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Van de redactie

Clubgebouw:

Het is weer zover: de winter is in aantocht. Er zijn
af en toe nog wat stuiptrekkingen in de
temperatuur, maar ‘good old’ Piet Paulusma heeft
een strenge winter voorspeld.
Mogelijk draagt dit clubblad er aan bij dat we al
een beetje in de stemming komen. In dit clubblad
is niet alleen aandacht voor de activiteiten van de
afgelopen zomer, maar ook aandacht voor de
komende periode.
Dit clubblad wordt ook (extra) verspreid in
Luyendijk-Zuid, waar veel nieuwe bewoners zijn
gearriveerd. Onder hen ook veel ouders met
kinderen. En wat is er nou leuker dan
kennismaken met de IJsclub Hard Gaat Ie en
daarvan lid te worden?

 020-4821834

Commissie Jeugdschaatsen
Jan Tabak
✆ 06-22801590
@ jeugdschaatsen@hardgaatie.nl
Commissie Wedstrijden
Jan Paul Drost
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Frank Peter Wals
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@ bouwbedrijf.segers@gmail.com

Veel leesplezier.
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Secretaris:

Andries de Weerd
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Ants Tilma
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Penningmeester:

Leo van Vessem
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Commissie Kleding
Jelle Attema
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Van de voorzitter
Speciaal welkom voor de nieuwe
inwoners van Landsmeer…!
Wat een zomer was dat dit jaar…!
Record na record sneuvelde en het einde lijkt
nog niet in zicht. Goed weer voor de
strandtenten, maar slechte berichten voor de
ijsclubs in Nederland. Hoe houd je je leden
gemotiveerd om de landijsbaan weer in
goede staat te krijgen, om te blijven trainen
voor het komende schaatsseizoen, of om
ouders
bij
25
graden
boven
nul
schaatskleding te laten uitzoeken voor hun
kinderen, of een jeugdbestuur dat weer
creatieve ideeën mag ontwikkelen voor het
komende winterseizoen….
En toch is dat deze zomer allemaal weer
gelukt… omdat we weten dat na elke zomer
er weer een winter komt. Maar ook omdat er
na een bloedhete zomer altijd weer een super
strenge winter volgt, toch??? Het is ook
gelukt, omdat HGI in het bezit is van een
groot koppel gemotiveerde vrijwilligers die er
elk jaar weer voor zorgen dat recreanten en
jeugd kunnen genieten van deze mooie
volkssport.
Nu weten de vaste lezers van dit clubblad
waarschijnlijk precies wat wij al jaren met veel
passie doen voor de schaatsliefhebber uit
Landsmeer en omgeving. Maar deze keer
willen wij dit clubblad gebruiken om een
breder en vooral nieuw publiek van
Landsmeer daarover te informeren.
Er is een grote woonwijk aan de zuidzijde van
Landsmeer bijgebouwd, Luyendijk-Zuid. En
wij kunnen ons voorstellen dat daar best wel
schaatsliefhebbers tussen zitten. Waarom ga
je anders wonen in zo’n mooie landelijk dorp
als
Landsmeer
met
uitgebreide
schaatsmogelijkheden? Daarom is deze
editie ook speciaal aan deze nieuwe
bewoners gericht.
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Wij stellen ons graag even voor aan deze
nieuwe bewoner. Mocht u van plan zijn een
sportieve uitdaging te zoeken voor u of voor
uw kinderen, denk dan eens aan schaatsclub
HGI. Wij bestaan inmiddels al bijna 120 jaar
en zijn nog steeds druk doende het
schaatsplezier voor jong en oud te verzorgen.
Dat kan voor de jeugd, vanaf 6 jaar, elke
zaterdagmorgen in de wintermaanden op de
Jaap Edenbaan. In de zomer verzorgen wij
voor deze groep skeelerlessen in het Twiske.
Wil je gewoon lekker mee kunnen schaatsen
op het moment dat er een keer ijs ligt, dan is
het recreatieschaatsen wellicht een mooi
alternatief of het gezinsuur op zondagmiddag? Dit kan op verschillende momenten
in de week op de Jaap Edenbaan, onder
begeleiding van HGI met een groepje
dorpsgenoten. Een uurtje aan je techniek en
conditie schaven. Heerlijk toch…? Ben je
meer van het sportieve soort dan kun je ook
terecht bij HGI door je aan te sluiten bij het
wedstrijdschaatsen. Onder begeleiding van
KNSB-trainers werk je aan verbetering van je
techniek en probeer je elk jaar een heus PR
te rijden en rijd je wedstrijden in het gewest,
langebaan of marathon… Kortom…. voor elk
wat wils!
Het lukt mij niet alle activiteiten te benoemen
in dit voorwoord. Ik nodig u daarom graag uit
naar onze website te gaan voor alle
informatie: www.hardgaatie.nl
Wij hebben er weer zin in…. Dus laat maar
komen die winter!! Doet u mee….?
Groet, Andries de Weerd
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Nieuwe penningmeester bij Hard Gaat Ie
Met ingang van het seizoen 2018-2019 heb
ik de functie en werkzaamheden van Ivo
Hilderink overgenomen. Ivo en ik hebben op
zeer goede wijze alles doorgenomen en hij
heeft mij op de hoogte gebracht van alle inen outs van HGI. Ook heeft hij zich bereid
verklaard mij te willen ondersteunen als ik
ergens tegenaan loop waar ik het antwoord
niet op heb. Dank daarvoor Ivo!
Van deze gelegenheid wil ik graag gebruik
iets meer over mijzelf te vertellen.
Om maar direct met de deur in huis te vallen:
ik schaats zelf niet en vind het ook niet leuk
om te doen. Wel om te zien natuurlijk!! Want
wie genoot er nou niet van alle Nederlandse
schaatsers op de Olympische Spelen? Of zat
op het puntje van zijn stoel bij de verkeerde
wissel van Sven Kramer, of het rondje te
weinig van Hilbert van der Duim of de extra
buitenbocht van Jan Bols en toch nog
winnen!
Nee, schaatsen is nooit mijn actieve sport
geweest. Als de sloot achter mijn huis
dichtgevroren was hield ik me meer bezig
met de baanverlichting, de erwtensoep, de
warme worst en chocolademelk.
Ik hield het meer op tafeltennissen en heb dat
met vele Landsmeerders jarenlang in
competitieverband gedaan. En als je schaken
een sport mag noemen dan ben ik toch wel
sportief geweest, want dat heb ik ook
jarenlang gedaan.
Ik ben 68 jaar en woon in Landsmeer
(Luyendijk), ben getrouwd met Martine (66)

en heb een dochter (36) en zoon (32). De
laatste heeft 2 kleindochters.
Ik heb een financiële achtergrond als
boekhouder & projectadministrateur en heb
gewerkt bij diverse bedrijven, voornamelijk
architectenbureaus, een mediabedrijf en bij
een psychologenpraktijk. Daarnaast heb ik
ongeveer
10
jaar
een
eigen
administratiekantoor
gehad
met
hoofdzakelijk ZZP’ers of kleine startende
ondernemers als opdrachtgever.
Naast deze werkzaamheden heb ik diverse
bestuursfuncties
gehad,
o.a.
als
penningmeester bij de hockeyvereniging FIT
en voetbalvereniging Kadoelen, beide in
Amsterdam Noord. Sinds 2010 ben ik alleen
nog penningmeester van de Telefonische
Hulpdienst Amsterdam.
Mijn grootste hobby’s zijn muziek luisteren,
fotograferen, nieuwe recepten uitvinden in de
keuken en goede sciencefiction boeken
lezen. En uiteraard mijn 2 kleindochters.
Ik hoop velen van jullie op de
schaatsactiviteiten en andere evenementen
te ontmoeten. Mijn mail en telefoon staan
altijd voor jullie open.
Met sportieve groet,

Leo van Vessem

Oproep clubbladbezorger
Wij zijn nog op zoek naar een bezorger voor de clubbladen in de Havezathe. Het gaat om twee
keer per jaar, en dat kan toch de inspanning niet zijn. Bovendien kom je er nog eens uit 😊 en
beweeg je, dat is gezond, en bovendien doe je wellicht nieuwe contacten op.
Interesse voor deze vrijwilligerstaak bij Hard Gaat Ie? Meld je aan bij Bertus de Vries:

✆ 020-6314123
Jaargang 118
november 2018
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HGI Jeugdweekend 2018

In het weekend van 8 t/m 10 juni 2018 heeft het jaarlijkse jeugdweekend van HGI plaatsgevonden.
Dit jaar stonden er zes begeleiders klaar: Jan, Wolbert, Elles, Marjolein, Nienke en Sybille, die de
kinderen een fantastisch weekend hebben verzorgd. Hieronder lees je de verslagen die alle groepjes
zelf hebben geschreven over het weekend:

Vrijdagavond

Team 1: Jip, Iris, Mara Lynn, Gijs, Midas, en Eva

Vrijdag avond om 19:00 vertrokken we bij de sportlaan naar huizen. Om 19:30 waren we bij huizen.
Toen iedereen er was werden de groepjes gemaakt en de huisjes werden gekozen. En als iedereen
hun huisjes in had gericht en de bedden opgemaakt konden we een uurtje uitrusten. Om half 10
gingen we naar het bos om een spel te spelen, water, spons, vuur. Dat speelde we tot laat. Toen we
terug kwamen was het kampvuur aan en stond binnen de chocomelk en de ontbijtkoek. Toen we
uitgerust waren gingen we lichtjes tocht doen. Dan ga je met de hele groep een tocht door het bos
doen. Uit eindelijk waren alle lichtjes opgehaald. Toen moesten we heel rustig terug lopen, want de
meeste mensen sliepen al. We waren weer bij de huisjes terug en je mocht je nog even bij het
kampvuur zitten. Om een uur moest je in je huisjes zitten en de lichten uit.
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De gewandelde route op vrijdagavond

Zaterdagochtend

Team 2: Fleur, Tamy, Theun, Ingmar, Femme

Toen we opstonden hadden we even tijd voor ons zelf en daarna gingen we eten. We werden in
twee groepen gesplitst een groep met wat kleinere kinderen die gingen rondjes rennen en
kikkersprongen maken. De groep met de wat oudere kinderen gingen naar het bos en gingen
sprintjes trekken, kikkersprongen en schaats bewegingen maken met een touw. Toen we terug
kwamen van het sporten stonden er appels met wat drinken op tafel en hadden we even de tijd om
uitterusten. Daarna begonnen de teamsppelletjes. Het was een hele leuke en gezellige ochtend.

Zaterdagmiddag

Team 3: Elke, Lisa, Mads, Tim V., Indira

We aten een broodje en konden het zelf pakken. Daarna dingen we weer door met de team
spelletjes. We begonnen met blindenman, waarmee je je team blind door een parkoer moest leiden.
Daarna moesten we eten en daarna verder met de spelletjes zoals raden wat er in het zakje zit,
vollyballen, zaklopen met puzzelen. We gingen tussen door het werken aan de opdracht van de
bonten avond. Na alle spelletjes gingen we levend stratego spelen. Team 1, 2 en 3 tegen 4, 5 en 6.
Toen we terug kwamen stond het eten klaar. Tussendoor kregen we nog een ijsje.

Jaargang 118
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Zaterdagavond

Team 4: Carlo, Jinte, Sijmen, Niels, Pien

Op zaterdagavond begonnen we met de BBQ. We aaten hamburgers en worstjes. Na het eten kon
je nog even oefenen voor de bonte avond. Er waren zes groepjes. Die hadden allemaal een voorwerp
gemaakt en die ging je presenteren. Eerst was groepje 1 zij hadden een goede ideeën stoel gemaakt
toen was groepje 2 en die hadden een vliegend dienblad! Toen was groepje 3 die had een leuke
robot gemaakt. En groepje 4 had een power up gemaakt. En het laatste groepje 6 had een fortnite
drankje gemaakt. Alle ideën waren er goed gelukt. Toen gingen we met z’n alle aan het kampvuur
zitten. Daar gingen we eerst lekker broodjes roosteren. Het was erg lekker! En toen gingen we ook
nog marsmellows roasteren. Dat was ook heel lekker. Toen gingen we ook nog een spelletje doen.
De bedoeling was dat we lintjes gingen zoeken met je huistje. Was alleen een beetje moeilijk want
het was al een beetje donker geworden. Toen gingen we naar het kampvuur en somige slapen. En
toen ging iedereen slapen.

Jaargang 118
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Zondagochtend

Team 5: Kiki, Tom, Nynke, Lieke, Tristan

We werden wakker gemaakt. En team 5 moest de tafel dekken. En daarna gingen we eten. Daarna
moest iedereen het huisje opruimen. En het huisje leeg maken. En de begeleiders maken alles klaar
voor de spellen die we nog moesten doen. En wij gingen de huisjes schoonmaken en vegen. En
theun moest naar de huisarts omdat hij zijn teen had gestoten. En de rest ging naar de speeltuin of
vollyballen en voetballen. En sommige gingen gewoon kletsen. En ook gingen mensen het vuur
aanmaken. En toen de begeleiders klaar waren met het klaar zetten. Gingen we het bellonnen spel
doen. Dat is dat elk team een kleur balloon had. En dat je het aan je enkel moest doen en dan moetje
de balloon kapot trappen. En uiteindelijk word het speelveld steeds kleiner. En team wit won bij het
spel.

Zondagmiddag

Team 6: Lou, Noa, Dieuwer, Thomas, Tim L.

We deden eerst bingo met verschillende voorwerpen uit de huisjes en uit onze tassen. Hiervoor
hadden we een lekke bammetje gemaakt en gegeten. We hebben het vuur aangemaakt om het hout
op te maken. Ook hebben we nog een laatste team spel gedaan, trefbal. Helaas niet zoveel rondes
als altijd, omdat er niet genoeg tijd was. Daarna hebben we gerelaxt en nog stoelendans gedaan.
Daarna zijn we nog naar het bos gelopen om levend stratego te spelen. Daarna heeft marjolein de
prijzen punten gezegd en gingen we een prijsje uitkiezen. Daarna kwam jan met patat en hadden we
knak worstjes. Daarna hebben we nog zelf mogen spelen en daarna kwamen onze ouders. Toen
was het weekend voorbij. Het was een super leuk weekend!
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Jeugdschaatsactiviteiten komend seizoen
Indeling tijdrijden
Slalom
26 januari
voor alle groepen buiten
Start en rem
9 februari
voor alle groepen buiten
Tijdrijden voor de groepen in de hal organiseert Jelle Attema

Belangrijke andere data
13 oktober eerste les.
10 november mogelijkheid voor herindeling groepen
24 november Sinterklaasfeest op het ijs
12 januari
Elfstedentocht / Carnaval. Alle kinderen en begeleiders komen verkleed
23 februari
schaats – loop – schaats prestatie voor ouders en kinderen
9 maart
examen
16 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
16 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) dan worden de lessen en alle
bovenstaande activiteiten in Landsmeer gehouden.
14-15-16 JUNI HGI – JEUGDWEEKEND
HGI-jeugdweekend voor de kinderen die op ca. 1 juni 2019 negen jaar of ouder zijn. Verdere
informatie hierover kunt U vinden in het komende clubblad aan het eind van het seizoen. Op
www.hardgaatie.nl zijn de foto’s van afgelopen zomer te zien.
Voor informatie:

Jaargang 118
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Jan Tabak

06 22801590

jeugdschaatsen@hardgaatie.nl
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Jeugdschaatsen bij Hard Gaat Ie

Al vanaf de jaren ‘80 geeft Hard Gaat ‘Ie
schaatsles aan jeugd vanaf 5,5 jaar oud. Vele
honderden Landsmeerse en Amsterdamse
kinderen leerden op de dunne ijzers,
krabbelen, glijden en schaatsen.
Het liefst doen we dat natuurlijk op onze eigen
landijsbaan in Landsmeer. Wie wil er nu niet
schaatsen op natuurijs? Aangezien we helaas
niet het hele seizoen op natuurijs kunnen
rekenen, schaatsen de leden van Hard Gaat
‘Ie op de kunstijsbaan Jaap Eden in
Amsterdam. Elke zaterdagochtend om 9.20
uur, van oktober tot maart, staat een grote
groep vrijwilligers klaar om zo’n 90 kinderen
uit Landsmeer en omstreken les te geven in
het schaatsen.
In verschillende groepen, ingedeeld op niveau
en leeftijd, leren de kinderen spelenderwijs
schaatsen.
Door spelletjes en oefeningen krijgen de
kinderen de schaatsbeweging steeds beter
onder de knie en kunnen ze aan het eind van
het seizoen een diploma halen dat past bij hun
kunnen. Er zijn verschillende diploma’s te
behalen.
Je
techniek,
snelheid
en
uithoudingsvermogen bepalen je diploma.
Hiervoor doen de kinderen in het seizoen twee
keer een examen.
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Als kinderen hun E diploma gehaald hebben
of 13 jaar zijn, kunnen ze ook meedoen aan
echte wedstrijdtraining.
De wedstrijdtrainingen worden gegeven door
ervaren en gediplomeerde trainers op de
dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond.

Op dinsdag- en vrijdagavond wordt op de
Jaap Edenbaan getraind. Alle facetten van het
langebaan schaatsen komen dan aan bod:
sprinttraining, marathontraining, teampersuit
en natuurlijk techniek- en conditietraining.
Op donderdagavond is er de mogelijkheid om
in de Jaap Edenhal te trainen voor shorttrack.
Deze supersnelle en dynamische tak van het
schaatsen wordt door gespecialiseerde
trainers gegeven.
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Naast al het schaatsen en skeeleren is Hard
Gaat ‘Ie echt een gezelligheidsclub, die draait
op bevlogen vrijwilligers die zich op allerlei
manieren voor de club inzetten.
Zo wordt er al 16 jaar op rij een Jeugdweekend georganiseerd voor de jeugdleden
van de club.
Door sport, spel en kampvuur leren de
kinderen elkaar goed kennen en maken
vrienden voor het leven. Zie het verslag en de
foto’s in een andere bijdrage in dit clubblad

Lichtjestocht door het Twiske
Skeelerlessen
Hard Gaat ‘Ie is een schaatsvereniging maar
we zijn natuurlijk ook in de zomer actief. Als de
schaatsen al een maandje in het zogenaamde
‘vet’ staan, begint het langzaamaan weer te
kriebelen. Een maandje rust is leuk, maar de
zon schijnt en buiten roept. Waar zijn mijn
skeelers? We gaan het Twiske in!
Op dinsdagavond verzamelen we in het
Twiske. Om 18.30 uur heeft de jeugd zijn
skeelers aan. In twee groepen wordt er
getraind. De groepen zijn ingedeeld op niveau
van het skeeleren. In de ene groep zitten
kinderen die net beginnen of al behoorlijk
kunnen skeeleren op skates. Twee of drie
trainers helpen de kinderen om steeds
vaardiger te worden op hun skates en helpen
om de techniek te verbeteren en de conditie
op te bouwen. De tweede groep bestaat uit
jeugd die al ervaring hebben met skeeleren en
rijden op zogenaamde ‘wedstrijd skeelers’.
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Onder begeleiding van één of twee trainers
trainen de kinderen hun snelheid, techniek en
conditie.
En dan komt september… De dagen worden
korter en het wordt steeds eerder donker. Na
vier maanden oefenen en trainen sluiten we af
met een lichtjestocht door het Twiske.
Uitgedost
met
lichtjes,
discoballen,
zwaailichten en feestverlichting, maken we
een tocht door het Twiske. Ook de groep
volwassenen, die op dinsdagavond om 19.30u
op de skeelers traint, sluit zich aan. Het is een
prachtig gezicht, al die lichtjes die zich
voortbewegen over de fietspaden van het
Twiske. Er wordt een tocht gemaakt van 4,5
km, 6 km of 12 km. Moe, maar voldaan wordt
er nog even nagepraat onder het genot van
een hapje en een drankje. Het begint alweer
te kriebelen… Waar zijn mijn schaatsen?
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Voor wie zijn of haar slag nog wil slaan: er is nog schaats- en fietskleding te verkrijgen bij Hard Gaat
Ie. De prijzen zijn verlaagd, dus wees er snel bij.
Informatie is te verkrijgen bij Jelle Attema (jsattema@hotmail.com)

Voorraad fiets/schaatskleding
KOSTEN per stuk

SCHAATSKLEDING

MATEN

JEUGD LEASEPAKKEN

140 (1X); 152 (5X);
(1x)
Gebruikt: S(2x)Nog
dragendplm.15x

MARATHON LEASEPAKKEN

XS (1X); S (1X)M(3X); XL
(13X) EN XXL (1X)

Van €.45.= Nu €. 25.=

SCHAATS(Wieler) BROEKEN LANG MODEL

XXL(2x); XXXL(1x)

Van €.85.= Nu €. 45.=

SCHAATSPAKKEN:
Model met Cap en zonder Cap

M (3x); L (1x),
Inruil M(2x)
S (1x); L (1x)

S(2x); L

FIETSKLEDING
Van €.20.= Nu €. 10.=

Beenstukken

S (2x); L (2x); XL(1x)

Van €.15.= Nu €. 10.=

Mouwstukken

S(5x); L (1x)

Van €.45.= Nu €. 25.=

WIELERBROEKEN (Heren)

¾ Maat:2 (1x); 6 (1x)
Kort: 2 (2x); 3 (1x); 8 (3x) en 9
(1x)

Van €.40.= Nu €. 25.=

WIELERBROEKEN (Dames)

Kort: 5 (1x)

Van €.35.= Nu €. 25.=

WIELERSHIRTS (Heren)

Proline, korte mouw: XS(1x);
S(4x); M (4x);L (3X);XL (1x);
XXL(3x); XXXL( 5x)

Van €.30.= Nu €. 15.=

WIELERSHIRTS (Heren)

Basic, korte mouw
1 (1x; 2(3x);3(4x); 4 (3x); 5(4x);
6 (1x); 7(2x); 8(3x)

Van €.35.= Nu €. 25.=

WIELERSHIRTS (Dames)

Proline, korte mouw: XS(1x);
S(4x); M (4x);L (4X);XL (3x)

Van €.30.= Nu €. 15.=

WIELERSHIRTS (Dames)

Basic, korte mouw
7 (1x)

Van €.45.= Nu €. 25.=

BODYWARMERS

Basic:
4 (1x); 5 (2x); 6 (1x)_

WIELERJACKS uitverkocht
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Schaatsen leasen en slijpen bij Hard Gaat Ie
IJsclub “Hard Gaat Ie” biedt dit seizoen de mogelijkheid om voordelig schaatsen te leasen. Dit heeft
als voordeel dat u zelf geen schaatsen aan hoeft te schaffen en al het onderhoud is bij de prijs
inbegrepen. Als u nog niet zeker weet of schaatsen iets voor u is, kunt u het eerste seizoen op een
leuke en voordelige manier in aanraking komen met de sport. Daarnaast hebben we ook diverse
maten verstelbare kinderschaatsen te huur voor jeugdschaatsers.
€ 40,=
€ 40,=
€ 50,=
€ 50,=

Raps Comfort V4 Junior (verstelbare kindernoren in de maten 28-32, 32-35 en 35-38)
Viking Combinoren (in de maten 28 t/m 39)
Viking Combinoren (in de maten 40 t/m 50)
Zandstra Ving Fast Comfort of Raps Voltage V4 (in de maten 39 t/m 42)

Bij dit bedrag zit inbegrepen:
 geslepen schaatsen
 extra slijpbeurt voor tijdrijden/wedstrijd
 omruilen mogelijk zolang de voorraad strekt
Algemene voorwaarden:
U betaalt bij het in ontvangst nemen van de schaatsen €40,= borg en het huurbedrag. De borg krijgt
u aan het einde van de leaseperiode weer terug, mits de schaatsen in goede staat ingeleverd
worden.
De periode van de overeenkomst is voor de duur van één schaatsseizoen. Na afloop van het
schaatsseizoen dient u de schaatsen binnen twee weken weer terug te brengen.
Heeft u wel eigen schaatsen, maar zijn deze bot en wilt u ze laten slijpen of ronden door echte
materiaalkenners in het dorp? Dan kunt u terecht bij Jan Paardekooper (06-51117038) in Den Ilp en
Jan Paul Drost (06-22949402) in Landsmeer.
Voor verdere vragen en schaatsen slijpen kunt u contact opnemen met Jan Paardekooper (0651117038 of janpaardekooper16@gmail.com).
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Onderhoud clubgebouw
Na jaren trouwe dienst was ons clubhuis aan
een nieuwe verfje toe.... Vorig jaar is het dak
van
het
clubgebouw noodgedwongen
vernieuwd (stormschade...!) en die operatie
heeft veel mankracht en centen gekost,
waardoor het schilderen er bij in geschoten
was
.
Volgens een offerte van een schilderbedrijf
zou dit schilderwerk 1500 euro mogen kosten.
Dat is weer een hele hap uit onze financiële
reserves dus werd besloten zelf de kwast ter
hand te nemen.

Toen bleek deze zomer één van de warmste
van de laatste 100 jaar te worden. Dus dat
was nog puzzelen naar het geschikte moment
van de dag om je kwast niet te snel te laten
drogen. Daarom om 7 uur paraat en snel
beginnen met schuren en schilderen van het
schaduwgedeelte... Twee dagen later zag het
er weer spic en span uit, met dank aan de
vrijwilligers Arno Faber, Eric de Bueger en
Hans Pluijgers (op de foto in zomers
werktenue).

Sloot- en Slobrace
In juni 2018 werd de traditionele Slob- en Slootrace georganiseerd door Hard Gaat Ie, en die maakte
deel uit van de Sport- en Feestweek. Voor wie nog eens wil zien op welke plaats de deelnemers
eindigden, staat hieronder de uitslagenlijst:
Klass. Naam

Tijd

Klass. Naam

Tijd

Klass. Naam

Tijd

1

Jeffrey Stuijt

18.53

10

Dean Huisman

21.02

19

S.M. Bolsman

22.01

2

Timo Roeeveld

19.19

11

Rob Rechtuit

21.05

20

Jeroen Rademaker

22.32

3

Paul Stuijt

19.25

12

Niels Eering

21.20

21

Daniel Gumes

22.50

4

Ivar Kroon

19.35

13

Wessel de Graaf

21.27

22

Rick Nieuwenhuizen

22.57

5

Rob de Graaf

19.49

14

Mika Eering

21.39

23

Milou de Bueger

23.01

6

Martin Bijl

19.54

15

Emma Kant

21.48

24

Rik de Lange

23.01

7

Alex Treuren

20.34

16

Mart de Lange

21.54

25

Engel Verweij

23.10

8

Niels Zuidema

20.50

17

Joram Vahl

21.54

26

Mick Rolvink

23.10

9

Jesse Nani

20.57

18

Lex Lijmberg

22.01

27

Ties Arensman

23.10
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Klass. Naam

Tijd

Klass. Naam

28

Tim Wals

23.19

58

Samantha Molenaar27.37

88

Marianne de Bruijn 30.35

29

Rinus Drost

23.30

59

Hugo Horst

27.46

89

Pit Coesel

30

Hans v.d. Ende

23.40

60

Jorrit Horst

27.50

90

Josefien v. Gelderen31.30

31

Thom Deerenberg 23.40

61

Noah

28.10

91

Anniek Molle

32.03

32

Jochem v.d. Broek 23.40

62

Annemieke Schaafstra28.10

92

Anouk Walburg

32.03

33

Freek Drost

23.58

63

Saskia v.d. Heide

28.10

93

Rowan Bruijn

32.03

34

Luuk Drost

23.58

64

Reinier Posthumuis 28.10

94

Laura Treuren

32.03

35

Mandy Blokzijl

23.58

65

C.T. Bolsman

28.10

95

Birk Vleeshouwer

32.25

36

Olphert Brouwer

24.13

66

Sander

28.49

96

N.Vleeshouwer

32.25

37

Bowi v. Amsterdam 24.48

67

Bram van Gelder

28.49

97

Lotan Bierdrager

32.39

38

Tim

24.48

68

Sander v.d. Velpen 28.49

98

Martin Bierdrager

32.39

39

Niek Verweij

24.48

69

Dennis Kolfertz

29.10

99

Els van Veen

32.39

40

Vinny de Munnik

24.54

70

Simson

29.10

100

Dylan Wierink

32.39

41

Jo Huisman

25.08

71

Emma Fransen

29.12

101

Jonna Geukens

32.58

42

Joeij Jacobs

25.08

72

Anouk Knaack

23.05

102

Jayda de Geus

33.06

43

Artjom Meijer

25.08

73

Marije Kemp

29.36

103

Jeffrey Groen

33.06

44

Jesse v.d. Werf

25.22

74

Ramon Tavenier

29.48

104

Sijmen Karmelk

33.25

45

Remy de Haas

25.25

75

Watze de Vries

29.52

105

Hugo de Leth

33.25

46

Isabel Goede

25.30

76

Marthijs Veltman

30.00

106

Inka Wals

33.35

47

Rick Smale

25.30

77

Saar Schenk

30.02

107

Eric Lafeber

35.09

48

Joost v.d. Bosch

25.40

78

Lynn Zeedijk

30.03

108

Leonie Veltman

36.10

49

Lindsay Kemper

25.40

79

Lysanne Breebaart 30.03

109

Wessel v.d. Bosch 36.36

50

Leontien v. Tilburg 26.10

80

Guus Namink

30.03

110

Luna Rosa Zwietink 36.36

51

Lotte Chen

26.10

81

Isabella

30.30

111

Noah

52

Kai van Vlaanderen 26.10

82

Estreija

30.22

112

Lars van den Bosch37.05

53

Sven Kroon

26.10

83

Zorra Zurig

30.25

113

Sonja v.d. Bosch

54

Joy Kuiper

26.25

84

Mees de Graaf

30.25

114

Charlotte v.d. Neut 39.00

55

Joost Kuiper

26.25

85

Mila Swinkels

30.25

115

Denise Roets

40.15

56

Ivo van Sante

26.30

86

Marie de Boers

30.25

116

Luuk v. Oostveen

49.45

57

Thomas Arensman 26.50

87

Jagusto Kein

30.25

117

Ids Hartman

49.45
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Er is nog plaats !!
Voor wie denkt dat het te laat is om je op te geven voor één van de schaatsgroepen is er een
geruststellende mededeling: er is nog plaats! Zowel voor de toerschaats- en wedstrijdschaatsgroep,
als voor het jeugdschaatsen! “Nee, er is geen wachtlijst.” Dus als je denkt dat de voorspelling van Piet
Paulusma dat er een strenge winter komt klopt, en je wilt je (kind) goed voorbereiden op de ijsperiode,
geef je dan op.

Jeugdschaatsen (van 5 à 6 jaar t/m 12 jaar)
Zaterdag van 09.20 – 10.20 uur
Zaterdag van 09.30 – 10.30 uur in de schaatshal voor de jongste beginners
Abonnementskosten:

€ 75,= (+ € 35,= clubkosten)

Informatie is te krijgen op het volgende mailadres: Jeugdschaatsen@hardgaatie.nl

Toerschaatsen (vanaf 12 jaar)
Maandag
Maandag
Donderdag
Zondag van

18.20 – 19.20 uur (met publiekschaatsen)
19.40 – 20.40 uur (alleen toerschaatsen)
19.40 – 20.40 uur (alleen toerschaatsen)
18.00 – 19.00 uur (alleen toerschaatsen)

Abonnementskosten:

senioren
veteranen (65+)
junioren

€ 111,= (+ € 35,= clubkosten)
€ 87,= (+ € 35,= clubkosten)
€ 76,= (+ € 35,= clubkosten)

Informatie is te krijgen op het volgende mailadres: Recreatieschaatsen@hardgaatie.nl

Wedstrijdschaatsen heeft ook nog diverse mogelijkheden.
Informatie is te krijgen op het volgende mailadres: Wedstrijdschaatsen@hardgaatie.nl

Verder is er de mogelijkheid tot van een half seizoenabonnement, zowel mogelijk voor het
jeugdschaatsen als het toerschaatsen, ingaande de laatste week van december 2018 tot en met de
tweede week van maart 2019.
De kosten voor dat halve Jeugdabonnement zijn dan totaal plm. € 60,= en een half Toerabonnement
totaal plm. € 80,=
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Uit het clubbladarchief van november 1988

Schaatsen met helm?
Voorkomen is beter dan genezen….. In het jaar
1972 vielen er in het verkeer in Nederland 3100
doden. Dat was een absoluut dieptepunt. De
Nederlandse regering besloot maatregelen te
nemen. Nou dat hebben we geweten!
De autogordel werd verplicht gesteld, het dragen
van een helm, er kwam een alcoholbeleid voor het
besturen van een auto of fiets, de airbag werd
verplicht gesteld in auto’s enz. Gevolg…….? In
2016 hadden wij nog steeds te veel dodelijke
slachtoffers in het verkeer, maar het was wel
teruggebracht van die 3100 naar 570.!! Veilig
denken en doen werkt dus!
Kijken we naar de beelden van de Tour de France
die Joop Zoetemelk mocht winnen, dan zien we dat
nog gebeuren met een leuk gesponsord petje.
Helmen waren voor watjes…!
Voor onze mooie schaatsport geldt inmiddels
hetzelfde. Hoe hoger de snelheid des te meer kans
op groot letsel…. Marathonschaatsers dragen
onder
hun
wedstrijdpakken
scheenen
enkelbeschermers om hen te beschermen tegen de
messcherpe ijzers van hun concurrenten…. en het
hoofd wordt beschermd d.m.v. een helm. Dat is dan
Jaargang 118
november 2018

niet de gebruikelijke helm die we op de fiets
gewend zijn te dragen, maar een speciaal voor
schaatsers ontworpen helm.
HGI vindt ook dat we deze sport zo veilig mogelijk
moeten maken. Daarom adviseren wij dit jaar elk
actief lid van onze club een helm te dragen tijdens
het schaatsen. Het zou helemaal mooi zijn als we
allemaal met een HGI helm, met onze blauw-gele
kleuren, gaan schaatsen…! Dit jaar is het nog
vrijblijvend, maar voor volgend jaar is nu al bekend
gemaakt dat voor het jeugdschaatsen de helm
verplicht gaat worden, net zoals we verplicht
handschoenen dragen tijdens het schaatsen.
Hieronder ziet u een voorstel van Swen Faber, zelf
marathonrijder en ervaringsdeskundige in deze. Hij
is bereid voor HGI de helmen te leveren tegen een
aantrekkelijke prijs en de mogelijkheid tot ruilen en
service. Voor meer informatie zie zijn website.
Voorkomen is beter dan genezen…!

Andries de Weerd
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Schaatshelmen
De IceAiro
De IceAiro is het premium model van de kwalitatief
hoogstaande schaatsserie van Casco. De IceAiro heeft een
comfortabele pasvorm, is van Europese makelij en ronde
achterkant waardoor een val op het achterhoofd goed wordt
opgevangen. In combinatie met de ventilerende gaten biedt
deze helm u veiligheid en comfort zodat u optimaal kunt
genieten van het schaatsen. Kortom, de IceAiro is de ideale
helm voor de wedstrijdrijder, actieve schaatser of recreant
die de helm zowel tijdens een publieksuur, trainingen,
wedstrijden en of natuurijs wilt dragen.
Pluspunten Casco IceAiro








Comfortabele pasvorm
Bescherming val achterover
Goede ventilatie
KNSB schaatskeuring
Bruikbaar voor schaatsen, skeeleren en fietsen
Verschillende maten voor sluitende en juiste pasvorm
Geproduceerd in Europa

Schaatshelm HGI (normaal € 160,=) nu voor € 80,=
of te huur voor slechts € 20 euro per jaar
Schaatshelm Zwart/Wit normaal € 135,= nu voor slechts € 60,=

Juiste maat bepalen
U kunt de maat van uw helm eenvoudig bepalen door de omtrek van uw hoofd
op te meten. U doet dit door met een meetlint geheel de schedel te omtrekken.
De beste plaats om dit te doen is 2,5cm boven de wenkbrauwen. In
onderstaande tabel kunt u zien welke maat overeenkomt met uw hoofdomtrek;
S = 50 – 53 cm
M = 54 – 57 cm
L = 58 – 60 cm
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Oproep schaatskleding
IJsclub Hard Gaat Ie is nog op zoek naar leden die tweedehands schaatskleding jeugd/volwassenen
aan de club willen schenken of eventueel willen verkopen. Er is vooral behoefte aan salopettes en
jasjes van de huidige en de vorige collectie.
Inleveren mag bij Ans de Bueger: Schuttebreek 24 of bellen met 06-29283365, dan komt Ans het
ophalen. Mailen mag ook: ansdebueger@gmail.com.
Zie hieronder afbeeldingen van de huidige en de vorige collectie. Wie de foto in kleur wil zien kan
dat doen in het digitale clubblad op onze website www.hardgaatie.nl

Huidige collectie
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Wist u dat…..
…..

door Sybille Mulder een prachtige folder is gemaakt waarin vermeld staat wat Hard Gaat
Ie allemaal doet?

…..

die folder onder andere verspreid wordt op de scholen?

…..

Hard Gaat Ie in samenwerking met Swen Faber het dragen van schaatshelmen promoot?

…..

je daarover in dit blad meer kunt lezen?

…..

Swen ook grotere maten heeft dan in de aanbieding staan, maar dat die niet onder de
aanbieding vallen?

…..

dat er leden zijn die zo’n groot hoofd hebben dat daarvoor geen helm beschikbaar is?

…..

verschillende jeugdleden van Hard Gaat Ie tijdens wedstrijden heel goed voor de dag
komen?

…..

daarover geregeld berichten verschijnen op onze website www.hardgaatie.nl?

…..

het bericht van Piet Paulusma over de naderende strenge winter met genoegen is
aangehoord?

…..

Hard Gaat Ie alle schaatsers in Landsmeer en omgeving dan ook een strenge winter
toewenst?
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