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VAN DE REDACTIE 
 
Het is al weer zover. De winter nadert met 
rasse schreden. Voor de ijsliefhebbers een 
mooie tijd. Tijd ook weer voor een clubblad. 
Het blad is niet zo dik als de vorige keer, want 
de meeste activiteiten hebben natuurlijk 
plaatsgevonden in de zomer. Van de 
zomeractiviteiten is wel het een en ander te 
melden. Met name de verslagen van het 
jeugdweekend zijn uitgebreid en leuk. En er 
zijn oproepen voor vrijwilligers die hun steentje 
willen bijdragen aan de club. 
Het clubblad zal trouwens steeds minder een 
actuele rol gaan vervullen in de communicatie 
naar de leden. De website is veel up-to-dater 
(gek woord). Het adres daarvan is natuurlijk 
bekend: www.hardgaatie.nl. Dus voor het 
laatste nieuws: kijk op de website. 
Toch houd ik mij aanbevolen voor artikelen of 
artikeltjes, van wie dan ook, die interessant zijn 
voor het clubblad. Dat kan achtergrondinfo zijn, 
een verslag van een activiteit, of zo maar een 
leuk artikel. Als je ideeën hebt: meld je! Het 
mailadres is redactie@hardgaatie.nl. Ik zal ook 
iedereen blijven benaderen voor het bedenken 
van onderwerpen.  
 
Bauke Stelma 
 
 

COLOFON 
Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter: 
H. van der Werf 

 De Gouwe 13 
1121 GC Landsmeer 

 020 – 4924990                 06 - 53657410 
               @:  Haijo.vanderwerf@wartsila.com 
 
Secretaris: 
A. Tilma                        020 – 4920617 
                @:  ants.tilma@portofamsterdam.nl
 
Penningmeester: 
F.N. v.d. Bout 

 Zonnehof 3 
1121 BB Landsmeer  020 – 4821867 
Rek.nr: Rabobank 33.44.10.010 
 

 
 
 
 
Clubgebouw         020 – 4821834 

 
 

Wedstrijd/jeugdschaatsen 
Inlichtingen abonnementen/trainingen en 
jeugdschaatsen bij Jelle Attema 
 
Wedstrijdsecretarissen: 
Jelle Attema      020 - 4824187 
Jan Paul Drost      020 - 4821863 
 
Jeugdschaatsen: 
Jelle Attema 

 Fuutstraat 11 
1121 BM Landsmeer      020 - 4824187 
 
Hard Gaat Ie trainers: 
Corinne Jong (junioren,  
senioren en veteranen)        075-6844397 
Jan Paul Drost                    020-4821863 
Ans Gerritsen (senioren  
en veteranen)                       020-4361524 
Andries Bakker (pupillen)   020-6471703 
Marjolein Wolthuis             06-24618359 

 
Ledenadministratie: 
R. Kesselaar 

 Watersniplaan 31 
1121 VP Landsmeer            020 – 4824487 
                                @:   rkesselaar@hetnet.nl 
 
Opzeggingen schriftelijk of via de mail in te 
dienen!!!! 

 
Coördinatie / lay-out clubblad: 
Bauke Stelma 

 Kaaskoper 46 
1121 LS Landsmeer       020 - 4825185 
                            @:  redactie@hardgaatie.nl 
 
Oplage 1050 stuks 
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad  
Bertus de Vries                      020 - 6314123 

 
Kledingcommissie: 
M. de Vries 

 Reigerlaan 8 
1121 EE Landsmeer       020 - 4826926 

 
 
Ereleden: Dick Moes 
  Geert Houwer 
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Van de voorzitter 
 

Ik hoop dat jullie allemaal een fijne zomer hebben gehad en dat de fanatiekelingen onder ons weer 
lekker hebben getraind .  Velen zijn wellicht naar de Pyreneeën of Alpen  geweest. ik heb het met het 
Vuurboetsduin op Vlieland en het Rode Klif in Gaasterland moeten doen. Overigens is het Klif 
(volgens Google steekt de top van het klif tot tien meter boven het niveau van het IJsselmeer uit.) een 
historische plek, want daar hebben de Friezen een paar Hollandse graven in 1345 in de pan gehakt. 
Wat  elk jaar op 26 september herdacht wordt als de slag bij Warns.  
 
Overleg 
Er is vorig jaar overleg met de leden geweest en daaruit zijn verschillende ideeën ontstaan. Het 
initiatief om in de zomer op vrijdag in plaats van dinsdag te gaan trainen is een succes.  Ook hebben 
we een gewillig oor bij de atletiekclub gekregen en kunnen nu, i.v.m. de Skeelertraining, vanaf de 
atletiekbaan vertrekken. We zijn erg blij met de  samenwerking met ACW. Ook wordt er door een 
groepje op woensdag, onder leiding van Marco Roos in de polder geskeelerd., terwijl er elke week op 
maandag en donderdag gefietst wordt.  
Tijdens de algemene ledenvergadering dit voorjaar, is gebleken dat  een aantal leden wat meer 
voeling willen hebben met wat het bestuur van HGI in de toekomst zou willen gaan doen. Daarop 
heeft het dagelijks bestuur  dit najaar een aantal actieve leden voor overleg uitgenodigd. Het resultaat 
was positief en afgesproken is wat vaker te overleggen om zodoende de behoefte van de leden beter 
te kunnen inschatten. 
 
Kieviten 
Zoals ik elk jaar memoreer, de kieviten verzamelen zich weer voor hun tocht naar Afrika en dat  
betekent dat er weer voorzichtig aan het schaatsenrijden gedacht kan worden. Het is altijd een trage 
start, en zo vlak na de zomervakantie geeft niet iedereen zich gelijk bij Jelle op, hoewel dat natuurlijk 
wel zou moeten (scheelt erg veel belwerk). Daarna de kleding en schaatsen controleren en dan kan je 
in oktober weer naar de ijsbaan om de eerste baantjes te  rijden.  
 
Nieuwe leden 
Het aantal actieve leden met een licentie is gelijk gebleven  d.w.z. er stopten evenveel als dat er bij 
gekomen zijn. We hadden natuurlijk  na de laatste winters wat meer aanwas verwacht, maar we zijn 
tevreden. In ieder geval hebben weer heel veel gezinnen zich in de laatste winters aangemeld om lid 
van onze vereniging te worden. Wat het jeugdschaatsen op de zaterdagmorgen betreft hebben we al 
helemaal niet  te klagen. Velen vinden het belangrijk dat hun kinderen kunnen schaatsen en HGI  is 
en blijft  één van de gezelligste ijsverenigingen in de omgeving.   
 
Als je vragen hebt over de training, wedstrijden of het recreatie schaatsen schroom niet om Jelle, Jan 
Paul Drost of mij te bellen. Ik wens jullie een geweldig schaatsseizoen. 
 
Haijo van der Werf 
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Contributiekaarten 
 
Zoals u weet komt er ieder jaar iemand bij u langs de deur om de contributie te innen. En in ruil voor 
een bescheiden tientje ontvangt u een contributiekaartje (tevens verzekeringsbewijs). Wij doen dat elk 
jaar met een hele ploeg vrijwilligers. Binnenkort kunt u de lopers weer verwachten. Het is alles bij 
elkaar een hoop werk en die mensen wil ik bij deze ook eens in het zonnetje zetten. Vooral Ruud 
Kesselaar (ledenadministratie) en Bertus de Vries (coördinatie lopers) doen veel werk. Maar laat ik 
ook niet de lopers zelf vergeten die soms drie keer langs moeten  voor ze iemand thuis treffen. Nu zult 
u zeggen "kan dat niet anders" in deze tijd van automatisering? Uiteraard kan het anders. Dat heeft 
het bestuur ook overwogen. Te denken valt aan een automatische incasso. We hebben echter het 
idee dat de persoonlijke benadering zoals we gewend zijn tot meer betrokkenheid leidt en tot een 
beter behoud van de leden. 
 
Dit jaar zal het u misschien gaan opvallen dat het contributiekaartje er anders uitziet. Wellicht twijfelt u 
er zelfs aan of het allemaal goed gaat. Inderdaad het is dit jaar niet goed gegaan. De KNSB heeft een 
nieuw systeem  van afdracht bedacht dat nog niet aansluit op de administratieve systemen van het 
Gewest Noord-Holland/Utrecht en van HGI zelf. Hierdoor hebben wij dit jaar kaartjes ontvangen 
bedrukt met teksten die niet goed aansluiten op uw persoonlijke situatie. Het kan bijvoorbeeld 
voorkomen dat u een kaartje ontvangt met de tekst "Jeugdlid" terwijl u misschien 80 jaar oud bent. 
Trekt u zich hiervan niets aan want verder heeft het geen enkel gevolg. Wij bieden hiervoor onze 
excuses aan en hopen het volgend jaar weer onder controle te hebben. 
 
Wat is er precies aan de hand? Jaarlijks moeten alle bij de KNSB aangesloten verenigingen een 
afdracht doen. Dit jaar is een rechtvaardiger systeem ingevoerd. Dat systeem maakt in grote lijnen 
onderscheid tussen actieve, passieve en jeugdleden. Met voor iedere categorie een andere afdracht. 
Hier moeten wij in de toekomst onze ledenadministratie op inrichten. Dat levert nogal veel werk op. Als 
voorbeeld noem ik het verschil in definitie van jeugdlid. Bij HGI is de grens 16 jaar. De KNSB hanteert 
18 jaar. Er is echter een bijkomend groter probleem. Het Gewest levert ons elk jaar de 
contributiekaartjes aan. Ditzelfde Gewest heeft echter een andere kijk op het systeem dan de KNSB 
met grote verwarring als gevolg. Ik wil u de details besparen maar zolang hierover nog geen 
duidelijkheid is kunnen wij als vereniging niet verder. 
 
Zodra er duidelijkheid is willen wij onze ledenadministratie aanpassen. Wij hebben echter niet van alle 
leden de vereiste gegevens. Daarom ontvangt u mogelijk al dit jaar bij het contributiekaartje een 
vragenlijstje dat wij u verzoeken bij ons in te leveren. Tot zover deze uitleg. Het bestuur heeft het 
volste vertrouwen in de medewerking van alle leden om dit ook weer geregeld te krijgen. En als er 
vragen zijn neem dat contact met mij op. 
 
Vriendelijke groet, 
Frans van den Bout (penningmeester) 
 

Belangrijke oproep ! 
 
Op zaterdag 6 november a.s. gaat het ijsbaanterrein van Hard Gaat Ie weer opgeknapt worden. Voor 
deze onderhoudswerkzaamheden worden vrijwilligers gezocht. De werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit slootonderhoud, onderhoud aan verharding rond het clubgebouw, schilderwerk aan 
het toegangshek, en wat werkzaamheden aan een lichtmast. Gereedschap e.d. is beschikbaar.  
Wie het leuk vindt om daarbij te helpen (tenslotte willen we de komende winter allemaal weer gebruik 
maken van de ijsbaan) kan zich aanmelden bij Dick Wals op tel. nr. 06–5124 3939. Kijk dus even in je 
agenda of je nog ruimte hebt: zaterdag 6 november a.s.. Het start om 09.00 uur. 
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Oproep contributielopers 
 
Laat ik beginnen de contributielopers van de afgelopen jaren te bedanken voor het ophalen van de 
contributie. Het is een ouderwetse manier van contributie innen om het geld gewoon bij de leden 
persoonlijk op te halen. Terwijl het tegenwoordig allemaal digitaal kan, en dan toch langs de huizen 
blijven gaan. De reden is dat we het persoonlijk contact met onze leden hoog in het vaandel hebben 
staan.  
Wij hebben er dit jaar nog voor gekozen om het op onze traditionele manier te doen. Er wordt aan 
gewerkt om het in de toekomst per automatische incasso te innen. Het persoonlijk contact is er dan 
niet meer, en juist het contact met de leden zullen we dan gaan missen. Tijden veranderen, dus zullen 
wij ons ook moeten aanpassen. 
Dit jaar komen wij weer bij u langs, maar een paar contributielopers zijn er mee gestopt en zoeken wij 
daarom 2 contributielopers voor de volgende wijken: 
 
Wijk Assumburg en Brederode, totaal 29 adressen. 
Wijk Landsmeerderdijk, Oostzanerdijk, Twiske West en Oost, totaal 35 adressen. 
 
Wie gaat mij bellen om deze vacatures in te vullen? Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage dit 
vrijwilligers werk te willen doen. 
 
Bertus de Vries, tel. nr. 020 - 6314123 . 
 

Fiets- en skeelertraining in de zomer 
 
De afgelopen zomer hebben Jos en Martijn Goedhart met jeugdleden gefietst. Dat gebeurde in 
wisselende samenstelling, de ene keer hard, de andere keer wat rustiger. 
Ook Marco Roos was druk met de begeleiding van skeeleraars. Wij zijn erg blij met de begeleiding 
van deze activiteiten. Het is de deelnemers goed bevallen, en het moet toch ook goed geweest zijn 
voor de schaatsconditie van de komende winter! Jos en Martijn, en Marco: heel erg bedankt! 
 
Het bestuur 
 

Wie wil? 
 
Bij Hard Gaat Ie moet vaak een flink aantal werkzaamheden gedaan worden die het mede mogelijk 
maken dat er ’s winters op natuurijs geschaatst kan worden. En er moeten onder zoveel leden toch 
ook leden zijn die daaraan hun steentje willen bijdragen? Want vele handen maken het werk toch 
licht? Liefhebbers wordt gevraagd zich aan te melden voor: 
Natuurijsperiode: kantinedienst, sneeuwschuiven, kassadienst, toertocht uitzetten; 
Kunstijsactiviteiten: recreatiebegeleider, jeugdbegeleider, tijdwaarneming, jurylid; 
Evenementen:  assisteren bij activiteiten Slob & Slootrace, Hoorn, Thialf; 
Onderhoud:  schilderen, kleine reparaties, maaiwerk; 
Overige:  contributie ophalen (1x per jaar), clubblad bezorgen (3x per jaar). 
Je kunt aan de activiteiten wel zien: het is niet nodig dat je een “professional” bent. Het zijn activiteiten 
die iedereen kan doen. Maar wellicht heb je voorkeur voor een bepaalde activiteit. Je wordt van harte 
uitgenodigd je op te geven bij één van de bestuursleden (zie de colofon voor in dit blad) of iemand 
anders die al actief is in de club. Je wordt met open armen ontvangen! 
 
Het bestuur 
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Z o m e r a c t i v i t e i t e n 
 
 

HGI JEUGDWEEKEND 2010 
 
Het was weer een super leuk weekend. Na uitgezwaaid  te zijn door alle ouders en Jelle vertrokken wij 
naar de Woensberg in Huizen. Er waren totaal 39 bedden in de 5 huisjes en door de grote opkomst dit 
jaar moesten er 2 kinderen en alle begeleiders in tentjes slapen. Wij laten de kinderen altijd zelf 
groepjes maken bij wie ze willen slapen. Wij zorgen er wel voor dat de jongste kinderen bij elkaar 
slapen. Zodat zij kunnen slapen wanneer ze dat willen en niet door de oudere kinderen wakker 
worden gehouden.  
Na een speurtocht te hebben gelopen gingen de jongste slapen. Nadat we (Karin) midden in de nacht 
ook de oudste kinderen stil hadden gekregen konden wij ook gaan slapen.  
We hebben 8 groepen gemaakt die in het weekend spelletjes doen en ook corvee hebben. In elke 
groep zit jong en oud door elkaar heen, zo leren ze elkaar ook beter kennen. Omdat het WK voetbal 
bezig was hebben wij de groepen ook een naam laten kiezen van een deelnemend land. Het 
winnende land Brazilië mocht zondag middag een prijsje uitzoeken. 
Zaterdag in de namiddag kwam de big boss van HGI, Jelle, ook op bezoek. Dit stellen wij altijd erg op 
prijs. Ook een aantal begeleiders van het jeugdschaatsen waren gekomen, Mirjam, Nicole, Sybille, 
Dick, Swen en Gijs. We hebben heerlijk gebarbecued  met z’n allen. Het kampvuur heeft altijd iets 
heel speciaals. Je kunt je er natuurlijk lekker aan opwarmen of marshmallows boven roosteren. Of aan 
het uiteinde van een stok een bol brooddeeg bakken. Maar ook heerlijk in het as rollen om er 
vervolgens uit te zien als een schoorsteenveger! We konden zelfs bij een van de oudsten (Paris) een 
beginnende romance zien opbloeien.  
We  kunnen de leukste spelletjes kopen of verzinnen maar er is maar één spel wat niet mag ontbreken 
en dat is levend stratego. Al zouden we dit 10 keer in het weekend spelen dan vinden ze het nog 
steeds leuk. Het is altijd leuk te zien dat de kinderen juist alle regeltjes van thuis even overboord 
gooien en even doen wat ze zelf willen. Zoals niet douchen en het hele weekend dezelfde sokken en 
ondergoed dragen! Sommige kinderen sliepen ook gewoon in hun doorrookte kampvuur kleren. Ze 
vonden het ook heerlijk om de kamer niet op te ruimen. In sommige huisjes leek het wel alsof er een 
bom was ontploft! 
Ik denk dat alle begeleiders en kinderen heel erg hebben genoten. Hieronder kun je enkele verslagen 
van de kinderen lezen. 
 
Zie voor foto’s van het Jeugdweekend 2010 de website: www.hardgaatie.nl 
Noteer alvast de data voor JEUGDWEEKEND 2011: 24 – 25 – 26 JUNI 
 
Jan Tabak  
 
 
 
Verslag groep 1 – Nederland 
 
We stonden om 19 uur op de parkeerplaats aan de Sportlaan. Daar werden eerst de namen 
gecontroleerd. Al snel daarna gingen we rijden. De rit er naar toe was 36 km. Maar die waren zo om. 
Toen we er waren werden we bij elkaar geroepen en werden de huisjes verdeeld. Daarna gingen we 
naar de huisjes toe en ons bed opmaken. Toen we klaar waren mocht jezelf een beetje weten wat je 
ging doen. Uiteindelijk werden we geroepen en hoorde je in welke groep je zat. Ons groepje bestond 
uit, Pien. Storm, Fien, Mark en Noah als groepsleider. Later die avond gingen we een boswandeling 
maken. De groep van jongere kinderen vertrok eerst. Het was wel leuk alleen het werd een beetje saai 
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omdat het te lang was. De groep van de grotere vertrok later. Dat was wel leuk maar lang en niet heel 
spannend. Het was heel leuk want als er weer een lichtarmband was rende bijna iedereen erop af! 
Wanneer we terug waren was het tijd om te slapen. De wat ouderen waren een beetje rumoerig. 
De volgende morgen was iedereen wel moe. Iedereen was wel vroeg op. Na het ontbijt gingen we 
spelletjes doen met de groepjes. Ons groepje was niet heel goed we hadden bijna alles verloren maar 
we hebben wel het meeste lol gemaakt. En daar gaat het om. Na de spelletjes gingen we voetbal 
kijken. Nederland Japan 1 – 0. het was een hele saaie wedstrijd maar wel gewonnen. Daarna mocht je 
doen wat je wilde. We gingen even rusten en daarna in het bos levend stratego spelen. Blauw had 2x 
gewonnen en rood 1x. Onze groep zat bij blauw. Het was heel leuk. 
Toen we terug waren gingen we lekker bbqen. Het was heel gezellig en lekker. Een tijdje na het eten 
gingen we petje op petje af spelen. Het waren hele rare  WK voetbalvragen maar wel gezellig. Wie 
won mocht corvee doen ☺ alleen Noah had 1x gewonnen. Maar dat was omdat ze de antwoorden 
kreeg. Daarna gingen we lekker bij het kampvuur zitten en marsmellos eten. Het was heel leuk en 
gezellig. Toen dat klaar was ging iedereen wat voor zichzelf doen. 
Zondagochtend was iedereen later wakker en heel moe. Na het ontbijt gingen we schaatsoefeningen 
doen en slangetikkertje spelen. We gingen daarna broodjes bakken bij het kampvuur, echt heel lekker! 
Je kon er boter en kaneel suiker op doen. We gingen heel kort middag eten en daarna voetballen. 
Groep Nederland tegen groep Zuid-Afrika 1 – 1. 
Toen moesten we nog meer spelletjes doen. Ons record was 12 x touwtje springen. We hebben ook 
nog levend stratego gedaan. Heel spannend. moe terug lopen en daarna lekker patat eten. Het was 
heel lekker! Daarna moest iedereen zijn hut of tent opruimen. Wat zo wie zo minder was! De ouders 
begonnen te komen en langzaam ging iedereen weg. 
HET OUD VAN EEN TOP KAMP!!!!!!! Volgend jaar hopelijk weer! 
 
Noah. Mark, Fien, Storm, Pien. 
 
 
Verslag groep 2 – Zuid-Afrika  
 
Op schaatskamp hebben wij veel gevoetbald. In de middag gingen wij levend stratego doen dat was 
ook erg leuk in het bos. In de avond hebben wij 5 hele minuten geslapen. En natuurlijk veel snoep 
erbij. De spelletjes middag was heel erg grappig. In de buurt was een winkeltje en we hebben daar 
een patatje gekocht. Hier hebben we ook het WK voetbal gekeken. Nederland – Japan. Iedereen 
moest hout zoeken voor het kampvuur. Het kampvuur heeft de hele nacht gebrand. Bij het kampvuur 
hebben wij ook spekjes geroosterd. 
Dit schaatskamp was net als de vorige jaren Superleuk. Met levend stratego waren wij team rood. Het 
eerste potje verloren we. Het 2e potje wonnen we en het laatste potje verloren we. Onze eerste vlag 
was Tim. Onze 2e vlag was Romee en de laatste vlag was Emma. Toen wij gingen barbequen waren 
er worstjes, saté, stokbrood en hamburgers. En het smaakte heerlijk. Complimenten aan de kok René. 
De spelletjes middag was ook erg leuk. We hebben gevoetbald, touwtje gesprongen, blinde mannetje 
en blik gooien. Daarna gingen wij weer levend stratego doen. 
In de avond hebben we patatjes gegeten. En de huisjes opgeruimd. Het is bijna afgelopen en wij 
moeten zeggen het was een super leuk kamp! 
 
Anne, Mart, Menno, Hazel en Rosa 
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Verslag groep 3 – Nigeria 
 
We kwamen aan en toen gingen we alle spullen verzamelen en in de hutten zetten. In de avond 
hadden we een grote boswandeling gemaakt. We kwamen heel laat bij de hutten en gingen gelijk 
slapen. Een paar kinderen hadden de begeleiding heel lang wakker gehouden. 
De volgende dag gingen we na het ontbijt activiteiten doen. We gingen touwtje trekken, trefbal en een 
spel doen waarbij je vinger in een pillon moest doen en er 10 rondjes omheen rennen. Je werd er heel 
duizelig van. Maar het was wel grappig. Om half 2 gingen we voetbal kijken. Nederland Japan. 1 – 0. 
Na het voetbal kijken hebben we levend stratego gespeeld. Toen hebben we 2x gewonnen. Uit het 
bos heeft iedereen hout meegenomen voor het kampvuur. Toen we het kampvuur aan hadden 
gedaan gingen we barbequwen. Het was heel lekker. Toen we klaar waren met eten gingen we 
marchmello’s roosteren. Toen we klaar waren mocht iedereen doen wat hij wilde. 
De volgende ochtend, zondag, sliep iedereen uit. Na het ontbijt gingen we schaatsoefeningen doen. 
De begeleiding hadden deeg voor broodjes gemaakt dat we gingen roosteren boven het kampvuur. 
Het broodje van Marilou was in het as gevallen, en die van Kai was gaar van binnen maar niet van 
buiten. Het broodje van Pam, Max en Mila was heel lekker. Om een uur of 2 gingen we voetballen, 
touwtje springen en een blindegeleiden spel doen. Ons avond eten was patat. En werden we 
opgehaald! 

 
X – ons:  Mila, Marilou, Kai, Max en Pam 
 
 
Verslag groep 4 – Brazilië  
 
We kwamen aan en toen gingen we groepjes indelen voor de hutjes. Iedereen was daar tevreden 
over. 
De volgende dag gingen we spelletjes doen. We zaten in team 4. het ging allemaal erg goed. Vooral 
het touwtrekken. ’s Middags gingen we levend stratego doen. Dat was erg leuk. ’s Avonds gingen we 
barbecueën. Iedereen was toen erg moe. Maar toen bleven er een paar kinderen op, die wouden nog 
even bij het kampvuur blijven. 
De volgende dag was onze team leider (Auke) foetsie. Hij moest leren. Dus Jesse en Romee werden 
samen team leider. Er was ook op de camping een leuk winkeltje en daar gingen veel kinderen snoep 
halen. Later gingen we broodjes bakken boven het kampvuur, dat was heel lekker en leuk. Daarna 
gingen we weer spelletjes doen en probeerden we natuurlijk zoveel mogelijk punten te halen. Het 
waren leuke spelletjes: blindemannetje, voetbal, touwtje springen en blikgooien. Het blindemannetje 
ging erg goed en met voetbal hebben we 2 – 0 gewonnen! Tussen de spelletjes door schrijven we het 
stukje even af! En toen kregen we te horen dat ons teamlid Eva weg moest naar een familiefeest dus 
toen waren we nog met z’n drieën. We kwamen net terug van blik gooien, dat ging zo goed dat we 
ruim eerste zijn geworden! 
 
Auke, Romee, Jesse, Eva, Merijn. 
 
 
Verslag groep 5 – Algerije 
 
Toen we aan kwamen, kregen we te horen waar we sliepen. Na het bed opmaken werden de teams 
bekend. Ons groepje bestond uit: Tim, Emma, Tessa, Job en Mirka. 
De volgende morgen gingen we spelletjes doen. Eerst touwtje trekken. Dat ging niet zo goed. Het 
trefballen ging wel heel goed. En met de pion race werden we eerste!!! Dankzij Noah die inviel voor 
Tim. Daarna keken we de voelbal wedstrijd Nederland Japan. De wedstrijd was een beetje saai. Toch 
hebben we gewonnen met 1 – 0. In de avond gingen we BBQen. Dat was heel lekker. We hadden 
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worstjes, hamburger en saté. Later die avond gingen we petje op, petje af doen. De vragen gingen 
over voetbal. 
De volgende morgen hadden we corvee. We moesten tafel dekken. Daarna gingen we weer spelletjes 
doen. Eerst blind lopen, voetballen we hebben 1x gewonnen en 1x gelijk gespeeld. En ook hebben we 
touwtje springen en balgooien gedaan. Eind van de dag hebben we levend stratego gedaan. Daarna 
gingen we frietjes eten en weer naar huis. 
HET WAS EEN LEUK WEEKEND. 
 
Tim, Tessa, Job, Mirka en Emma 
 
 
Verslag groep 6 – Italië 
 
We verzamelden op de Sportlaan in Landsmeer.  Dit was wel handig zodat mensen met elkaar mee 
konden rijden naar het kamp in Huizen. 
Eenmaal op het kamp aangekomen maakten wij groepjes voor de slaapplaatsen. Toen de 
slaapplaatsen in orde waren ging iedereen het kamp verkennen. In de avond deden wij een 
speurtocht met licht staafjes. Na deze speurtocht gingen we wat drinken en gingen we slapen. 
Zaterdag: we moesten vroeg op om te ontbijten. We hebben lekker gegeten en toen gingen we 
spelletjes doen op het veld bij het kamp. Nadat wij spelletjes hadden gedaan gingen wij voetballen 
kijken. Eerst werd bekend gemaakt dat de tv het niet deed. Iemand had het geregeld en we konden 
toch kijken. Er was een leuke barbecue en toen deden we het spel petje op, petje af. De nacht hebben 
wij doorgebracht met veel geklets. 
Zondag: een spelletjesdag , we spelen veel spelletjes voor de punten. Wie het meest heeft wint een 
prijs. We willen volgend jaar graag weer mee! Deze dag hebben we niet echt kunnen slapen doordat 
we een druk progamma op “kamp” hadden! We hebben levend stratego gespeeld. De vlag was snel 
gevonden! We hebben blik gooien, blinde lopen en een voetbal toernooi gehad. Daarna gingen we 
lekker frietjes eten. Het kampvuur was bijna 24 uur aan het branden, dat was wel leuk. 
Wij vonden dit kamp heel leuk, en willen graag nog een keer mee! Het weer was dit jaar niet perfect 
maar we hebben leuke dingen kunnen doen. 
 
Douwe, Sophie, Jelle, Bibi en Stan 
 
 
Verslag groep 7 – Kameroen 
 
Vrijdagavond moesten we verzamelen bij de Sportlaan. We gingen op weg naar Huizen. Toen we 
aankwamen moesten we alle spullen en mensen verzamelen. Toen gingen we gezamenlijk de kamers 
indelen. Eerst was er een klein probleem maar alles liep goed. De eerste avond hebben we een 
boswandeling gemaakt. En daarna hebben we heel veel lol gemaakt in de huisjes en tentjes. En toen 
het midden nacht was hebben we de begeleiding wakker gehouden.  
In de ochtend moesten we alweer heel vroeg opstaan om te ontbijten. In de middag hebben we 
allemaal activiteiten gedaan. Iedereen uit groep 7 vond het heel leuk om te doen. En daarna hebben 
we gelunched. Daarna hebben we levend stratego gespeeld. Het was heel leuk om te doen. Op de 
terug weg vanuit het bos hebben we allemaal brandhout verzameld om in de avond een groot 
kampvuur te maken. Jelle kwam ’s avonds ook naar het kamp toe. Toen het vuur aan was gemaakt 
hebben we lekker gebarbecued en heel veel lol gehad en we hebben ook nog marchmello’s 
geroosterd. Het eten was erg lekker want René heeft het vlees lekker gebakken. We speelden het 
spelletje, petje op. Petje af. Daarna mochten we nog even bij het kampvuur zitten. En praten of gaan 
slapen.  
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De volgende ochtend moesten we weer vroeg opstaan en hebben we nog wat leuke spelletjes 
gedaan. En daarna hebben we heerlijk gegeten. Hierna moesten we de spullen inpakken en gaan. 
Volgens ons is het kamp super leuk geweest! 
 
Guido, Tessa, Aron, Merel en Arend 
 
Verslag groep 8 – Argentinië 
 
Vrijdagmiddag: de kinderen van ijsclub hard gaat ie gaan op kamp. Iedereen moest verzamelen bij de 
Sportlaan in Landsmeer. Met een paar auto’s reden we naar de Woensberg in Huizen. Eenmaal 
aangekomen verzamelden we weer bij het huisje. Alle spullen neergelegd en groepjes maken voor de 
huisjes. Na een tijdje was iedereen er uit gekomen. Zetten we alle bagage in de huisjes. Iedereen was 
tevreden met de slaapplaatsen. Later in de avond gingen we met 2 groepen een boswandeling 
maken, heel gezellig en veel praten en gillende meiden. Toen we weer terug waren chips eten en 
drinken en dan in de huisjes veel praten bij de oudsten en de jongeren gingen alvast slapen. 
De volgende ochtend kwamen de kinderen met moeite uit bed. De eerste groep had corvee en daarna 
lekker eten. Veel gezelligheid tijdens het ontbijt. Iedereen verzamelde op het grasveld in sportkleding. 
We gingen allemaal groepsspelletjes doen. Alle groepjes waren erg fanatiek met alle activiteiten bezig. 
Na de activiteiten gingen we oranje kleding aan doen en voetbal kijken. Veel gejuich en herrie van de 
velen fufusela toeters. Het was een zeer geslaagde middag toen Nederland van Japan won met 1 – 0. 
dezelfde middag gingen we in het bos levend stratego doen. Na een paar keer spelen zijn we terug 
gegaan en op de terugweg hebben we allemaal hout meegenomen om ’s avonds een kampvuur te 
maken. Heel gezellig zaten we allemaal om het kampvuur en roosterden we marchmellow’s. Het was 
een superdag! Iedereen vermaakte zich prima. 
We hebben heerlijk gebarbecued. René heeft heerlijk vlees klaar gemaakt. En het was heel gezellig 
buiten aan de tafels. Later in de avond mochten we nog even rond het kampvuur zitten en de rest ging 
slapen. En het was weer een super dag. 
De dag erna moesten we weer vroeg op. Lekker ontbijten met een eitje erbij. Daarna beetje ochtend 
sport en daarna voetballen en meer spelletjes zoals: blindeman. Bij ons groepje verliep het niet zo 
super maar het was wel heel erg leuk om te doen. Veel lachen en plezier maken. Daarna levend 
stratego en naar huis. Het kamp was volgens onze groep echt super ☺ 
 
Jennifer (Paris Hilton), Tom, Vieve, Tim en Sjoerd   
 
 

Katknuppelen om het Kampioenschap van Landsmeer 
 
Op vrijdag 11 juni 2010 om 20.45 uur, startte de strijd om het Katknuppel Kampioenschap van 
Landsmeer. Het was droog weer, maar er waren wat minder deelnemers, vermoedelijk in verband met 
de start van het WK voetbal. Toch waren er in totaal 24 deelnemers (3 dames en 21 heren) van 12 
jaar en ouder.  
Iedereen knuppelde 2x achtereen. In de 8e omloop sloeg Allard Arends er een hoepel af. In de 9e 
omloop sloeg Swen Faber de eerste duig eruit;. Hierdoor werd ook de “Kat” in de ton zichtbaar.  
Het lukte hierna vervolgens (na nog 33 pogingen) aan Bas Schreuder om de “kat” (voor alle 
duidelijkheid: een WK speelgoedbeest) eruit te meppen. Hiervoor werd in totaal 414 keer geknuppeld . 
De Knuppel Kampioensbokaal (gemaakt door John Mehagnoul) was dit jaar dus voor Bas Schreuder. 
 
Uitslag: 
1e  en Kampioen: Bas Schreuder (€ 10.= bokaal en kat)  
2e  Swen Faber( € 7.50) 
3e  Allard Arends (€ 5.= ) 



 

 
Jaargang: 110 www.hardgaatie.nl  Nummer 1  
Oktober  2010  Pagina:  10 van 20 

IJSCLUB “Hard-Gaat-ie” Landsmeer 
www.hardgaatie.nl 

 

Slob – en Slootrace 2010 
 
Op de fluit van voorzitter Hayo van der Werf, startten vrijdagavond 11 juni om 19.00 uur 140 
deelnemers  in de slob- en slootrace om het Kampioenschap van Landsmeer. 
Het parcours had een totaalafstand van ongeveer 2400 m over de weilanden en door de sloten, 
gelegen aan weerszijden van het Amsterdamse (fiets)Pad, waarbij 22 sloten moesten worden 
“genomen”.  Ook een talrijk publiek, dat de wedstrijd  goed kon volgen. 
Het weer was ietsje koud, maar wel droog en de watertemperatuur was ongeveer 18 graden. Er deden 
getrainde - en ongetrainde sporters mee uit Landsmeer en wijde omgeving. Er vielen helaas 7 (jonge) 
deelnemers uit, van wie  er 4 vanwege lichte onderkoeling.  
 
Bij de heren werd eerste en algemeen kampioen Tom Roele, verleden jaar nog tweede, achter Swen 
Faber die nu niet op de deelnemerslijst stond. Hij finishte een twintigtal seconden voor de verrassende 
Guus Rodermans en Remco Homan, in een tijd van 17.10. Het record staat op naam van Rene Baas, 
oud Nederlands kampioen, die in  2006 finishte in 16.33. 
Bij de dames werd eerste en algemeen kampioen Marielle van Aalst in een tijd van 20.20, op ruim 2 
minuten gevolgd door Rosa Vermeulen en Lisa Augustijn. 
Bij de “heren” tot en met 15 jaar werd Auke Bouwmeester 1e in een tijd van 20.05, op een ruime 
minuut goed gevolgd door Tom Kant en Bobbie Goede.  
Bij de “dames” tot en met 15 jaar werd Mila van der Werf 1e in een zeer goede tijd van 22.20, op 5 
minuten gevolgd door Ilse de Boer en op 7 minuten door Floortje Jobse. 
 
Het personeel van de Brandweer Landsmeer, die de deelnemers en deelneemsters met de shampoos 
van Hegron Cosmetics weer keurig schoon spoten, danken we weer hartelijk voor hun actieve 
aanwezigheid. Maar natuurlijk ook de landeigenaren, want zonder hun toestemming gaat zo’n race 
niet lukken. En wat te denken van de vrijwilligers die een post innamen voor begeleiding en beveiliging 
van de race 
 
Door wedstrijdsecretaris Jelle Attema werden de prijzen uitgereikt aan de eerste drie aankomenden 
per categorie in de vorm van een fraaie standaard, en voor ieder was een vaantje en flacon shampoo. 
 
Klassering TIJD:       NAAM: heren 

- 16j 
Dames 
- 16j 

Heren+ 
16j 

dames 
+ 16j 

       
1 17.10 Tom ROELE   1e  
2 17.32 Guus RODERMANS   2e  
3 17.50 Remco HOMAN   3e  
4 18.10 Michael VAN GENT   X  
5 18.45 Justin LANGENBERG   X  
6 19.30 Maarten ALTENA   X  
7 20.00 Tom SPAARGAREN   X  
8 20.05 Auke BOUWMEESTER 1e    
9 20.20 Marielle VAN AALST    1e 
10 20.25 Roelof VAN EEUWIJK   X  
11 21.10 Renzo HUIZINGA   X  
12 21.15 Maurice DANIELS   X  
13 21.20 Tom KANT 2e    
14 21.30 Marco TOM   X  
15 21.34 Bas ALTENA   X  
16 21.39 Bobbie GOEDE 3e    
17 21.50 Barry GERRITSEN   X  
18 22.15 Rens VERHOEVEN   X  
19 22.20 Mila VAN DER WERF  1e   
20 22.24 Rosa VERMEULEN    2e 
21 23.15 Maarten BAKKER X    
22 25.05 Cas SMIT X    
23 25.10 Job VAHL X    
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24 25.45 Tim BAKKER X    
25 25.50 Lisa AUGUSTIJN    3e 
26 27.10 Ilse DE BOER  2e   
27 27.15 Sereno CONTAC X    
28 27.32  Guus ZUIDEMA X    
29 27.45 Koen DEN DAS X    
30 27.55 Remi DE HAAS X    
31 27.58 Jan VOGEL X    
32 28.15 Joppe LAURIKS X    
33 28.30 Koen FRAIJMAN   X  
34 28.40 Nick KELDER   X  
35 28.45 Sander OOSTENBRINK   X  
36 28.50 Floris DE JONG   X  
37 29.05 Yael GOEDE X    
38 29.10 Erwin SCHANZLEH   X  
39 29.12 Dylan HAIGH   X  
40 29.16 Floortje JOBSE  3e   
41 29.40 Daphne RIJNDERS    X 
42 30.20 Marloes ROSSENAAR    X 
43 30.22 Joke BLOM    X 

44 30.45 Julie STANEKE  X   
45 30.47  Tom VAN DER MEIJDEN X    
46 30.52 Pieter WOUTERSE   X  
47 31.00 Rick DUIF X    
48 31.05 Lean WOLFS   X  
49 31.20 Jesse JOOSTEN   X  
50 31.24 Rianne DOBBER  X   
51 31.30 Anouk WALBURG  X   
52 32.25 Ayra GOEDE  X   
53 32.37 Desiree JANSSEN  X   
54 32.30 Karlijn LOEVEN  X   
55 32.40 Timo MULDER   X  
56 32.44 Mara VERDAASDONK    X 
57 33.05 Sanne BOS  X   
58 33.30 Jordy BROERSE X    
59 34.10 Georgios MAXAURIS X    
60 34.58 Thijs JANSMAN   X  
61 35.00 Arthur HOP   X  
62 35.30 Christa RUTTE    X 
63 37.15 Lotte BEEMSTER  X   
64 37.15 Tim SLUIJZER X    
65 37.15 Nick PIJL X    
66 37.15 Joery LEBRECHTHAUSEN  X   
67 37.15 Tessa ARENDS  X   
68 37.15 Mark VERKERK X    
69 37.15 Max VAN GAAL X    
70 37.30 Jesse WALS X    
71 37.44 Glenn TEKSTRA X    
72 37.48 Jur DUSSELDORP X    
73 37.50 Moos MEEUWESSEN X    
74 37.55 Nyrone CANTARA X    
75 38.00 Jette STOLK  X   
76 38.04 Casper HEERING X    
77 38.15 Mark VAN DIJK X    
78 38.18 Tim WALS X    
79 38.20 Vieve DE BOER  X   
80 38.25 Jan Paul DROST   X  
81 38.30 Kiki ZELDENTHUIS  X   
82 38.35 Fleur BAKKER  X   
83 38.40 Benno BAKKER   X  
84 40.18 Sterre BUDIKE  X   
85 40.20 Hannah JAPENGA  X   
86 40.43 Sanne KRIJVENAAR  X   
87 40.44 Dominique HIDAYA  X   
88 41.00 Renee KAPTEIJN    X 
89 41.02 Elsbeth WIJBURG    X 
90 41.02 Sandra STALENBURG    X 
91 42.10  Maud ZELDENTHUIS  X   
92 42.11 Esmee BAKKER  X   
93 45.00 Britt MEIJER  X   
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94 45.00 Joyce FABER  X   
95 45.45 Ellen KROP    X 
96 45.45 Angela LEMMEN    X 
97 45.45 Jamy Lisa HONING    X 
98 45.45 Myra HEKMAN    X 
99 46.25 Fia CIADELLA    X 
100 46.26 Lisa RIJSENBURG    X  
101 46.38 Chelsey SCHUURMAN  X   
102 46.40 Femke BRAAKMAN  X   
103 46.45 Seline SAP  X   
104 46.50 Anne FABER  X   
105 46.54 Maudy SCHEPERS  X   
106 47.00 Donna VAN BRUGGEN  X   
107 48.50 Juliette ONRUST  X   
108 48.50 Michelle TINDAL  X   
109 48.50 Danielle DE LETTER  X   
110 48.50 Eliana DE OUDE  X   
111 48.50 Ella DE OUDE  X   
112 48.50 Femke SCHIPMOLDER  X   
113 48.50 Didi DE BUEGER    X 
114 48.50 Emma HOOFT    X 
115 48.50 Roos MUSTERS    X 
116 48.50 Rinus DROST X    
117 53.30 Mitchel ANDERNACH X    
118 55.05 Thijs HILENGA   X  
119 55.07 Bas DE MEIJER   X  
120 55.15 Samantha MOLENAAR  X   
121 55.18 Nadia SCHOONHEIM  X   
122 55.18 Peggy SVEVENBURG  X   
123 56.10 Ralph VAN DER HEIJDE X    
124 56.10 Kaz BRULMAN X    
125 56.10 Joris DE HAAS X    
126 59.00 Mikela PITTALUGA  X   
127 59.20 Cristina BREIJ  X   
128 59.55 Beggy PITTALUGA  X   
129 66.35 Sheranie DE VRIES  X   
130 66.35 Suechinda VAN DINTESEN  X   
131 66.35 Floor KROON  X   
132 66.35 Julia  GINGNAGEL  X   
133 66.35 Domino BOON  X   
  7 Deelnemers wedstrijd gestaakt      
       
Totaal aantal  deelnemers  35 48 30 20 
   HJ  DJ HS DS 
 
 

Bob Hogerop 
 

Hoe was uw afgelopen zomer? Leuke 
vakantie gehad? En goed weer? Rond 
het WK in Zuid Afrika was het hier 
bloedheet, maar met de start van de 
tour in Juli in Rotterdam, was het al 
minder met het weer. Gedurende juli 
en augustus werd het steeds minder. 
Wel een belevenis zo een proloog. Wat 
zijn die renners toch een iele jochies!  
Er zit niks te veel aan. En met zo een 
lijf rijden ze toch rond de 50 Km per  
uur. Zo verliep deze zomer en nu zitten 
we in het begin van de herfst.  

 
 
Begin oktober wordt er in het 
Rijksmuseum in Amsterdam het 
portret van Jan Six tentoongesteld. 
Wie is nou Jan Six zou je denken, Jan 
Six was een voornaam burger van 
Amsterdam in de Gouden Eeuw. Zijn 
vriend Rembrandt heeft hem in 1654 
meesterlijk op het doek gezet. Het is 
één van de mooiste portretten, zo niet 
het mooiste wat ooit door Rembrandt 
geschilderd is. Het is een fascinerend 
kunstwerk. Jan Six, heel relaxed 
afgebeeld met een rode mantel over 



 

 
Jaargang: 110 www.hardgaatie.nl  Nummer 1  
Oktober  2010  Pagina:  13 van 20 

IJSCLUB “Hard-Gaat-ie” Landsmeer 
www.hardgaatie.nl 

zijn linkerschouder. Hij trekt zijn 
handschoen aan, klaar voor een rit op 
zijn paard. Die rode mantel was voor 
die tijd iets bijzonders, omdat de 
meeste van zijn vooraanstaande 
medeburgers, zich lieten vereeuwigen 
in stemmig zwart met een witte kraag.  
Jan Six was een telg uit een rijke 
familie. Zijn moeder had een weverij en 
ververij. Omdat hij goed bij kas zat, 
had hij voldoende tijd en middelen om 
zich bezig te houden met toneel en 
literatuur. Hij kon het zich veroorloven 
een reis te maken naar Venetië en 
Florence, een zogenaamde Grand Tour, 
om zijn culturele bagage uit te breiden. 
Ook steunde hij financieel zijn vriend 
Rembrandt. Hoe lang is onbekend, 
bekend is wel dat Rembrandt twee jaar 
na het schilderen van het portret 
failliet ging. Six en Rembrandt leefden 
in een tijd dat het Nederland zeer 
voor de wind ging. Als je het wilde 
maken, moest je in Nederland zijn. 
Menig Europees vorst liet dan ook zijn 
begerig oog op Nederland vallen. Wij 
hadden genieën als Huygens, van 
Leeuwenhoek, Stevin, Spinoza, Hooft 
en Leeghwater.  
Leeghwater, timmerman uit De Rijp. 
Behalve timmerman was hij ook 
uitvinder/ontdekker. Hij ontwikkelde 
een zogenaamde duikklok, een 
omgekeerde ton waarin een bankje 
gemonteerd was. Leehgwater nam 
daarin plaats en liet zich met ton en al 
in het water zakken. 
Onder water werd hij beschermd door 
een luchtbel. Het toegestroomde volk 
hoorde hem fluitspelen en toen hij 
weer boven kwam, toonde hij een 
klokhuis, als bewijs dat hij onder water 
een appel had verorberd. 

Hij was de architect van de 
droogmakerijen in Noord Holland. Als 
eerste werd de Beemster rond 1612 
drooggemalen. Dit ambitieuze plan 
werd gefinancierd door Amster-
damsche kooplieden. De Purmer en 
Wormer volgden spoedig daarna. In 
1634 begon men met de Schermer. Met 
behulp van de kennis van Leeghwater, 
maalden in totaal 52 windmolens de 
Schermer droog. Als op een bepaalde 
plek een molen niet meer nodig was, 
werd hij gedemonteerd en op een 
andere plaats weer opgebouwd. Tot 
eind jaren twintig van de vorige eeuw 
hebben deze werktuigen dienst gedaan. 
Toen namen drie elektrische gemalen 
hun werk over.  
Tussen Schermerhorn en Ursem 
stonden in 1925 zo een 20 molens en 
bij Driehuis nog zo een 16 stuks. 
Vandaag de dag zijn er daar nog 
ongeveer 12 overgebleven. Door de 
meestal uit het zuidwesten heersende 
wind, stonden ze allemaal aan de 
oostkant van de polder. Het bestaan de 
van molenaar was geen vetpot. Voor een 
karig salaris moest hij dag en nacht, 
altijd, klaar staan. Na overvloedige 
regenval mocht hij nooit verder buiten 
een straal van 100 meter van de molen 
komen. Grote gezinnen woonden er op 
zo een poldermolen. Allerlei hoekjes 
werden opgevuld met bedsteden en 
ledikanten. De oudste zoon nam 
meestal het werk van zijn vader over, 
echter wel met toestemming van het 
polderbestuur.  
Als je op de fiets of op de schaats een 
Dorpentocht rijdt, via Oudendijk, 
Avenhorn, Ursem, Schermerhorn en De 
Rijp, kom je langs deze stoere 
werktuigen, bewoond door vrijwillige 
molenaars. Van deze mensen wordt 
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beweerd dat het betrouwbare 
weerkundigen zijn, maar een strenge 
winter voorspellen, dat kunnen ze niet.  
Dus het wordt toch weer afwachten 
wat de komende winter zal brengen. 

Bobhogerop wenst in elk geval alle 
HGI’ers een goede schaatswinter toe. 
 
Bob Hogerop 

 
 
 
 
 
 

W i n t e r a c t i v i t e i t e n 
 
Wachtlijst jeugdschaatsen 
 
Op de wachtlijst staan nu 22 kinderen van wie er 6 nog geen 6 jaar zijn. De anderen kiezen om 
diverse redenen voor het volgende seizoen. Er zijn nu 21 nieuwe kinderen geplaatst. We proberen de 
minimum leeftijd op het ijs op 6 ½ jaar te houden, de maximum leeftijd is 12 jaar (als deze leeftijd voor 
1 juli van dit jaar reeds bereikt is). Voor de nieuwe beginners geldt ook dat de eerste weken zal 
worden gekeken naar het niveauverschil,maar verplaatsingen zijn mogelijk. De definitieve indeling zal 
eventueel op zaterdag 6 november worden gemaakt!  
Het bestuur en alle jeugdleid(st)ers van “Hard Gaat Ie”  wensen alle kinderen veel schaatsplezier! 
 

Indeling jeugdschaatsbegeleiding seizoen 2010 / 2011 
 
Coördinatie Jelle Attema  020-4824187 / 06-42087193 JSAttema@hotmail.com 
Groep E-1 Swen Faber  020-4821714    swenfaber@gmail.com 
Groep E-2 Gijs Roos  06-28363272   Gijs@rooroos.nl 
Groep D Esther Bekebrede 06-18240521 1x14 dagen Esther85@msn.com  

Katinka Trompen 06-43100272   Katinkatrompen@hotmail.com  
Groep C Karin Goedemoed 020-4824174 1x14 dagen kgoedemoed@planet.nl  

Peter Luiten  020- 4824598 / 06-49500829 P.P.Luiten@KPNplanet.nl 
Groep B/C Dick Wals  06-51243939   K.Wals9@UPCmail.nl 

Martin de Vries  020-4826926   Mepolhuis@kpnplanet.nl 
Groep A Rosa Vermeulen 06-18334776 / 020-4822889 Rosaver2@Hotmail.com 
IJshalgroepen Jelle Attema 

Sybille Mulder  020- 4920617    ants.tilma@portofamsterdam.nl 
Evelien Mager  075- 6707723 1x14 dagen e.mager@chello.nl 
Sonja Mager   

     Nicole Smedeman  020-4826032   W.Smedeman@chello.nl  
Diploma - tijden               
Coördinatie Jan Tabak  020- 4823833 / 06-22801590 jantabak@xs4all.nl 
Jury/tijdwaarn. Imme Kampen  0299-460157   immekampen@hotmail.com 

Jan Dick den Das 020-4822654   JJdendas@gmail.com;  
Invalkrachten Jan Paul Drost  020- 4821863 / 0622949402 JP.Drost@hardgaatie.nl 

Marjolijn Nieuwenhuis 020-6338198   marjolijn.nieuwenhuis@hetnet.nl 
Neander Kuiper  06-51075743   Ksylvia@xs4all.nl  
Pim Harms  020- 4824876   Harms13@zonnet.nl 
Daan van Baarsen 020- 4825983   Vbaarsen@xs4all.nl 
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Indeling jeugdschaatsgroepen seizoen 2010 / 2011: 
 

GROEP E 1 
 

Naam Geb. datum Adres Nummer Dipl. 
Timo BANNING 29111998 De Gouwe 60 0204820331 D 
Jochem van den BROEK 09011999 Houthavenkade 25 0756284963 E 
AnneKAAL 12081999 Brederode 1 0204823680 D 
Bibi te LOO 05022000 Nijenrode 16 0204820122 E 
Marilou NIEKEL 05021999 Scheepsbouwersw 13 0207762313 D 
Romee NIEUWPOORT 26032000 Waterhoen 4 0756844241 E 
Aron OPHEIJ 20031999 Rosendael 7 0204825538 D 
Pien de VRIES 21082000 Reigerlaan 8 0204826926 D 
 

GROEP E 2 
 
Naam Geb. datum Adres Nummer Dipl. 
Annika GOEDKOOP 13081999 Buiksloterweg 380 0621261068 D 
Daniel BOSSCHIETER 10062001 Den Ilp 174g 0204820355 C 
Hanna BRANDJES 26052001 Voltastraat 1 0756284963 D 
Freek DROST 04072001 Van Beekstraat 149 0204821863 D 
Luuk DROST 04072001 Van Beekstraat 149 0204821863 D 
Sjoerd NICOLAI 03082001 Groenlust 43 0206331558  D 
Joram VAHL 14042001 Van Beekstraat 60 0204821773 D 
 

GROEP D 
 
Naam Geb. datum Adres Tel.nr. Dipl. 
Thijs LANGENDIJK 25052000 Robinsonhaven 23 0204826440 C 
Menno LOOIJEN 20081999 Meervalweg 13 0204823383 C 
Tessa MOOIJ 01111998 Aalscholverstraat 38 0204824192 C 
Milan OPHEIJ 30042002 Rosendael 7 0617622685 C 
Kika UNEPUTTY 22091999 Fanny Burackstr. 4 0625036620 B 
Sander SCHIPMOLDER 04092001 Noorderbreek      61 0204824075 C 
Hielke van SEIJST 23032001 Blauwe Ring 8 0756707723 C 
Storm  VERWEIJ 02091999 De Gouwe 6 0204687204 C 
 

GROEP C 
 
Naam  Geb. datum Adres Tel.nr. Dipl.
Julia BAKKER 25042001 Goudpluvier 71 0204824409 B 
Quinten HEERMA 25052002 Berend Boeijingstraat 201 0624511526 C 
Sana HELSLOOT 22082002 Klaverstraat 25 0206315950 B 
Kiki JANSE 25102002 Sont 16 0756178756 C 
Sergio KREULEN 08122000 Spyridon Louisweg   107 0204920166 B 
Maud RIJNBEEK 03122002 Kadoelenweg 15 0622607538 C 
Arend VERWEIJ 25102000 De Gouwe 9 0204687204 B 
Seb WALS 28022003 Van Beekstraat 115 0204823860 C 
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GROEP B / C 
 

Naam Geb. Datum Adres Tel.nr. Dipl. 
Britt BROUWER 03042003 Dobberhof 9 0206338143 B 
Anne van DIJK 14022003 Meerkoetstraat 17 0204824079 B 
Maurits de FOUW 26072001 Van Beekstraat 99 0204826075 A 
Ids HARTMAN 12062002 Van Beekstraat 279 0204826635 B 
Jesper GOEDKOOP 29122002 Buiksloterweg 380 0612391162 A 
Sabrina OORNINK 02072001 Zuideinde 31 0204820009 A 
Merel RIJNSBURGER 28012000 Raadhuisstraat 1A 0204825960 A 
Laura STROO 25092002 Den Ilp 35 0204826165 A 
Anouk WALS 10052003 Stoutenburg 18 0204823825 B 
 

GROEP A 
 

Naam Geb. datum Adres Tel.nr. Dipl. 
Stan BANNING 24022003 De Gouwe 60 0204820331 SP 
Sara FIELDS 12042002 Roopkoper 2 0204650805 SP 
Emma KUIJPERS 03082003 Geijenbreek 49 0651075743 SP 
Loes PRAGT 12042001 Kistenmakerseil. 18 0622795632 - 
Ellen PRAGT 28092002 Kistenmakerseil. 18 0622795632 - 
Dex UNEPUTTY 08052002 Fanny Burackstr. 4 0625036620 - 
Melissa VISSER 14082001 D.M.L.Kingstraat 38 0204820252 - 
Nora VERWEIJ 12062002 De Gouwe 9 0204687204 A 
 

IJSHAL GROEP 1 
 

Naam Geb. datum Adres Tel.nr. Dipl. 
Yara BRUNINK 21092004 Varenstraat 17 0646257739 - 
Irene de FOUW 25032004 Van Beekstraat 99 0622108386 - 
Noortje HARTMAN 01112003 Van Beekstraat 201 02048226147 - 
Aukje HIEMSTRA 25062004 Noordeinde 89A 0620593458 - 
Puck PRAGT 21072004 Kistenmakerseil. 18 0622795632 - 
Fimke  van SEIJST 20062004 Blauwe Ring 8 0756707723 - 
Benthe  VOSS 11032004 Giessenburg 5 0204826170 Nov.
Yu VERBURG 13102003 Den Ilp 141 0206196278 - 
Juul de VRIES 22042004 Reigerlaan 8 0204826926 - 
 

IJSHAL GROEP 2 
 

Naam Geb. datum Adres Tel.nr. Dipl. 
Marin BRUNINK 21042002 Varenstraat 17 0646257739 P 
Rob de GRAAF 29062003 De Gouwe 11 0204862570 - 
Emma FRANSEN 22102003 Noordeinde 65 0624891582 - 
Luna GMELIG MEIJLING 19042002 Stoombootweg 72 0206756052 - 
Chiara LINSCHOTEN 03112003 Reigerlaan 3 0644498300 - 
Indy te LOO 18082003 Nijenrode 16 0204820121 P 
Esmee te LOO 18082003 Nijenrode 16 0204820121 P 
Fu VERBURG 02003002 Den Ilp 141 0206196278 P 



 

 
Jaargang: 110 www.hardgaatie.nl  Nummer 1  
Oktober  2010  Pagina:  17 van 20 

IJSCLUB “Hard-Gaat-ie” Landsmeer 
www.hardgaatie.nl 

INFO SCHAATSTRAININGEN / WEDSTRIJDEN 
 
De trainingsuren zijn dezelfde als vorig seizoen. 
 
Langebaanwedstrijden 
 
Tijdig opgave doen: ongeveer 14 dagen van tevoren bij de trainers. Die zorgen voor inschrijving op de 
website www.BaancommissieAmsterdam. Bij 3 of meer deelnemers wordt er voor begeleiding 
gezorgd. Info bij: Jan Paul Drost 020-4821863 of JP.Drost@Hardgaatie.nl en 
CC:JSAttema@hotmail.com. Bovendien gaat Jan Paul per e-mail tijdig bericht geven over een 
komende wedstrijd. Hij verwacht dan zo spoedig mogelijk reactie over wel/geen deelname. 
 
De combiwedstrijden zijn vervallen. Daarvoor in de plaats komen op de zaterdag beurtelings een 
“Clubavond”, waarbij meerdere clubs samen het programma, de deelnemers en de juryleden bepalen. 
Zo heeft HGI de clubavond op 15 januari van 21.40 tot 23.30 uur, samen met ASV (Almere) Jaap 
Eden. Dit is eenmaal per seizoen, niet te verwarren met de clubkampioenschappen in februari/ maart. 
De data hiervan moeten nog worden vastgesteld. De speaker; ET-er, scheidsrechter en starter worden 
door de baancommissie geregeld. Zie voor de wedstrijdagenda op de genoemde website van de 
baancommissie.  
 
De overige categorieën zijn als volgt per wedstrijdcategorie ingedeeld: 
Pupillen C/D/E:   1 of 2x per maand op de woensdag van 16.30 tot 17.30; 
Pupillen A/B:   ook, maar ook vaak op de zondagmorgen om 07.00 uur; 
Junioren C1/C2 en A/B:  op zondagmorgen en –avond en op zaterdagavond;  
Deze categorieën rijden 6 of mogelijk 7 baanwedstrijden per seizoen. De baancommissie zorgt voor 
de invulling van het juryrooster. 
 
 
Indeling HGI trainingsgroepen 
 
Er zijn voor dit seizoen maar liefst 14 pupillen vanuit het jeugdschaatsen naar de training overgestapt, 
te weten: Kai Feberwee, Dewi en Zoe Paardekooper, Seb Udo, Job Vahl, Ella Wilders, Vieve de Boer, 
Fien en Hazel van Berkel, Rinus Drost, Stan Helsloot, Juana Stor, Dide en Tim Wals; 
De aanwinst van de pupillen vloeit voort het “stappenplan” waarbij de keuze van een eerdere overstap 
naar de training wordt gestimuleerd (vanaf ongeveer 10/11 jaar). 
Er schaatsen dit seizoen 23 pupillen bij HGI, en daar zijn we best blij mee. Er zijn twee trainingsuren 
voor de pupillen. Een groep van 15 pupillen op de dinsdagmiddag (MO1) van 16.55 tot 18.00 uur, 
trainers: Dries Bakker en John van Dijk, en de andere groep van 8 pupillen op de vrijdagavond 
(MO5) van 19.35 tot 20.40 uur, trainers: Marjolijn Wolthuis en/of Jan Paul Drost. 
 
De andere HGI junioren/senioren/ master trainingsuren zijn op dinsdagavond (M02) van 18.15 tot 
19.20 uur, Senioren / Masters, 22deelnemers o.l.v. Ans Gerritsen (techniek) en Rene Koning 
(marathonners); 
 
Vrijdagavond (MO4) van 18.15 tot 19.20 uur, de baan geselecteerden onder wie de HGI leden: Swen 
Faber, Gijs en Lisa Roos. Helaas is geselecteerde Levi Tindal ermee gestopt. Hij geeft de voorkeur aan 
(race)fietstraining bij DTS. Wij wensen hem daar ook veel succes mee, maar jammer is het wel. 
Dan in samenwerking met de vereniging Amstelbocht op het MO4 uur een groep gevorderde junioren 
onder wie de HGI-ers:Daan van Baarsen, Douwe Daatselaar, Martijn Goedhart, Britt Janes en Tom Kant. 
De vermoedelijke trainer op dit uur zal Arjan Schreuder worden.  
Vrijdagavond (M05) van 19.35 tot 20.40 uur, 11 Junioren C t/m A en 9 Senioren / Masters, getraind door 
Ans Gerritsen en Corinne Jong. 
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Marathonwedstrijden 
 
De pupillen A/B/C en de Junioren C/B rijden op de woensdagmiddag, telkens om de 14 dagen. De 
Pupillen E/D/C rijden geen marathonwedstrijden. Deelname is gratis en aanmelden op de dag van de 
wedstrijd op de Jaap Edenbaan bij de inschrijftafel in restaurant “De Skeeve Skaes”. Daarbij moet je 
wel je schaatspas (abonnement / licentie) tonen ! 
 
De andere categorieën (Dames/(Neo)Heren/Masters) rijden op de woensdagavond van 21.10 tot 
23.20 uur, telkens om de 2 of 3 weken. Deze categorieën zijn verdeeld in: 
Dames 1 (35 ronden), Dames 2 (20 ronden) en Dames 3 (20 ronden), waarbij de Dames 1 samen 
rijden met Heren C2, maar wel in een aparte competitie! 
Heren B/C1 (50 ronden), Heren C2 (35 ronden) en Heren C3 (35 ronden). 
Heren Masters 1 en 2 (35 ronden) en Heren Masters 3 (25 ronden) 
 
Eenmalige inschrijving is op woensdag 13 oktober te 19.00 uur, kosten € 15,=. Deelnemers marathon 
moeten daar (alleen de 1e keer) de licentie met oormerk en/of het abonnement tonen!  
Ook is de transponder voor deze deelnemers dit jaar verplicht. Alle marathonrijders zijn hierover al 
geïnformeerd en moeten er één leasen of kopen. Zonder transponder geen deelname!! Men behoudt 
of verkrijgt het beennummer voor het hele seizoen. Daarna per wedstrijd zelf aanmelden (op de dag 
van de wedstrijd), ongeveer een half uur voor de wedstrijd bij de inschrijftafel in restaurant “De Skeeve 
Skaes”. 
 
De HGI marathon deelnemers worden door “Hegron Cosmetics B.V.” en “RoosRoos Uitgevers B.V.” in 
een marathon pak gestoken, met dank aan de sponsors. 
 
NB: Dus bij de langebaanwedstrijden geldt het aanmelden bij de trainers, niet bij deelname aan de 
marathon. 
 
 
HGI geselecteerden langebaan/ marathon 2010/ 2011: 

 
• Lieuwe Mulder behoort niet meer tot de Gewestelijke Selectie. Hij traint nu bij een selecte groep 

van ijsvereniging NINO op de Vechtsebanen te Utrecht en heeft daar ook een licentie. Lieuwe nog 
succes gewenst. 

• Swen Faber en Gijs en Lisa Roos, respectievelijk Neo/Senior en Junioren B2 / A2, trainen bij de 
groepen “IJsfaciliteiten”. Zij volgen 2 reguliere trainingen en krijgen een extra training op de 
woensdag, nemen deel aan meerdere selectie- en gastwedstrijden, ook op andere banen. 

• Levi Tindal, Junior C2, ingedeeld bij de C-groep, is helaas gestopt. Hij zoekt zijn geluk op de 
racefiets en traint bij DTS. Hij gaat nog wel een uurtje ontspannen schaatsen als HGI-er op het 
MO2 uur. 

• John van Dijk en Fabian van Altena doen als baangeselecteerden voor de marathon mee aan de 
baancompetitie en het 6 banen toernooi. Dit jaar gaat Fabian vermoedelijk onder een andere 
sponsornaam weer deelnemen aan de landelijke A-marathoncompetitie. Meer hierover in het 
volgende blad. 

Niet alleen deze geselecteerden, ook de andere wedstrijdrijders / trainingsleden worden vele 
successen en pr’s toegewenst!  
 
De Landelijke Marathoncompetitie wordt anders van opzet. Sponsor DSB is KPN geworden. De KPN 
en KNSB-competitie heren TOP- en A en de Dames schaatsen op de zaterdag middag/avond. De 
agenda voor de marathonwedstrijden staat op de website van de baancommissie. De eerste dit 
seizoen zal zijn op 23 oktober a.s. op de Jaap Edenbaan (zie website HGI). 
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Toer- / recreatieschaatsen 
 
Er zijn dit seizoen 4 deelnemers meer. Het totaal aandeelnemers, verspreid over 5 ijsuren is nu 117. 
De uren van het TOER-schaatsen zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. De toegewezen 
uren voor HGI zijn: 
MO21: Maandag 2e uur van 18.20 tot -19.20 uur, tot heden 13 deelnemers, begeleiding door Jeffry 
Pommerel en Jelle Attema; 
MO22: Maandag 3e uur van 19.40-20.40 uur, is vol met 20 deelnemers, begeleiding door Evelien 
Mager;  
MO25: Donderdag 2euur van 18.20-19.20 uur, is vol met 30 deelnemers, begeleiding door Ingrid 
Wegman en Sonja Mager;  
MO26: Donderdag 3e uur van 19.40–20.40 uur, is vol met 24 deelnemers, begeleiding door Ants 
Tilma; 
MO28: Zondag 2e uur van 18.00 tot 19.00 uur, is vol met 30 deelnemers, begeleiding door Marja 
Roos; Marco Roos en Frank Peter Wals. 
 
De kosten zijn € 122,= (abonnement € 84,= en vergoeding club en begeleiders € 38,=). Ook de 
toerschaatsers natuurlijk succes gewenst komend seizoen! 
 
 

 
 

CLINIC 
 

SCHAATSEN SLIJPEN 
 

voor beginners 
 

 
maandag 1 november 2010 

 
19:00 uur Clubhuis Hard Gaat ie 

 
 
 

Aanmelden via jp.drost@hardgaatie.nl 
 

Graag vermelden of je zelf een slijpblok met stenen hebt. 
 

Later in het seizoen willen we nog een slijpclinic geven voor gevorderden en 
 

slijpsteenonderhoud, hierover later meer. 
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Wist u dat …… 
 
… er nog vrijwilligers gezocht worden voor het onderhoud op het ijsbaanterrein? 
 
… opgave daarvoor gedaan kan worden bij Dick Wals? 
 
… daarover in dit clubblad een oproep staat? 
 
… Bertus de Vries ook uitkijkt naar enkele nieuwe contributielopers? 
 
… daarover ook van zijn hand een artikeltje in dit clubblad staat?  
 
… Bertus beloofd heeft nooit meer zonder helm te fietsen? 
 
… Bertus graag gecorrigeerd wordt als hij zondigt? 
 
… er op zaterdag 30 oktober a.s. een KNSB verenigingsdag in Den Haag  plaatsvindt met allerlei leuke  
    en interessante workshops voor bestuurders, trainers en actieve leden? 
 
… je daarvoor op www.knsb.nl/verenigingsdag het programma kunt bekijken en je kunt opgeven? 
 
… op zaterdagavond 4 december 2010 van 17.30 tot 23.00 uur ijs is gehuurd op de Kunstijsbaan “De  
     Westfries” in HOORN? 
 
… nadere info hierover nog volgt? 
 
… dit mogelijk gemaakt is met financiële steun van “RoosRoos Uitgevers BV “ , waarvoor dank? 
 
… RoosRoos Uitgevers B.V. heel vaak onder een verkeerde naam in dit blad is vermeld? 
 
… iedereen nu wel weet dat het RoosRoos Uitgevers B.V. is? 
 
… Annette Gerritsen vermoedelijk met de nieuwe sponsornaam LIGA gaat schaatsen? 
 
… wij haar geluk en succes met de ploeg toewensen komend seizoen? 
 
… in Thialf Heerenveen weer diverse nationale en internationale wedstrijden worden verreden? 
 
… daarvoor bij het Gewest Purmerend of via de website van de KNSB kaarten kunnen worden 
     besteld? 
 
… hoe eerder (oktober) je dat doet, hoe beter dat is? 
 
… het onder andere gaat om het NK afstanden op 5, 6 en 7 november, de World-Cup 1 op 12, 13 en 
    14 november, het NK Allround op 27, 28, 29 december, het NK Sprint op 28 en 29 december, en de  
    World-Cup Finale op 4, 5 en 6 januari 2011? 
 
… komende winter verschuivingen gaan plaatsvinden op de Adelaarskalender? 
 
… wij van HGI iedereen een goed en vriezend schaatsseizoen toewensen? 


