IJSCLUB “HARD GAAT IE”, opgericht anno 1899, te LANDSMEER
Landsmeer, maart 1991, herzien 18/3/92, herzien juni 2012
REGLEMENT: "AAFJE HOUWER TROFEE"

1)
"AAFJE HOUWER TROFEE" is genoemd ter nagedachtenis aan het “Hard Gaat Ie”
lid Aafje Houwer, overleden op 21 december 1989. Zij was de vrouw die de georganiseerde
schaatssport te Landsmeer (en omgeving) tot leven bracht. Zij was in 1978 oprichtster van de
“Trainingsgroep” en het “Jeugdschaatsen” en bleef hiervan tot haar overlijden de begeleidster.
Vanaf 1 december 1986 tot haar overlijden was zij een bijzonder actief bestuurslid. In 1988
nam zij het initiatief om RECORDWEDSTRIJDEN voor “Hard Gaat Ie” (trainings)leden te
organiseren op het kunstijs van de overdekte Thialfijsbaan te Heerenveen.
2)
De trofee bestaat uit 2 bekers. Te verdelen over 2 categorieën, zowel Dames als
Heren, te weten:
a)
Cat. I: Pupillen en Junioren C en B
b)
Cat. II: Junioren A, Neo Senioren, Senioren en Masters
3)
De trofee is bestemd voor de dame of heer, die ten opzichte van haar of zijn
PERSOONLIJKE RECORD (P.R.) van het VOORAFGAANDE SEIZOEN, tijdens de
wedstrijd om de Aafje Houwer trofee de meeste tijdwinst maakt over 2 afstanden. Alle
gereden afstanden worden in punten herleid naar de 500 meter afstand. De beste puntenwinst
geeft de doorslag, indien dit gelijk is, dan de telt de snelste 500 meter.
4)

Om in aanmerking te komen voor de trofee dient men:
a)
een wedstrijd of trainingsabonnement te hebben van ijsclub “Hard Gaat Ie”
b)
in het vorige seizoen mee gedaan te hebben aan de wedstrijd om de “Aafje
Houwer trofee”
c)
in het huidige seizoen mee te doen aan de wedstrijd om de “Aafje Houwer trofee”
d)
in het huidige seizoen aan minimaal 4 langebaanwedstrijden hebben deelgenomen
(inclusief de wedstrijd om de Aafje Houwer trofee)
e)
tijdens de wedstrijd om de Aafje Houwer trofee de onder punt 5) genoemde
afstanden rijden

5)

De twee te schaatsen afstanden zijn:
a)
Pupillen: 1x 300 meter en 1x 500 meter
b)
Junioren C: 1x 500 meter en 1x 1000 meter
c)
de overige Categorieën: 1x 500 meter en 1x 1500 meter

6)
IJsclub “Hard Gaat Ie” organiseert één keer winterseizoen een wedstrijd waarbij
gestreden wordt om de “Aafje Houwer Trofee”.
7)
Alleen wedstrijd en tijden die geregistreerd staan in het SARA systeem van de KNSB
tellen mee.
8)
De wedstrijdsecretaris van “Hard Gaat Ie” is in het bezit van een lijst met de namen
van de licentiehouders. Hij maakt een bijgewerkte P.R. lijst op, die voor het begin van ieder
seizoen wordt gepubliceerd in het cluborgaan.

9)
Eventuele bezwaren tegen gepubliceerde tijden kunnen worden ingediend bij de
wedstrijdsecretaris, tot uiterlijk één maand voor aanvang van de wedstrijd om de Aafje
Houwer trofee. Wanneer blijkt dat er (een) onjuiste tijd/tijden is/zijn vermeld, dan volgt
rectificatie. Bij geschil is de tijd van de wedstrijdsecretaris bindend.
10)
De trofee blijft eigendom van de ijsclub “Hard Gaat Ie”. De naam van de
winnares/winnaar wordt jaarlijks in de trofee gegraveerd en deze wordt aan haar/hem
uitgereikt en in bruikleen gesteld voor de periode van een jaar of minder.
11)
De trofee dient voor het eind van het seizoen, en minstens één maand voor uitreiking,
te worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat van “Hard Gaat Ie”.

