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VAN DE REDACTIE

Dagelijks bestuur

Zo het schaatsseizoen zit er weer op, en om
met de woorden van BobHogerop te zeggen:
haal de fiets maar weer uit de winterstalling!
Het mooie weer laat nog even op zich
wachten, alhoewel de vooruitzichten voor de
Pasen erg goed zijn.
Eerst nog maar even nagenieten van het
winterseizoen. Zowel de jeugd als de
wedstrijdrijders hebben een geslaagde dag
gehad in Thialf. Voor de jeugd een nieuwe
ervaring met een wereldbaan, en voor de
ouderen een mooie gelegenheid om snelle
tijden te registeren. Even terugkomend op het
weer, tijdens de clubkampioenschappen was
het echt een feest voor de natuurijsliefhebbers.
Temperaturen onder nul met af en toe een
winterse bui. De tijden vielen hierdoor een
beetje tegen, maar de sterksten hebben
wederom gewonnen. Proficiat hierbij.

Voorzitter:
H. van der Werf
Nathan F Israëlweg 4
Hayo.vanderwerf@wartsila.com
1035 CG Amsterdam (Kadoelen)
 020 – 4924990  06 - 53657410

Naast een terugblik vindt u ook in dit blad
diverse blikken vooruit. De zomertraining gaat
weer van start maar eerst zal het afgelopen
schaatsseizoen feestelijk voor jong en oud
worden afgesloten. Op 13 zal de dag gestart
worden voor de jeugd in twee groepen met
diverse spelelementen en de uitreiking van de
behaalde diploma’s. ’s Avonds worden de
ouderen uitgenodigd voor een hapje en
drankje. Hierbij het verzoek van de redactie om
de benodigde invulformulieren tijdig op de
sturen naar Jelle. Verder wens ik u een goede
zomer en hopelijk tot op een fiets of op het ijs.

Inlichtingen abonnementen/trainingen
jeugdschaatsen bij J. Attema

De redactie
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Penningmeester:
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Wedstrijdsecretarissen:
J.S.Attema
 020 - 4824187
Jan Paul Drost
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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,  0204361524;
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
Ereleden:
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Dick Moes
Geert Houwer
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VAN DE VOORZITTER
Winterweer
Het is nu 23 maart en het zou volop voorjaar moeten zijn. Maar buiten vriest het en de sloten zitten vol
met ijs. Helaas te dun om op te schaatsen en we moeten constateren dat dit koude front een dikke
maand te laat is gekomen. De Jaap Edenbaan is dicht en vele natuurijsbanen zijn alweer leeg
gepompt. Vorige week heb ik nog een aantal fanatieke lange afstandschaatsers uit Ilpendam hun
rondjes op Thialf zien schaatsen. Waarschijnlijk ook voor hen de laatste. Helaas volgend jaar beter, de
skeelers en fietsen kunnen weer tevoorschijn gehaald worden. Als die ooit opgeborgen zijn geweest,
want sommigen van ons zijn ook tijdens de winter doorblijven fietsen om hun conditie op peil te
houden.

Jagermeester
Op zaterdag 4 maart hebben de jeugdleden van de zaterdagmorgentraining van onze ijsclub hun
rondjes achter de Jagermeester gereden op de Jaap Edenbaan. Gedurende het seizoen hebben de
kinderen tijdgereden en de beste tijd van het seizoen geeft een indicatie voor een diploma. De
diploma's lopen van SP tot A, B etc t/m F.
Bij elk diploma behoort ook een aantal ronden die achter elkaar gereden moeten worden op een 400
meter baan. Bij SP hoort bijvoorbeeld 4 ronden en bij F 22 ronden. Deze ronden worden altijd gereden
op de laatste zaterdag van het schaatsseizoen.
Alle kinderen hebben achter de Jagermeesters (een linie van begeleiders die hand in hand voorop
rijden en die niet gepasseerd mogen worden) hun ronden afgelegd. Het was erg leuk. De kinderen
zullen op 13 mei na een spelletjesmiddag en na het traditionele pannenkoeken eten hun diploma in
ontvangst nemen. De uitreiking is in het clubgebouw van de ijsclub aan het Zuideinde in Landsmeer.
Ter afsluiting van het schaatsseizoen zijn de jeugdleden, op kosten van de ijsvereniging, op zaterdag
18 maart naar de overdekte ijsbaan Thialf in Heerenveen geweest. Aldaar hebben zij onder
begeleiding een aantal uren van het prachtige ijs kunnen genieten waar het voorafgaande weekend
nog het Wereldbekertoernooi werd verreden.

Clubkampioenschappen
Onder winterse omstandigheden werden op zaterdag 11 maart de clubkampioenschappen op de Jaap
Edenkunstijsbaan verreden. De wedstrijd is een officieel onder auspiciën van de KNSB gereden
wedstrijd en een startlicentie is derhalve vereist. Er namen 45 leden deel aan de wedstrijd, en de
omstandigheden waren fantastisch. Niet om een PR te rijden maar wel voor de liefhebbers van
buitenijs. Een harde noord-oostelijke wind met sneeuwbuien en temperaturen rond het vriespunt gaf
het kampioenschap een extra uitdaging. De tijden waren daardoor natuurlijk vaak langzamer dan vorig
jaar, maar de omstandigheden waren voor iedereen nagenoeg hetzelfde. Sneeuw en harde rukwinden
moesten getrotseerd worden. Daardoor kwamen niet de technische rijders, maar wel de liefhebbers
van natuurijs tot hun recht. De wedstrijd ging over twee afstanden, een 500 meter en een 1500 meter.
De pupillen en junioren reden in plaats van een 1500 meter een 1000 meter. Evenals vorig jaar zijn
John van Dijk en Mandy Blokzijl clubkampioen geworden. De wedstrijd werd als van ouds afgesloten
met een “after skate party” in de kleedkamers. De door de deelnemers zelf meegebrachte gerookte
zalm met toast en glühwein smaakte weer goed. Het was een gezellige afsluiting van het seizoen en
het wachten is nu weer op het nieuwe schaatsseizoen dat in oktober weer van start zal gaan. Voor
sommigen was het nog niet afgelopen, zij moesten de woensdag daarop in Thialf nog strijden om de
Aafje Houwer trofee. Voor de anderen kunnen de schaatsen weer in het vet en kan er terug gekeken
worden naar een geslaagd kampioenschap.

Aafje Houwer Trofee
Op woensdag 15 maart 2006 van 08.30 uur tot 10.30 uur is op het wonderijs van Thialf te Heerenveen
gestreden om de Aafje Houwer Trofee. De "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. In 1988
nam zij het initiatief om RECORDWEDSTRIJDEN voor "Hard Gaat Ie" (trainings)-leden te organiseren op
het kunstijs van de overdekte Thialf-ijsbaan te Heerenveen. De gedachte achter deze wedstrijd is om
het HGI - trainingslid, die de meeste vooruitgang heeft gemaakt over twee afstanden in (punten)winst,
ten opzichte van zijn/haar Persoonlijk Records, gerekend tot vorig seizoen of nog verder in jaren terug,
te belonen met de genoemde wisseltrofee. Door deze opzet is het mogelijk dat ook zeer jeugdige of
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oudere “her-intredende” leden als winnaar uit de bus komen. De trofee bestaat uit twee bekers. Te
verdelen over twee categorieën, zowel Dames als Heren, te weten:
Cat. I: Pupillen B/A en Junioren C en B;
Cat.II: Junioren A, Neo Senioren, Senioren en Veteranen.
De twee te schaatsen afstanden zijn:
a) Jeugdschaatsleden en Pupillen :1x 500 meter en 1x 300 meter.
b) Junioren C: 1x 500 meter en 1x 1000 meter en
c) de overige Categorien: 1x 500 meter en 1x 1500 meter.
De winnaars van dit toernooi zijn geworden:
bij de Cat I: (Pupillen/ Jun C en B): Tim Roos
bij de Cat II: (Jun A/ Neo Sen en Vet: Martijn Goedhart.
Zij zullen de trofee tijdens de feestavond, die ter afsluiting van het seizoen 2005 - 2006 op 13 mei
georganiseerd gaat worden, in ontvangst mogen nemen. Voor de complete uitslag zie de website
www.hardgaatie.nl of de uitslagen in dit clubblad.
Tevens wordt het evenement door rijders van andere ijsclubs, die daarvoor uitgenodigd zijn, gebruikt
om hun PR op het super snelle ijs van Thialf aan te scherpen. Het was een druk bezette ochtend (71
deelnemers) en met de inzet van de jury, is het toernooi vlekkeloos verlopen. Aardig is te noemen dat
IJsclub Hard-gaat-ie inmiddels in Thialf bekend staat onder de naam de “Shampoo-club”, omdat de
jury elk jaar een set Hegron producten als dank ontvangen.

Thialf voor de jeugd
Zaterdag 18 maart hebben de jeugdleden van de zaterdagmorgentraining op de overdekte ijsbaan
Thialf geschaatst. Het betrof de jongste clubleden van 6 t/m 12 jaar. Het vertrek was om 11.00 uur
vanaf het Raadhuisplein in Landsmeer. De kinderen en hun begeleiders, 89 in getal, vertrokken met
twee bussen richting Heereveen. 's Middags konden de kinderen genieten van het mooie ijs. De
jongsten hebben, afgescheiden van de snelle baan, heerlijk gespeelt en geschaatst op de binnenste
ring en de twee krabbelbaantjes op het middengedeelte. De meer gevorderden konden op de
wedstrijdbaan ook eens ervaren hoe fantastisch het is om op het snelle ijs van de mooiste overdekte
ijsbaan van Nederland te schaatsen. Om ca. 5 uur arriveerden de bussen weer in Landsmeer en kon
iedereen terug zien op een geslaagde dag die voor hen de definitieve afsluiting betekende voor het
schaatsseizoen 2005-2006. Op 13 mei zal er een spelletjesmiddag en pannenkoeken festijn
georganiseerd worden in het clubgebouw en zullen alle kinderen hun welverdiende Diploma krijgen.
De deelname was dankzij de Deen clubactie kosteloos.

Afsluiting seizoen 2005-2006
Zoals al eerder genoemd zal de diploma uitreiking en de clubavond plaats vinden op 13 mei. Voor
meer info zie verder in dit clubblad.

Algemene Ledenvergadering
Op maandagavond 22 mei staat weer de Algemene Ledenvergadering op het programma. De
vergadering zal rond acht uur starten.
Kadoelen 23 maart 2006
Haijo van der Werf
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Algemene Ledenvergadering 22 mei 2006
IJsclub Hard-gaat-ie, Landsmeer
AGENDA:
1.

Opening

2.

Goedkeuring notulen 2005

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. K. Hijlkema – herkiesbaar in dezelfde functie;

Mevr. E.F. Mager (secretaris) – herkiesbaar in dezelfde
functie;

Dhr. R. Segers – herkiesbaar in dezelfde functie;

Dhr. F.N. v/d Bout (penningemeester) – herkiesbaar in
dezelfde functie;

9.

Verslag Jeugdschaatsen

10. Toekomstplannen
11. Rondvraag
12. Sluiting
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BOB HOGEROP
Het is maandag 13 maart, er schijnt een
mooie winterse zon. Vannacht heeft het zo’n
4 graden gevroren! Gisteren vroor het nog
een graad meer. Zo koud is het de afgelopen
winter nog niet geweest! Terwijl ik zondag
nog de rit naar de zon heb bekeken dat zich
afspeelde in een mooi voorjaarsachtig Nice.
OK. we doen het er maar mee, het is nog niet
zo lang geleden dat ik Bob de Jong met een
gouden medaille op het podium zag staan. De
winterspelen
vielen
mij,
wat
de
medailleoogst betreft, nog erg mee. Het is
wel een hele verbetering dat het
langebaanschaatsen internationaler aan het
worden
is
en
dat
het
niet
zo
vanzelfsprekend is, dat we die Olympische
schaatstitels wel “even” zouden pakken.
Weet u trouwens dat het meer dan dertig
jaar geleden is dat Ard Schenk de laatste
landgenoot is geweest die de 1500 meter
tijdens de Spelen op zijn naam heeft
gebracht? Het is in ieder geval voor mij
precies dertig jaar geleden dat BobHogerop
zijn sportieve carrière is begonnen. Na een
ijsperiode van een week begin februari 1976
kwam ik erachter, dat als ik het schaatsen
werkelijk goed onder de knie wilde krijgen,
dat ik toch mijn heil moest gaan zoeken op
de toen door mij verfoeide kunstijsbaan.
We woonden destijds in de 2e van
Swindenstraat dus de Edenbaan lag als het
ware om de hoek. Schoorvoetend reed ik
half februari 1976 mijn eerste rondjes op
een (in mijn ogen) zèèr drukke Jaap
Edenbaan. Rechtop schaatsen en pootjeover
beheerste ik wel, maar daarbij hield het dan
ook op. Nauwelijks kreeg ik de kans om aan
de binnenkant te rijden, waar nog een beetje
ruimte
was.
Met
een
kort
afgebeten:”Hogerop!” maakte ik kennis met
een zekere Bert de Jonker die schaatste
met een naar mijn verbeelding ongelofelijke
snelheid en daar een hele rits rijders
achteraan.
“Dat wil ik ook” Dacht ik bij mijzelf en zo is
het gekomen, met vallen en opstaan, schande
Jaargang: 106
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en vooral schade (te grote schaatsen,
verkeerd geslepen, niet afbramen en
valpartijen waarbij schaaf en snijwonden)
werd ik een van de vele rijders die tot het
“vaste meubilair” ging behoren.
Maar dat gaat niet zomaar, Bedeesd vroeg ik
aan Dirk Ploeger of hij mijn schaatsen wilde
nakijken. Dirk was, en is één van de ”groten”
van de Eden baan en al met al leerde ik de
geheimen van de schaatssport, waarvan er in
die tijd nagenoeg geen informatie of lectuur
bestond. Ik weet nog goed dat ik mijn
vrachtauto voor het pand waarin de KNSB
zijn kantoor had op het Jan Willem
Brouwersplein aan de kant zette, (Dat kon
toen nog!) de trap naar boven nam en oog in
oog kwam te staan met een verbaasde
medewerker van de KNSB. “Graag zou ik
informatie willen hebben over techniek en
training
betreffende
het
langbaanschaatsen”
De man in kwestie wist klaarblijkelijk met
mijn vraag niet zo goed raad en zei dat ik
het beste naar de kunstijsbaan toe moest en
lid moest worden van een ijsclub. Op mijn
verzoek om lectuur met betrekking tot het
schaatsen gaf hij me drie boekjes. Eentje
over schaatstochten in Nederland en één
over toertochten in Noord-Holland en de
laatste ging over tochten in Friesland. De
laatste twee dateerden uit 1942! en heb ik
nog steeds in mijn bezit. Ze bevatten geen
informatie over trainingsmethoden, maar de
verdere informatie en kaartjes van de
toenmalige toertochten hebben een vrij
hoge verzamelingswaarde, getuige een
advertentie, die ik ooit las waarin een
liefhebber naar deze boekjes op zoek was.
Allemaal leuk en aardig maar verder kwam ik
niet. Dus lid geworden van de toen door
inspanning van Aaf en Geert pas opgerichte
trainingsgroep van HGI en vanaf dat moment
liep alles veel beter. In het bloedhete
zomerseizoen van 1976 heb ik ook kennis
gemaakt met de wielersport. Die zomer
hebben Nel en ik de Tour bekeken, we waren
getuige van de étappe naar Alpe d,Huez en
de volgende dag zagen we de renners over
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de col d,Izoard. De wielersport had me te
pakken! Na die bewuste vakantie zijn we lid
geworden van toerclub Le Champion en zo is
Bobhogerop een sportieve figuur geworden,
die samen met Nel en later met dochter en
zoon een groot aantal dagen per jaar actief
met de sport bezig is.
In 30 jaar is er natuurlijk een boel
veranderd. Door de vele rondjes op de
Edenbaan wordt je een ervaren rot, net als
de duizenden kilometers die ik op de fiets
heb afgelegd. Het mooie van al die
activiteiten is, dat je veel mensen leert
kennen, die met hetzelfde bezig zijn ,als
jezelf. Er ontstaan vanzelf groepen van
sporters van ongeveer hetzelfde kaliber en
vaak kijken we terug op een geslaagde
fietsdag of een ochtend Edenbaan waar je
je deel op kop van een groep jakkerende
schaatsers voor je rekening neemt. De vele
vriendschappen die ik tijdens het sporten
heb gesloten, pakken ze niet meer van mij
af!
Ook al die evenementen zoals de vele
tochten
in
binnenen
buitenland,
bijvoorbeeld de ronde van Noordholland, de

Marmotte, wadlopen of een wandeltocht in
de Highlands en niet te vergeten drie
Elfstedentochten die ik met succes heb
voltooid. Maar ook de jurytaken tijdens
wedstrijden op de Edenbaan en wat toch wel
een van mijn favoriete klusjes is, het
uitproberen en het verkennen van natuurijs,
dat komt omdat het toch wel een zeldzame
bezigheid aan het worden is!
BobHogerop kijkt met voldoening terug op
de afgelopen dertig jaar en er mogen wat
mij betreft nog wel dertig jaar bij, en het
maakt niet uit of je een stuntelende
beginner bent of een geroutineerde crack,
zolang je er maar plezier aan beleeft want
dat is het belangrijkste!
Een blik uit het raam leert mij dat de lente
nog steeds geen voet aan de grond krijgt,
maar het is wel droog en zonnig. We kunnen
zometeen wel een rondje gaan fietsen,
bijvoorbeeld om de Beemster of een rondje
Wijuk aan Zee en dan naar Castricum of iets
dergelijks. Een prettig voorjaar toegewenst.
BobHogerop

JEUGDSCHAATSEN
Op zaterdag 4 maart werd het jeugdseizoen op de Jaap Edenbaan afgesloten met de Langebaanproef,
de zogenaamde rondjes achter de jagermeesters. Het was droog (fris)weer. Een ieder deed zijn best die
rondjes voor het beoogde diploma ook te gaan rijden en dan te halen. Dit gelukte niet iedereen, een
aantal kinderen hadden nog vakantie (ski)-benen en konden het tempo van de jagermeesters niet volgen,
jammer dan.. volgend jaar weer nieuwe kansen. Een ieder deed zijn best en een diploma zit er altijd in.
De jeugdleiders gaan nog over de behaalde resultaten vergaderen. Zoals het nu staat zal de feestelijke
diploma-uitreiking plaatsvinden op zaterdag 13 mei 2006. Lees daarover verder in dit blad(dag- en
groeps-indeling etc.).

Aanvraag / Opgave jeugdschaatsabonnement
Er zal tijdens de afsluiting gevraagd worden wie blijven en wie vertrekken. Kinderen die voor 1 juli
2006 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 2006/2007, in augustus in bezit van de KNSB moet zijn. In
ieder geval voorlopig nog het/de in bezit zijnde (abonnement)- pasje(s) bewaren! De MUTSEN alleen
inleveren als er met “Jeugdschaatsen” wordt gestopt.
Kinderen die van het jeugdschaatsen af moeten of gaan en echt willen doortrainen, kunnen zich opgeven
voor de schaatstraining, ook onder voorbehoud, op de dinsdag van 18.20 tot 19.25 uur of op vrijdag
van 19.30 tot 20.40 uur. Een derde mogelijkheid bestaat door zich op te geven voor een recreatie-uur.
Dit is geen echte training maar je krijgt wel aanwijzingen van HGI-leiders. 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
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uur. Over de kosten (jeugd) staat nog niets vast, raming voor het trainings-uur is plm. 200 euro en
voor het recreatie-uur, plm. 100 euro per seizoen (plm. 22x).

Jeugdschaatswedstrijd
Op woensdag 22 februari 2006 te 16.30 uur werden Jeugdwedstrijden op de Jaap Edenbaan
georganiseerd. Jammer dat er veel HGI-ers niet verschenen, sommigen wel met afbericht (ziek) maar
ook een aantal niet. Er stonden 7 HGI-ers op de lijst, van wie er maar 2 meededen. Totaal waren er
100 deelnemers, allen afkomstig uit de oudste groepen van het Jeugdschaatsen op de Jaap
Edenbaan. Deze wedstrijd wordt gehouden ter gewenning van de wedstrijden voor degenen die door
willen met schaatsen. Er werd tweemaal een 100 meter (op tijd) verreden. Als snelste tijd op de 100m
werd 14.45 geklokt! De tijden van de HGI-ers, onder begeleiding van Milou, waren:
e
e
e
Didi: 1 100m in 16.91 sec. en de 2 100m in 17.02, een 41 klassering!
e
e
e
Daisy: 1 100m in 17.58 sec. en de 2 100m in 17.77 sec. een 56 klassering.

Jeugdschaatsers / begeleiders op 18 maart naar Thialf in Heerenveen
Mede door het succes van verleden jaar en het succes van de Deen- clubaktie heeft het bestuur
gemeend om ook dit seizoen het jeugdschaatsen af te gaan sluiten op ijs van de overdekte Thialf
IJsbaan te Heerenveen. Er was ook nu weer genoeg animo, ook onder de leiders. We kwamen
tenslotte uit op 58 jeugdschaatskinderen; 13 pupillen en 15 begeleiders/sters en nog enige supporters,
voor wie nog een plaatsje over was. Voor het vertrek nog op de foto op de Raadhuisstraat en toen met
z’n allen in de bus, omstreeks 11.00 uur in de twee bussen gestapt van Verhoef uit Bodegraven.
Beide bussen hielden wel het doorgaande verkeer, met name de Arriva bussen, enige tijd op, omdat
de Raadhuisstraat even te smal was, excuses aan de mensen die hiervan hinder ondervonden.
Onderweg werd goed gegeten en gedronken. Om half een kwamen we aan en we konden meteen
(met de schaatsen aan) het ijs al op. (De ijsbaan was open van 12.30 tot 16.00 uur).
De jongste groepen konden terecht op de binnenbaan (van plm. 300m) en de twee krabbelbanen,
voor hen ideaal. De anderen op de 400m baan, scherpe schaatsen waren echt nodig. Tussentijds
vond er ook nog 2x baanverzorging plaats (dweilen). Ook was er op het middenterrein een echt
“dweilorkest”uit het Friese Kollum. De muzikanten waren aan het oefenen, het bracht toch een leuk
sfeertje. Ook Hanna reed haar eerste rondjes weer, na haar knieoperatie..nog wel met een beetje
ondersteuning natuurlijk.. maar ze komt er weer aan. We schaatsten tot de afgesproken tijd van 3 uur.
Van het ijs af, schaatsen inpakken en om half 4 weer in de bussen. Op de terugweg werden in de
bussen nog films vertoond en moppen verteld. Nog voor de films afgelopen waren, kwamen we om
plm. 17.15 uur weer veilig aan in Landsmeer. Een applausje en een verdiend fooitje voor de beide
chauffeurs! Het was een geslaagde afsluiting van het jeugdschaatsseizoen!

Afsluiting en diploma-uitreiking jeugdschaatsen
Beste jeugdschaats(t)er,(tevens bestemd voor ouders/verzorgers). Het jeugdschaatsseizoen
2005/2006 zal feestelijk worden afgesloten op: Zaterdag 13 mei 2006 vanaf 11.00 uur op het
ijsbaanterrein en in het clubgebouw van HGI te Landsmeer, ingang brug Zuideinde 52. We gaan
weer een verdeling maken van twee groepen:
GroepI:(jongsten)
van 11.00 tot plm.13.30 uur in/bij het clubgebouw (ijsbaanterrein). Deze groep bestaat uit de
kinderen die schaatsen bij: Berend/Peter(C); Hayo/Arnold (A); Jan Dick/ Mirjam(B); Jelle/Ants/Sybille
We doen eerst groepsspelletjes. In verband hiermee hoef je niet je mooiste kleren aan te trekken.
Daarna Pannekoek-eten en ijsje toe.Neem wel een bord en bestek mee!! Om plm. 13.00 uur de
diploma-uitreiking!(de ouders zijn van harte welkom).
Groep II
(onder voorbehoud) om 12.00 uur verzamelen bij het clubhuis. Deze groep bestaat uit de kinderen
die schaatsen bij: Marjolijn/ Milou (E/F); Henriette/ Esther (E); Frank Peter (E) Marjolijn/ Ton (D);
Piet/ Rene (D); Jan Paul ( C). We gaan met de leiders “iets” leuks doen in- of omgeving Landsmeer.
Hierna Pannekoek eten en een ijsje toe. Neem wel een bord en bestek mee!! Om plm. 14.30 uur
de diploma-uitreiking!(de ouders zijn van harte welkom).
Tot ziens op 13 mei, namens alle leid(st)ers! Ben je verhinderd, graag even afbericht !
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Notulen Algemene Ledenvergadering van IJsclub 'Hard Gaat Ie'
30 mei 2005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gehouden in de ijsclubkantine aan het Zuideinde te Landsmeer.
Aanwezig: zie bijgaande presentielijst
Afmelding: D. Wals, I. Hilderink, M. de Vries en B. de Vries (jarig), J. Kuipers
(kascontrolecommissie ivm vakantie), J.P. Drost.
________________________________________________________________________
1.

Opening
Voorzitter Haijo v/d Werf opent de vergadering om 20.10uur. De Sloot- en Slobrace is dit
jaar fantastisch verlopen en is zelfs op AT5 uitgezonden. Ook de LOL zal beelden
uitzenden van dit jaarlijks terugkerend evenement. Jelle Attema wordt ontzettend bedankt
voor de organisatie. Jelle merkt op dat er toch heel veel afzeggingen waren v.w.b. de hulp
van vrijwilligers. Dat was wel erg jammer.
Tijdens het Katknuppelen heeft zich een klein incident voorgedaan. Jelle heeft dit goed
opgelost.
Verder deelt de vz. mee dat JanPaul Drost goed het wedstrijdgebeuren probeert te
coördineren en dat loopt goed.
De dijk is net opgehoogd maar het moet weer gebeuren. Bij de gemeente zal geld
gevraagd worden ten behoeve van het ophogen van de dijk. Er is shredder besteld voor
de zuidkant omdat het hek al over 80 meter in het water staat.
De Vlonder is prachtig geworden; iedereen die zich hiervoor heeft ingezet – hartelijk dank
(ook Jan Tabak, Andries de Weerd, Klaas Hijlkema en René Segers).
In de nieuwe clubkleding is al geschaatst. Ook de tassen zijn er, deze zijn te bestellen bij
H. v/d Werf (vz). Ook de bandana’s zijn te koop bij Haijo.
Het Ilperveld wordt (nog steeds) in de gaten gehouden door BIO-groep - R. Segers houdt
hiermee contact.
Voor de gevorderden zal een trainingsweekend in Groet worden georganiseerd.

2.

Goedkeuring notulen
De notulen worden goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken
Penningmeester V/d Bout gaat bij de KNSB aanvraag indienen aangaande het dooifonds.
Brief van Deen ontvangen – we moeten ons voor 15 juni “inschrijven” voor de Deen
Sponsoractie.

4.

Jaarverslag secretaris
Voorgelezen door secretaris mw. E.F. Mager.

5.

Verslag Wedstrijdsecretariaat
Voorgelezen door wedstrijdsecretaris dhr. J.S. Attema.
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6.

Verslag kascontrole-commissie
Nico Gerritsen heeft vorige week steekproeven genomen, dit was veel werk.
1ste aanbeveling: laat de abonnementen per bank betalen.
2e aanbeveling: ter verantwoording van de contributie is het goed om een ledenlijst toe te
voegen, zodat je kunt afvinken. Er wordt nu keurig bijgehouden wie hoeveel heeft
opgehaald en wie niet betaald heeft wordt vermeld. De ledenlijst wordt bijgehouden door
I. Hilderink en geeft deze aan Teun Wolzak. Hij houdt vervolgens de mutaties bij.
Over het geheel is er een verschil van € 36,-. Dit was niet terug te vinden, maar over zo’n
groot bedrag en veel geldstromen; keurig!
Aan de penningmeester wordt decharge verleend. Nieuw in de kascontrolecommissie
komt Hans van Ruler, als reserve wordt Andries de Weert genoteerd.

7.

Financieel verslag
Penningmeester F.N. van den Bout heeft duidelijke overzichten gemaakt. E.e.a. wordt
duidelijk mondeling toegelicht.

8.

PAUZE

9.

Bestuursverkiezingen
Bestuursleden Jelle Attema en Bob Vink zijn aftredend en herkiesbaar. Zij worden
beiden voor 3 jaar herkozen.

10. Verslag Jeugdschaatsen
Verslag wordt voorgelezen door jeugdschaatscoördinator Jelle Attema.
11. Toekomstplannen
 Het toegangshek zal worden vernieuwd.
 De dijk blijft onze aandacht eisen. D. Wals en M. de Vries maken hier plannen voor en
houden het in de gaten.
 Er is een aanbod van een clublid om hier CV aan te leggen. Gasinstallatie is er al, het
gaat om een ketel en radiatoren + de aanleg. De spullen komen uit afgebroken
panden.
 Ventilatieroosters worden aangebracht/geplaatst (voor alle 5 de ramen is dit
kosteloos).
 Er wordt gevraagd of er feestverlichting, vlaggetjes en partytenten kunnen worden
aangeschaft t.b.v. de clubfeestavond? De HGI-feestavond bij het clubhuis houden
loopt steeds beter en is erg gezellig.
 Een lijst met mensen (+ telefoonnummers) die tijdens het seizoen willen helpen (van
allerlei soorten klussen). Bij het ophalen v/d abonnementen een lijst neerleggen met
werkzaamheden waarvoor mensen zich kunnen opgeven.
12. Rondvraag
 Bart Goede: grote opkomst bij de zomertraining. Is er interesse om dit in het
winterseizoen voort te zetten (bijvoorbeeld op zondagochtend)? Of mountainbiken? In
Oostzaan gebeurt dit ook. Eerst polsen naar animo.
 K. Hijlkema: meldt dat het niet helemaal goed is gegaan met het katknuppelen. De kat
kwam er niet uit. Dat ging niet helemaal goed.
 Bart Goede: Het rondje Ijsselmeer op 2e Paasdag splitsen in een langzame en een
snelle ploeg. Het gaat een beetje een wedstrijd worden. De vorige keer kwam dit ook
door de regen; wachten kon eigenlijk niet. HGI-leden blijven bij elkaar en de
Oostzaners reden door. Bij de start moet dit worden afgesproken: samen uit – samen
thuis!
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B. Goede: in het clubblad staat duidelijk dat een valhelm verplicht is. 1 fietser houdt
zich hier niet aan. Het zal nogmaals gezegd worden en anders niet meer mee.
A. de Weerd: het clubblad is vaak laat, i.v.m. data inleveren briefjes… dit loopt niet
goed. Er moet beter gekeken worden naar de evenementen in het jaar en daarop de
uitgave v/d clubblad afstemmen. De verslagen van de wedstrijden komen ook op de
website. Dit wordt vernieuwd en moet snel op de site verschijnen. En in het clubblad
een CLUBAGENDA opnemen.
A. de Weerd: heeft in de wandelgangen gehoord dat er in het Twiske een
mountainbike parcours komt. D. Wals zit in het HGI-bestuur en is beheerder in het
Twiske, hij houdt ons hiervan op de hoogte. Hij heeft ons wel verteld van het
skeelerparcours.
Mountainbiken op zondagochtend van 9 tot 10 levert weinig problemen op met
wandelaars. Er moeten geen conflicten ontstaan met andere recreanten. Kunnen we
aangeven bij het Twiske dat onze club behoefte heeft aan een parcours?
A. de Weerd: er wordt kleding aangeboden voor € 28. Bij HGI moet hij er ± € 100 voor
betalen. Ook de tassen vindt hij geen aanbieding. Vz Hv/dW legt uit dat er 2
aanbieders zijn benaderd en deze tas is de beste kwaliteit voor dezelfde prijs. De
kleding is tegen kostprijs verkocht. Deze kwaliteit kleding is niet in de winkel te koop
voor dit bedrag.
Jan Tabak: er zijn bezwaren tegen de contributiekaarten voor jeugdleden vanaf 16
jaar. Er is een gezinskaart voor alle kinderen in het gezin t/m 15 jaar. Als ze trainen
(een licentie hebben) dan hebben ze een eigen contributiekaart omdat ze ook apart
verzekerd zijn. Dit moet nog een keer duidelijk in de clubkrant komen.
Jelle Attema: deelt mee dat er een tijdrit is bij DTS van 18.00 – 21.00 uur
dinsdagavond 7 juni a.s.
Jan Paul Drost: vroeg waarom de notulen zo uitgebreid in het clubblad staan? Alleen
voor aanwezigen + de mensen die zich hebben afgemeld beschikbaar stellen. Besluit
van het bestuur is dat de notulen voor alle leden worden gepubliceerd. Dit zal ook zo
blijven.
RS: de kunstijsbaan in Hoorn gaat in 2007 open. Dit zal tot gevolg hebben dat er een
verschuiving van verenigingen zal plaatsvinden. A’dam -> Haarlem -> Alkmaar ->
Hoorn. Er komt dus in 2007 een nieuwe indeling – dit is definitief.
Op het recreatie-uur rijden veel licentiehouders.
De marathon gaat van vrijdag naar woensdagavond.
RS heeft bij het gewest een jaarverslag ingediend. Dit verslag zal ook worden
afgedrukt in de clubkrant.
J.P. Drost gaat informeren naar een combibaan. Bevolking in Purmerend valt tegen,
te verwachten is dat er in Landsmeer niet meer animo voor is. V/d Wiel wil een offerte
maken + plan aanbieden (= kosteloos). Het bestuur is erop tegen. Er komt in het
Twiske een lange route, dan is zo’n 400 meter baan overbodig.

Om 23.07 uur wordt de vergadering gesloten door voorzitter V/d Werf.
De aanwezigen wordt een wel thuis gewenst.
Voor verslag

E.F. Mager, secretaris
Voor akkoord:

Voorzitter
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CLUBKAMPIOENSCHAP van Hard Gaat Ie, op zaterdag 11/03/2006, om 07.20 uur
Op zaterdag 15 maart 2006 vond op de Jaap Edenbaan te Amsterdam de jaarlijks terugkerende
schaatswedstrijd om het clubkampioenschap van Hard Gaat Ie plaats. Deze valt samen met het
kampioenschap van de Almeerse Schaats Vereniging. De start om 07.20 uur was wel vroeg, maar hier
tegenover staat dan dat we ruim de tijd hadden (tot 10.45 uur) om de (meer dan 100) deelnemers,
twee afstanden te laten rijden, dus wat dat betreft was het organisatorisch goed te doen.
Het weer was “winters”: koud, met een temperatuur onder nul en zo nu dan harde windvlagen en lichte
sneeuwbuitjes. De ijsvloer was goed en de ijsverzorging behoefde maar 1x te gebeuren (het ruimen
van de aanwezige sneeuw).
Er waren heel spannende ritten bij zoals gereden door de broers Bas en Marco Schreuder, ieder won
een afstand, maar de tijd van Bas op de 1500m gaf de doorslag (totaaltijd Bas over 2 afstanden was
beter). Ook nog enige valpartijen (Katinka Trompen, Luuk Haring en Tim Roos), maar geen gelukkig
zonder noemenswaardig letsel, wel een diepe teleurstelling over de klassering natuurlijk.
Lieuwe Mulder spaarde zich helaas, in opdracht van de selectietrainer in verband met het te rijden
kampioenenschap van Amsterdam, dezelfde dag maar in middaguren, waaraan nog een 6-tal HGI-ers
zouden deelnemen.
Mandy Blokzijl werd bij de dames opnieuw algemeen clubkampioen en John van Dijk bij de heren, Ivo
bood hem in een rechtstreeks duel net wat te weinig weerstand. Dezelfde kampioenen als de
voorgaande jaren, beiden dik verdiend en gefeliciteerd!
Dames Algemeen Kampioen: Mandy Blokzijl !
Heren Algemeen Kampioen: John van Dijk !
Hierbij ook dank aan de juryleden en trainers en ijsmeesters. Zij verkregen een volledig huid/haar
verzorgingspakket, aangeboden door Hegron Cosmetics te Purmerend, waarvoor onze dank.
De prijsuitreiking is op de Clubavond op zaterdag 13 mei a.s.!

UITSLAGEN CLUBKAMPIOENSCHAP 2005/2006
Meisjes Pupillen
Sybille Mulder

500m
67.19

300m
39.28

Tot.punt
132.656

Jongens Pupillen
1. Gijs Roos
2. Martijn op de Weegh
3. Tim Wals

500m
57.14
62.64
67.26

300m
33.45
35.24
36.84

Tot.punt
112.890
121.373
128,660

Meisjes Junioren C
1.Lisa Roos
2.Marleen v Dusseldorp

500m
56.51
59.05

1000m
2.05.39
2.13.06

Tot.punt
119.205
125.580

Jongens Junioren C
1. Swen Faber
2. Carlo Kuiper
3. Matz Schutz
4. Daan Kea
5. Tim Roos

500m
48.89
50.00
55.64
55.08
53.72

1000m
1.38.68
1.45.57
1.56.53
2.02.30
val

Tot.punt
98.230
102.785
113.905
116.230
53.720

Meisjes Junioren B
1. Milou de Bueger
2. Lisette Segers

500m
51.06
54.96

1500m
2.51.19
3.10.51

Tot.punt
108.123
118.463

Jongens Junioren B
1. Lieuwe Mulder

500m
47.18

1500m
2.31.09

Tot.punt
97.543

Jaargang: 106
Datum: April 2006

www.hardgaatie.nl

Nummer 6:
Pagina:11 van 17

IJSCLUB “Hard-Gaat-ie” Landsmeer
www.hardgaatie.nl
Dames Junioren A
1. Mandy Blokzijl
2. Yvonne Segers
3. Katinka Trompen

500m
48.11
57.32
84.00(val)

1500m
2.39.84
3.11.12
NG

Tot.punt
101.390
121.026
84.000

Heren Junioren A
1. Alex Kuiper
2. Martijn Goedhart
3. Olaf Divendal
4. Luuk Haring
5. Tom Brons

500m
51.43
54.63
57.32
68.44(val)
61.38

1500m
2.37.48
2.57.24
3.08.06
3.04.26
3.38.92

Tot.punt
103.923
113.710
120.006
129.860
134.353

Dames Neo Sen.
1. Saskia Wolzak
2. Esther Bekebrede

500m
52.12
58.89

1500m
2.55.62
3.03.26

Tot.punt
110.660
119.976

Heren Neo Sen.
1. Jeroen Steinvoorte
2. Onne Broekzitter

500m
47.31
49.42

1500m
2.38.07
2.46.65

Tot.punt
100.000
104.973

Dames Senioren
1. Imme Kampen

500m
53.61

1500m
2.43.63

Tot.punt
108.153

Heren Senioren
1. John van Dijk
2. Ivo Ruijter
3. Bas Schreuder
4. Jan Paul Drost
5. Marco Schreuder
6. Tjerk van der Horst

500m
42.54
46.20
46.70
48.02
46.13
49.36

1500m
2.14.54
2.22.28
2.29.85
2.27.17
2.39.17
2.39.13

Tot.punt
87.386
93.626
96.650
97.076
99.186
102.403

Dames Veteranen
1. Ants Tilma

500m
55.67

1500m
2.48.52

Tot.punt
111.843

Heren Veteranen
1. Hayo v.d. Werf
2. Frans Nico vd Bout
3. Rinus Overheul
4. Rene Segers
5. Marco Roos
6. Frank Peter Wals
7. Andries de Weerd
8. Bart Goede
9. Ruud Steinvoorte
10.Johan Trompen
11.Jos Goedhart
bmd Rene Koning(trainer)

500m
50.45
49.82
51.03
52.45
53.08
54.23
53.89
51.93
54.32
56.26
69.68
56.81

1500m
2.27.01
2.29.16
2.30.45
2.40.77
2.39.63
2.42.22
2.48.85
3.00.82
2.54.01
3.04.88
3.44.08
2.38.88

Tot.punt
99.453
99.540
101.180
106.040
106.290
108.303
110.173
112.203
112.323
117.886
144.373
109.770

OVERIGE WEDSTRIJDUITSLAGEN
Datum

5-2-2006

Categorie Heren pup.
2e

5 dln.

Martijn o/d Weegh
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Datum

12-2-2006

Categorie Dam. jun. C
1e

Marleen v. Dusseldorp

Categorie Heren C2
1e

2 dln.

Swen Faber

Categorie Dames C2
5e

2 dln.

7 dln.

Lisa Roos

Categorie Heren C

300 m.

59.13 PR

36.96

500 m.

1000 m.

47.00 PR

1.36.51PR 1.05.85PR

700 m.

500 m.

1000 m.

58.33

2.02.84

500 m.

1000 m.

1e

Carlo Kuiper

49.62

1.41.39

5e

Daan Kea

53.34PB

1.56.19

500 m.

1500 m.

50.63PR

2.42.04PR

100 m.

100 m.

12.65

12.61

Categorie HerenA/B

100 m.

100 m.

8e

Alex Kuiper

12.60 PR

12.83

Datum

19-2-2006

Categorie Heren C
1e

Tim Roos

Datum

18-2-2006

Categorie Dam.jun.B
2e

7 dln.

500 m.

2 dln.

6 dln.

Milou de Bueger

Categorie Dam.jun.B

100 m.

100 m.

300 m.

300 m.

3e

Milou de Bueger

12.65

12.82

29.75PR

30.28

Datum

11-3-2006

Categorie Dam.Jun.B

500 m.

1500 m.

50.80

2.39.37

Categorie Dam.junA.

500 m.

1500 m.

3e

46.12

2.25.94

500 m.

1500 m.

48.17PR

2.29.99PR

500 m.

1500 m.

42.44

2.10.39

Categorie Dames vet.

500 m.

1500 m.

3e

53.43

2.40.16

500 m.

1500 m.

45.59

2.31.53

6e

Milou de Bueger

Mandy Blokzijl

Categorie Heren jun.C
8e

14 dln.

Lieuwe Mulder

Ants Tilma

Categorie Heren sen.A
18e

15 dln.

Swen Faber

Categorie Heren jun.B
1e

10 dln.

Ivo Ruijter
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Datum

6-3-2006

Categorie Heren junB.
3e

Lieuwe Mulder

Datum

17-03-2006

6 dln.

500 m.

3000 m.

40.33PR

4.20.47PR

(Thialf)

Categorie Heren Senioren

100m

300m

500m

Ivo Ruijter

11.39

00.00 (val)

43.00

Datum

21-03-2006

Categorie Heren Senioren

500m

5000m

Ivo Ruijter

43.80

7.53.66

EINDKLASSEMENT MARATHON
Eindklassement Heren C2

Punten

7e

Martin de Vries

65

9e

Jan Paul Drost

49

Eindklassement Dames 2

Punten

29e

Imme Kampen

13

16e

Ants Tilma

31

32e

Lisanne Luiten

5

Eindklassement Dames 3

Punten

9e

55,1

Marja Roos

Eindklassement Heren C1

Punten

6e

79,2

John van Dijk

Eindklassement Heren Veteranen V1

Punten

15e

28

Hayo van der Werf

Eindklassement Heren C3

Punten

11e

34.1

Lieuwe Mulder

Eindklassement Veteranen V2

Punten

23e

14

Rinus Overheul

Eindklassement Meisjes pupillen

Punten

5e

50

Sybille Mulder

Eindklassement Jongens Pulillen

Punten

10e

12

Gijs Roos

Eindklassement Meisjes Junioren C

Punten

5e

7

Lisa Roos

Tussenklassement Jongens Jun. B

Punten

4e

39

Lieuwe Mulder
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KAMPIOENSCHAP van AMSTERDAM op 11 maart 2006
Op uitnodiging van de Baancommissie Amsterdam, Jaap Edenbaan werden een 8-tal Hard Gaat Ie
leden uitgenodigd voor deelname aan de langebaanwedstrijden om het Kampioenschap van
Amsterdam voor Junioren C t/m. de Veteranen. Een aantal waren verhinderd, maar er deden toch 5
HGI-ers aan mee. In ieder categorie Dame/Heer gingen er 12 deelnemers van start. Er werden hele
goede resultaten behaald en bij de Heren Jun. B werd Lieuwe Mulder de Kampioen van Amsterdam,
gefeliciteerd! Bij de dames Junioren A eindigde Mandy Blokzijl als 3e, ook klasse!
Alle HGI-ers hebben gereden voor wat ze waard waren en…de eer van HGI hoog gehouden. Bedankt!
Uitslagen:
HGI- deelnemer/ ster
Swen Faber
Milou de Bueger
Lieuwe Mulder
Mandy Blokzijl
Ivo Ruijter
Ants Tilma

Categorie
H. Jun C
D. Jun.B
H.Jun.B
D.Jun.A
H. Sen.
D. Vet.

500m
48.17
50.80
42.44
46.12
45.59
53.43

1500m
2.29.99
2.39.37
2.10.39
2.25.94
2.31.53
2.40.16

Totaal
98.166
103.923
85.903
94.766
96.100
106.816

klasserering
8
6
1
3
18
3

SCHAATSABONNEMENTEN voor (wedstrijd)Training en Toer/recreatie 2006/2007
Hierover nog niets bekend, daar de onderhandelingen met de Stichting Jaap Edenbaan nog moeten
plaatsvinden. Informatie hierover wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt! De indeling naar
leeftijd is inmiddels wel al bekend, namelijk:
KNSB- leeftijd indelingen 2006/2007
Pupillen D
geb. tussen 1 juli 1996 en 30 juni
Pupillen C
geb. tussen 1 juli 1995 en 30 juni
Pupillen B
geb. tussen 1 juli 1994 en 30 juni
Pupillen A
geb. tussen 1 juli 1993 en 30 juni
Junioren C
geb. tussen 1 juli 1991 en 30 juni
Junioren B
geb. tussen 1 juli 1989 en 30 juni
Junioren A
geb. tussen 1 juli 1987 en 30 juni
Neo Senioren geb, tussen 1 juli 1983 en 30 juni
Senioren
geb. tussen 1 juli 1966 en 30 juni
Veteranen
geb. voor 30 juni 1966.

1997;
1996;
1995;
1994;
1993;
1991;
1989;
1987;
1983;

UITSLAGEN AAFJE HOUWER TROFEE
Ook dit jaar weer de traditionele HGI- Recordwedstrijden om de "Aafje Houwer Trofee's" op de overdekte
Thialf-ijsbaan te Heerenveen. De gedachte achter deze wedstrijd is het trainingslid, uitkomend in de
categorie I (Pup/JunC/B) of II (Overigen), die de meeste vooruitgang heeft gemaakt (gerekend over 2
afstanden in puntenwinst) ten opzichte van het Persoonlijk Record gerekend vanaf vorig seizoen of nog
verder in jaren terug, te belonen met genoemde wissel-trofee, waarin dan haar/zijn naam wordt
gegraveerd.
Er deden dit jaar voor de tweede maal weer 12 jeugdschaatsleden mee (oudste groep), om een leuke
ervaring op te doen. In totaal deden er 42 HGI-ers mee, welk aantal aangevuld met 28 gastrijders (op
uitnodiging) het totaal maakte tot 70 deelnemers. Om 08.30 uur klonk het eerste startschot. Het ijs
was weer perfect. Er sneuvelden maar liefst 27 persoonlijke HGI-records.(De jeugduitslagen niet
meegerekend). Helaas weer enige valpartijen maar gelukkig zonder letsel. De opvolgers van verleden
jaar, Daan Kea (Cat. I) en Marco Roos (Cat. II)zijn:
 Tim Roos (Categorie I) en
 Martijn Goedhart (Categorie II)
Beiden van harte geluk gewenst !
De Thialf-jury en ijsmeesters en trainers kregen als dank voor hun medewerking een waardevol
cosmetica- pakket, ter beschikking gesteld door Hegron- Cosmetics Purmerend, waarvoor onze dank!!
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Categorie I (Pup / Jun C / B):
Plaats Naam dln'r:
1.
Tim Roos
2.
Gijs Roos
3.
Daan Kea
4.
Lisa Roos
5.
Carlo Kuiper
6.
Milou de Bueger
7.
Lieuwe Mulder
8.
Lisette Segers

2005 (totaal)
109.960
125.930
111.150
114.640
98.580
97.735
84.703
101.155

2006 (totaal)
97.910
117.400
103.850
109.455
94.775
96.353
83.483
103.503

Categroie II (Jun A / Neo Sen / Sen en Vet):
Plaats Naam dln'r:
2005 (totaal)
Martijn Goedhart
106.800
Susanne Wolzak
135.190
Alex Kuiper
97.373
Andries de Weerd
102.270
Ants Tilma
101.360
Olaf Divendal
110.574
John van Dijk
81.097
Imme Kampen
97.470
Saskia Wolzak
97.490
Yvonne Segers
106.163
Frans Nico van den Bout
93.817
Marco Roos
98.190
Jeroen Steinvoorte
90.077
Esther Bekebrede
106.150
Onne Broekzitter
92.317
Jos Goedhart
125.457
Ruud Steinvoorte
99.373
Bart Goede
96.030
Hayo van der Werf
86.843

2006 (totaal)
100.563
129.368
93.323
100.186
100.603
109.666
80.236
96.826
97.743
106.430
94.193
98.940
91.300
108.016
94.322
128.666
102.670
100.066
93.306

-

verschil
- 12.050
- 8.530
- 7.300
- 5.185
- 3.805
- 1.382
- 1.220
+ 2.348
verschil
- 6.237
- 5.822
- 4.050
- 2.084
- 1.243
- 0.908
- 0.851
- 0.664
+ 0.253
+ 0.267
+ 0.387
+ 0.750
+ 1.223
+ 1.866
+ 2.009
+ 3.209
+ 3.297
+ 4.036
+ 6.463

NB: Andere HGI-deelnemers voldeden (nog) niet aan de gestelde Trofee- eisen...misschien volgend jaar.
Wel boekte Swen Faber in zijn 1e seizoen (okt-maart)de meeste puntenwinst !

DE VOLLEDIGE UITSLAG
Categorie I:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr
1
2
3
4
5
6

Deelnemer
Dames Pup.
Sybille Mulder
Michelle Tindal
Rosa Vermeulen
Mila van der Werf
Joyce Faber
Didi de Bueger
Daisy Kok
Noah Adee Schutz

Cat

500m

100m

Totaal

DPB
DPC
DPB
DPB
DPB
DPB
DPB
DPB

1:01.47
1:05.26
1:05.95
1:09.78
1:12.11
1:11.50
1:22.80
1:15.57

14.73
14.89
15.03
14.98
14.96
15.60
15.35
17.20

135.120
139.710
141.100
144.680
146.910
149.500
159.550
161.570

Deelnemer
Heren Pup.
Gijs Roos
Levi Tindal
Koen den Das
Timo Looyen
Daan van Baarsen
Stijn Aartsen

Cat

500m

100m

Totaal

HPB
HPC
HPB
HPB
HPB
HPB

52.45
57.53
1:06.92
1.09.89
1:09.31
1:19.99

12.99
14.17
14.52
14.31
14.84
16.03

117.400
128.380
139.520
141.440
143.510
160.140
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Nr
1
Nr
1
2
3
4
5
Nr
1
2
Nr
1

Deelnemer
Dames Jun.C
Lisa Roos

Cat

500m

1000m

Totaal

DC1

53.12

1:52.67

109.455

Deelnemer
Heren Jun. C
Swen Faber
Carlo Kuiper
Tim Roos
Matz Schutz
Daan Kea

Cat

500m

1000m

HC2
HC2
HC2
HC1
HC2

45.15
46.57
48.80
49.60
51.19

1:36.41
1:38.22
1:41.05
1:45.32

Deelnemer
Damens Jun.B
Milou de Bueger
Lisette Segers

Cat

500m

1000m

DB1
DB1

46.94
49.61

Deelnemer
Heren Jun.B
Lieuwe Mulder

Cat

500m

HB1

41.09

Cat

500m

DA2
DA1

1500m
2:16.92

90.790
94.775
97.910
100.125
103.850

1500m

Totaal

2:28.24
2:41.68

96.353
103.503

1500m

Totaal

2:07.18

83.483

1500m

Totaal

50.90
61.32

2:46.59
3:24.14

106.430
129.366

1000m

Categorie II:
Nr
1
2

Deelnemer
Dames Jun.A
Ivonne Segers
Susanne Wolzak

1
2
3

Heren Jun.A
Alex Kuiper
Martijn Goedhart
Olaf Divendal

HA1
HA1
HA1

47.05
47.28
49.94

2:18.77
2:20.74
2:27.00

93.306
94.193
98.940

1
2

Dames N.Sen.
Saskia Wolzak
Esther Bekebrede

DN2
DN1

47.95
53.37

2.29.38
2.43.94

97.743
108.016

1
2

Heren N.Sen.
Jeroen Steinvoorte
Onne Broekzitter

HN3
HN4

44.20
45.11

2.21.30
2.28.85

91.300
94.726

1

Dames Sen.
Imme Kampen

DSA

48.75

2.24.23

96.826

1

Heren Sen.
John van Dijk

HSB

40.03

2.00.62

80.236

1

Dames Vet.
Ants Tilma

D40

50.16

2.31.33

100.603

1
2
3
4
5
6
7

Heren Vet.
Hayo van der Werf
Frans Nico van den Bout
Marco Roos
Bart Goede
Andries de Weerd
Ruud Steinvoorte
Jos Goedhart

H45
H45
H40
H45
H45
H55
H45

47.05
47.28
49.94
48.59
49.91
50.62
63.77

2.18.77
2.20.74
2.27.00
2.34.43
2.30.83
2.36.15
3.14.69val

93.306
94.193
98.940
100.066
100.186
102.670
128.666
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Dames Gastrijdsters
Nr
Deelnemer
1
Chantal Brugmans
2
Maaike Elfferich
3
Wies de Jong
4
Jessica Baars
5
Henriette Goede
6
Mirza van Royen
7
Marije Kerkhof
8
Aniek Oudshoorn
9
Monique van Gelderen
10
Esther Tindal
11
Anky Faber
12
Daphne Faber

Cat
DA1
DA1
DB2
DB1
DSB
DN1
DSB
DC2
DA1
DSB
DSB
DC1

500m
41.94
42.49
43.46
43.77
46.46
47.43
47.15
49.72
50.41
50.67
59.62
57.27

1000m

Heren Gastrijdsters
Nr
Deelnemer
1
Coen Wesselman
2
Marijn Koopman
3
Erik Spronk
4
Nico Stokkermans
5
Jean Paul Loman
6
Remco Klerx
7
Paul Hurkmans
8
Hans Jelles
9
Martin Heerma
10
Ton Hendrikse
11
Rene koning
12
Geert de Vries
13
Tobias Baanders
14
Rob Tindal
15
Pascal Brugmans
16
Marco de Jong

Cat
HN1
HN1
HB2
HSB
HN2
HN2
HB2
H40
HSB
H40
H45
HSB
H55
H40
HB2
HSB

500m
37.36
39.81
43.04
44.67
44.18
44.65
45.67
46.68
45.51
45.97
45.77
45.01
51.08
52.86
49.17
1:00.28

1000m

1500m
2:06.83
2:09.37
2:15.81
2:16.82
2.23.03
2:27.09
2:29.08

1:43.62
2:36.55
2.36.80
1.55.72
2.00.98

1500m
1:55.32

1:20.65
1:26.65
2.10.81
1:29.51
2:16.47
2.18.48
2:16.31
2:21.04
2:21.00
2:22.74
2:25.61
2:34.30
1:41.96
2:44.88
3:14.14

Totaal
84.216
85.613
88.730
89.376
94.136
96.460
96.843
101.530
102.593
102.936
117.480
117.780

Totaal
75.800
80.135
86.365
88.273
88.935
90.140
91.830
92.116
92.523
92.970
93.350
93.546
102.513
103.840
104.130
124.993

SKEELEREN
We kunnen voor het skeeleren terecht op het nieuwe skeelerparcours in de Twiskepolder, een volle
ronde is plm. 12km. Er is (nog) geen oefenbaantje aangelegd, komt dat nog. Er zal nog over een
eventuele skeelertraining worden gesproken in het trainersoverleg van HGI. Eventueel belangstelling
of deelname, bellen met Jelle Attema, 4824187.

OPGAVE CLUBAVOND (afsluiting seizoen)
Op zaterdagavond 13 mei (vanaf 18:00 tot plm 24:00 uur) zal het seizoen worden afgesloten voor de
bestuurs- trainings- redactie- jury- commissieleden; train(st)ers/Toerschaatsers. Hierbij de uitnodiging tot
het bijwonen van de club-avond betreffende de afsluiting van het winterseizoen 2005/2006,van de ijsclub:
"Hard Gaat Ie" op:
in/ bij het CLUBHUIS op het IJSBAANTERREIN aan het Zuideinde, tel. 4821834.
Net als verleden jaar willen we de avond weer starten met een drankje en vervolgens met een
overheerlijke BARBECUE, (van 18.30 tot plm. 20.30 uur.). Daarna zal de avond worden gevuld met
muziek voor elk wat wils, terwijl er dan tussentijds aandacht zal worden besteed aan:
 de uitreiking prijzen HGI clubkampioenschap;
 de uitreiking trofee's recordwedstrijden "Aafje Houwer";
 verdiensten (jury)leden / trainers;
 (bestuurs) mededelingen.
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Omdat e.e.a. voor de barbecue moet worden georganiseerd, wordt hierbij verzocht onderstaande strook,
voor 04 mei a.s. 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. Indien geen tijdig bericht wordt
ontvangen, dan helaas geen deelname mogelijk aan de heerlijke barbecue. De bijdrage in de (barbecue)
kosten zijn:
€ 10.00 per persoon en jeugdleden tot en met 15 jaar: € 6.= Euro per persoon, s.v.p. contant te voldoen bij aankomst.
NB: 1 consumptie wordt aangeboden door het bestuur,de daarop volgende gewenste consumpties zijn
voor eigen rekening,waarvoor munten worden verstrekt tegen betaling van 1 euro ( drank- consumptie) en
0.50 euro (frisdrank-consumptie). Let wel: 11 Munten voor € 10 Euro!
Het bestuur hoopt op een goede opkomst, met het meenemen van vriend(in) / partner kan het nog
gezelliger worden.

____________________________ _____________________________________
OPGAVE BBQ voor 4 mei a.s. Jelle Attema, Fuutstraat 11 te Landsmeer
Ondergetekende(n) kom(t)en op 13 mei 2006 wel / niet op de HGI clubavond ;
NAAM:_________________________________________;
Aantal personen:______
En doet / doen wel / niet mee aan de BARBECUE
(omcirkelen wat van toepassing is)

____________________________ _____________________________________
____________________________ _____________________________________
AANMELDING DEELNAME ZOMERTRAINING 2006:
Voor 6 mei a.s. opgave voor deelname aan de zomertraining bij Jelle Attema. We gaan vermoedelijk
starten op dinsdag 16 mei a.s. telkens te 19.00 uur, bij het clubhuis.. Voor de trainingsleden van het
afgelopen seizoen, geen kosten. Voor leden die alleen aan de zomertraining willen meedoen, zijn de
kosten: € 25.= (= plm. 16 x deelname).
Inleveren of E-mailen voor 6 mei a.s.:
 Jelle Attema, Fuutstraat 11, Email: JSAttema@hotmail,com of
 Jan Paul Drost, Van Beekstraat 201, Email: Drost.JP@Move.nl
Ondergetekende,
geeft zich op voor de HGI-zomertraining,(dinsdagavond),seizoen 2006

Naam: _____________________________Geb.:__________________
Adres:_____________________________ Wpl.:__________________
Postcode:_________ Tel.:______________Mob:__________________

Handtekening:______________

____________________________ _____________________________________
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WIST U DAT.....

















de “burgemeester” van Den Ilp, Theo Lely (72 jaar) is overleden aan een ernstige
(terugkerende) ziekte en op 20 maart afscheid van hem werd genomen tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula en op de begraafplaats aan het Zuideinde. Theo droeg met name het
schaatsen (oprichter van de supporters vereniging) en de club HGI een warm hart toe. HGI
heeft bij de voormalige beheerder van het Dorpshuis Den Ilp, ook menigmaal zijn jaarlijkse
afsluiting van het seizoen gevierd en dan had Theo de zaken altijd tot in de puntjes geregeld.
Het bestuur van HGI wenst zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte toe de komende tijd;
kantinebaas Piet van der Meer in de maanden januari en februari (9 weken) in het Boven-IJ
en AMC- ziekenhuis is verpleegd.
hij had last van te weinig bloeddoorstroming en zuurstofopname. Hij inmiddels thuis weer aan
het revalideren is en hem van harte beterschap toewensen;
Het bestuur nu op zoek is naar een vervanger voor Piet van der Meer, de persoon kan zich
wenden tot Haijo vd Werf, tel 06 – 53657410 of mail Hayo.vanderwerf@wartsila.com;
de afsluiting van het schaatsseizoen 2005/2006 voor de HGI bestuurs-trainings recreatie- en
uitgenodigde leden, zal plaats vinden op zaterdag 13 mei a.s. in en rond het Clubhuis van
HGI aan Zuideinde, aanvang 18.00 uur, onder het genot van een drankje en een hapje
(BBQ?), waar dan ook de prijzen van het HGI club- kampioenschap en de Aafje Houwer
Trofeeën zullen worden uitgereikt…
op dinsdag 30 mei aanstaande de “Club Promotie Dag 2005” weer wordt georganiseerd (olv
Jan Korf), voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen, om kennis te laten maken met hun
sport, een keuze in drie onderdelen en waarin HGI onderricht zal geven in het skeeleren…
er nog volop HGI 100j Jubileum-boeken te koop zijn nu voor € 10.- per stuk… deze boeken
af te halen of te bestellen zijn bij Jelle Attema, 020-4824187….
op Thialf weer Zomerijs wordt gefabriceerd, 3 weken lang van 17 juni tot 8 juli 2006. ‘s
Morgens en tussen de middag selectietrainingen, in de middag- en avonduren- is openstelling
voor het publiek en de geoefende (recreatie) schaatsers;
Op 9 juni de Slob & Slootrace (vanaf 12 jaar en ouder) georganiseerd zal worden:
inschrijven van 18:00 uur tot 19:00, start 19:00 uur. Aansluitend zal het katknuppelen worden
georganiseerd. Aanvang circa 20:30 uur. Inschrijfgeld 3 euro per onderdeel.
Vrijwilligers voor de Sloot & Slobrace kunnen zich melden bij Jelle Attema, tel 020 – 4824187
of JSAttema@hotmail.com.
Er al meer dan twee jaar door onder andere HGI-leden wordt gestreden voor het open houden
van het Ilperveld. Landschap Noord – Holland is druk bezig met de sanering en aanleg van
dammen en bruggen in het Ilperveld. HGI is namens Rene Segers vertegenwoordigd in een
belanggroep (BIO = Belangenvereniging Ilperveld Open) welke als doel heeft het Ilperveld
zoveel mogelijk bevaarbaar en schaatsbaar te houden. Het zou voor ons allen toch vervelend zijn
als we in de toekomst niet meer ongestoord door het Ilperveld kunnen schaatsen. De organisatie
is succesvol geweest in het tegengaan van de afsluiting van 185 ha Ilperveld. Sinds kort is de
belangengroep overgegaan in een vereniging, hiermee meent BOP beter aanspreekbaar te zijn.
BIO bestaat uit bewoners en gebruikers van het Ilperveld. De belangenvereniging is op dit
moment op zoek naar leden. Voor 5 euro per jaar kunt u BIO steunen, u kunt zich aanmelden via
ilperveldopen@gmail.com. U krijgt hiernaast enkele malen per jaar een bulletin van BIO en steunt
de vereniging in haar strijd voor het openhouden van het Ilperveld.
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