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VAN DE REDACTIE

Dagelijks bestuur

Pfffff het einde van het jaar nadert, en zo ook
van mijn energie. De laatste loodjes van het
jaar lijken ook altijd wel de zwaarste te zijn.
Okay geen gezeur van de redactie zelf. Tot
mijn opluchting, en de naar de wens van Bob
Hogerop, leest u in dit blad twee verhalen van
Bob. Bij de samenstelling van de voorgaande
editie was er iets mis gegaan. Hierbij de
compensatie.

Voorzitter:
H. van der Werf
Nathan F Israëlweg 4
Hayo.vanderwerf@wartsila.com
1035 CG Amsterdam (Kadoelen)
 020 – 4924990  06 - 53657410

Als ik met een scheef ook naar de uitslagen
kijk van onze eigen “toppers” kijk, dan
constateer ik dat we zowel op de langebaan
als op de marathon goede zaken doen. Lieuwe
heeft inmiddels al twee keer onder de 40
seconden geschaatst en aast op een 1.59 op
de 1500 meter. Daarnaast staan John van Dijk,
Ivo Ruijter en Esther Tindal bovenaan in het
klassement op de marathon. Doortrekken die
lijn jongens tot aan het einde van het seizoen.
Helaas kent onze vereniging ook tegenvallers.
Bob tikt er dan wel vrolijk op los, de gevolgen
van een ongelukje mogen er ook wezen, Bob
zit een tijd met zijn voet in het gips. Misschien
nog wel bizarder maakt Ants Tilma het, een
glippertje met de fiets resulteert in een
complexe enkelbreuk. Beide van harte
beterschap gewenst.
De redactie wenst u allen in ieder geval een
prettige Kerst (als het blad nog op tijd in de bus
valt) en alvast een goede gezondheid voor
2007.
De redactie

COLOFON
Ledenadministratie:
T. Wolzak
 Dr. Mrt. L. Kinhstraat 29
1121 CR Amsterdam
 020 – 4825445
wot@planet.nl
Coördinatie clubblad / lay – out:
Ivo Hilderink
 Oostzanerdijk 5
1035 RA Amsterdam
 06- 46063940
f2hi.hilderink@hetnet.nl
Oplage 900 stuks
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
B. De Vries  020 – 6314123
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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
jeugdschaatsen bij J. Attema

en

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,  0204361524;
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
Ereleden:
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 020 - 4826926

Dick Moes
Geert Houwer
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VAN DE VOORZITTER
Nieuwe clubkleding
Naar aanleiding van uw vele verzoeken om clubkleding, doen wij onze uiterste best nog een laatste
bestelling te plaatsen.
Wilt u nog clubkleding bestellen?
Doe dat dan vóór eind december bij:
Hayo van der Werf
020 – 492 49 90
06 – 53 65 74 10
Hayo.vanderWerf@wartsila.com
(voor meer info zie elders in dit blad of op onze website)
Clubavond
De feestcommissie heeft nu al laten weten dat de clubavond dit jaar op 12 mei in het dorpshuis plaats
gaat vinden. Noteer deze datum vast in uw agenda!
Vrijwilliger van het jaar
Jelle Attema is door de gemeente Landsmeer in de bloemetjes gezet. Hij werd tezamen met nog 18
andere vrijwilligers extra bedankt door wethouder Mark-Jan Prins voor zijn inzet als vrijwilliger voor
onze club. Jelle van harte gefeliciteerd.
Een ijsbaan voor Fl. 200,-- gulden
Het bestuur zit op de sportnota van de gemeente te wachten. Dit naar aanleiding van ons verzoek aan
de gemeente om bij te dragen aan het onderhoud van onze ijsbaan. Tot op heden wachten wij
vergeefs.
We hebben echter wel een overzicht van de subsidiestroom bij de gemeente opgevraagd. Uit de
gegevens blijkt dat de verdeling nogal onevenredig is. Anderen krijgen meer dan wij, terwijl destijds
onze ijsbaan geheel met eigen middelen tot stand is gekomen. Maar door de slappe grond en andere
natuurinvloeden vereist de baan een permanent onderhoud, en dat is voor onze club haast niet meer
op te brengen.
Het is wellicht aardig te noemen dat ik onlangs een aandeel in handen kreeg van een renteloze lening
dat ooit eigendom van mijn grootvader is geweest. De renteloze lening van 200,-- gulden was nodig
voor de aankoop van een ijsbaan in Nijeberkoop (Frl.). Er waren 80 aandelen uitgegeven van elk
fl.2,50 waarvan er 10 jaar lang elk jaar 8 uitgeloot werden, te beginnen op 1 januari 1922. Ik heb via
google begrepen dat de ijsbaan nog steeds bestaat maar ik kan tot op heden geen telefoonnummer
van IJsclub Samenwerking, te Nijeberkoop vinden.
IJsbaan Hoorn
We kunnen de overdekte ijsbaan van Hoorn ijs huren op zaterdag 6 januari van 17:30 tot 20:00 uur.
Dit heeft als voordeel dat we vroeg in de avond zitten zodat er ook jeugdrijders mee kunnen doen.
Nadeel is echter dat dit in de kerstvakantie valt zodat het aantal deelnemers wellicht tegenvalt. De
wedstrijdcommissie heeft leuke dingen in gedachten die in andere gevallen wegens tijdgebrek nooit
kunnen plaats vinden. Zoals wedstrijden over langere afstanden en wellicht een paar marathonnetjes.
Ik ben benieuwd, maar hoop dat velen zich zullen opgeven.
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Fijne kerstdagen
Verder rest mij niets anders dan u een fijne kerst en een voorspoedig en sportief 2007 te wensen.

Kadoelen 10 december 2006
Haijo van der Werf

“HET LAATSTE UUR VAN DE MAANDAGAVOND”
Dit jaar stapte ik over van de donderdagavond recreatieschaatsen naar maandag-het-laatste-uur-vanHaijo,… een hele nieuwe groep (op Cora en Fimke na!), een hele grote groep, kan ik wel zeggen.
Maar, enthousiaste schaatsers, met heel veel kwaliteit, talent, techniek, doorzettingsvermogen,
humor…. Wat lekker zeg, een nieuwe groep, maar meteen weer lekker Hard-gaat-ie: gezellig!! Hè
Joop?!
Iets minder “gezellig” ging het met mijn eigen fysieke prestaties… eigenlijk werd het steeds minder….
totdat het echt niet meer ging en een bezoek aan de huisarts en daarna een verwijzing naar de
specialist het gevolg was. Ik zit, om kort te gaan, weer met een “oude” rugblessure. Op het moment
dat ik dit stukje schrijf, vind ik dat ik aardig vooruit ga – vanmiddag maar eens horen of de therapeut
dat ook vindt.
Mijn goede voornemen voor 2007? Om de eerste les (8 jan. 2007) weer van de partij te zijn en weer
lekker buiten op het ijs een gezellig uurtje schaatsen te beleven. Voor nu wens ik de HELE groep van
maandag-het-laatste-uur fijne feestdagen en een heel gezond en sportief 2007 toe!
Hartelijke groeten, Evelien

JEUGDWEEKEND GROEP 4
Het HGI-kamp begin eigenlijk al op het parkeerterrein van Landsmeer. Iedereen kwam half oranje uit
de auto want tja……Nederland stond inmiddels 2-1 voor. Tijdens het wachten op de anderen was
iedereen wel met een bal aan het voetballen of de wedstrijd aan het beluisteren in de auto. Nadat we
aangekomen waren renden iedereen naar de tv om de wedstrijd af te kijken. Enja hoor, het bleef 2-1
en IEDEREEN kon horen dat Hard Gaat Ie op de camping was. Toen iedereen een “huisje” had,
moesten Ella, Milou, Marleen het brood kenden. De rest zocht hout voor het kampvuur. Rond half
twaalf werden de oudsten gedropt en ging de rest een wandeling maken door het bos. De dropping
duurde erg lang (rond half drie terug op de camping), maar was natuurlijk wel gezellig. Daarna ging
iedereen direct naar bed (nou ja slapen, slapen kunnen we het niet noemen). Maar in ieder geval wel
in de buurt van het huisje.
Zaterdagochtend rond half negen moesten we wakker worden. We schoven aan bij het ontbijt. Toen
werden we helemaal afgemat tijdens de trainingen in het bos. We moesten heuvels op en ook weer de
heuvels af, schaatsoefeningen doen in de hete zon, estafettes doen en hardlopen. Nadat we eindelijk
terug waren kregen we wat lekkers en wat te drinken. Daarna werden de groepsleiders (bij ons Ella)
bij elkaar geroepen om het toneelstuk voor de bonte avond voor te bespreken. We moesten
uiteindelijk een aflevering van Dancing with te Stars doen. We gingen direct aan de slag. Aan het
begin ging het wat minder, maar daarna ging alles helemaal goed. In de middag gingen we allerlei
spelletjes doen zoals touwtrekken, waterdragen en een kruiwagenrace. We werden 1e met de
kruiwagenrace en het touwtrekken, joepiiieeeeeee!!!!!! Later gingen we met zijn allen slagbal spelen.
Op het avondmenu stond bbq;-) helaas gevolgd door de afwas;-(. Na de hele avond gespeeld te
hebben gingen we bij het kampvuur marsmellows eten. Uiteraard gingen we weer gezellig laat naar
bed (tja dat hoort bij een kamp).
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WEDSTRIJTSLAGEN MARATHON
Datum:
Naam:

15 november (V1 Heren)
Haijo vd Werf

Punten
e
3 pnt (13 )

Klassement

Datum:
Naam:

15 november (V2 Heren)
Rene Koning

Punten
3 pnt (13e)

Klassement
3 pnt (25e)

Datum:
Naam:
Naam:

15 november (V3 Heren)
Peter Luiten
Bart Goede
Rinus Overheul

Punten
11 pnt (5e)
e
5 pnt (11 )

Klassement

Datum:
Naam:
Naam:

18 november Gewestelijke Kampioenschappen
e
Matz Schutz (Junioren C heren)
13 plaats
e
Tim Wals (Junioren C heren)
19 plaats

Naam:
Naam:
Naam:

Lisa Roos (Junioren C dames)
Daphne Faber (Junioren C dames)
Marleen van Dusseldorp (Junioren C dames)

8e plaats
9e plaats
16e plaats

Naam:

Ellen Krop (Junioren B dames)

12e plaats

Naam:

Ti m Roos (Junioren B heren)

16e plaats

Datum:
Naam:
Naam:

22 november (C2 Heren)
Lieuwe Mulder
Ivo Ruijter

Punten
15,1 pnt (1e)
13 pnt (3e)

Klassement

Datum:
Naam:
Naam:

22 november (D2 Dames)
Imme Kapen
Esther Tindal

Punten
15,1 pnt (1e)
8 pnt (8e)

Klassement

Datum:
Grote Finale
Kleine Finale
Troost Finale

2 pnt (2e)

26 november Nico Waterman Trofee
John van Dijk / Antony Luyendijk
5e plaats
Esteher Tindal / Ruud Bouwmeerster
10e plaats
Rene Koning / Marco Roos
3e plaats

Datum:
Naam:
Naam:
Naam:

29 november (V3 Heren)
Egbert Mulder
Peter Luiten
Bart Goede

Punten
15,1 pnt (1e)
e
13 pnt (3 )
3 pnt (13e)

Klassement
15,1 (6e)
e
23 (2 )
14 (8e)

Datum:
Naam:
Naam:

29 november (V1 Heren)
Martin de Vries
Haijo vd Werf

Punten
e
15,1 pnt (1 )
e
- pnt (17 )

Klassement
e
27,1 (3 )

Datum:
Naam:

13 december (C3 heren)
Swen Faber

Punten
15,1 pnt (1e)

Klassement
29,1 (6e)

Datum:
Naam:

13 december (C2 heren)
Ivo Ruijter
Lieuwe Mulder

Punten
e
15,1 pnt (1 )

Klassement
e
52,2 (1 )
15,1 (14e)

Datum:
Naam:

13 december (C1 heren)
John van Dijk

Punten

Klassement
e
55,3 (1 )
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Datum:
Naam:
Naam:

13 december (D2 dames)
Esther Tindal
Imme Kampen
Ants Tilma

Punten
7 punt (9e)
e
5 pnt (11 )

Klassement
38,1 (2e)
e
29,1(7 )
e
32 (6 )

WEDSTRIJDUITSLAGEN LANGEBAAN
Datum:
Naam:

11 november (Hoorn)
Ivo Ruijter

500 m
46.52

1.500m
2.23.51

Datum:
Naam:

12 november
Gijs Roos

500 m

1.000m
1.48.68

Datum:
Naam:

12 november
Daan van Baarsen

300 m
40.32

500m
1.07.19

Datum:
Naam:

13 november (Heerenveen)
Ivo Ruijter

500 m
44.73

1.500m
2.13.78

Datum:
Naam:

14 november (Heerenveen)
Ivo Ruijter

500 m

1.000m
1.27.03

Datum:
Naam:

15 november (Heerenveen)
Lieuwe Mulder

500 m
39.63

1.500m

Datum:
Naam:
Naam:
Naam:

18 november (Hoorn)
Ivo Ruijter
Henriette Goede
Marco Roos

500 m
44.48
46.36
50.17

5.000 m
7.46.85
8.26.26
8.42.42

Datum:
Naam:
Naam:
Naam:
Naam:

19 november
Alex Kuiper
Tim Wals
Tim Roos
Carlo Kuiper

500 m
46.96
53.31
48.82
47.75

1.000 m

Naam:

Lisa Roos

53.70

1.53.02

Datum:
Naam:

19 november (Hoorn)
Lieuwe Mulder

500 m
39.99

1.500 m
2.02.22

Datum:
Naam:
Naam:
Naam:

26 november
Ivo Ruijter
Jan Paul Drost
Bart Goede

500 m
45.18
46.06
50.45

1.500 m
2.17.24
2.27.07
2.42.54

Naam:

Martijn Goedhart

52.08

2.38.23

Datum:
Naam:

3 december
Gijs Roos

500 m
51.74

700 m
1.23.88

Datum:
Naam:

3 december
Daan van Baarsen

300 m
39.64

500m
1.07.86
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3.000m
5.03.21

3.000m
4.17.53

1.500 m
2.26.30

1.51.49
2.35.40
2.34.475

3.000 m
4.27.85
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EXTRA RONDE CLUBKLEDING BESTELLEN
Herhaaldelijk worden we benaderd door leden die voor hun kinderen, of voor henzelf, clubkleding
willen hebben. Helaas moeten we van elk kledingstuk minstens 10 stuks bestellen. Wij roepen
iedereen op die nu, of in de nabije toekomst, clubkleding wil hebben deze te bestellen via
info@hardgaatie.nl (zie ook onze website het bericht van 7 oktober 2006). De jacks zullen (alleen voor
de jeugd) door de vereniging gesubsidieerd worden met ca. 50%. (normaal 19%). Dit betekent dat de
gevoerde jacks op 35 ipv 53 euro komen en de ongevoerde op 23 i.p.v 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 (eigen
schatting) van de prijs weer verkopen. Dus voor 17,50 resp. 11,50 heb je een HGI-trainingsjack. Het
ontwerp zal zijn zoals de laatste jacks zijn uitgevoerd en wij zullen voorlopig bij dit ontwerp blijven. Zie
website. Alle overige kleding kunnen ook besteld worden, zie website en laatste clubblad, hierop
subsidieren we de gebruikelijke 19% BTW. Voor maten adviseren wij om bij clubgenoten te kijken.
Bestellingen moeten voor eind december 2006 binnen zijn. Prijzen zijn als volgt:
 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 (salopet) Lycra /MB /inzet tot knie € 32.00;
 Collant ThermoRoubaix /MB /inzet tot knie € 39.00;
 Schaatspak Lycra met halsboord € 68.00;
 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 tussen € 35.00 en € 58.50;
 Coursebroek MB/zijbaan met logo € 34.85;
 Meerprijs Powerlycra € 6.00

LEUK GEDICHTJE
Beste Marlies, beste Ingrid,
De schaatsvereniging Hard Gaat IE zat dit jaar,
behoorlijk met de handen in het haar.
Het begeleidend duo Andries en Evelien,
hielden het dit jaar voor gezien.
Dat duo heeft echt een deel van hun leven,
aan de schaatsvereniging HGI gegeven.
Jaren lang hebben zij hun best gedaan,
om ons te leren goed op de schaatsen staan.
Met hun vertrek echter kwamen de problemen,
want wie van HGI kon dit op de schouders nemen.
Vlak vóór aanvang van het nieuwe seizoen,
had HGI nog niemand die dat wilde gaan doen.
En dát was het wat mamma Yvonne dus las,
dat er op de donderdag geen begeleiding meer was.
En omdat ze het schaatsen steeds leuker begon te vinden,
kon ze zich daar behoorlijk over opwinden.
Vele keren zeurde ze haar Jan aan de kop,
zij jammerde: zo kom ik toch nooit aan de top!
En dochter Ingrid hoorde dat elke avond aan,
zij zit bij hen aan tafel, dus ‘t kon haar niet ontgaan.
Jaargang: 107
Datum: December 2006
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Zij kon zich in die frustratie wel verplaatsen,
want zelf kan ze gewéldig goed schaatsen.
Jaren zat zij in het wedstrijd circuit,
maar stopte vorig jaar met last van haar knie.
Zij had nu vrije tijd, dat, wat ze vroeger niet had,
en ze dacht.. die ploeg trainen…, dat lijkt me wel wat.
Zo help ik mijn moeder en ook nog mijn broer,
en mijn vriendje vindt dat waarschijnlijk wel stoer.
En toen kwam ook vriendin Marlies in beeld,
een therapeute die ook aan schaatsen deed
Voor Ingrid alléén was de groep veel te groot,
perfect dus dat Marlies óók haar diensten aan bood.
Tja .. nu weet ik niet zeker of het zo wel is gegaan,
misschien zit ik wel ver van de waarheid vandaan.
Maar ik vind het een heel leuk verhaal,
dus dan maakt het toch niet zo veel uit allemaal?.
Jullie zijn fantastisch goed begonnen,
en hebben ons vertrouwen volledig gewonnen.
Er waait een heerlijke nieuwe wind,’
die iedereen hier verfrissend vindt.
Wij worden door jullie bij de hand genomen,
om in deze sport ook vérder te komen.
Want op je eigen manier gaan jullie proberen,
ons de goede techniek aan te leren.
Dat gaat zeker lukken en dat is heel fijn,
En wij zullen jullie daar eeuwig dankbaar voor zijn
En wie weet zeggen jullie aan t eind van ’t seizoen,
Dat willen we nóg wel een jaartje zo doen.
Jullie dankbare Donderdag 2-groep

JEUGDSCHAATSEN
Op zaterdag 2 december kwam de Sint met zijn Pieten, tijdens het jeugdschaatsuur zowel in de hal als
op de buitenbaan van de ijsbaan JaapEden. Ondanks de dreiging op veel nattigheid bleef het tijdens
het “HGI-Sint-Nicolaasuur” gelukkig droog. De Sint was weer in gezelschap van de hoofdpiet en vele
hulp-pieten. Deze waren rijk voorzien van pepernoten en waren daar erg gul mee. Natuurlijk werden er
weer diverse liedjes spontaan en op verzoek van de Sint gezongen. Ook samen op de foto, zoals
inmiddels te zien is op de website van HGI. Voor ieder kind was er weer een puntzak met pepernoten
en allerhande zoetigheid. Voor de leid(st)ers een overheerlijke chocolade letter.
Beste Sint en (met name de HGI-hulp-)Pieten bedankt……………………………..…

INFORMATIE JEUGDSCHAATSEN
Op zaterdag 23 december 2006 en op zaterdag 30 december 2006 is er gewoon jeugdschaatsen op
de Jaap Edenbaan!
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Belangrijke data jeugdschaatsen 2007:
 Op 13 januari de “Elfstedentocht / Carnaval schaatsen”.
 Op 3 februari het diploma schaatsen voor slalom en start&rem proeven.
 Op 17 februari nog extra mogelijkheid voor tijdrijden.
 Op 3 maart de langebaan- rondjes achter de jagermeesters. Deze datum valt helaas in de
vakantie,maar het kan niet anders!

SCHAATSEN IN HOORN
Het is gelukt om een paar uur ijs te huren van de nieuwe overdekte kunstijsbaan “De Westfries” te
Hoorn. Dit gaat gebeuren op zaterdagavond 27 januari 2007 van 20.30 tot 23.00 uur. De kosten zullen
ongeveer E.10 per deelname zijn.
Deelname staat open voor toer- en wedstrijdschaatsers en enige jeugschaatsers op uitnodiging. Hoe
en wat we precies gaan doen betreffende het wedstrijd gebeuren, daarover wordt nog nagedacht
Ieder idee is welkom, deponeren bij Jan Paul of Jelle Attema. Vul hierbij de opgave strook in, of
aanmailen bij Jan Paul of Jelle Attema, s.v.p.voor 23 december!!!

____________________________ _____________________________________
Inleveren van onderstaande strook s.v.p. voor 23 december a.s.
bij Jelle Attema, Fuutstr. 11 of Jan Paul Drost, Van Beekstr. 149of per E-mail aan:
JSAttema@Hotmail.com of Drost.jp@12move.nl
Hierbij geeft/ geven ondergetekende(n) zich op voor de ijs-pret/wedstrijd “De
Westfries” te Hoorn,zaterdag 27 januari 2007:

Naam:_______________________________ Geb.datum:__________________
Naam:_______________________________ Geb.datum:__________________
Adres:________________________ Woonplaats:_________________________
Opm._______________________Handtekening(en): _______________________
____________________________ _____________________________________

SCHAATSTRAINING: Indeling/deelnemers schaatstrainingen HGI 2006/2007
Invalkrachten Rene Koning 075-6143893 en Anja Gerritsen.
DINSDAG van 18.15- 19.20 uur onder leiding van Henk Veen, tel. 020-6997370:
Jan Paul Drost;
Tjerk van der Horst;
Harm Kuiper;
RInus Overheul;
Yvo Ruijter
Bas Schreuder;
Marco Schreuder;
Hayo van der Werf;
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DINSDAG van 18.15- 19.20 uur onder leiding van Ans Gerritsen, tel. 020-4361524:
Jelle Attema;
Berend Blokzijl
Frans Nico van den Bout;
Milou de Bueger;
Bart Goede
Peter Luiten;
Jeffry Pommerel
Marja Roos;
Rene Segers;
Ants Tilma
Frank Peter Wals;
Andries de Weerd.
VRIJDAG van 19.35- 20.40 uur onder leiding van Andries Bakker, tel.020-6471703:
Daan van Baarsen;
Didi de Bueger;
Kees Heijermans;
Sybille Mulder;
Gijs Roos;
Levi Tindal;
Michelle Tindal;
Martijn op de Weegh;
VRIJDAG van 19.35- 20.40 uur Ans Gerritsen, tel. 020-4361524:
Groep 1
Groep 2:
Marleen van Dusseldorp;
Milou de Bueger;
Daphne Faber;
Olaf Divendal;
Ellen Krop:
Swen Faber;
Lisa Roos;
Martijn Goedhart;
Matz Schutz;
Daan Kea;
Lis van der Wal;
Alex Kuiper;
Tim Wals;
Carlo Kuiper;
Carlo Kuiper;
Tim Roos;
Lisette Segers;
Yvonne Segers;
VRIJDAG van 19.35- 20.40 uur onder leiding van Corinne Jong, tel.075-6844397:
Onne Broekzitter;
Bart Goede;
Jos Goedhart;
Luuk Haring;
Imme Kampen;
Egbert Mulder
Marco Roos;
Ivo Ruyter;
Jeroen Steinvoorte;
Ruud Steinvoorte;
Rob Tindal
Ants Tilma;
Hayo van der Werf;
Saskia Wolzak
Selectie- trainingen buiten clubverband:
Dinsdag/woensdag/vrijdag Junioren C-groep trainingen(12 leden),
olv Elly van Leeuwen (geen HGI-ers);
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Dinsdag/woensdag/vrijdag ijsfaciliteiten trainingen (22 leden),
olv Cor Zwaal en Alexander van den Outenaar (Mandy Blokzijl);
Deze 3 groepen geselecteerden zijn herkenbaar in de zwart/rood kleurige schaatskleding/pakken,
gesponsord door: Loonsalarissoftware ROOSROOS;
Dinsdag/woensdag/vrijdag baanselectie trainingen (12 leden),
olv Rutger Thijssen: onder wie HGI-lid Lieuwe Mulder;
Deze groep geselecteerden is herkenbaar in de blauw kleurige schaatskleding/pakken, gesponsord
door Aegon en het Gewest HN/U.
Vrijdag marathon baantraining olv Cees Lissenberg:
John van Dijk (Landelijk B-rijder)
Martin de Vries (Baan marathon klasse B/C rijder);
Trainingen in marathon-ploegverband “MMGuide”op diverse banen:
Fabian van Altena (Landelijk Top/A-rijder)

BOB HOGEROP
Vandaag is het 10 december, er is nog geen
spoortje van winter. Het is helemaal nog niet
koud geweest. November 2006 gaat de
geschiedenis
in
als
de
warmste
novembermaand sinds 300 jaar geleden de
waarnemingen begonnen. Zoals het er nu
naar uitziet is er in heel Europa geen sprake
van winterweer. In de Alpen zijn al
verscheidene ski evenementen afgelast,
wegens gebrek aan sneeuw, of eigenlijk
helemaal
geen
sneeuw.
Zelfs
het
sneeuwzekere Val d’ Isère moest de
wedstrijd afgelopen weekeind afzeggen.
Zonet vernomen, dat er in het jaar 2040 er
waarschijnlijk geen ijs meer aanwezig zal
zijn op de Noordpool!
Niet
erg
bemoedigend
voor
schaatsliefhebbers, die snakken naar een
paar weken natuurijs komende winter.
Eigenlijk zit BobHogerop momenteel niet op
schaatsijs te wachten, daar hij begin
november tijdens de warming up op de
Edenbaan zich verstapte en twee botjes in
zijn rechtervoet brak en nu met een brok
gipsverband tot aan zijn kuit in het rond
hobbelt.
Dat is erg egoïstisch van mijn kant, maar ik
hoop toch op een verandering in het
weerbeeld, mijn deerniswekkende situatie
ten spijt!

Jaargang: 107
Datum: December 2006

Ondanks mijn star in het gips verpakte
rechter onderbeen, hebben Nel en ik toch
kans gezien om ons voornemen, een bezoek
van een krappe week aan Wenen, ten uitvoer
te brengen.
Beperkt in mijn bewegingsvrijheid, heb ik
dankzij een prima functionerend openbaar
vervoer in de Oostenrijkse hoofdstad veel
kunnen genieten van de musea en de
grandeur. We waren ook onder de indruk van
de
jaarlijkse
kerstmarkt
op
het
Rathausplatz met op de achtergrond het
fraaie Burgtheater. Nee, niet zo een
kerstmarkt
die
in
het
Ruhrgebied
plaatsvindt,
waar
busladingen
belangstellenden vanuit Nederland zich heen
spoeden, maar een schitterend verlicht park,
met in elke boom lampions en telkens in een
andere kleur. We spreken hier over grote
bomen, dus de aanblik is betoverend en als u
ooit rond de kerst in Wenen bent moet u dat
beslist gaan zien, neem de tram, lijn 1 of 2
en je komt er vanzelf langs.
Maar goed, de tijd wordt ingevuld met lezen,
tekenen en schilderen, korte ritten op de
fiets, radio en tv kijken.
Zo heb ik afgelopen weken de NHL ijshockey
competitie kunnen bewonderen. Het valt mij
op dat ondanks de hardheid die het
professionele ijshockey met zich meebrengt,
het er toch gedisciplineerd eraan toe gaat.
Als er twee spelers op het ijs aan het
vechten zijn, dan grijpen de scheidsrechters
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uiteraard in. Ze geven de vechtersbazen
soms een bemoedigende tik mee en zij
kunnen afkoeling zoeken op de strafbank. In
het ergste geval kunnen de zondaars wegens
“misconduct” hun biezen pakken en naar de
kleedkamer vertrekken en dan maar hopen
dat de represaille maatregelen van de bond
niet te streng uitpakken. Ook vind ik het
opmerkelijk dat er bij een omstreden
beslissing, b v of een goal nu wel of niet
geldig is, er eerst wordt overlegd met de
officials, de beelden worden goed bekeken
en dan komt het antwoord van de in
gestreepte outfit gehulde scheidsrechter: “
No score!” en geen speler of coach gaat er
tegen in!
Misschien iets voor onze voetbalsport?
Nog even een boek bespreken, dat ik mocht
ontvangen als St. Nicolaas cadeau getiteld:
De Perfecte Executie. Een thriller, welke
handelt over de laatste beul die in Groot
Britannië werkzaam was. Een fictief verhaal
over de “Hangman” die een veroordeelde
moet executeren, die zeer dicht, naar later
blijkt, bij zijn eigen familie staat.
In het boek wordt beschreven hoe zo’n
executie in zijn werk gaat.
De beul was een ambtenaar van binnenlandse
zaken;
Moest
er
een
veroordeelde
misdadiger geëxecuteerd worden, dan kreeg
de ambtenaar een week van tevoren een
enveloppe thuis gestuurd, met het verzoek
om zich bij de gevangenis te melden, waar de
veroordeelde op zijn vonnis zat te wachten.
De beul reisde per trein (eerste klasse) naar
b v Liverpool, ontmoette op het station zijn
assistent, die meestal in dezelfde trein zat,
maar dan in de tweede! klasse.
In de gevangenis werden zij ontvangen door
de directeur en kregen de gegevens van de
veroordeelde. Lengte, gewicht, postuur en
ook zijn of haar karakter waren voor de
uitvoering van het vonnis belangrijk.
Terwijl de veroordeelde in de dodencel waar hij drie weken in doorbracht- op zijn
executie wachtte, troffen de beul en zijn
assistent de voorbereiding op de uitvoering
ervan.
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De strop werd klaargemaakt en er werden
berekeningen gemaakt dmv een zandzak, die
hetzelfde gewicht had als de veroordeelde.
De lengte van het touw was erg belangrijk
Er bestonden speciale tabellen voor de
lengte van de verticale val.
De volgende dag om 9.00 precies werd het
vonnis voltrokken. Als de klok begon te slaan
kwamen de beul (die in een keurig driedelig
pak gestoken was) en zijn assistent de
dodencel binnen. Zachtjes, maar zeer snel
werd de veroordeelde zijn handen op de rug
gebonden met zachte leren polsbanden en
door een dubbele deur naar de kamer met de
strop en het valluik geleid. De persoon moest
op de met krijt aangegeven plek op het luik
gaan staan en terwijl de assistent
vliegensvlug de enkels middels een leren
band bij elkaar bond, trok de beul een linnen
zak uit zijn borstzak die daarvoor als een
pochet gevouwen eruit gestoken zat, over
het hoofd van de veroordeelde, legde de
strop om de nek met de lus aan de
kaakzijde,klopte zijn assistent op de
schouders die opzij sprong en dan dook de
beul naar de handel en het luik viel open…
En dit hele ritueel duurde amper tien!
seconden, dus voor de klok bij de negende
slag was, was de nek van de veroordeelde al
gebroken. Dit moet met een geweldig geraas
gepaard zijn gegaan, wat volgens ingewijden
in de hele gevangenis te horen geweest
moest zijn. Vervolgens werd het lijk van de
veroordeelde door een arts opengemaakt en
gecontroleerd. Altijd waren de 2e en de 3e
wervel gebroken. Het lijk werd op het
gevangenisterrein in een anoniem graf
begraven en de familie kon de persoonlijke
bezittingen bij de gevangenis afhalen.
Men kan zich afvragen, of een veroordeelde
niet hevig tegenstribbelde maar uit de
memoires van de bekende beulsfamilie
Pierrepoint bleek dat de veroordeelden
meestal verdwaasd en gelaten hun lot
ondergingen.
Albert Pierrepoint was één van de laatste
beulen van het Verenigde koninkrijk. Hij
heeft zijn werk als beul gecombineerd als
kroegbaas. Hij moest een dubbelleven leiden
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en hij gaf er de brui aan toen de
veroordeelde Thomas Bancroft in de
Strangeway gevangenis te Manchester
twaalf uur voor de executie uit de dodencel
werd gehaald. Pierrepoint was al met de
voorbereidingen bezig toen de boel werd
afgelast. Daar de betreffende executie niet
plaatsvond, werd er ook niet uitbetaald, dit
tot ongenoegen van Albert Pierrepoint, die
argumenteerde dat er b v in Schotland wél
werd uit betaald, executie of niet. De
beruchtste executie die Albert Pierrepoint
uitvoerde was natuurlijk het vonnis van Ruth
Ellis, De laatste vrouw die in Engeland werd
opgehangen in juli 1955. Bij de uitgang van
de Holloway gevangenis vroegen de
bijengestroomde
journalisten
aan
Pierrepoint hoe het voelde om een vrouw op
te hangen! Meestal sprak de beul nooit met
de pers of met iemand anders over zijn
werk, maar in dit geval deelde Albert mede
dat miss Ellis haar straf verdiend had!
Het beulswerk was een lucratieve bezigheid,
getuige het gegeven dat Pierrepoint een pub
kon kopen., wat in die tijd bijzonder was. De
kroeg was gevestigd tussen Manchester en
Oldham en heette: “Help the poor

Struggler,” wat betekent dat we de arme
worstelaar moeten helpen. De kroeg werd
een bezienswaardigheid door de reputatie
van de kroegbaas kwamen er busladingen
belangstellenden langs. Pierrepoint had
vooral goed verdiend aan de vele vonnissen,
die hij in Duitsland voltrok op de beruchte
kampbewaarders
die
na
de
oorlog
veroordeeld waren.
In 1964 werd het laatste doodvonnis in
Groot Brittannië voltrokken en zoals in de
meeste Europese landen wordt er niemand
meer ter dood veroordeeld, want het is
meer dan eens gebeurd dat er achteraf
gebleken, onschuldigen gevonnist werden.
Waarom heeft Bob Hogerop zo een morbide
verhaal? Welnu het handelt over de beul en
als fiets en schaatsliefhebber heeft Bob
Hogerop al veel beulswerk verricht.
Momenteel is dat sportieve gebeuren een
beetje op de achtergrond gedrongen, maar
ik hoop in het nieuwe jaar iedereen weer op
de fiets of op het ijs tegen te komen. Een
gezond en sportief 2007 toegewenst!

Bob Hogerop.

INFORMATIE PUBLIEKS-SCHAATSEN 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 van 09.20 tot 16.00 uur
 en ‘s avonds van 21.00 tot 23.00 uur, echter niet op woensdag-, zaterdag- en zondagavond;
 Op zaterdag en zondag overdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Voor info Jaap-Edenbaan, 020-6949652 of Email:www.jaapeden.nl
De buitenbaan gesloten op:
 maandag 25 december 2006, 1e kerstdag;
 dinsdag 26 december 2006, 2e kerstdag, voor 13.00u en na 16.00u;
 zondag 31 december na 16.00 uur;
 maandag 1 januari 2007, nieuwjaarsdag.
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BOB HOGEROP
Oktober 2006, momenteel is het prachtig
weer. Een late nazomer zou je zeggen. De
temperaturen benaderen overdag bijna de
20 graden en ik ben nog helemaal niet in de
stemming om op het natte Edenijs te gaan
rijden, maar we doen het toch maar en in
een dunne outfit draaien we voorzichtig de
eerste rondjes.
´s Avonds kijk ik naar de playoffs van de
Amerikaanse honkbalcompetitie. Voor mij is
Detroit dit seizoen de sterkste ploeg, maar
dat dienen we nog even af te wachten.
Een zeer televisiegenieke sport, het
honkbal. Sinds ik de NASN kan ontvangen, is
het genre uitgebreid en biedt het een kijkje
in de Amerikaanse (sport)keuken.
Ook zit het wielerseizoen erop met een
tumultueus verlopen Tour en Giro. Ik ben
benieuwd hoe ze de problemen denken te
gaan aanpakken, volgend seizoen. Volgens
sommigen staat de geloofwaardigheid op het
spel. Volgens mij valt dat nogal mee. De
kruistocht tegen de stimulerende middelen
wordt nooit gewonnen en het grootste deel
kan zo van de dopinglijst afgevoerd worden,
want er wordt echt niet sneller gekoerst of
gerend of wat dan ook.
Zolang de gezondheid er maar niet door in
gevaar komt, wat de experts beweren.
Het feit dat Landis de spectaculaire étappe
naar Morzine won, lag echt niet alleen in het
feit dat hij “gebruikt” zou hebben maar
meer in de passiviteit van de concurrentie
(dat redt hij toch niet) en toen ze echt
reageerden was het te laat. Natuurlijk is het
stom van de Amerikaan, je moet er voor
zorgen dat je “clean” blijft en elk spoortje
van verdenking ver van je houdt, Dat geldt
vooral de begeleiding, die zouden het zeker
moeten weten!
De “kruistocht”. Dat begrip heb ik onlangs in
de boekhandel gevonden en aangeschaft.
De eerste kruistocht, geschreven door de
Engelse geschiedkundige Thomas Asbridge.
Een fascinerend verslag over de bekende

Jaargang: 107
Datum: December 2006

religieuze expeditie naar Jeruzalem, die
ongeveer 900 jaar geleden plaatsvond.
We hebben het allemaal op school geleerd,
tussen 1100 en 1300 vonden de kruistochten
plaats. Een soort gewapende pelgrimstocht
naar de heilige stad Jeruzalem, om het te
heroveren op de Islamitische Saracenen.
Aangespoord door Paus Urbanus de tweede,
die in november 1095 verkondigde dat de
barbaarse Saracenen de heilige plaatsen in
het Oosten bezet hielden en dat die
dienden te worden heroverd. “Men kan niet
toestaan dat de Heidenen het graf van
Christus, onze verlosser onteren!” Aldus de
kerkvorst.
Deze opzwepende preek vond plaats in het
Franse Clermont (jawel, die van de Michelin
fabrieken en de Puy de Dôme, volgend jaar in
de Tour!) en werkelijk duizenden gaven er
gehoor aan en begaven zich op weg.
Men dient te weten dat een pelgrimstocht
naar het Heilige land een louterende werking
had en dat de ziel helemaal gereinigd was,
als je het doel bereikt had. Vooral in die tijd
was dat het ultieme wat een sterveling kon
bereiken in zijn leven en vandaag de dag is
dat bij veel mensen nog steeds zo, getuige
de enorme mensenmassa’s die de jaarlijkse
tocht naar Mekka volbrengen.
De allereerste kruistocht vertrok uit
verscheidene
Europese
steden
op
verschillende tijdsstippen, rond maart 1096.
Het was niet zo, dat men het vertreksein
gaf, (“zijn we allemaal klaar?”) Maar de
groepen ontstonden spontaan. Een groep
vertrok uit de buurt van Keulen onder
aanvoering van Godfried van Bouillon, (die
kennen we allemaal!) en onderweg sloten
velen aan. De wereld van de gemiddelde
Middeleeuwer was erg klein, ze leefden van
dag tot dag en het belangrijkste was om de
maag te vullen. Men zag in de vertrekkende
massa’s een kans om er beter van te worden
en ook de drijfveer van de aansluitende
ridders was meer een inhalige rooftocht.
Een steeds groter wordende haveloze troep
trok door Europa. Waar men kwam,
veranderde het landschap als door een
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sprinkhanenplaag geteisterd beeld, de massa
diende gevoed te worden, want zo een lange
voettocht eiste nogal wat en als men het
niet goedschiks kreeg dan maar met geweld,
wat meestal gebeurde.
Het eerste deel van de 3000 kilometer lange
tocht verliep relatief! gemakkelijk en
Constantinopel werd in december 1096
bereikt.
Constantinopel was in die tijd de meest
luisterrijke stad van het Christendom, met
verbazing keken de West Europese
kruisvaarders om zich heen, zulk een fraaie
stad hadden ze nimmer aanschouwd!
De Byzantijnse keizer Alexius I, was de
hongerige troep liever kwijt dan rijk en
zette ze meteen de Bosporus over.
Bovendien had hij het niet erg op met de
Latijnse Christenen uit West Europa, wat
men nu als Rooms Katholieken zou betitelen.
De christelijke wereld was toen al verdeeld
en Byzantium behoorde tot de Orthodoxe
kerk.
Nu bevonden de kruisvaarders zich in wat we
heden ten dage als Turkije kennen.
Overgeleverd aan de vreemde en vijandige
Islamitische wereld hadden ze het geluk,
dat toen de Islam ook al was verdeeld in een
Soenietische en een Sjiitische tak. Er is
niets nieuws onder de zon, zoals men ziet.
Na ruim twee lange jaren van bloedige
veldslagen, belegeringen, hongersnood en
ziekten stond de haveloze, maar geharde
kern van de kruisvaarders eindelijk voor de
poorten van Jeruzalem
Jeruzalem viel op 15 juli 1099 en de
kruisvaarders
richtten
een
werkelijk
onbeschrijfelijk bloedbad aan, waar men
zelfs in die tijd de wenkbrauwen van deed
fronsen!
Paus Urbanus II heeft het bericht van de
verovering van de stad niet meegemaakt,
want de man overleed begin 1099.
De Latijnse christenen hadden de stad in
handen, maar dat duurde niet lang, want de
meeste kruisvaarders hadden niet veel trek
om er te blijven en wilden naar huis terug.
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90 jaar later hadden de Sacarenen de stad
weer in handen.
Het blijft de vraag of de verovering van
Jeruzalem op de Islam werkelijk nodig was,
want er werd aan de pelgrims door de
heersers weinig in de weg gelegd en de
verschillende religies in de stad leefden vrij
goed samen. Het is sinds de val van de stad
niet meer goed gekomen in de verhouding
tussen de Islam en het Christendom. Tot op
de dag van vandaag is dat nog steeds
merkbaar. De stad Jeruzalem werd en wordt
nog steeds geclaimd door drie religies, Het
Jodendom, de Islam en het Christendom. Ze
hebben er alledrie hun heilige plaatsen, De
Muur van de Tempel ( de Klaagmuur), De
Gouden Moskee, en het graf van Christus.
Als er iets heilig in de wereld is verklaard,
berg je dan maar!
BobHogerop heeft ook een soort van
heiligverklaring meegemaakt, en wel op de
23e februari 1985.
Hij betrad rond zes uur in de ochtend het
welhaast
heilige Elfstedenijs
in de
Zwettehaven bij Leeuwarden!
Deze heiligheid heeft slechts één dag
geduurd en na een dag of drie was alles
weggedooid. De komst van natuurijs zal weer
vele enthousiastelingen in beroering brengen
en als we een Waterland West tocht kunnen
organiseren
zullen
dat
zeker
vele
schaatspelgrims op de been brengen, vooral
wanneer het zo lang geduurd heeft voor er
weer sprake van schaatsbaar natuurijs is. Of
we weer iets dergelijks meemaken blijft de
vraag, maar een week of twee natuurijs dit
jaar zou wel zeer wenselijk zijn!
Bob Hogerop
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CONTRIBUTIE HGI-LEDEN
Binnenkort komt de contributie-loper voor het seizoen 2006/2007 bij u aan de deur, voor het innen van
de contributie, voor de (gezins) leden, waarbij ook inbegrepen, de kinderen tot en met 15 jaar. Deze
contributie bedraagt E.10.=, waarvoor u ondermeer recht heeft op gratis toegang (bij natuurijs) tot de
HGI natuurijsbaan en het HGI clubblad (6x per jaar). Van deze 10 Euro ontvangt de club E. 7.70 en
moet E. 2.30 aan de KNSB worden afgedragen, inclusief ongevallen verzekering. Tenslotte behoort
ieder actief HGI –schaats(trainings)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.
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Huize de Geerlaan 9 te Utrecht, bewoond door Marjolijn Wolthuis en Menno Verbeek, is
verrijkt met de geboorte van Iris Mirte, op 18 november 2006, wij hen van harte geluk- en veel
voorspoed toewensen;
Bob Vink tijdens inlopen struikelde over een obstakel achter de JaapEdenbaan en hierhoor
twee botbreukjes in voet en enkel opliep, waardoor hij tot de kerst met een ½ gegipst been
moet rondlopen en hierdoor o.a. bij zijn “recreatiecluppie” op de donderdagavond verstek
moet laten gaan… wij hem van harte beterschap toewensen;
Ook Ants Tilma, zaterdag 9 december op de “gewone”fiets, in de Marnixstraat, door
(regen)gladheid,lelijk ten val kwam waarbij ze een gecompliceerde enkelbreuk opliep…en zij
e
pas op de 3 kerstdag loopgips krijgt..dus nog een tijdje geduld moet hebben..ook wij haar van
harte beterschap toewensen;
Binnenkort de HGI-contributie-lopers weer op pad gaan en ook bij u langs komen voor het
innen van de jaarlijkse contributie- kosten totaal E.10.= en wij u, bij betaling daarvan, hiervoor
hartelijk dank zeggen voor uw steun;
Ook HGI een prachtige website heeft,www.HardGaatIe.nl.
Het clubhuis van Hard Gaat Ie in de wintermaanden bij bezetting op de natuurijsbaan
bereikbaar is onder telefoonnummer 020-4821834;
Het kantinebeheer door Piet van der Meer, ivm zijn gezondheid, is overgedragen aan Eric de
Bueger. Wij Piet dank zeggen voor zijn gedegen kantine en bijkomende werkzaamheden, hem
sterkte bij aankomende (hartvaten)operatie en een volledig herstel toewensen;
De nieuwe kantinebeheerder de man is van Ans en vader van Milou en Didi, hij zelf niet
schaatst, maar wel zijn drie meiden schaatsbegeleiding geeft… Eric intussen de kantine een
schoonmaakbeurt heeft gegeven, waarvoor dank en om eventueel een komende strenge
natuurijsperiode voor te zijn, binnenkort een aantal nieuwe HGI leden zullen worden benaderd
voor kantinedienst(en)… en wij Eric succes wensen;
Het gemeentebestuur op de “dag van de vrijwilliger” iets wilde doen en clubs/instanties
hiervoor aanschreven om mogelijk iemand voor te dragen, hierop door het HGI- bestuur Jelle
Attema werd voorgedragen en dit werd beloond…..Hij samen met twintig andere vrijwilligers
op 7 december door het gemeentebestuur in het “zonnetje” werd gezet… met een bos
bloemen en een waardebon… waarvoor Jelle aan een ieder betrokkene zijn hartelijke dank
zegt;
Jan Paul goeie zaken voor de club heeft gedaan…maar liefst 17 lantaarnpalen met lampen op
de kop heeft kunnen tikken, die volgens planning dan volgend jaar rondom de ijsbaan licht
moeten gaan geven… wij Jan Paul voordragen om deze “baanverlichting” als eerste bij
officiële gelegenheid in werking te stellen en dan vervolgens als eerste en alleen op de baan
in klederdracht en op houten schaatsen, een lichtjes-tour mag gaan rijden;
Wij de HGI-zwarte pieten Alexandra; Katinka; Anoek en Tim hierbij dank zeggen;
Op zaterdagavond 27 januari 2007 met HGI (toer/wedstrijdschaatsers naar de nieuwe
overdekte ijsbaan “De Westfries” te Hoorn gaan, om daar die avond van 20.30 tot 23.00 uur te
gaan schaatsen? Kosten E.10.= pp. Opgave voor 23/12 via dit blad! Programma volgt;
Op donderdag 22 februari 2007 weer om de Aafje Houwer Trofee’s wordt gereden op de
Thialf Ijsbaan te Heerenveen, van 11.00 tot 13.00 uur…dus alvast plannen die datum… in
principe alleen bestemd voor licentiehoud(st)ers/ wedstrijdrijd(st)ers;
Op zaterdagmorgen 10 maart 2007 om 07.00 uur (tot 10.30 uur) de HGIclubkampioenschappen worden verreden op de JaapEdenbaan, samen met de Almeerse
Schaats Vereniging… dus vrij houden die datum;
Op zaterdagavond 12 mei 2007 in het Dorpshuis aan de Calkoen - straat, de traditionele HGIclubavond (seizoen- afsluiting)zal worden gehouden, van plm. 19.00 uur tot middernacht,
waarbij de actieve HGI-(schaats)leden van harte welkom zijn, dus komen die avond….

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