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VAN DE REDACTIE

Dagelijks bestuur

Zoals velen al verwacht hadden komt er nu
toch echt een einde aan mijn bijdrage voor het
clubblad na een periode van meer dan 10 jaar.
Door nevenactiviteiten en een verschuiving
van de werk heb ik te weinig tijd over om een
goed en gedegen clubblad in elkaar te zetten.
De afgelopen werd menig nachtelijk uurtje
ervoor opgeofferd maar daar pas ik vanaf
heden voor. Met mij gaat nog een bestuurslid
het bestuur verlaten. Evelien Mager heeft ook
gekozen voor een ietwat andere invulling van
haar vrije tijd. Zelf ben ik van mening dat de
club uit voldoende leden bestaat om twee
nieuwe aanwinsten voor het bestuur te vinden,
is het misschien niet iets voor u???? In ieder
geval bent u van harte welkom op onze
Algemene
Ledenvergadering
op
maandagavond 25 mei 2009 vanaf 20:00 uur.

Voorzitter:
H. van der Werf
De Gouwe 13
1121 GC Landsmeer
Hayo.vanderwerf@wartsila.com
 020 – 4924990  06 - 53657410
Secretaris:
E.F. Mager
 Blauwe ring 8
1566 MT Assendelft

 075 - 6707723

Penningmeester:
F.N. vd Bout
 Zonnehof 3
1121 BB Landsmeer
 020 – 4821867
Rek nr: Rabobank 33.44.10.010
Wedstrijd/jeugdschaatsen

Dit clubblad volgt als definitieve afsluiting van
het schaatsseizoen. De zomer doet zijn intrede
en daarbij horen weer het skeeleren, fietsen en
uiteraard de zomertrainingen in het Twiske.
Noteert u als eerste maar vast vrijdagavond 5
juni in uw agenda, dan vinden weer het
traditionele Sloot & Slobrace en Katknuppelen
plaats op het HGI terrein. Voor nu wens ik u in
ieder geval een goede zomer en mogelijk tot
op het (natuur)ijs komende winter.
De redactie
COLOFON
Ledenadministratie:
R. Kesselaar
 Watersniplaan 31
1121 VP Landsmeer
rkesselaar@hetnet.nl

 020 – 4824487

Opzeggingen schriftelijk of via de mail in te
dienen!!!!
Coördinatie clubblad / lay – out:
Ivo Hilderink
 Oostzanerdijk 5
1035 RA Amsterdam
 06- 46063940
i.hilderink@hotmail.com
Oplage 900 stuks
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
B. De Vries  020 – 6314123

Jaargang: 107
Datum: Mei 2009

Inlichtingen abonnementen/trainingen
jeugdschaatsen bij J. Attema

en

Wedstrijdsecretarissen:
J.S.Attema
 020 - 4824187
Jan Paul Drost
 020 - 4821863
Jeugdschaatsen:
J.S. Attema
Fuutstraat 11
1121 BM Landsmeer

 020 - 4824187

Bereikbaarheid HGI trainers:
Corinne Jong (Junioren, senioren en
veteranen), 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 (Pupillen), Cath. Van
Clevelaan 42, 1181 BH Amstelveen,  0206471703.
Kledingcommissie:
M. de Vries
 Reigerlaan 8
1121 EE Landsmeer
Ereleden:

www.hardgaatie.nl

 020 - 4826926

Dick Moes
Geert Houwer
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VAN DE VOORZITTER
Het schaatsseizoen zit erop en dit is voorlopig het laatste clubblad. Velen hebben de fiets al weer
de
gepakt en de droogtraining in het Twiske begint binnenkort. HGI heeft 2 Paasdag een klein rondje
IJsselmeer gereden (140 km ) en 2 weken later de Noord - Holland toertocht over 160 km. Ook wordt
er al weer druk geskeelerd.
Bestuurswisseling
Onze secretaris Evelien Mager treedt dit jaar af en heeft ons te kennen gegeven zich niet meer
beschikbaar te stellen. De reden is dat ze een bestuursfunctie heeft geaccepteerd bij de
Doopsgezinde gemeente in Assendelft. Evelien is 15 jaar bestuurslid geweest en natuurlijk vinden wij
het erg jammer dat ze het bestuur gaat verlaten. We zijn druk op zoek naar een vervanger en hopen
die in de volgende Algemene ledenvergadering aan u te kunnen voorstellen.
Ook Ivo Hilderink zal aftreden. Hij zal vanwege zijn voorzitterschap van de kinderboerderij in de
Molenwijk niet meer beschikbaar zijn. Ivo heeft zich altijd erg ingezet voor ons clubblad en het doet
pijn ook van hem afscheid te moeten nemen.
Beiden blijven natuurlijk nog actief als lid van onze vereniging. Wij bedanken Ivo en Evelien heel erg
voor hun inzet en wensen hen veel succes in hun nieuwe bestuursfuncties.
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering gaat gehouden worden op maandag 25 mei om 20.00 uur in het
clubgebouw. Bent u het ergens niet mee eens of wilt u meepraten over de toekomst van de club, dan
is de ledenvergadering de uitgelezen mogelijkheid om uw stem te laten horen.
Komt er wel of geen skeelerbaan en hoe staat het bestuur tegenover de jeugdopvang op ons terrein?
Wie wordt de nieuwe secretaris?
Sloot-en-slobrace met katknuppelen
Op vrijdag 5 juni organiseren we weer de Sloot-en-Slobrace om het Kampioenschap van Landsmeer
met aansluitend het “Kat knuppelen”. De start zal plaats vinden om 19.00 uur. Inschrijving is vanaf
18.00 uur in de kantine. Om het voor de toeschouwers aantrekkelijker te maken, zal het parkoers op
en rond de ijsbaan zijn. Op deze wijze zijn de deelnemers goed te volgen en kunnen zij door het
publiek ook aangemoedigd worden.
Om ca. 20.00 uur zal aansluitend het unieke katknuppelen plaats vinden en is, behalve dikke
geldprijzen, ook de katknuppeltrofee van Landsmeer te winnen.
Belangrijke data





Zaterdag 16 mei: Diploma-uitreiking zaterdagjeugd met spelletjes en pannenkoek eten op het
ijsclubterrein.
Maandag 25 mei, 20.00 uur: Algemene ledenvergadering in ons clubgebouw.
vrijdag 5 juni start 19.00: Sloot-en-slobrace met katknuppelen, katkunppelen ca. 20.30 uur.
Jeugdweekend 19, 20 en 21 juni: Jeugdweekend.

Ik wens iedereen een fijne zomer,
Tot ziens
Haije van der Werf
30 april 2009
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Datum: Mei 2009
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Algemene Ledenvergadering 25 mei 2009
Aanvang 20.00 uur - IJsclub Hard-gaat-ie, Landsmeer
AGENDA:
1.

Opening

2.

Goedkeuring notulen 2008

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. F.N. v/d Bout (penningmeester) – herkiesbaar in dezelfde functie;
Dhr. R. Segers (bestuurslid) – herkiesbaar in dezelfde functie;
Dhr. I. Hilderink (bestuurslid) – niet herkiesbaar;
Mw. E.F. Mager (secretaris) – niet herkiesbaar.
Tijdens het ter perse gaan van dit clubblad is het bestuur nog in gesprek met kandidaten die
de vertrekkende bestuursleden zouden kunnen vervangen. Op de Algemene Ledenvergadering zal
het bestuur u informeren over de stand van zaken.
9.

Verslag Jeugdschaatsen

10.

Toekomstplannen

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Jaargang: 107
Datum: Mei 2009
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Notulen Algemene Ledenvergadering van IJsclub 'Hard Gaat Ie'

2008

26 mei
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gehouden in de ijsclubkantine aan het Zuideinde te Landsmeer.
Aanwezig: zie bijgaande presentielijst
Afmelding: geen
_____________________________________________________________________
1.

Opening
Voorzitter Haijo v/d Werf opent de vergadering om 20.08 uur, MET de voorzittershamer (nooit zoek
geweest).
Hoogtepunt afgelopen jaar was de 4 cm ijs op onze eigen ijsbaan. Zelfs een foto en kort artikel in
het NRC-Handelsblad. Het belangrijkste was dat de jeugd lekker heeft kunnen schaatsen. Verder
waren er geweldige avonden in Hoorn. Sponsor heeft ook voor aankomend jaar weer toegezegd,
en met Hoorn is inmiddels ook weer contact gelegd.
Op 24 mei hebben we een gezellige avond in het Dorpshuis gehad met de vereniging. Voor
volgend jaar misschien toch maar weer de BBQ organiseren, dat is ook leuker voor de jeugd.
JanPaul Drost wordt bedankt voor het leveren van de lampen (ook ACW heeft hiervan mee
kunnen profiteren).
De dijk is zwak, morgen zal hier aan worden begonnen. En volgend seizoen moet ook het hek in
orde zijn.
Verder deelt het bestuur mee dat Bob Vink het weer in de gaten blijft houden, het bestuur
vervolgens besluit wanneer er water op de baan moet en JP Drost de dop erop doet.
Leuk om te melden is dat het Jeugd-Stappenplan goed werkt. Het lukt steeds beter om de
kinderen door te schuiven naar de avondtraining.
Aan het slot van deze opening wordt er stil gestaan bij het overlijden van Klaas Hijlkema. Hij was
ruim 40 jaar bestuurslid, met enorm veel inzet en heel veel verrichte arbeid op en rond de ijsbaan
van ijsclub Hard-gaat-ie. Klaas was het laatste jaar al ziek en op 22 januari 2008 op 85 jarige
leeftijd overleden.
De heer B. Kieft (secretaris van de ijsclub van 1963 – 1973) is onlangs ook overleden en in
diezelfde week ook de heer V/d Linden.

2.

Goedkeuring notulen
De notulen worden goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken
- Voorjaarsvergadering van het gewest NH-Utr. is in Amstelveen. Jelle Attema gaat erheen met
René Segers.
- De clubpromotiedag: Jelle doet mountainbike. Voor het skeeleren hadden we zelf niemand. De
organisatie heeft waarschijnlijk iemand hiervoor.
- Jelle Attema deelt mee dat de prijzen voor de abonnementen voor het nieuwe seizoen weer
omhoog zijn gegaan, met een paar euro.
- Verder heeft Stg. Jaap-Eden besloten de baan niet te overkappen.

4.

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

5.

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

6.

Verslag kascontrole-commissie
Andries de Weerd en Frank-Peter Wals hebben de bank- en kasstukken gecontroleerd op 22 mei
jl.. De kas van de kantine was niet aanwezig. Er zijn door hen geen onregelmatigheden
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geconstateerd (er is 17 euro cent te veel). De kascontrolecommissie vraagt de vergadering
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid van penningmeester V/d Bout en dat te
bekrachtigen middels een applaus. Applaus volgt en er wordt een nieuwe kascontrolecommissie
benoemd: t.w. Frank Peter Wals en Jan Tabak. Als reserve wordt Marco Roos benoemd.
7.

Financieel verslag
Penningmeester F.N. van den Bout heeft duidelijke overzichten gemaakt, deze worden goed
mondeling toegelicht. Er zijn wat verschillen hier en daar. Allen verklaarbaar. Adverteerders lopen
bijvoorbeeld achter maar de facturen zijn ook laat verstuurd. Dat geld komt dus nog binnen. De
kantinekas is er niet, het bestuur wil dit anders gaan aanpakken. Dit zal eerst besproken worden
met de kantinebeheerder. De kantinekas is afgeschreven; het verdient geen schoonheidsprijs!
Marco Roos biedt aan om het overzicht te completeren met een balans. Dat is een stuk duidelijker.
Dan heb je een compleet overzicht (ook met overlopende posten). De penningmeester houdt zich
van harte aanbevolen!

PAUZE
8.

Bestuursverkiezingen
Dit jaar zijn er twee aftredende bestuursleden de heren Jelle Attema en Bob Vink. Jelle gaat nog
zeker 3 jaar door, ook Bob blijft nog 3 jaar in dezelfde functie actief.
Door het overlijden van Klaas Hijlkema is er een bestuursfunctie vacant. Het bestuur heeft
inmiddels Mirjam Meeuwessen bereidt gevonden om toe te treden tot het bestuur. Haar man en
kinderen zijn actief schaatslid, zijzelf niet (wel hardlopen). Tijdens de Hoorn-schaatsavond heeft
ze al veel werk verzet. Het bestuur denkt dat Mirjam een goede bijdrage kan leveren aan onze
vereniging en draagt haar daarom voor aan de leden. De leden gaan akkoord.

9.

Verslag Jeugdschaatsen
Verslag wordt voorgelezen door jeugdschaatscoördinator Jelle Attema.

10.

Toekomstplannen
 Het toegangshek/entree gaat worden aangepakt.
 De clubavond nieuw leven inblazen. Zoeken naar een andere/nieuwe manier.
 Het marathongebeuren wordt allemaal herkenbaar; allemaal dezelfde pakken.
 Blijven proberen om de jeugd naar de wedstrijden te krijgen (om de 14-dagen op de
woensdagmiddag 10x).
 Er is een goede groep wedstrijdrijders. Jeugdmarathon behoeft aandacht (2x B en 1x A-rijder).
Dat moeten we aanpakken. Het bedrag dat gewonnen is, misschien t.b.v. de jeugd? Goed
begeleiden (want het niveau is wel hoog). Een begeleidingsrooster maken. Het bestuur gaat
hierover nadenken.

11.

Rondvraag
 Katknuppelen; gaat dat door? Nederland speelt deze avond tijdens het EK-voetbal.
 Marco Roos vraagt of de verslagen op de website en in de clubblad worden geplaatst.
 Andries de Weerd vraagt of de volgende keer het tijdstip vermeld kan worden bij de agenda
(daar was nl. verwarring over).
 Er gaat een kaartje naar Jan Tabak, omdat hij er vanavond niet bij kan zijn i.v.m. opname van
zijn vrouw in het ziekenhuis.
 Met de marathon is 500,- euro gewonnen. Wat gaan we hiermee doen? Dit zal worden
gebruikt voor de jeugd (marathon).
 Martin de Vries vraagt of de verhogingen van de abonnementen worden doorberekend aan de
leden? Antw. = JA
 René Segers: de jeugdschaatsochtend op de eigen ijsbaan is rommelig verlopen. Daar moet
het bestuur zich over buigen. (denk aan praktische zaken; geen wisselgeld, inkoop bij Deen –
was ook geen geld voor). Er is wel een draaiboek. Dit moet opnieuw bekeken worden door het
bestuur.
 Hayo v/d Werf: John van Dijk heeft een enorme beker geschonken (hij had deze gewonnen bij
de kampioenschappen van Amsterdam).
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Om 22.20 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

BOB HOGEROP
Het autocircuit van Sepang, Maleisië. Zo’n
20 bolides staan klaar om te starten. Op dat
moment valt de regen met bakken uit de
hemel. Maleisië ligt zo’n beetje op de
evenaar en op die breedte wil er wel eens
een tropische regenbui vallen. Met paraplu’s
worden de coureurs in hun “cockpit” droog
gehouden, terwijl monteurs de laatste
technische
handelingen
verrichten.
Uiteraard worden deze mensen kletsnat,
maar de wagen dient in een onberispelijke
staat te vertrekken.
Nu wordt het sein gegeven dat iedereen zich
van de klaar staande bolides dienen te
verwijderen, dus ook diegene die de
paraplu’s vasthouden. Daar staan ze dan,
open en bloot, in de nog steeds
neerplenzende regen. Zo’n coureur regent nu
ook nat. “Hoe zou dat gaan, wordt het naar
binnen lekkende regenwater door een gaatje
in de bodem van de “cockpit” afgevoerd?”
Dat moet haast wel, want anders zitten de
Formule 1 coureurs in een langzaam
vollopende badkuip, zeker met deze naar
beneden vallende hoeveelheden hemelwater.
Nu mogen ze weg, voor de z. g. opwarmronde.
De wagen die van koppositie mag vertrekken
heeft het relatief gemakkelijk. Zijn zicht op
de baan is vrij goed, maar voor zijn
achtervolgers liggen de zaken iets anders.
Zij rijden in opspattende wolken van
Jaargang: 107
Datum: Mei 2009

waterdruppels, die van de banden van hun
voorliggers komen, de z. g. spray. Hun hele
zicht op de baan wordt daardoor belemmerd
en dat is met snelheden van boven de 200
km per uur goed beschouwd levensgevaarlijk!
Nu alle wagens hun opwarmronde hebben
gereden, staan de bolides klaar voor de
wedstrijd. Het regent iets minder hard,
maar de dreigende wolken zeggen genoeg.
Een start van een grand prix wordt geregeld
door……..verkeerslichten! Het rode licht
verandert in groen toch? Geen probleem, ze
vertrekken allemaal. Het is het meest
opwindende deel van een grand prix.
Iedereen probeert zoveel mogelijk naar
voren te dringen. De eerstvolgende bocht
heeft geen plaats genoeg voor al die
aanstormende voertuigen en het zal
duidelijk zijn, aanrijdingen of beter gezegd,
crashes zijn niet van de lucht. Vooral als het
wegdek nat is, en dat was het, lijkt het of
elke auto alle kanten op wil, behalve
rechtuit!
Een chaos van heb ik jou daar. Stukken
onderdelen liggen overal (wat zijn die
formule 1 auto’s toch kwetsbaar) en de
wedstrijd wordt afgebroken, d.m.v. met
vlaggen zwaaiende officials. Als de
brokstukken zijn opgeruimd kan er opnieuw
gestart worden. Alle wagens rijden achter
elkaar achter de “safetycar” totdat deze
van de baan verdwijnt en de coureurs weer
gas kunnen geven. Het duurt niet lang,
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tropische
moessons
verstoren
het
wedstrijdverloop en nadat de race er voor
de helft op zit besluiten de officials de
wedstrijd te stoppen. Er waren zoveel
slippartijen, “spins” in vaktaal, dat het
onverantwoord was om nog verder te gaan.
Een grand prix werd in mijn beleving altijd
onder mooie weersomstandigheden verreden!
De grote prijs van Nederland op het circuit
van
Zandvoort
(Hoe
lang
geleden!)
betekende automatisch mooi weer! Net als
de TT races op Assen. Als de TT gereden
werd, dan kon je bij wijze van spreken
zonder regenjas naar het strand. Natuurlijk
weten we wel beter. Het weer tijdens b.v. de
grote prijs van Monaco is de laatste jaren
niet al te best. In Monaco kunnen de bolides
elkaar niet of nauwelijks passeren zodat
deze wedstrijd eigenlijk een optocht van
raceauto’s is. Maar in Monaco wordt nu
eenmaal veel geld neergeteld en de Formule
1 schoorsteen moet per slot van rekening
toch roken!
Wat ik ook altijd opmerkelijk vind is de
outfit van de Formule 1 coureurs en dan
vooral de helm.
Als een auto door pech aan de kant moet
door
b.v.
een
opgeblazen
motor
(doorgeslagen koppakking?) dan wurmt de
coureur zich uit de auto, door het stuur los
te maken en loopt richting pits. Een formule
1 piloot lopend langs de baan, het beeld van
een vrij nietige man in een raceoverall en
dan die knots van een helm op zijn hoofd. De
verhoudingen zijn helemaal zoek! De weg die
hij lopend moet afleggen is enorm. De
hulpeloosheid straalt er a.h.w. van af. Een
machosport zoals het autoracen toch wel
een beetje is en dan dit !
Maar er zijn meer voorbeelden te noemen.
Wat te denken van een ijshockeyspeler, die
zijn stick in het heetst van de strijd
verloren is. Zonder stick is zo’n
man
ontdaan van zijn ego. Of een alpine skiër die
een of twee van z’n stokken kwijt is. Een
wielrenner die tijdens de sprint ten val is
gekomen en met een verkreukelde fiets over
z’n schouder naar de finish loopt.
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Een prachtig voorbeeld maakte ik ooit mee
op de kunstijsbaan van Haarlem. Tijdens de
renovatie van de Jaap Edenbaan, al weer 20
jaar geleden, ging een ploegje HGI’s op
zaterdagavond regelmatig naar Haarlem.
Daar reed ik in een treintje mee met voor
mij een rijder met gloednieuwe Raps
schaatsen. Dat was het model met potjes
onder de schoen die uit een dunne
rasterachtige constructie bestond. Het
meest futuristische model dat er toen op de
markt te koop was, een sierlijk model
schaats, zonder twijfel.
In eens komt de man te vallen. Ik kon hem
ontwijken, maar moest noodgedwongen
stoppen. Toen ik omkeek hoe het met hem
was, zat hij op het ijs met één complete
schaats, maar de andere was verdwenen,
althans zijn ijzer. Onder zijn schaatsschoen
staken de witte metalen staafjes naar
buiten. Het leek wel een beetje op een groot
insect of een garnaal, zo met die poten er
onder uit! Zijn afgebroken ijzer lag in het
gras op het middenterrein. Gelukkig
mankeerde hij niets, maar dat beeld vergeet
ik niet gauw tijdens die zaterdagse
schaatsavond in Haarlem.
Het materiaal van een sportman kan altijd
kapot. Meestal is het gemaakt van solide
doch zo licht mogelijk materiaal, aluminium,
titanium of carbon. Het blijft een mirakel
dat zoiets toch nog heel blijft na b.v. de
doorkomst van het bos van WallersArenberg tijdens Parijs- Roubaix. Van een
heel andere orde zijn b.v. de vele caravans,
waarmee vele landgenoten zich tijdens de
komende zomervakantie zuidwaarts spoeden,
getrokken door even zovele auto’s. Ook de
“sleurhutten”
of
“woonwagens”
zoals
sommige bezitters hun caravan plegen te
noemen zijn uit heel lichte materialen
opgebouwd. Of de licht gewicht tentjes die
tijdens een trektocht gebruikt worden, door
welk vakantieland dan ook. Het materiaal zal
het wel uithouden tijdens de vakantie, daar
is het tenslotte voor gemaakt en een ieder
die er op uit trekt of gewoon thuis blijft
wens ik een prettige vakantie toe!
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JEUGDSCHAATSEN
Op zaterdag 13 maart j.l.werd het jeugdseizoen op de Jaap Edenbaan afgesloten met de Langebaan proef, de zogenaamde rondjes achter de jagermeesters. Het was prachtig zonnig weer en een ieder kon
zijn rondjes rijden. Eerst voor de SP en de A diploma’s afrijden (4 t/m 6 ronden) en de vervolgens de B’s
t/m F’s (8 t/m 22 ronden). Hoewel een ieder zijn best deed om die rondjes voor het diploma ook te gaan
halen, lukte dat niet altijd. Een aantal kinderen hadden moeite om het tempo van de jagermeesters te
kunnen volgen, jammer dan. volgend jaar weer nieuwe kansen en opnieuw voor een diploma!
Afsluiting seizoen 2008/2009 en Diploma uitreiking op 16 mei aanstaande
De feestelijke diploma-uitreiking met spel en pannenkoek eten, zal plaatsvinden op zaterdag 16 mei
2009 in/bij het clubhuis van Hard Gaat Ie aan het Zuideinde. Neem zelf bord en bestek mee! Trek
kleding aan waarin je spel- oefeningen kan doen. Er wordt weer een verdeling in twee groepen
gemaakt.
De jongste groep (I) van 10.00- 12:30 uur:
Van 10:00 – 11:30 spelletjes (bij goed weer kan het pannekoeketen / drinken er tussendoor aan
het loket, dan duurt het tot 12.00 uur, van 11.30– 12.00 uur tijdsindeling pannenkoek eten vervalt
dan!
Van 12.00- 12.30 uur de diploma-uitreiking waarbij natuurlijk ook de ouders/verzorgers van harte
welkom zijn.
Deze groep I bestaat uit de kinderen die ingedeeld zijn bij: Jelle / Nicole / Sybille / Rosa (IJshal);
Mirjam / JanDick; Evelien / Sonja (Krabbelbaan) en Karin / Tim (Groep C)
De oudste groep (II) van 12:30- 15:00 uur:
Van 12:30 – 14:00 uur spelletjes (bij goed weer kan het pannekoeketen / drinken er tussendoor
aan het loket, dan duur tot 14.30 uur)
Van 14.00– 14.30 uur tijdsindeling pannenkoek eten vervalt dan!
Van 14.30-15.00 uur de diploma- uitreiking waarbij natuurlijk ook de ouders/ verzorgers van harte
welkom zijn.
Groep II bestaat uit de kinderen die ingedeeld zijn bij: Swen / Jan Paul/ Frank Peter en Peter/ Michel
(Groepen D t/m. E/F);
Aanvraag / Opgave jeugdschaatsabonnement
Er zal tijdens de diploma-uitreiking gevraagd worden wie er door gaan en wie er af gaan. Kinderen die
voor 1 juli 2009 de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, moeten van het jeugdschaatsen af, alhoewel er
altijd bespreekgevallen mogelijk zijn. De ouders van de kinderen op de wachtlijst, die eventueel
geplaatst kunnen worden, zullen al in de maand juli worden benaderd, omdat de definitieve lijst met de
HGI jeugdschaats- deelnemers voor het seizoen 2009/2010, in augustus in bezit van de KNSB moet zijn.
Mutsen jeugdschaatsen verplicht, de kosten bedragen € 5.= of huren (borg € 5.=) .De fleece-HGI
MUTSEN inleveren als er met “Jeugdschaatsen” wordt gestopt en ook niet verder wordt gegaan met
recreatie schaatsen en/of de wedstrijdtraining, tenzij eigenaar wil worden zonder terugbetaling van de
borg.
Vervolg na het behalen van het D/E/F diploma
Kinderen met die diplama’s, of die eraf moeten of gaan en echt willen doortrainen, kunnen zich opgeven
(voor 1 juli 2009):
1. Voor de schaatstraining, onder voorbehoud, op dinsdag van 17.00 tot 18.05 en/of op vrijdag
van 19.30 tot 20.40 uur;
2. Voor een recreatie-uur, is dan geen echte training maar “verlengd jeugdschaatsen”, 12
t/m16 jaar. Je krijgt dan aanwijzingen van HGI-leiders. Verlengd jeugdschaatsen bij voorkeur
op maandag van 18.20 tot 19.20 uur. De HGI-recreatie-uren zijn op zondag van 18.00 tot 19.00
uur; op maandag en donderdag van 18.20 tot 19.20 en 19.30 tot 20.30 uur.
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Raming kosten 2009/2010:
 Jeugdschaatsen (6 tot 12 jaar) ongeveer € 75.=;
 Jeugd/Pupillen (wedstrijd)training (9 tot 13 jaar ongeveer € 220.=;
 Verlengd Jeugdschaatsen op Recreatie-uur (12 t/m 16 jaar) ongeveer € 75,=
De behaalde resultaten en Diploma’s Jeugdschaatsen 2008/2009
Diploma-eisen:
Start & Rem :

Slalom :

Lange- Baan
Ronden

SCHAATSPROEF
A – DIPLOMA
B – DIPLOMA
C – DIPLOMA

- 45,9
- 37,9
- 32,9
- 27,9

D - DIPLOMA
E - DIPLOMA
F - DIPLOMA

SCHAATSPROEF
A – DIPLOMA
B – DIPLOMA
C – DIPLOMA

-48,9
-40,9
-35,9
-30,9

D - DIPLOMA
E - DIPLOMA
F - DIPLOMA

- 25,9
- 22,9
-19,9

SCHAATSPROEF
A – DIPLOMA
B – DIPLOMA
C – DIPLOMA

SP4/P3
6
8
13

D - DIPLOMA
E - DIPLOMA
F - DIPLOMA

18
20
22

-22,9
-20,9
-18.9

Groep IJSHAL (10 deelnemers), begeleiders: Jelle / Nicole / Sybille / Rosa
Vorig
Dipl
-

Voornaam

Naam

Gebdatum

Slalom

Dpl

01-10-2001
08-09-1998
12-10-2001
22-08-2002
25-10-2002
11-06-1998
03-08-2001
30-04-2002
03-12-2002
28-01-2000

Start
&Rem
36.62
32.29
38.41
36.68
34.64
26.20
29.91
33.67
35.67
39.16

Boris
Emma
Isabel
Sana
Kiki
Sarina
Sjoerd
Milan
Maud
Merel

GERRITSEN
HARTOG
HARTOG
HELSLOOT
JANSE
KEMKERS
NICOLAI
OPHEIJ
RIJNBEEK
RIJNSBURGER

38.03
35.94
43.36
41.32
40.16
28.13
30.44
36.87
40.11
41.50

SP
A
SP
SP
SP
C
B
SP
SP
SP

Groep A (9 deelnemers), begeleiders: Mirjam en Jan Dick
Vorig Voornaam
Naam
Gebdatum
Dipl
SP
Julia
BAKKER
25-04-2001
SP
Daniel
BOSSCHIETER
01-06-2001
SP
Demi
De GROES
12-04-2001
SP
Jonah
JAPENGA
20-07-2000
SP
Thijs
LANGENDIJK
25-05-2000
A
Menno
LOOIJEN
20-08-1999
SP
Sander
SCHIPMOLEN
04-09-2001
SP
Hielke
Van SEIJST
23-03-2001
SP
Joram
VAHL
14-04-2001

Start
&Rem
31.27
29.03
30.21
29.56
32.61
29.03
30.73
33.12
29.22

Slalom

Dpl

34.45
32.44
33.45
33.91
32.18
32.25
32.91
36.73
32.95

B
B
B
B
B
B
B
A
B
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Groep B (12 deelnemers), begeleiders: Evelien en Sonja
Vorig Voornaam
Naam
Gebdatum
Dipl
A
Timo
BANNING
29-11-1998
Mirka
De BRAAF
05-01-2000
A
Hanna
BRANDJES
26-05-2001
A
Freek
DROST
04-07-2001
A
Luuk
DROST
04-07-2001
A
Merijn
Van ELK
13-03-2000
Lea
Van GALEN
23-11-2000
A
Bonita
HONING
07-06-1999
A
Marilou
NIEKEL
05-02-1999
B
Roby
NIEMEIJER
30-10-1999
A
Rens
RUTTEN
07-06-2000
Lotte
VLEK
01-01-2000

Start
&Rem
25.06
23.63
25.78
24.09
25.75
25.44
24.49
29.39
23.12
27.55
24.13
28.25

Slalom

Dpl

27.49
26.53
28.45
24.85
28.37
27.77
27.35
33.48
25.75
29.10
25.86
28.47

C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
B

Groep C (11 deelnemers), begeleiders: Tim en Karin
Vorig Voornaam
Naam
Gebdatum
Dipl
B
Hazel
Van BERKEL
29-12-2000
B
Stan
HELSLOOT
13-10-1999
B
Anne
KAAL
12-08-1999
B
Ysabelle
LANGENDIJK
04-04-1998
B
Bibi
Te LOO
05-02-2000
C
Romee
NIEUWPOORT
26-03-2000
B
Aron
OPHEIJ
20-03-1999
C
Juana
STOR
27-06-1999
A
Lois
VISSER
07-05-2000
C
Pien
De VRIES
21-08-2000

Start
&Rem
20.59
19.66
21.89
23.94
21.69
21.20
24.12
22.31
22.56
22.61

Slalom

Dpl

22.03
20.94
24.07
27.50
24.80
23.66
25.52
24.27
24.13
25.00

E
E
D
C
D
D
C
D
D
D

Groep D (9 deelnemers), begeleiders: Peter en Michel
Vorig Voornaam
Naam
Gebdatum
Dipl
C
Vincent
BAKKER
26-07-1998
Jochem
Van den BROEK
09-01-1999
C
Dominique
BROUWER
11-05-1996
C
Fien
Van BERKEL
26-08-1999
C
Kai
FEBERWEE
04-01-1998
D
Jennifer
NIEKEL
30-06-1996
C*
Sterre
RUTTEN
05-08-1998
Sanne
SCHRIPSEMA
20-04-1998
C
Jesse
WALS
14-10-1997

Start
&Rem
22.59
23.47
23.13
20.10
20.88
20.56
21.47
22.50
22.68

Slalom

Dpl

25.76
24.68
25.19
22.44
22.83
21.82
24.96
25.35
24.22

D
C
D
E
E
E
D
D
D

Jaargang: 107
Datum: Mei 2009

www.hardgaatie.nl

Nummer 4
Pagina:10 van 15

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

Groep E1 (11 deelnemers), begeleider:Fank Peter
Vorig Voornaam
Naam
Gebdatum
Dipl
D
Vieve
De BOER
22-03-1999
C
Lotte
BRANDJES
08-07-1997
D
Roos
DENISSE
27-03-1997
D
Kelly
De GROES
29-10-1997
D*
Sem
JAPENGA
10-02-1998
D
Pam
HERMELINK
18-03-2000
C
Emma
KANT
21-03-2001
D
Jelle
De LANGE
02-01-1998
D
Eva
MEEUWESSEN
02-12-1999
D
Zoe
PAARDEKOOPER 17-07-1999
C*
Jorian
RUTTEN
24-12-1996

Start
&Rem
20.47
22.29
21.37
20.92
21.25
19.18
19.78
20.08
20.28
19.76
20.50

Slalom

Dpl

22.64
24.25
23.22
21.16
22.88
21.08
20.96
22.72
22.21
21.47
22.51

E
D
D*
E
D**
E
E
E
E
E
E

Groep E2 (9 deelnemers), begeleider: Jan Paul
Vorig Voornaam
Naam
Gebdatum
Dipl
C*
Rinus
DROST
16-04-1999
D
Bauke
GOEDE
04-07-1996
C*
Denise
HARTOG
15-04-1997
D
Dionne
HONING
23-12-1997
D
Dewi
PAARDEKOOPER 13-10-1997
D
Guido
STOR
26-12-1995
D
Job
VAHL
01-05-1998
D
Didi
WALS
18-01-2000
D
Tim
WALS
25-08-1999

Start
&Rem
20.09
20.81
22.09
19.44
20.16
20.53
20.08
18.71
19.81

Slalom

Dpl

21.72
21.43
24.44
21.57
21.97
22.06
23.08
18.97
21.03

E
E
D
E
E
E
E
F
E

Groep E/F (7 deelnemers), begeleider: Swen
Vorig Voornaam
Naam
Dipl
E
Ilse
De BOER
E
Amy
BOSSCHIETER
D*
Sophie
EIJKING
E
Ayra
GOEDE
D
Tessa
HERMELINK
E
Louise
MANNEL
E
Rosa
VAHL

Start
&Rem
19.50
20.47
20.47
20.90
19.46
19.12
20.18

Slalom

Dpl

20.64
22.32
20.83
21.62
21.24
20.34
21.78

E*
E*
E
E*
E
E*
E*

Gebdatum
17-11-1997
25-08-1997
14-11-1998
17-04-1997
01-10-1998
08-11-1997
20-11-1996

CLUBKAMPIOENSCHAP Langebaanschaatsen 2008/2009
Op vrijdag 13 maart 2009 van 17.00 tot 21.00 uur vonden op de Jaap Edenbaan weer de jaarlijks
terug kerende schaatswedstrijden plaats om het clubkampioenschap van Hard Gaat Ie , samen met
de Almeerse Schaats Vereniging. We hadden dit jaar voor het eerst de vrijdagavond en dat is goed
bevallen. Ook het weer werkte prima mee, hierdoor ook een goede ijsvloer. Er waren in totaal 100
deelnemers van wie er 48 HGI-deelnemers.
Bij de dames maakte de kampioene van verleden jaar Imme Kampen haar favorietenrol volledig
waar, zij reed zelfs een PR op de 1500m in 2.19. Zij was ook dit jaar de beste van de vrouwen en
meisjes. Een goede 2e werd B Junior Daphne Faber.
Bij de heren een strijd om het algemeen clubkampioenschap tussen John van Dijk en Swen Faber.
John had tegenstand van Swen Faber maar deze komt nog iets te kort om John van de troon te
e
kunnen stoten. John van Dijk won de beide afstanden en werd de terechte kampioen, al voor de 9
keer HGI Kampioen!
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Jammer dat ook nu Lieuwe Mulder niet meedeed, hij zit in de Gewestelijke Selectie groep en moest in
het weekend 14/15 maart meedoen aan de Nederlandse Afstands Kampioenschappen in Hoorn.
Verder waren er mooie onderlinge wedstrijden te zien waarbij het publiek ook zichtbaar genoot. Er
werden vele Persoonlijke Records (PR’s) gereden. De beide kampioenen van harte gefeliciteerd!
Hierbij ook dank aan de HGI-juryleden; trainers en de ijsmeesters. Zij ontvingen een volledig huid/haar
verzorgingspakket,aangeboden door HegronCosmetics, waarvoor dank. De prijsuitreiking vond op 21
maart plaats in het Clubhuis!
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

HARD GAAT IE

Scheidsrechter
Speakster
ET
Starter
Hulpstarter(s)

Kees van der Lans
Anneke van der Lans
Caroline ter Burg
Jelle Attema
Frank Peter Wals

Tijdwaarnemers

Jelle Kampen; Bob Vink
Maartje Kampen
voornaam

PUPILLEN DAMES

achternaam

1e

Michelle

Tindal

2e
3e
4e

Britt Aimy
Merel
Romee

Janse
Wals
Nicolai

PUPILLEN HEREN
1e

Levi

Tindal

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

Tom
Max
Guido
Douwe
Mart
Tim
Moos
Mark

Kant
Kant
ter Veer
Daatselaar
Hartman
van der Kuijl
Meeuwessen
van Dijk

C- JUNIOREN DAMES Voornaam achternaam
1e
2e
3e
C- JUNIOREN HEREN
1e
2e
3e
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SEIZOEN 2008-2009

Afstand
500m

afstand
1000m TOTAAL

52.95
500m
57.91 (pr)
1.01.15 (pr)
1.04.74 (pr)

1.47.94
300m
35.81 (pr)
38.56 (pr)
39.91 (pr)

106.920

500m
46.80
500m
52.30 (pr)
56.02 (pr)
1.01.99 (pr)
1.01.95
1.03.17
1.05.18 (pr)
1.07.48 (pr)
1.20.19 (val)
2e tijd 59.13 (pr)

1000m
1.36.43
300m
33.81 (pr)
34.85 (pr)
37.42 (pr)
38.39
38.07
38.85 (pr)
41.69
36.90

108.650
114.120
124.356
126.100
126.620
129.930
136.963
141.690

Afstand
500m

afstand
1000m

TOTAAL

117.593
125.416
131.256

95.015

Sybille
Mulder
Mila
van der Werf
Noah Adee Schutz

55.26
1.00.72 (pr)
1.03.13 (pr)

1.53.18
111.850
2.01.26 (pr) 122.850
2.06.68 (pr) 126.470

Daan
Koen
Gijs

51.66
1.04.01(pr)
44.68

1.57.73
110.525
2.09.69 (pr) 128.855
n.g.
44.680

van Baarsen
den Das (bmd)
Roos
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Voornaam achternaam
B- JUNIOREN DAMES
1e
2e
3e
B- JUNIOREN HEREN
1e
A- JUNIOREN DAMES
1e
A- JUNIOREN HEREN
e
1
2e
(N)SENIOREN DAMES
e
1
(N)SENIOREN HEREN
1e
2e
3e
MASTERS DAMES
1e
2e
3e
MASTERS HEREN
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
e
10
11e
e
12
e
13

Daphne
Lisa
Rosa

Faber
Roos
Vermeulen

Matz

Afstand
500m

afstand
1500m

TOTAAL

47.21
47.62 (pr)
1.14.17 (val)

2.29.74
97.123
2.34.95 (pr) 99.270
3.09.82 (pr) 137.443

Schutz

44.61

2.14.44 (pr) 89.423

Ellen

Krop

50.20

2.38.18

102.926

Swen
Tim

Faber
Roos

41.35
44.70

2.10.15
2.19.04

84.733
91.046

Imme

Kampen (Algm.Kampioen)

48.58

John
Jan Paul
Martijn

van Dijk (Algm. Kampioen)
Drost
Goedhart

40.70
44.92
49.03

Marja
Anky
Karin

Roos
Faber
Goedemoed

54.22
56.87
1.27.73 (val)

Hayo
Marco
Rene
Rob
Frans Nico
Rinus
Bart
Jeffry
Andries
Berend
Arie
Ruud
Jos

van der Werf
Roos
Koning
Tindal
van den Bout
Overheul
Goede
Pommerel
de Weerd
Blokzijl
Blijleven
Steinvoorte
Goedhart

46.54
48.20
46.82 (pr)
48.06
48.74
48.53
49.45
50.53
51.70
51.68
55.55
53.13
59.08

2.19.68 (pr) 95.140
2.03.83
2.16.45
2.234.15

81.976
90.403
96.746

2.40.49
107.716
2.49.59
113.400
2.41.42 (pr) 141.536
2.16.34
2.22.47
2.26.81
2.23.31
2.26.67
2.28.72
2.39.65
2.38.73
2.37.28
2.39.24
2.37.22 (pr)
2.45.96
2.53.09 (pr)

91.986
95.690
95.756
95.830
97.630
98.103
102.666
103.460
104.126
104.760
107.956
108.450
117.043

KAMPIOENSCHAP van AMSTERDAM op 14 maart 2009:
Door de Baancommissie Amsterdam werden maar liefst 15 ” Hard Gaat Ie” leden uitgenodigd voor
deelname aan de langebaanwedstrijden om het Kampioenschap van Amsterdam op grond van de
gereden tijden op de Amsterdamse baan en bestemd voor Pupillen A/B tm.de Masters.
Uitgenodigd bij de Dames waren: Pupillen Michelle Tindal; Britt Janse en Merel Wals en bij de overige
Dames: Daphne Faber; Ellen Krop; Karin Goedemoed en Marja Roos. Uitgenodigd bij de Heren
waren: Pupillen Levi Tindal; Tom en Max Kant en de de overige Heren Swen Faber; Gijs Roos; Tim
Wals; Martijn op de Weegh en Matz Schutz; Helaas waren een aantal verhinderd. Er werden goede
resultaten behaald en zelfs in de prijzen gereden door Levi 1e; Max Kant en Britt Janse. Prima
gedaan! De volledige uitslagen staan op de website: www.baancommissieAmsterdam.nl
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ZOMERTRAINING 2009
De zomertraining gaat op dinsdag 19 mei a.s. van start, telkens om 19.00 uur, verzamelen bij het
clubhuis van Hard Gaat Ie. Voor de trainingsleden van het afgelopen winterseizoen, zijn hieraan geen
kosten verbonden. Voor leden die geen licentie hebben en alleen aan de zomertraining willen
meedoen, zijn de kosten € 35.= (= ongeveer 16 x deelname t/m. september 2009). Er wordt weer in
twee groepen getraind:
1) Jeugd van plm 10 tot 15 jaar, door Milou de Bueger en Mandy Blokzijl;
2) Oudere groep door Rene Koning en/of Jan Paul Drost.
Onderstaande opgave inleveren of E-mailen voor dinsdag 17 mei aanstaande:
bij Jelle Attema, Fuutstraat 11, Email: JSAttema@Hotmail.com; JSAttema@chello.nl
of Jan Paul Drost, Van Beekstraat 201, Email: JP.Drost@Hardgaatie.nl
___________________________________afknippen____________________________________
Onderstaande (wel lid/ geen lid),
Geeft zich op voor de HGI-zomertraining 2008, (m.i.v. dinsdag 19 mei te 19.00 uur)
Naam: _____________________________Geb.:__________________
Adres:_____________________________ Wpl.:__________________
Postcode:______ __ Tel.:______________Mob:__________________

___________________________________afknippen____________________________________

FIETSTIJDRIT SCHAATSCLUBS in de WIJDEWORMER
ZWC DTS organiseert met de schaatstrainingsgroepen Hard-Gaat-Ie en STG Zaanstreek: HET OPEN
KAMPIOENSCHAP VAN DE ZAANSTREEK TIJDRIJDEN OP DINSDAG 2 of 9 JUNI 2009
Categorieën:
 Jeugd (12, 13 & 14 jaar),
 Nieuwelingen, Junioren, Senioren en Veteranen (allen zowel voor dames als voor
heren)
Jeugd 11 kilometer (start 19:00 uur), overige categorieën 17 kilometer (start 19:30 uur). Voor de
start vanaf 19:00 uur kan worden ingeschreven vanaf 18:15 uur. Inschrijfkosten € 3,-(wieler/schaats licentiehouders),
€ 5,-- (niet-licentiehouders, inclusief verzekering). Start en finish: ZWC DTS Sportpark
Kalverhoek
HELM VERPLICHT EN DEELNAME IS VOOR EIGEN RISICO.
Wij zoeken nog mensen die bij de bochten of kruisingen willen posten voor beveiliging van de
deelnemers. Duur van 19.00 tot ongeveer 21.30 uur. Graag aanmelden bij Jelle Attema 020-484187

SLOOT & SLOBRACE, KATKNUPPELEM 2009
Op vrijdag 5 juni 2009 organiseert Hard Gaat Ie weer de traditionele “Slob & Slootrace”, afstand
circa 2.3 kilometer over weilanden,door sloten (schoeisel verplicht!!). Minimum leeftijd 12 en starttijd
19:00 uur (Inschrijfkosten € 3.= per persoon). Na de Sloot & Slobrace volgt het even traditionele
“Katknuppelen” vanaf 12 jaar omstreeks circa 20.30 uur (Inschrijfkosten € 2.= per persoon) op het
IJsbaanterrein van HGI. Voor beide onderdelen geldt inschrijven clubkantine HGI, ongeveer anderhalf
uur voor- en tot- de aanvangstijden.
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WIST U DAT.....

















Lieuwe Mulder op zaterdag 14 en zondag 15 maart j.l. meedeed aan het Nederlands
Kampioenschap Afstanden voor Heren Junioren B en daarbij hele goede resultaten behaalde,
namelijk op de 2x 500m een 8e plaats in 2x 38.98sec en op de 1000m zelfs een 2e plaats in
1.14.71 (zilveren medaille!!) hij hiermee het clubrecord van Arjan Schreuder (1.13.34)
benadert, wij hem harte gelukwensen;
Annette Gerritsen niet tevreden was met haar resultaten van het afgelopen seizoen, maar
volgend seizoen met ook de Olympische Spelen in Vancouver, haar top wil gaan halen;
Zij eindigde in de Wereldbeker competitie (over 7 wedstrijden) als 16e op de 100m; als 12e op
de 1000m en als 4e op de 500m wij haar nog veel succes toewensen het komend seizoen;
Op dinsdag 19 mei a.s. de “Club Promotie Dag 2009” weer wordt georganiseerd (o.l.v. Jan
Korf), voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen, om kennis te laten maken met hun sport,
een keuze in 3 onderdelen en waarin HGI mogelijk onderricht zal geven in het skeeleren en in
het mountainbiken (terreinfietsen);
Het Jeugdweekend voor kinderen van 9 tot 15 jaar gaat plaats vinden op een nieuwe
locatie van 19 t/m 20 juni 2009 en info kan worden bevraagd bij Jan Tabak 4823833;
op Thialf weer Zomerijs wordt gefabriceerd, 6 weken lang van 21 juni t/m juli 2009. ‘s
Morgens en tussen de middag selectietrainingen, in de middag- en avonduren- de
openstelling voor het publiek en de geoefende (recreatie) schaatsers;
Er voor de leden weer grote blauwe HGI fleece mutsen te koop zijn voor € 5.= per stuk;
Er verder nieuwe blauwe HGI-rugtassen voor E 15.= en nieuwe blauwe HGI-tassen voor €
20.= per stuk, alsmede club- jeugd-jacks en -broeken, maten 140 t/m 176, voor € 38.= en
€ 27.= afhalen of bestellen bij Jelle Attema, 020-4824187;
Anja de Vries (06- 23017213) is gestopt met het aktieve schaatsen en zij HGI trainingskleding te koop aanbied voor € 50.=, waarvoor je dan in bezit komt van: een dunne
blauwe trainingsbroek (salopet); een dikke blauwe trainingsbroek (met rits) en een geel HGIschaatsjack, alle in de maten 6;
Wij een ieder een goede zomer(vakantie) toewensen…
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