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Van de redactie

Clubgebouw:

Iets later dan gepland is hier weer een
clubblad van de grootste vereniging van
Landsmeer. Het wordt wel steeds lastiger om
voldoende tekst te krijgen. Daarom ook is dit
blad niet zo dik geworden. Maar dat neemt niet
weg dat degenen die een bijdrage hebben
geleverd aan dit blad van harte worden
bedankt.
Op het moment dat dit blad gemaakt was,
werd duidelijk dat de gehoopte vorstperiode
niet doorging. Maar laten we hoop houden. Het
was in 1997 in een andere periode dat de vorst
toesloeg, maar uit een clubblad van toen is
een pagina in dit blad opgenomen om toch nog
een beetje in de stemming te komen.
Veel leesplezier.
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Van de voorzitter
Bedankt donateurs / leden!
Ik schrijf dit stukje op 2 februari 2018.
Volgens het weerbericht dreigt na dit
weekend de temperatuur voor de eerste keer
deze winter ook overdag onder nul graden te
komen….! Spannende tijden voor een ijsclub
als Hard Gaat Ie.
Als je elke herfst probeert je landijsbaan
weer in goede conditie te krijgen, met de
inzet van veel vrijwilligers en de nodige
kosten, en vervolgens in het voorjaar moet
constateren dat het weer voor niets is
geweest omdat er geen ijsdag is geweest….
dan is dat best frustrerend!
Dit fenomeen heeft zelfs de landelijke pers
gehaald de afgelopen weken. Schaatsclubs
maken zich zorgen over de terugloop van
het aantal leden/donateurs. Gedreven
bestuursleden lieten, met veel passie, de
investeringen zien die zij de afgelopen jaren
gedaan hebben om de schaatsers te kunnen
verwennen als er ijs ligt. Maar wanneer ligt
er ijs? We hebben nu al een aantal jaren
achter elkaar een (te) warme winter. Ook wij
merken dat aan ons ledenbestand. En ook
wij, als bestuur, staan voor dilemma’s.
Hoeveel geld investeren wij nog in de
landijsbaan? Wanneer komt het moment dat
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wij deze droom los moeten laten? Gaat deze
wereld de strijd met de “Global Warming”
winnen? Hoeveel signalen over de
opwarming, smeltende ijskappen en stijging
van de zeespiegel hebben wij nog nodig om
bewuster met onze energievoorraad om te
gaan?
Allemaal zorgen waar je als bestuur van een
simpele ijsclub mee te maken krijgt. Gelukkig
hebben wij een zeer grote schare
leden/donateurs die ons al jaren steunen
met het in stand houden van onze
landijsbaan. En daar zijn we erg blij mee en
motiveren ons enorm! Dank daarvoor!
Als u dit leest is inmiddels duidelijk of koning
winter de strijd heeft gewonnen dit jaar zodat
er enkele dagen geschaatst kon worden.
Wat zeg ik….. wellicht zijn we nog steeds
aan het schaatsen en dreigt de 16e
Elfstedentocht alsnog in februari gereden te
worden. Want…. in 1986 was het ook op 26
februari dat de 14e Elfstedentocht verreden
kon worden. Blijf duimen….. en doe de
kachel een graadje lager!!
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Jeugdschaatsen
Hard Gaat Ie jeugd op de Coolste baan van Nederland
Onlangs werden de jeugdschaatslessen van
Hard Gaat Ie voor één keer op de Coolste
baan van Nederland gegeven. Op deze
bijzondere ijsbaan, die in het Olympisch
Stadion
ligt,
worden
in
maart
de
wereldkampioenschappen allround gehouden. Mede door sponsering van Andrevo
naaimachines en de Jumbo spaaractie,
konden 90 jeugdschaatsers en begeleiders
op deze historische plek hun rondjes rijden.

Het was heerlijk schaatsweer, wat het alleen
maar nóg gezelliger maakten.
Het was echt een geslaagde ochtend!

Veel vrienden en familieleden konden ook
gezellig mee schaatsen. Er is dit jaar door de
organisatie een mooie baan neergelegd met
voor ieder wat wils. Er ligt een 400m baan
met mooi ijs. Ook is er een oefenbaan van
210 meter en een krabbelbaan met
sprekende stoelen (schaatsles van Sven
Kramer) en zijn er plastic dieren om mee te
glijden.
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Shorttrackles voor de jeugd

Onlangs was ook de eerste shorttrackles
voor de pupillen en junioren van HGI.
Dat was een nieuwe uitdaging voor onze
jeugd. Op heel ander soort schaatsen,
veel hoger, vast en krom, kregen een
aantal pupillen en junioren vanavond in
de Jaap Edenhal de eerste van vier
shorttrack lessen. Onwennig kwamen ze
het ijs op. Na een aantal rondjes rijden
begon het te wennen.
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De training werd gegeven door Wietse
Visser, zelf een goede shorttrackschaatser. Met veel humor legde hij de
basis van de shortracktechniek uit.
Binnen korte tijd werden de rondjes al
sneller en ging zelfs het eerste handje al
aan het ijs. De drie aansluitende
donderdagen gaat er hard gewerkt
worden om de bochten te verbeteren.
Het is zeker een mooie uitdaging en er
was duidelijk ook veel lol.

www.hardgaatie.nl
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Programma jeugdschaatsen Jaap Edenbaan
17 februari

Start en remproef voor alle groepen op de buitenbaan
Tijdrijden voor de groepen in de hal wordt georganiseerd door Jelle Attema

24 februari

Schaats – loop – schaats prestatie voor ouders en kinderen.

10 maart

Examen

17 maart

Rondjes rijden achter de jagermeester het is tevens de laatste les.
SP
diploma 4 ronden
A
diploma 6 ronden
B
diploma 8 ronden
C
diploma 13 ronden
D
diploma 18 ronden
E
diploma 20 ronden
F
diploma 22 ronden

17 maart

Diploma uitreiking in Landsmeer met een hapje en een drankje, iedereen is
welkom.

1e week mei

Skeeleren in het Twiske voor kinderen vanaf hun C diploma.

Natuurijsbaan Landsmeer
Als de ijsbaan in Landsmeer open is (zie www.hardgaatie.nl) worden de lessen en alle
bovenstaande activiteiten in Landsmeer gehouden.

8 – 9 – 10 juni HGI – Jeugdweekend
HGI-jeugdweekend voor de kinderen die op ca. 1 juni 2018 negen jaar of ouder zijn.
Verdere informatie hierover kunt U vinden in de komende clubbladen.
Voor meer informatie over het jeugdschaatsen kun je mailen naar het volgende adres:
jeugdschaatsen@hardgaatie.nl
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Tom Kant debuteerde op KPN NK Afstanden en Sprint
Voor Tom Kant zitten de meest
belangrijke wedstrijden er al weer op.
Zijn seizoen begon in september toen
zijn ploeg Gewest Friesland afreisde
naar Inzell in Zuid Duitsland om op de
ijsbaan van de Max Aicher Arena snelle
tijden neer te zetten. Er moesten limieten
gereden worden voor de Holland Cup en
gestreden worden voor een goede
positie op de landelijke ranglijst.
Hij verbeterde zijn persoonlijke records
op de 500, 1000 en 1500 meter en
verdiende startbewijzen op deze drie
afstanden voor de eerste Holland Cup in
Deventer.
Vervolgens wist Tom zich te plaatsen
voor het KPN NK Afstanden in oktober in
Thialf. Hij debuteerde op de 1000 meter.
Helaas liep dat minder gelukkig af, omdat
hij ten val kwam in de laatste bocht van
zijn race. Eind december kreeg hij een
herkansing door zich wederom te
plaatsen op de 1000 meter van het
Olympisch Kwalificatie Toernooi. Hij reed
een degelijke rit in 1.11,73, maar werd
voor de start toch overmand door de
spanning en de aanmoedigingen van de
duizenden toeschouwers in het bomvolle
Thialf.
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Eind januari en vele ervaringen rijker
stond Tom aan de start van de 500 meter
op het KPN NK Sprinttoernooi.
Aanvankelijk had hij zijn zenuwen nog
niet geheel onder controle, maar na de
eerste rit in 36,66 (19e) was de kop eraf
en kon het echt gaan beginnen. De
daaropvolgende 1000 meter ging al veel
beter in 1.11,49 (11e) en zijn
zelfvertrouwen groeide. Helaas begon
zijn lies ook op te spelen, wat voor
sprinters wel vaker een zwakke plek is.
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Zwaar ingetapet om zijn lies te
beschermen begon Tom de 2e dag vol
goede moed aan de tweede helft van het
toernooi. Hij stond 16e in het klassement.
Hij voelde zich prima en was zelfs in
staat om te genieten van zijn deelname.
Dit resulteerde gelijk in een mooi
persoonlijk record op de 500 meter in
36,36 (17e). Zijn lies speelde wel iets op,
waardoor hij voorzichtig startte op de
1000 meter. Na een magere opening
reed hij twee prima volle ronden, wat
leidde naar een tijd van 1.11,22 (11e). In
het eindklassement werd Tom netjes
14e.

Flevobokaal Masters 55 jaar en ouder
Het was een prachtige avond, 9 januari
2018, met een licht oostelijk windje in
Biddinghuizen. De Masters 55+ mochten
om 18.00 uur het spits afbijten voor 14
rondjes, wat totaal 35 km geeft. De
dames bij de inschrijftafel hadden er
weer zin in en zaten paraat met de
handtekeningenlijsten, de trommel met
dropjes en de “cap” nummers.

De rijders zaten verdeeld over twee
kleedkamers gezellig te keuvelen met
toch een gepaste wedstrijdspanning.
Twintig minuten voor de start togen een
aantal richting ijsbaan die er wat
sjoemelig uitzag, maar wel schoon was.
Jaargang 117
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De temperatuur was inmiddels naar de 5
plus gestegen (de dagen ervoor lag het
rond nul graden), maar het ijs was
redelijk hard, met oneffenheden en heel
goed te rijden. En……. Biddinghuizen is
geen 400m kunstijsbaan, dat is juist de
charme, en daar hoort dan ook geen
perfect spiegelende ijsbaan bij. De KNSB
had weer een professionele jury met
scheidsrechtersdelegatie
afgevaardigd
en de speaker deed als vanouds weer
enorm zijn best.
Na drie minuten wachten mochten de
mannen van start gaan. Ik had “pool”
positie en vond het prima, want het zal
niet de eerste keer zijn dat er in het
gedrang van de eerste bocht al een
valpartij is. Even verderop de kop
overgegeven en liet ik het werk aan de
jongere garde over. Na een rondje vond
Tjamme Hoeksma het wel genoeg en
ging er met grote klappen vandoor.
Voorin dachten velen: “laat die lange
vent maar harken”, maar als je Tjamme
de ruimte geeft zie je hem niet meer
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terug. Wil van der Neut, ook al zo’n man
van de ultra lange adem, zag het gevaar
en snelde naar Tjamme toe. Zo kon het
dat beide heren rondenlang voor het
peloton uitreden. Maar ze bleven in zicht.
Het leek haast op een kat en muis spel,
want als het peloton de mannen bijna
ingehaald had ging de snelheid er weer
uit, en liepen ze weer van ons weg. Na
een aantal ronden werden de heren dan
uiteindelijk ingerekend.
De snelheid zat er goed in en slechts één
keer zakte die naar wandelsnelheid. Niet
voor lang overigens, en zo kon het dat
we uiteindelijk aan het einde van de
wedstrijd een hogere gemiddelde
snelheid hadden dan de jonge garde van
40-55 jaar.
De laatste twee ronden zijn natuurlijk het
spannendst. De kanshebbers melden
zich één voor één voorin zonder echt
kopwerk te willen doen. Uiteindelijk had
Aart van Dalen er genoeg van en ging in
de laatste ronde op kop sleuren. Dit
waarschijnlijk omdat hij in de vorige
wedstrijd vast kwam te zitten en niet
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goed aan zijn eind sprint toe kwam. De
mannen achter hem, inclusief ikzelf,
vonden het wel prettig want dan komt er
niemand meer omheen en rijd je in een
treintje naar de finishstraat. Daar is het
altijd moeilijk om nog een plaatsje vooruit
te komen, eerder word je dan nog eens
ingehaald. Zelf wist ik de schade nog te
beperken en reed alleen Nico van
Bergeijk me nog voorbij, en moest ik met
de tiende plek genoegen nemen. Bart
Schaafsma en Henk van Walderveen
hadden minder geluk. Bart moest zelfs in
de sprint zijn tweede positie aan Jacques
de Vries en Leo Kluifhooft afstaan. Aart
bleek nog genoeg sprintvermogen te
hebben en kon het peloton voorblijven en
kreeg daarmee de verdiende eerste
plaats.
Het was weer een goed georganiseerd
en gezellig evenement. Voor de gehele
uitslag: zie www.masterskating.nl
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Weissensee?

of Falun?
De redactie krijgt regelmatig per mail nieuwbrieven over schaatsen in Zweden. De meeste
Landsmeerders die al wel eens hebben geschaatst in het buitenland hebben dat
waarschijnlijk gedaan op de Weissensee. Maar wat is nou het verschil, en is het in het
ene land leuker of beter dan in het andere land? De redactie ging te rade bij ‘onze’
marathonrijder Swen Faber, die in beide landen marathons verreed. De redactie legde
Swen de volgende vragen voor:
•

In welke landen heb jij op natuurijs geschaatst?
Naast Nederland (ja ook mijn generatie heeft de kans nog wel eens gehad) in
Oostenrijk en Zweden.

•

Wat is het verschil in het schaatsen op natuurijs in Oostenrijk op de Weissensee en
bijvoorbeeld Falun in Zweden?
Oostenrijk heeft de sfeer en feeststemming, dit lijkt meer op een wintersportvakantie.
Zweden (ik heb alleen in Falun geschaatst, dit seizoen voor het eerst naar Lulea) gaat
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veel meer terug naar de oorsprong van schaatsen op natuurijs. Door de koudere
temperaturen, veel wind en grotere kans op sneeuw wordt dit al veel sneller een strijd
tegen de elementen. Voeg daar aan toe dat het ijs golft (door de druk van het vele ijs
blijft het ijs niet mooi vlak) en schaatsen wordt een hele uitdaging. Leuk om te
vermelden is wel dan waar je in Oostenrijk het welbekende 'kleine' en 'grote' meer
hebt, hier kunnen respectievelijk rondjes van 12,5 en 25 kilometer gemaakt worden. In
Falun is dit minder bekent maar ligt er een meer waar je de hele Elfstedentocht (200
kilometer) in één ronde zou kunnen doen, helaas is dit qua onderhoud meestal niet te
doen en zijn de rondes daar meestal een stuk korter.
•

In welk land vind jij schaatsen op natuurijs leuker of beter?
Dat is net waar je voor gaat (zie hierboven), zelf realiseer ik me in een wedstrijd niet
waar ik schaats. Ik heb mijn beste prestaties in Oostenrijk gehaald. Echter Zweden is
veel meer een uitdaging en komen de sterkste rijders echt boven drijven, in Oostenrijk
wordt het marathonspelletje veel tactischer. Persoonlijk vind ik dat leuker en ligt dat
me beter.

•

Hoe is het gesteld met het onderhoud van het ijs?
In beide landen wordt op de drukke toeristische momenten het ijs goed onderhouden.

•

Welk land zou jouw voorkeur hebben als je als schaatsrecreant naar één van die
landen zou gaan?
Het ligt eraan wat je zoekt. Als je voor het eerst op natuurijs wilt rijden zou ik zeker
Oostenrijk adviseren. Simpelweg omdat het laagdrempeliger is, meer accommodaties
en gezelligheid naast het ijs. Ook is het hier mogelijk om te skiën, langlaufen,
mountainbiken, etc. Als je een ervaren schaatser bent en echt terug wilt naar de
wortels van het schaatsen moet je in Zweden zijn. Zweden is naast het schaatsen wel
een stuk primitiever.

•

Wat doe jij op een dag als er geen marathonwedstrijd verreden wordt?
Zo weinig mogelijk. Topsporters lijken altijd actieve mensen, maar in één week tijd
ruim 400 kilometer wedstrijdrijden is erg veel. Dat kan alleen als je tussen de
wedstrijden rustig aan doet, hierbij kun je denken aan een uurtje rustig mountainbiken,
schaatsen of een kop koffie drinken in één van de restaurantjes.

•

Zijn er belangrijke prijsverschillen tussen beide landen?
Het grote prijsverschil zit hem vooral in het vervoer. Naar Zweden ga je in principe met
het vliegtuig, waar Oostenrijk goed met de auto te doen is. Daarnaast is Zweden van
oorsprong iets duurder dan Oostenrijk, maar het verblijf zal elkaar niet veel ontlopen,
verwacht ik. Behalve dan de laatste twee weken van januari op/bij de Weissensee.
Dan zijn de zogenaamde “Hollandse weken” en dat heeft tot gevolg dat veel
schaatsers uit Nederland actief zijn en dat drijft de prijs voor de accommodaties erg
op.
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Tot slot: is het zowel in Oostenrijk als in Zweden druk en toeristisch?
In Zweden niet, en in Oostenrijk is het buiten de twee Hollandse weken ook echt vrij
rustig. Die laatste twee weken van januari zijn er duizenden Nederlanders, en de
voertaal in het Oostenrijkse bergdorpje is dan ook meer Nederlands dan Duits.

Bedankt Swen, het is de redactie in ieder geval een stuk duidelijker geworden om een
weloverwogen keuze te maken. Dat moet voor anderen ook lukken ………

Erica Terpstra
Het NK in Utrecht op 1 januari was nog
niet afgelopen of er was al de nodige
deining. Niet om de wedstrijden, die
gingen allemaal prima onder de
bezielende leiding van de KNSB, maar
bij de Masters, om een reportage van
Eric Korver op de website van de KNSB,
Schaats.nl.
Hij vond het nodig om de Masters te
vergelijken met Erica Terpstra, en
schreef: "Het is alsof je tijdens een
Nederlands kampioenschap zwemmen
Erica Terpstra weer in het water ziet
springen, en ook dat moet je niet willen."
De Masters waren diep beledigd. Zijn
betoog was, en nog steeds is, dat de
Masters niets op een NK te zoeken
hebben. Hij gaat verder met: "Dat zou
eventueel nog kunnen wanneer mannen
als Arnold Stam, Kurt Wubben, Joost
Juffermans, Yoeri Lissenberg en andere
sterren met een grote staat van dienst
zich in de strijd zouden mengen."
Dit is natuurlijk een "selffulfilling
prophecy", als je zo over Masters schrijft.
Dan wil geen enkele ex-topschaatser nog
daarmee geassocieerd worden. Tevens
wordt ook voorbijgegaan aan het feit dat
zonder Masters, de ambassadeurs en
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kweekvijver
voor
allerhande
vrijwilligerstaken bij de KNSB, het NK
sowieso lastig wordt te organiseren. Ook
zijn zij de voorbeelden van de jeugd en
betalen zij met z’n allen het ijs waar het
handjevol C-rijders zich klaar kunnen
stomen voor de top. Dus ik zou zeggen
houdt de 40+ schaatsers er in
vredesnaam bij.
Schaatsen is een breedtesport en de 40+
is de meest bezette groep op menig
ijsbaan. Laat hen en hun aanhang
meegenieten zoals het altijd geweest is.
Er is een tijd geweest dat de dames ook
op deze manier weggezet werden en die
horen er nu ook bij. Het is al storend
genoeg dat de Masters meestal op een
onmogelijke tijd mogen aantreden en in
dit geval ook nog op, naar ik van hen
begrijp, heel smerig ijs waar de bocht
nauwelijks te houden was. Verder: het
stukje van Eric maar gauw vergeten,
maar enige rectificatie/excuses zou op
zijn plaats zijn. Hij schrijft geen
persoonlijke column, maar een verslag
voor de KNSB.
Of heb ik het mis?
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Uit de oude doos
In het clubblad van januari 1997 was de volgende pagina (4) opgenomen. Misschien een
beetje een tegemoetkoming voor de gemiste recente vorstperiode. Kom je toch nog een
beetje in de stemming misschien ………
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Wist u dat…..
…..

tegelijk met de griepepidemie begin februari ook de schaatskoorts (een beetje)
uitbrak?

…..

in de media berichten verschenen dat er al veel schaatsen zijn ge-/verkocht,
omdat je maar nooit weet …..?

…..

onze natuurijsbaan klaar was om de vorst te ontvangen?

…..

Jelle Attema op AT5 te zien en te horen was als ijsdiktecontroleur van Hard Gaat
Ie?

…..

dit fragment is terug te zien op:
https://www.at5.nl/artikelen/178322/Schaatsen%20of%20niet?%20IJsmeester%20kan%20niet%20w
achten:%20&%23039;Het%20leeft%20in%20het%20dorp&%23039

…..

als je geen zin hebt om dit allemaal over te tikken in je adresbalk je ook het
clubblad digitaal kunt lezen op de website en er daarin gewoon op die link kunt
klikken?

…..

de vorst het land inmiddels zo goed als heeft verlaten?

…..

diverse Hard Gaat Ie-leden de afgelopen weken heel goede prestaties hebben
neergezet?

…..

er daarom ook steeds veranderingen in de Adelaarslijst plaatsvinden?

…..

die Adelaarslijst en de clubrecords door de websiteredactie voortdurend wordt
geactualiseerd en te zien zijn op de website?

…..

Leila Meijer en Emma Kant zich hebben geplaatst voor het NK Junioren dat al is
verreden als dit clubblad in de bus glijdt?

…..

de Olympische Winterspelen in Pyeong Chang een hoop plezier bieden aan
schaatsliefhebbers?

…..

we toch nog hoop houden dat er een nieuwe vorstperiode komt in 2018?
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