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VAN DE REDACTIE 
 
Weer eens iets nieuws. Menig actief schaatslid 
zal het inmiddels wel zijn opgevallen dat zijn 
mailbox overspoelt wordt door mails van de 
voorzitter en het wedstrijdsecretariaat en het 
clubblad maar op zich laat wachten. Het 
bestuur heeft gekozen voor een andere 
aanpak. Meer nieuwsbrieven via de mail om 
een ieder zo snel mogelijk te informeren over 
wedstrijden en andere tijdsbepalende zaken. 
Verder driemaal per jaar een uitgave van het 
clubblad. Voor u ligt het eerste exemplaar van 
dit schaatsseizoen. 
 
De abonnementen zijn opgehaald en de eerste 
streken zijn door een aantal van ons al 
gemaakt. Zelf moet ik nog erg wennen aan het 
idee van het kunstijs, mede door de hoge 
temperaturen die ons het komende weekeinde 
te wachten staan. Als dat maar goed gaat met 
de Dam tot Damloop. 
 
Ook nieuw dit jaar is een gesponsorde avond 
in het schaatspaleis Hoorn. RoosRoos heeft de 
club bijgestaan om op een tweetal avonden, te 
weten 27 oktober en 19 januari de schaatsen 
onder kunnen binden. De club voelt zich 
vereerd en hoopt op een grote belangstelling, 
er zullen speciale activiteiten voor alle leden 
van de schaatsclub worden georganiseerd.  
 
Verder de vertrouwde info van Jelle en Bob. 
Veel leesplezier gewenst. 
 
De redactie 
 
 
COLOFON 
 
Ledenadministratie: 
R. Kesselaar 
 Watersniplaan 31 
1121 VP Landsmeer   020 – 4824487  
rkesselaar@hetnet.nl 
 
Opzeggingen schriftelijk of via de mail in te 
dienen!!!! 

 
Coördinatie clubblad / lay – out: 
Ivo Hilderink 
 Oostzanerdijk 5 
1035 RA Amsterdam   06- 46063940 
i.hilderink@hotmail.com 
 
Oplage 900 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 
 
In het laatste clubblad van april begon mijn stukje als volgt: “De clubkampioenschappen zitten erop, 
het eerste kievitsei is gevonden”. Toen ik vandaag onderweg was zag ik dat de kieviten hun taak 
inmiddels hebben volbracht en zich verzamelen om met hun nageslacht weer richting Afrika te 
vertrekken. Ik hoop dat iedereen goed de zomer is doorgekomen en tevreden aan het winterseizoen 
kan beginnen.  
 
Begin oktober gaat de Jaap Edenbaan weer open. U kunt uw abonnement ophalen op: 
 

dinsdag 2 oktober, van 19.00 uur tot 20.00 uur in ons clubhuis. 
 
Ook organiseren we weer in ons clubhuis een ruilbeurs op: 
 

zaterdag 29 september tussen 10.00 en 15.00 uur. 
 
Afgelopen voorjaar/zomer hebben we een geweldig jeugdweekend gehad en de sloot- en slobrace 
was een enorm succes (voor bewegende beelden zie onze website). Helaas kon het katknuppelen 
niet doorgaan maar dat zullen we volgend jaar zeker weer organiseren.  
 
Er is clubkleding besteld die begin oktober binnen moet zijn (voor de jeugd is er wat extra kleding 
besteld, zodat de kinderen van het zaterdagmorgen jeugdschaatsen een jack en een dikke mayo 
kunnen kopen zonder dat zij deze besteld hadden). De clubkleding wordt weer door HEGRON 
Cosmetics gesponsord.  
 
Deze winter zullen we de Hoornse ijsbaan voor twee avonden huren. Tijdens die avonden zal de 
nieuwe overdekte ijsbaan geheel voor ons zijn en het ligt in de bedoeling om activiteiten te 
ontwikkelen die normaal alleen op onze natuurijsbaan kunnen plaatsvinden. Te denken valt aan vrij 
schaatsen voor al onze leden dus ook de tientjes leden, wedstrijden ook voor mensen zonder KNSB 
licentie of wedstrijden op houtenschaatsen enz. De eerste avond zal zijn op zaterdag 27 oktober 2007 
en de tweede op 19 januari 2008. Meer informatie over het programma en de tijden volgen nog. De 
firma RoosRoos heeft voorgesteld om deze avonden te sponsoren, wij zijn daar natuurlijk heel blij 
mee.  
 
Hierbij wil ik iedereen een fijn en succesvol schaatsseizoen wensen. 
 
 
Kadoelen  8 september 2007 
Haijo van der Werf 
 
 
AFSCHIED NEMEN 
 
Wist u dat…. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Nu in 2007 is ’t voor mij zover. Mijn 
man en ik hielden van schaatsen en toen we in Landsmeer kwamen wonen, werden we lid van Hard-
gaat-ie. Maar toen ik alleen kwam was er een plaatsje vrij om de kinderen van groep A les te gaan 
geven, wat ik heel leuk vond. Dus in 1986 is dat begonnen en dat was ieder schaatsseizoen een 
verrassing met nieuwe kinderen.  
Leuk was altijd St. Nicolaas op het ijs en het carnaval – verkleed – met de mini-Elfstedentocht. De 
diploma’s uitreiking en het pannenkoekeneten. En dan het jeugdkamp waar ik samen met Jelle een 
middag te gast was voor de barbecue. Dat waren leuke dingen voor de mensen. In het seizoen 2005 
was ik er even niet. In 2006 zou ik reserve zijn. Hoewel er ouders genoeg zijn om les te geven zet ik er 
nu een punt achter. Wel heb ik nog mee geschaatst in Hoorn en ook nog in Thialf waar de club de 
wedstrijd had voor de Aafje Houwer Trofee. Daar had ik de vrijheid om op de Blauwe Baan alleen te 
schaatsen en wie heeft dat nu 1,5 uur lang? Geweldig!! Dat was de kick voor mij en tevens een mooi 
afscheid. 
De club blijf ik wel volgen en wens ze alle goeds toe! 
Met hartelijke groeten van Hanna (Gilles) 
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SCHAATSAVOND HARD-GAAI-IE TE HOORN 27 OKTOBER 2007  
  
Aangezien koning winter ons de laatste tijd behoorlijk in de steek laat heeft het bestuur (met behulp 
van sponsoring) voor twee avonden ( zaterdag 27 oktober 2007 en zaterdag 19 januari 2008) de 
overdekte kunstijsbaan in Hoorn gehuurd. Tijdens deze avonden is de ijsbaan (alleen) gratis 
toegankelijk voor alle leden van onze ijsclub (dus ook de tientjes leden)  De ijsbaan ligt op 20 
minuten afstand, zie ook: www.ijsbaandewestfries.nl 
  
Hierbij nodigen wij u en uw gezin van harte uit. U bent welkom vanaf 17.30 uur tot 23.00 uur.    
Entree GRATIS  
Vrij schaatsen tijdens de wedstrijden van 17.30 tot 20.00 uur voor alle leden.    
(niet leden 5,-- euro per persoon). 
  
Programma: (alleen voor leden) 
17.30 - 19.30 uur wedstrijden voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. (ouders ook liefst met schaatsen) 
19.00 - 20.00 uur kortebaan wedstrijden op houten schaatsen.  
20.30 - 22.30 uur wedstrijden 500-1500-1000 en 3000m (ook voor recreatie schaatsers). 
22.30 - 23.00 uur ploegenachtervolging. 
Ik geef mij op voor: 
  
0   wedstrijd voor kinderen 6-12 jaar, naam:……………………..leeftijd …. 
 
0   wedstrijd op houtenschaatsen, naam: ………………………leeftijd….  
 
0   anders…………………..naam:……………………………………… 
  
Contact: Jan Paul Drost 020482 1863 jp.drost@hardgaatie.nl Jelle Attema 020482 4187  
 
Met dank aan RoosRoos 
 
  
UIT DE OUDE DOOS 
 
Joyce Roodnat wandelt door Nederland en de rest van de wereld. Deze week in Waterland.  
Een eindje boven de horizon gloeit de zon. Op dezelfde hoogte aan de einder schijnt de M van 
McDonalds terug. Amsterdam is niet ver weg, de wandelaar die hier gaat lopen weet dat of hij is niet 
goed snik. Aangelokt door de lekkere, verende weggetjes, de vlucht van de kieviten, de zachtmoedige 
dorpen en de ruimte van eindeloos weiland en een hoge hemel zal toch geen wandelaar kunnen 
beweren dat hij hier de stad wilde gaan vergeten. De A10 zet het op een durend gezoef en in het 
zuiden is de skyline veelal afgebakend met de Noord-Amsterdamse hoog- en laag- en altijd 
betonbouw. Maar dat dondert niet want de hoofdstad speelt de rol van edelfigurant. Aanwezig als 
interessant tegenwicht, maar aandacht behoeft ze niet. Hier aait een boer de mohair ruggen van zijn 
jonge stiertjes, hier bewaakt een pauw met zijn sidderende blauwe hals een kaal getrapte voordeur, 
hier laten de dorpelingen (zo te zien veel Amsterdamse import) de kleine witte honden uit die blijkbaar 
in de mode zijn: mollenvangertiepjes met een bruin oor. Hier heet een ijsclub `Hard gaat ie' en een 
voetbalclub H.B.O.K. Het Begon Op Klompen. Tegen de schoonheid van het land tussen Landsmeer, 
Zunderdorp en Durgerdam valt Amsterdam eenvoudig weg, hoe hoorbaar en hoe zichtbaar die stad 
ook aandringt. Dat wil zeggen: zo is het nu. En toegegeven, het is een onvoorstelbaar mooie ochtend. 
Laag boven het land laat een vracht damp de kruinen van de wilgen zweven. Damp overfloerst ook de 
sloten, rechte strepen bedekt met een velletje ijs. De steekzon schroeit sterretjes in die damp, met 
onwarm licht dat vooral fel is. Een geel veer zet over het Noordhollands Kanaal voor zevenentwintig 
cent de mens. De tijd verstrijkt, de zon wordt glazig en wij beklimmen de dijk langs het IJsselmeer. 's 
Avonds op een feestje vraagt een man met een visioen in zijn stem: ,,Je was in Landsmeer? Heb je 
dan wel gekeken naar de knikkers van de V.O.C.?'' Hè? Wat?? 
 
Joyce Roodnat  
25-10-03  
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BOB HOGEROP 
 
September 2007, de herfst dient zich 
alweer aan, na een behoorlijk matige zomer. 
Juni viel wel mee, maar juli was gewoonweg 
belabberd en hoewel augustus wel meeviel, 
kunnen we de zomer van 2007 weerkundig 
niet als uitbundig betitelen. 
Pessimisten verwachten ook niet veel 
winters weer in het aankomende 
schaatsseizoen, maar ik blijf optimistisch, 
want een droge periode á la maart / april 
ergens in december zou voor mooi natuurijs 
kunnen zorgen. 
Blijft buiten kijf dat we toch rekening 
moeten houden met een langzame maar 
zekere klimaat verandering. Een mooi bewijs 
werd geleverd; de noordelijke doorvaart via 
Canada en Alaska is nu ijsvrij, wat nog niet 
eerder voorgekomen is en er worden al 
expedities georganiseerd om onder het 
steeds kleiner wordende Noordpoolijs naar 
bodemschatten te zoeken. Rusland heeft al 
een groot stuk geclaimd. Dit tot 
verontwaardiging van Noorwegen, 
Denemarken, Canada en de Verenigde Staten 
die ook aan de Noordpool grenzen. 
Witte haaien in de Noordzee, palmen langs 
de boulevard in Zandvoort en cactussen op 
de Veluwe? 
Wel voordelig i.v.m. stookkosten maar de 
schaatsliefhebber wordt er niet vrolijk van. 
Nogmaals we wachten het af, maar een 
ijswinter hebben de ijsclubs hard nodig, al 
was het maar om het bestaan van de 
verenigingen in de toekomst te waarborgen. 
Over palmbomen gesproken, in de achter ons 
liggende periode eind mei, begin juni ben ik 
getuige geweest van de strijd om de 
Stanleycup. 
Strijd met een grote letter S, want het is 
bekend dat het er heet toe gaat in de NHL, 
de Noord-Amerikaanse ijshockey competitie. 
De strijd ging tussen de Ottawa Senators en 
de Anaheim Ducks uit …Los Angeles. 
De Ducks spelen in het Honda sportcenter in 
Anaheim, wat gelegen is in een omgeving met 

palmbomen! De club ontleend zijn naam aan 
de vlakbij gelegen studio’s van Walt Disney. 
Palmbomen als décor is nu niet bepaald het 
beeld wat je zou verwachten bij een 
wintersport, wat ijshockey nu eenmaal is. 
Er spelen ook clubs in de NHL uit bv Arizona 
en Florida. Wat ook nu niet direct een 
winterse achtergrond heeft. 
Dit is dan ook tot groot verdriet van de 
Canadezen, die zich als de “uitvinders” van 
deze sport beschouwen. Het waren Engelse! 
soldaten die zich verveelden gedurende de 
lange winters in het ”Dominion” of Canada en 
op bevroren meren rondschaatsten. Daarbij 
probeerde men met lange takken een schijf 
hout in een van de geformeerde doelen te 
schuiven.   
Zo ontstond het ijshockey, wat onder de 
categorie balspelen! valt. 
Al gauw kwamen er spelregels en een 
competitie van de grond. De toenmalige 
Engelse gouverneur, Lord Stanley stelde 
rond 1892 een zilveren schaal beschikbaar 
voor de ploeg die  kampioen van Canada 
werd. 
De huidige Stanleycup is een replica van de 
schaal, die zich nu in een museum bevindt.  
De cup is een gevaarte van een meter hoog, 
omdat op de houten voet alle namen van de 
spelers op zilveren plaatjes wordt 
gegraveerd die de laatste 10 jaar hebben 
meegedaan. Dus de eigenlijke cup is de 
schaal, die boven op de voet is bevestigd. 
Om de paar jaar wordt er een ring van 
verwijderd en er weer een nieuwe aan 
toegevoegd. De oude ring met namen wordt 
opgesteld in de Hall of Fame van de NHL. 
Ook in Europa kwam het ijshockey van de 
grond en met succes, getuige de wereld en 
olympische titels die teams uit Zweden, 
Tsjechoslowakije en vooral de toenmalige 
Sovjetunie veroverden 
In Europa zijn de “velden” groter dan in 
Amerika en het spel was minder ruw dan aan 
de andere kant van de oceaan. Maar de 
Europese sterspelers verdienen een goede 
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boterham in de NHL en de verruwing is ook 
hier gemeengoed geworden. 
Voorheen waren er slechts zes! teams die 
om de Stanleycup speelden, te weten: 
Boston Bruins, New York Rangers, Detroit 
Wings, Chicago Blackhawks, Toronto Maple 
Leafs en de Montreal Canadiennes. Het 
laatst genoemde team is recordhouder (24x) 
Vandaag de dag zijn het de nieuwe teams die 
de dienst in de NHL uitmaken, zoals eerder 
genoemd de ploegen uit het zuiden. Feit 
blijft wel dat de sterspelers, die uit Europa 
niet meegerekend, van Canadese komaf zijn. 
Ook de begeleiding is meestal Canadees, De 
teams uit de Verenigde Staten zijn dan ook 
“gevuld” met Canadese en Europese inbreng 
en het doet iedere Canadees pijn dat de cup 
de laatste tijd in “Yankee” handen valt. 
Teams als de Ducks uit Anaheim, De Tampa 
Bay, San José Sharks en de Carolina 
Hurricanes zijn vrij jonge ploegen die door 
rijke zakenlieden naar the States zijn 
overgebracht. 
De doorsnee liefhebber vindt, dat hockey 
eigenlijk buiten moet worden gespeeld in 
Canadese omstandigheden en daar passen 
geen palmbomen of cactussen bij. 

Het leger critici wordt aangevoerd door Don 
Cherry een flamboyante verschijning op de 
TV in het programma: Coaches Corner. 
Cherry is gekleed in schitterende kostuums 
en ik heb hem nog nooit in twee keer 
hetzelfde pak gezien! Zijn analyses en 
meningen steekt hij niet onder stoelen of 
banken en het zijn de Yanks die het in zijn 
ogen helemaal verbruid hebben! 
Het is een bijzonderheid om deze persoon 
dagelijks op de TV te aanschouwen.                   
Mart Smeets of  Hans Kraay sr  zijn 
vergeleken bij Don Cherry vrij alledaagse 
personen, maar wij leven dan ook in een land, 
van: “doe maar gewoon, dan doe je gek 
genoeg,” helaas!  
Nog een paar weken en het hockey geweld 
breekt weer los, na een eveneens 
opwindende baseball competitie. 
En wij, wij storten ons weer op het kunstijs! 
Een goed seizoen toegewenst! 
 
                                                                                                              
 
                                                                                                                          
Bob Hogerop. 

 
 
VERNIEUWDE LEDENADMINISTRATIE 
 
Velen is het ontgaan het afgelopen halfjaar, maar Ruud Kesselaar heeft het stokje overgenomen als 
ledenadministrateur. Ruud heeft direct al het eerste record in handen. Nog nooit waren de 
contributiekaarten zo vroeg in het seizoen gedrukt. De exacte datum dat de lopers langs de deur komen 
voor de jaarlijkse bijdrage laat nog even op zich wachten. Het bestuur bedankt Ruud in ieder geval voor 
deze snelle actie en wenst hem bij zijn verdere werkzaamheden veel sterkte toe. 
 
Voortaan dienen alle wijzigingen en opzeggingen schriftelijk of via de mail worden ingediend op de 
Watersniplaan 31, 1121 VP Landsmeer of rkesselaar@hetnet.nl. Telefonische wijzigingen worden niet 
geaccepteerd.   
 
 
ZOMERTRAINING 2007 
 
De zomer dinsdag-avond training ( van 15 mei tot 02 oktober) vond weer plaats van 19.00 tot 20.30 uur, 
loopstart vanaf het clubgebouw en de vervolg-oefeningen in de Twiskepolder. De oudere groep onder 
leiding van Rene Koning en Jan Paul Drost als invaller. De jongeren onder leiding van Anja Gerritsen en 
Lisanne Luiten en Mandy Blokzijl als invalkrachten. De deelname was niet best te noemen, totale 
opkomst gemiddeld 15-20 leden! 
Bij de jeugd (tot 14 jaar) was de opkomst gemiddeld tussen 6 en 8 leden, is ook te weinig.   
Desondanks hopen we dat deze trainingen een goede voorbereiding voor de komende ijsperiode zijn 
(geweest) en de prestaties en de beoogde resultaten natuurlijk ten goede zullen komen. De trainers 
worden bedankt voor hun inzet en begeleiding.   
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JEUGDSCHAATSEN 
 
Alle jeugdschaatsleden en een groot aantal wachtlijstleden hebben intussen bericht gehad om het 
komende winterseizoen in actie te komen op de Jaap Edenbaan. Zij die op de wachtlijst staan en nog 
geen bericht hebben gehad, moeten nog een jaartje wachten. 
De tijden van de schaatsuren op de zaterdagmorgen zijn weer iets vervroegd namelijk: 
 
Op de buitenbaan van half tien tot half elf (09.30 tot -10.30 uur) 
In de ijshal van vijf over half tien tot twintig over tien (09.35 tot 10.20 uur!!  
 
In de IJSHAL beginnen de starters, plm. 15 HGI- kinderen. Op de BUITENBAAN zijn dit jaar 70 kinderen.  
Het totaal aantal kinderen op dat schaatsuur is ongeveer 450 !  
Voor de herkenning van de HGI-kinderen, is op de baan het DRAGEN van de blauwe clubmuts 
verplicht.  
De (nieuwe)fleece clubmutsen worden door de club aan de jeugdschaatsleden uitgeleend tegen 
betaling van een borg van 5 euro, maar kopen voor hetzelfde bedrag is ook mogelijk!! 
 
Een ieder krijgt weer een nieuwe schaatspas uitgereikt,tevens abonnement en toegangsbewijs. 
Hierop staan de geldigheid voor het seizoen 2007/2008 en het bewuste schaatsuur vermeld! 
(M12 is buitenbaan en M14 is de hal)! 
Met deze pas gaat ook de poort naar de baan open! 
 
De nieuwe kinderen krijgen ook de clubmuts uitgereikt. Deze uitreiking is op dinsdag 2 oktober van 
19.00 tot 20.00 uur in het HGI-clubhuis te Landsmeer. 
 
Een ieder is per mail in kennis gesteld!       

  
  

  WACHTLIJST JEUGDSCHAATSEN 
 
Op de wachtlijst staan nu 34 (deels nog te jonge)kinderen. Er zijn nu 23 nieuwe kinderen geplaatst.We 
trachten de minimum leeftijd op het ijs op 6 ½ jaar te houden, de maximum leeftijd is 12 jaar ( als deze 
leeftijd voor 1 juli dit jaar bereikt reeds bereikt is).  

  
Voor de nieuwelingen geldt ook dat de eerste weken zal worden gekeken of de indeling ongeveer van 
hetzelfde niveau is, een overplaatsing naar andere groep mogelijk. Een definitieve indeling zal 
eventueel op 3 november worden gemaakt!   

 
 

SCHAATSTRAININGEN 
De trainingsuren op de Jaap Edenbaan zijn voor het komende seizoen 2007/2008, dezelfde gebleven. 
De baan-marathonwedstrijden zijn op de woensdagavond! Voor deelname aan de langebaan- 
wedstrijden is voor de Veteranen/Senioren en Neo Senioren weer een opdeling gemaakt in 
verenigingsblokken, zgn. “Combi-wedstrijden” die een of tweemaal per maand worden verreden op 
zaterdag- of zondagavond. 
De Junioren A en B schaatsen hun wedstrijden weer in een blok; de Jun C afzonderlijk meestal op 
de zondagmorgen, net als de Pupillen A/B. De Pupillen C/D/E rijden wedstrijden op de 
woensdagnamiddag. Het wedstrijdrooster wordt tijdig aan de rijders bekend gemaakt.  
 
Een aantal actieve leden zijn om diverse redenen gestopt met de schaatstraining onder wie Marco en 
Bas Schreuder; Tjerk van der Horst; Esther Bekebrede; Ivonne en Lisette Segers; Marleen van 
Dusseldorp en Harm Kuiper. 
 
Wij wensen hun nog een gezonde sportieve loopbaan toe en bedanken hun voor de actieve clubinzet. 
(Nieuw) aangehaakt voor het komende seizoen zijn: 
Tim van der Kuijl; Lars Hoeksema; Anky Faber; Ivo Hilderink en 10 Pupillen vanuit het 
Jeugdschaatsen, te weten: 
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Mila van der Werf; Stijn Aartsen; Guido en Aron ter Veer; Merel Wals; Mart Hartman; Noah 
Schutz; Joyce Faber en Britt Janse! 
 
De aanwinst van de Pupillen vloeit voort het “stappenplan” waarbij de keuze van een eerdere overstap 
naar de training wordt gestimuleerd (vanaf plm. 10/11 jaar) 
Hierdoor zijn er twee groepen Pupillen ontstaan, een groep van 6 traint op de dinsdagmiddag van 
16.55 tot 18.00 uur, samen met een groep van 9 Pupillen van IJsclub Centrum Oostzaan (tot.15), 
getraind door Sjanie Bon en begeleid door Milou de Bueger.    
De 2e groep bestaat uit 6 Pupillen, hierbij 3 van verleden jaar, namelijk Didi de Bueger en Levi en 
Michelle Tindal en 3 Junioren C, die op de vrijdagavond van 19.35 tot 20.40 getraind worden door 
Andries Bakker en mogelijk begeleid door Marjolijn Wolthuis. De HGI trainingsuren zijn: 

 Dinsdagmiddag M01 van 16.55 tot 18.00 uur (Pupillen)  
 Dinsdagavond M02 van 18.15 tot 19.20 uur (Jun./Sen./Masters) 
 Vrijdagavond M05van 19.35 tot 20.40 uur (Pup./Jun. /NSen/ Masters). 

 
 
WIJZIGING COMPETITIE LANDELIJKE HEREN MARATHON 
 
De Landelijke Marathon competitie wordt anders van opzet. De TOP competitie over 100 ronden op 
de zondag (middag). De andere landelijke A/B rijders en Dames rijden op de zaterdagmiddag en/of 
avond. Over de opzet en wedstrijden volgt nog nadere informatie. 
In ieder geval is er op zaterdag 6 oktober omstreeks 16.30 uur de 1e landelijke  marathon wedstrijd 
Heren A/B en Dames 
 
 
HGI GESELECTEERDEN 
 
- Lieuwe Mulder, heren Junioren B2, groep “Langebaanselectie” hij krijgt 3 of 4 trainingen per week, 

ook op buitenlandse ijsbanen en mag deelnemen aan diverse selectiewedstrijden en 
kampioenschappen;  

- Swen Faber, heren Junioren B2, groep “ÏJsfaciliteiten”, hij volgt 2 trainingen en krijgt een extra 
training op de woensdag en neemt deel aan meer selectie- en gastwedstrijden ook op andere 
banen. 

- Gijs Roos, heren Junioren C1, bij de C-groep, ook hij volgt 2 trainingen en krijgt een extra 
training op de woensdag en neemt deel extra selectie- en gastwedstrijden ook op andere banen. 

- Martijn op de Weegh, heren Junioren C1, was geselecteerd voor de C- groep, echter hij heeft af 
moeten zeggen, ondermeer in verband met studie, blijft wel op de training en bij HGI zijn best 
doen. 

- Fabian van Altena doet als gewestelijk geselecteerde mee aan de landelijke marathon voor de A- 
rijders onder nummer A 12. Hij moet zich met zijn MS Guide-ploeg nog zien te plaatsen  voor 
deelname aan de “Topcompetitie”; 

- John van Dijk doet als baangeselecteerde voor Amsterdam, ook weer het 5 banen toernooi en 
de landelijke competitie bij de B-marathon rijders, onder nummer B 24 rijden. Deze competitie blijft 
hetzelfde.  

 
Niet alleen deze geselecteerden, ook de andere wedstrijd-rijders/trainingsleden worden vele 
successen en pr’s toegewenst!  
 
TOER/RECREATIE- SCHAATSEN 
 
De uren van het TOER-schaatsen zijn gelijk gebleven ten opzichte van verleden jaar. De toegewezen 
uren voor HGI zijn: 

 M21)Maandag1e uur,18.20-19.20u.o.l.v. Jeffry Pommerel / Jelle Attema; 
 M22)Maandag2e uur,19.40-20.40u.o.l.v. Evelien Mager; 
 M25)Donderdag1euur,18.20-19.20u.o.l.v. Ingrid Wegman en Marlies Schonermarck; 
 M26)Donderdag2euur,19.40–20.40u.o.l.v. Ants Tilma; 
 M28)Zondag,17.00–18.00u.o.l.v. Rene Koning/Frank Wals; Marja Roos; 
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Helaas heeft Bob Vink te kennen gegeven dat hij stopt met de begeleiding op donderdag 2e uur. Bob 
heeft de begeleiding al vanaf de start (in 1993) van het toerschaatsen met veel overgave en inzet 
gedaan. Het bestuur bedankt hem hiervoor, hoopt dat Bob zijn energie toch eventueel gauw kwijt op 
natuurijs! Ants Tilma geeft nu op dit uur begeleiding, wij wensen haar succes. 
 
Kosten €102 (inbegrepen € 25.- vergoeding club en begeleiders). Ook de toerschaatsers natuurlijk 
succes gewenst komend seizoen. 
 
Let op: 
Alleen voor het 1e uur op maandagavond (M21 van 18.20-19.20), zijn nog abonnementen te koop, 
info: Jelle Attema, tel. 020-4824187 of JSAttema@Hotmail.com  
 
Verder doen er 11 kinderen mee met “Verlengd Jeugdschaatsen” (12 tot 16 jaar),met HGI- 
begeleiding op de toerschaatsuren,   onder wie 
Nicole Smedeman; Rosa Vermeulen; Martijn op de Weegh; Manon van den Bout; Hylco van Engelen; 
Safie Krop; Roos Voorn; Rosa en Sal Jonkman en Marleen van Dusseldorp. 
 
 
VERSLAG JEUGDKAMP 
 
Zoals elk jaar zijn we ook dit jaar weer op kamp geweest. Medio juni zijn we afgereisd naar Huizen om 
aldaar een weekend door te brengeb met een 30-tal kinderen. Zoals vertrouwd hierbij een eerste 
verslag. 
 
Groep 1 (Tim, Rosa, Roos, Tom, Mila en Kirsty) 
Vrijdagavond moesten we om 19:00 uur verzamelen op de parkeerplaats in het sportpark van 
Landsmeer. Vandaar vertrokken we naar de Woensberg. Toen we daar aankwamen moesten we onze 
tassen uit de auto’s halen en naar de huisjes brengen. We gingen onze tassen uitpakken en ons 
omkleden voor de spelletjes en de wandeling. Voor de spelletjes waren ingedeeld in groepjes. We 
hebben zaklopen, tennisballenspel en een spel met een zeil gedaan. Met ons ging het niet zo goed, 
want we staan nu laatste. Maar we gaan ons best doen om niet als laatste te eindigen op zondag. De 
grotere moesten een hele lange wandeling maken van ongeveer 3,5 uur. We begonnen de wandeling 
om half twaalf en we kregen een blad met vragen.We moesten de vragen beantwoorden. Na een tijd 
wandelen moesten we de traptreden tellen. Toen we boven kwamen stond Jan daar met een heel eng 
masker op. Iedereen schrok heel erg. Daarna liepen we over de heide en zagen we drie Schotse 
Hooglanders. Iedereen schrok heel erg en we renden en gilden heel hard. Later kwamen we een 
konijn tegen waar we ook van schrokken. Gelukkig kwamen we even later aan bij de huisjes. We 
mochten nog even zitten en daarna zijn we naar bed gegaan. 
 
Zaterdag werden we wakker gemaakt door Levi en Gijs met pannen. Ons groepje had corvee en we 
moesten de tafel dekken. Toen kregen we een blaadje waarop stond wat we op de Bonte Avond 
moesten doen. We gingen met zijn allen bedenken wat we zouden gaan doen. Voor de middag gingen 
we nog trainen. Na het middageten gingen we touwtrekken, pionnen race, balgooien en blindeman 
spelen. Vervolgens gingen we douchen dit stukje verder schrijven. Na de bbq kregen we nog even de 
tijd om het stukje te oefenen. Om half negen zouden we beginnen met de Bonte Avond. Het moest 
gaan over een avondje televisie. We hadden een belspel bedacht, waar we tweede mee zijn 
geworden. Na de Bonte Avond gingen we nog kijken naar de begeleiding die ook iets ging doen. 
Daarna hebben we brood gebakken bij het kampvuur. Al vrij snel zijn we gaan slapen. 
 
Zondag werden we wakker gemaakt door Esther en Milou. Na het ontbijt gingen we dit stukje schrijven 
en vervolgens trainen. We moesten rennen, oefeningen doen een estafette spelen. Daarna hebben 
we trefbal gespeeld en zijn we aansluitend gaan eten. Na het eten zijn we naar het voetbalveld 
gegaan om te voetballen en een kruiwagenrace te doen. Daarna gingen we naar de huisjes om alles 
in te pakken en schoon te maken. Snel nog een spelletje levend stratego gespeeld, want de ouders 
kwamen al snel. Het was een druk , maar vooral leuk kamp.     
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WIST U DAT:…………….. 
 

 Klaas Hylkema, bestuurslid en onderhoudsman is getroffen door de ziekte van“Älzheimer” en 
wordt verzorgd in “TABITA”, gevestigd in Geuzenveld, adres Jan Bongastraat 5, 1067 HZ 
Amsterdam, tel. 020-6110011, een kaartje altijd goed is en voor bezoek even bellen met Alie 
Hylkema,Helmkruidstraat 9; 

 Wij als ijsbaan ons mogen verheugen op twee avonden schaatsen in Hoorn, en wel op 
zaterdagavond 27 oktober en zaterdagavond 19 januari; 

 Deze avonden gesponsord worden door RoosRoos; 
 Het bestuur vol met ideeën zit over de invulling van deze avond, maar daarbij ook graag de leden 

een initiatief naar voren wil laten brengen. Heeft u een topidee dan kunt u contact opnemen met 
de voorzitter via de mail of via de telefoon; 

 De schaatsruilbeurs is gehouden op zaterdag 29 september 2007 in het clubhuis van HGI van 
10.00 tot 15.30 uur; 

 Het clubhuis een telefoonnummer heeft: 020 -  4821834; 
 HGI fleece (licht blauwe) clubmutsen te koop zijn met het gele opschrift ÏJsclub “Hard 

Gaat Ie”, voor € 5.= per stuk clubtassen 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”; 

 Bandana’s (piratenmutsen) voor € 9.=, te koop zijn in de gele HGI- clubkleuren en 
voorzien van de clubnaam “Hard Gaat Ie”; 

 Onze eigen zomeractiviteit: katknuppelen na afloop van de sloot- en sbolrace geen doorgang 
kon vinden; 

 Het wel georganiseerd is in het hoge Noorden, nabij de geboorteplaats van Jelle; 
 Men daar enthousiast over was; 
 Er nog voor het eerste uur op de maandagavond (M021, 18:20 – 19:20 uur) kaarten te koop 

zijn, voor informatie kunt u contact opnemen met Jelle Attema (020 – 4824187); 


