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VAN DE REDACTIE

Clubgebouw

Het zit er weer op, die mooie zomer. Ja,
sommigen zijn die slechte zomer al weer
vergeten. Het leuke van een mooie nazomer is
dat de overgang naar een goeie winter niet
groot hoeft te zijn. Dus: van het badpak zo in
het schaatspak, of van de zwembroek in de
schaatsbroek.
Als
de
meest
recente
voorspellingen uitkomen, dan kunnen de
schaatsliefhebbers hun lol binnenkort op.
Zware kou komt er dan aan.
Dit clubblad is al weer het eerste in de nieuwe
jaargang. Niet zo dik als anders; als dat maar
niet een voorbode is. Ik houd mij dus
aanbevolen voor (nieuwe) onderwerpen in het
clubblad. Ik heb het al eerder geschreven: als
je ideeën hebt laat het dan weten. Ik zal je
zeker niet direct vragen om het vervolgens zelf
uit te voeren. Er zijn niet veel clubs meer met
een papieren clubblad, laten we het nog even
volhouden! Veel leesplezier!

Wedstrijd/jeugdschaatsen
Inlichtingen abonnementen/trainingen en
jeugdschaatsen bij Jelle Attema
Wedstrijdsecretarissen:
Jelle Attema
Jan Paul Drost

 020 - 4824187
 020 - 4821863

Jeugdschaatsen:
Jelle Attema
 Lepelaarstraat 14 (m.i.v. 1-11-2011)
1121 VW Landsmeer
 020 - 4824187
Hard Gaat Ie trainers:
Corinne Jong (junioren,
senioren en veteranen)
 075 - 6844397
Jan Paul Drost
 020 - 4821863
Ans Gerritsen (senioren
en veteranen)
 020 - 4361524
Andries Bakker (pupillen)  020 - 6471703
Marjolein Wolthuis
 06 - 24618359
Ledenadministratie:
R. Kesselaar
 Watersniplaan 31, 1121 VP Landsmeer
 020 – 4824487
@: rkesselaar@hetnet.nl

Bauke Stelma

COLOFON

Opzeggingen schriftelijk of via de mail in te
dienen!!!!

Dagelijks bestuur
Voorzitter:
H. van der Werf
 De Gouwe 13
1121 GC Landsmeer
 020 – 4924990
 06 - 53657410
@: hw@worldwisemarine.com
Secretaris:
A. Tilma
 020 – 4920617
@: ants.tilma@portofamsterdam.nl
Penningmeester:
F.N. v.d. Bout
 Zonnehof 3
1121 BB Landsmeer
 020 – 4821867
Rek.nr: Rabobank 33.44.10.010

Coördinatie / lay-out clubblad:
Bauke Stelma
 Kaaskoper 46, 1121 LS Landsmeer
 020 - 4825185
@: redactie@hardgaatie.nl
Oplage 1050 stuks
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
Bertus de Vries
 020 - 6314123
Kledingcommissie:
M. de Vries
 Reigerlaan 8
1121 EE Landsmeer
Ereleden:

Jaargang 111
Oktober 2011

 020 – 4821834
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 020 - 4826926

Dick Moes
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Van de voorzitter
Droog voorjaar
Het is een vreemde zomer geweest met een heet en droog voorjaar en een koude natte zomer. We
dachten ongemerkt de herfst in te rollen maar kregen we toch nog een soort hittegolf. Dat heeft
natuurlijk niet kunnen verhinderen dat iedereen zich heeft kunnen voorbereiden op het komende
schaatsseizoen. Voor de fanatieke schaatsers onder ons was de winter, ongeacht de meteorologische
omstandigheden, al begonnen op de dag dat de ijsbanen zijn open gegaan. En dat was in
Heerenveen op 17 september en Hoorn op zaterdag 1 oktober.

Skeeleren op dinsdagavond
Deze zomer zijn we, als vereniging, erg actief geweest. Met onder andere de droogtraining incl.
skeeleren op dinsdagavond en wielrennen, op verschillende niveaus, op maandag, donderdag en
vrijdag avond. Op 18 September heeft een groep van jonge HGI-ers, de meesten onder begeleiding
van hun ouders, meegedaan aan de Dam tot Dam fietstoertocht over 65 km. Het was koud en nat,
maar een mooi initiatief van de fam. Paardekooper, hopelijk kunnen we volgend jaar met een nog
grotere groep acte de presence geven . In het voorjaar hebben we nog het kat knuppelen en de sloot
en slotrace in samen werking met Stichting Evenementen Landsmeer georganiseerd. De opkomst
voor de sloot en slobrace was overweldigend met ruim 200 deelnemers en daardoor een groot
succes. Vanuit de leden is verzocht de behoefte te onderzoeken aan skeelerles, zie daarvoor het
enquête formulier verderop in dit clubblad.

Betaling aan ons te automatiseren
Binnenkort zullen we weer contributie ophalen. De KNSB heeft de verenigingen gevraagd om een
meer gedetailleerde ledenadministratie te overleggen. Dit in verband met het feit dat het IOC de
financiële bijdrage relateert aan het aantel leden dat een sportbond heeft. Van deze gelegenheid
willen we meteen gebruik maken om ook de betaling aan ons te automatiseren. Ook is het bestuur
van plan om de hele contributie bijdrage in lijn met de KNSB te brengen en onder de loep te nemen.
Dat houdt wellicht in dat de contributie voor gezinnen herzien moeten worden. Een voorstel zal
gepresenteerd worden via ons clubblad.

2 HGI-avonden in Hoorn
De natuurijsbaan wordt dit najaar door een groot aantal vrijwilligers weer “winterhard” gemaakt. We
hopen er dit seizoen volop gebruik van te kunnen maken. Voor aankomende winter staan er 2 HGIavonden in Hoorn in de planning, één in November 2011 en één in Maart 2012. Daarover wordt u
uiteraard nog uitvoerig geïnformeerd.

Clubkleding
Er is weer schaatskleding besteld in de diverse maten (jacks en salopets). Deze zal begin oktober
beschikbaar zijn en is te verkrijgen bij Jelle. Ook willen we binnenkort fietskleding voor volgend jaar
bestellen. Ons clublid Robert Vorstman heeft een ontwerp gemaakt voor een nieuwe kleding lijn. Het
bestuur zal het aan een kritische blik onderwerpen, waarna het via de website en via e-mails aan het
grote publiek getoond gaat worden. Dat zal omstreeks december dit jaar zijn. Laat dan eventueel
weten wat je zou willen hebben (bij mij of bij Jelle).
Ik wens iedereen een fijn schaatsseizoen,
Met vriendelijke sportgroet,
Haijo van der Werf
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Oproep onderhoud van het HGI-terrein
Op zaterdag 29 oktober 2011 heeft de onderhoudscommissie de jaarlijkse onderhoudsdag voor het
HGI-terrein vastgesteld. Op die dag zullen de sloten schoon gemaakt worden en er is veel maaiwerk
te doen.
De commissie doet een beroep op de leden om te komen helpen. Het is altijd een gezellige dag en
vele handen maken licht werk. Voor eten en drinken wordt gezorgd en u wordt 09.00 uur verwacht in
het clubgebouw, waar met een kopje koffie gestart wordt. Wij hopen veel leden op deze dag te mogen
begroeten.
De onderhoudscommissie

Van de Penningmeester
Incasso's en actieve leden
Het schaatsseizoen start weer. Daarom stond de afgelopen periode natuurlijk in het teken van de
nieuwe abonnementen. Maar tegelijk zijn we bezig met het invoeren van automatische incasso's. Dat
loopt redelijk goed. Er zijn wat kinderziektes maar van de meeste abonnementhouders is inmiddels
het geld geïncasseerd. Ik ben heel blij met de respons. Blijkbaar is er voldoende vertrouwen in de
vereniging om de gevraagde machtigingen af te geven. Maar het zal jullie niet verbazen dat er nog
een aantal mensen niet hebben gereageerd. Bij deze roep ik betrokkenen op alsnog het formulier te
tekenen.

Incasso's en tientjes leden
De komende weken worden ook de zogenaamde inactieve leden benaderd voor de eerder genoemde
machtiging. Dit gebeurt weer als vanouds door de grote groep contributielopers. Zij komen weer langs
de deur om het bekende tientje op te halen. Tegelijk wordt een machtigingsformulier afgegeven dat na
een week weer wordt opgehaald. De verre leden krijgen weer een brief thuis. Na ontvangst van hun
machtiging wordt het tientje automatisch geïncasseerd.

Ledenadministratie
Aan de KNSB dragen alle schaatsverenigingen een bedrag af dat samenhangt met het aantal leden.
De schaatsbond heeft sinds kort een nieuw systeem geïntroduceerd. Dat heeft voor ons tot gevolg dat
wij onze ledenadministratie wat anders moeten inrichten. Aanvullende gegevens van alle leden zijn
nodig. Daarom vragen wij alle leden om op het bovengenoemde machtigingsformulier ook de juiste
persoonsgegevens te vermelden.

Vertrek
Het bestaan van een penningmeester bestaat uit veel leuk werk in het bestuur. Ik heb het cijferwerk
met genoegen nu bijna 9 jaar gedaan. Dat vind ik persoonlijk een lange periode. Naast inzet en
betrokkenheid is doorstroming ook belangrijk voor een vereniging. Vooral daarom stop ik er mee.
Maar je merkt ook dat er na zoveel jaar een bepaalde sleur optreedt waardoor de spanning er af gaat.
Kortom tijd voor een ander. We hebben per slot van rekening 1200 leden waaronder vast en zeker
een veel betere penningmeester zit dan ik ooit kan zijn. De komende periode tot de ALV gaat het
bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. Eerste ideeën voor een opvolger zijn er. Maar we
willen natuurlijk alle leden de gelegenheid geven om na te denken over deze prachtbaan. Heb je
inspiratie neem dan even contact op met het bestuur.
Vriendelijke groet en tot op het ijs,
Frans van den Bout (penningmeester)
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Bob Hogerop
Het is 15 augustus 1948, op deze zondag
is rond 5 uur in de ochtend Bob Hogerop
geboren.
Augustus 1975. We waren pas getrouwd
en
tijdens
onze
“huwelijksreis”
belandden we in Dinkelsbühl waar we
midden in het fraaie stadje op de
camping onze tent hadden opgezet. Voor
de tent in het gras vond ik in een
kwartier tijd vier klavertjes vier. Ons
geluk lag dus pal voor de tent! Een
training in het Twiske zo’n 20 jaar
geleden. Ik ploegde mijzelf door het
zanderige ruiterpad en daar lag een
hoefijzer in het zand. Vanzelfsprekend
nam ik de trofee mee naar huis.
Klavertjes vier, een hoefijzer en een
zondagskind, volgens kenners zijn dat
ingrediënten voor een gelukkig bestaan.
Zelf blijf ik daar vrij nuchter onder en
toch zei ik tegen een dame op de molen
die zonet een kwak meeuwenstront op
haar mouw gekregen had: “Wat erg voor
u, maar het schijnt geluk te brengen!”
Vernietigend keek ze mij aan, want zie
die troep maar eens van je kleding te
krijgen!
Een oud collega heeft het eens zo
verwoord, “Er zijn maar twee soorten
vogels op deze wereld Bob, dat zijn
gelukvogels en….. pechvogels!” Dat
hoefijzer hangt bij ons aan de muur en
die klavertjes vier heb ik in een boek
gelegd.
Merijntje Gijzens jeugd; zo luidt de
titel van het boek door A. M. de Jong.
Een oude uitgave uit de 30er jaren, in
een linnen band gebonden, zoals een
boek er eigenlijk hoort uit te zien. Ik
hecht veel waarde aan dat boek. Het
verhaal is bekend, het speelt zich af
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rond 1900 in het westen van Brabant en
in Rotterdam. A. M. de Jong was een
meesterlijk auteur, hij bespeelt de lezer
op een voortreffelijke manier. Als ik het
boek af en toe weer eens doorlees, dan
krijg je soms tranen in de ogen van
ontroering.
A. M. de Jong’s werk werd niet door
iedereen gewaardeerd, vooral niet door
de toenmalige machthebbers van het
rooms katholieke deel van Nederland. De
leiding van de desbetreffende kerk anno
1935 was zeer huiverig voor het
gegeven, dat hun onderdanen te
bijdehand en te kritisch zouden worden.
De Jong beschrijft de situatie tussen
arm en rijk, goed en kwaad en de strijd
die de mensen moesten voeren om vanuit
hun armoedig bestaan een beter,
menswaardiger leven te verkrijgen.
Helaas is de Jong tijdens de tweede
wereldoorlog in de deuropening van zijn
huis door het z.g. Silbertannen
commando neergeschoten. Mijn ouders
(vooral mijn vader) waren zeer begaan
met de verhalen van de Jong en mijn
vader werd dan ook aanhanger van de
toenmalige SDAP. Niet dat wij naar
Vierhouten gingen en de Internationale
zongen op het terrein van de Paasheuvel,
dat niet, maar mijn vader zijn sympathie
lag duidelijk links van het midden zal ik
maar zeggen. Mijn moeder kwam wat
later op gang, gegeven het feit dat ze
haar eerste 4 kinderen(inclusief Bob
Hogerop)
toch
maar
Nederlands
Hervormd liet dopen! Maar eenmaal in
Landsmeer aangekomen was ze ook
helemaal “om.”
Ik kan mij de vakbondsvergaderingen,
die bij tourbeurt thuis gehouden
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werden, nog goed herinneren, niet wat
er besproken werd, maar wel de geur
van de tabakswalm die ik nooit vergeten
zal!
Ook herinner ik mij het lidmaatschapsboekje van de metaalvakbond waar mijn
vader lid van was. 1x per week kwam
mijnheer Gunzel de contributie ophalen.
Gekleed in een enorme leren jas, die aan
alle kanten kraakte (hij kwam op de
motorfiets) kwam hij binnen en na
betaling van het contributiegeld kreeg
mijn vader een gekleurd zegeltje als
bewijs en plakte dat in zijn
lidmaatschapboekje. Elke week een
andere kleur. Die gekleurde pagina’s
intrigeerden mij buitengewoon! Zoveel
kleur in de toen vrij kleurloze jaren 50.
Naderhand is er veel veranderd in de
wereld en dus ook in Nederland. De
verzuiling is verdwenen, de muur is
gevallen, de dreiging uit het oosten is
opgeheven.
Het
communisme
is
vervangen door het terrorisme. Het
begrip links en rechts is ook vervaagd.
Eigenlijk zou je links en rechts moeten
vervangen
door
progressief
en
conservatief. Het goed en kwaad blijft
echter gehandhaafd. Als er geen kwaad
in de wereld was, zou het in feite maar
een saaie boel zijn.
Stelt U zich eens voor: De prins op het
witte paard heeft de kwade fee (die van
het spinnewiel) verslagen, de doornstruiken opgeruimd en de prinses wakker
gekust. Vanzelfsprekend wordt er
daarna getrouwd en ze leefden nog lang
en gelukkig. Ik kan u zo wel vertellen dat
die prins zich in no time een bult
verveelt en voilá, de echtscheiding zal
niet lang op zich laten wachten!
Geluk? Als ik uit het keukenraam kijk,
zie ik mijn pas opgeknapte voortuintje,
met klinkertjes bestraat, dat geeft bij
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mij een goed gevoel! Daar zijn geen
klavertjes vier voor nodig. Een echte
pechvogel is wel Robert Gesink, gevallen
tijdens het begin van de Tour, met als
gevolg een voor hem belabberd
klassement en als dat nog niet voldoende
is brak hij laatst tijdens een trainingsrit
zijn bovenbeen, zodat hij tot februari
2012 uitgeschakeld is. Wel een
spannende Tour die van afgelopen
zomer. Vooral de rit over de Agnel, de
Izoard en met de aankomst op de
Galibier. Het was knap dat Evans de
verantwoording nam en de achterstand
op Andy Schleck verkleinde. Door zijn
actie werd Contador op beslissende
achterstand gereden. “Wat heb ik van
die rit genoten!”
Komend weekend het WK in Kopenhagen,
daarna Parijs Tours en tenslotte de
ronde van Lombardije. Maar dan is de
Edenbaan al weer open.
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De ervaringen van Peter Luiten tijdens Alpe d’HuZES op 9 juni 2011
Het is een ontzettende fijne maar ook emotionele week geweest met een enorm resultaat van 20
miljoen voor de actie t.b.v. het KWF. Ook voor mijzelf was het een enorm resultaat n.l. € 16.571,=
ste
waarbij ik op de 25 plaats stond van bedragen die individuele deelnemers hebben binnengehaald.
Ik wil dan ook via dit verhaal alle donateurs bedankten voor hun bijdrage.
In de week vooraf hebben wij samen met Berend, Tine, Teus en Jenny een fijn week gehad op de
camping. De sfeer was met alle deelnemers en organisatoren optimaal, maar ook emotioneel door wat
ieder van dichtbij heeft meegemaakt over wat Kanker met patiënten, partners, kinderen etc. vooral
geestelijk doet. Aangezien ik de Alpe al vaak genoeg had beklommen, heb ik alleen licht getraind op
Col d’Ornon, Vénocs en Allemond in het gezelschap van Berend. Na wat regendagen vooraf hadden
wij het geluk dat op woensdagmiddag droog werd, ook voor de Alpe d’HuZus – voor mensen in de
begeleiding, verzorging, vrijwilligers etc. – die 1 maal naar boven gingen.
Donderdag 9-6-2011 was wat koud, zeker op de top, maar door de juiste kleding mee te nemen heb ik
hier vrijwel geen last van gehad. Het klimmen ging buitengewoon goed door zoveel mogelijk in 1
tempo te blijven rijden, zie hiervoor mijn klimtijden die weinig verval hadden. Door goed te luisteren
naar mijn lichaam en bevestigd door de hartslagmeter bleef ik de gehele dag onder mijn omslagpunt
van 161 hf per minuut.
De eerste klim was moreel gezien de zwaarste omdat je in het donker klom. Zeker op het steilste stuk
onderin, waardoor je oriëntatie lastig was te bepalen, en ook nog even onzeker was of je wel zo vaak
naar boven kon als je wilde. Bij de tweede klim was ik ieder geval van overtuigd dat 5 maal haalbaar
was en bij de derde klim wist ik dat ik zeker de 6 ging halen. Dit gaf bij de vierde klim een euforisch
gevoel waardoor deze klim de snelste was van de dag. Bij de vijfde klim heb ik bewust mijn tempo
verlaagd na bocht 5 om er zeker van te zijn dat ik niet over mijn limiet ging (ook voor de dagen daarna
en de rest van het jaar). Dit heb ik bij de zesde klim na bocht 7 gedaan waarbij dit laatste stuk, al
keuvelend en pratend met een mederijdster, verreweg de langzaamste was.
Voor de meeste mensen was de klim tot bocht 7 het lastigste. Ik had de meeste moeite met de minder
steile en lange stukken (dit heb ik ook op de Galibier en de Mont Ventoux waar de minder steile maar
lange rechte stukken onder in de klim zitten). Michel Janse, die mij enthousiast maakte om deel te
nemen, en ik reden ongeveer in hetzelfde tempo.
de
Bij klim 4, 5 (ongeveer gelijk) en de 6 klim zijn wij gelijk van start gegaan, hier bleek dat ik tot bocht 7
redelijk snel ging en vervolgens haalde Michel mij in om 10 minuten eerder te finishen. Boven was
heerlijk emotioneel om met z’n tweeën te vieren dat wij het doel hebben bereikt waar wij op 3
september 2010 aan waren begonnen. Met Ester Janse hadden wij dit al even gevierd toen zij haar
doel bereikte om 2 maal de Alpe te beklimmen
Uiteraard alle overige deelnemers hebben voor hun zelf een grote prestatie geleverd, want het is niet
voor iedereen vanzelfsprekend om 1 of meerdere malen de Alpe te beklimmen. Iedere deelnemer
heeft zijn eigen grens of limiet om zijn doel te behalen. Wij hebben handbikers gezien die met een
dwarslaesie liggend naar boven zijn gegaan onder begeleiding van 1 of meer fysiotherapeuten. Dit is
zo’n megaprestatie dat onze 6 keer eigenlijk niets voorstelt.
Ik heb een overzicht gemaakt en een grafiek + totalen van mijn 6 beklimmingen. Wie er interesse in
heeft kan mij mailen. De tabel en grafiek zijn te breed om in het clubblad geplaatst te worden.
Tevens heb ik een overzicht van de resultaten van alle deelnemers.
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Deelnemersaantallen Alpe d’HuZes 2011
4.661 deelnemers* (3.786 mannen, 875 vrouwen), waaronder 68 runners.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oudste deelnemer: de heer Egbert Kuipers (79 jaar) uit Enschede
Oudste deelneemster: mevrouw Janny Traas (71 jaar) uit Kruiningen
Jongste deelnemer: Marc van Lierop (8 jaar) uit Voorburg
Jongste deelneemster: Julie Meijers (8 jaar) uit Valkenburg
Gemiddelde leeftijd deelnemers: 40 jaar
11 deelnemers ouder dan 70 jaar
133 deelnemers tussen 60 – 70 jaar
839 deelnemers tussen 50 – 60 jaar
1.658 deelnemers tussen 40 - 50 jaar
1.189 deelnemers tussen 30 – 40 jaar
620 deelnemers tussen 20 -30 jaar
211 deelnemers tussen 8 - 20 jaar

*inclusief 273 deelnemers aan de Alpe d’HuZus op 8 juni
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Deelnemersaantallen Alpe d’HuZes 2010
2.896 deelnemers* (2.270 mannen, 626 vrouwen, inclusief deelnemers 210 Alpe d'HuZus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oudste deelnemer: de heer Koos Hawinkels (72 jaar) uit Hilversum
Oudste deelneemster: mevrouw Els Mol (62 jaar) uit St. Willebrord
Jongste deelnemer: Koen Kleingeld (9 jaar) uit Amersfoort
Jongste deelneemster: Aiyana Gerritsen (8 jaar) uit Duiven
Gemiddelde leeftijd deelnemers: 40 jaar
1 deelnemer ouder dan 70 jaar
84 deelnemers tussen 60 – 70 jaar
439 deelnemers tussen 50 – 60 jaar
1.060 deelnemers tussen 40 - 50 jaar
817 deelnemers tussen 30 – 40 jaar
393 deelnemers tussen 20 - 30 jaar
102 deelnemers tussen 8 - 20 jaar

Peter Luiten

Jelle van Oranje Nassau
Aan ons bestuurslid Jelle Attema is op 29 april 2011 in het gemeentehuis van Landsmeer, in
aanwezigheid van naaste familie en enkele genodigden, door burgemeester Mewe de versierselen
uitgereikt die horen bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dat Hare Majesteit daartoe heeft besloten is (mede) te danken aan de onderstaande motivatie:
Jelle Attema (geboren in de gemeente Wonseradeel op 26 februari 1946 als Jelle Sijbolt Attema) is
opgegroeid op een melkveehouderij/boerderij in Friesland. Hij was toen al een gedreven sporter,
voetbalde en schaatste toen al wedstrijden. Als 17 jarige jongen stond hij langs de kant toen in 1963
de Elfstedenrijders langs kwamen. Hij was nog te jong om al mee te mogen doen, maar hij werd
meteen lid toen hij 18 werd en heeft in 1985, 1986 en 1997 de Elfstedentochten volbracht. Jelle was
samen met zijn broer voorbestemd om boer te worden op de boerderij van zijn ouders, maar ten
gevolge van de schaalvergroting in de landbouw was de boerderij te klein voor twee gezinnen,
waardoor Jelle naar een andere carrière heeft uitgekeken en bij de politie in Landsmeer terecht kwam.
Al gauw nadat Jelle en Gees Attema zich in Landsmeer hadden gevestigd werd Jelle actief bij IJsclub
Hard-gaat-ie. Naast het zelf actief meedoen aan trainingen en wedstrijden was hij vanaf 1980 (dus
nog steeds) de drijvende kracht achter het jeugdschaatsen van de Landsmeerse jeugd op de Jaap
Edenbaan. Honderden Landsmeerse kinderen heeft hij het schaatsen bijgebracht en als ze
doorstroomden naar het wedstrijdschaatsen regelde en regelt hij weer alles voor de groep
wedstrijdschaatsers.
In 1978 richtte mevrouw Aafje Houwer de schaatstrainingsgroep (STG) op, waarmee de ijsclubleden
licentiehouder bij de KNSB konden worden en wedstrijden konden rijden. Na het overlijden van
mevrouw Houwer in 1989 heeft Jelle ook die taak en verantwoordelijkheid op zich genomen. Van
1984 tot 1990 is Jelle voorzitter van de IJsclub geweest. Daarna is hij zonder onderbreking bestuurslid
van de club geweest.
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Bewonderenswaardig is zijn enorme inzet en dit gaat heel ver: hij schrijft alle jeugdleden,
recreatieschaatsers en wedstrijdrijders in en zorgt dat ze abonnement en licentie krijgen, hij is officieel
KNSB wedstrijdstarter en staat in weer en wind om 7.00 uur ’s ochtends en ’s avonds laat op de Jaap
Eden baan en tijdens wedstrijden op de ijsbanen in Heerenveen, Hoorn, Haarlem enz. Daarnaast
regelt hij dat er trainers zijn, ook voor de zomertraining.
Hij organiseert de feestelijke diploma uitreiking voor de jeugdleden (en brengt naar alle
pannenkoekbakkende moeders bakmeel op de fiets door het dorp) en de jaarlijkse barbecue met de
prijzen voor de wedstrijdrijders na het schaatsseizoen. Verder tekent zijn Friese aanpakmentaliteit
hem: voor de jaarlijkse sloot- en slobrace maait hij als voormalig boer nog even de wallenkanten met
de zeis, maar regelt ook de prijzen met de inscripties en de flessen shampoo die de deelnemers
krijgen na afloop als ze onder de brandslang staan.
Tijdens natuurijswinters neemt Jelle vrij van zijn werk en is hij volledig in de ban van het ijs en de club:
de landijsbaan moet klaar gemaakt, sneeuwploegen ingezet, de kantine, mensen aan het loket,
voorbereidingen en stempelploegen regelen voor het geval dat de Waterland West tocht verreden kan
worden. De meeste natuurijswinters was het mogelijk schoolschaatswedstrijden te organiseren
waaraan alle leerlingen van de basisscholen van Landsmeer kunnen deelnemen, maar ook een
natuurijsmarathon of korte baan wedstrijden staan dan op het programma en u begrijpt dat Jelle ook
hierbij niet alleen de motor maar ook meestal de uitvoerder van deze clubactiviteiten is.
We kunnen stellen dat Jelle Attema een belangrijke bindende factor is voor de clubleden, heel
toegankelijk is en niets is te veel, maar we realiseren ons dat dit ook ten koste van zijn gezinsleven
moet zijn gegaan, zijn liefde en inzet voor de club ging al die jaren wel heel ver.
Dankzij Jelle is IJsclub Hard Gaat Ie een florerende club met actieve leden en diverse activiteiten waar
vele dorpsbewoners van Landsmeer aan deelnemen. Dankzij de inzet van Jelle levert Hard-gaat-ie
een belangrijke bijdrage aan de sportieve cohesie van het dorp, waarbij tijdens natuurijswinters half
Nederland naar Jelle belt of de ijsbaan in Landsmeer open is of dat de Waterland West tocht verreden
kan worden.
Verder is Jelle een betrokken persoon die begaan is met zijn medemensen: hij bezoekt bv nog
regelmatig de heer Geert Houwer, ooit een zeer actief HGI lid, die in 1997 getroffen werd door een
herseninfarct en sindsdien in een verzorgingshuis in Almere woont. Leden van de ijsclub die door een
ongeval worden getroffen kunnen ook rekenen op een bloemetje en belangstelling via Jelle.
Ten slotte merk ik op dat Jelle deze grote inzet heeft gepleegd naast een full time baan als
rechercheur bij de politie, waarbij hij vaak dubbel (voor politie en club) inzetbaar moest zijn
(piketdienst voor geval er in Amsterdam een moord werd gepleegd). We herkenden Jelle Attema
regelmatig op de televisie in een witte overall als er een liquidatie in het criminele circuit onderzocht
moest worden. Jelle schijnt binnen de politie organisatie ook een goede naam te hebben, maar hij is,
net als voor Hard Gaat Ie, daar erg bescheiden over.
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Hieronder de toespraak die Jan Paul Drost hield tijdens de informele bijeenkomst naast het
clubgebouw aan het Zuideinde, nadat aan Jelle de versierselen waren uitgereikt. Er werd ademloos
naar Jan Paul geluisterd:

Ridder Jelle
Met de hoeveelheid tijd en energie die Jelle de afgelopen jaren in onze club gestoken heeft, had hij
ook een eigen zaak kunnen runnen. Gelukkig heeft hij dat niet gedaan en heeft hij, als een soort
ontwikkelingsmedewerker uit het hoge noorden, zichzelf op ijsclub Hard Gaat ie gestort om deze club
in stand te houden en tot bloei te laten komen. En dat is hem aardig gelukt kunnen we wel zeggen.
Ik zal hier niet gaan oplepelen hoeveel werk hij de afgelopen 30 jaar voor de ijsclub gedaan heeft want
dan gaat het een lang verhaal worden. Iedereen weet, dat de ijsclub en eigenlijk het hele dorp, er
anders had uitgezien als Jelle hier niet zoveel tijd en energie in gestoken zou hebben.
Begin jaren 70 kwam Jelle naar Landsmeer om het politiekorps te versterken. Ik kan het me nog
herinneren als de dag van gisteren. Ik woonde toen nog bij mijn ouders thuis op de Patrijzenweg en
schuin tegenover ons, in een woonhuis aan de Goudpluvier, was het politiebureau. Ik kan het me zo
goed herinneren omdat ik in die tijd zwaar in training was. Ik was namelijk bezig om te leren staan en
als ik mij goed uitstrekte kon ik net door het raam op de weg kijken. Daar kon ik zien dat Jelle toen al
bezig was om de lokale jeugd aan het sporten te krijgen. Menig boefje werd in die tijd door Bromsnor
Attema achterna gezeten, opgepakt en, met een goed verhaal, aan zijn ouders uitgeleverd. Ik heb van
horen zeggen dat als dat niet genoeg was hij de boefjes met de dienstwagen achter in de
Twiskepolder afzette, zodat zij lopend naar huis konden. Het schijnt dat René Koning in die jaren
dankzij Jelle zijn sprintvermogen ontwikkeld heeft, want Jelle heeft hem nooit te pakken kunnen
krijgen.
Kort na het oprichten van de schaatstrainingsgroep door mijnheer en mevrouw Houwer werd Jelle lid
van HGI. In het seizoen 80/81 startte hij als topfavoriet op één van de eerste clubkampioenschappen.
Echter, de rechtstreekse afstammeling van Grutte Pier kwam een fractie van een seconde tekort op
Waterlander Cees Louw. Op het moment zelf zal het wel balen geweest zijn, maar dat werd weer
goedgemaakt toen tijdens de huldiging de Friese vlag achter hem gehesen werd.
Als 10 of 11 jarig jochie kwam ik in 81/82 als jeugdschaatser bij de club in de ploeg van Mijnheer
Houwer. Jelle was trainer van de Eetjes, de toppers in onze ogen. Later mochten wij ook door naar
Jelle, maar werden helemaal niet behandeld als toppers. Lekker bezig zijn en de lol stond voorop, de
ploeg bij elkaar houden of bijelkaar zoals Jelle dat zegt. En of je nu in een strak broekie op glimmende
Vikings stond of zoals, Jan Schelhaas, in je spijkerbroek op Friese doorlopers, dat maakte niet uit en
paste allemaal bij Jelle in de ploeg. Dat sociale smeedwerk heeft Jelle in mijn ogen altijd een
bijzondere sportman gemaakt. Jongens als Jan Schelhaas zijn minstens zo belangrijk als die enkele
topper.
Toen ik als 14 jarige voor het eerst meeging met de fietsploeg, was Jelle één van de locomotieven uit
de ploeg. Het meeste kopwerk kwam voor zijn rekening; Het stuur een tikkie te hoog, het zadel een
tikkie te laag, de knieën een tikkie naar buiten en 3 tanden zwaarder dan de rest. Als je het als broekie
moeilijk had en op het elastiek kwam te zitten reed hij je er niet af maar zocht je op en zette je uit de
wind, kilometers lang als het moest. Ook de dames reden altijd graag bij Jelle in het wiel, ze zeiden
omdat hij zo goed stuurde en niet slingerde. Waar het hun werkelijk om ging heb ik geen kijk op, dat
moeten de dames zelf maar eens vertellen.
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Jelle heeft altijd de sporters op een stille manier gestimuleerd en doet dat nu nog. Bijvoorbeeld door
altijd kaarten te regelen voor de ronde van Noord Holland en de Elfstedenrijwieltocht. Het eerste jaar
dat ik meeging naar Friesland sliepen we bij zijn moeder in huis. Typisch Jelle want we waren met iets
te veel mensen. Uiteindelijk kon ik als 15 jarige half onder het bed geschoven worden. Wel met
valhelm op want als ik overeind kwam zat ik met m’n kop tegen de bodem van het bed. Een jaar later
had hij een ruimer onderkomen geregeld, da’s ook weer Jelle. Die eerste tocht was een
verschrikkelijke; 230 km lang storm en regen en kou. 230 km lang reed er iemand op kop met zijn
stuur een tikkie te hoog en zijn zadel een tikkie te laag, de knieën een tikkie naar buiten en 3 tanden
zwaarder dan de rest. Een grijns van oor tot oor en elk dorp waar we doorkwamen kende hij wel
iemand. Zo sterk wilde ik ook wel worden als ik later groot was.
Nog een voorbeeld van een stille vorm van jonge sporters stimuleren: kleintje IJsselmeer, straffe wind
schuin tegen de dijk over, dus waaiers rijden. Kanonnen van toen zoals Bob, Jakob, Jeffrey en kanon
van nu Martin rijden ieder op kop van een waaier als echte locomotieven. Jelle zou ook op kop van de
e
5 waaier kunnen rijden maar laat dit over aan de jongens van 17/18 jaar. Alleen als het gaatje naar
de achterste waaier te groot wordt komt hij even op kop; het stuur een tikkie te hoog, het zadel een
tikkie te laag, de knieën een tikkie naar buiten en 3 tanden zwaarder dan de rest. Als ventje van 17/18
jaar groei je op het moment dat je op kop van een waaier je clubgenoten door de wind mag sleuren.
Jelle is iemand die nooit nee zegt. Als er iemand met een idee komt, vind Jelle het altijd wel het
proberen waard. We kijken gaandeweg wel hoe we het gaan doen. Zo gingen we in de jaren 90 op
survival naar de Ardennen. Jelle had alles geregeld met het Jerry Adventure Team. Een groep
jongens waarmee je nog écht op avontuur kon. Zo staan we op vrijdag vroeg in de nacht in het
stikkedonker ergens in België (of misschien wel Luxemburg) allemaal met onze loodzware rugzakken
op klaar om ons eerste kamp te gaan zoeken. Bij iedereen was de uitrusting door de instructeurs
gecheckt, want het zou geen gemakkelijke tocht worden waarbij je handen en voeten nodig zou
hebben. De grote initiator van het geheel, Jelle, was aan hun aandacht ontsnapt; hij zal toch wel
weten hoe het moet. “Iedereen klaar?” klinkt het door de nacht, een twintigtal stemmen roepen ja!
“kleng!” “wacht effies!” “Ja het lukt wel, ga maar” Er knipt een zaklampje aan, daar staat Jelle, zonder
rugzak maar met een boodschappentas van Deen in zijn hand, van de andere boodschappentas was
het hengsel losgescheurd dus die had hij onder zijn arm. Dat zou wel gaan lukken ja.
Dankzij deze instelling zijn er al onnoemelijk veel evenementen tot een succes geworden. Niet te
professioneel maar gewoon op clubniveau iets beginnen en kijken hoe het uitpakt. Is het wat, dan
pakken we het de volgende keer wat grootser op, is het niets dan laten we het zitten. Zo is één van de
grootste verenigingen van Landsmeer gewoon een cluppie gebleven. Bijzonder vind ik hierbij ook
weer hoe hij stilletjes de jonge gasten stimuleert iets op hun eigen manier op te pakken of te
verbeteren zonder ze op de bek te laten gaan; hij heeft op de achtergrond altijd het oude draaiboek
paraat.
Jelle heeft door de jaren heen al veel functies en eretitels gehad. Naast trainer, secretaris en voorzitter
is hij vice clubkampioen geweest en inmiddels Pake. Bauke Stelma heeft hem ooit zeer terecht de
Burgemeester van Hard Gaat ie genoemd. Nu is hij geridderd en zullen we hem de komende jaren
met “Koninklijke Attema” of “Ridder Jelle” aan moeten spreken. Achterover leunen mag hij echter nog
niet. Niet als hij tenminste, de zeer bijzondere titel van “Ome” in de wacht zou willen slepen. Andere
Clubiconen, als onze eigen “Ome Klaas” Heijlkema of “Ome Cor” Dobber bij IVV en “Ome Max”
Gerritsen bij de zeilclub gingen hem voor. Het is aan de leden zelf of onze “Ome Jelle” die titel ooit zal
krijgen.
Jan Paul Drost
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Us Willem
Nadat Jelle Attema tot ridder was geslagen door Hare Majesteit, kwamen velen na de plechtigheid
naar het clubhuis om hem en zijn vrouw Gees (hierdoor automatisch Jonkvrouwe?) en hun kinderen
(wat zijn zij nu eigenlijk geworden?) te feliciteren. Daar waren ook familieleden van de ridder. Met een
‘drupje’ en een ‘meegeprikt vorkje’ was het een gezellige en ontspannen bijeenkomst. Enkelen
spraken de ridder toe, onder wie Jan Paul Drost, die een mooie beschrijving gaf van hoe hij Jelle
beleefd had vanaf zijn jeugd (voor alle duidelijkheid: de jeugd van Jan Paul). Aan het eind van zijn
toespraak stelde Jan Paul voor om Jelle voortaan “Ome Jelle” te noemen, in navolging van veel
andere clubs die allemaal wel een “Ome” in hun club hebben.
Toen stond echter een man op, die verdacht veel op Jelle leek. Het bleek zijn broer Willem te zijn. En
je gelooft het niet: hij sprak Nederlands (of Hollands, daar wil ik ‘vanaf wezen’). Hij had voor “Ome
Jelle” een ander voorstel. In Friesland wordt een “oom van een club” anders genoemd, en zijn voorstel
was dan ook om Jelle voortaan “Us Jelle” te noemen. Daarbij moet worden aangetekend dat je het
moet uitspreken als “Uus Jelle”. Het voorstel werd met een applaus begroet, dus ik neem aan dat het
voorstel is aangenomen. Dus mocht je het voortaan over Jelle hebben, en wil je hem niet ome Jelle
noemen, dan is er nu dus ook de mogelijkheid om in het Fries over hem te spreken als ‘onze’ Jelle,
dus:

Us Jelle

Slob & Slootrace
Op het fluitschot van Richard Kwakernaak voorzitter Stichting Evenementen Landsmeer, startten er
vrijdagavond 17 juni om 19.10 uur een record aantal van 200 deelnemers aan de: Slob & Slootrace
om het Kampioenschap van Landsmeer en tevens voor de deelnemers die meedoen in de
Meerkampcompetitie
De afstand van het parcours was ongeveer 2400 meter over weilanden en door sloten, gelegen aan
weerszijden van het Amsterdamse (fiets)Pad, waarbij 22 sloten moesten worden “overgestoken”.
Grote opkomst, een talrijk publiek, dat de wedstrijd goed kon volgen! Met dank aan de landeigenaren
(want zonder hun toestemming gaat zo’n race natuurlijk niet lukken) en aan de vrijwilligers die een
post innamen voor begeleiding en beveiliging van de race. Het weer was deze dag wat omgeslagen,
iets kouder en er viel voor en tijdens de start wat regen, de watertemperatuur was ongeveer 18
graden. Er deden getrainde sporters en ongetrainde sporters mee uit Landsmeer en wijde omgeving.
Er vielen helaas 3 (jonge) deelnemers uit vanwege lichte onderkoeling.
Dit jaar was de wedstrijd ook een onderdeel van de nieuw opgezette Meerkampcompetitie. Er deden
5 Meerkampploegen mee, inzet voor de Slob & Slootrace bestond uit 5 heren en minimaal 1 dame.
e
De tijd van de 3 gefinishte deelnemer, van wie minimaal een dame telt dan mee voor de puntentelling
voor de Meerkamp.
Bij de heren werd eerste en algemeen kampioen Swen Faber, in 2009 ook de kampioen. Hij finishte
e)
in een spannende eindstrijd 2 seconden voor Remco Homan (verleden jaar 3 , in de tijd van 18
minuten en 30 seconden. Bij de dames werd eerste en algemeen kampioen Mandy Blokzijl in een tijd
e
van 23 minuten en 33 seconden. Bij de “heren” tot en met 15 jaar werd Maarten Bakker 1 in een tijd
e
van 22 minuten en 37 seconden. Bij de “dames” tot en met 15 jaar werd Noa Smolenaars 1 in een
tijd van 27 minuten en 25 seconden.
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Met dank aan het personeel van de Brandweer Landsmeer die de deelnemers en deelneemsters met
de shampoo’s van Hegron Cosmetics weer keurig schoon spoten. Door de voorzitter van HGI Hayo
v.d. Werf werden de prijzen uitgereikt aan de eerste 3 aankomenden per categori,e en voor ieder was
een vaantje en flacon shampoo.
5 deelnemers hebben zich niet afgemeld en 3 deelnemers hebben de wedstrijd gestaakt i.v.m. lichte
onderkoeling verschijnselen
Prijswinnaars
Meisjes -16 jaar (67 deelnemers)
Noa Smolenaars
27.25
Ilse de Boer
29.23
Britt van Uden
31.92

Jongens – 16 jaar (53 deelnemers)
Maarten Bakker(22.37)
Stefan Rijnders (23.35)
Guus Zuidema (24.30)

Dames 16+ jaar (25 deelnemers)
Mandy Blokzijl
23.33)
Lisa Roos
23.46)
Rosa Vermeulen
24.42)

Heren 16+ jaar (55 deelnemers)
Swen Faber (18.30)
Remco Homan (18.32)
Jurian Wiedemeijer(18.45)

Uitslag totaal
Nr.

Tijd

NAAM:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

18.30
18.32
18.45
18.52
18.59
20.30
20.35
21.47
22.27
22.37
23.30
23.33
23.35
23.38
23.40
23.46
24.30
24.42
24.43
25.01
25.02
25.57
25.59
25.59
25.59
25.59
26.00
26.10
26.10
26.11
26.15
26.15
26.45

Swen FABER
Remco HOMAN
Jurian WIEDEMEIJER
Guus RODERMANS
Martin de VRIES
Alex TREUREN
Tom KLEIST
Kevin de HAAS
Sebas SMET
Maarten BAKKER
Daan van BEEK
Mandy BLOKZIJL
Stefan RIJNDERS
Dimitri HESSELS
Jeroen RADEMAKERS
Lisa ROOS
Guus ZUIDEMA
Rosa VERMEULEN
Tim KARMAN
Tom KANT
Max KANT
Casper LANGJAN
Gijs DIJKMAN
Tom VOLDERS
Vincent REINDERS
Marnik van den HEUVEL
Bram SMOLENAARS
Monique RADEMAKER
Susanne HESSELS
Jan ROELAND
Dylan HAIGH
Erwin SCHANZLEH
Cas SMET

Jaargang 111
Oktober 2011

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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26.45
26.47
27.24
27.25
27.25
27.25
27.56
27.56
27.56
27.56
28.10
28.45
28.45
28.45
28.47
29.04
29.05
29.05
29.23
29.41
29.43
29.54
30.24
30.34
30.34
34.34
30.56
31.12
31.13
31.13
31.29
31.29
31.37
31.38
32.34
32.44
32.54

Bobbie GOEDE
Danny van ZANTEN
Kaz BRILMAN
Krijn PRINS
Noa SMOLENAARS
Alex BEEKMAN
Lisa AUGUSTIJN
Ellen KROP
Felix WAGENAAR
Daphne FABER
Mees de BRUIJN
Dean HUISMAN
Sandor RIEUWERS
Henk RADEMAKER
Allard RIEUWERS
William TOPMAN
Dion GOEDE
Victor ANGELOV
Ilse de BOER
Remy de HAAS
Jeroen KAMP
Jan VOGEL
Diego de JONG
Roy CORNELISSEN
Glenn CORNELISSEN
Wisse CORNELISSEN
Mitchell ANDERNACH
Britt van UDEN
Floortje JOBSE
Romy METZ
Juliano KLUIVERT
Mace GERRITSEN
Daphne REINDERS
Paul de VRIES
Jesse van der WERF
Jip DOLS
Lisanna LUITEN
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

35.44
35.44
35.44
35.45
35.45
35.54
35.54
36.15
36.15
37.00
37.02
37.04
37.06
37.08
37.10
37.12
37.14
37.38
37.39
38.25
38.25
38.26
38.26
38.27
38.28
38.29
38.30
38.31
38.33
38.35
38.37
40.30
40.30
41.04
41.27
41.38
41.40
41.40
43.00
43.20
43.20
43.20
43.21
43.21
43.22
43.22
43.22
43.27
43.27
43.37
43.50
43.55
43.55
43.55
46.44
46.44
46.44
47.32
47.32
47.32
47.50
47.51
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Samantha MOLENAAR
Rowan BRUIN
Jennifer SMIT
Vida TAWFIK
Diane TAWFIK
Lotte van ELST
Naomi MOLLEMAN
Sven KROON
Erwin van DOORN
Bente JAGTMAN
Jill GOEDE
Mats JANSEN
Daan BLANKENZEE
Willem VOLDER
Leon WOLFS
Jesse JOOSTEN
Tim JANSEN
Linda VINKE
Mike La GROUW
Sabine van VLOTEN
Britt BRILMAN
Lotte BEEMSTER
Ayra GOEDE
Tim BENNER
Aliza HELLINGS
Johan KLAASSEBOS
Eveline de BOER
Vreni LUITEN
Noelle BROS
Julie GENNISSEN
Jos KLAASSEBOS
Fleur BAKKER
Benno BAKKER
Thomas BOSMAN
Linda KRAGTWIJK
Max van GALEN
Wessel RIEUWERS
Mark VERKERK
Mark vd GUNSTER
Tim BAKKER
Martijn SCHAAP
Sanne SCHRIPSEMA
Daantje SAMWEL
Moos MEEUWESSE
Ramon TAVENIER
Lorenzo HOLT
Auke BOUWMEESTER
Roy OUDEJANS
Joris WOLTERBEEK
Juf MANDY
Danny APPELMAN
Kasper CHUDZIK
Wendelien HOEDEMAKER
Lis HILL
Donna van BRUGGEN
Sanne KRIJVENAAR
Bernd van ASTEN
Paul GRAMSMA
Vieve de BOER
Marylou NIEKEL
Marin BOS
Quinty KUIPER

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
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47.52
53.31
53.31
54.37
54.37
55.32
55.33
57.08
57.08
57.08
57.09
57.09
57.09
57.09
57.09
57.16
58.06
58.06
58.06
58.07
58.07
58.18
59.02
59.08
59.09
59.10
59.11
59.12
59.13
59.14
59.15
59.42
62.27
62.27
63.42
63.42
63.43
63.43
63.44
65.16
67.36
67.36
67.36
67.55
68.14
68.14
68.15
68.15
68.38
68.39
69.24
69.24
70.43
73.09
73.45
74.02
74.02
74.50
74.50

Rosa GEST
Susanne de BRUIN
Sophie EIJKING
Pleuntje SAMWEL
Emma DIK
Vincent BAKKER
Anne FABER
Aileen GHAFFOORIAN
Michaela VAN AKEN
Merel WALS
Pam ROZENDAAL
Joyce FABER
Laila TINNEVELD
Nina ANGELOV
Celine ROOF
Ruben GEERVLIET
Danielle de LETTER
Tamara WILDERS
Elise van SANTEN
Sara VOOGD
Bo JONK
Mees MULDER
Jesse WALS
Jelle de LANGE
Pepijn LAURIKS
Tommy LEBRECHTHAUSEN
Joery LEBRECHTHAUSEN
Tim SLUYSER
Damien VELDKAMP
Esmee BAKKER
Manna HAFITH
Job VAHL
Kaylee HOLT
Kim KAANDORP
Maudy SCHEPERS
Anouk van BRUGGEN
Annika BUNDEL
Hannah de BOER
Dominique LEQUIN
Mitchel KOHLBERG
Annebel van LOENEN
Sheranie de VRIES
Tessa MOOIJ
Donny ROELVINK
Dino GORISSEN
Riska ARENDS
Sterre BUDEKE
Pippa BOUT
Kenso LIBELL
Jules BRAAKMAN
Duco UDO
Bram van LIESHOUT
Omar ALLAM
Fady ALLAM
Mike BRADER
Thomas van BAKEL
Brian MOLENAAR
Jaimy EERBEEK
Becky PITTALUGA

Nummer 1
Pagina 14 van 20

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

Bestuurlijke informatie
Dit jaar een nieuwe HGI bestuursopzet die uit meerdere commissies bestaat.
De Commissie Kunstijs bestaat uit Jelle Attema, Ivo Hilderink en Andries de Weerd.
Hieronder vallen de commissies:
• Wedstrijd/Schaatstrainingen, bestaande uit: Jan Paul Drost, Swen Faber, Martijn Goedhart en
Gijs Roos.
• Recreatie/ Verlengd Jeugdschaatsen, bestaande uit Jelle Attema, Frank Peter Wals en
vacature (wie vult ‘m in?)
• Jeugdschaatsen, bestaande uit Jelle Attema, Esther van Dijk – Bekebrede, Jan Tabak, Rosa
Vermeulen en Marjolijn Wolthuis.

Kaarten voor toernooien
In Thialf Heerenveen worden weer diverse nationale- en internationale wedstrijden verreden. Daarvoor
kunnen bij het Gewest Purmerend (via de club) kaarten worden besteld, hoe eerder hoe beter
(oktober), onder andere voor:
• KPN NK afstanden op 4, 5 en 6 november 2011;
• ESSENT ISU World Cup alle afstanden op 2, 3 en 4 december 2011;
• KPN NK Sprint op 29 en 30 december 2011;
• KPN NK Allround op 4 en 5 februari 2012;
• ESSENT ISU World Cup alle afstanden op 2, 3 en 4 maart 2012, en
• ESSENT ISU WK Afstanden op 22, 23, 24 en 25 maart 2012.

Info Jeugdschaatsen 2011-2012
Het Jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan is inmiddels weer aan de gang, op 8 oktober gestart met 6
groepen op de buitenbaan en 2 beginnende groepen in de Hal, totaal 60 kinderen. Voor de nieuwe
beginners geldt ook dat de eerste weken zal worden gekeken naar het niveauverschil, verplaatsingen
zijn dan mogelijk. Een definitieve indeling zal eventueel op zaterdag 12 november worden gemaakt!
Er kunnen nog kinderen bij (van 6 tot 12 jaar), ja… maar dan wel zo spoedig mogelijk aanmelden
bij Jelle Attema (tel. 4824187). De kosten van het jeugdschaatsen zijn € 90,- per seizoen
Een van de leiders, Peter Luiten bedanken we voor zijn inzet, hij is ermee gestopt. Hij heeft dit 15 jaar
gedaan en is er zeker nog jong bij gebleven. Hiervoor in de plaats gekomen Neander Kuijpers en wij
wensen hem ook veel plezier en succes toe. Het Jeugdschaatsteam van begeleiders en juryleden
bestaat uit 20 HGI-ers.
Dit jaar lopen er drie stagiaires mee, die vanuit de scholen deze stage binnen hun vak
maatschappijleer volgen en daarvoor aan het eind van het schaatsseizoen met een jeugdschaatsbegeleidercertificaat (JSB) kunnen worden beloond, uiteraard na voldoende geschiktheid. Dit
zijn Dewi Paardekooper, bij de jongste groepen in de Hal, en Tom Kant en Douwe Daatselaar bij de
oudste groepen op de buitenbaan. Wij wensen ook hun veel succes en plezier tijdens de stage toe.
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Data van bijzonderheden Jeugdschaatsen Jaap Edenbaan:
• 26 november Sint-Nicolaas op de baan;
• 10 december Elfstedentocht, tijdens de Jubileumviering 50 jaar Jaap Edenbaan;
• 11 februari diplomaschaatsen (examen tijdrijden);
• 25 februari de schaats – loop – schaatsmarathon (van 3 tot 20 rondjes op/rond ijsbaan);
• 10 maart (laatste zaterdag) de rondjes diplomaschaatsen achter de Jagermeesters.

Wachtlijst Jeugdschaatsen 2011-2012
Op de wachtlijst staan nog 20 kinderen, van wie de meesten – gezien hun leeftijd – het volgend
seizoen pas van start kunnen gaan. De minimum leeftijd op het ijs 6 jaar en de maximum leeftijd is 12
jaar (indien geboren na 1 juli 1999)
De commissie Jeugdschaatsen wenst alle kinderen veel schaatsplezier!

Info Recreatie- Verlengd Jeugdschaatsen
Als begeleiders zijn gestopt Marja en Marco Roos op het zondagmiddag (M28)uur. Marja heeft 6 jaar
en Marco 3 jaar begeleiding gegeven, waarvoor dank. Voor hen zoeken we nog een nieuwe
kandidaat. Frank Peter blijft, echter het aantal deelnemers is geslonken van 30 naar 19.
Het totaal aantal HGI deelnemers, verspreid over 5 ijsuren is nu 104.
De uren van HGI zijn gelijk gebleven ten opzichte van verleden jaar. Er was wel uitbreiding van het
recreatie-uur op de zondagmorgen van 09.15-10.15 uur, maar hiervoor was wat betreft de HGI-leden een
te geringe belangstelling. De toegewezen uren voor HGI zijn:
MO21) Maandag van 18.20 tot -19.20 uur, tot heden 15 deelnemers, begeleiding door Jeffry Pommerel
en Jelle Attema;
MO22) Maandag van 19.40-20.40 uur, vol met 24 deelnemers, begeleiding door Evelien Mager;
MO25) Donderdag van 18.20-19.20 uur, 26 deelnemers, begeleiding door Ingrid Wegman en Sonja
Mager;
MO26) Donderdag van 19.40–20.40 uur, 20 deelnemers, begeleiding door Ants Tilma;
MO28) Zondag van 18.00 tot 19.00 uur, 19 deelnemers, begeleiding door Frank Peter Wals en [vacature];
Kosten € 135,- (abonnement € 96,- en vergoeding club en begeleiders € 39,=).
De 65 plussers krijgen €19.= korting. Verlengd Jeugdschaatsen (12 t/m 16 jaar) € 105,Ook deze actievelingen natuurlijk succes gewenst komend seizoen!
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(Nieuwe) HGI schaatskleding:
Er lopen nog een aantal bestellingen HGI kleding (jacks en salopets). We hopen de levering in week
42/43 (begin november) binnen te krijgen. Zodra het binnen is, laten we dit via de mail weten. Dan is uit
(beperkte) voorraad te koop:
•
•
•
•

HGI Jacks (klein), maten 128, 140, 152, 164 en 176. Oude (voorraad) prijs € 38,=, de nieuwe prijs
wordt Є 45,=.
HGI Jacks (groot), maten S, M, L, XL en XXL. Oude (voorraad) prijs € 50,=, de nieuwe prijs wordt
€ 60,=;
HGI Schaatsbroeken (klein), maten 128, 140, 152, 164 en 172. Oude (voorraad) prijs € 27,=, de
nieuwe prijs wordt € 35,=.
HGI Schaatsbroeken (groot), maten 128, 140, 152, 164 en 172. Oude (voorraad) prijs € 40,=, de
nieuwe prijs wordt € 45,=.

Verder is er nog een voorraad aan HGI rugtassen en schaatstassen, kosten respectievelijk voor leden
€ 15,= en € 20,=. Voor niet-leden zijn de kosten € 25,= en € 35,=.
Ook zijn er grote en kleine blauwe HGI Fleece mutsen en Bandana’s te koop voor € 5,= per stuk. Voor
info: Jelle Attema, 020-4824187.

SCHAATSRUILBEURS
Op zaterdag 1 oktober j.l. werd de jaarlijkse ruilbeurs gehouden, er was wat minder belangstelling dan
voorgaande jaren. Van de 62 ingebrachte schaatsen en aanverwante artikelen vonden er 29 een
nieuwe eigenaar.
Nog te koop zijn ondermeer de volgende ingebrachte goederen:
Nr. 1) Hoge Noren, merk Condor, maat 36
€ 25.=
Nr. 3) Hoge Noren, Ving Ballangrud, maat 45
€ 20.=
Nr. 4) Schaatspak blauw/geel HGI, maat S/M
€ 20.=
Nr. 8) Wedstrijdpak maat L, kleuren zwart/rood
€ 20.=
Nr. 9) Hoge Noren, merk Nooitgedacht, maat 41
€ 20.=
Nr. 10) Hoge Noren, merk Ving Ballangrud, maat 41
€ 25.=
Nr. 11) Hoge Noren, maat 42
€ 20.=
Nr. 12) Hoge Noren, maat 41, merk Ving Ballangrud
€ 25.=
Nr. 13) Hoge Noren, Viking, maat 42
€ 45.=
Nr. 14) 3 ijzertjes kleuterschaatsen
€ 5.=
Nr. 15) Marathonpak, maat M, merk Hunter, kleur blauw
€ 25.=
Nr. 16) Easy Gliders, maat L (kindermaat)
€ 20.=
Nr. 17) Easy Gliders, maat M (kindermaat)
€ 20.=
Nr. 20) Lage Noren, merk Zandstra .maat 40
€ 15.=
Nr. 21) Skeelers, merk Nijdam, zwart, 5 wieltjes, maat 39
€ 45.=
Nr.21a) 10 nieuwe bijbehorende reserve wieltjes in verpakking
€ 10.=
Nr. 22) Hoge Noren, maat 41
€ 15.=
Nr. 23) Onderstel skeelers goedkleurig,merk Force, 5 wieltjes
€ 30.=
Nr. 24) Kinderschaatsen, dubbele ijzers, rode bandjes
€ 5.=
Nr. 26) Hoge Noren, Viking II, maat 39
€ 30.=
Nr. 28) Easy Gliders, maat L
€ 20.=
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Nr. 30) Hoge Noren, merk Viking Junior, maat 31
Nr. 31) Lage Noren, merk Viking Junior, maat 32
Nr. 32) Zwarte Skates, merk Bauer, maat 31/32
Nr. 34) HGI Schaatsbroek (collant) maat 128
Nr. 36) Lage Noren, maat 41
Nr. 38) Hoge Noren, merk Ving, maat 43
Nr. 40) Hoge Noren, merk Viking 1, maat 44
Nr. 45) Lage Noren, Viking II, maat 39
Nr. 47) Hoge Noren, merk Viking Junior, maat34
Nr. 48) Zwarte veter Booties, maat 33
Nr. 49) Easy Gliders, maat M (= 32 tm 36)
Nr. 51) Houten schaatsen, 2 paar a € 5.= per paar
Nr. 52) Lage Noren, merk Viking, maat 38
Nr. 53) Easy Gliders, maat L
Nr. 54) Skeelers, maat 42
Nr. 55) Schaatsbroek (collant), maat 128
Nr. 57) Skeelers, 4 grote wielen, Powerslide. Maat 39, nieuw
Nr. 58) Jack (HGI), maat 164
Nr. 59) Skeelerframe, merk Raps, raceformule
Nr. 60) Skeelerframe, merk Raps, Target
Nr. 61) Easy Gliders, maat M
Nr. 62) Hoge Noren, merk Ving, maat 43
Nr. 63) Hoge noren, Viking II, maat 43
Nr. 64) Schaatsbroek (Salopet) maat S
Nr. 65) Hoge Noren, Viking Junior, maat 34
Nr. 66) Hoge Noren, Merk Ballangrud, maat 40
Nr. 70) Skeelerframe, merk Raps, Take Off
Nr. 71) Hoge Noren, merk Ving Ballangrud, maat 41
Nr. 72) HGI trainingsjack, maat 164
Nr. 74) Lage Noren, merk Viking, maat 41
Nr. 75) Hoge Noren. Merk Viking II, maat 47
Nr. 76) Hoge Noren, merk Viking, maat 42
Nr. 79) Schaatshoezen, kleuren geel/blauw
Nr. 81) Lage Noren, merk Viking, maat 31
Nr. 85) Lage noren, merk Viking Junior, maat 34
Nr. 86) Viking Marathon I Nagano hoge noren maat 36
Nr. 87) Hoge Noren, merk Ving Ballangrud, maat 42
Nr. 88) Hoge Noren verstelbaar, merk Raps, maat 37
Nr. 97) Hoge Noren, merk Viking, maat 41
Nr.101) Combischaatsen, merk Rio Acro, maat 43
Nr.104) Easy Gliders, maat M
Nr.105) Easy Gliders, maat M
Nr.106) Easy Gliders, maat M
Nr.107) Hoge Noren, merk Viking, maat 40
Nr.108) Lage Noren, merk Viking Junior, maat 34
Nr.110) Hoge noren, merk Viking II, maat 43
Nr.112) Schaatsbroek (Salopet), maat M
Nr.113) Lage Noren, merk Viking, maat 38
Nr.114) Wedstrijdpak, merk Hunter, maat 172
Nr.122) Kunstschaatsen, maat 35
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€ 35.=
€ 35.=
€ 25.=
€ 20.=
€ 10.=
€ 30.=
€ 15.=
€ 30.=
€ 20.=
€ 10.=
€ 15.=
€ 10.=
€ 30.=
€ 10.=
€ 25,=
€ 15.=
€ 230.=
€ 20.=
€ 10.=
€ 10.=
€ 20.=
€ 20.=
€ 30.=
€ 10.=
€ 35.=
€ 20.=
€ 50.=
€ 20.=
€ 30.=
€ 30.=
€ 30.=
€ 20.=
€ 5.=
€ 30.=
€ 30.=
€150.=
€ 10.=
€ 75.=
€ 20.=
€ 35.=
€ 20.=
€ 20.=
€ 20.=
€ 30.=
€ 35.=
€ 35.=
€ 10.=
€ 40.=
€ 15.=
€ 10.=
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Nr.131) Schaatsbeschermers, div kleuren, per stuk
Nr.137) Hoge Noren, maat 38
Nr.144) Easy Gliders, maat M
Nr.145) Lage Noren, merk Ving, maat 37
Nr.147) Easy Gliders, maat M
Nr.149) Hoge Noren, merk FreeTime, maat 44
Nr.152) Houten schaatsen, Friese doorlopers, maat 32
Nr.153) Dubbele ijzers, kinderschaatsen
Nr.154) Hoge Noren, merk Adidas, maat 45/46
Nr.155) Hoge Noren, merk Ving Ballangrud, maat 42
Nr.156) Houten kinderschaatsen (5/6 jaar)
Nr.157) Dubbele ijzers, verstelbaar
Nr.159) Lage Noren, merk Viking, maat 41/42
Nr.160) Hoge Noren, merk Zephir, maat 43
Nr.161) Hoge Noren, merk Viking (ijzers nog rechten)maat 43
Nr.162) Houten schaatsen, Friese doorlopers
Nr.164) Hoge Noren, merk Advento, ijzers gericht,maat 40
Nr.165) Hoge Noren, merk Ving Ballangrud, maat 42
Nr.166) Hoge Noren, merk Zephir, maat 41
Nr.167) HGI ritsbroek (Trainingsbroek) maat 6
Nr 169) HGI jack, oud model, maat 7
Nr 170) Schaatsjack HGI oud model, maat 8
Nr 171) Lage Noren, merk Viking, maat 34
Nr.172) Easy Gliders,maat M
Nr.173) Trainingsjack,HGI maat 7
Nr.174) Collant HGI (broek), maat 8
Nr 175) Collant HGI (broek), maat L
Nr.176) Ritsoverbroek, maat
Nr.177) Schaatsbroek (Collant) blauw, merk Rogelli, maat 5
Nr.179) Lage Noren, merk Viking, maat 37
Nr.181) Hoge Noren, Canadese schoen, maat 42
Nr.182) Skeelers, blauw, 4 grote wielen, maat 42
Nr.183) Bijbehorende reserve onderdelen en valhelm
Nr.185) Hoge Noren, merk Nijdam Racers, maat 36

€ 2,50
€ 20.=
€ 20.=
€ 25.=
€ 20.=
€ 30.=
€ 5.=
€ 5.=
€ 35.=
€ 25.=
€ 5.=
€ 5.=
€ 30.=
€ 15.=
€ 20.=
€ 10.=
€ 35.=
€ 25.=
€ 20.=
€ 25.=
€ 25.=
€ 25.=
€ 50.=
€ 20.=
€ 25.=
€ 20.=
€ 10.=
€ 20.=
€ 20.=
€ 45.=
€ 15.=
€ 50.=
€ 10.=
€ 15.=

Info: Jelle Attema, tel. 020-4824187

Enquête skeeleren
Het bestuur heeft tijdens de algemene leden vergadering afgelopen mei beloofd te inventariseren in
hoeverre er behoefte is aan skeelerles voor beginners. Met een geweldige skeelerbaan in het Twiske
(de buitenste ring met nog enkele andere stukken) kunnen wij ons voorstellen dat daar behoefte aan
is. Door enkele lessen te volgen zullen vooral beginners zich zekerder voelen en daardoor het
skeeleren met meer plezier doen. Het is een bezigheid die met het hele gezin gedaan kan worden.
Tevens is het een opstapje naar het schaatsen en een goede voorbereiding voor het winterseizoen.
Als u interesse heeft verzoeken wij u ons te mailen op e-mailadres: hw@worldwisemarine.com
Hayo van der Werf
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Wist u dat……
… sommige mensen denken dat Jelle Attema is benoemd tot lid van het Koninklijk Huis?
… Jelle dan op Koninginnedag met ‘z’n familie’ mee moet om koek te happen en klomp te dansen?
… Jelle nu ook door de Koninklijke Familie “Us Jelle” genoemd wordt?
… de eerste bestellingen voor de schaatstochtplaszak al binnen zijn?
… Bertus de Vries (ja, daar komt ie weer) afgelopen zomer bij een lelijke val zijn sleutelbeen brak?
… hij echter gewoon zonder helm blijft fietsen?
… hij ondanks alle waarschuwingen dus heel eigenwijs lijkt te zijn?
… de gehele club en alle anderen die Bertus kennen hem “ in de helm” moeten kunnen krijgen?
… het Thialf IJsstadion op 24 januari 2012 weer door HGI voor anderhalf uur is afgehuurd?
… dat die dag van 16.00 –17.30 uur de traditionele “Aafje Houwer” Recordwedstrijden gereden worden?
… op 19 februari om 20.40 uur op de Jaap Edenbaan om het Kampioenschap van HGI wordt gestreden?
… Jelle Attema met zijn gezin per 1 november 2011 verhuist van Fuutstraat 11 naar Lepelaarstraat 14,
1121VW te Landsmeer, maar dat telefoonnummers en E-mailadressen ongewijzigd blijven?
… elk jaar weer onduidelijkheid bestaat of het nou Slob & Slootrace heet of Sloot & Slobrace?
… beide namen goedgekeurd worden?
… wij van HGI een ieder een goed schaatsseizoen toewensen!
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