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VAN DE REDACTIE 
 
U zult wel verbaasd staan te kijken dat er nog 
een clubblad in uw bus valt. Ik heb er toch 
onlangs nog een gelezen, zult u wel denken. 
Daar heeft u helemaal gelijk in. Als bestuur 
hebben wij er echter voor gekozen om vlak 
voor de officiële afsluiting van het 
schaatsseizoen en ter voorbereiding op de 
zomer nog en clubblad uit te brengen. 
Belangrijkste informatie voor u is wel de 
afsluiting van het seizoen op 24 mei en de 
algemene Ledenvergadering op 
maandagavond 26 mei. Uiteraard staan de 
Sloot&Slob race en het Katknuppelen op 13 
juni weer op het programma. Laten we met zijn 
allen hopen dat het weer ons iets beter gezind 
is dan vorig jaar. We kunnen alleen maar 
hopen! 
 
In dit blad leest u ook hoe alle 
jeugdschaatsleden het er dit jaar vanaf hebben 
gebracht en met welk diploma ze de zomer in 
gaan. Ook voor de kleintjes is er een afsluiting 
georganiseerd op 24 mei. Aandachtspunt is 
nog dat er voor de kindreen tussen de 10 en 
15 jaar een jeugdweekend wordt 
georganiseerd door de schaatsvereniging. 
Jullie kunnen je nog opgeven, zie elders in dit 
clubblad. Rest mij u nog een goed voorjaar en 
zomer te wensen. Velen ben ik inmiddels al 
weer tegen gekomen op de fiets, de skeelers 
of met de hardloopschoenen aan, zet hem op! 
 
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 vorige clubblad had ik geschreven dat het voorjaar vroeg was, het blad was nog niet uit of we 
hadden een witte Paas met ijs in de sloten. Zo zie je maar, één kievit in de lucht brengt nog geen 
zomer. 
 
De meesten hebben toch de fiets weer uit de schuur gehaald, en binnenkort wordt er weer met de 
zomertrainingen begonnen op de dinsdagavond in de Twiskepolder. 
 
Op zaterdag 24 mei zullen we weer de diploma’s voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar gaan uitdelen. 
Dit jaar gaan we oud-Hollandse spelletjes organiseren op onze eigen ijsbaan. Denk aan zaklopen, 
eierenrennen, touwtrekken enz. Als iedereen moegestreden is, is er iets te drinken en zullen we weer 
uitgebreid pannenkoeken gaan eten. Uiteindelijk zullen we de diploma’s uitreiken, waarbij de ouders 
van harte welkom zijn.  
 
Op dezelfde dag ‘s avonds zal het seizoen afgesloten worden in het Dorpshuis met een clubavond. 
Tijdens deze avond zullen we stilstaan bij het afgelopen seizoen en zullen de prijzen van het 
clubkampioenschap uitgereikt worden. Tevens hoopt het bestuur weer een bekende gastspreker uit te 
kunnen nodigen. 
 
Op maandag 26 mei zal in het clubgebouw de Algemene ledenvergadering gehouden worden.Tijdens 
deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen en eventuele toekomstplannen kenbaar 
maken. 
 
Op 6/7/8 juni zullen we voor de jeugd van 10 tot en met 14 jaar weer een weekend organiseren. Deze 
keer op een andere locatie dan voorgaande jaren. Tijdens het weekend worden er spelletjes gedaan, 
een bonte avond georganiseerd, wordt er getraind en zal er een dropping plaatsvinden. Het belooft 
weer heel gezellig te worden. 
 
Op vrijdag 13 juni zullen we weer een sloot-en-slobrace worden organiseren waarvoor u zich kunt 
inschrijven vanaf 17.30 uur op de ijsbaan. Na de sloot-en-slobrace gaan we weer katknuppelen. 
 
Later in de zomer zullen wij ons gaan toeleggen op het vernieuwen van de entree van de ijsbaan. Ook 
willen we de dijk aan de westzijde laten ophogen zodat wij u volgend jaar weer op  een geheel 
geprepareerde ijsbaan kunnen ontvangen (hopelijk met een dik pak ijs). 
 
Haijo van der Werf 
13 april 2008  
 
 
WEISSENSEE 2008 
 
Hoewel een beetje laat, toch nog even een stukje over de Weissensee, want er is uiteraard weer hard 
gereden door de HGI marathonrijders. Ze hebben weer niet stil gezeten en hebben alles uit de kast 
gehaald. In eerdere verslagen heb ik de mannen ook in het zonnetje gezet en dat verdienen ze mijns 
inziens terecht. Op natuurijs is het heel anders dan een mooie gepolijste kunstijsbaan. 
De eerste wedstrijd werd op 26 januari  gereden om de Aart Koopmans Cup, hierin deden alle A en B 
rijders mee. Het was een wedstrijd over 80 km en er werd zeer hard gereden onder schitterende 
weersomstandigheden. John mocht op basis van zijn B status ook aan de start verschijnen in de hoop 
dat hij gewoon goed mee kon rijden. Op de voorgrond treden past niet bij hem en ook in dit 
evenement was het verstandig zich niet met het kopwerk te bemoeien. 
Vanuit een van de laatste posities had hij een goed overzicht en wist zich tot het eind van de strijd  te 
handhaven.. Knap werk om  alsnog in het peloton te finishen. 
Normaal gesproken zou Fabian ook in het peloton te vinden zijn, maar door blessureleed en het niet 
rond komen met zijn sponsor moesten wij hem missen, wellicht dat hij het volgend jaar er weer bij zal 
zijn. 
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Om nog even bij John te blijven, hij deed ook mee aan een criterium over 40 km met de A en B rijders. 
Even leek het erop dat hij voorin zou eindigen, maar domme materiaalpech, een gebroken veer, deed 
hem in de achterste regionen belanden. Hij moest genoegen nemen met een 8 ste plaats als B rijder. 
Op de open Nederlandse Kampioenschappen over 100 km heeft hij zich ook knap geweerd en wist te 
eindigen als 10e B rijder. 
 
Verder hadden we nog de open Nederlandse Kampioenschappen over 70 km voor de veteranen.  
Hierin deden Hayo, Martin en Rinus mee. In het geweld van de vele demarrages vervulden Hayo en 
Martin beiden bijna een hoofdrol. Voorin was er regelmatig geel/blauw te vinden en als toeschouwer 
ben je dan trots wat deze mannen van onze ijsclub HGI  presteren en laten zien dat ze niet gewoon 
meedoen, maar kandidaten kunnen zijn voor een podiumplaats. 
Rinus had zich zelf geen toppositie toebedacht en moest na vier ronden het hoofd buigen en zich 
gewonnen geven. Stien zou voor eten en drinken zorgen, maar had zelf zin in een bakkie koffie en 
vroeg mij of ik Rinus, indien nodig z’n drankjes wilde aanreiken. Wie weet dat hij hierdoor de steun van 
Stien miste en daardoor moest opgeven. We zullen er nooit achterkomen maar zijn steun en 
toeverlaat had hem toch wat meer steun moeten geven. In Frankrijk met het rijden van de Marmotte 
zal er eerst goed overleg moeten zijn in hoeverre Stien de nodige ondersteuning moet verlenen.  
Inmiddels vorderde de wedstrijd en zagen we Hayo ver voorin zitten, hij had grootse plannen en ik had 
het gevoel dat er een toppositie in zat. Martin hield zich vaak schuil in het peloton en nam een wat 
defensieve houding aan, achteraf heeft deze aanpak een goed resultaat opgeleverd. Van Hayo durf ik 
te stellen dat hij zeer actief was en zoals ik al zei grootse plannen had. Toen de laatste ronde van 10 
km inging had hij zich vast genesteld in de kop van het peloton. Inmiddels was er een kopman, Jacob 
Drenth, van doorgegaan en die niet meer was te pakken. Voor de tweede en derde plek werd fanatiek 
gestreden en Hayo zat daar heel dichtbij. In één van de laatste bochten , ik dacht circa een kilometer 
voor de finish, ging hij in een van de vele scheuren onderuit. Eigenlijk dacht ik zelf dat het helemaal 
over en uit was. Maar hij wist niet van opgeven en zette de achtervolging in om zich wederom in de 
kop van het peloton te nestelen. Uiteindelijk leverde het een 24 ste plek op en je zou dan denken dat 
het heel ver van de tweede en derde stek zat. Niets is minder waar want Hayo zijn tijd was, 2.06.25.42 
en de tweede en derde plaats leverde respectievelijk een tijd op van 2.06.20.78 en 2.06.21.69. Ver zat 
Hayo er niet van af. 
 
Zonder die laatste val had er zeker meer in gezeten. Zoals ik reeds vermeldde had Martin zich wat 
schuil gehouden in het peloton en was in de laatste kilometer hard naar voren gereden wat hem 
uiteindelijk een vijfde plaats opleverde en wist te eindigen in een tijd van 2.06.22.52. U ziet dat de 
tijden dicht bij elkaar liggen, van beide mannen een prestatie van formaat. De gemiddelde snelheid die 
in deze wedstrijd gereden werd lag op ruim 33 kilometer per uur. De Hard Gaat Ie vertegenwoordigers 
kunnen op een mooi ijsspektakel terugkijken en ik heb er weer van genoten. 
 
Pien en Mark hebben we ook vaak in de HG I outfit op het meer kunnen zien en hebben voor de club 
weer wat reclame gemaakt. Wie weet wat we nog later van hun mogen zien en horen. 
 
Tenslotte wil ik nog even voor de jeugd de data van het Jeugd  Skate Toernooi vermelden: 

 25 mei Hoorn 
 15 juni Medemblik 
 24 augustus Hoorn 
 14 september Purmerend 

  
Ook kunt u meer informatie vinden op www.ijsenskeelerclub.nl. Op deze site vindt u alles over 
skeeleren voor jong en oud. Wedstrijden, toertochten, trainingen en echt alles wat maar met skeeleren 
te maken heeft. 
 
 
Bertus de Vries 
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BOB HOGEROP 
 
Ooit heeft Bob Hogerop voetbalwedstrijden 
van IVV bezocht. Dat moet begin 60er jaren 
geweest zijn. 
Elke zondagmiddag om de veertien dagen 
toog een grote groep liefhebbers via de 
sportlaan naar het sportpark om de 
verrichtingen van de Landsmeerse club bij 
te wonen. 
Pubers als we waren posteerden wij ons 
achter het “vijandelijke” doel om van 
hopelijk zoveel mogelijk doelpunten getuige 
te kunnen zijn. 
IVV speelde toen in de derde klasse van de 
zondagamateurs, een positie waar ze zich 
naar mijn weten nog steeds in bevinden. Ze 
speelden toen meestal in de hoogste 
regionen van de derde klasse, dus niet slecht 
en namen als Jan Dil, Huug v d Ruit, Jan 
Prins, Bouw Kalf en Adrie v d Linden doen 
mij aan die tijd denken. 
Vooral de streekderby’s tegen de Meteoor 
uit Tuindorp waren welhaast legendarisch. 
Verdediger Sijmons van de Noord 
Amsterdamse club was een echte bikkel en 
ik zie hem nog vaak op de fiets, onderweg 
naar zijn tuin aan de Oostzanerdijk waar hij 
wat kippen en konijnen enz er op na houdt. 
Wanneer ik hem dan op lijn 35 tegenkom 
doen zich bij mij dan de oude tijden weer 
herleven! 
Op de tribune (die er nog steeds staat) 
waren de aanmoedigingen van Janny 
Ordeman op elke hoek van het veld goed te 
horen en een beetje onopvallend op een 
hoekje van het veld was de aanwezigheid van 
een of twee plaatselijke dienders, om de 
orde te handhaven. Het was toen zo, dat het 
hele A veld zo goed als zeker omzoomd was 
met toeschouwers. Het sportieve uitje van 
de liefhebbers op de zondagmiddag. 
Dat zijn de beelden, die ik mij nog goed 
herinner. 
Wat ik mij ook nog herinner, was de 
wedstrijd om het kampioenschap tegen 
Zilvermeeuwen uit Zaandam. Met enig 

huisvlijt had ik van een oud laken en twee 
stokken een heus spandoek gemaakt, met de 
opbeurende tekst: “HUP IVV” 
Daaraan moest ik denken toen zondag 13 
April jl de wedstrijd Goningen –Ajax 
gespeeld werd, althans gespeeld had moeten 
worden. Het nieuws van de brand in het 
Euroborg (hoe verzinnen ze zo een naam) 
bereikte me pas na de uitzending van Parijs 
Roubaix, want Bob Hogerop heeft ook zijn 
prioriteiten, zoals iedereen. 
Die brand in het Euroborg stadion ontstond 
omdat er 15000! rollen toiletpapier van de 
tribune werden gegooid. De toiletrollen 
waren bedoeld als ludieke actie! 
Toen heeft iemand of meerdere fans het 
plan opgevat om die enorme papiermassa in 
de fik te steken. 
De gevolgen zijn bekend, de wedstrijd werd 
afgelast en verschillende toeschouwers 
moesten met ademhalingsproblemen in het 
ziekenhuis worden opgenomen.  
Denk je eens in, 15000 rollen toiletpapier, 
die haal je niet even bij de plaatselijke 
supermarkt. Dat moet van een of andere 
groothandel komen. Dat wordt in een 
bestelwagen of groter voertuig geladen, 
waarschijnlijk op pallets en dan richting 
stadion. “Waar is dat voor, mannen?”  “We 
hebben een ludieke actie!”  “OK breng het 
maar naar de Noordtribune, want er is zo 
net ook een partij T shirts bezorgd, doe ze 
daar maar bij!” T shirts met de tekst:”Fuck 
Ajax” een weinig vleiende geste richting de 
bezoekende club. Vorig jaar kocht Ajax drie 
spelers weg bij de Groningse club, vandaar. 
Supporters gaan tot het uiterste om hun 
club te steunen. Zoals een paar maanden 
geleden een tv uitzending over de aanhang 
van Feijenoord. Een echtpaar ergens op een 
camping in het Zuid Hollandse. De trotse 
vader liet een foto van zijn zoontje zien die 
verscheidene kranten haalde. Een jongentje 
van ongeveer 5 jaar oud in een Feijenoord 
shirt en die zijn middelvinger omhoog steekt 
naar de fotograaf. Zijn vader en zo te zien 
ook zijn moeder waren  helemaal lyrisch over 
de afbeelding van hun kind: We moesten het 
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niet verkeerd zien, maar het gaf volgens pa 
uiting aan het Feijenoord gevoel!  
Je moet er vroeg bij zijn, om je 
aanhankelijkheid te tonen. 
Na afloop van de beruchte gevechten tussen 
Ajax en Feijenoord supporters op een 
industrieterrein in Beverwijk was de oogst 
aan in beslag genomen voorwerpen door de 
politie opmerkelijk. Tussen de verscheidene 
steek en slagwapens, was daarbij ook een 
hamer met initialen! Klaarblijkelijk na afloop 
van een wedstrijd nog ergens een 
timmerklusje te doen! 
De boven noemde feiten zijn bekend, het is 
tekenend voor de tijd, een van te voren 
opgefokte menigte in de stadions, die allerlei 
spreekkoren aanheffen, gericht aan het 
adres van de tegenpartij.  
Het zij zo, je moet je identificeren met je 
favoriete club. 
Het is nog goed afgelopen daar in het 
Groningse, want een grote mensen massa die 
in paniek raakt, daar kun je beter niet 
tussen zitten! 
Ooit was ik met Nel bij een demonstratie 
tegen kernwapens op het Malieveld in Den 
Haag. De enorme massa waar wij ons in 
bevonden, luisterde naar verscheidene 
sprekers. Toen moest ik ook denken ( of 
eigenlijk niet!). Stel je toch eens voor als 
één of andere gestoorde toch eens……  
Iedereen mag van mij zijn club of idool 
aanmoedigen of toejuichen en roep maar wat 

je op je hart hebt, bekende Nederlanders 
heb ik ook horen roepen: “Schop ze de 
pleuris”  “Kankerboeren” oid . Het hoort er 
gewoon bij. 
In de jaren tachtig kon je nog  
zaterdagavond op de Edenbaan tijdens het 
publieksuur schaatsen, wat we vaak met de 
kinderen gedaan hebben. Op één zo’n avond 
kwam er een zeer grote groep supporters 
langs, die via een omweg naar het toenmalige 
Ajax stadion onder politie begeleiding 
gebracht werden. 
Zelden heb ik zo een bedreigende situatie 
meegemaakt! 
Ik moet altijd lachen om de bagatelliserende 
commentaren  van politici, clubbestuurders 
en KNVB bobo’s als er weer eens stront aan 
de knikker is geweest gedurende of na 
afloop van een duel:  
“Het is maar een heel klein groepje, die het 
voor de echte liefhebber verpest!” 
Komende maand juni ben ik met Nel in de 
Provence bij “mijn” Mont Ventoux en ik hoor 
wel hoe “we” het er van af gebracht hebben 
daar in Zwitserland en Oostenrijk. 
Hopelijk zullen de oranje supporters net 
zoveel plezier als wij hebben., dan hoeft 
niemand te klagen. Een prettige zomer 
toegewenst! 
                                                                                                               
Bob Hogerop
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 Notulen Algemene Ledenvergadering van IJsclub 'Hard Gaat Ie' 
 

04 juni       2007 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gehouden in de ijsclubkantine aan het Zuideinde te Landsmeer. 

 
Aanwezig: zie bijgaande presentielijst 
Afmelding: B. de Vries, I. Hilderink en K. Hijlkema (allen bestuurslid) 
________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
 Voorzitter Haijo v/d Werf opent de vergadering om 20.05 uur, zonder hamer...  deze was zoek. We 

hopen dat hij weer snel boven water is. 
 Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Piet v/d Meer. Hij heeft veel voor ijsclub Hard-gaat-ie 

gedaan.  
 De dakbedekking heeft door de storm schade opgelopen. Bekeken wordt hoe we dit gaan 

oplossen.  
 Verder is het goed om mede te delen dat de activiteiten in het Ilperveld worden gestaakt wanneer 

het gaat vriezen. 
      
2. Goedkeuring notulen 
 De notulen worden goedgekeurd. Een vraag van A. de Weerd over het KNSB-dooifonds. 

Penningmeester V/d Bout antwoord dat het is aangevraagd en ontvangen. Ook voor het afgelopen 
jaar is het aangevraagd.  

 
3. Ingekomen stukken 

- Er is een uitnodiging van de gemeente ontvangen t.a.v. een bijeenkomst Jeugd-/sport-
/evenementen. F.N. v/d Bout gaat hier heen (dit staat los v.d. sportnota Landsmeer / Bos-
impuls). 

- Jelle Attema deelt mee dat de prijzen voor de abonnementen voor het nieuwe seizoen weer 
omhoog gegaan zijn.  

 
4. Jaarverslag secretaris 
 Voorgelezen door secretaris mw. E.F. Mager. 
  
5. Verslag Wedstrijdsecretariaat 
 Voorgelezen door wedstrijdsecretaris dhr. J.S. Attema.  
 
6. Verslag kascontrole-commissie 
 Hans van Ruler en Andries de Weerd hebben de jaar- en kasstukken gecontroleerd. Er zijn door 

hen geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascontrolecommissie vraagt de vergadering 
decharge te verlenen en dat te bekrachtigen middels een applaus. Applaus volgt en er wordt een 
nieuwe kascontrolecommissie benoemd: t.w. Andries de Weerd en Jan Tabak. Een reserve moet 
nog benoemd worden (in de pauze zal hier actie op ondernomen worden.  

 
7. Financieel verslag 
 Penningmeester F.N. van den Bout heeft duidelijke overzichten gemaakt, deze worden goed 

mondeling toegelicht. Het ziet er verzorgd uit. Als actiepunt komt de Deen-actie naar voren. (De 
genoemde overzichten zullen worden toegevoegd aan deze notulen in het archief).   
 

8. Bestuursverkiezingen 
Alle aftredende bestuursleden de heren Bertus de Vries, Martin de Vries, Dick Wals en voorzitter 
Haijo van der Werf hebben zich herkiesbaar gesteld. Allen worden herkozen voor 3 jaar.   
Hierna volgt de pauze. 
 

PAUZE 
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9. Verslag Jeugdschaatsen 
Verslag wordt voorgelezen door jeugdschaatscoördinator Jelle Attema.  
Er wordt ook nog gesproken over het stappenplan voor 10 en 11-jarigen (die hiervoor in 
aanmerking komen, aangevuld met 12-jarigen die van het jeugdschaatsen afmoeten). Niet bij 
iedereen is het even duidelijk. Een goede voorlichting is belangrijk. 
 

10. Toekomstplannen 
 Het toegangshek staat nog op het lijstje om te worden vernieuwd. René Segers neemt contact 

op met Jeffrey Pommerel, zodat het uitgevoerd kan worden.  
 Het organiseren van 3-km wedstrijden in Hoorn; bespreken met Marco Roos. 
 Clubkleding voor de kinderen. Er zullen ook kleinere maatjes worden aangeboden.  
 Abonnementen: sommigen betalen laat of komen niet. Bestellen abonnement maar nemen op 

het laatst niet af. Vooral bij jeugdschaatsen en recreanten komt dit voor. Penningmeester V/d 
Bout en coördinator Attema gaan zich hierover buigen. 

 
11. Rondvraag 

 In de pauze is Frank-Peter Wals gevraagd als reserve voor de kascontrolecommissie.  
 Andries de Weerd: moet Heerenveen erin blijven? We kunnen het nl. ook verschuiven naar 

Hoorn. 
 René Segers: Voor het fietsen met de jeugd zijn meer begeleiders nodig. Een oproep plaatsen 

in het clubblad. Verder wordt gevraagd waar de verantwoordelijkheid ligt. Zijn we verzekerd? 
F.N. v/d Bout gaat uitzoeken bij de KNSB wat de verzekering inhoudt.  

 BIO heeft een convenant gesloten met het Noord-Hollands Landschap.  
 Is er een schoonmaakploeg voor Eric de Bueger?  
 Zijn er nog mensen voor loketdiensten? 

 
 
Om 22.40 uur wordt de vergadering gesloten door voorzitter V/d Werf (ook hier zonder hamer). De 
aanwezigen wordt een wel thuis gewenst.  
 
 

           Voor verslag 
          E.F. Mager, secretaris 

 
 
 
Voor akkoord: 
 
  
 
Voorzitter 
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Algemene Ledenvergadering 26 mei 2008 
IJsclub Hard-gaat-ie, Landsmeer 
 
 

AGENDA: 
 
1. Opening 

2. Goedkeuring notulen 2007 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslag, secretaris 

5. Verslag wedstrijdsecretariaat 

6. Verslag kascontrole commissie 

7. Financieel verslag, penningmeester 

 

Pauze 

 

8. Bestuursverkiezing  

Onderstaande bestuursleden zijn aftredend: 
 Dhr. J. Attema (bestuurslid) – herkiesbaar in 

dezelfde functie; 
 Dhr. B. Vink (bestuurslid) – herkiesbaar in dezelfde 

functie. 
 
Door het overlijden van de heer K. Hijlkema afgelopen jaar is er binnen 
het bestuur een bestuursfunctie vacant. Deze avond zal het bestuur 
Mirjam Meeuwessen voordragen aan de leden.  
 

9. Verslag Jeugdschaatsen 

10. Toekomstplannen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
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Verslag Open Nederlands Kampioenschap natuurijsmarathon voor Masters op de  
Weissensee 30 Januari 2008 
 
Om natuurijs te ruiken en te proeven ben ik afgelopen vier jaar richting Oostenrijk vertrokken. Om 
precies te zijn naar de Weissensee.  Een vakantiegebied dat, voordat er de alternatieve Elfstedentocht 
werd georganiseerd, alleen in de zomer bezocht werd door toeristen. Maar sinds wijlen Aart 
Koopmans, voormalig uitbater van de Skeeve Skaes, er alternatieve Elfstedentochten organiseert 
komen er nu ook in de winter duizenden Nederlanders. Het mag geen wonder heten dat de heer 
Koopmans aldaar tot ereburger is uitgeroepen.  
 
Nu doet u mij geen plezier met een 200km, tenzij het de echte Elfstedentocht is. Maar genieten van de 
natuur en het schaatsen op natuurijs, daarvoor vertrek ik graag richting Oostenrijk en bij voorkeur doe 
ik dan ook mee aan de ONK-natuurijsmarathon over 70 km. Overigens ben ik er dit jaar achter 
gekomen dat criteriums rijden ook erg leuk is. Een criterium is b.v. een wedstrijd over een half uur plus 
één ronde op een overzichtelijke baan van zeg 1000m. Voordeel is dat het spannend is en je niet 
uitgewoond aan de finish verschijnt (en er dus de volgende dag weer gewoon gereden kan worden). 
 
De laatste jaren ben ik te gast bij de Viks-marathonploeg van Ronald de Beer. De Viks-ploeg huurt 
een pension af met voldoende kamers met een gemeenschappelijke recreatiekamer en met een 
eetkamer en keuken waar we zelf eten maken voor het hele gezelschap (ca. 24 personen).  Het 
voordeel is dat je met allemaal gelijkgestemden met hetzelfde dagritme en bezigheden onder één dak 
leeft en ook van de nodige faciliteiten voor tijdens en na de wedstrijden gebruik kunt maken.  
 
Helaas was alleen het ijs van het kleine meer geprepareerd ( de Oostenrijkers hebben schuivers en 
schaafmachines voldoende om een traject van vele tientallen kilometers te onderhouden). De eerste 
dag heb ik ook op het grote meer geschaatst maar omdat de meesten op het kleine meer reden (veel 
gezelliger) en de dooi inzette (het grote meer werd niet veilig geacht) hebben we de rest van de week 
op het kleine meer geschaatst. 
 
Bewust plan ik mijn bezoek aan Oostenrijk altijd zo dat het ONK op de laatste dag valt van mijn 
verblijf. Zo ook dit jaar. De eerste jaren bleef ik zoveel mogelijk in de voorste groep rijden met de enige 
wens om de wedstrijd zonder mankeren uit te rijden. Dit jaar was ik op sportief gebied in goeden doen, 
en was ik er wat meer op gebrand dan andere keren om tijdens het ONK goed te presteren. Temeer 
omdat ik vorig jaar 7de was geworden. Het ijs was goed, er was wel dooi op komst, maar gelukkig 
konden we vrij vroeg starten omdat de dames- en herenwedstrijd tegelijk was gestart. De bochten 
waren wel slecht, maar dat is het minste dat je op natuurijs kunt verwachten en mijn ervaring leerde 
mij dat ik daar weinig last van had. Er moesten 7 ronden van 10km gereden worden en ik kon met 
redelijk gemak voorin mee rijden. Het plan was om met eventuele vluchters mee te rijden. Daar is het 
niet van gekomen want uiteindelijk is er maar één van de 68 deelnemers weggekomen en met zeer 
kleine voorsprong van 6 seconden op de finish geëindigd. 
Dit heb ik niet meer van dichtbij mee mogen maken beste lezers, want uw verslaggever was, door 
roekloos gedrag, in een bocht ongeveer 3 km voor het einde gevallen en moest zijn uiterste best doen 
om weer naar de kopgroep te rijden. Zonder tijd te krijgen om te herstellen reed ik daarna ongeveer 1 
km voor de finish in een rechtse bocht in een groot gat waardoor de tweede val een feit was. Met een 
alles of niets poging ben ik daarna het peloton zoveel mogelijk voorbij gereden om in ieder geval in de 
laatste bocht niet in het gedrang te komen. De finish leek niet in zicht te komen en een horde rijders 
kwamen mij voorbij gestoven, temeer omdat na twee keer in korte tijd het peloton ingehaald te hebben 
ik, zoals dat heet, de nodige kolen verbruikt had. Met als resultaat een teleurstellende 24ste plek. 
Ons mede (bestuurs)lid Martin de Vries heeft zich met een 5de plek keurig gerevancheerd nadat hij 
vorig jaar helaas vanwege de weersomstandigheden heeft moeten uitstappen. Martin proficiat. 
 
Haijo van der Werf 
2 april 2008 
 
SPORTVERDWAZING OF OMDAT HET MOET 
  
Na afloop van de Elfstedentocht 1986 stapt journaliste Janneke Koelewijn aan de Bonkevaart in de 
bus die de eerste wedstrijdrijders naar de Frieslandhal terugbrengt. In Vrij Nederland van 8 maart 
1986 tekent ze de volgende zinnen op:  
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Op de bank naast me zit Robert Kamperman (werd 3de in de wedstrijd red.) maar dat weet ik op dat 
moment nog niet, dus ik vraag hoe hij heet. "Wat," zegt hij. Hoe heet je?"Wat?" Met holle ogen staart 
hij me aan. Hij pakt zijn bidon en begint als een baby aan het tuitje te sabbelen. Zijn hand trilt. Dan 
trekt hij zijn schaatsen uit. Zijn sokken zitten vol bloedvlekken. Hoe was het? vraag ik. 
"Ja," zegt hij. Ik kan m'n ogen niet van hem afhouden. Zijn wangen zijn spierwit, zijn neus steekt 
scherp naar voren. Na een paar minuten begint hij uit zichzelf te praten. 
"Die kluunplaats," zegt hij. "En nou ben ik derde geworden. Wie had dat ooit kunnen denken. Nee, 
daar heb ik nooit aan gedacht. Dat ik dat zou kunnen. Nooit aan gedacht. Nooit. En toen begon mijn 
knie pijn te doen. Waar was dat ook al weer..."Waarom heb je het gedaan? 
"Omdat het moet," zegt hij. "Omdat het moet."  
 
 

VOOR SPEK EN BONEN 

 

In de negentiende eeuw organiseerden kroegbazen met een zaak aan het water wedstrijden. Naast 
serieuze toernooien voor stevige knapen waren er wedstrijden 'voor spek en bonen'. Bij deze 
wedstrijden konden oudjes, armen en zwakke mensen tegen elkaar rijden, met voedsel als prijs. 'Voor 
spek en bonen' meedoen was vaak bittere ernst: ze konden het extra eten goed gebruiken!  De 
schaatscapriolen van oudjes en mensen met lichamelijk ongemak trokken veel publiek. Op een 
gegeven moment vond men dit (leed)vermaak niet zo netjes meer. Daarom kwam er een oplossing: 
jonge schaatsers reden tegen elkaar en wonnen een prijs voor iemand die niet zo goed ter been was. 
En juist daar komt de uitdrukking 'voor spek en bonen meedoen' vandaan! Een rijder die niet voor 
zichzelf maar voor een arm gezin reed, deed voor spek en bonen mee.  

door: max dohle 
 
WEDSTRIJDUITSLAGEN 
 
2 januari 
Naam   Categorie 100m   500m  300m  totaal 
Merel Wals  DPC  16.50  1.17.81  48.42  241.010 
Mart Hartman  HPC  14.77  1.05.00  46.08 (MV) 215.650 
Tim vd Kuijl  HPC  16.02  1.20.55  48.56  241.583 
 
5 januari 
Naam   Categorie 500m   1.500m    totaal 
Matz Schutz  HB1  47.36  2.25.69      95.923 
Carlo Kuiper  HB2  46.42  2.32.93      97.396 
Daphne Faber  DB1  50.40  2.42.07    104.423 
Ellen Krop  DB2  53.44  2.50.21    110.176 
 
6 januari 
Naam   Categorie 500m   300m  700m  totaal 
Michelle Tindal  DPB  59.13   36.29  1.25.89  127.950 
Levi Tindal  HPB  51.68    1.16.33  106.201 
 
 
12 januari 
Naam   Categorie 100m   300m    totaal 
Michelle Tindal  DPB  13.66 (PR) 35.79 (PR)   127.950  
Mila vd Werf  DPA  14.23 (PR) 41.59 (PR)   140.466  
Levi Tindal  HPB  12.97 (PR) 32.75 (PR)   119.433  
Guido ter Veer  HPB  15.07  41.20 (PR)   144.016  
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13 januari 
Naam   Categorie 500m   300m    totaal 
Sybille Mulder  DC1  1.00.93  2.17.26    129.560 
Tim Wals  HC2  50.06  1.46.18    103.270 
 
16 januari 
Naam   Categorie 300m   300m  100m  totaal 
Brit Jaimy Jansen DPC  44.24 (PR) 45.95  15.88  229.716 
Tim van der Kuijl HPC  1.03.16 (MV) 42.78 (PR) 15.09 (PR) 252.016 
 
27 januari 
Naam   Categorie 500m   1.500m    totaal 
Lisa Roos  DB1  50.17 (PR) 2.46.65 (PR)   105.720  
Tim Roos  HB2  45.68 (MT) 2.22.46       93.166  
Marco Roos  HMB  45.14  2.22.85 (PR)      95.756  
Rob Tindal  HMB  47.75 (PR) 2.29.12       97.456  
Martijn goedhart  HN1  50.02  2.30.34 (MT)   100.133  
Olaf Dicendal  HN1  49.19 (PR) 2.36.52    101.363  
Jos Goedhart  HMC  1.01.83  3.12.37    125.953  
 
Naam   Categorie 500m   1.000m    totaal 
Lieuwe Mulder  HA1  39.30  1.18.15       78.375 
 
3 februari 
Naam   Categorie 500m   3.000m  1.000m  1.500m 
Swen Faber  HB2  41.37  4.30.53  1.26.23  2.14.23 
 
Naam   Categorie 500m   700m    totaal 
Levi Tindal  HPB  53.04  1.16.85    107.932 
Michelle Tindal  DPB  1.00.95  NS 
 
10 februari 
Naam   Categorie 500m   1.000m    totaal 
Tim Wals  HC2  47.56 (PR) 1.37.71      96.415 
Martijn op de Weegh HC1  49.32 (MT) 1.44.86    101.750 
 
12 februari (Heerenveen) 
Naam   Categorie 500m   1.500m  3.000m  totaal 
Gijs Roos  HC2  44.76 (PR) 2.16.62     90.300  
Swen Faber  HB2  42.17    4.26.76   86.630 
 
13 februari (jeugdschaatsen) 
Naam   100m  100m      totaal 
Mark van Dijk  14.21  14.26      28.47 
Max Kant  15.03  14.96      29.99 
Tom Kant  15.30  14.96      30.26 
Barbara van Wifferen 16.75  16.37      33.12 
Douwe Daatselaar 16.84  16.60      33.44 
 
17 februari 
Naam   Categorie 500m   1.000m    totaal 
Swen Faber  HB2  43.99  2.13.90      88.623 
Matz Schutz  HB1  46.23  2.25.42       94.703 
Daphne Faber  DB1  49.78  5.30.61 (3000m)   104.881 
 
24 februari 
Naam   Categorie 100m   500m  700m  300m 
Daan Wierdsma  HPB  13.61 (PR) 59.05 (PR) 1.25.79 (PR) 
Merel Wals  DPC    1.09.29 (PR)   43.74 (PR) 
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1 maart 
Naam   Categorie 100m   500m    totaal 
Matz Schutz  HB1  45.66  2.25.75 (MT)     94.243  
Martijn Goedhart HN1  49.87 (MT) 2.28.49      99.366  
Olaf Divendal  HN1  50.55  2.45.71    105.786  
Jos Goedhart  HMC  58.85  3.07.67    121.406  
 
2 maart 
Naam   Categorie 100m   500m  1000m  totaal 
Tim Wals  HC2  11.79 (PR) 49.79  1.38.61  (2e) 
 
 
JEUGDWEEKEND 
 
In het weekend van 6, 7 en 8 juni 2008 organiseert HGI weer een jeugdweekend voor kinderen 
van 10 t/m 15 jaar. We gaan naar het Lipke Zijlstrahuis in Austerlitz. Dit is één groot gebouw met 
diverse slaapkamers met keuken, woonkamer en badkamers onder één dak.  Meer informatie over de 
accommodatie is te vinden op www.jbv.nl 
 
De kosten bedragen dit jaar € 45,-. Er zijn weer veel verschillende activiteiten zoals, dropping, 
barbecue, schaatstraining, kampvuur en als rode draad diverse teamactiviteiten en een bonte avond 
met optredens van de teams. Hiervoor worden teams ingedeeld voor het hele weekend en doen 
verschillende wedstrijdjes. Natuurlijk zijn hier leuke prijzen aan verbonden. De maaltijden worden 
allemaal verzorgd maar de kinderen hebben wel corvee. 
 
Als begeleider gaan mee: Frank-Peter Wals, Marjolijn Wolthuis, Rene Koning, Ivo Hilderink, Milou de 
Bueger, Imme Kampen, Esther Bekebrede en Jan Tabak. 
 
GEEF JE SNEL OP:  jantabak@xs4all.nl 
 
Of schriftelijk bij: Jan tabak    Frank Peter Wals 

Snoekstraat  21    Brederode 18 
Landsmeer    Landsmeer 

 
 
JEUGDSCHAATSEN 
 
Op zaterdag 8 maart werd het jeugdseizoen op de Jaap Edenbaan afgesloten met de Langebaan proef, 
de zogenaamde rondjes achter de jagermeesters. Het was iets winderig en fris weer maar gelukkig droog 
en een ieder kon zijn rondjes rijden. Eerst voor de SP en de A diploma’s afrijden (4 t/m 6 ronden) en de 
vervolgens de B’s t/m F’s (8 t/m 22 ronden). Hoewel een ieder zijn best deed om die rondjes voor het 
diploma ook te gaan halen, lukte dat niet altijd. Een aantal hadden moeite om het tempo van de 
jagermeesters te kunnen volgen, jammer dan…………. volgend jaar weer nieuwe kansen. 
 
 
DIPLOMA UITREIKING 24 MEI 2008 
 
De feestelijke diploma-uitreiking met spel en pannenkoek eten, zal plaatsvinden op zaterdag 24 mei 
2008 in/bij het clubhuis van Hard Gaat Ie aan het Zuideinde. Neem zelf bord en bestek mee! Trek 
kleding aan waarin je spel oefeningen kan doen. Er wordt weer een verdeling in 2 Groepen gemaakt.  
De jongste groep (I) van: 10.00- 11.30 uur spelletjes; 
    11.30– 12.00 uur (pannenkoek)eten en 

12.00- 12.30 uur de diploma-uitreiking waarbij natuurlijk ook de 
ouders/verzorgers van harte welkom zijn.  

 
Deze groep I bestaat uit de kinderen die ingedeeld zijn bij:   
Jelle/Nicole/Sybille/(IJshal); Mirjam/Jan Dick; Hayo; Karin/Arnold;Swen/Tim 
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De oudste groep (II) van: 13.00- 14.30 uur spelletjes 
    14.30– 15.00 uur (pannenkoek) eten en  

15.00- tot 15.30 uur de diploma- uitreiking waarbij ook de 
ouders/verzorgers van harte welkom zijn. 

 
Groep II bestaat uit de kinderen die ingedeeld zijn bij:   
Frank Peter; Jan Paul; Marjolijn/ Milou; Peter Michel; 
 
Als je niet kan komen deze middag laat het even weten aan Jelle 020-4824187. 
 
DIPLOMA EISEN: 
 
Start & Rem : SCHAATSPROEF - 45,9 D - DIPLOMA    -22,9 

  A – DIPLOMA - 37,9 E - DIPLOMA    -20,9 
  B – DIPLOMA - 32,9 F - DIPLOMA    -18.9 
  C – DIPLOMA - 27,9    

 
Slalom :  SCHAATSPROEF -48,9 D - DIPLOMA    - 25,9 

  A – DIPLOMA -40,9 E - DIPLOMA    - 22,9 
  B – DIPLOMA -35,9 F - DIPLOMA    -19,9 
  C – DIPLOMA -30,9   

 
Lange- Baan SCHAATSPROEF SP4/P3 D - DIPLOMA    18 

 Ronden A – DIPLOMA 6 E - DIPLOMA    20 
  B – DIPLOMA 8 F - DIPLOMA    22 
  C – DIPLOMA 13   

 
BEHAALDE DIPLOMA’S JEUGDSCHAATSEN 2007/2008 
 
GROEP IJSHAL: (15 dlns) Begeleiders: Jelle Attema/ Nicole Smedeman /Sybille Mulder 

 

Dpl VorigDip
l

Voornaam Naam Start & Rem      Slalom Ronden
SP JULIA BAKKER    44.28  49.24 4
SP DANIEL BOSSCHIETER    38.82  42.05 4
A HANNA BRANDJES    35.10  39.38 6
A FREEK DROST    33.63  35.97 6
A LUUK DROST    35.54  37.51 6
SP DEMI DE GROES    38.37  44.52 4
B STERRE DE GROOT    27.63  31.14 8
SP JONAH JAPENGA    36.59  36.25 Ronden  
SP THIJS LANGENDIJK    38.78  38.10 Ronden  
SP MATTHIJS VAN DER LINDEN    40.50  41.75 4
P*    P   LUCY VAN DER LINDEN    63.18  61.89 3
SP YME MERUMA    38.92  40.85 4
SP JORAM VAHL    39.44  43.22 4
P SANDER SCHIPMOLEN    52.74  57.21 3
SP HIELKE VAN SEIJST    45.90  48.63 4
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GROEP A: (13 dlns) Begeleiders: Mirjam de Vries/ Jan Dick den Das 

 
GROEP B: (13 dlns) Begeleider: Hayo van der Werf 

 
GROEP C- 1: (11 dlns) Begeleiders: Swen Faber/ Tim Wals 

 

Dpl VorigDip
l

Voornaam  Naam      Start & Rem Slalom Ronden
B SP ISA BALK 31,91 33,75 8
C FIEN van BERKEL 26,31 29,91 13
B HAZEL van BERKEL 30,22 35,32 8
P ANNIKA GOEDKOOP
C JORIS GROENEVELD 24,95 26,03 13
C LOEKA van HARTEVELD 27,72 30,82 13
B SP ANNE KAAL 31,75 34,28 8
C A BIBI te LOO 26,2 30,59 13
B A PATTY MAC-NACK 30,05 33 8
C A ROMEE NIEUWPOORT 26,87 29,75 13
B A ARON OPHEIJ 31,22 33,35 8
C JUANA STOR 27,44 27,82 13
C A PIEN de VRIES 25,51 26,59 13

Dpl VorigDip
l

Voornaam Naam Start & Rem Slalom Ronden
A SP TIMO BANNING 35,65 33,63 6
A P MERIJN VAN ELK 37,13 38,66 6
B STAN HELSLOOT 31,35 32,72 8
A BONITA HONING 35,87 38,53 6
A SP JESPER KOOL 35,16 36,82 6
B SP MAUD KRIJVENAAR 32,43 31,35 8
B SP YSABELLE Langedijk 28,72 33,18 8
A SP MENNO LOOIJEN 36,78 37,53 6
A MARILOU NIEKEL 33,66 36,16 6
B ROBY NIEMEIJER 31,68 34,22 8
A P RENS RUTTEN 37,25 41,22 6
B SP DOUWE VAN SEIJST 32,78 34,85 8
A LOIS VISSER 34,33 40,71 6

Dpl VorigDip Voornaam Naam Start & Rem Slalom Ronden
D B VIEVE DE BOER 22,59 22,97 18
C B LOTTE BRANDJES 24,03 26,34 13
C B DOMINIQUE BROUWER 25,41 25,22 13
D B YAEL GOEDE 21,99 22,56 18
D B KELLY DE GROES 22,63 24 18
C EMMA KANT 24,98 27,47 13
D B JELLE DE LANGE 21,92 24,37 18
D A EVA MEEUWESSEN 21,75 25,5 18
D B JENNIFER NIEKEL 22,53 22,85 18
D B ZOE PAARDEKOOPER 21 23,16 18
A JULIAN SIJMONS 35,35 33,5 6
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GROEP C- 2: (10 dlns) Begeleiders: Karin Goedemoed/ Arnold Goede 

 
GROEPD- 1: (8 dlns) Begeleiders: Marjolijn Nieuwenhuis/ Milou de Bueger 

 
GROEP D- 2: (8 dlns) Begeleiders: Peter Luiten / Michel Janse 

 
GROEP E-1: (11 dlns) Begeleider: Jan Paul Drost 

 

Dpl VorigDip Voornaam Naam Start & Rem Slalom Ronden
E D ILSE DE BOER 20,28 20,13 20
D* D SOPHIE EIJKING 22,24 22,14 18
E C* AYRA GOEDE 20,87 22 20
D C* BAUKE GOEDE 22,29 22,99 18
E D LOUISE MANNEL 19,22 20,87 20
E D MOOS MEEUWESSEN 20,25 19,72 20
E C ROMEE NICOLAI 20,68 21,06 20
E* E JULIE STANEKE 20,18 20,63 20
E D ROSA VAHL 20,22 22,09 20
F E NIEKE VAN DER WERF 18,6 19,69 20
E D BARBARA VAN WIFFEREN 20,03 19,68 20

Dpl VorigDip Voornaam Naam Start & Rem Slalom Ronden
C A VINCENT BAKKER 26,13 27,56 13
C KAY FEBERWEE 26,39 30,72 13
D A PAM HERMELINK 21,56 22,82 18
D DIONNE HONING 21,94 20,32 18
B* B ISIS MERUMA 28,24 28,78 8
C SANNE SCHRIPSEMA 26,22 27,97 13
C B LARA STANEKE 23,26 25,07 13
D B DIDI WALS 20,94 23,28 18
C A JESSE WALS 25,53 27,03 18
C B TIM WALS 24,06 26,37 13

Dpl VorigDip Voornaam Naam Start & Rem Slalom Ronden
C* C BRITT BRILMAN 24,68 24,59 13
C* C VERA den DAS 27,32 27,69 13
C* C DENISE HARTOG 23,13 23,94 13
D* D SEM JAPENGA 22,59 26,16 18
D C NIELS van der LINDEN 21,89 23,4 18
D GUIDO STOR 21,63 21,76 18
D C JOB VAHL 20,97 23,25 18
C* C LOTTE VEER 25,05 25,82 13

Dpl VorigDip Voornaam Naam Start & Rem Slalom Ronden
D C AMY BOSSCHIETER 20,78 23,13 18
C* C RINUS DROST 23,53 23,85 13
D C TESSA HERMELINK 22,59 24,22 18
C* C MELVIN LAL ROY 25,15 25,94 13
D C DEWI PAARDEKOOPER 21,82 23,83 18
C* C JORIAN RUTTEN 23,44 25,53 13
C* C STERRE RUTTEN 24,68 27,87 13
C ESMEE SOLLART 23,68 24,75 13
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GROEPE- F: (8 dlns) Begeleider: Frank Peter Wals 

 
 
AANVRAAG / OPGAVE JUEGDABONNEMENT 
 
Er zal tijdens de diploma-uitreiking gevraagd worden wie er door gaan en wie er af gaan. Kinderen die 
voor 1 juli 2008 de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, moeten van het jeugdschaatsen af, alhoewel er 
altijd bespreek gevallen mogelijk zijn. De ouders van de kinderen op de wachtlijst, die eventueel 
geplaatst kunnen worden, zullen reeds in de maand juli worden benaderd, omdat de definitieve lijst met 
de HGI jeugdschaats- deelnemers voor het seizoen 2007/2008, in augustus in bezit van de KNSB moet 
zijn. De fleece-HGI MUTSEN inleveren als er met “Jeugdschaatsen” wordt gestopt en ook niet verder 
wordt gegaan met recreatie schaatsen en/of de wedstrijdtraining. 
 
 
VERVOLG OUDSTE JEUGDSCHAATSKINDREEN E/F NAAR SCHAATSTRAINING 
 
Kinderen die eraf moeten of gaan en echt willen doortrainen, kunnen zich opgeven voor: 

1) de schaatstraining, ook onder voorbehoud, op dinsdag van 17.00 tot 18.05 uur en/of op 
vrijdag van 19.30 tot 20.40 uur of; 

2) een recreatie - uur, is dan geen echte training maar “verlengd jeugdschaatsen”, van 12 t/m. 
16 jaar. Je krijgt dan aanwijzingen van HGI-leiders. 

 
Verlengd jeugdschaatsen bij voorkeur op maandag van 18.20 tot 19.20 uur. De recreatie-uren zijn op 
zondag van 17.00 tot 18.00 uur; op maandag en donderdag van 18.20 tot 19.20 en 19.30 tot 20.30 
uur. Over de kosten (jeugd) voor 1 uur schaatsen per week staat nog geen bedrag vast. Raming:  

 Jeugdschaatsen (6 t/m12 jaar) plm. €. 75.=; 
 Jeugd/Pupillen (wedstrijd)training (9 tot 13 jaar plm. €.200.=; 
 Jeugd Recreatie (12 t/m 16 jaar) plm. €.70. 

 
 
CLUBKAMPIOENSCHAP Langebaanschaatsen 2007/2008 
 
Op zaterdag 15 maart 2008 was op de Jaap Edenbaan weer de jaarlijks terug kerende 
schaatswedstrijden om het clubkampioenschap van Hard Gaat Ie , samen met de Almeerse Schaats 
Vereniging. De start om 07.15 uur is wel vroeg, maar hier staat dan tegenover dat we ruim de tijd 
hebben (tot 10.30 uur) om de plm.100 deelnemers twee afstanden te laten rijden. Het aantal HGI 
deelnemers bedroeg 39. Het was een mooie morgen,droog en een beetje wind. De ijsvloer was goed 
en er werden zelfs PR’s gereden Er waren heel spannende ritten bij. 
Imme Kampen en Milou de Bueger streden tegen elkaar om het algemeen HGI Dames 
clubkampioenschap. Milou won de 500m en Imme de 1500m, waarbij zij in de totaal tijden, Milou net 
een punt voor wist te blijven. Zij volgt hierbij Mandy Blokzijl op, die 7x op rij won en inmiddels is 
gestopt. 
 
Bij de heren een minder spannende strijd om het algemeen clubkampioenschap. Jammer dat Lieuwe 
Mulder niet meedeed, hij moest ‘s avonds als geselecteerde rijden om het Baankampioenschap van 
Amsterdam. Ook Swen Faber moest die avond rijden, echter hij deed mee, al reed hij op reserve. 
John van Dijk was hierdoor heer en meester op de beide afstanden en won glorieus, voor de 8e keer 
HGI Kampioen! Verder waren er mooie onderlinge wedstrijden te zien waarbij het publiek ook 

Dpl VorigDip
l

Voornaam Naam Start & Rem Slalom Ronden
FF F JESHER APPELS 18,56 18,49 22
E** E* ALEX BEEKMAN 19,5 19,22 20
F E** AUKE BOUWMEESTER 18,18 17,59 22
F E MARK VAN DIJK 18,09 18,41 22
E* E BRAM HEIJERMANS 20,22 19,66 20
F E MAX KANT 18,9 19,28 22
F E* TOM KANT 18,56 18,66 22
E* E DEMI NIEUWPOORT 19,32 20,28 20
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zichtbaar genoot. In de herenkleedkamer kon na de inspanning gebruik worden gemaakt van een 
“koek en zopie” gebeuren, onder regie van familie Goedhart en Jan Paul Drost, waarvoor dank. De 
beide kampioenen van harte gefeliciteerd! 
 
Dames Algemeen Kampioen: Imme Kampen! 
Heren Algemeen Kampioen: John van Dijk ! 
 
Hierbij ook dank aan de HGI-juryleden en trainers en de ijsmeesters. Zij ontvingen een volledig huid/haar 
verzorgingspakket, aangeboden door HegronCosmetics te Purmerend, waarvoor onze dank. 
 
De prijsuitreiking is op de Clubavond in het Dorpshuis op zaterdag 24 mei 2008!  
 
Volledige UITSLAGEN Hard Gaat Ie CLUBKAMPIOENSCHAP 15/03/08 (2007/2008 
Meisjes Pupillen  500m  300m  Tot.punt 
1. Michelle Tindal  56.77  35.58     92.350 
2. Britt Jansse   65.26  39.89   105.150 
3. Merel Wals   67.01  42.20   109.210 
4. Joyce Faber   72.50  40.97   113.470 
 
Jongens Pupillen  500m  300m  Tot.punt 
1. Levi Tindal   50.48  32.65     83.130 
2. Mart Hartman   64.08  39.92   104.000 
3. Guido te Veer   66.21  40.39   106.600 
4. Aron ter Veer   71.57  40.09   111.660 
5. Tim van der Kuijl  73.76  43.11   116.870 
 
Meisjes Junioren C  500m      1000m   Tot.punt 
1. Sybille Mulder   54.33  1.52.67   110.665 
Jongens Junioren C  500m      1000m   Tot.punt 
1. Gijs Roos   45.98  1.33.65     92.805 
2. Tim Wals   47.42  1.36.70     95.770 
3. Martijn op de Weegh  49.08  1.43.71   100.935 
4. Daan van Baarsen  54.72  1.59.85   114.645 
5. Lars Hoeksema  59.14  2.05.38   121.830 
 
Meisjes Junioren B  500m  1500m   Tot.punt 
1. Daphne Faber  47.73  2.36.30     99.830 
 
Jongens Junioren B  500m  1500m     Tot.punt 
1. Swen Faber   43.58  2.18.27     89.670 
2. Tim Roos   45.29  2.20.33     92.066 
3. Matz Schutz   45.85  2.21.62     93.056 
4. Carlo Kuiper   45.71  2.35.05     97.393 
5. Daan Kea   49.86  2.54.80   108.126 
 
Dames Junioren A  500m  1500m   Tot.punt 
1. Milou de Bueger  46.25  2.31.76     95.770 
 
Dames Neo/Senioren/Vet. 500m  1500m   Tot.punt 
1. Imme Kampen  48.42  2.22.23     95.830 
2. Ants Tilma   49.99  2.27.84     99.270 
3. Marja Roos  ` 54.37  2.43.49   108.866 
 
Heren Neo/Senioren  500m  1500m  Tot.punt 
1. John van Dijk  41.49  2.06.92       83.796 
2. Jan Paul Drost  45.24  2.21.90       92.540 
3. Martijn Goedhart  48.23  2.29.35     98.013 
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Heren Masters   500m  1500m  Tot.punt 
1. Martin de Vries  45.36  2.17.24     91.106 
2. Hayo v.d. Werf   46.76  2.15.26     91.846 
3. Rene Koning    46.84  2.26.50     95.673 
4. Frans Nico vd Bout  47.65  2.25.87     96.273 
5. Marco Roos   48.10  2.24.68     96.326 
6. Rob Tindal   48.06  2.28.64     97.606 
7. Rinus Overheul  48.09  2.29.39     97.886 
8. Andries de Weerd  51.20  2.36.96   103.520 
9. Rene Segers   50.89  2.41.69   104.786 
10.Frank Peter Wals  54.02  2.42.65   108.236 
11.Jos Goedhart   57.54  3.00.35    117.656 
 
AANMELDING DEELNAME ZOMERTRAINING 2008 
 
Voor 6 mei aanstaande opgave voor deelname aan de zomertraining bij Jelle Attema. We gaan 
starten op dinsdag 13 mei a.s. telkens te 19.00 uur, bij het clubhuis. Voor de trainingsleden van het 
afgelopen seizoen, geen kosten. Voor leden die geen licentie hebben en alleen aan de zomertraining 
willen meedoen, zijn de kosten E. 30.= (= plm. 16 x deelname). Er wordt weer in twee groepen 
getraind: 

1) Jeugd van plm 10 tot 15 jaar, door Anja Gerritsen, met een 2e assistent; 
2) Oudere groep door Rene Koning en/of Jan Paul Drost. 

 
Onderstaande opgave inleveren of E-mailen of inleveren bij Jelle Attema, Fuutstraat 11, Email: 
JSAttema@Hotmail.com; JSAttema@chello.nl, of Jan Paul Drost, Van Beekstraat 201, Email: 
JP.Drost@Hardgaatie.nl 
 
________________________________________________________________ 
 
Onderstaand lid/ leden, 
Geeft/ geven zich op voor de HGI-zomertraining 2008,(miv dinsdag 13 mei 19.00 uur) 
 
Naam: _____________________________Geb.:__________________ 
 
Naam: _____________________________Geb.:__________________ 
 
Naam: _____________________________Geb.:__________________ 
 
 
Adres:_____________________________ Wpl.:__________________ 
 
Postcode:_________ Tel.:______________Mob:__________________ 
  
 
________________________________________________________________ 
 
 
KAMPIOENSCHAP van AMSTERDAM op 15 maart 2008 
 
Door de Baancommissie Amsterdam werden een aantal “Hard Gaat Ie” leden uitgenodigd voor 
deelname aan de langebaanwedstrijden om het Kampioenschap van Amsterdam voor Junioren C t/m. 
de Masters. Enige HGI-ers waren verhinderd.In ieder categorie Dame/Heer gingen er 12 deelnemers 
van start. Er werden hele goede resultaten behaald. 
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Naam   Categorie  500 m  1500 m  totaal 
Gijs Roos  HC1   45.03  2.19.71  91.600 (7e) 
Daphne Faber  DB1   47.74  2.28.78 (PR) 97.333 (4e) 
Swen Faber  HB2   41.79  2.09.06  84.810 (4e) 
Matz Schutz  HB1   45.50  2.16.39  90.963 (14e) 
Lieuwe Mulder  HA1   38.51  2.00.12  78.550 (3e) 
Martijn Goedhart HN1   46.95 (PR) 2.22.81  94.553 (10e) 
 
AFSLUITING HGI SIEZOEN VOOR LEDEN 
 
Hierbij de uitnodiging tot het bijwonen van de club-avond betreffende de afsluiting van het winterseizoen 
2007/2008,van de ijsclub: "Hard Gaat Ie" op: 
 
ZATERDAG 24 mei 2008  van 20.00 uur tot plm. 24.00 uur…..in het DORPSHUIS aan de 
Calkoenstraat te Landsmeer. 
 
De avond zal worden gevuld met een bekende gastspreker/ spreekster; muziek voor elk wat wils en 
tussentijds aandacht voor: 

 de uitreiking prijzen HGI clubkampioenschap; 
 de uitreiking trofee's recordwedstrijden "Aafje Houwer"; 
 verdiensten (jury)leden / trainers; 
 (bestuurs) mededelingen. 

 
Omdat er ook warme hapjes zullen worden geserveerd willen we toch graag van tevoren een schatting 
van het aantal te verwachten personen weten en wordt hierbij verzocht onderstaande strook, voor 13 mei 
aanstaande in te leveren bij-  / op te sturen  naar:  Jelle Attema, Fuutstraat 11, 1121 BM Landsmeer of E- 
mailen mag ook naar het adres: JSAttema@hotmail.com of JSAttema@chello.nl 
NB: 2 consumpties worden aangeboden door het bestuur,de daarop volgende gewenste consumpties 
zijn voor eigen rekening. Het bestuur hoopt op een goede opkomst, met het meenemen van vriend(in) 
/ partner kan het nog gezelliger worden. 
________________________________________________________________ 
 
Ondergetekende(n) kom(t)en op 24 mei 2008  wel  /  niet  op de HGI clubavond ;  
 
Naam:_________________________________________; 
 
Aantal personen:______ 
 
(omcirkelen wat van toepassing is) 
 
________________________________________________________________ 
 
 
FIETSTIJDRIT SCHAATSCLUBS in de WIJDEWORMER (11/17 KM) OP DINSDAG 3 JUNI 
17.30 UUR 
 
ZWC DTS organiseert in samenwerking met de schaatstrainingsgroep Hard Gaat Ir en STG 
Zaanstreek Het Open Kampioenschap van de Zaanstreek Tijdrijden op dinsdag 3 juni 2008. 
Categorieën: 

 Jeugd (12, 13 & 14 jaar), 
 Nieuwelingen, Junioren, Senioren en Veteranen (allen zowel voor dames als voor heren). 

 
Jeugd 11 kilometer (start 19:00 uur), overige categorieën 17 kilometer (start 19:30 uur). De start is om 
19:00 uur, Inschrijven vanaf 18:15 uur. Inschrijfkosten € 3,-- (wieler/schaats licentiehouders), 
€ 5,-- (niet-licentiehouders, inclusief verzekering).  
Start en finish: ZWC DTS Sportpark Kalverhoek 
HELM VERPLICHT!!! 
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DEELNAME IS VOOR EIGEN RISICO. 
Wij zoeken nog mensen die bij de bochten of kruisingen willen posten voor beveiliging van de 
deelnemers. Duur van 19.00 tot plm. 21.30 uur.  
Graag aanmelden bij Jelle Attema 020-484187 
 
 
SLOOT&SLOBRACE  en KATKNUPPELEN 2008 
 
Op vrijdag 13 juni 2008 organiseert Hard Gaat Ie weer de traditionele “Slob&Slootrace”, afstand 
ongeveer 2.3 km, over weilanden,door sloten (schoeisel verplicht!!), voor 12 jaar en ouder te 19.00 
uur (Inschrijfkosten E.3.= pp) en dan aanvullend het “Katknuppelen” vanaf 12 jaar om plm.20.30 
uur (Inschrijfkosten E.2.= pp) op het IJsbaanterrein van HGI. Voor beide onderdelen geldt 
inschrijven clubkantine HGI, ongeveer anderhalf uur voor- en tot- de aanvangstijden. 
 
 
SKEELEREN en SKEELERTOCHT op zondag 22 juni om 17.00 uur: 
 
We kunnen voor het skeeleren terecht op het skeelerparcours in de Twiskepolder, een volle ronde is 
ongeveer12.5 km. Er is (nog) geen oefenbaantje aangelegd, misschien komt dat nog. Op zondag 22 
juni aanstaande. wordt een (officiële bij de KNSB aangemelde) Recreatieve Skeerlertocht, 
georganiseerd door de ijsclubs “Centrum”en “Hard Gaat Ie”.  De start is vanuit het clubhuis van 
“Centrum”, gelegen in de Twiskepolder te Oostzaan(nabij de Sporthal en Tenniscomplex ingang 
Oostzaan). De routes zijn gepijld en koek en zopie wordt geregeld. De start is daar gezamenlijk om 
17.00 uur en de organisatie sluit om 20.00 uur. Aanmelden/ Inschrijven aldaar tot een kwartier voor 
de start. Kosten 2 euro. Afstanden 25; 12.5 en 5 km. 
Info Jelle Attema, tel.4824187. 
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WIST U DAT..... 
 

 Ans Wolzak de eerste was die haar contributiewijk gelopen heeft; 
 Ivo Ruijter voorzichtig tijdens het clubkampioenschap al weer zijn rondjes reed en op de fiets 

alweer flink tekeer gaat; 
 Ruud Kesselaar zijn ledenadministratie helemaal onder controle heeft en met 1 druk op de 

knop elke lijst uitdraait die je maar wenst; 
 Peter Luiten als een prof traint om de Marmotte in Frankrijk in een super tijd te rijden; 
 Rene Segers nog harder traint dan Peter om in deze rit hem voor te blijven; 
 de afsluiting van het schaatsseizoen 2007/2008 voor de HGI-ers, te weten bestuursleden; 

trainingsleden; recreatieleden; ouders van jeugdschaatsers en uitgenodigde leden, zal plaats 
vinden op: zaterdag 24 mei a.s. van 20.00 tot 24.00 uur in het Dorpshuis aan de 
Calkoenstraat te Landsmeer, onder het genot een muziekje; een drankje en een hapje en een 
bekende gast, almede dan de uitreiking van de prijzen van het club- kampioenschap en de 
Aafje Houwer Trofee’s; 

 op dinsdag 20 mei a.s. de “Club Promotie Dag 2008” weer wordt georganiseerd (o.l.v. Jan 
Korf), voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen, om kennis te laten maken met hun sport, 
een keuze in 3 onderdelen en waarin HGI onderricht zal geven in het skeeleren (door John 
van Dijk) en in het mountainbiken (door Hayo van der Werf) ; 

 er nog volop HGI 100j Jubileum-boeken te koop zijn nu voor € 10.- per stuk, afhalen of 
bestellen bij Jelle Attema, 020-4824187; 

 op Thialf weer Zomerijs wordt gefabriceerd, 3 weken lang van 21 juni tot 7 juli 2008. 
s’Morgens en tussen de middag selectietrainingen, in de middag- en avonduren- de 
openstelling voor het publiek en de geoefende (recreatie) schaatsers… 

 Een HGI fietser (Ed van Bergen) is naarstig op zoek is naar een korte koersbroek (voor een 
volwassen persoon) voor het wielrennen en wel graag in de originele HGI kleuren. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de redactie van dit clubblad. 


