 
harte op een echte winter. In het blad zijn 
tevens de eerste wedstrijduitslagen en 
verschillende informatiestukken over het jeugd- 
en wedstrijdschaatsen opgenomen. Bob 
Hogerop heeft een mooi verhaal geschreven 
over zijn tocht door een riviertje net onder de 
Mont Ventoux (toevallig is de redactie daar ook 
geweest, maar heeft Bob niet mogen 
aantreffen).  
 
De redactie maakt hierbij ook melding van een 
heel ander fenomeen. Door wijziging van 
activiteiten en een daardoor steeds voller 
lopende agenda is de redactie genoodzaakt 
hulp te zoeken binnen de club. Op korte 
termijn zijn we op zoek naar helpende handen 
die bijvoorbeeld de wedstrijduitslagen, maar 
ook eventueel het clubblad willen 
ondersteunen / helpen. De redactie is te klein 
waardoor de problemen in de planning 
optreden. Dus mensen bij deze, iedereen die 
wilt helpen in welke vorm dan ook is meer dan 
welkom. U kunt contact opnemen met de 
redactie. 
 
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 
i.hilderink@freeler.nl 
 
Oplage 950 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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VAN DE VOORZITTER 
 
De eerste streken 
 
De eerste streken zijn weer gezet. Bij zomerse temperaturen wisten de ijsmeesters van de Jaap 
Edenbaan toch nog een goede ijsvloer te leggen. De eerste wedstrijden zijn al verreden en de 
trainingen zijn in volle gang. De jeugd op zaterdagmorgen doet erg zijn best onder begeleiding van 
vele vrijwilligers om de schaatssport onder de knie te krijgen. Na verloop van tijd gaan we kijken of 
ieder op zijn/ haar niveau is ingedeeld en zo nodig maken we een nieuwe indeling. Het doet mij ook 
goed te zien dat op vrijdagavond er zoveel jongeren zijn doorgestroomd nadat zij het jeugdschaatsen 
moesten verlaten. 
 
Recreatieuur 
 
Een aantal van onze leden weet nog niet dat onze ijsclub ook les geeft aan recreanten. Dit gebeurt 
tijdens speciale uren. Het voordeel is dat er tijdens zo’n uur niet zoveel rijders zijn en dat de les 
aanzienlijk goedkoper is dan bij dan Duo Sport.(euro 95,-- voor het gehele seizoen, Dit is inclusief 
entree voor 1 uur per week) Volgens mij zijn er nog een paar kaarten over voor de zondagmiddag of 
maandagavond (te bevragen bij Jelle Attema 4824187). 
 
Clubkleding 
 
Herhaaldelijk worden we benaderd door leden die voor hun kinderen of voor henzelf van die 
fantastisch mooie clubkleding willen hebben. Helaas moeten we van elk kledingstuk minstens 10 stuks 
bestellen. Ik roep iedereen op mij te benaderen die nu of in de nabije toekomst clubkleding wil 
hebben. Dan kan ik inventariseren wat er zoal gewenst is. Voor de maten adviseer ik om bij mede 
clubleden te rade te gaan. (voor meer informatie zie elders in dit clubblad). 
 
Onderhoud ijsbaan 
 
Onze eigen ijsbaan is op zaterdag 29 oktober door vrijwilligers weer klaargemaakt voor het 
winterseizoen. Dat houdt in dat al het riet en onkruid gemaaid en opgeruimd wordt en de sloten 
geschoond worden. Degene die er voor voelt om ons een handje te helpen kan zich opgeven bij 
Renee Segers tel. 4825403. Ook zal Manus, onze VW - keversneeuwschuiver, weer van verse olie 
worden voorzien en startklaar gemaakt worden. Tevens heeft het bestuur opdracht gegeven de dijk op 
verschillende plaatsen weer te verhogen. Dit bleek bij controle helaas noodzakelijk te zijn omdat de 
dijk aan de zijde van het wijkpark blijft zakken. 
 
Skeeleren 
 
De KNSB heeft zich altijd ingezet om de ook de skeelersport onder de aandacht van de overheid te 
brengen, en niet in de laatste plaats door deze inzet heeft het nu kunnen gebeuren dat een groot 
gedeelte van de fietspaden in het Twiske onlangs voorzien zijn van een speciale “skeeler”top laag. 
Hier wordt al zeer veel gebruik van gemaakt en zijn er regelmatig hele families op skeelers te zien. 
Ook zal er een skeeler route aangelegd worden via het Twiske van Purmerend naar Amsterdam. 
Indirect heeft u  hier in bijgedragen doordat u door uw lidmaatschap van onze ijsclub ook de KNSB 
steunt. 
 
Kadoelen  16 oktober 2005 
Haijo van der Werf 
 
 
TERUGBLIK FIETSSEIZOEN 2005 
 
Mijn oproep in het clubblad van maart jl. om tot de vorming van een derde ploeg te komen,  die vooral 
bedoeld was om onze jeugdleden aan het fietsen te krijgen , heeft toch wat in beweging gezet! Mede 
ook door het initiatief van o.a. Rene Segers , door verschillende leden persoonlijk te benaderen,  is er 
nu een mooie ploeg ontstaan die het afgelopen seizoen elke maandag en vrijdagavond getraind heeft 
met 4 tot 8 man/vrouw. 
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Maar dat er steeds zoveel aanwezig waren is vooral te danken aan Jos Goedhart die door zijn leiding 
en aanwezigheid, samen met zijn zoon, het hele seizoen de bindende factor is geweest. 
 
Wij moeten het nog maar voor elkaar zien te krijgen dat er volgend jaar elke maandag- en 
donderdagavond 5 of 6 man (vrouwen mogen ook) bij de sigarenman Nauta staan om te verzamelen. 
Het kan makkelijk want we hebben genoeg leden.  
 
Ed van Bergen 
 
 
BOB HOGEROP 
 
Door het razendsnelle verschijnen van het eerste 
clubblad van dit seizoen, had Bob Hogerop nog 
geen verhaal in het vat. Gelukkig had Ed een 
mooie reportage gemaakt over zijn belevenissen 
tijdens de “Marmotte” afgelopen juli. 
Ook uw vaste medewerker heeft weer het nodige 
beleeft in de al weer maanden achter ons 
liggende zomer en in wat voor een omgeving we 
ons ook ophouden. Er zit altijd wel een sportieve 
ondertoon in. Zo brachten Nel en ik begin 
september een week in Wenen door, veelal 
wandelend. Een mooie stad om een dag of vier, 
vijf te verblijven, een stad met grandeur gezien 
de prachtige gebouwen al dan niet in Jugendstil 
opgetrokken en de brede Ring met de vele 
paleizen waarin weer allerlei musea zijn 
ondergebracht. Voor de liefhebber van kunst en 
cultuur een must.  
Maar we gaan verder terug in de tijd, zo begin 
juni. Bob Hogerop heeft met Nel zijn vakantie 
weer eens doorgebracht in het land van Nicolas 
Chauvin. “Wie is dat nu weer?” hoor ik u al 
denken. 
Deze Nicolas Chauvin, diende als soldaat in het 
leger van Napoleon. Hij was een zeer toegewijde 
soldaat en een vurig aanhanger van de voormalige 
dictator. Verscheidene malen raakte hij gewond 
in de vele veldslagen, maar herstelde telkens 
weer en bleef dapper meevechten aan de Franse 
kant.   
Zijn loyaliteit en taaiheid werd spoedig bekend 
bij de legerleiding en er werd propaganda ter 
faveure van hem gevoerd middels pamfletten en 
prenten om als voorbeeld te dienen voor elke 
Fransman. 
Dit gedrag van Nicolas Chauvin ging zo de 
taalkundige geschiedenis in als chauvinisme.  
Bijna drie weken hebben we tussen de 
chauvinisten getoefd en ook hier waren we 
sportief in de weer. Nee, over het fietsen zullen 
we het niet hebben, dat heeft Ed al op een mooie 
manier beschreven. 

Nieuwsgierig geworden uit een passage in het 
boek, “ De kale berg”  werd ik aangetrokken om 
een wandeling te gaan maken in de bedding van 
het riviertje, de Toulourenc, die zijn oorsprong 
vindt ten noorden van de Ventoux en uitkomt in 
de Ouvèze en die op zijn beurt weer de Rhône in 
stroomt. 
Een wandeling in de Toulourenc kan volgens de 
auteur van de Kale berg een spannende bezigheid 
zijn, vooral tegen de stroom in, zou het beslist 
een aanrader zijn. Als het de voorafgaande dagen 
geregend heeft, wordt het helemaal een 
avontuur. Om aan de dan stevige stroming te 
kunnen ontsnappen, loopt er een voetpad langs 
het riviertje dat net zo spectaculair verloopt als 
de rivier zelf. 
Voor de zekerheid nog even informatie 
ingewonnen bij de plaatselijke VVV en daar werd 
de situatie, die we bij de rivier konden 
aantreffen bevestigd.  “Het is belangrijk, dat 
jullie kunnen zwemmen,”  aldus de medewerkster 
van de VVV en als u kinderen meeneemt, kan een 
opblaasbare rubberboot uitkomst bieden!      
Dat zal wat worden, zo’n rivierwandeling, dacht ik 
bij mijzelf. Maar die waarschuwingen en adviezen 
maakten mij des te nieuwsgieriger! Nu zijn er 
twee mogelijkheden voor zo’n expeditie: Op IGN 
kaart 3140ET staat het prima aangegeven, We 
hebben eerst het gedeelte tussen het gehucht 
Veaux en St Léger du Ventoux gedaan om het te 
verkennen. Dat gedeelte is al schitterend om te 
doen.Als dat al zo mooi is, hoe prachtig moet het 
traject tussen Pont Vieux en Veaux dan wel niet 
zijn? 
Okay we hebben de spullen ingeladen en zetten 
koers van Bédoin richting Vaison la Romaine. Na 
Malaucène rechtsaf naar Entrechaux. We volgen 
de D13, die na de brug over de Toulourenc 
overgaat in de D5.  Na zo’n 300.m rechts een 
smalle weg indraaien en je komt bij Pont Vieux 
wat best een flinke brug is voor zo’n afgelegen 
plek. 
We zoeken een schaduwrijke plaats om de auto 
daar een dag te laten staan en we lopen de 
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bedding van de bewuste rivier in. Het waterpeil is 
laag en het rivierwater is vrij warm. Op onze 
bergschoenen lopen we over de stenen. Dan weer 
op het droge gedeelte en vervolgens weer door 
de stroom die variërend van twintig tot één 
meter diep is. Het landschap langs de oevers is 
prachtig, de rivier heeft in miljoenen jaren tijd 
een kloof door het gesteente geslepen en de 
wanden zijn beurtelings begroeid en dan weer 
kale rotsformaties. Soms liggen er boomstammen 
tussen de rotsblokken en ook kom ik een 
verroeste velg van een vrachtauto tegen, die ons 
eraan herinnert dat we ons nog steeds in de 
westerse beschaving bevinden. 
We lopen al een uur en ik vraag me af of we nog 
een spannend gedeelte tegen komen, want tot nu 
toe valt het allemaal best mee. Okay het 
waterpeil is niet erg hoog maar ik had er gezien 
de prognoses in de gidsen er toch wat meer van 
verwacht. Dan ineens versmalt de rivier, de 
wanden aan weerszijden lopen nu loodrecht 
omhoog, en de stroom is nog maar twee á drie 
meter breed. Ook wordt het dieper, zodat we 
door de stroom moeten waden. Daar Nel kleiner 
is, heeft ze er meer moeite mee dan ik. 
De temperatuur van het water is aangenaam en 
kleine forellen zwermen om ons heen. Met een 
stok peil ik de diepte om niet onverwachts kopje 
onder te raken, Er zit wel een plastic vuilniszak in 
de rugzak om de boel droog te houden, maar met 
mijn handen druk ik de rugzak omhoog, al is het 
maar om mijn camera tegen het vocht te 
beschermen. 
En dan, aan de linkeroever, komt een vrij grote 
grot in beeld. Hier werd in de gids melding van 

gemaakt. Het lijkt wel een beetje op een 
sleutelgat en natuurlijk wil ik er in rondkijken. 
Dan moet ik tot borsthoogte door het water, 
terwijl Nel de verrichtingen van mij met de 
camera vastlegt. In de grot liggen alleen maar 
massa’s takken, die wel met een beetje fantasie 
op beenderen lijken. Verder is er niet veel meer 
te zien en we gaan weer verder door een nog wat 
extra nauwere kloof en diepere stroom. 
Ineens verwijdt de Toulourenc zich weer en we 
komen bij het dorpje Veaux, vanwaar we onze 
vorige tocht hebben ondernomen. We klauteren 
via de rechteroever uit de bedding en lopen via 
het met gele stippen aangegeven wandelpad terug 
naar Pont Vieux. 
“En dat heb ik geweten” ! Die wandeling terug 
over de zuidelijke oever. BobHogerop is geen held 
op hoogte en er zaten stukken tussen, waar je als 
een alpinist diende te fungeren. In een bocht 
halverwege hebben we ons laten zakken naar de 
bedding en daar hebben we in een diep gedeelte 
van de rivier een tijdje rondgezwommen. Zelden 
heb ik een zo’n verkwikkend bad genomen! Alle 
angstzweet heb ik daar van mij afgespoeld. 
De rest verliep prima en we zijn later in de 
middag nog naar Vaison geweest. Waar we op één 
van de vele terrassen uitgezakt hebben gezeten 
en onder genot van een glas koud bier de opnamen 
hebben bekeken, die we van onze trip hebben 
gemaakt. Zoals al in het boek, de Kale berg stond 
vermeld, een aanrader! en ik kan dat van harte 
onderschrijven. 
 
BOB Hogerop 
 

 
 
CLUBKLEDING 
 
Herhaaldelijk worden we benaderd door leden die voor hun kinderen of voor henzelf van die 
fantastisch mooie clubkleding willen hebben. Ook is het aan te raden om, voor de herkenning, tijdens 
de training een HGI jasje te dragen. Daarom stimuleert het bestuur het hebben van een HGI jasje ten 
zeerste. Helaas kan de kleding, in verband met de fabricage, alleen in aantallen van 10 stuks per item 
worden besteld. Ik zou iedereen willen oproepen Jelle of mij te benaderen indien ze nu of in de nabije 
toekomst clubkleding willen hebben. Dan kunnen wij de vraag inventariseren wat er zoal gewenst is. 
(Let op er is wel een levertijd van ca. 4-5 weken). Voor de maten adviseer ik om bij mede clubleden  te 
rade te gaan. Prijzen en uitvoering zijn evenals vorig jaar (zie hieronder) 
 
Schaatsjack  Gamex/gevoerd      € 53.50 
Schaatsjack  Sportfit Jaq 210      € 38.00 
Overbroek  Thermo-Roubaix met bovenstuk en lange rits  € 46.50 
Overbroek  Thermo-Roubaix zonder bovenstuk en lange rits . € 41.00 
Overbroek  Gamex/gevoerd met bovenstuk en lange rits  € 53.50 
Collant   Lycra /MB /inzet tot knie     € 32.00 
Collant   ThermoRoubaix /MB /inzet tot knie   € 39.00 
Schaatspak  Lycra met halsboord     € 68.00 
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Schaatspak  Lycra met cap      € 72.00 
Schaatspak  Thermo-Roubaix met halsboord    € 78.00 
Wielershirt  korte mouw /Sportfit Jaq 180    € 27.00 
Wielerjack  afhankelijk van gebruikte stof    € 35.00 - € 58.50 
Coursebroek  MB/zijbaan met logo     € 34.85 
       Meerprijs Powerlycra  € 6.00 
 
Haijo vd Werf  
PS er zijn nog tassen en bandana's bij Jelle verkrijgbaar 
 
____________________________ _____________________________________ 
 
Ondergetekende heeft interesse voor de nieuwe kledinglijn van HGI, voor het komend 
seizoen (2006) en wil in aanmerking komen voor de koop van: 
(  ) traningsjack, maten ____________; 
(  ) trainings(rits)broek (zonder bretels), maten_____________; 
(  ) trainingspak compleet, maten _____________; 
(  ) salopet, maten ______________; 
(  ) shirt, maten ____________; 
(  ) haarband, ( )x groot of ( )x klein,  
(  ) anders, namelijk:_______________________________________.   
 
Naam:______________________________, Adres:___________________, 
 
Woonplaats: _______________________, Postcode: _______________, 
 
Tel.: ___________________, Email: ____________________. 
 
 
       Getekend:________________. 
 
____________________________ _____________________________________ 
 
JSAttema@chello.nl 
 
 
WEDSTRIJDUITSLAGEN 
 
Er zijn inmiddels op de Jaap Edenbaan de eerste wedstrijdresultaten geboekt. De behaalde resultaten zijn 
ook te lezen op www.baancommissie.nl 
 
Datum 8-10-2005      
Categorie Dames 7 dln. 500 m.  1500 m.  
3e Saskia Wolzak 50.62  2.50.15  
6e Esther Bekebrede 57.09  2.57.85  
       
Categorie Heren 15 dln. 500 m.  1500 m.  
2e Ivo Ruijter  43,77  2.17.40  
3e Jan Paul Drost 44.80  2.21.35  
4e Marco Schreuder 44.08PR  2.27.41PR 
11e Marco Roos 51.23  2.33.78  
13e Bart Goede  50.31  2.47.56  
15e Jos Goedhart 1.10.20  3.45.32  
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Datum 9-10-2005      
Categorie Dames 1 dln. 100 m. 300 m. 1500 m.  
1e  Mandy Blokzijl 11.80 28.84 2.26.63  
       
Categorie D.Jun.B 3 dln. 500 n.  1500 m.  
1e Milou de Bueger 50.43  2.43.85  
       
Categorie Heren 12 dln, 500 m.  1500 m.  
7e Alex Kuijper 49.81  2.33.20  
10e Martijn Goedhart 56.79  2.55.36  
       
Datum 12-10-2005      
Categorie Pupillen  100 m. 100 m. 300 m.  
19e Sybille Mulder 16.18PR 16.22 44.58PR  
       
Datum 16-10-2005      
Categorie Dam.Jun. C 20 dln. 500 m.  1000 m.  
9e Lisa Roos  59.40  2.00.64PR 
14e Marleen Dusseld. 1.01.24  2.09.76PR 
       
Categorie Heren Jun.C. 15 dln. 500 m.  1000 m.  
3e Carlo Kuijper 49.23  1.44.55  
9e Matz Schutz 56.53 PR  1.54.54PR 
10e Daan Kea  56.77  1.55.87  
       
Categorie H.Jun.B. 1 dln. 100 m. 100 m. 300 m. 300 m. 
1e  Lieuwe Mulder 11.73 11.54PR 27.45PR 27.45 
       
Categorie Dames 8 dln. 100 m.  1500 m.  
2e Mandy Blokzijl 44.38  2.23.30  
 
 
NATUURIJSBAAN Hard-gaat-ie IS ER WEER KLAAR VOOR 
 
Begin oktober is voor ijsclub Hard-gaat-ie in Landsmeer het seizoen al begonnen bij de opening van 
de kunstijsbaan Jaap Eden in Amsterdam. Diverse wedstrijden zijn al weer gereden en sindsdien 
hebben ca. 350 leden weer trainingslessen. Ook worden weer ruim honderd kinderen in de leeftijd van 
7 tot en met 12 jaar op zaterdagmorgen de beginselen van het schaatsenrijden bijgebracht.  
 
Echter de vereniging, met een kleine duizend Landsmeerse gezinnen als lid, is de trotse bezitter van 
een echte natuurijsbaan. Deze ligt aan het zuideinde in Landsmeer ter hoogte van het wijkpark. Om 
de vele leden en ook de Landsmeerse bevolking de gelegenheid te geven om veilig te schaatsen in 
een periode van vorst moet de baan onderhouden worden. Dit gebeurt veelal door vrijwilligers. Eén 
van de taken is de baan en de materialen weer gereed te maken voor de winter zodat in een 
Vorstperiode, waarin vaak binnen enkele dagen groenlicht gegeven kan worden voor de opening 
van de baan, adequaat gereageerd kan worden en een prachtige ijsvloer geprepareerd kan worden. 
 
Op zaterdag 29 oktober en afgelopen zaterdag 5 november hebben een aantal vrijwilligers deze 
werkzaamheden uitgevoerd. Dat houdt in dat al het riet en onkruid gemaaid en opgeruimd is en de 
sloten geschoond zijn. Tevens werd wat onderhoudwerk aan terrein en clubgebouw uitgevoerd. Ook 
zijn de sneeuwschuivers weer nagekeken en van verse olie voorzien zodat ze weer startklaar zijn. (zie 
foto) Tevens heeft het bestuur opdracht gegeven de dijk op verschillende plaatsen weer te verhogen. 
Dit bleek bij controle helaas noodzakelijk te zijn. De dijk blijft zakken aan de zijde van het wijkpark 
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(oost- en noordzijde) en is daardoor een behoorlijke kostenpost voor de vereniging. De 
werkzaamheden, het opbrengen van waterdichte klei over een lengte van een paar honderd meter, 
kan echter niet door vrijwilligers gedaan worden en moet daarom worden uitbesteed. Dit is een 
kostbare zaak.  
 
De zuidzijde die door afkalving bedreigd werd, is enkele jaren geleden, op verzoek van het bestuur 
van de ijsclub, door de gemeente voorzien van een eenvoudige golfbreker. Deze zomer is door de 
ijsclub de ruimte tussen de beschoeiing en de dijk gevuld met houtsnippers. Op deze wijze is de 
dijk ter plekke weer voor jaren beschermd. Het wachten is nu op koning winter. 
 
Haijo van der Werf 
 
Voorzitter IJsclub Hard-gaat-ie 
 
 
JEUGDSCHAATSEN 
 
We zijn inmiddels al weer vier weken actief. Vol enthousiasme begonnen en de indelingen per groep zijn 
zo goed als rond (we streven naar een vaste groepsindeling in november). Er zijn 26 wachtlijstkinderen 
ingedeeld, tot en met geboortejaar 1998. NB: Op de wachtlijst staan 62 kinderen die nu nog geen 6½ jaar 
oud zijn. Er schaatsen 90 kinderen in 10 groepen. Elke groep heeft een of 2 leid(st)ers. Elke 
zaterdagmorgen wordt er geschaatst van 09.50 tot 10.50 uur op de buitenbaan (weer of geen weer). In de 
hal wordt lesgegeven van 09.50 tot 10.40 uur aan 15 “beginners”. Om de 14 dagen hebben we op de 
buitenbaan een recht stuk baan, waarop dan de pylonen worden uitgezet voor de start&rem en 
slalomproeven. Een ieder komt tenminste 3 maal in het seizoen aan de beurt, om zo door oefeningen 
deze schaatsproeven onder de knie te krijgen. 
 
Enkele data om alvast rekening mee te houden zijn: 

 26 november a.s. vieren we het Sint Nicolaasfeest; 
 14 januari de “Elfstedentocht en verkleed schaatsen”. 
 4 februari het diploma schaatsen voor slalom&rem proeven 
 4 maart de langebaan- rondjes achter de jagermeesters. 
 In de kerstvakantie wordt er op 24 december geschaatst. 

 
Indien er natuurijs ligt op de eigen ijsbaan (LOL kabelkrant) dan gaan de activiteiten op bovenstaande 
data gewoon door op de Jaap Edenbaan.  
 
De indelingen van de schaatsgroepen zijn als volgt: 

 Ants Tilma /Sybille Mulder en Jelle Attema hebben de Ijshalgroep; 
 Mirjam den Dijk en Jan Dick den Das hebben de iets oudere “beginners en enkele 2e jaars 

leerlingen”, te vinden op / rond de krabbelbaan; (Groep A-2) ; 
 Hayo van der Werf en Arnold Goede hebben de kinderen die vorig seizoen hun SP- diploma 

hebben gehaald; (Groep A-2) ; 
 Berend Blokzijl en Peter Luiten begeleiden de kinderen die vorig seizoen hun A- diploma hebben 

gehaald (Groep B-1) ; 
 Jan Paul Drost heeft de groep die vorig seizoen hun B- diploma hebben gehaald;(Groep C-1) ; 
 Rene Segers/Piet Kelder/ Marjolijn Nieuwenhuis/Ton Beekman en Frank Peter Wals begeleiden 

3 groepen die vorig seizoen hun C- hebben gehaald en nu voor D- gaan (Groepen D-3/ D-2 en D-
1) ; 

 Esther Tindal/ Henriette Goede begeleiden de groep, die vorig jaar hun D-diploma hebben 
gehaald; (Groep E-1) ; 

 Marjolijn Wolthuis en Milou de Bueger hebben de E- groep, zij gaan trachten er voor deze 
kinderen een F- diploma of een E* aan toe te voegen;(Groep E/F) ; 

 Jan Tabak coördineert het tijdrijden, hij zorgt voor de juryleden (Eric Sijtsma en Nico Gerritsen). 
Hij houdt de behaalde tijden bij, Jan geeft tijdig aan, wanneer- en door welke- groep, de slalom- 
en start&rem proeven moeten worden gereden; 

 Invalkrachten/ tijdwaarnemers/ juryleden zijn Pim Harms; Imme Kampen; Michael Janse; Ruud 
Steinvoorte en enige ouders op wie (altijd) een beroep kan worden gedaan.  
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De indeling van het tijdrijden is als volgt gepland: 
Groep I: Marjolijn / Milou – Marjolijn / Ton – Hayo / Arnold 29 oktober en 17 december 
Groep II: Henritte / Esther – Rene / Piet – Mirjam / Jan-Dick 12 november en 31 december  
Groep III: Frank Peter – Jan-Paul – Berend / Peter  3 december en 21 januari 
Groep ijshal:       ingedeeld door Jelle Attema  
 
Het bestuur wenst de jeugdschaatsers/ begeleid(st)ers het komend seizoen veel schaatsplezier!! 
 
Het Hard-gaat-ie jeugdweekend voor kinderen is gepland op 16,17 en 18 juni 2006. Kinderen mogen mee 
indien ze op 1 juli 2006, 10 jaar of ouder zijn. In de komende clubbladen leest u meer over het 
jeugdweekend.  
 
 
JAARVERSLAG ILPERVELD 2004 
 
In nauwe samenwerking met betrokken verenigingen en burgers is er een belangengroep ontstaan 
onder de naam BIO (Belangengroep Ilperveld Open). In 2004 hebben Hard Gaat ie en het gewest 
Noord Holland / Utrecht zich laten vertegenwoordigen in de BIO, aangezien er raakvlakken zijn met 
andere verenigingen en belanghebbenden in het Ilperveld. Dit heeft geresulteerd in een goede 
onderhandelingspositie met de stuurgroep Ilperveld Integraal. De BIO is er unaniem over eens dat er 
geen verdere belemmering mag zijn in de schaatsbaarheid en doorvaarbaarheid van het Ilperveld. 
 
Door de bezwaren van het afsluiten van de 185 hectare (B-variant) met fluctuerend peil en aanleg van 
beheerspaden werd de BIO – groep dermate serieus genomen, dat er gevraagd is om een alternatief 
voor de invulling van de natuurherstelvariant, welke onderdeel uitmaakt van de vier 
beleidsdoelstellingen. De beleidsdoelstellingen die de stuurgroep zich heeft gesteld, zijn saneren, 
baggeren, natuurontwikkeling en beheer. Het alternatief van de BIO – groep heeft rekening gehouden 
met de doorvaarbaarheid en doorschaatsbaarheid van het gebied. Dit alternatief wordt de B – BIO – 
variant genoemd. De B – BIO – variant geeft invulling aan de 185 hectare zonder fluctuerend peil, 
maar met een vermeerdering van een aantal vakken in het Ilperveld, in navolging van de reeds 
ontwikkelde vakken van plan Watersnip. Hierdoor wordt de doorschaatsbaarheid en doorvaarbaarheid 
niet verder aangetast. De gedeputeerde van Noord – Holland wilde de uitgangspunten van de 
subsidie van de natuurherstelwerkzaamheden niet ter discussie stellen, aangezien dit de Europes 
subsidie in gevaar zou brengen. Doordat de weerstand van de plannen van het Ilperveld dermate 
groot werd en de gemeenteraad van Landsmeer de verdere uitwerking van de natuurherstelvariant B 
niet kon goedkeuren, werden er door het College van B en W gesprekken gevoerd over een 
aangepaste aanpak van de natuurherstelmogelijkheden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een 
nadere uitwerking van een aantal mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het 
Ilperveld. Dit onderzoek loopt nog. De resultaten zullen uiteindelijk de invulling van de 
natuurherstelontwikkeling gaan bepalen. 
 
De Stichting Landschap Noord – Holland heeft eind februari 2004 aanlegvergunningen aangevraagd 
voor de aanleg van een viertal dammen en een drietal bruggen in het Ilperveld in het kader van een 
beheerspad van twee kilometer. De BIO heeft een zienswijze gegeven tegen de aanleg van dammen 
en bruggen. Mede hierdoor is de vergunningsaanvraag in stukjes gehakt waardoor de aanvraag van 
bruggen werd ingetrokken. Zodoende werd de aanleg van een eerste deel  van het beheerspad 
mogelijk. Dit betrof slechts een paar kleine slootjes die afgedamd moesten worden. Vervolgens heeft 
het SLN een nieuwe aanlegvergunning ingediend voor het tweede tracé van het beheerspad. 
Opnieuw is bezwaar aangetekend tegen de aanleg van dit gedeelte van het beheerspad. Verdere 
ontwikkelingen van de plannen rondom het beheerspad zijn pas in 2005 nader besproken met de BIO 
– groep, waarna overeenstemming is bereikt over de plaats en hoogte van de vaste bruggen (1,40 
meter vrije doorgang) en de te plaatsen dammen. 
 
Mei 2005 
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INFORMATIE SCHAATSTRAINING LANGEBAAN 
 
Het aanmelden voor deelname aan een wedstrijd wordt per mail gedaan door: Jan Paul Drost en bij 
afwezigheid door Jelle Attema. Dit moet uiterlijk op de woensdagavond voor 19.00 uur, voorafgaand 
aan de betreffende wedstrijd(en) gebeuren. Tot uiterlijk zaterdagochtend 9.00 uur kan er worden 
afgemeld. 
 
De Pupillen; Junioren C en de Junioren B/A rijden per categorie hun aantal van 6 of 7 wedstrijden. De 
(Neo)Senioren en Veteranen rijden tegelijk hun wedstrijden in Combinatieverband. Zo is HGI 
ingedeeld met vier andere verenigingen in de Combi 1. Er kunnen maximaal 12 HGI (st)rijders per 
wedstrijd worden opgegeven. We streven ernaar om telkens dat maximum te halen, dat geeft dan aan 
het einde van het seizoen weer het recht om dat aantal te kunnen handhaven. Gecombineerd met de 
andere verenigingen doen er dan ongeveer 50 schaats(t)ers per wedstrijd mee. Dit is meestal op de 
zaterdag- of zondagavond en soms op de vroege zondagmorgen. Dit seizoen zijn er zes combi-
wedstrijden.NB: Iedere deelne(emster)mer aan een wedstrijd, moet zijn abonnement meenemen, 
dit moet bij het loket worden getoond en wordt dan ingescand 
 
 
WEDSTRIJDROOSTER SEIZOEN 2005 - 2006 
 

nr Dag Datum Start Eind Wedstrijd 
65 zo 20-nov 7:00 9:00 Pup A/B 100-300-500 
66 zo 20-nov 19:40 21:10 Selectie 
67 zo 20-nov 21:20 23:20 Combinatie 4  NGW-ASV-Amstelland-Gein-Baambrugge 
68 wo 23-nov 16:30 17:35 Pup C/D/E 100-300 
69 wo 23-nov 21:20 23:20 wed 3a V1 – V2 - B/C1 
70 za 26-nov 19:20 21:00 HCA  
71 za 26-nov 21:15 23:00 Selectie 
72 zo 27-nov 7:00 9:00 Jun A/B 
73 zo 27-nov 19:40 21:10 Gewestelijk Kampioenschap HV 500-1500-3000-DV 500-1000-1500 
74 zo 27-nov 21:20 23:20 Gewestelijk Kampioenschap HV 500-1500-3000-DV 500-1000-1500 
75 wo 30-nov 16:30 17:35 Jeugdmarathon 
76 wo 30-nov 21:20 23:20 Wed 4a B/C1 – V1 -  D1/C2  
  December  
77 za 3-dec 19:20 21:00 JE 
78 za 3-dec 21:15 23:00 Jun C 
79 zo 4-dec 7:00 9:00 Pup A/B/C/D/E   100-300 
80 zo 4-dec 19:40 21:10 Waterman trofee  
81 zo 4-dec 21:20 23:20 Waterman trofee  
82 wo 7-dec 16:30 17:35 Pup C/D/E                 100-300 
83 wo 7-dec 21:20 23:20 Wed 4 D2 – D3 - C3 - V2 
84 za 10-dec 19:20 21:00 Selectie 
85 za 10-dec 21:15 23:00 Combinatie 2   Zaanstreek-5-Dorpen-Poelster-Waterland 
86 zo 11-dec 7:00 9:00 Pup alle Categorieen  100 –300 
87 zo 11-dec 19:40 21:10 Gew. Kamp. Supersprint HA – HNS/HS – DA/DNS/DS 
88 zo 11-dec 21:20 23:20 Gew. Kamp. Supersprint HA – HNS/HS – DA/DNS/DS 
89 wo 14-dec 16:30 17:35 Jeugdmarathon 
90 wo 14-dec 21:20 23:20 Wed 5 D1/C2 – D2 -D3 - C3 
91 za 17-dec 19:20 21:00 HCA  
92 za 17-dec 21:15 23:00 Combinatie 4   NGW-ASV-Amstelland-Gein-Baambrugge 
93 zo 18-dec 7:00 9:00 Combinatie 1   Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/oostzaan 
94 zo 18-dec 19:40 21:10 Jun C 
95 zo 18-dec 21:20 23:20 Combinatie 3 Abcoude-Diemen-Skits-Viking-Amstelbocht 
96 wo 21-dec 16:30 17:35 Jeugdmarathon 
97 wo 21-dec 21:20 23:20 Wed 5a V2 – B/C1 - V1  
98 za 24-dec 19:20 21:00 Kerst 
99 za 24-dec 21:15 23:00 Kerst 
100 zo 25-dec 7:00 9:00 Kerst 
101 zo 25-dec 19:40 21:00 Kerst 
102 zo 25-dec 21:20 23:20 Kerst 
104 wo 28-dec 16:30 17:35 Pup A/B        100-300 
105 wo 28-dec 21:20 23:20 Wed 6 C3 – D1/C2 - D2 - D3 
106 za 31-dec 19:20 21:00 Baan gesloten 
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107 za 31-dec 21:00 23:00 Baan gesloten 
  Januari   
108 zo 1-jan 7:00 9:00 Baan gesloten 
109 zo 1-jan 19:40 21:10 Baan gesloten 
110 zo 1-jan 21:15 23:20 Baan gesloten 
111 wo 4-jan 16:30 17:35 Jun A/B     100-300 
112 wo 4-jan 21:20 23:20 5-banentoernooi D - C – V 
113 za 7-jan 19:20 21:00 HCA  
114 za 7-jan 21:10 23:00 Combinatie 1   Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/Oostzaan 
115 zo 8-jan 7:00 9:00 Pup A/B 100-300 
116 zo 8-jan 19:40 21:10 Selectie 
117 zo 8-jan 21:20 23:20 Baan commissie 
118 wo 11-jan 16:30 17:35 Jeugdmarathon 
119 wo 11-jan 21:20 23:20 Wed 6a V1 – V2 - B/C1 
120 za 14-jan 19:20 21:00 Skits 
121 za 14-jan 21:15 23:00 Skits 
122 zo 15-jan 7:00 9:00 Jun C 
123 zo 15-jan 19:40 21:10 Ploegen achtervolging opgave voor 25 december 
124 zo 15-jan 21:20 23:20 Ploegen achtervolging opgave voor 25 december 
125 wo 18-jan 16:30 17:35 Pup C/D/E   100-300 
126 wo 18-jan 21:20 23:20 Wed 7 D3 – C3 - D1/C2 - D2 
127 za 21-jan 19:20 21:00 Marathon Amsterdamsche ijsclub Bokaal 
128 za 21-jan 21:10 23:00 Marathon Amsterdamsche ijsclub Bokaal 
129 zo 22-jan 7:00 9:00 Jun A/B 
130 zo 22-jan 19:40 21:10 Selectie 
131 zo 22-jan 21:20 23:20 Combinatie 2   Zaanstreek-5-Dorpen-Poelster-Waterland 
132 wo 25-jan 16:30 17:35 Jeugdmarathon 
133 wo 25-jan 21:20 23:20 Wed 7a B/C1 - V1 - V2  
134 za 28-jan 19:20 21:00 JE 
135 za 28-jan 21:10 23:00 Combinatie 3 Abcoude-Diemen-Skits-Viking-Amstelbocht 
136 zo 29-jan 7:00 9:00 A.Y.C. Bokaal Jun- C- pup op uitnodiging 
137 zo 29-jan 19:40 21:10 Combinatie 4   NGW-ASV-Amstelland-Gein-Baambrugge 
138 zo 29-jan 21:20 23:20 Combinatie 1   Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/oostzaan 
  Februari   
139 wo 1-feb 16:30 17:35 Kijkwijzer 
140 wo 1-feb 21:20 23:20 Wed 8 D2 – D3 - C3 - D1/C2 
141 za 4-feb 19:20 21:00 HCA interclub 
142 za 4-feb 21:10 23:00 HCA interclub 
143 zo 5-feb 7:00 9:00 Pup A/B  
144 zo 5-feb 19:40 21:10 Combinatie 2   Zaanstreek-5-Dorpen-Poelster-Waterland 
145 zo 5-feb 21:20 23:20 Combinatie 4   NGW-ASV-Amstelland-Gein-Baambrugge 
146 wo 8-feb 16:30 17:35 Jeugdmarathon 
147 wo 8-feb 21:20 23:20 Wed 8a V2 – B/C1 - V1 
148 za 11-feb 19:20 21:00 Marathon Ouderkerkse schaatvrienden 
149 za 11-feb 21:15 23:00 Marathon Ouderkerkse schaatvrienden 
150 zo 12-feb 7:00 9:00 Jun C 
151 zo 12-feb 19:40 21:10 Combinatie 3 Abcoude-Diemen-Skits-Viking-Amstelbocht 
152 zo 12-feb 21:20 23:20 Selectie 
153 wo 15-feb 16:30 17:35 Jeugdmarathon 
154 wo 15-feb 21:20 23:20 Finale D2 - D3 - C3 
155 za 18-feb 19:20 21:00 JE 
156 za 18-feb 21:15 23:00 Jun A/B 
157 zo 19-feb 7:00 9:00 Clubkampioenschappen Abcoude /Diemen  
158 zo 19-feb 19:40 21:10 subtop supersprint 
159 zo 19-feb 21:20 23:20 subtop supersprint 
160 wo 22-feb 16:30 17:35 Jeugd schaatsen 
161 wo 22-feb 21:20 23:20 Finale B/C1 - D1 - C2 
162 za 25-feb 19:20 21:00 HCA 
163 za 25-feb 21:15 23:00 HCA Clubkampioenschap 
164 zo 26-feb 7:00 9:00 Clubkampioenschappen Amstelbocht/JE 
165 zo 26-feb 19:40 21:10 Subtop meerkamp      CAT B/A/NS/S      1000-1500 
166 zo 26-feb 21:20 23:20 Subtop meerkamp      CAT B/A/NS/S      1000-1500 
  Maart    
167 wo 1-mrt 16:30 17:35 Jeugdmarathon 
168 wo 1-mrt 21:20 23:20 Finale V1 - V2 
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169 za 4-mrt 19:20 21:00 Skits/Hogerop 
170 za 4-mrt 21:15 23:00 Clubkampioenschappen NGW 
171 zo 5-mrt 7:00 9:00 Clubkampioenschappen  5-Dorpen/Amstelland 
172 zo 5-mrt 19:40 21:10 Clubkampioenschappen Centrum/Oostzaan/Waterland 
173 zo 5-mrt 21:20 23:20 Clubkampioenschappen Centrum/Oostzaan/Waterland 
  Clubkampioenschappen 
174 di 7-mrt 17:00 19:20 Clubkampioenschappen SKits/Hogerop 
175 wo 8-mrt 16:30 19:00 Clubkampioenschappen Viking / Baambrugge 
176 wo 8-mrt 19:15 23:20 Clubkampioenschappen poelster/Gein e/o 
177 vrij 10-mrt 17:00 21:00 Clubkampioenschappen Zaanstreek   
179 za 11-mrt 7:15 10:45 Clubkampioenschappen  Almere/Hard Gaat Ie 
180 za 11-mrt 16:30 18:00 Kamp. Van adam alle CAT 
181 za 11-mrt 18:00 23:00 Kamp. Van adam alle CAT 
182 zo 12-mrt 7:00 9:00  

 
Datum Tijd Combinatie-blok  Verenigingen 
8-okt-05 21:15-23:00 1 Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/Oostzaan 
23-okt-05 21:20-23:20 1 Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/Oostzaan 
13-nov-05 21:20-23:20 1 Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/Oostzaan 
18-dec-05 7:00-9:00 1 Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/Oostzaan 
7-jan-05 21:10-23:00 1 Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/Oostzaan 
29-jan-05 21:20-23:20 1 Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/Oostzaan 
 
 
HGI - TRAINERS (Jaap-Edenbaan): 
 
Dit seizoen wordt er als volgt getraind: 

 Op de dinsdagmiddag van 16.55 tot 18.00 uur, slechts 2 HGI-ers, (Alex en Carlo Kuiper), die 
schaatstraining krijgen van de gasttrainer Gerrit Passenier van STG- Zaanstreek, waarvoor dank. 

 Op de dinsdagavond van 18.15 tot 19.20 uur, totaal 26 leden, voor wie de ijstraining wordt 
verzorgd door Henk Veen (Jun. B/A en Senioren) en Ans Gerritsen (Senioren/Veteranen). 

 Op de vrijdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur, totaal 44 leden, getraind door Corinne Jong 
(Pupillen en Jun.C); Ans Gerritsen (Jun.C/B en A) en Andries Bakker (Jun.A; (Neo) Senioren en 
Veteranen. 

 
 
INFORMATIE STARTPROCEDURE 
 
Met name t.a.v. jeugdige wedstrijdrijd(st)ers die voor het eerst deelnemen aan wedstrijden hierbij enige 
regels en aandachtspunten: 

 Iedere wedstrijdrijder/rijdster moet een gekleurd bandje om zijn rechterbovenarm dragen. De 
kleur is afhankelijk van het paar en de baan waarin hij/zij moet starten, namelijk: het 1e paar =  
binnenbaan wit en buitenbaan rood en het 2e paar = binnenbaan geel en buitenbaan blauw; 

 de rijders stellen zich aan de start op achter de kleine hulplijn die in het ijs is aangebracht; 
 pas op het commando "naar de start" rijden zij op naar de startstreep die in het ijs is aangebracht, 

om zo beide rijders gelijktijdig aan de start te krijgen; 
 bij de startstreep wordt de tijd genomen om de juiste starthouding aan te nemen; 
 als de starthouding is aangenomen wordt de rijder geacht stil te staan; 
 de starter wacht tot beide rijders gereed staan, pas op het commando "klaar", zakt de rijder in de 

starthouding en wacht tot het startschot valt. In deze tussentijd (officieel is dat 1 a 1.5 sec (is best 
wel lang..) moet de rijder "stil" staan. Uiteraard wordt hier bij de Pupillen en Junioren C wat 
minder op gelet, anders zou de meerderheid te vroeg weg zijn; 

 ook het overschrijden van de startlijn bij het opstellen is verboden, maar kan eventueel door de 
vingers worden gezien als bijvoorbeeld de zenuwen een te grote rol spelen; 

 Aan de trainers het verzoek om deze regels regelmatig en volledig met de trainingsleden te 
bespreken en te oefenen, opdat zij kunnen wennen aan de start- procedure. 
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INFORMATIE BAANMARATHON 
 
In tegenstelling tot de aanmelding van wedstrijddeelname langebaan bij het secretariaat van de 
vereniging, dient bij de marathon, de rijder/rijdster, zich uiterlijk een half uur voorafgaand aan de wedstrijd 
te melden bij het baansecretariaat in het restaurant "De Skeve Skaes" (op het ijsbaanterrein). Bij 
inschrijving moet de licentie worden getoond. De inschrijfkosten 15.= euro zijn eenmalig en men verkrijgt 
daar een wedstrijdnummer voor het hele schaatsseizoen. 
 
Op de woensdagavond worden om de 14 dagen, de marathonwedstrijden gehouden voor: 

 Dames C1 (35 ronden); Dames C2 (20 ronden) en Dames Vet (20 ronden) ; 
 Heren C1/B1 (50 ronden); Heren C2 (35 ronden) en Heren C3 (35 ronden) ; 
 Heren Vet1 (50 ronden) en Heren Vet2 (35 ronden). 

 
NB:Dames C1 rijden samen met Heren C2,wel in een aparte competitie. Promotie van C3 naar C2 en van 
C2 naar C1 en van C1 naar landelijk B kan door in een schaatsseizoen bij de eerste tien te eindigen in het 
eindklassement van de marathoncompetitie. 
 
Op de woensdagmiddag van 16.30 tot 17.35 wordt om de 14 dagen de jeugdmarathon geschaatst, voor 
de Pupillen A/B (5 tot 10 ronden) (dus niet voor pup. D/C); voor de Junioren C/B (8 tot 12 ronden). 
Deelname is gratis en deelname is mogelijk na aanmelding in het restaurant (licentie tonen!). 
 
Enkele marathonregels: 

 Het wedstrijdnummer moet goed leesbaar bevestigd zijn op de rechterzijde van het rechter 
dijbeen. Cijfers dus niet op z'n kop of liggend bevestigen en ook geen tape over de cijfers 
plakken, plak met tape en niet met spelden (is gevaarlijk bij los raken); 

 Tijdens een wedstrijd zijn alleen de betreffende deelnemers in de baan, dus geen rijders van 
andere categorieën; De speaker kondigt aan wanneer en welke categorie(n) rijders de baan op 
kunnen komen; Na de wedstrijd verlaten de rijders zo snel mogelijk de baan; 

 Indien de ijsmachine op de baan is dienen er zich geen rijders op de baan te bevinden;  
 Om verwondingen te voorkomen, scherpe punten en uiteinden van schaatsen weg (laten) slijpen; 
 Wedstrijdrijders dienen ten alle tijde de aanwijzingen van de speaker en de officials op te volgen. 

 
Het bestuur wenst alle trainers en de trainingsleden plezierige trainingsuren en sportief succes toe. 
 
 
INFORMATIE TOERSCHAATSEN 
 
De meeste aangevraagde abonnementen op de HGI – toerschaats- uren zijn inmiddels aan de man / 
vrouw gebracht. Een aantal leden hebben te laat opgezegd waardoor er nog zes abonnementen over zijn 
welke nog te koop zijn (tegen gereduceerde prijs)! Begeleiding: 

 De begeleiding maandag 3e uur (M22), van 18.20 tot 19.20 uur wordt verzorgd door Jeffry 
Pommerel en Jelle Attema (15 deelnemers); 

 Helaas is Ivo Hiderink op maandag 4e uur, in verband met te drukke werkzaamheden niet meer 
beschikbaar. Hierbij onze dank voor zijn inzet. Hayo van der Werf neemt dit uur (M23), van 19.40 
tot 20.40 uur, van hem over, hiervoor dank en succes gewenst (18 deelnemers); 

 Op donderdag het 2e uur (M27), van 18.20 tot 19.20 uur, is de begeleiding weer in handen van 
Evelien Mager en Andries de Weerd (35 deelnemers); 

 Op donderdag het 3e uur (M28), van 19.40 tot 20.40 uur, wordt de begeleiding weer gedaan 
door Bob Vink (24 deelnemers); 

 Tenslotte wordt op de zondagmiddag, het 2e uur (M31) van 17.00 tot 18.00 uur, lesgegeven door 
Rene Koning; Frank Peter Wals en Marja Roos (36 deelnemers). 

 
Alle toerschaatsers en begeleiders een plezierig en sportief schaatsseizoen toegewenst. 
 
Te koop: 
Nog 6 abonnementen op het zondaguur van 17.00 tot 18.00 uur, informatie te verkrijgen bij Jelle Attema 
tel.4824187. 
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VERZEKERING LICENTIE ABONNEMENTHOUDERS EN JEUGDSCHAATSLEDEN 
 
Zonder KNSB - licentie is het niet toegestaan om aan KNSB wedstrijden (lees Jaap Edenbaan 
wedstrijden) deel te nemen. Aan de KNSB- licentie is een ongevallenverzekering verbonden. Deze 
verzekering geldt tijdens de trainingen, wedstrijden, vergaderingen etc., mits die georganiseerd of 
goedgekeurd zijn door- of ten behoeve van de KNSB (de Bond, het Gewest of de Vereniging). De 
verzekering is ook van kracht tijdens het gaan naar- of komen van- genoemde activiteiten in de ruimste 
zin van het woord, bijvoorbeeld het gaan naar- of het komen van- de Jaap Edenbaan. De verzekerde 
bedragen zijn:  
1) bij overlijden € 11.344,50 ;  
2) bij blijvende invaliditeit maximaal € 45.378,-;  
3) per gebeurtenis maximaal € 2.268901,-.  
Schadeclaims gaan via de vereniging naar het Bondsbureau van de KNSB.  
 
Voor de jeugdschaatsleden en hun begeleiders met een schaatsabonnement (geen licentie), is door het 
Gewest een soortgelijke verzekering afgesloten. Deze verzekering geldt ook voor de jeugdbegeleiders. 
Schadeclaims gaan via de vereniging naar de Penningmeester van het Gewest NH / U.  
 
Tenslotte behoort ieder actief HGI - lid van 16 jaar en ouder, in het bezit te zijn van de contributiekaart, 
met ingang van dit jaar kosten € 10.=. 
 
Bij deelname aan door HGI georganiseerde (natuur)- ijs- activiteiten, is een ieder, ook de toerschaatser, 
op dezelfde manier verzekerd. 
 
 
INFORMATIE PUBLIEKSSCHAATSEN JAAP EDENBAAN 
 
Men kan natuurlijk het komende winterseizoen ook tijdens openstellingen voor het publiek, zijn baantje 
trekken. Openingstijden voor het publiek zijn op alle werkdagen, ’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur en ’s 
middags van 13.30 tot 16.00 uur. ’s Avonds van 21.00 tot 23.00 uur, echter niet op woensdag-, zaterdag- 
en zondagavond. Voor de zekerheid even bellen loket Jaap-Edenbaan, 020-6949652. De jaap Edenbaan 
is gesloten op: 

 maandag 5 december na 16.00 uur; 
 zaterdag 24 december na 16.00 uur; 
 zondag 25 december; 
 maandag 26 december, voor 13.00 uur en na 16.00 uur; 
 zaterdag 31 december na 15.00 uur; 
 zondag 1 januari 2006! 

 
 
MARATHONWEDSTRIJDEN 
 
Er zijn inmiddels al een drietal landelijke marathons verreden, voor de HGI-ers nog geen klinkende 
resultaten, maar het seizoen is nog vroeg. In de Landelijke marathon rijdt bij de Heren A, Fabian van 
Altena mee met nr.12 in de sponsorploeg van MM-Guide/ en bij Landelijke marathon Heren B, John 
van Dijk, met nr. 24, in de sponsorploeg van Biesterveld- Jagtman. Beiden reden op 16 oktober op de 
thuisbaan in Amsterdam, maar konden de wedstrijd helaas niet afmaken, Fabian haakte af door vallen 
en John voelde zich niet geheel fit. Beiden nog succes gewenst. 
 
Aan de Baan –marathon in Amsterdam doen er weer een groot aantal HGI-ers mee. Bij de Heren C2 
reden Martin de Vries (5e); Jan Paul Drost (6e ) zich in de punten; Bij de Heren Vet1 werd Hayo van 
der Werf 7e en bij de Heren C1 werd John van Dijk eveneens 7e. Bij de Dames D3 werd Marja Roos 5e 
en bij de Dames D2 werd Esther Tindal 12e. Frans Nico van den Bout blesseerde zich in zijn hiel en 
moet even kalm aan doen. 
Bas Schreuder kwam ten val waardoor hij zijn meerdere moest erkennen in zijn vriendin Marlies 
Schonermark die in dezelfde wedstrijd won bij de Dames D1. Ook een felicitatie naar Anja Gerritsen zij 
won bij de Dames D2. 
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SCHAATSRUILBEURS 
 
Op zaterdag 1 oktober j.l. werd de jaarlijkse ruilbeurs gehouden, er was niet zoveel belangstelling, van 
de 60 ingebrachte schaatsen en aanverwante artikelen, vonden er 24 een nieuwe eigenaar. De club 
rekende 10 procent bemiddelingskosten. 
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 volw  €.    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.48)Viking, lage noren,    maat 32   €.  40.= 
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.= 
Nr.60)Viking Marathon,klapschaatsen,  maat 37   €.270.= 
Nr.62)Wedstrijdpak(zwart)merkHunter  ,maat M   €.  40.= 
Nr.63)Thermo-rits overbroek(blauw),   maat S   €.  40.= 
Nr.64)Viking, lage noren,    maat 33/34  €.  40.= 
 
Verder diverse (kinder)maten Friese houten doorlopers, 
tw van 5 tot 10 Euro.   
   
GEZOCHT: 
- LAGE NOREN, voorkeur merk Viking, maten 31 en 40; 
- KLAPSCHAATSEN, maat 42/43; 
- ZANDSTRA, Easy Gliders, maat M; 
 
Voor informatie bellen: Jelle Attema 4824187 
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Wist u dat: 
 Het skeeleren tijdens de club promotiedag op 31 mei 2005 voor de Landsmeerse  scholen in de 

Twiskepolder namens HGI werd verzorgd door Rene Koning en John van Dijk. Zij hebben aan 
zo’n 30 kinderen de technische en praktische kennis overgebracht en wij hen daarvoor bedanken; 

 Het prachtige 100 jarig HGI Jubileum-boek nog te verkrijgen is bij Jelle Attema, Fuutstraat 11, 
tegen betaling van 10 euro; 

 De club Hard-gaat-ie dit jaar weer meedoet aan de clubactie bij supermarkt Deen, dus; 
- De Deen Jeugd- Sponsoraktie voor Hard Gaat Ie een goed verloop heeft, inmiddels al een HGI-pop 

en een aantal jeugdleden, onder leiding van Heleen den Das-Kopmels, zijn ingezet, om de score 
ten behoeve van het jeugdschaatsen, nog succesvoller te maken; 

 Dit seizoen drie landelijke marathonwedstrijden worden verreden op de Jaap Edenbaan te 
Amsterdam, namelijk alle op zaterdagavond op vervroegde uren namelijk te 18.00 uur (in verband 
met Televisie- uitzendingen): 15 oktober; 21 januari en 11 februari 2006; 

 De schaatsruilbeurs is gehouden op zaterdag 01 oktober in het clubhuis van HGI vam 10.00 tot 
15.30 uur; 

 Er nog clubtassen te koop zijn voor €.20.= (niet leden €.35.=) te koop zijn,in de clubkleuren geel 
/blauw, voorzien van de clubnaam “Hard-gaat-ie” en de sponsornaam: “Hegron Cosmetics 
Purmerend; 

 Er ook nog bandana’s (piratenmutsen) te koop tegen €. 9,= in de Hard-gaat-ie clubkleuren voorzien 
van de clubnaam; 

 Er nog kleine (lichtblauwe) en een aantal grote (donkerblauwe) HGI – fleecemutsen te koop zijn voor 
€ 5,=. Info bij Jelle Attema; 

- Hanna Gielen inmiddels weer thuis is, met de nieuwe knie en nu revalideert en met hulp van een 
stok alweer loopt; 

- Tim Wals, Brederode 18, na het douchen uitgleed en hierbij zijn buitenste linker 
middenvoetbeentje (li.been) brak en nu tot zijn knie in het gips zit…hem sterkte met de genezing 
wensen; 

- Binnenkort de HGI – contributielopers weer bij u langs de deur komen voor de € 10,= van het 
jaarlijkse lidmaatschap; 

- Het clubhuis van Hard Gaat Ie in de wintermaanden bij natuurijs bereikbaar is onder telefoonnummer 
020-4821834; 

- Er nog 6 toerschaatskaarten te koop zijn, voor €. 75.=, per stuk (= 1 x per week een uur schaatsen 
onder begeleiding) op zondag van 17.00 tot 18.00 uur; 

- Er een gratis blauw/geel wedstrijdschaatspak afgehaald kan worden voor iemand van ongeveer 
1.75 a 1.80 meter lengte met ongeveer van ongeveer 65 a 70 kg. Telefoonnummer 020-6312593; 

- De redactie dringend op zoek is naar aanvulling / vervanging van de huidige redactie. Er zijn 
diverse taken waarbij hulp wenselijk is. Schroom u niet en indien u meer wilt weten kunt u contact 
opnemen met Ivo Hilderink (06 – 46063940). 


