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Van de redactie

Clubgebouw:  020-4821834

Eindelijk was het er dan! Natuurijs! En dat
heeft ook direct een positief gevolg voor
het clubblad. Veel verslagen over die paar
dagen dat het natuurijs niet alleen
Nederland
bezig
hield,
maar
ook
Landsmeer. “Wanneer gaat de ijsbaan
open?” “Kun je al in het veld schaatsen?”
Het is dus een mooi blad geworden (al zegt
de redactie het zelf) met leuke verslagen
over en van de jeugd, van de junioren, van
de natuurijservaringen op onze eigen
ijsbaan, de Jaap Edenbaan tijdens Corona,
de ervaringen in het veld, een interview,
hoe het nu met Manus is, oproepen,
fietsinformatie…. Kortom: lezen maar!
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Van de voorzitter
Eindelijk……
Hier doen we het voor! Maar……
De Siberische beer had Nederland weer
eens in zijn greep. Heerlijk!! Sneeuwstormen joegen om onze huizen, terwijl
de open haard snorde. Erben werd al
zenuwachtig. Zou hij het dan toch nog
mee gaan maken in zijn actieve
sportleven? Heel Nederland maakte zich
druk of hij er zou komen… behalve de
Friezen zelf. Dat zegt dan ook weer
genoeg. ProRail liet het ook weer eens
ouderwets afweten. Dan kun je toch wel
van een wintertje spreken.
Onze baan is dan ook 3 dagen open
geweest. Er is hard gewerkt om hem eerst
sneeuwvrij te krijgen om er daarna een
laagje water over te sproeien om een
mooie
ijsvloer
neer
te
leggen.
Complimenten voor onze ijsmeesters.
Toch was deze winter met ijs anders dan
andere. Door coronamaatregelen konden
wij maar 100 leden toelaten per blok van
2
uur.
Complimenten
voor
onze
penningmeester die razendsnel een
digitaal aanmeldsysteem had ontwikkeld
waar de leden via de site konden
inschrijven.
Eenmaal op de baan kon geheel volgens
de
coronaregels
een
“take
away
koek&zopie” genoten worden. Ook hier
weer complimenten voor de inzet van de
enthousiaste kantinebrigade!
Als
ik
terugkijk
op
deze
korte
winterperiode dan vervult mij dat ook met
enige trots. Trots op onze geoliede HGImachine. Prettig verbaasd dat onze club
spontaan zoveel mensen op de been kan
brengen om een handje uit te steken.
Weer complimenten voor de EHBO-ers,
baanvegers, kassabemensing, de muziek,
enz.…..
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Het is toch prachtig om zo’n ploeg
mensen als voorzitter tot je beschikking
te hebben. Ik schrijf deze woorden niet zo
maar. Ik woon alweer 6 jaar buiten het
dorp, ver buiten het dorp. Je merkt dat
ongemerkt de binding met het dorp en de
baan langzaam minder wordt. Dat vind ik
jammer. Maar het is wel de realiteit.
Daarom deze oproep! We zoeken een
nieuwe voorzitter!! U heeft ineens veel
meer tijd thuis door gebracht door
corona! U zoekt een leuke nieuwe
uitdaging in het dorp! U zoekt een leuk
sportief, spontaan, energiek, vindingrijk
gezellig team? U bent betrokken bij sport,
jeugd, welzijn in het dorp? Ik heb een
aanbieding voor u!
Naast een voorzitter kunnen wij bij onze
wedstrijdcommissie
ook
nog
extra
ondersteuning gebruiken. Het zijn maar
een paar uur per jaar, maar geven (mij in
elk geval) erg veel voldoening. Nederland
moet meer bewegen! Toch mooi als je
daar via het besturen van onze
enthousiaste club een bijdrage aan kunt
leveren.
Voorlopig gaan de ijzers in het vet en
gaan we binnenkort starten met het
skeeleren in het Twiske!
Ik wens u een coronavrije zomer en zie
uw mail graag tegemoet! Telefoontje mag
ook…..!
Groet, Andries de Weerd (voorzitter)
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Jeugdschaatsen
Wat was het een bijzonder schaatsseizoen
dit jaar. Wegens de coronamaatregelen
begonnen we allemaal net even anders
dan anders. Banken op het middenterrein, bruggen over de baan, looproutes
en aanmelden via internet. Gelukkig voor
de kinderen veranderde er op het ijs niet
zo heel veel.

De kinderen werden door enthousiaste
jeugdschaatsbegeleiders
en
jeugdige
hulpbegeleiders begeleid bij het leren
schaatsen.
Met
veel
verschillende
oefeningen, spelletjes en trainingsvormen
werden de kinderen op hun eigen niveau
vooruitgeholpen. Fantastisch om te zien
dat zo veel kinderen met plezier en een
grote lach op hun gezicht rondschaatsen.

In december kwam ook Sinterklaas de
kinderen toch nog verrassen met een
bezoek op de ijsbaan. In een arrenslee
werd hij rondgetrokken over de ijsbaan,
vergezeld door Pieten met pepernoten.

De
traditionele
Elfstedentocht
met
stempelhuisjes en verklede kinderen kon
dit jaar niet doorgaan. Maar op 15 januari
was de 112e verjaardag van de Friese
Elfstedentocht en dat wilden we niet
voorbij laten gaan. Met een prachtige
stempelkaart reden de kinderen toch een
Elfstedentocht en werden ze daarna
getrakteerd op een stroopkoek en
chocolademelk. Dat maakte het extra
feestelijk.

Het seizoen werd extra bijzonder doordat
we eindelijk weer op onze landijsbaan
konden schaatsen. Na heel veel werk van
vrijwilligers van Hard Gaat Ie lag er een
prachtige ijsvloer.
Jaargang 120
april 2021
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Jagermeester.
De
kinderen
doen
ontzettend hun best bij de verschillende
schaatsproeven en dit jaar was het rijden
achter de Jagermeester extra zwaar door
de harde wind. De kinderen rijden dan
tussen de 4 en 22 ronden, afhankelijk van
het diploma waar ze voor rijden.

Op de plassen en sloten rond Landsmeer
kon je geregeld de blauw-gele HGI jacks
voorbij zien glijden.

Anders dan andere jaren kregen de
kinderen hun diploma op de Jaap
Edenbaan na
een
schaatsuur vol
spelletjes en estafettes. Het was een
bijzonder schaatsseizoen. We nemen nu
een maandje rust en starten dan met ons
zomerprogramma van skeelertraining en
wielrennen en een jeugdweekend in juni.
Begin oktober starten we weer met
nieuwe jeugdschaatslessen. Ben je
tussen de 5 en 12 jaar en wil je
volgend
seizoen
ook
leren
schaatsen? Dan kun je je aanmelden via
de website van Hard Gaat Ie.

Trotse ouders, grootouders en kinderen
vertelden verhalen over tochten en
avonturen die ze samen op het natuurijs
beleefd hadden. Hoe fijn is het als je hebt
leren schaatsen wanneer er natuurijs op
de sloten ligt.
Het jeugdschaatsseizoen werd afgesloten
met de schaatsexamens en de diplomauitreiking. De jeugdschaatsbegeleiders
bepalen het schaatsdiploma door middel
van de tijden die gereden worden bij twee
schaatsproeven, observaties van de
techniek en het ronden rijden achter de
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Jeugdschaatstraining
Ik vond het schaatsen dit jaar heel leuk en
leerzaam! Ik heb veel nieuwe dingen
geleerd en nieuwe oefeningen uitgevoerd.
Het was niet alleen heel leerzaam, maar
ook heel gezellig met al mijn vrienden en
vriendinnen. Ik wilde dit jaar geen
wedstrijden schaatsen (dat kon ook niet
door corona), maar ik merkte dat ik het ook

niet heel erg miste. Dat komt denk ik ook
doordat de trainingen gewoon super leuk
waren. Ik ben dus ook heel erg blij dat ik 6
jaar geleden ben begonnen met schaatsen
bij HGI, ook al woon ik Amsterdam.

Femme

C Selectie

Op de ijsbaan schaatsen veel clubs, maar
je hebt ook teams die bestaan uit leden van
allemaal verschillende clubs. De C selectie
is zo’n team.
De C selectie is eigenlijk een selectie van
alle snelste junioren C schaatsers op de
baan. Ze worden uitgekozen op basis van
hun
snelste
wedstrijd
tijden
op
verschillende afstanden. Eenmaal in het
team heb je samen zomertraining waarin je
wielrent, skeelert en hardloopt, en train je
in het schaatsseizoen drie keer in de week
met elkaar. Ook heb je een keer per
seizoen een trainingskamp. Dit seizoen
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hadden
we
ons
trainingskamp
in
Leeuwarden waar we sliepen in een hotel
vlak naast de ijsbaan. Tom Meijer en ik
waren dit seizoen geselecteerd voor de C
selectie. Je hebt ook teams voor de
junioren B en A en neo-senioren zoals de
Baanselectie
en
de
Jaap
Edenselectie. Emma
Fransen
en
Quinten
Heerma zaten dit jaar in de Baanselectie.
De selecties samen doen mee aan veel
wedstrijden en organiseren ook zelf
wedstrijden in samenwerking met de BGA.
Iris Verbeek
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Wedstrijdtraining
De trainingen op dinsdag en vrijdag, die
zijn natuurlijk altijd leuk. En dan word je
gevraagd om er over te schrijven. Laat ik
maar beginnen met dat ik 14 jaar ben,
junior C2. En ja, ik train nog steeds op
hetzelfde uur als de pupillen. En of ik het
erg vind? Helemaal niet! Ik vind het juist
wel gezellig. En dan zie je ook nog eens wie
de nieuwe sterren van Hard Gaat’ ie zijn.

Het is heel gezellig om met iedereen te
schaatsen. Maar wel jammer dat we geen
wedstrijden hebben gehad dit seizoen. Dat
is nou wel waar je onder andere voor traint.
Maar dat die wedstrijden niet doorgingen
maakte het niet minder gezellig met het
team. Het is altijd een grote vrolijke en
leuke boel. Er gaat geen training voorbij
waarbij ik niet gelachen heb. En dat is nou
ook wat het zo leuk maakt. Ook al heb je
een keertje geen zin, je vrienden zijn er
altijd weer om het gezellig te maken.
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En dan heb je natuurlijk ook nog de trainers
die er iedere keer weer staan met een leuk
trainingsprogramma. En ons te helpen
onze techniek te verbeteren. Dus ik wil
hierbij de trainers ook gelijk bedanken,
voor al het harde werk dat ze iedere
training er weer insteken. Ik vind het
serieus heel knap, want wij zijn niet iedere
training even makkelijk ;). We kletsen
soms wel veel, om eerlijk te zijn. We
kletsen over veel dingen, van school tot
dingen die ik maar niet met iedereen zou
delen. Het is soms wel een gedoe, snel
omkleden, tas pakken, en haasten naar de
training. Maar het blijft het waard. Iedere
dinsdag en vrijdag.

Lisa Brandt
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Jan Paardekooper, vrijwilliger
In december jl. werd Jan Paardekooper van
het gelijknamige Autobedrijf in Den Ilp in
het zonnetje gezet door een van de
wethouders naar aanleiding van de
Internationale Dag van de Vrijwilliger.

Foto: Marcel Molle

“Het lijkt mij leuk als er over Jan wat in het
clubblad wordt geschreven” zei iemand
tijdens
de
laatste
bestuursen
commissievergadering. “Maar vragen of hij
daar zelf iets over wil schrijven …… ik weet
niet of hij dat doet, daar is hij te bescheiden
voor.”
Dus nam de redactie contact op met Jan
om hem (telefonisch) te interviewen. In de
mail om daar een afspraak voor te maken
schreef Jan “Maar ik hou niet echt van
publiciteit. Ik vind het leuk wat ik doe zoals
ik het doe.” Bescheiden dus, zoals hij al
was omschreven, maar hij stemde toe. Hier
het resultaat.
Jan is een jaar of vijftien geleden bij Hard
Gaat Ie begonnen met vrijwilligerswerk, hij
weet niet precies meer wanneer het begon.
Dat was met helpen waar dat nodig was,
assisteren
bij
de
onderhoudsdag
bijvoorbeeld, waar altijd hulp gebruikt kan
worden. Zo begon Jan ook te helpen bij het
jeugdschaatsen. Hij assisteert Jelle Attema
al jaren met de groep jongste jeugd in de
hal van de Jaap Edenbaan, leuk werk vindt
hij dat. Dat is natuurlijk op elke
zaterdagochtend in de winterperiode, maar
Jaargang 120
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daarnaast heeft hij inmiddels ook voor
Hard Gaat Ie het beheer van schaatsen
voor de jeugd op zich genomen. Jan kreeg
een jaar
of drie/vier geleden de
beschikking over een partij overtollige
schaatsen (voornamelijk Raps) waarmee
hij de jeugd van Hard Gaat Ie goed kon
helpen. De jongste schaatsers (uit de hal)
gaan naar buiten, en als ze na enkele jaren
beter gaan schaatsen hebben ze ook
behoefte aan betere schaatsen en aan
advies. Jan heeft zich daar nu op gestort,
en zo kan hij de jeugd (met groeiende
voeten, dus steeds weer nieuwe schaatsen
kopen?)
schaatsen
verhuren.
De
schaatsers (inclusief ouders) zijn er blij
mee, maar de club natuurlijk ook. Het gaat
om
diverse
soorten
schaatsen.
Wedstrijdschaatsers hebben natuurlijk
weer
andere
wensen
dan
recreatieschaatsers. Jan heeft inmiddels
allerlei soorten en maten van verschillende
merken.
Maar bij onderhoud hoort ook schaatsen
slijpen, en daarvoor heeft Jan inmiddels
ook goede apparatuur. In de ijsperiode van
afgelopen februari heeft hij veel schaatsen
geslepen, niet alleen Hard Gaat Ie leden,
maar ook niet-leden. Vanuit de club werden
mensen op hem geattendeerd als ze
vroegen waar geslepen werd, en daar heeft
hij het heel erg druk mee gehad.
Ook in de zomermaanden zit Jan niet stil.
Sinds een jaar of vijf/zes is hij actief bij het
skeeleren. Daarvoor is hij ‘baanveger’ en
‘baancommissaris (“de boel in de gaten
houden, zeg maar,” zegt Jan). De baan is
P2 in het Twiske, en die moet natuurlijk
geveegd zijn voordat er geskeelerd wordt.
Jan was daar verantwoordelijk voor, maar
inmiddels heeft Jelle dat overgenomen. Het
eerste uur komt er een groep jongeren, dat
zijn er vaak wel een stuk of dertig, en
daarna een groep wat ouderen (onder wie
ook wedstrijdrijders) en dat zijn er wel 15

www.hardgaatie.nl

Nummer 1
Pagina 7 van 19

IJSCLUB “Hard Gaat Ie” Landsmeer
www.hardgaatie.nl
tot 20. Grote groepen dus. Op de vraag of
Jan zelf ook skeelert, zegt hij “Nee, nee, ik
kijk
wel
lekker
uit,
voor
mij
levensgevaarlijk.” Schaatsen doet hij wel,
op de zondagavond bij Frank Peter Wals.
Jan vindt zichzelf niet zo goed schaatsen,
maar hij vindt het wel heel leuk. Jan heeft
twee dochters die aan wedstrijdschaatsen
hebben gedaan, van wie er een nu zelf ook
les geeft. Schaatsen is dus wel in de familie
‘aanwezig’.
Samen met Jos Goedhart organiseert Jan in
de zomermaanden ook het fietsen op
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur voor
de jeugdleden vanaf ongeveer 12 jaar. Jan
zegt: “Dat heet ‘de jeugdgroep’, maar de
leeftijd varieert van 12 tot 65, maar dat
komt omdat Jos 65 is,” zegt Jan lachend.
Afhankelijk van hoeveel jeugdleden er
komen en wat het niveau is, wordt er in één
of in twee groepen gereden. Een te groot
niveauverschil is voor beide categorieën
niet leuk, dus dan wordt er gesplitst. Dan
heeft Jan een groep en Jos de andere. Het
gaat bij dat fietsen voor de jeugd vooral om
‘leuk’, en niet om presteren.

Verder wordt Jan ook ingezet bij de Slooten Slobrace, “waar ik bij een sloot mag
staan.” Jan staat al jaren bij dezelfde sloot,
achter Grietje Tump. Dat is een soort
toezichttaak, zorgen dat iedereen weer uit
het water komt, maar ook dat ze niet op
elkaar gaan springen. “Tot nu toe ben ik
nog
niemand
verloren”
zegt
Jan.
Sommigen willen wel met hem ‘knuffelen’
als ze onder de bagger uit de sloot komen,
maar dat vindt Jan niet tot zijn taak
behoren……
Tot slot vertelt Jan (als ik er naar vraag)
dat hij het onderhoud van de schuivers van
Manus jaren heeft gedaan. Manus heeft de
laatste
jaren
in
zijn
Autobedrijf
Paardekooper in Den Ilp gestaan, maar die
is onlangs opgehaald door Rinus Drost.
“Nou dat is wel een aardige lijst zo”, komt
Jan erachter als we alles hebben
besproken. Jan vindt het leuk om te doen,
en Hard Gaat Ie is er heel blij mee.
Tenslotte worden alle taken in een club
uitgevoerd door vrijwilligers. Daarom is er
elk jaar (internationaal) aandacht voor.
Bedankt Jan!

Vraag en aanbod van schaatskleding
Het schaatsseizoen is helaas alweer voorbij, maar als je nu al weet dat je schaatskleding te
klein is, kun je die al te koop aanbieden. Het gaat hierbij om:
Huidige collectie
Vorige collectie

Stuur dan een e-mail naar ansdebueger@gmail.com of neem contact op met Ans de Bueger,
Schuttebreek 24 in Landsmeer. Bellen kan ook op 06-29283365.
Verder is er nog wieler-/skatekleding te koop in de HGI kleuren tegen een leuke actieprijs!!
Jaargang 120
april 2021
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Shorttrack
Na het plotselinge einde van het vorige
seizoen, konden we in oktober gelukkig
weer gaan schaatsen. Ook het shorttracken
in de hal van de Jaap Edenbaan ging weer
van start, maar dan wel met een aantal
regels, zoals dat we een mondkapje op
moesten langs de baan, er geen
toeschouwers meer mee mochten en je je
moest aanmelden via een app. Dit omdat
er maximaal 30 mensen binnen mochten
zijn. De trainers hadden het goed geregeld
door de groep in kleinere groepjes te
verdelen, die dan steeds om en om
oefeningen deden.
Voorafgaand aan de training moeten we
altijd zelf de kussens langs de baan
neerzetten voor de veiligheid. Dat is altijd
gezellig, want als de ijshockeyers nog aan
het trainen zijn, dan slepen we vast de
kussens uit het hok en springen we erop of
verstoppen ons er tussen.

doen we bijna altijd een relay, en de relay
is super leuk.
Als je het shorttrack goed onder de knie
hebt, dan gaan je bochten op de 400 meter
veel beter.
Helaas was het shorttracken dit seizoen
maar van korte duur, want vanaf half
december mocht binnen sporten niet meer
door de lockdown. De trainers deden toen
nog wel iedere donderdag via zoom een
online training met schaatsoefeningen. Dat
was leuk, maar niet zo leuk als echt
shorttracken. Stiekem hoop ik nog op
zomerijs (tot juni), wat ze vorig seizoen
ook wilden, maar toen ook niet door kon
gaan. Ik heb mijn schaatsen dan ook nog
niet teruggebracht.
Gijs Nolen

De training begint om 19.00 uur. Eerst
moeten we vaak 10 rondes inrijden en dan
vaak steigerung doen. Verder verschilt het
per training wat we doen, bijvoorbeeld je
ijzers niet van het ijs halen, op één been de
bocht door, kleine rondjes rijden, op één
been slalommen en startjes. Op het einde

Schilders gezocht
Voor wat schilderwerk aan de buitenzijde
van het clubgebouw worden mensen
gezocht die tijd hebben en dat leuk vinden
om te doen. Het gaat vooral om
raamkozijnen, deurkozijnen en deuren.

Jaargang 120
april 2021

Het maakt niet uit wanneer dat gebeurt,
dus je kunt het zelf plannen? Als je het leuk
vindt om te doen kun je daarover contact
opnemen met Dick Wals (T 06-51243939)
of E dwals@recreatienoordholland.nl).
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Natuurijsbaanperiode bij Hard Gaat Ie
Vanaf zondag 7 februari 2021 begon een
goede vorstperiode. De tweede nacht
echter, van zondag op maandag, was er
heel veel sneeuwval en harde wind. Dit
ging de hele maandag door in de vorm van
sneeuwbuien. Op dinsdag werd het droger
en het bleef ’s nachts onder het vriespunt
tussen -0 en -5 graden.
Het ijsoppervlak van de ijsbaan was bedekt
met sneeuw en hier en daar waren er al
natte broeiplekken zichtbaar.
Op dinsdagmiddag werd door ijsmeester
René Segers een dikte van ongeveer 4 cm
gemeten. Nog niet sterk genoeg voor de
mechanische sneeuwschuivers. Wel kon er
met handschuivers op worden gelopen en
het lukte ons daarmee een groot vlak nabij
het clubgebouw schoon te vegen. Daarbij
bleek dat het ijsoppervlak onder de sneeuw
zacht en van slechte kwaliteit was. Van
dinsdag op woensdag weer nachtvorst.
Op woensdagmorgen werd de ijsdikte weer
gemeten nu met ongeveer 5 cm dikte.
Hiervan maakten zowel AT5 als de LOL
opnamen, mogelijk om de primeur van het
opengaan van de ijsbaan te kunnen
brengen.

De ijsvloer bleek sterk genoeg voor de
sneeuwschuivers en de beide machinisten,
René Segers en Dick Wals, kwamen in
actie. Vanaf 10.00 uur werd een start
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gemaakt met het sneeuwvrij vegen van de
baan. Jan Paul Drost bediende de
mechanische sneeuwruimer waarmee de
ontstane sneeuwranden zijdelings werden
weggespoten. Mooi werk.

Ook kregen we hierbij wisselend assistentie
van
leden
die
de
handschuivers
hanteerden, onder wie Martin en Lotan
Bierdrager, Daan Hermelink, Roeland
Meijs, voorzitter Andries de Weerd en twee
onbekende mannen uit Amsterdam-Noord,
waarvoor veel dank natuurlijk!
Op een paar zwakke plekken zakten de
mechanische schuivers er door, maar
omdat er maar 20 cm water op stond, gaf
dit verder geen problemen. Om 12.30 uur
hadden René, Dick en Jan Paul hun veegen spuitklussen geklaard. Het gehele
ijsoppervlak
van de baan werd nog
handmatig bijgewerkt om het ijsoppervlak
zo goed mogelijk te krijgen. Echter de
kwaliteit bleef tegenvallen….
Besproeien
Daardoor, en het feit dat er in de nacht van
woensdag op donderdag matige vorst werd
voorspeld, opperde ijsmeester René om
nog voor de avond de baan te gaan
besproeien d.m.v. van een pomp en
slangen, met behulp van het water uit de
naastgelegen sloot. Hiervoor werden

www.hardgaatie.nl

Nummer 1
Pagina 10 van 19

IJSCLUB “Hard Gaat Ie” Landsmeer
www.hardgaatie.nl
vervolgens door de firma Roskam uit Noord
een pomp en bijbehorende slangen, naar
later bleek gratis, ter beschikking gesteld.
Na installatie op het terrein werd
omstreeks 16.30 uur met de besproeiing
gestart, vanaf de achterzijde langzaam
richting voorzijde. René was de sproei- en
ondergetekende de waterpompmeester.
Omstreeks 18.00 uur was het gehele
ijsbaanoppervlak van een dun laagje water
voorzien (plm. 1 cm). De avond en nacht
daarop vroor het matig en de volgende
donderdagmorgen bleek dat het laagje
water tot een vast en glad laagje ijs op het
onderliggende sneeuwijs was aangevroren,
met als gevolg een prachtige gladde
ijsvloer!!
Het kunstje was gelukt en ook de ijsdikte
was toegenomen tot ongeveer 6 cm, echter
nog
te
weinig
draagkracht
voor
openstelling voor het publiek. Er was nog
een nachtvorstje was voorspeld en
besloten werd de baan die dag verder met
rust te laten. Het ijs moest nog even door
vorst mimimaal 1 cm aandikken.
Corona maatregelen
Intussen was secretaresse Ants Tilma al
bezig met de gemeente Landsmeer om een
vergunning te verkrijgen voor de eventuele
openstelling van de ijsbaan en de kantine
voor de schaatsleden.
Hierbij speelden de al eerdere opgelegde
en algemeen heersende en geldende
beperkingen van het “Corona”virus, een
belangrijke rol. De kantine en kleedkamer
mochten niet worden opengesteld, wel
mocht de warme chocolademelk binnen
worden gemaakt en buiten worden
uitgeschonken. Er moest een heen en weer
gescheiden pad voor toegang en uitgang
worden gecreëerd waarop de onderlinge
anderhalve meter afstand van toepassing
zou zijn. Per twee uur werden 100
bezoekers op de ijsbaan toegestaan, die
zich vooraf via HGI website konden
aanmelden.
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Daarbij kon een keuze worden gemaakt in
drie tijddeel blokken, gelegen tussen 12.30
en 20.00 uur (niet later i.v.m. de avondklok
van 21.00 uur). Dit was goed afgeregeld
door onze penningmeester Leo van
Vessem. Tevens de verplichting van een
EHBO post, bemand door vrijwilliger Pim
Harms en Elise Jongkind als reserve,
waarvoor dank. Het toezicht, orde en
handhaving moest door het ijsclubbestuur
worden geregeld. Aldus geschiedde. Met
dank aan de gemeente Landsmeer voor de
vergunningen.
Intussen was ook al rondom in de
omgeving schaatsen mogelijk in het Ilper
en Landsmeerderveld en op het NH-Kanaal.
Goedkeuring ijsbaan vrijdag
Door de vorst gelukte het om op vrijdag 12
maart betrouwbaar ijs te hebben, met een
prachtige ijsvloer. Overdag werden de
voorbereidingen
getroffen
voor
de
openstelling in het komende weekend. ’s
Avonds werd het ijs en de baanverlichting
getest door de HGI-schaatstrainingsleden,
die normaal om die tijd op de Jaap
Edenbaan actief waren.
Deze leden waren enthousiast over de
kwaliteit van het ijs en konden volop hun
schaatstechniek en snelheid voor het eerst
sinds jaren weer op dit natuurijs
beoefenen. Helaas kwam Peter Balke
ongelukkig te vallen, pijnlijk met de
schouder uit de kom en vervolgens bij
EHBO-post BovenIJ ziekenhuis teruggezet.
Peter is inmiddels goed hersteld.
Openstelling ijsbaan zaterdag
Na nog een nachtvorstje kon de ijsbaan op
zaterdag 13 februari voor alle leden worden
geopend. Dit werd ook via de media
bekendgemaakt met vermelding van de
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beperkte toelatingen en de toepassing van
de “Corona”regels.
Op de zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur
gingen we van start met de 80
jeugdschaatsleden die dan normaal op de
Jaap Edenbaan schaatsen. Ook werd er
door alle kinderen op tijden gereden en kon
zodoende worden geoefend voor het
diploma-rijden. Door Ans en Eric de Bueger
werd met enige hulpkrachten de kantine
bemand en warme chocolade gemaakt, en
in bekers aan de kinderen uitgereikt op het
ijs. Het was een
prachtig
mooie
schaatsmorgen.
In de middag ging de baan dan open voor
de leden die zich via de site hadden
aangemeld met vermelding van de tijd
waarop men voor een twee uur durend blok
de keuze had gemaakt, van 12.30 tot
14.30 uur, van 15.00 tot 17.00 uur en
indien van toepassing een 3e blok van
17.30 tot 20.00 uur. De penningmeester
voerde aan het loket de controle uit en kon
ook checken hoeveel personen zich op die
uren hadden aangemeld.

De warme chocolade en snert bleef
verkrijgbaar en kon buiten worden
genuttigd. Het geluid met muziek op de
baan werd verzorgd door Ritsie Kaal. Jelle
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en Andries verzorgden de handhaving op
het ijs.

Er kwamen zaterdagmiddag 86 leden
schaatsen, met name ouders met kleine
kinderen die veel plezier beleefden aan
deze unieke schaatsmiddag. Maar niet
alleen op de baan, ook in het veld waren de
mensen massaal aan het genieten.
Voor het avondblok waren er een paar
aanmeldingen, te weinig voor het derde
blok en werd de baan niet opengesteld.
Helaas, met dooiweer sluiting ijsbaan
op zondag 14 maart
Het gebruik van de veilig en betrouwbare
schaatsvloer van de ijsbaan is gelet op het
vorenstaande maar kort en hevig geweest.
De dooi deed heel snel in de nacht van
zaterdag op zondag en de daarop volgende
dagen zijn intrede. Meteen water op het ijs.
Al met al voor een openstelling van een
natuurijsbaan weer een goede ervaring
opgedaan.
Mocht ik (stille)
medewerkers zijn
vergeten: bedankt voor de inzet en
samenwerking.
Tot de volgende natuurijswinter en dan
misschien wel met de Waterland-West
Toertocht en de Elfstedentocht…..
Jelle Attema
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Fietsen op vrijdagavond
Hard Gaat Ie gaat deze zomer weer
wielrennen op de vrijdagavond voor jeugd
vanaf 12 jaar. Meerijdende ouders zijn ook
welkom, maar worden geacht achter de
groep aan te rijden. Een maximumleeftijd
is er niet.
Op het moment dat dit geschreven wordt
liggen de protocollen bij de gemeente te
wachten op goedkeuring. Als dat rond is
gaat het wielrennen
beginnen. De
begeleiding is in handen van Jos Goedhart
en Jan Paardekooper.

Er wordt gestart om 19.00 uur vanuit het
Twiske P2.
De eerste tijd ligt de nadruk op fietsbeheersing, veiligheid en techniek. Er
wordt goed rekening gehouden met
verschillen in tempo, leeftijd en ervaring.
Wil je meer weten over het wielrennen, dan
kun je contact opnemen met Jos Goedhart:
+31646810760
Wil je advies over wielrenfietsen en
materiaal, dan kun je terecht bij Jan
Paardekooper: +31651117038

Beste ouders en/of verzorgers
Dit jaar 2021 kregen de jeugdschaatsers
direct na hun laatste training hun diploma.
Foto’s van deze laatste training, gemaakt
door Jeroen van Dalen, zijn op de website
van HGI te bewonderen. Ook nu weer is er
door mij geld verzameld voor de
jeugdtrainers als dank voor hun kunde en
enthousiasme.

Er is een totaal van 370 euro door jullie
gedoneerd en ik zal het geld overdragen
aan de jeugdschaatsbegeleiders, zodat zij
er een gezamenlijke activiteit mee kunnen
doen.
Jaargang 120
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Ik hoop dat het jeugdschaatsen ook in het
komend najaar weer van start gaat en dan
onder meer normale omstandigheden en
dat ik volgend jaar weer een beroep op
jullie als ouders/verzorgers mag doen om
deze aloude traditie (+ 35 jaar) voort te
zetten.
Ik wil jullie nogmaals bedanken. Het is een
geweldig resultaat, en hoop jullie allemaal
weer gezond terug te zien en sterkte voor
de komende tijd.
Met vriendelijke groet,
Marja Harms
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Manus
Manus behoeft geen introductie bij HGI. De
geel/blauwe Volkswagen kever uit 1968 is
in de jaren 80 lid geworden van HGI nadat
hij door toenmalig secretaris Piet Mager
was omgebouwd tot sneeuwschuiver. Door
het uitblijven van “echte” winters had
Manus een aantal slechte jaren achter de
rug in de donkere, koude en vochtige
garage van HGI. Gelukkig was Jan
Paardekooper,
van
het
gelijknamige
autobedrijf uit Den Ilp, bereid om Manus
een warm onderkomen te bieden in de
showroom. De mentale aftakeling van
Manus was nu gestopt want er was genoeg
te zien en te horen in “Jan’s Koffiecorner”,
maar de fysieke achteruitgang van de oude
Manus ging gewoon door. Net als alle
senioren kwam Manus aandacht, liefde en
lichaamsbeweging tekort en na een kleine
10 jaar in “Rusthuis Paardekooper” moest
het bestuur de conclusie trekken dat Manus
in zijn huidige staat niet meer voor zijn
taak als baanveger geschikt was. Manus
had inmiddels een waslijst aan kwalen en
gebreken en er zou veel tijd, aandacht en
onderdelen nodig zijn om de oude baas
weer op de been te krijgen. En wat dan? De
moderne winters bleken steeds korter en
onrustiger te worden zodat het inzetten
van
de
zware
Manus
steeds
onwaarschijnlijker leek.
Na langdurig beraad en afwegen heeft het
bestuur besloten om de (mantel)zorg van
Manus uit te besteden aan Rinus Drost en
Romy Mulder.
Rinus,
afgestudeerd
autotechnicus,
werkzaam als monteur van het grote
materieel van 200 pk en meer bij
Loonbedrijf Wen de Jong in Wijdewormer.
Familie van schaatsfamilie Drost.
Romy, studente technische bedrijfskunde,
in haar vrije tijd zorgverlener van de
levende have van 1 pk en minder, kleindochter van Wen de Jong uit Wijdewormer.
Geen familie van schaatsfamilie Mulder.
Jaargang 120
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De 40 paarden van Manus (of wat daar nog
van overgebleven is) lijken in goede
handen te zijn van deze twee liefhebbers.
De bedoeling is dat Manus weer fit genoeg
gaat worden om als crossauto te dienen.
Misschien wel zo fit dat hij een keer kan
deelnemen
aan
de
Beemstercross.
Voorwaarde is wel dat IJsclub Hard Gaat Ie
zichtbaar blijft op het koetswerk en als die
ene Elfstedenwinter zich voor gaat doen, de
sneeuwschuiver er weer opgaat.
Hieronder de eerste kennismaking en
avonturen van Manus in zijn derde leven;
Op een zaterdagmiddag zijn we Manus
gaan ophalen bij Autobedrijf Paardekooper
in Den Ilp met een trekker en aanhanger.
Toen we terugkwamen op het terrein van
loonbedrijf Wen de Jong gingen we
natuurlijk even kijken wat we nou eigenlijk
opgehaald hadden. We wisten dat de motor
minstens 10 jaar niet gelopen had en dat
de remmen vast stonden. Het plan was om
eerst te kijken of we de motor weer aan de
praat zouden krijgen. We gingen er vanuit
dat de carburateur niet al te best zou zijn
dus hebben we een klein tankie Vpower
benzine gehaald om te kijken wat hij zou
doen en of de motor überhaupt nog rond
wilde draaien. De startmotor en de accu
waren stuk dus moesten we hem
voorzichtig aantrekken. Dus wij de Gator
gepakt (een soort golfkarretje maar dan
van John Deere) en die vastgeknoopt aan
de Manus. Met verse olie in het carter en
een scheutje in de cilinders hebben we
Manus een rondje over het erf heen
gesleept met een startbooster in de auto,
en langzaam maar zeker kwam er af en toe
een plof en een knal uit en in ene kwam de
krasse knar tot leven! Hij liep alles behalve
soepel want er lekte overal benzine uit en
leek op 3 cilinders te lopen maar het was
een begin. Terug in de werkplaats gingen
we een lijst maken met dingen die we nodig
hadden: een revisieset voor de carburateur

www.hardgaatie.nl

Nummer 1
Pagina 14 van 19

IJSCLUB “Hard Gaat Ie” Landsmeer
www.hardgaatie.nl
en de brandstofpomp, nieuwe bougies,
nieuwe ontsteking en rondom nieuwe
wielremcilinders. Toen na 2 zaterdagen
werk zat alles er in. De motor liep goed
genoeg, maar we kregen maar niet de
remmen ontlucht. Maar we dachten: weet
je …. we hebben een handrem we kunnen
best een stukkie rijden. Dus wij mooi
rondje scheuren over het erf heen en toen
dachten we laten we even een stukkie op
de weg gaan kijken of alle versnellingen het
doen en zo. Dus wij rijden zo de
Noorderweg op met dat ding: in z’n 1…..
gaat goed, toen in z’n 2 ….gaat redelijk,
maar de auto begint wel heel hard te trillen
en voordat ik naar z'n 3 kon …. een grote
knal en zie in ene een achterwiel
voorbijkomen!! Nadat we met een halve
handrem nog veilig in de berm terecht
kwamen zijn we achter het wiel aan gaan
rennen die inmiddels de dijk af en in de
sloot gerold was. Na het wiel uit de sloot
gevist te hebben zijn we snel terug gerend
om een krik en sleutels te halen om het wiel
er weer op te zetten met wielmoeren
geleend van de andere wielen. Toen we
(inmiddels in het donker en zonder licht,
kenteken, remmen, verzekering) weer
terug gereden waren en op ons kop hadden
gekregen van de Veldwachter was het tijd
om de remmen en de startmotor te
repareren. De volgende zaterdag op
onderzoek uit waarom ze niet wilde
ontluchten. Bleek de hoofdremcilinder te
zijn dus naja daar ook maar een nieuwe
voor gehaald en een remleiding laten
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maken bij Paardekooper, want die hadden
we afgebroken met demonteren. Inmiddels
is het remsysteem helemaal goed. We
hebben de startmotor laten reviseren bij
Anjema in Purmerend dus hoefden we hem
gelukkig niet meer aan te trekken en hem
steeds de werkplaats in te duwen. Het
complete motorblok hebben we eruit
gelepeld om de kleppen te stellen en de
uitlaten te demonteren. In de tussentijd
kwam er nog een paar keer een pak
sneeuw tussendoor dus daar hadden we
natuurlijk even goed gebruik van gemaakt
en hebben zonder problemen toch flink
lopen scheuren met ouwe Manus. Nu we
dus een ‘’goed lopende’’ auto hebben
kunnen we eindelijk er wat leuke dingen
aanbouwen, dus het project waar we nu
bezig mee zijn is om een uitlaat te maken
die net achter de wielen omhoog komt want
de uitlaat die er op zat was toch aan alle
kanten doorgerot en vlammen schieten aan
de zijkant is toch wel leuk natuurlijk. De
plannen die we nu nog hebben is dat we
een soort stalen bumper willen hebben aan
de voorkant want daar zit nu de ophanging
voor de sneeuwschuiver, we willen er nog
een simpele rolkooi in maken en we hebben
nog een oude stoel van een John Deere
gevonden en die gaat er ook in want we
zitten nu boven op de accu als we met zn
tweeën gaan rijden. Dus zo gaan we stapje
voor stapje door naar wat uiteindelijk onze
crossauto Manus moet voorstellen.
Rinus Drost
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Het vinkje
Misschien kun je je het nog herinneringen!
Met een prijskaartje van € 22.500.000,00
is Sébastian Haller de duurste aankoop in
de geschiedenis van AJAX. En niet alleen
van AJAX maar van heel Nederland. De club
maakte
niet
kort
daarna
een
administratieve fout door te verzuimen bij
een formulier één vinkje achter zijn naam
te zetten met als gevolg dat hij niet mee
mocht spelen in de Europa League.
Ik weet hoe dat voelt om te vergeten een
vinkje te zetten!! In het formulier om je in
de afgelopen natuurijsperiode voor onze
schaatsbaan in te schrijven zijn wij óók
vergeten een vinkje te zetten.

Maar door het ontbrekende vinkje kwam er
geen bevestigingsmail en dat wekte bij
velen de indruk dat de baan vol was. Maar
niets was minder waar. Er was nog zat
plek.
Eén simpel vinkje….
Met AJAX en Haller heb ik niet zo’n
medelijden,
wel
met
een
aantal
schaatsliefhebbers die een unieke kans
door de neus is geboord voor een
fantastisch schaatsweekend.
Het spijt me oprecht !!
Leo van Vessem

Eén simpel vinkje….
Had dat vinkje er wel gestaan dan had de
inschrijver een bevestigingsmail gekregen
dat hij of zij, eventueel vergezeld van de
ganse familie meer dan welkom was.

Winter 2020-2021
Gauw vergeten deze winter
Het was, voor mij als marathonschaatser,
een winter met twee gezichten. Wat het
kunstijs betrof: geen wedstrijden en geen
gezellige
trainingen.
De
trainingen
moesten zo goed als solo volbracht
worden. Gauw vergeten deze Covid19
winter…..
Natuurijs
Maar dan het natuurijs, daar was niet veel
op af te dingen. Ten minste….. Het eerste
ijs vormde zich tijdens sneeuwbuien en zat
vol met ribbels en oneffenheden. Maar het
water dat daarna bevroor was aanzienlijk
beter. Daarom werd er, op zoek naar het
beste ijs, wat af geappt. Ik heb me één
keer laten verleiden om bij Marken op de
Gouwzee te gaan schaatsen. Het was in alle
Jaargang 120
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vroegte, maar goed ook, want kort daarna
werd de dijk, in verband met de drukte,
afgesloten. De mooiste herinneringen heb
ik toch aan het ijs dicht in de buurt. Om te
beginnen het Ilperveld. Deze winter niet
het mooiste ijs, maar het werden ritten
“down the memory lane “. Helaas zijn er
veel sloten door het Landschap NoordHolland met dammen afgesloten, maar de
route van de Waterland West toertocht was
nog voor het grootste deel te rijden. Maar
wie kent hem nog de Waterland West
toertocht? Zeker niet de rijders die ik
tegen kwam.
Gortesloot
Op de Gortesloot moest een jonge vouw via
haar mobieltje uitleggen waar ze stond. Ik
hoorde haar zeggen: “ja die vaart waar je
toen een huis wilde gaan kopen”. Ach ja de
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nieuwe tijd met Landsmeer en haar nieuwe
inwoners. En Landsmeer met haar nieuwe
politici.
Politici,
waarvan
sommigen
blijkbaar geen benul hebben wat het
betekent een natuurijsbaan te hebben. Die
denken dat het een stuk ondergelopen
bouwlocatie is of een plek voor bomen. Zij
weten niet dat daar, door ijsclub ‘Hard Gaat
Ie’(opgericht in 1898), tientallen jaren voor
gesoebat is bij de gemeente. Zij weten niet
dat het een deel van de Landsmeerse
cultuur is. Zij weten niet dat bijna 1000
gezinnen lid zijn van ijsclub ‘Hard Gaat ie’
en daardoor de grootste georganiseerde
(sport)vereniging van Landsmeer is. Zij
weten niet dat dat de grond door een
veehouder voor dit doel is afgestaan en het
daarna
met
tientallen
vrijwilligers
geëgaliseerd-, gedraineerd- en van een
dijk voorzien is. Zij weten niet dat het al 50
jaar wordt onderhouden door vele
vrijwilligers, zonder dat het de gemeente
een cent kost. Sterker, de gemeente
ontvangt er jaarlijks netjes pacht voor.
Hmmm ……. ik laat me nu gaan. Terug naar
deze winter met haar natuurijs.
De Breek en het Noord-Hollandskanaal

ingevroren. Met als gevolg een uniek glad
oppervlak van gestold water. De Breek en
de Westplas openbaarden zich aan mij als
uitgestrekte donkere glasplaten. Met de
wind in de rug scheerde ik, volgens Strava,
met snelheden van boven de 40, over dit
magnifieke ijs. Van daar uit, via de
Schuttebreek, waar ik in 1963 o.l.v. ‘Hard
Gaat
Ie’
mijn
KNSB
diploma
“Schaatsvaardigheid”
haalde,
via
de
Twiske-ringvaart en de Dorre Ilp naar het
Noord Hollands kanaal. Het ijs wederom als
een spiegel. Als een verlaten 8 baans
snelweg strekte het kaarsrechte kanaal
zich voor mij uit. Nauwelijks andere rijders.
Aan weerzijde kale hoge bomen die in het
ijs gespiegeld werden. Het was fenomenaal
om in dit onwerkelijk landschap te mogen
rijden.
Lange slagen. Zoveel mogelijk op techniek.
Diepe zithoeken. In jezelf kruipen. Buik en
rugspieren aanspannen. De druk van je
schaats op het ijs opbouwen. Je been
verlengen met de klapschaats. De
versnelling komt dan als vanzelf. De
Canadese schaatstrainer Susan Ellis schrijft
daarover op haar website: “Press, Scoop,
Pinch and Push”. Het was een fantastische
belevenis in een surrealistische omgeving.
Een euforisch gevoel maakte zich van mij
meester.
Schaatsen,
onder
deze
omstandigheden, een geschenk van onze
lieve Heer zelf.
Haijo D. van der Werf

Foto: Mark Wildschut

Unieke schaatsmomenten deze winter
beleefde ik op het Noord-Hollands kanaal,
de Breek en de Westplas. Geweldig, wat
een ijs! Nadat de sneeuw al was gevallen,
was het ijs er met windstil weer, zonder
een enkele oneffenheid of rimpeling,
Jaargang 120
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P.S. de ijsmeesters van ‘Hard Gaat Ie’ hadden
een fantastische ijsvloer geprepareerd… petje
af! Toen ik in de eerste dagen een kijkje ging
nemen, en de baan nog vol sneeuw lag, stonden
ze er: Jelle, Dick en René. Druk overleggen hoe
ze er nog een acceptabele ijsbaan van konden
maken. Helaas was door Covid 19 het bezoek
aan de baan sterk aan regels gebonden en
konden evenementen als wedstrijden voor de
basisscholen van Landsmeer en gezellige
avonden met veel koek en zopie niet
georganiseerd worden. Volgende keer beter,
mits er geen huizen of bomen staan.
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Begin april is weer – zoals jaarlijks – de collecte voor het Fonds Gehandicaptensport.
Ik doe daar aan mee, omdat ik vind dat sporten gezond is, dat het goed voor
iedereen is, dat sowieso bewegen goed is (vraag 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 Gehandicaptensport helpt mee om gehandicapten
WEL te laten sporten.
Door het Fonds Gehandicaptensport wordt de mogelijkheid geboden om een digitale
collectebus aan te maken. Ik heb dat weer 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.
Als jij ook vindt dat sporten voor gehandicapten belangrijk is, kijk dan op 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 ……
…..

er deze keer niet veel tekst is voor deze rubriek?

…..

er wel foto’s zijn die laten zien hoe leuk jeugdschaatsen bij Hard Gaat Ie is?

…..

die foto’s zijn gemaakt door Jeroen van Dalen?

…..

de foto’s in dit blad zwart-wit zijn, maar in de digitale versie in kleur?
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