IJSCLUB “Hard Gaat Ie” Landsmeer
www.hardgaatie.nl

Van de redactie

Clubgebouw:

“Op het moment dat dit blad gemaakt wordt
doet de temperatuur denken (en voelen) aan
winterse toestanden. Toch is het niet de
bedoeling dat we de seizoenen gaan
omdraaien”. Zo begon het vorige clubblad (in
mei) op deze plaats.
Nu is het eigenlijk precies andersom. Vrij hoge
temperaturen, een gesloten Jaap Edenbaan,
maar we gaan er natuurlijk wel weer voor: een
natuurijswinter!!
Het is deze keer niet zo’n dik blad geworden,
het aanbod van teksten wordt – in deze digitale
tijd – langzamerhand minder. Toch wenst de
redactie alle lezers veel leesplezier.
En oh ja, als iemand penningmeestertaken
leuk vindt: zie de inhoud van het blad!
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Commissie Kleding
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Bauke Stelma
 020-4825185
@:
redactie@hardgaatie.nl
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Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf is de
schaatssport op een vervelende manier in
het nieuws. Landelijk omdat er strijd is
tussen de topsporters en hun teams met
het bestuur van de KNSB. De bond heeft
behoorlijk moeten snijden in de uitgaven
en dat wordt ook zo ervaren door alle
betrokkenen bij het schaatsen. Bij de
toppers, maar ook bij uw bestuur in
Landsmeer. Dat noopt ons bv. ook tot
vervelende maatregelen o.a. met de
contributie. Samen de lasten delen.
Regionaal is de schaatssport vervelend in
het nieuws, omdat de Jaap Edenbaan
voor het tweede achtereenvolgende jaar
een zeer slechte seizoenstart kent.
Wederom laat de verouderde techniek van
deze oudste kunstijsbaan ons in de steek.
De machine die het ijs moet vriezen laat
het afweten. Zoals het er nu uitziet kunnen
wij na 7 november pas weer de schaatsen
onderbinden. Dat is niet leuk als je deze
zomer je best hebt gedaan om in de winter
te willen pieken op het ijs. En we betalen
daarvoor ook nog eens een forse prijs. Tot
nu toe allemaal verliezers .... en daarvoor
beoefenen we deze sport niet.
Plaatselijk is de schaatssport ook in het
nieuws geweest..... Op een prettiger
manier, want HGI mocht n.a.v. de Jumboactie een mooie cheque in ontvangst
nemen. En die hebben we aan u te
danken.......!!

Door uw sympathieke gebaar met de
kassabon van de Jumbo, door deze aan
uw schaatsclub te schenken mochten wij
een eerste prijs in ontvangst nemen.
Kennelijk heeft een ijsclub een bindende
factor op een dorp als Landsmeer. Daar
kan ik van genieten. Dank daarvoor.
Nu is het niet alles rozengeur en
maneschijn bij de club, helaas..... We
verzetten erg veel werk.... Vrijwillig! Maar
komen toch vooral dit jaar handjes te kort.
En in dit geval is handjes misschien niet
letterlijk bedoeld want we zoeken nu juist
mensen die vooral met andere kwaliteiten
de club willen helpen. Iemand die het leuk
vindt, heeft gevonden, bezig was, denkt in,
als hobby had, als hobby heeft, werken
met vooral cijfers en centen....oftewel....
we zoeken een PENNINGMEESTER........
In de bijdrage van Ivo, onze laatste
penningmeester, leest u hier ook over.
Onder het motto ‘vele handen maken licht
werk’ en ‘gezelligheid kent geen tijd’,
hopen wij een reactie van u te mogen
ontvangen. We hebben een leuk gezellig
team, daar past u vast goed tussen....
Tot schaats..... (als de Jaap Edenbaan
tenminste zijn techniek weer aan de praat
krijgt of ...... op onze landijsbaan, met
vernieuwde verlichting en verhoogde dijk.
Zou het dan echt weer eens gebeuren
deze winter......?)
Andries de Weerd
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Van de voormalige penningmeester
Beste schaatsvrienden,
Het schaatsseizoen staat weer voor de deur
maar
helaas
zorgen
de
zomerse
omstandigheden niet voor een mooie ijsvloer.
De eerste weken kon er dan ook niet veel
geschaatst worden op de Jaap Edenbaan. Dit
betekent echter niet dat de vereniging zelf
stilstaat in deze periode. Achter de schermen
gebeurd er van alles en dat wil ik graag met u
delen.
Al in de zomermaanden starten de
voorbereidingen voor het winterseizoen. De
abonnementen dienen aangevraagd te worden
en dat is altijd een hele klus omdat iedereen
nog met zijn gedachten bij het strand zit in
verre zuiden of elders. De KNSB is echter vrij
rigide, de deadline is 1 september en op die
datum dienen alle aanvragen binnen te zijn.
Dat blijkt niet altijd even netjes te lopen, in
grote lijnen gaat het goed maar “speciaaltjes”
zijn er natuurlijk altijd. Deze lopen eigenlijk
door tot de daadwerkelijke start van het
schaatsseizoen in oktober. Nadat alle
aanvragen zijn ingediend worden er door de
financiële commissie facturen gemaakt en
verstuurd. Dit heeft u waarschijnlijk wel gezien
in uw mailbox. De diverse commissies richten
hun aandacht tegelijkertijd op het maken van
de groepsindelingen en het vinden van de
juiste trainers. Iedereen wordt zo goed als
mogelijk geïnformeerd over de start van het
seizoen en de verwachtingen die we allen
hebben. De financiële commissie start in
oktober met de voorbereidingen voor de inning
van de abonnementsgelden (automatische
incasso of zelf over te maken) en de
ledenadministrateur start met het drukken van
de contributiekaarten. Deze zullen begin
november worden “geraapt” en gedistribueerd.
U kunt deze dan ook medio november in uw
brievenbus verwachten. Voor velen misschien
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wat op de achtergrond, maar in oktober wordt
de landijsbaan in orde gemaakt tijdens de
onderhoudsdag. In de afgelopen zomer is de
dijk versterkt en opgehoogd en winter klaar
gemaakt. Tevens zijn de lampen vervangen en
zijn we klaar voor het natuurijs, laat de vorst
maar komen. De club is dus weer in beweging
gekomen en dat doet mij altijd erg goed.
Ik merk echter wel dat het aantal actieve leden
af begint te nemen en dat baart ons wel zorgen
als bestuur. De club kan niet bestaan uit de nu
“bekende” koppen die nu alles maar oplossen.
Nieuwe aanwas is meer dan welkom. Zelf ben
ik vorig seizoen afgetreden als penningmeester maar is er tot op heden nog niemand
gevonden om mijn taak over te nemen. We
hobbelen daarom nog maar even door zoals
dat heet, maar dat vormt geen solide basis
voor de toekomst. Idem geldt dit voor de
wedstrijscommissie, handjes zijn meer dan
welkom om alle zaken op orde te krijgen voor
en tijdens het seizoen. Er komt toch meer
kijken dan alleen een lijstje maken. Als club
beschikken we over werkpakketten per
commissie waarin duidelijk de taken zijn
omschreven. Ik wil u bij deze dan ook graag
uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over
de vacatures die de club nu heeft (o.a.
penningmeester en wedstrijdcommissie). Het
gaat zeker niet om een verbintenis van vele
dagen per week of meerdere jaren maar elk
handje werkt verlichtend en samen kunnen we
de club weer een boost geven naar de
toekomst. Ik hoop u snel te spreken.
Met vriendelijke groet,
Ivo Hilderink (i.hilderink@hotmail.com)
NB: mocht ik iemand binnen de vereniging zijn
vergeten in zijn activiteiten dan mijn excuses,
de lijst zal zeker niet volledig zijn. Allen dank
voor de inspanning uiteraard
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Jeugdschaatsen
Het Jeugdschaatsen op de Jaap
Edenbaan is inmiddels weer bezig,
alhoewel de tijdelijke sluiting van de baan
wat roet in het eten gooide. Er zijn 20
kinderen gestopt in verband met hun
leeftijd (te oud) of hun keuze voor een
andere sport.
Maar gelukkig hebben er toch zestien
gekozen voor een schaatsend vervolg,
namelijk twaalf voor training en/of
wedstrijdschaatsen en vier voor verlengd
jeugdschaatsen op een toerschaatsuur.
Daar is de club heel blij mee.
Er is aanwas van twaalf nieuwe kinderen
tussen 5 en 7 jaar en drie kinderen die
ouder zijn. In totaal nu 75 kinderen, dat
zijn er acht minder dan afgelopen seizoen.
Helaas zijn er ook vier leid(st)ers gestopt:
Rosa Vermeulen, Simon Rem, Kamiel
Beunk en Martijn Schiphorst. Het bestuur
dankt hun voor de inzet en hulp de
afgelopen jaren. Gelukkig hebben we

(opgetekend door Jelle Attema)

hierin weer kunnen voorzien dankzij de
bereidwilligheid
van
vier
nieuwe
leid(st)ers, namelijk: Tanja de Jager, Ingrid
Wiggelinkhuijzen, Thijs Beunk en Dennis
Bouwmeester.
Op zaterdag 15 oktober werd gestart met
acht groepen, twee groepjes beginners en
minder gevorderden in de Hal. Daar waren
in totaal vijftien kinderen en de zes
gevorderde groepen op de buitenbaan,
waarvan de jongste twee groepen weer
acteren op de krabbelbaan.
Voor de nieuwe beginners geldt ook dat
de eerste weken zal worden gekeken naar
het niveauverschil, verplaatsingen naar
andere groepen zijn dan mogelijk. Een
definitieve indeling zal in november
worden gemaakt.
De commissie Jeugdschaatsen wenst alle
kinderen en begeleiders/juryleden veel
schaatsplezier toe.

Data bijzonderheden Jeugdschaatsen Jaap Edenbaan
26 november
24 december
14 januari
25 februari
1 maart
11 maart
18 maart

Sint Nicolaas op de baan
zaterdag voor de kerst is er gewoon schaatsen
de Jeugdelfstedentocht, samengaand met Carnaval (verkleed schaatsen)
het "schaats – loop – schaats" evenement, rondjes op– en langs– de ijsbaan
wedstrijd over 2x 100 meter
diplomaschaatsen (examen tijdrijden)
(laatste zaterdag) de rondjes diplomaschaatsen achter de Jagermeesters en
aansluitend die dag om 15.30 uur de diploma-uitreiking bij Vrij en Blij,
Dr.M.L.Kingstraat 2a te Landsmeer

- Jeugdweekend in het eerste of tweede weekend van juni 2017
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Recreatie- en Verlengd Jeugdschaatsen (12 tot 16 jaar)
De uren van HGI zijn gelijk gebleven ten opzichte van verleden jaar. Met uitzondering van het
M22 uur kunnen op de andere uren nog enige liefhebbers terecht. Informatie hierover kan
verkregen worden bij de Toerschaatscommissie: recreatieschaatsen@hardgaatie.nl
De toegewezen uren voor HGI zijn:
M21 maandag van 18.20 tot -19.20 uur, met 14 deelnemers, begeleiding door René Koning
M22 maandag van 19.40-20.40 uur, met 26 deelnemers, begeleiding door Milou de Bueger
M25 donderdag van 18.20-19.20 uur, met 18 deelnemers, begeleiding door Marja Roos
M26 donderdag van 19.40–20.40 uur, met 21 deelnemers, begeleiding door Ants Tilma en
Werner Rem
M28 zondag van 18.00 tot 19.00 uur, met 14 deelnemers, begeleiding door Frank Peter
Wals en Jelle Attema

Schaatskleding HGI
Hard Gaat Ie heeft voor de Jeugdschaatsers nieuwe stijl schaatskleding te koop, zolang voorraad
strekt, bestaande uit schaatsjacks en schaatsbroeken (salopets) in de maten 128, 140, 152, 164 en
176. Een setje kost € 80,=. Afzonderlijk kost het jack € 45,= en de broek € 35,=.
Verder nog nieuwe stijl marathonpakken, maten XS, S, M en L en schaatsbroeken maten L en XL
Marathon pak is thermo stof, zonder capuchon en kost € 80,=. De schaatsbroek Thermo kost € 45,=

Fietskleding HGI
In voorraad fietskleding nieuwe stijl, maten vanaf XS S, M, L en XL / XXL:
Wielershirt voor dames en heren korte mouw, korte rits € 30,=, met lange rits € 35,=
Wielerjack (aansluitend model) € 40,=, wielerjack Windtec € 50,=
Bodywarmer Windtec zonder mouwen € 45,=
Wielerbroek voor dames en heren (geen heren maten 3 en 4) kort met strong zeem € 40,=, met 3/4
lengte € 45,=. Been- en armstukken respectievelijk € 20,= en € 15,=.
Hierbij tevens een verzoek aan leden die nog HGI kinderschaatskleding (jacks/salopets)
maten 128 t/m 176 in de kast hebben liggen waarmee niets meer mee gedaan wordt. Als u er
van af wilt, kunt u daarmee andere leden weer blij maken. Richtprijs verkoop is de helft van de
nieuwprijs. Voor meer informatie (per mail): JSAttema@hotmail.com of telefonisch 0204824187.
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Sloot & Slobrace
Op vrijdag 17 juni is bij prachtige
weersomstandigheden
en
een
goede
watertemperatuur de Sloot & Slobrace
gehouden op het terrein van onze ijsclub. Met
het aftellen door– en het fluitsignaal van
wethouder Richard Quakernaat startte om
ongeveer 19.00 uur een recordaantal van 382
deelnemers (vorig jaar 288) om het
Kampioenschap van Landsmeer. Deze race
was tevens opgenomen als onderdeel voor de
Sport- en Feestweek Meerkampcompetitie,
onder de hoede van de Stichting Evenementen
Landsmeer. Er deden voor de acht
deelnemende Meerkampteams 46 deelnemers
mee die individueel voor de prijzen meededen,
maar ook punten konden verdienen voor hun
team. De route ging over de weilanden en door
de sloten, gelegen aan weerszijden van het
Amsterdamse (fiets)Pad, waarbij 15 brede,
diepe en ondiepe (bagger)sloten moesten
worden “genomen”. Het parcours had een
totale lengte van ongeveer 2 km, iets korter
dan voorgaande jaren in verband met de
omlegging van de looproute bij terugkeer, om
te voorkomen dat de eersten en de laatsten op
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de route elkaar zouden tegenkomen, en elkaar
in de weg konden gaan zitten. Het grote aantal
toeschouwers kon de wedstrijd goed volgen.
Bij de heren was het Axel Wals die na enige
sloten aan de leiding lag en die tot aan de
finish met geringe voorsprong kon behouden.
Hij eindigde in een spannende eindspurt als
eerste, en werd Algemeen Kampioen bij de
heren, net voor Tom Roeleveld, en op 20
seconden gevolgd door Tom Kleijst.
Algemeen kampioen bij de meisjes/dames
werd de 15-jarige Emma Kant, vorig jaar ook
eerste, en nu als zesde in de totaalklassering
op
slechts
anderhalve
minuut
van
(mannen)winnaar Axel Wals.
Aan het eind werd iedereen door de
spuitgasten
van
de
brandweer
weer
schoongespoten en kregen alle deelnemers
zoals gebruikelijk een flacon shampoo mee
van sponsor Hegron Cosmetics. Het was weer
een geslaagd evenement, mede door de 30
vrijwilligers zonder wie dit niet zou
georganiseerd zou kunnen worden.
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Zomertrainingen
Afgelopen zomer is er weer goed getraind, dankzij de drive van de enthousiaste trainers, die
de deelnemers hebben kunnen klaarstomen voor de komende ijsperiode. HGI en Centrum
Oostzaan hadden samen deze trainingen op touw gezet.
Uit de evaluatie bleek dat deze eerste opzet zeer goed is bevallen en vervolgd wordt in de
zomer van 2017.
Maandag om 19.00 uur wielrennen met drie doelgroepen:
1) Van 13 tot 22 jaar door Arjan Schreuder in ‘t Twiske, start P2
2) Van 18 jaar en ouder door Martin de Vries op de weg, start Raadhuisplein Landsmeer,
meestal plm. 50 / 60 km omgeving ten noorden van Landsmeer
3) Van 12 tot 16 jaar door Ronald Landzaat en Koos van Hemert, in het Twiske, start P2
Met name voor de zomervakantie goede bezetting, zes à zeven deelnemers, daarna liep
het terug.
Dinsdag om 18.30 uur en om 19.15 uur skeeleren met twee doelgroepen:
1) Van 8 tot 12 jaar door Marjolijn Wolthuiis met hulp van Martin Bierdrager in ‘t Twiske op P2
2) Van 16 jaar en ouder door Swen Faber met hulp van Jan Paul Drost, in ‘t Twiske op P2
Het aantal deelnemers van beide groepen bedroeg tien tot twaalf en zij waren erg enthousiast.
Het parcours werd van te voren schoon geveegd voor Jelle Attema en Jan Paardekooper, met
dank!
Woensdag om 19.15 uur bootcamp:
Van 12 tot 18 jaar door bokstrainer Kees, met hulp van Dennis van Vlaanderen, in ‘t Twiske op
P5, ook een goede bezetting van acht à negen deelnemers
Donderdag om 19.00 uur, skeeleren & wielrennen, twee doelgroepen beide 18 jaar en ouder:
1) Skeeleren in ‘t Twiske, vrij rijden als groep, door Dennis van Vlaanderen
2) Wielrennen, start Raadhuisplein Landsmeer, vrij rijden als groep door Hayo van der Werf
Vrijdag om 19.00 uur, skeeleren:
Van 12 tot 16 jaar door Jan Paul Drost met hulp van Swen Faber, in ‘t Twiske op P2 onder wie
ook oudere deelnemers als Dewi en Sabine. Tevoren het parcours geschoond door Jan,
waarvoor dank!
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Ik ben verliefd
Na mijn rondjes schaatsen in Hoorn, de
Jaap Eden baan was nog niet open, vielen
mijn ogen op een paar ranke blauwe ijzers.
Het bleek een kraam van Viking
schaatsfabrieken te zijn die hun kampement
voor de winkel van Van der Woude had
opgeslagen.
Viking heb ik in de ruim dertig jaar dat ik
marathons schaats als zeer lui ervaren in
het ontwikkelen van nieuwe dingen.
Toen Jan en Alleman nog met bloed in zijn
schaatsen rond reed, "dat hoort zo,
schaatsen is afzien" kwam Franz Krienbühl
met schaatsen die als gegoten zaten. En
ook waren ze veel lichter in gewicht.
RAPS nam daarna het stokje over en kwam
met mooie schoenen en de zogenaamde
Carve schaats met carbon buis. Viking bleef
maar een beetje voortborduren op het oude,
maar ging wel veel betere schoenen
maken.
Op het gebied van schoenen is er gelukkig
nu te kust en te keur iets te kiezen en de
schoenen van Viking in het topsegment zijn
inmiddels heel goed. Maar wat de ijzers
betreft bleven ze maar bij die zware
gesoldeerde buizen met potjes die vast
gingen zitten en een heel gecompliceerd
(niet te vervangen) veersysteem. Niet zo fijn
als je vlak voor de wedstrijd er achter komt
dat de veer is gebroken.
Volgens mij rijden er steeds minder
marathonrijders in de A- en topselectie op
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die dingen. Maple had toen al lang de
Comet. Een fantastisch ijzer die strak de
bocht in stuurde.
Ook kwam Marchese met een mooi ijzer, de
Record. Viking kwam toen, als mosterd na
de maaltijd, met een dergelijk ijzer, de
Nanoflex.
Maar
weer
met
een
gecompliceerd
veersysteem
en
de
afwerking was slecht en lelijk. Maar met dit
nieuwe, blauwe ijzer, Sapphire genaamd,
heeft Viking ogenschijnlijk goed naar
zichzelf, de markt en de concurrentie
gekeken. Sapphire is het Engels voor
Saffier, één van de meest waardevolle
edelstenen die er zijn. Het is een strak
onderstel, laag in gewicht, met potjes die
niet vast kunnen gaan zitten en met twee
zijveren die van een handig oogje zijn
voorzien en in een handomdraai vervangen
kunnen worden. Het was liefde op het
eerste gezicht. Nu maar afwachten of hij net
zo goed, en volgens Viking op het rechte
stuk zelfs beter, als de Maple Comet stuurt
waar ik nu mee schaats.
Zal het een echte edelsteen zijn, of is het
toch synthetisch? Het kan ook zomaar een
diamant zijn.
Ik vrees dat ik eerst mijn Maplez moet
dumpen en met haar zal moeten trouwen
en dan, na verloop van tijd, te weten zal
komen of het de ware is.
Haijo
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Bijzondere dagen Jaap Edenbaan
- Geopend vanaf vrijdag 14 oktober t/m zondag 26 maart 2017
- Maandag 5 december St. Nicolaas open
- Van 25 december tot 7 januari (kerstvakantie) zijn de recreatie-uren toegankelijk voor publiek
- Zondag 25 december (1e Kerstdag) open van 11.00 tot 17.00 uur, ‘s avonds gesloten
- Maandag 26 december (2e Kerstdag) open van 09.20 tot 17.00 uur, ‘s avonds gesloten
- Zaterdag 31 december (Oudejaarsdag) open van 09.30 tot 17.00 uur, ‘s avonds gesloten
- Zondag 1 januari 2017 (Nieuwjaarsdag) open van 11.00 tot 17.00 uur, ‘s avonds gesloten
- Van zaterdag 18 t/m zaterdag 25 februari 2017 (voorjaarsvakantie) baan gewoon open
Openingstijden restaurant "Jaap" op de Jaap Edenbaan op werkdagen van 17.00 uur tot 22.00 uur
en in de weekenden van 10.00 uur tot 24.00 uur. De Jaap Eden IJsbaan Nieuwsbrief is te
downloaden via hun website.

Wedstrijden en Trainingen
De wedstrijdcommissieleden Jan Paul Drost, Ron Fontijn en Lisa Roos moesten het plotseling
zonder medelid Swen Faber doen, in verband met teveel drukte, waardoor een vacature is ontstaan,
die zo gauw mogelijk opgevuld dient te worden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij
voornoemde commissieleden.
Inmiddels zijn de wedstrijd– en trainingsleden wel van de uurabonnementen voorzien. Er konden
twaalf pupillen worden bijgeschreven die van het Jeugdschaatsen overkwamen en nu ook trainingen
gaan volgen en misschien ook nog een aantal wedstrijden gaan rijden, op zeker onze kanjer Tom
Meijer (10 jaar en 2e jaars).

Trainingsuren
- Dinsdagmiddag van 16.55 tot 18.00 uur (M W /T 0): Pupillen, trainingen door Marjolijn en Wolbert
- Dinsdagavond van 18.15 tot 19.20 uur (M W /T 1):
- Junioren C t/m A, training door Jan Paul
- Senioren / Masters, training door Ans
- Senioren / Masters, marathontrainingen door Arjan en door René
- Vrijdagavond van 18.10 tot 19.15 uur (M W/T 3): Senioren/Masters, marathontraining door Jeroen
- Vrijdagavond van 19.35 tot 20.40 uur (M W /T 4):
- Pupillen / Junioren C trainingen door Arjan en-of Jan Paul en
- Junioren B /A / Neo's / Senioren en Masters training door ........... (vacant)
Alle trainers en rijd(st)ers succes gewenst in het seizoen 2016-2017.
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Buitenstaander
Het klinkt gek, maar van binnen uit kun je
toch een buitenstaander zijn. Neem het
gevalletje: "penningmeester gezocht" .
Ergens in dit blad staat een oproep voor een
duizendpoot met verstand van geld. Als
bestuur breek je de hersens over een goede
vervanger. Je spreekt al je netwerken aan
en vraagt eens rond bij deze of gene. Als dat
niks oplevert, dan sta je met lege handen.
De club heeft een goeie fiscus nodig, maar
er is geen goede m/v voor handen. Wat nu ?
Je schakelt een 'ghostwriter' in. Een
buitenstaander zogezegd die op een
afstandje (of met een helicopterview) de
zaak bekijkt en hopelijk aanzwengelt.
Kortom: de verklaring van dit stukje.
Het is al eerder gezegd: een club drijft op
vrijwilligers. Rapers, clubbladrondbrengers,
starters, kantinepersoneel, grote schoonmaakdeelnemers, noem maar op. Maar een
eindbaas voor de financiën, dat is andere
koek. Dan komt er meteen een hoop
'verantwoordelijkheid' bij. Iets waarop je kan
worden afgerekend, iets dat iedereen raakt.
En dat schrikt mensen af. Begrijpelijk.
Maar toch valt het mee. Ik heb zelden een
bestuurslid gezien dat zoveel plezier
beleefde aan cijfers. Aan slimme trucjes,
opzienbarende vondsten (sponsoring) of
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geldelijke meevallers. Ivo heeft dat geweldig
gedaan. En anderen kunnen dat ook, daar
ben ik van overtuigd. De vraag is: "Wie trekt
de stoute schoenen aan?"
Welnu, hier enkele tips om toch in te
stappen:
 Je hoeft geen perfect rekenwonder
te zijn. Er zijn goede programma's.
 Het bestuur helpt en Ivo werkt je in.
Dat is leuk en samen gaat het sneller
en beter.
 De eindverantwoordelijkheid dragen
we als bestuur met elkaar. Een
persoon is nooit alleen aansprakelijk.
 Het bestuur snakt naar nieuw bloed.
Je
wordt
met
open
armen
ontvangen.
 Er is een kascommissie en er is een
bestuurslid financiën, Hans Pluijgers.
Goeie gast !
 Het kost tijd, maar het geeft veel
voldoening.
Zo, Buitenstaander heeft gesproken. Nu bij
de mailbox gaan zitten en afwachten wie
reageert. Alvast dank
PS Reacties kunnen naar:
adeweerd@planet.nl of
i.hilderink@hotmail.com
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Uit de oude doos
Soms kom je als redactie een pagina tekort aan teksten. Dan is het ook wel leuk
om eens in de oude doos te kijken. Deze keer gaan we 29 jaar terug. Wie kent ‘m
niet, Martin de Vries?
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Wist u dat…..
…..

de website van Hard Gaat Ie geheel vernieuwd is?

…..

het adres van de website (www.hardgaatie.nl) is?

…..

niet alleen dit clubblad, maar ook die van de afgelopen jaren op de website zijn te
zien?

…..

als je iets voor het clubblad hebt het mailadres redactie@hardgaatie.nl is?

…..

als je iets op de website wilt laten plaatsen het mailadres website@hardgaatie.nl is?

…..

zowel de clubbladredactie als de websiteredactie graag aanmeldingen krijgt voor
plaatsing?

…..

twee HGI leden dit seizoen deel uitmaken van de Selectie C2-groep van de Jaap
Edenbaan en extra trainingsuren en wedstrijden rijden, namelijk Leila Meijer en
Quinten Heerma, beiden 14 jaar, en wij hen succes wensen?

…..

afgelopen maart 2016 Tim Wals onze clubkampioen is geworden, was ook selectielid
van de IJsfaciliteiten Jaap Edenbaan (Junior B), hiervoor i.v.m. drukte en studie moest
bedanken, sindsdien ernstig last heeft van lichamelijke en inwendige stoornissen,
regelmatig ziekenhuiscontrole en opname nodig is en het herstel inmiddels zeer
langzaam op gang komt, hij thuis een kaartje op Stoutenburg 18 leuk zal vinden en wij
hem van harte beterschap toewensen?

…..

Swen Faber helaas, vanwege een te drukke kalender (o.a. landelijk marathonrijder),
zijn werkzaamheden als trainer en lid van de wedstrijdcommissie in september heeft
moeten opzeggen, wij hem dank zeggen voor de vele werkzaamheden die hij voor
Hard Gaat Ie heeft gedaan, nu een vacature hebben in de wedstrijdcommissie,
waarvan Jan Paul, Ron en Liza ook deel van uitmaken?

…..

HGI er intussen wel in is geslaagd om te kunnen voorzien in de vacature van trainer,
namelijk in de persoon van Peter van Niekerk uit Purmerend, ook rijder/trainer op de
Jaap Edenbaan, die hierbij succes wordt toegewenst?

…..

Hard Gaat Ie in het voorjaar heeft deelgenomen aan Spaarronde van de Jumbo
Clubactie van de Jumbo supermarkt van Plemp?

…..

deze actie voor Hard Gaat Ie heel goed is verlopen, dankzij ondersteuning van heel
veel klanten door de verkregen `vouchers` aan Hard Gaat Ie toe te kennen?

…..

hierdoor op 22 oktober jl. een waardecheque van € 1.222,= aan HGI kon worden
toegekend door directeur Johan Plemp van de Stichting Plemp Landsmeer, waarvoor
veel dank, zowel aan de klant als aan de Stichting Plemp?
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…..

op dinsdag 31 januari 2017 van 11.15 tot 13.00 uur het 400m ijs in de nieuwe
overdekte ijshal van Thialf Heerenveen is gehuurd en daar door de wedstrijdrijd(st)ers
van Hard Gaat Ie weer twee afstanden zullen worden gereden als doel verbetering van
de Persoonlijke Records en om die felbegeerde Aafje Houwer wissel Trofee's te
kunnen bemachtigen?

…..

op zaterdag 4 februari 2017 van 17.30 tot 23.00 uur door IJsclub Centrum Oostzaan,
in verband met het 75-jarig bestaan, ijs is gehuurd van de overdekte IJsbaan "De
Westfries" in Hoorn, waarbij Hard Gaat Ie is uitgenodigd om deze avond samen te
gaan vieren?

…..

er weer 100m wedstrijdjes zijn voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, vrij schaatsen is
voor alle Oostzaanse en Landsmeerse inwoners, en ook wedstrijden zullen
plaatsvinden, met dank aan het Bestuur van IJsclub Centrum Oostzaan?

…..

op zondag 19 maart 2017 van 07.00 tot 09.00 uur samen met IJsclub Centrum
Oostzaan op de Jaap Edenbaan om het Clubkampioenschap van HGI en Centrum
Oostzaan wordt gestreden?

…..

op woensdag 15 maart 2017 van 21.00 uur tot 23.30 uur op de Jaap Edenbaan om
het Marathon Kampioenschap van Amsterdam zal worden gestreden, met vele HGI
prominenten, onder wie John van Dijk, Hayo van der Werf, Peter Luiten, Sybille Mulder
en Simon Rem, en de toegang gratis is?

…..

op zaterdag 25 maart om het Kampioenschap Langebaan van Amsterdam zal worden
gestreden, de Pupillen van 07.45 tot 10.45 uur, de Junioren A/B en Neo's van 18.00 tot
20.00 uur, en de Senioren en Masters van 20.15 tot 23.30 uur?

…..

de deelname hieraan geschiedt op uitnodiging, naar gelang van de geleverde
prestaties in het seizoen, maar de verwachting is dat er toch wel een tiental HGI’ers
wordt uitgenodigd?

…..

wij van HGI een ieder een buitengewoon goed schaatsseizoen toewensen?
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