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VAN DE REDACTIE 
 
Het nieuwe jaar heeft een goede start 
gemaakt, de eerste tekenen van een 
schaatswinter zijn inmiddels de revue 
gepasseerd. Het had niet veel gescheeld 
of er hadden tochten kunnen worden 
uitgezet in het Ilperveld. Nu we het er toch 
over hebben, weet u dat er op dit moment 
werkzaamheden plaatsvinden in het veld, 
en deze tijdens de vorstperiode door 
zullen gaan. Gelukkig voor de 
schaatsliefhebbers blijven er wel sloten 
ongeroerd om zodoende de Waterland 
Westtocht te kunnen schaatsen. U dient 
wel waakzaam te schaatsen want een 
“verkeerde” sloot kan resulteren in een nat 
pak. 
Als we zelf niet aan schaatsen toekomen 
dan kunt u binnenkort voor de televisie 
plaatsnemen voor de Olympische 
Winterspelen in Turijn. En let u dan vooral 
op de verrichtingen van Annette Gerristen, 
toch gedeeltelijk ons eigen schaatslid. 
Vanaf hier heel veel succes gewenst. 
Wilt u liever zelf een wedstrijdje rijden dan 
is dat ook mogelijk. Vul de 
opgavenformulieren voor de Aafje Houwer 
trofee en/of het clubkampioenschap in en 
u kunt kijken hoeveel u nog bij dient te 
trainen. 
 
De redactie 
 
 
COLOFON 
 
Ledenadministratie: 
I. Hilderink 
 Oostzanerdijk 5 
1035 RA Amsterdam   06 – 46063940 

 
Coördinatie clubblad / lay – out: 
Ivo Hilderink 
 Oostzanerdijk 5 
1035 RA Amsterdam   06- 46043940 
f2hi.hilderink@hetnet.nl 
 
Oplage 1020 stuks 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad  
B. De Vries  020 – 6314123 

 

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

 
Wedstrijd/jeugdschaatsen 
 
Inlichtingen abonnementen/trainingen en 
jeugdschaatsen bij J. Attema 
 
Wedstrijdsecretarissen: 
J.S.Attema   020 - 4824187 
Jan Paul Drost   020 - 4821863 
 
Jeugdschaatsen: 
J.S. Attema 
Fuutstraat 11 
1121 BM Landsmeer  020 - 4824187 
 
Bereikbaarheid HGI trainers: 
Corinne Jong (Pupillen en Jun.C), 
Jollenmakersweg 35, 1511 DA Oostzaan,  
075-6844397; 
Henk Veen (Jun A en Senioren), 
Tamarindestraat 19, 1115 BD Duivendrecht, 
 020-6997370; 
Ans Gerritsen (Senioren/Veteranen), 
Tureluur 24, 1452 VK Ilpendam,  020-
4361524; 
Andries Bakker (Jun B /A en Senioren), 
Cath. Van Clevelaan 42, 1181 BH 
Amstelveen,  020-6471703. 

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

 
Ereleden: Dick Moes 
  Geert Houwer 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Winterseizoen 
 
De winter wil nog niet doorzetten, maar voor het natuurijs is het nog niet te laat en onze 
ijsbaan heeft er nog nooit zo mooi bijgestaan. Voor diegene die niet kunnen wachten is er 
altijd nog het ijs van de Weissensee. Overigens wordt in de toekomst de kans op natuurijs 
steeds groter omdat de warme golfstroom langzaam tot stilstand schijnt te komen. Hierdoor 
zal de gemiddelde temperatuur in ons land met 4 graden dalen in de winter. Dat we nog niet 
in het Ilperveld kunnen schaatsen wil niet zeggen dat het een saaie bedoening is. In 
tegendeel, met een NK afstanden achter de rug en nog een EK allround en Olympische 
Spelen voor de boeg valt er nog veel te beleven. Verder blijft het ijs op de Jaap Edenbaan 
natuurlijk beschikbaar voor het nodige vertier, trainingen en wedstrijden. 
 
Olympische winterspelen 
 
De Olympische Winterspelen zullen gehouden worden van 11 tot en met 25 februari in 
Turijn. Annete Gerritsen, Hard-gaat-ie-lid en dochter van onze trainster Ans Gerritsen heeft 
zich geplaatst voor de Olympische spelen. Zij mag in Turijn met de top van de wereld strijden 
om het edelmetaal op de 500 en de 1000 meter. Wij wensen haar natuurlijk heel veel 
succes. 
Als u gelegenheid hebt om naar de Winterspelen te gaan zou u dat zeker moeten doen. Het 
is op rijafstand en dat zal niet gauw meer gebeuren. Voor arrangementen kunt u kijken op de 
website www.atp.nl  
 
Nominatie Gouwe Lolly 2005  
 
Helaas heeft Mandy niet genoeg stemmen gekregen, maar ons clublid Olaf Divendal, 
succesvol zeiler en niet onverdienstelijk schaatser heeft de Lolly in ontvangst mogen nemen. 
Het lijkt me niet geheel ondenkbeeldig dat hij ook door menig Hard-gaat-ie-lid, van stemmen 
is voorzien. Hierbij wil ik Olaf natuurlijk van harte feliciteren. 
 
Ilperveld 
 
In de week van 9 januari is er overleg geweest met het Landschap Noord-Holland. 
Momenteel zijn er erg veel werkzaamheden gaande in het Ilperveld, zodat vele sloten 
bevaren zullen worden. Tijdens vorstperioden zullen de werkzaamheden gewoon doorgaan. 
Wij hebben afgesproken dat bij aanhoudende vorst er in ieder geval een Noord-Zuid 
schaatsroute (visa versa) behouden zal blijven. Op deze manier zal dan de ijsbaan van 
Landsmeer, en de stempelposten van Den Ilp en Ilpendam altijd bereikbaar zijn en is het 
organiseren van een Waterland-west toertocht hierdoor gegarandeerd. Wij willen iedereen 
erop attenderen dat, mocht het zover komen dat er geschaatst kan worden in het veld, op 
onverwachte plekken het ijs dun kan zijn omdat de dag ervoor er een schip doorgevaren is. 
Voor een eventuele toertocht zullen wij natuurlijk een veilige route markeren. 
 
BESTE SCHAATSVRIENDEN 
 
Door het berichtje in ons clubblad mocht ik zeer goede reacties ontvangen van jullie. Dat 
vond ik erg fijn. Door Jelle ben ik op de hoogte gebracht van het huidige schaatsseizoen wat 
met mooi weer is begonnen op 8 oktober. Ik heb aan jullie gedacht de eerste morgen….maar 
ja ik groet jullie met mijn hartelijke dank en tot ziens 
 
Hanna  
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CLUBJACK Hard-GAAT-IE 
 
In het clubblad van december stond een oproep vermeld betreffende de gesubsidieerde 
aanschaf van een clukjack voor alle JEUGDLEDEN met startlicentie. Het bestuur heeft 
onlangs besloten deze jacks ook te subsidiëren voor de schaatsende jeugd op de 
zaterdagmorgen. Dit bevordert de teamgeest en bovenal de herkenbaarheid op de baan. 
Dat laatste is belangrijk voor de trainer. Wij kunnen natuurlijk niemand verplichten, maar om 
dit idee mogelijk te maken hebben we een volgende voorstel. De jacks zullen door de 
vereniging gesubsidieerd worden met ca. 50% (normaal 19%). Dit betekent dat de gevoerde 
jacks op 35 in plaats van 53 euro komen en de ongevoerde op 23 in plaats van 38 euro. Als 
je uit het jack gegroeid bent, en het ziet er nog goed uit, dan kan je het op de ruilbeurs voor 
minimaal de helft van de prijs (eigen schatting) weer verkopen. 
Het ontwerp zal zijn zoals de laatste jacks zijn uitgevoerd en wij zullen voorlopig bij dit 
ontwerp blijven. Zie ook de website onder HGI actueel. Alle overige kleding kan ook besteld 
worden, hierop subsidiëren we de gebruikelijke 19% BTW. Voor maten adviseren wij om bij 
clubgenoten te kijken. 
Voor bestellingen gaarne contact opnemen met mij (zie colofon) of via de website 
info@hardgaatie.nl 
 
 
JEUGDSCHAATSEN 
Zaterdag 4 februari 2006, het diploma schaatsen voor de slalom en start&rem proef. Daarna is 
er nog op een zaterdag gelegenheid om de net niet gehaalde tijden aan te scherpen om het 
beoogde diploma te kunnen halen. De begeleiders gaan uitmaken wie daarvoor in aanmerking 
komen! 
 
Zaterdag 4 maart 2006 is de laatste zaterdag op de Jaap Edenbaan, die we afsluiten met de 
langebaanproef, de rondjes rijden achter de jagermeesters. De begeleiders weten hoeveel 
jullie moeten gaan rijden. 
 
HGI JEUGDSCHAATSEN THIALF HEERENVEEN 
 
Zaterdag 15 maart 2006 als feestelijke ijsafsluiting, met 2 grote bussen naar Heerenveen, 
alvast die datum reserveren! Ieder jeugdschaatslid kan dan mee met de begeleiders. Nadere 
informatie hierover wordt nog verstrekt 
 
 
(OPGAVE) HGI-CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
  
Het CLUBKAMPIOENSCHAP  "HARD GAAT IE" samen met "ASV ALMERE" is op 
zaterdagmorgen 11 maart 2006, van 07.00 tot 10.30 uur. (Dit vroege uur is vanwege het 
grote aantal deelnemers waarvoor meer dan 3 uur tijd nodig is, alleen mogelijk op 
zaterdagmorgen!). de volgende afstanden zullen worden verreden: 
 1e afstand: 
 500m voor iedere deelnemer/deelneemster 
 2e afstand :  
 300m : Pupillen 
 1500m: Enkele Junioren B; Junioren A/ (neo)senioren / Veteranen  

1000m: Junioren C en enkele Junioren B 
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De startlijsten zullen ruim voor de aanvang van de wedstrijd aan de deelnemers en trainers 
ter beschikking worden gesteld. Natuurlijk wordt er prijs gesteld op zoveel mogelijk deelne-
mers en………….supporters……………..dan beloven het weer prachtige wedstrijden te 
worden! De toegang is gratis. Vul onderstaande strook tijdig in !!! 
 
------------------------------------------------------------AFKNIPPEN--------------------------------------------------- 
 
Inleveren van onderstaande strook s.v.p. voor 20 februari aanstaande  
bij Jelle Attema, Fuutstr. 11 of Jan Paul Drost, Van Beekstr. 149 
of per E-mail aan: JSAttema@chello.nl of Drost.jp@12move,nl 
 
Hierbij geeft/ geven ondergetekende(n) zich op, voor:  
HGI clubkampioenschap, op zaterdag 11 maart 2006; 
 
Naam:_________________________  Geb.datum:________________ 
 
Naam:_________________________  Geb.datum:________________ 
 
Adres:________________________  Woonplaats:_________________ 
 
Opm._______________________ 
 
Handtekening(en): _________________ 
 
------------------------------------------------------------AFKNIPPEN--------------------------------------------------- 
 
 
BOB HOGEROP 
 
Het eerste verhaal van Bob Hogerop in 
2006. Eigenlijk ben ik een seconde te 
vroeg begonnen met het nieuwe jaar, 
want wetenschappers hebben ontdekt 
dat de aarde er één seconde langer over 
doet, om een baan om de zon te draaien. 
Eén seconde in een jaar, waar hebben we 
het over. Maar die ene seconde kan 
computertechnisch een hoop roet in het 
eten gooien volgens diezelfde 
wetenschappers. 
Het systeem herkent die seconde niet 
en dat kan gevolgen hebben voor de hele 
computerwereld. Alles kan zogezegd 
ontregeld worden. 
Daar is de samenleving dan mooi klaar 
mee als de witte jassen niet snel 
ingrijpen. 

Zo zie je maar weer hoe kwetsbaar onze 
maatschappij is, die steeds meer 
afhankelijk wordt van de techniek. 
Om nog even op de vorige BobHogerop 
terug te komen, wat betreft de 
stroomstoring in Haaksbergen eind 
november. Een dergelijke vergelijking 
kon men waarnemen op vrijdag 30 
december jl.  
Het KNMI bracht een 
weerwaarschuwing uit: “ Als u 's middags 
na vieren beslist niet naar buiten hoeft, 
raden wij u aan binnen te blijven”! 
En inderdaad, rond de klok van vier uur 
begon het te sneeuwen. In Zeeland 
ijzelde het al en in Rotterdam begon het 
treinverkeer te haperen. Hier in 
Landsmeer, in de snel vallende duisternis 
hadden we stuifsneeuw. In Amsterdam 
kwam het treinverkeer tot stilstand en 
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de trams en bussen hielden het ook voor 
gezien en reden op een enkele tramlijn 
na naar de remise resp. garage. 
Duizenden reizigers in het land zaten 
vast op de stations en haastig werd er 
voor overnachting gezorgd in bv 
sporthallen of scholen. 
Toen ik al dit nieuws op het beeldscherm 
aanschouwde keek ik Nel 
veelbetekenend aan: “In mijn hele 
carrière als buschauffeur heb ik nog 
nooit meegemaakt dat we vanwege de 
weersomstandigheden naar binnen 
moesten en ik heb in mijn 
chauffeursloopbaan toch wel sneeuw, 
ijzel of een andere vorm van extreem 
weer beleeft” 
Wie weet wat er met deze maatschappij 
aan de hand is, mag het zeggen. Het lijkt 
er wel op dat men ver van de natuur 
afstaat met al onze, vooral 
elektronische verwennerij. 
Er hoeft maar dát te gebeuren of de 
boel loopt vast. “Heeft u voorheen ooit 
gehoord, dat het treinverkeer last had 
van vallende bladeren”? Youp van 't Hek 
zei gekscherend, dat elke terrorist, die 
kwaad in het zin heeft, gewoon een zak 
bladeren op de rails kan strooien om zijn 
doel te bereiken! 
Het verbaasd me ook altijd, dat ik 
passagiers meekrijg, die, als het maar 
een beetje vriest met hun handschoenen 
aan proberen geld uit hun portemonnee 
te halen om een kaartje t kopen dat met 
veel moeite weer op dezelfde manier 
wordt teruggestopt. O ja, als je zonodig 
met sneeuwballen wil gooien, dan doe je 
dat met blote handen en na het 
sneeuwgevecht doe je je wanten weer 
aan. Zo leerde ik dat van mijn oudere 
broer. 
“Stoere bink hè, die BobHogerop!” Wat 
ik wel stoer vond, is de beslissing van de 

scheidsrechter om op die bewuste avond 
ondanks de sneeuwval de wedstrijd 
Heerenveen Ajax te laten doorgaan. 
Geen gezeur, er kan nog zeker gespeeld 
worden op de steeds witter wordende 
grasmat. De spelers van Heerenveen 
konden waarschijnlijker beter met de 
omstandigheden overweg dan de 
Amsterdammers, gezien de positieve 
uitslag voor de Friezen. Nou ja, Friezen. 
Als er één echte Fries meespeelt in het 
elftal van Heerenveen, dan is dat al veel. 
Trouwens wijs mij de echte 
Amsterdammers aan in het team van 
Ajax of de Rotterdammer bij 
Feijenoord. In het begin van de 
competitie presteerde Roda JC het om 
de laatste 20 minuten van een match 
zonder één speler met de Nederlandse 
nationaliteit te spelen! 
“Wat maakt dat nu uit”? zou je zeggen. 
Niet veel, als het resultaat maar telt, 
want het gaat per slot van rekening om 
de knikkers nietwaar? 
Maar als er op langere termijn goed 
gepresteerd dient te worden en dan doel 
ik op het Nederlands elftal dan is het 
toch wel belangrijk om zoveel mogelijk 
nationaal talent te kweken. 
Bekende ex voetballers hebben dit 
probleem al vaak aangekaart. Het zou 
eigenlijk zo moeten zijn dat elke club 
maar drie of vier spelers met een 
vreemde nationaliteit mogen opstellen. 
Zodat de eigen kweek de kans krijgt om 
zich te ontwikkelen. 
Frans Beckenbauer heeft zich ook al in 
dergelijke bewoordingen uitgelaten. Het 
competitie verloop kan dan ook een stuk 
aantrekkelijker worden. Zodat niet 
meteen al een patroon zich aftekent, 
dat na zo'n vijf wedstrijden al te zien is 
welke club er kampioen wordt. En dat 
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geldt ook voor de buitenlandse 
competities. 
En dan ook maar een poging ondernemen 
om de spelregels eens drastisch te 
veranderen. Het verhaal gaat dat de 
spelregelcommissie van de FIFA uit zes 
man bestaat, waarvan er drie uit 
Engeland komen en die drie man zijn om 
en nabij 80! jaar oud. Als dat werkelijk 
zo is dan kun je wel aannemen dat het 
een weinig progressieve club is, die 
internationale voetbalbond. Het zou 
eens een keer tijd worden om bv de 
buitenspelregel af te schaffen, zodat 
het speelveld een stuk groter wordt en 
er veel doelpunten komen. En dat dan de 
spelers veel meer zouden moeten 
werken voor de kost. Ja , ik weet het 
wel, BobHogrop kan zich beter niet met 
het “Edele” voetbal bemoeien, maar een 
balletje opgooien kan toch geen kwaad. 
En de belangen die op het spel staan? So 
what, als bv Ajax een paar keer achter 
elkaar zou verliezen, wat dan nog? 
Volgende week spelen we weer en dan 
meer succes. 

Net als het komende WK in Duitsland. 
Volgens de kenners is Nederland 
ingedeeld in de “Poule des doods.” Dat 
klinkt niet erg gunstig. Terwijl we het 
over een gewoon potje voetbal hebben. 
Die sinistere benaming komt 
waarschijnlijk door het feit dat 
Argentinië bij Nederland is ingedeeld. 
Blijkbaar heeft dat land een slechte 
reputatie. Hoe het afloopt zien we in 
juni wel en mochten “we”  meteen al 
uitgeschakeld worden, dan is dat 
jammer, maar ook niet meer dan dat. 
Komt Nederland in de volgende ronde, 
dan is dat prettig voor de fans. Maar 
het blijft sport, niet meer en niet 
minder. Zo ook bij de Winterspelen in 
Turijn. Pakt Verheijen een plak? 
Prachtig, of gaan die Amerikaanse 
“straatvechters” er met de buit 
vandoor? Ook goed, als we maar mooie, 
spannende sport zien. En na al dat 
Olympisch geweld op de TV gaan U en ik 
lekker zelf schaatsen, wat nog veel 
leuker is. 
 
BobHogerop 
 

 
DEELNAME AAFJE HOUWER TROFEE 
 
Op woensdag 15 maart 2006 van 08.30 uur tot 10.30 uur op het wonderijs van Thialf te 
Heerenveen. (Inrijden om 08.00 uur). De gedachte achter deze wedstrijd is om het HGI - 
trainingslid, die de meeste vooruitgang heeft gemaakt over twee afstanden in (punten)winst, ten 
opzichte van zijn/haar Persoonlijk Records, gerekend tot vorig seizoen of nog verder in jaren 
terug, te belonen met de genoemde wisseltrofeeën, waarin per categorie haar/zijn naam wordt 
gegraveerd. 
Er wordt gereden in twee categorieën, te weten: 

 Categorie I: Pupillen / Junioren C  
 Categorie II: Overigen. 

 
De kosten voor deelname bedragen € 10.= en € 15.=  per deelnemer voor categorie I 
respectievelijk II. Er wordt met eigen vervoer gereden en de kosten van eventueel meerijden 
kan onderling worden geregeld (basistarief 5 euro). De startlijsten zullen voor de aanvang 
van de wedstrijd aan de deelnemers en trainers ter beschikking worden gesteld. 
Natuurlijk wordt er prijs gesteld op zoveel mogelijk deelnemers 
en………...supporters………....dan beloven het weer prachtige wedstrijden te worden! De 
toegang is gratis.  
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De opgavestrook dient voor 20 februari aanstaande ingeleverd te zijn bij:  
 Jelle Attema, Fuutstr. 11 of Jan Paul Drost, Van Beekstr. 149 
 of per E-mail aan: JSAttema@chello.nl of drost.jp@12move.nl  

 
------------------------------------------------------------AFKNIPPEN--------------------------------------------------- 
 
Hierbij geeft ondergetekende zich op voor:  
[ ] De Aafje Houwer Trofee, op woensdag 15 maart 2006. 
 
NB: De bijdrage/betaling van de Thialf-kosten, kan worden voldaan na de wedstrijd in 
Heerenveen, aan de betaaltafel in de Thialf-kantine. 
 
Naam:_________________________  Geb.datum:________________ 
 
Naam:_________________________  Geb.datum:________________ 
 
Naam:_________________________  Geb.datum:________________ 
 
Adres:________________________  Woonplaats:_________________ 
 
Tel:______________ Opmerkingen: (voorkeur afstand:)_________ 
 
Vervoer:ja/ nee, evt.mogelijkheid meerijden voor[  ]personen 
 
Opm.______________________________________________________ 
 
Handtekening(en): __________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------AFKNIPPEN--------------------------------------------------- 
 
WEDSTRIJDUITSLAGEN 
 
Als eerste een rectificatie van de wedstrijduitslagen uit het vorige clubblad: 
 
Ivo Ruijter reed de 3.000 meter in 4:56:17 i.p.v. 4:38:68 zoals vermeld stond. 
Hiernaast schaatste Ivo Ruijter op 30 oktober 2005 een 5.000 meter in 8:38:58. 
 
       
Datum 3-12-2005      
Categorie Dames C1/2 10 dln. 500 m.  1000 m.  
- Lisa Roos  DQ  2.02.87  
       
Categorie Dames A  500 m 500 m 1000 m.  
 Mandy Blokzijl  43:63 44:00 1:29:43  
       
Categorie Heren C1/2 11 dln. 500 m.  1000 m.  
3e Carlo Kuiper  48.72  1.46.28  
7e Tim Roos  54.02PR  1.50.98PR 
- Swen Faber  DQ  1.41.89PR 
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Datum 4-12-2005      
Categorie Heren Pup.C/B 31 dln. 100 m.  300 m.  
7e Gijs Roos  13.50  34.41  
22e Martijn o.d Weegh 14.30  37.61PR  
27e Kees Heijermans 14.20  45.82  
       
Datum 6-12-2005  Heerenveen   
Categorie Junioren B  500 m.  1500 m.  
 Lieuwe Mulder  41:02  2:07:25  
       
Datum 11-12-2005 37 dln.     
Categorie Dames A-Jun./Neo supersprint 100 m. 100 m. 300 m. 300 m. 
12e Mandy Blokzijl  11.86 11.74 28.49 29.14 
       
Categorie Heren Sen. 39 dln. 100 m. 100 m. 300 m. 300 m. 
33e Ivo Ruijter  11.37 11.32 27.74 28.05 
       
Datum 18-12-2005      
Categorie D jun. B 2 dln. 500m.  1000 m.  
1e                   Milou de Bueger  49.34  1.44.99  
       
Categorie Heren 9 dln. 500 m. 1000m.  1500 m.  
6e                  Martijn Goedhart  54.29 1.49.81 PR 2.51.70  
9e Jos Goedhart  1.06.44 2.21.65 3.36.52  
       
Categorie  Heren 5 dln. 500 m.  1500 m.  
1e Jan Paul Drost  45.10  2.20.45  
3e Andries de Weerd 55.45  2.43.20  
       
Categorie Heren  2 dln. 500 m. 1500 m.  3000 m.  
1e  Ivo Ruijter  44.03 2.18.36 4.58.97  
2e Rene Segers  49.98 2.38.12 5.42.77  
       
Categorie D jun. C. 24 dln. 500 m. 700 m.   
7e Lisa Roos  56.74 PR 1.19.13PR  
       
Categorie H.jun. C 19 dln. 500 m. 700 m.   
4e Swen Faber  48.20PR 1.09.37PR  
8e Tim Roos  52.54PR 1.15.46PR  
11e Daan Kea  54.67 PR 1.19.39PR  
- Rens Goede  58.72 NS   
       
Datum 19-12-2005      
Categorie Dames  500 m. 1500 m.   
4e Milou de Bueger 48.55 2.39.17   
       
Categorie Heren  500 m.    
- Lieuwe Mulder  40.39PR    
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MARATHONUITSLAGEN      
Datum 28-12-2005      
Tussenklassement Heren C2  Punten    
3e Martin de Vries  65    
8e Jan Paul Drost  31    
       
Tussenklassement Dames 2 Punten    
26e Imme Kampen  12    
28e Ants Tilma  9    
31e Lisanne Luiten  5    
       
Tussenklassement Dames 3 Punten    
3e Marja Roos  55,1    
       
Tussenklassement Heren C1 Punten    
5e John van Dijk  46,2    
       
Tussenklassement Heren Veteranen V1 Punten   
14e Hayo van der Werf  20   
       
Tussenklassement Meisjes pupillen  Punten   
3e Sybille Mulder   31   
       
Tussenklassement Jongens Pulillen Punten   
8e Gijs Roos   12   
       
Tussenklassement Meisjes Junioren C Punten   
5e Lisa Roos   7   
       
Tussenklassement Jongens Jun. B  Punten   
4e Lieuwe Mulder   20   
 
 
LANDELIJKE MARATHON- WEDSTRIJDEN HGI-LEDEN 
 
Fabian van Altena (nr. A12): 
In het groene pak van MM-Guide, rijdt Fabian steeds beter bij de A- marathons. Hij finisht 
meestal in het peleton, dat is al een hele prestatie! Wij wensen hem op de meerdaagse 
wedstrijden op de  Weissensee,(eind januari/ begin februari a.s.), veel succes toe. 
 
John van Dijk (nr. B24): 
John rijdt in de landelijk B- marathons, het blauwe sponsorpak van “Biesterveld Diamantairs”. 
Hij rijdt tijdens de Baanwedstrijden te Amsterdam hele goede uitslagen, al 2x winnaar. In de 
landelijke wedstrijden wat minder, maar ook hij kan deze wedstrijden uitrijden! Ook John reist 
af naar de Weissensee, voor deelname aan het Open Nederlands Kampioenschap B-rijders 
 
Niet alleen deze gerenommeerde schaatsers, maar ook een aantal HGI (snelle/toer)rijders 
doen aan het Weissensee- gebeuren mee, onder wie Martin de Vries, die intussen op het 
kleine meer (25 cm dik) al wat toertjes heeft gedraaid. Allen succes gewenst! De resultaten 
worden in het volgende blad afgedrukt. 
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RECREATIE / TOERSCHAATSEN 
 
U hoort natuurlijk ook iets te weten over het recreatie/toer- schaatsen bij HGI. Hierbij willen we 
al die actieve deelnemers en deelneemsters, per groep aan u voorstellen. Ook zij doen vreselijk 
hun best, waarbij de leid(st)ers ook een complimentje verdienen natuurlijk! 
 
Zondag van 17.00-18.00 uur 
Begeleiders: 
Rene Koning; Frank Peter Wals en Marja Roos 
 
Peter ANEPOOL    Koen den DAS 
Arie BRANDS     Arend van DAM  
Bob de DOOD     Frans FABER        
Ella HAAGSTAM    Anky FABER  
Neef FABER     Jan GOEDE 
Karin GOEDEMOED    Paul van HAL 
Jan HEUKELOM    Alice HUISMAN 
Heleen KOPMELS    Johan KAAL 
Anke JANSEN     Jaap KNOTNERUS 
Halbo MULDER    Marco ROOS 
Jos SCHIPHORST    Marion SCHIPHORST 
Martijn SCHIPHORST    Erwin SCHUTZ 
Rob TINDAL     Esther TINDAL 
Rick VOLDERS    Martine ZONDERVAN 
Marjolijn VOORN    Anoeska van ZOELEN 
Janny ZWIKKERS    Huib v.d.WIJNGAART 
 
 
Maandag 18.20- 19.20 uur   Maandag 19.40- 20.40 uur 
Begeleiders: Jelle Attema    Begeleider: 
en Jeffry Pommerel.    Haijo van der Werf.  
 
Ed van BERGEN     Wendy FAYDHERBE 
Pim BEUDEKER    Jacqueline BOSSCHIETER 
Alex de GRAAFF    Paula LOUMAN 
Peter GROENEVELD    Bertus van der HORST 
Roy GROENEVELD    Rosanne JANMAAT 
Imme KAMPEN    Bert JANMAAT 
Ruud KESSELAAR    Bram LEEGWATER sr 
Sonja MAGER     Bram LEEGWATER jr 
Jan TABAK     Kees van OVERDAM 
Marleen VERHAAR    Hans van RULER 
Claire WORMSBECHER   Saskia RUYG- TAAMS 
Jaap WORMSBECHER   Wil STEINVOORTE 
      Eric SIJTSMA 
      Dirk TAAMS 
      Lara van der WERF 
      Rutger van der WERF 
      Barry van ZOELEN 
      Ria van ZOELEN 
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Donderdag 18.20- 19.20 uur   Donderdag 19.40- 20.40 uur 
 
Begeleiders: Evelien Mager   Begeleider: Bob Vink 
en Andries de Weerd.   (Peter LUITEN invalkracht) 
 
Britt AKKERSDIJK     Ton BEEKMAN 
Peter ANEPOOL    Christine CARSTENS  
Tine BLOKZIJL    Eljo van ELK 
Sonja BLOKZIJL    Saskia van ELK-WESTRA 
Robert de BOER    Ron FONTEYN 
Nancy de BOER    Rob HEUFT 
Ypie BOSCHMA     Bertus van der HORST 
Frans Nico van den BOUT    Ron JAGTMAN 
Manon van den BOUT   Marco de JONG 
Fimke BRANDJES    Joop KUIJPERS 
Anky FABER      Gert-Jan MULLER 
Gitta GOEDHART    Irene MULLER 
Jos GOEDHART     Maria OUD  
Marga HARTOG    Hans PLUIJGERS 
Oda KEET     Ina PLUIJGERS 
Helene KOOL     Bert PRINS 
Lars KOOL     Theo SANDERS 
Jeroen KOOL     Arlette van SCHEPPINGEN 
Marjan KOOTER     Robert SCHUIL 
Marieke LAMRUJERE   Mariette STELMA  
Hans LAROOI     Jan TUITJER 
Anneke van der LUBBE     Anneriek VERHOEF 
Margriet MAARSCHALKERWEERD  Katinka WAAIJER 
Henk MOES 
Inge SCHAFT 
Marja ROOS 
Margreet SEGERS 
Cora van SENTEN 
Anja WALS 
Frank Peter WALS 
Gina WORMSBECHER 
 
 
RUILBEURSAANBIEDINGEN 
 
Hierbij nogmaals het aanbod van de ruilbeursinbreng 1 oktober 2005:  
(Nog) te koop zijn o.a.: 
Nr. 1)Nijdam,  hoge noren,    maat 42  €. 15.= 
Nr. 3)Viking,  lage noren,    maat 38  €. 40.= 
Nr. 6)Viking,  hoge noren,    maat 41  €. 35.=  
Nr. 7)Viking Junior,lage noren,  maat 39  €. 30.= 
Nr. 8)Viking Mid,noren,    maat 41  €. 90.= 
Nr.12)Zandstra, Easy Gliders,   maat L   €. 20.=    
Nr.15)Zandstra, hoge noren,    maat 42  €. 30.= 
Nr.20)Houten schaatsen (doorlopers) maat    €. 5.=  
Nr.21)Houten kinderschaatsen,  maat 20  €. 2.50 
Nr.23)Viking Junior,lage noren,  maat 42  €. 40.= 
Nr.24)Zandstra, kunstrijders,   maat 34  €. 35.= 
Nr.25)CCM, kunstrijders,   maat 40  €. 20.=  
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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.36)Wedstrijdpak (HGI),    maat S/M       €. 20.= 
Nr.38)Hoge noren,     maat 41  €. 15.= 
Nr.40)Viking I, hoge noren,   maat 42  €. 50.=  
Nr.41)Hoge noren,     maat 33  €. 10.= 
Nr.42)Lage noren,     maat 39   €  45.= 
Nr.43)Hoge noren,     maat 42  €. 40.= 
Nr.44)Viking, hoge noren,   maat 42  €. 20.=  
Nr.45)Zandstra, Easy Gliders,   maat L   €. 20.=  
Nr.47)Viking Kangoroe, hoge noren,  maat 34/35  €. 50.=  
Nr.51)Viking, hoge noren,   maat 38  €. 40.=   
Nr.55)Viking, lage noren,   maat 40  €. 30.= 
Nr.56)Viking, hoge noren,   maat 40  €. 40.= 
Nr.57)Wedstrijdpak (HGI)   maat M   €. 30.= 
Nr.57)Trainingsbroek (Salopet)  maat M   €. 20.= 
Nr.58)Free Time, hoge noren,   maat 37  €. 20.= 
Nr.62)Wedstrijdpak(zwart)merkHunter, maat M   €. 40.= 
Nr.63)Thermo-rits overbroek(blauw),   maat S   €. 40.= 
Nr.64)Viking, lage noren,    maat 31  €. 40.= 
Nr.65)Viking, lage noren,   maat 36  €. 45.= 
Nr.66)Skeelers (4 wieltjes)”Bauer”  maat 32/33  €. 50.= 
Nr.70) Viking, hoge noren,    maat 43  €. 35.= 
Nr.71) Viking, hoge noren,    maat 45  €. 40.= 
Nr.72) Adidas, hogen noren   maat 46  €. 25.= 
 
Voor informatie bellen: Jelle Attema 4824187 
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WIST U DAT...... 
 

 Mandy Blokzijl, HGI genomineerde, tijdens de verkiezing Landsmeers schaats 
“Jeugd Talent van het jaar” als 4e is geëindigd; 

 de “Gouden Lolly” (1e prijs) in handen viel van Olaf Divendal, genomineerd als 
zeiler door de “Watersportvereniging De Breek”, Olaf ook als schaatser actief is bij de 
trainingsgroep van HGI, wij zowel Olaf als Mandy hiermee van harte geluk wensen; 

 Er nog een vrijdagavond trainings-abonnement te koop is tegen gereduceerde prijs, 
(plm. €. 50.=), geldig t/m 1e week van maart op het HGI - uur van 19.30-20.30, info bij 
Jelle Attema 020-4824187; 

 Er nog een Toerschaats-abonnement te koop is tegen gereduceerde prijs (plm. 
€.35.=) op het maandagavonduur van 18.20-19.20, info bij Jelle Attema 020-
4824187; 

 op de CONTRIBUTIE kaarten voor de HGI-LEDEN geen afdracht voor de 
verzekering staat vermeld, dit inmiddels is recht getrokken en ieder HGI-lid, 
inclusief die 10 euro, is verzekerd tegen ongeval tijdens de ijspret; 

 het Clubkampioenschap van HARD GAAT IE zal worden gehouden op zaterdag 11 
maart 2006, van 07.00 uur tot 10.30 uur. Dit samen wordt gedaan met de Almeerse 
Schaats Vereniging, waarbij ook de supporters worden verwacht om alle rijders aan te 
moedigen, waarbij de toegang gratis is; 

 er nog kleine HGI-Fleece-Mutsen (kindermaat)te koop zijn, kleur lichtblauw, voorzien 
van geel kleurig “Hard Gaat Ie”-opschrift, voor 5 euro, info bij Jelle Attema; 

 er nog Jubileum - boeken van “100 Jarig bestaan HGI” in voorraad zijn,voor 10 euro 
per stuk, te koop bij Jelle Attema; 

 dit jaar geen uitnodigingswedstrijd voor de Junioren C en B om de "Koninklijke THIALF-
Jeugd Bobaal” te Heerenveen is gehouden, in verband met de Nederlandse 
Afstands- Kampioenschappen, van 27 t/m. 30 december. Erg jammer voor eventuele 
4 HGI-kandidaten, hopende volgend seizoen op nieuwe wedstrijden? 

 Annette Gerritsen tijdens deze kampioenschappen toch een Schitterend Toernooi 
schaatste, met een 2e plaats op de 500m en een 3e plaats op de 1000m, waarmee we 
haar feliciteren en dit met een kleine gift ondersteuning hebben gegeven; 

 Zij tijdens de NK Sprint op 7 en 8 januari te Assen, weer succesvol was, door het 
behalen van een 3e plaats in het algemeen klassement, hetgeen recht geeft op 
deelname aan de WK Sprint over 14 dagen in het Thialfstadion te Heerenveen… dus 
wie weet….er naar toe….  

 op woensdag 15 maart 2006 van 08.30 tot 10.30 uur voor de 
trainingsleden/licentiehouders op de Thialf-ijsbaan in Heerenveen, om de Aafje 
Houwer Trofee’s (voor beste persoonlijke records), zal worden gestreden; 

 op zaterdag 18 maart 2006 de HGI-jeugd weer naar Thialf gaat, dankzij de opbrengst 
van de grote Deen Clubaktie en wij “Supermarkt Deen” en de gulle “gevers” hiervoor 
dank zeggen 

 “Hard Gaat Ie” (sponsor) sporttassen, voor leden €.20.= en niet leden €.35.=, te koop 
zijn, maar ook “bandana’s” (piraten hoofdbanden) in de clubkleuren, voor €.9.= per stuk, 
info bij Jelle Attema; 

 De redactie nog steeds op zoek is naar aanvulling en of vervanging van haar leden. U 
kunt zich melden bij Ivo Hilderink (06 – 46063940) of f2hi.hilderink@hetnet.nl; 

 


