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

Clubgebouw:

Van de redactie
“Ja, een rare tijd!” Je hoort het
regelmatig. In een tijd waarin veel
mensen thuis werken, in een vitaal
beroep hard aan het werk zijn,
familieleden en bekenden hebben die
besmet zijn (geweest) met het Covid19 virus, komt de ijsclub met een
clubblad uit. Daarnaast hebben we de
eerste zomerse dagen al achter de
rug, maar toch willen we laten weten
wat er speelt en speelde in de club.
Misschien is dit clubblad wel een
welkome aanleiding om even afgeleid
te worden. Veel leesplezier!
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Van de voorzitter
Wat een bizarre periode..!!
Maandag 13 april, deadline voor deze
editie van het clubblad! Staat al enkele
weken in mijn agenda! En nu is het 13
april, 2e Paasdag 2020! En nog zit ik te
talmen achter mijn toetsenbord. Ik weet
al weken dat ik een bijdrage mag leveren,
maar wat moet ik schrijven in deze
bizarre periode? Elke dag worden kranten
volgeschreven, talkshows worden maar
door één ding beheerst.
Wat heb je dan nog te melden als leuke
gezellige, sympathieke, maar eigenlijk
nietige ijsclub? We kunnen ook meedoen
in de malaise van de dingen die ons
abrupt zijn ontnomen. Het schaatsseizoen
op de Jaap Edenbaan kende een
vroegtijdig einde. Donderdag 12 maart
werd bekendgemaakt dat er geen
evenementen met meer dan 100
personen gehouden mochten worden.
Einde seizoen!
Geen clubkampioenschappen voor het
eerst in het bestaan van onze club! Geen
diploma-uitreiking
voor
het
jeugdschaatsen, toch het hoogtepunt voor onze
benjamins, hun ouders en zeker ook voor
de begeleiders. Geen smeltfeest! Geen
jeugdweekend!
Geen
Sporten
Feestweek in Landsmeer! Geen sloot en
slob? Wat doen we met de ALV op 25 mei?
Hoe belangrijk is dit allemaal als je elke
dag ervaart dat mensen voor hun leven
moeten vechten?
We kunnen bij de pakken neer gaan
zitten! Blijven hangen in wat er niet door
kon gaan… Maar gelukkig schijnt er altijd
een zonnetje. En een voorjaarszonnetje
geeft veel warmte en ook weer
levensvreugde, zeker in deze tijd! Niet
meer schaatsen? Oké, dan gaan we weer
wielrennen en skeeleren toch? We houden
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ons aan de 1,5 meter afstanden. Dit keer
dan maar niet profiteren van de
windstream van je voorganger. Gewoon
op eigen kracht! Maar geniet vooral van
het feit dat JIJ dit nog mag en kan doen…
dat je gezond en fit bent!
Voor het bestuur is dit ook een lastige
periode. Hoe houd je je leden betrokken
bij deze ijsclub, die al enkele winters geen
natuurijs mocht proeven? Op dit moment
weten wij niet hoe onze wereld er uit gaat
zien na deze bizarre periode. Toch willen
wij een kleine stip aan de horizon zetten.
Een punt van hoop!! Wij hopen in dit
najaar het schaatsen weer op te kunnen
pakken, wellicht met nieuwe spelregels.
Wie weet? Dit jaar is ons smeltfeest niet
doorgegaan. Maar het zou toch prachtig
zijn als we bij de start van het nieuwe
schaatsseizoen ons eerste “vriesfeest”
kunnen houden. Kunnen terugblikken op
deze bizarre periode, weer eens kunnen
bijpraten met elkaar, de schaatsen weer
slijpen, armen op de rug en gaaaaaan! En
je hebt gewonnen als je minimaal 1,5
meter voor je tegenstander over de finish
gaat!
Ik zie u graag op het eerste “vriesfeest”
van HGI op zaterdag 26 september in
goede gezondheid! Er is altijd hoop!!
Andries de Weerd (voorzitter)
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Het nieuwe vergaderen
Vanwege Corona eindigde het schaatsseizoen nogal abrupt; ook de feestelijke
afsluiting voor de jeugd en het smeltfeest
gingen daardoor niet door.
Hoe doen we dat met de geplande
bestuursvergaderingen en voorbereiding
van verdere onderwerpen voor het
bestuur?
Nou precies zoals de meeste thuiswerkers
het
tegenwoordig
moeten
doen:
vergaderen via het programma Teams.
De eerste keer was 6 april jl. Met wat
kunst
en
vliegwerk
waren
de
bestuursleden en vertegenwoordigers van
de commissies online aanwezig tijdens de
digitale vergadering. Het onderwerp was
vooral: de vereniging in tijden van
Corona: wat doen we met de Sloot en
Slobrace en hoe doen we het met de
diploma’s?
De volgende bestuursvergadering op 11
mei zal weer via Teams gaan en zal
voorbereidend zijn voor de ALV op 25
mei. Het is spannend of we elkaar dan wel
weer
in
het
clubgebouw
kunnen
begroeten.
Ik wens iedereen een goed voorjaar in
goede gezondheid toe,
Ants Tilma, secretaris
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Vertrouwens contactpersoon (VCP)
Op initiatief van NOC/NSF zijn alle sportverenigingen verplicht aandacht te
besteden aan een veilige sportomgeving. Onderdeel daarvan is het opstellen van
een gedragscode voor trainers coaches en begeleiders hetgeen is gebeurd, en het
aanstellen van een Vertrouwens contactpersoon (VCP).
De taken van een VCP zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag
Opvang van klagers over ongewenst gedrag en zo nodig doorverwijzing
Wegbewijzering naar een (informele) oplossing
Vertrouwelijke behandeling daarvan
Hulp bij het indienen van een formele klacht en evt. afhandeling
Verslaglegging en rapportage
Preventieactiviteiten

Ongewenst gedrag kan zijn:
1. Seksuele intimidatie in de breedste zin van het woord, dus zowel verbaal als
fysiek
2. Agressie en geweld
3. Pesten
4. Discriminatie
De VCP:
1. is geen bestuurslid, maar heeft wel een vast aanspreekpunt binnen het bestuur
2. laat de klager het verhaal vertellen
3. behandelt elke zaak strikt vertrouwelijk en handelt alleen met instemming van
de klager
4. bespreekt mogelijke doorverwijzingen en begeleidt de klager daarin
5. informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het
klacht- en/of tuchtreglement van de desbetreffende bond.
Het bestuur van HGI heeft mij verzocht deze taak op mij te nemen en ik heb de
NOC/NSF cursus gevolgd en verslag aan het bestuur uitgebracht.
Het aanstellen van de VCP moet nog goedgekeurd worden tijdens de volgende
algemene ledenvergadering. Helaas loopt dat laatste mogelijk vertraging op door
de coronacrisis.
Pim Harms,
T 06-12961192
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Automatische incasso
Velen zullen wel gemerkt hebben dat
de inning van de abonnementen en
contributies dit jaar anders is gegaan
dan voorgaande jaren. Met de
naadloze
integratie
van
onze
administratie en Mollie SEPA-incasso
is het verkrijgen van machtigingen
en het incasseren van factuurbedragen een stuk eenvoudiger
geworden. Moest je voorheen een
handtekening op een formulier
zetten
en
inleveren
bij
de
penningmeester (de zgn. natte
methode), tegenwoordig doet HGI
dat digitaal en online. We versturen
jou een mandaatverzoek, jij maakt
€ 0,01 over ter controle van je naam
en bankrekening en er is een
machtiging voor incasso tot stand
gekomen.
Dit betekent:
•
•
•
•
•

geen handmatig betalingen
met kans op typfouten
automatische verwerking van
betalingen en storneringen
automatische opvolging bij
mislukken incasso
uitgebreid en gedetailleerd
overzicht
volledig geïntegreerd met ons
boekhoudsysteem
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Met deze uitbreiding is er een flinke
boost gegeven aan betaling via
automatische incasso maar we zijn
er nog niet. Een aantal oude
incassomachtigingen uit de “natte
periode” blijken geen bijgewerkte
gegevens te bevatten, tenaamstelling, rekeningnummer onjuist of
opgeheven etc.
In de komende periode ontvangen
een aantal leden een hernieuwd
mandaatverzoek.
Wanneer
je
gebruik
gaat
maken
van
automatische incasso geven we je op
de eerstvolgende contributiefactuur
een eenmalige korting van € 2,50.
En je krijgt die ene cent ook terug.
Een leuke korting, bij voorkeur te
besteden op onze landijsbaan aan
een kop erwtensoep of warme
chocolademelk na een langdurige
vorstperiode. We kijken er naar uit
!!!
Leo van Vessem – penningmeester
penningmeester@hardgaatie.nl
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Onze ijsbaan ………
De onderstaande brief lazen wij in Kompas Regiokrant
Geachte redactie,
In het Kompas staan regelmatig
berichten die betrekking hebben op
de,
qua
ledenaantal,
grootste
sportvereniging van Landsmeer,
namelijk ijsclub Hard Gaat Ie. Een
vereniging die al meer dan 120 jaar
bestaat en nog steeds actief is.
Tevens is de vereniging een platform
voor de top van schaatsend
Nederland,
met
als
laatste
wapenfeit: Tom Kant die inmiddels
deel uit maakt van de kernploeg en
derde werd op het NK. Dit geeft wel
aan dat de ijsclub, met een kleine
1000 Landsmeerse gezinnen als lid,
een heel belangrijke rol vervult in
Landsmeer. Daarom was ik nogal
verbaasd om te zien dat bij het plan
om weilanden met bomen te gaan
beplanten, ook de natuurijsbaan van
Landsmeer er aan moet geloven.
Deze baan is in 1964 gerealiseerd
om de jeugd van Landsmeer op een
veilige manier kennis te laten maken
met de schaatssport. Een sport die
toch bij iedere Waterlander het hart
sneller doet kloppen. Een baan die
zwaar bevochten is en met eigen
middelen en veel bloed, zweet en
tranen door vrijwilligers gerealiseerd
is (grond egaliseren, dijk en gemaal
maken, verlichting- en muziek
aanleggen en een clubgebouw
timmeren plus, later, een hek erom
heen). Een baan die jaarlijks wordt
onderhouden door nog steeds heel
veel vrijwilligers.
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Een baan waar, zodra het ijs sterk
genoeg is, voor alle basisscholen van
Landsmeer
wedstrijden
worden
georganiseerd. Een baan die in
winterse perioden vele honderden
Landsmeerders
en
nietLandsmeerders welkom heet en laat
genieten van de gezellig verlichte
ijsvloer, en waar de koek en zopie
altijd klaar staat. Een baan die een
belangrijke functie vervult in het
kader van de sport- en feestweek
met de sloot en slobrace en het
touwtrekken. Een baan waar netjes
huur voor wordt betaald aan de
gemeente en waar geen cent
subsidie in gaat.
Voorgaande geeft aan dat de ijsclub
met
haar
natuurijsbaan
een
belangrijke rol vervult in Landsmeer
en omgeving en bijdraagt aan een
gezond, sportief en saamhorige
gemeente. Kortom ik vraag mij af of
dit proefballonnetje niet wat al te
onbezonnen de lucht is ingelaten?
Het opofferen van eeuwen oud
cultuurlandschap is één ding, maar
de Landsmeerse ijsbaan opheffen
lijkt mij op sportief- en sociaalcultureel gebied een brug te ver.
Met vriendelijke groeten,
Haijo van der Werf,
oud-voorzitter ijsclub Hard Gaat Ie
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Aafje Houwer Trofee
De belangrijkste wedstrijd van het
seizoen werd dit jaar in een nieuw
jasje
gestoken.
Anders
dan
voorgaande jaren zijn we nu op
zondagavond
26
januari
naar
Leeuwarden gereden om in de
11stedenhal te strijden om de
progressiebokaal
van
onze
clubwedstrijd, de Aafje Houwer
Trofee.
Voor velen was het de eerste keer in
Leeuwarden, en het is ons heel goed
bevallen. We troffen een mooie hal,
een snelle baan en een goede
organisatie aan. Er werden weer heel
veel PR’s gereden, met name door de
jeugd. Maar wie reed het grootste
PR? Wie verbeterde zich het meest,
ten opzichte van zijn/haar PR van het
voorgaande seizoen?

Bij de jeugd was dat Tjeerd Asjes,
die zichzelf ten opzichte van vorig
jaar maar liefst met meer dan 26
punten verbeterde! Gefeliciteerd!
Bij de volwassenen heeft Rene
Nolen gewonnen, die nota bene pas
dit
seizoen
begonnen
is
met
wedstrijdschaatsen.
Rene
heeft
zichzelf met 2 punten verbeterd.
Knap gedaan, Rene!
Helaas hebben we door het snel
opkomende coronavirus onze clubkampioenschappen
niet
kunnen
rijden en hebben we dus geen
clubkampioenen. Alle eer van dit
seizoen gaat naar Tjeerd en Rene.
Zie voor de uitslagen verder in dit
blad.

Kees Jongert Bokaal
Zaterdag 15 februari stonden 14
afgevaardigden van de combinatie
Hard Gaat Ie en IJsclub Centrum
Oostzaan aan de start bij de Kees
Jongert Bokaal in Haarlem, waar
onze club voor de tweede keer voor
uitgenodigd werd.
Ondanks dat de wedstrijd erg goed
georganiseerd werd (waarvoor veel
dank!) waren de omstandigheden
zwaar. Het was vochtig, waardoor
het ijs snel aansloeg en de rijders
hadden de hele ronde tegenwind.
Daardoor werden er ook maar weinig
snelle tijden gereden.
Alle categorieën stonden aan de start
voor twee afstanden tijdens deze
interclubwedstrijd. Ook werd er een
ploegenachtervolging
gereden.
Jochem van den Broek, Jonas van
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Diepen en Werner Rem reden voor
HGI en Centrum 6 ronden.
Tevens was het voor het eerst
toegestaan voor alle clubs om rijders
te ‘lenen’ van andere clubs. Hier
werd gretig gebruik van gemaakt
door de deelnemende verenigingen
en daardoor stond iedereen met een
sterke
ploeg
aan
de
start.
Uiteindelijk is de combinatie HGI +
Centrum op een 9de plaats geëindigd.
Wij hopen er volgend jaar weer bij te
zijn!
Hieronder staan de uitslagen en
tijden van onze leden, voor wie alle
uitslagen wil bekijken:
zie
https://www.ijsclubkeesjongert.nl/w
p-content/uploads/2020/02/KeesJongert-protocol-15-2-2020.pdf
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Uitslagen Recordwedstrijden "AAFJE HOUWER"

Categorie I
NAAM

Puntentotaal
2 afstanden
(oud)Pers
Rec

Puntentotaal Puntentotaal
Leeuwarden verbeterd
behaald
Pers.Record

Puntentotaal
niet
verbeterd
blijft oud
PR

Pien Visser

156.353

163.121

+ 6.771

Niels Brandt

102.145

102.496

+ 0.351

Gijs Nolen

111.605

103.930

- 7.669

Tjeerd Asjes

138.860

112.316

- 26.544 winnaar

Ingmar Kaizer

116.545

115.083

- 1.462

Sylke Nolen

152.300

129.756

- 22.544

Tim Verbeek

134.670

130196

- 4.420

Lieke Visser

144.415

140.605

- 3.810

Tom Meijer

94.540

91.475

- 3.165

Teun Asjes

99.520

96.360

- 3.160

Emma Fransen

91.625

94.095

Iris Verbeek

101.493

99.825

Elke Asjes

107.352

110.560

+ 3.208

Lisa Brandt

110.041

113.085

+ 3.309

Fleur Meijer

120.021

(1 afstand)

(2e)

+ 2.470
- 1.668

Categorie II:
Sjoerd Brandt

89.480

91.110

+ 1.630

Marco Roos

89.276

92.226

+ 2.950

Jochem vd Broek

93.820

94.366

+ 0.546

Sybille Mulder

93.627

96.756

+ 3.129

Rene Nolen

103.183

100.620

Dewi Paardekooper

100.206

105.003

+ 4.797

Jos Goedhart

114.370

120.293

+ 5.925

Ron vd Broek

122.780

127.226

+ 4.446

Imme Kampen

89.773

95.550

+ 6.277

Martin Heerma

78.880
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- 2.563

winnaar

(1 afstand)
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Uitslagen wedstrijden Aafje Houwer Trofee
Naam

100m 300m

500m

1000m

1500m

Totaal

Jeugdschaatsers
Lisa Sinkeldam

14.47

40.76

140.300

Ruben de Ridder

15.29

42.80

146.100

Merlijne Kaizer

16.17

47.47

158.965

Dook van Olst

16.87

51.21

169.700

Pien Visser

17.33

45.89

163.115

Midas Paasman

17.75

52.01

175.430

Pupillen:
Niels Brandt

31.81

49.48

102.496

Gijs Nolen

31.78

50.97

103.936

Tjeerd Asjes

34.24

55.25

112.316

Ingmar Kaizer

35.33

56.20

115.083

Jesse Hermans

36.09

57.83

117.980

Luke Brouwer

38.61

1.02.52

126.860

Sylke Nolen

39.43

1.04.04

129.756

Marijn Schepers

38.62

1.05.50

129.866

Tim Verbeek

43.48mv 57.73

130.196

Steffan vd Horst

30.18

1.17.55

132.850

Lieke Visser

42.73

1.09.39

140.606

Dani vd Horst

47.86mv 1.03.79

143.566

Tara Hansen

43.04

1.12.90

144.633

Toots van Olst

43.99

1.18.59mv

151.906

Junioren C:
Tom Meijer

45.61

1.31.67

91.475

Emma Fransen

46.91

1.34.27

94.095

Theun Asjes

46.34

1.40.04

96.360

Iris Verbeek

49.91

1.39.83

99.825

Elke Asjes

53.12

1.54.88

110.560

Mila Schreuder

54.99

1.54.14

112.060

Lisa Brandt

54.51

1.57.15

113.085

Fleur Meijer

58.83

geen finish

58.830(1x)

JunB tmMasters
Sjoerd Brandt
Marco Roos

45.13
45.60

2.17.94
2.19.88

91.110
92.266

Jochem vd Broek

45.97

2.25.19

94.366

Imme Kampen

47.62

2.23.79

95.550

Sybille Mulder

48.02

2.26.21

96.756

Rene Nolen

50.08

2.31.62

100.620

Wolbert Meijer

50.73

2.33.72

101.970
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Verv.junB/Mast. 100m 300m

500m

Romy Busch

1000m

1500m

Totaal

50.97

2.38.15

103.686

DewiPaardekooper

50.56

2.43.33

105.003

Jos Goedhart

59.15

3.03.43

120.293

Ron vd Broek

1.01.49

3.17.21

127.266

Martin Heerma

41.19

geen finish

41.190(1x)

500/ 3000m:
Jonas van Diepen

42.96

4.29.17

87.720

Uitslagen Kees Jongert Bokaal

Naam

500m

1000m

1.08.87

2.34.27

Mila Schreuder

56.19

1.55.59

Elke Asjes

55.82

2.01.07

Gijs Nolen

1.06.03
val

1.52.66

Tom Meijer

46.01

1.33.56

Theun Asjes

47.93

1500m

3000m

5000m

totaal

Pup/JunC/JunB
Lieke Visser

2.39.62

Jun B/A/Neo/Sen
Sybille Mulder

50.87

2.37.50

Dewi Paardekooper

53.11

2,54.44

Jip Syrier

50.78

Freek Drost

2.46.92
1.42.42

Jochem vd Broek

47.08

Jonas van Diepen

44.78

2.32.90
4.38.44

Werner Rem

52.91

5.29.98

Rene Nolen

2e plaats
9.07.52

Team Persuit 6 rond
Jochem;Jonas;Werner

3.56.16

Winnaar Kees Jongert

3.19.07
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Beste ouders en/of verzorgers,
Helaas ging de geplande diplomauitreiking voor de jeugd van HGI op
zaterdag 14 maart 2020 vanwege het
corona-virus niet door. Maar ook dit
jaar is er geld voor een cadeau voor de
jeugdtrainers
verzameld
waarvoor
dank.

We maken op dit moment een vreemde
tijd mee en ik hoop dat het schaatsen
in het najaar weer van start kan gaan
en dat ik volgend jaar weer een beroep
op jullie als ouders/verzorgers mag
doen om deze aloude traditie (+ 30
jaar) voort te zetten.

Het gedoneerde geld (339 euro) voor
de jeugdtrainers is gestort op de
rekening van Jan Tabak, die zal er zorg
voor dragen dat het terecht komt bij
onze trainers die er t.z.t. iets leuks mee
gaan doen, bv. een gezamenlijke
maaltijd.

Ik wil jullie nogmaals bedanken. Het is
een geweldig resultaat. Ik hoop jullie
allemaal weer gezond terug te zien, en
sterkte voor de komende tijd.
Met vriendelijke groet,
Marja Harms

Hard Gaat Ie beer
Door twee pupillen van Hard Gaat Ie, namelijk Sylke en Marijn is onlangs een HGIbeer gemaakt. In deze tijd van ‘berenjacht’ extra leuk om te laten zien:
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Flevonice in Biddinghuizen definitief gesloten
Ik kan er geen traan om laten, dat
de ijsbaan in Biddinghuizen nu
definitief is gesloten. Misschien klinkt
dat hard uit de mond van een fervent
natuurijsmarathonrijder, maar toch
is het zo. De baan was een
tussenvorm van natuurijs en een
kunstijsbaan. En zoals zo vaak met
hybride vormen, van alle twee was
het net niks. Als kleine jongen van 6
heb ik mezelf schaatsen geleerd op
de Gortesloot en ben een echte
natuurijsrijder,
hoewel
ik
het
kunstijs na vele jaren trainen ook
heb weten te waarderen. Deze
combinatie
(natuurijs,
kunstijs)
kwam mij en anderen goed van pas
bij de wedstrijden op de Weissensee
en andere klassiekers en NK’s op
natuurijs.
De
verschillen
zijn
evident: de kunstijsbaan heeft na
elke 100 meter een bocht naar links,
maar kent nagenoeg geen scheuren
en het ijs is als een spiegel. Terwijl
natuurijs veel grilliger ijs heeft met
hobbels en bobbels en scheuren en
relatief nauwelijks bochten kent. De
ervaring leerde dat mensen die hun
leven lang alleen maar op kunstijs
gereden hadden meestal niet goed
vooruit konden komen op natuurijs.
Dat was ook merkbaar bij de
wedstrijden in Biddinghuizen. Geen
serieuze bochten, wel goed ijs en
enige behendigheid was vereist om
je in het voortjakkerende peloton
staande te houden op de toch wel
smalle baan. Maar het verschil met
de kunstijsbaan was minder groot
dan met het echte natuurijs. Echter
als
ik
voor
mezelf
de
marathonwedstrijden een cijfer mag
geven staan de natuurijsklassiekers
in Nederland op plaats 1, de
Weissen-seemarathons op 2 en
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Biddinghuizen op 3. Met als
buitencategorie de kunstijsbanen.
Kunstijsbaanwedstrijden vind ik een
totaal ander karakter hebben.
Helaas werden de wedstrijden voor
de Masters in Oostenrijk geschrapt en
naar Biddinghuizen verplaatst. Echter
qua veiligheid voldeed Flevonice niet
aan de huidige normen van de KNSB.
Door de gebrekkige baanbeveiliging
zijn veel rijders ernstig verwond
geraakt.
Sommigen
zijn
daar
eigenlijk nooit meer van hersteld. Dat
de KNSB wel de verantwoording wilde
nemen was hun zaak, maar ik zou
daar niet veel aan gehad hebben als
ik na (bijvoorbeeld) een heupbreuk
nooit meer behoorlijk zou kunnen
schaatsen. Daarom heb ik het
afgelopen seizoen de beslissing
genomen om geen wedstrijden meer
op Flevonice te rijden.
Met het sluiten van Flevonice is bij mij
de hoop gerezen dat de KNSB
misschien weer een ONK voor
Masters op de Weissensee gaat
organiseren.
Die
mogelijkheid
speelde direct door mijn hoofd toen ik
het nieuws hoorde en kon ik een
glimlach niet geheel onderdrukken.
Ik sluit dan ook af met de woorden:
“de koning is dood, (hopelijk) lang
leve de koning”.

Haijo van der Werf
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Winnaars Aafje Houwer Trofee vanaf de eerste keer
PUPILLEN /
JUNIOREN C/ B
Jongens/Meisjes

SEIZOEN

JUN A/ NEO en SEN./
MASTERS
Heren/ Dames

SEIZOEN

Marjolijn WOLTHUIS
Ivo HILDERINK
Ivo HILDERINK
Bart van den BRINK
Liesbeth HEKMAN
Teun KUIJKEN
Bram KUIJKEN
Vincent RIJPKEMA
Anouk STEINVOORTE
Esther BEKEBREDE
Alexandra TROMPEN
Alex KUIPER
Olaf DIVENDAL
Milou de BUEGER
Daan KEA
Tim ROOS
Tim WALS
Levi TINDAL
Tim van der KUIJL
Mila van der WERF
Douwe DAATSELAAR
Kay FEBERWEE
Kay FEBERWEE
Anouk WALS
Kamiel BEUNK
Freek DROST
Tom MEIJER
Biko HOGENES
Iris VERBEEK
Tjeerd ASJES

1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Bauke STELMA
Fabian van ALTENA
Fabian van ALTENA
Marjan MAGER
Rene KONING
Ivo HILDERINK
Imme KAMPEN
Wendy FAYDHERBE
Andries de WEERD
Astrid KRAAY
Saskia WOLZAK
Esther BEKEBREDE
Jos GOEDHART
Olaf DIVENDAL
Marco ROOS
Martijn GOEDHART
Olaf DIVENDAL
Marja ROOS
Anky FABER
Lisa ROOS
Rosa VERMEULEN
Frans FABER
Frans FABER
Werner REM
Werner REM
Ron van den BROEK
Ron van den BROEK
Jochem van den BROEK
Jochem van den BROEK
Rene NOLEN

1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
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Begin april zou ik – zoals jaarlijks – collecteren voor het Fonds Gehandicaptensport.
Ik doe dat omdat ik vind dat sporten gezond is, dat het goed voor iedereen is, dat
sowieso bewegen goed is (vraagt Eric Scherder maar), maar natuurlijk ook omdat
het leuk is. Als ik wil sporten, dan ga ik sporten. Inmiddels – gezien mijn leeftijd –
wel met een tandje minder
, maar bewegen blijft leuk!
Maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Voor gehandicapten zijn er niet
altijd mogelijkheden. Het Fonds Gehandicpatensport helpt mee om gehandicapten
WEL te laten sporten.
Vanwege de Coronacrisis ging de collecte langs de deuren niet door, maar werd de
mogelijkheid geboden om een digitale collectebus aan te maken. Ik heb dat gedaan,
en heb veel van mijn contacten benaderd met het verzoek om een donatie te doen.
En dan hoeft dat natuurlijk niet een groot bedrag te zijn. Elke euro is welkom. Het
Fonds Gehandicaptensport heeft dan ook de hieronder vermelde actie
georganiseerd.

Als jij ook vindt dat sporten voor gehandicapten belangrijk is, ga dan naar de
website van het Fonds: https://www.fondsgehandicaptensport.nl/
Maar je mag ook gebruik maken van mijn digitale collectebus. Die vind je hier:

Bedankt,
Bauke Stelma
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Wist u dat ……
……

onze penningmeester zelf niet van schaatsen houdt maar wel van “op
tijd je contributie en schaatsabonnementen betalen”?

……

je onze penningmeester heel blij kan maken om dat via een
automatische incasso te laten doen?

……

onze ledenadministratie bijna als een speer werkt?

……

“bijna” omdat nog niet iedereen wijzigingen doorgeeft, zoals adres, mail
en telefoonnummer?

……

je een wijziging van leeftijd en geslacht NIET hoeft door te geven

……

door Sylke en Marijn, pupillen van HGI, een HGI-beer is gemaakt?

……

deze beer op pagina 11 van dit blad is te zien?

……

je deze beer ook in kleur kunt zien in de digitale versie van het clubblad?

……

alle clubbladen digitaal te zien zijn op onze website, tabblad clubbladen?

……

de digitale bladen er vanaf het eerste blad in 1986 op staan?

……

Haijo van der Werf zich terecht als oud-voorzitter nog steeds drukt
maakt over Hard Gaat Ie?

……

dat hij door het mogelijk ter ziele gaan van onze natuurijsbaan in de pen
klom?

……

we er vanuit gaan dat de ijsbaan gewoon de ijsbaan blijft?

……

er nu toch wel eens een keer natuurijs zal komen?

……

we dat dan maar na een mooie zomer moeten doen?

……

IJsclub Hard Gaat Ie jullie een gezonde tijd zonder Coronabesmetting
toewenst in de hoop dat er snel een vaccin zal worden ontwikkeld?
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