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Van de redactie 
 
Het is weer zover. De winter zit er weer 
aan te komen, dus ook het clubblad. Hierin 
deze keer een overzicht van activiteiten 
die in de zomer plaatsvonden, met een 
prominente plaats voor de jeugd. Fietsen, 
skeeleren, jeugdweekend, maar ook de 
eerste ervaringen op het ijs al weer. 
Interessante info over schaatshelmen, 
historie van de club, en enkele oproepen. 
Wel goed om te weten dat in het papieren 
clubblad de foto’s in zwart-wit zijn 
afgedrukt, maar in de digitale versie wel in 
kleur te zien zijn. Die versie is te bekijken 
via onze website www.hardgaatie.nl (links 
boven klikken). Veel pleesplezier. 
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Van de voorzitter 
 

HGI toekomstbestendig? 
 
We zijn gestopt bij HGI met achterom 
kijken en daarbij Corona overal de schuld 
van geven. De toekomst ligt voor ons. We 
zijn dan ook 30 oktober met een grote 
groep vrijwilligers weer druk bezig 
geweest om onze landijsbaan klaar te 
maken voor de komende winter. Want ijs 
komt..! Respect voor de motivatie die 
daarbij altijd weer boven komt drijven bij 
deze mensen. We zijn een rijke club wat 
dat betreft….. 
Deze zomer mochten we ook de nieuwe 
Burgemeester van Landsmeer, Léon de 
Lange, ontvangen op ons terrein. Hij had 
aangegeven belangstelling te hebben 
voor het verengingsleven in zijn nieuwe 
gemeente. Onze secretaris wist hem 
meteen te strikken voor een bezoek. 
Goede contacten met het gemeentelijk 
bestuur zijn belangrijk voor het 
voortbestaan van onze club. Mooie 
gelegenheid om hem bij te praten over de 
historie van onze club, over de zorgen van 
onze club en de toekomst van onze club.  
Hij beseft als geen ander het belang van 
een bruisend en actief verenigingsleven in 
een gemeente. Dat bindt de mensen. 
Daar hoort een ijsclub, als basis, zeker 
bij. Wij hopen zijn kinderen binnenkort te 
mogen verwelkomen op onze club. 
Nog meer positief nieuws…. de commissie 
wedstrijdschaatsen heeft een nieuwe 
actieve vrijwilliger kunnen inlijven, Rene 
Nolen!! Ontzettend mooi om te ervaren 
hoe hij van betrokken ouder bij het 
jeugdschaatsen nu een gepassioneerd 
marathonschaatser is geworden.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Daarnaast is zijn vrouw Elles van den 
Hoek op dezelfde wijze door ons virus 
aangestoken en is een zeer betrokken lid 
van de jeugdcommissie geworden. We 
zijn een rijke club wat dat betreft…     
Nog meer goed nieuws? Jazeker! En dan 
misschien meer voor mij persoonlijk. We 
hebben een ervaren, betrokken 
bestuurder, woonachtig in Landsmeer, 
bereid gevonden de voorzittershamer 
over te nemen. Dit gaat, ijs en weder 
dienende,  gebeuren op de komend ALV 
in mei 2022. Ik word hier erg blij van, 
omdat met de toestroom van deze 
gepassioneerde betrokken mensen, de 
toekomst van onze club weer voor jaren 
zeker gesteld is. We zijn een rijke club 
wat dat betreft… 
Daarnaast staan wij er financieel ook nog 
goed voor, als u tenminste allemaal uw 
contributie betaalt in deze periode……..  
Financieel zijn we misschien GEEN rijke 
club, maar we kunnen er goed van rond 
komen. Dank weer voor uw betrokken-
heid en vertrouwen!  
 
Wij zijn er weer klaar voor…. tot ziens op 
het ijs!! 
 
Andries de Weerd 
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Jeugdkamp van 17-19 september in Vierhouten 
 
Na 2,5 jaar ging het dan echt door! We konden weer op kamp met onze jeugdleden tussen 
de 9 en 15 jaar. Dit keer waren ook de kinderen van IJsclub Centrum Oostzaan, die samen 
met ons mee trainen en skeeleren, uitgenodigd.  
Met een groep van meer dan 40 kinderen onder begeleiding van Marjolijn, Imme, Tanja, 
Nienke, Astrid, Kai en Elles, reisden we af naar groepsaccommodatie De Boomklever in 
Vierhouten. Een mooie locatie met zeven blokhutten. We hadden een groot groepshuis en 
een eigen speelveld met kampvuurplaats, aan de rand van de hei. 
In zeven teams konden punten verdiend worden voor spellen en creatieve opdrachten. Er 
werd natuurlijk ook getraind. De jongere kinderen deden spellen op de hei. Voor de 
groteren stond er zaterdagochtend een echte droogtraining met schaatsoefeningen op het 
programma. De zondagochtend werd er een gezamenlijke HITT training op muziek gedaan 
op het grasveld achter ons kamp. Er was tijdens het weekend ook voldoende ruimte om 
vrij te spelen op ons eigen veld of bij de speelvijver.  
Hoogtepunt blijft de Bonte Avond met bbq op zaterdagavond. Alle teams hadden als 
opdracht meegekregen om een eigen tekst te maken op een lied dat ze toegewezen kregen. 
Uitbundig uitgedost en het geheel creatief aangekleed, maakten ze het de jury, bestaande 
uit Ans en Erik de Bueger en Paulien Paardekoper, knap lastig. En ook dit jaar mocht 
natuurlijk het kampvuur met broodjes en marshmallows niet ontbreken. 
Zondag werden na een ontbijt met gebakken eitjes nog diverse spellen gedaan voor het 
puntenklassement. Na frietjes met appelmoes en knakworstjes en voor de laatste keer 
levend stratego op de hei, werd de uitslag bekend gemaakt en mochten alle kinderen een 
prijs uitzoeken. Wij kijken terug op een geslaagd weekend en kijken uit naar het volgende 
kamp op 24-26 juni in Stroe! 
 

Hieronder de verslagen van de teams zelf: 
 

Vrijdagavond - team 1 
(Lisa, Saar, Donna, Tim, Mads & Mara Lynn) 
 

 
 

Na een lange autorit met een lange file 
kwamen we eindelijk aan bij de 
groepsaccommodatie ‘De Boomklever'. 
Alle kinderen hadden veel energie en 
rende het hele veld over. Het was een 
hoop drukte, terwijl het al donker begon 
te worden. Maar de huisjes moesten 
natuurlijk ingedeeld worden! Het was 
misschien even gedoe, maar de uitkomst 
waren alleen maar gezellige huisjes. We 
vonden het erg leuk dat je met je 
vrienden en leeftijdsgenootjes samen in 
een huisje kon slapen. Nou, veel slapen 
werd er bij de oudste kinderen niet 
gedaan 😊. 
Het spel van vrijdagavond bestond uit 
foto’s, die je met je groepje moest zoeken 
op volgorde. Als je die had gevonden, 
werd er een specifieke vraag over gesteld 
door Astrid. We werden toen geen eerste, 
maar we klommen steeds verder omhoog 
in de ranking. 
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Zaterdagochtend - team 2 

(Thomas, Lieke, Tara, Sara, Lars, Remi & 
Fenna) 

 

 
 
De eerste nacht was gezellig, maar 
slapeloos. Er werd zoveel gekletst, werd 
er een kussengevecht gehouden en werd 
er geweerwolfd en dat was een grote 
gezellige chaos. 
De training was voor de kleinere kinderen 
leuk en gezellig, zo werd er gewandeld en 
spelletjes gedaan. Maar voor de grotere 
kinderen was het zwaar en vermoeiend. 
Het ontbijt op zaterdag was gezellig. 
Iedereen sprak over hoe moe die was en 
hoe slecht diegene had geslapen. Er was 
ook lekker brood en beleg. 
 

 

 
  Zaterdag - team 3 

(Iris, Ingmar, Tristan, Sylke, Lara & Yfke) 
 

 
 
Nadat we ons geïnstalleerd hadden in de 
huisjes, gingen we in de nieuwe teams het 
eerste spelletje spelen: zoek de foto. 
Daardoor leerde iedereen elkaar beter 
kennen.  
De volgende ochtend na het trainen 
deden we nog meer spelletjes zoals: 
trefbal, estafette & tactiek.  
Tactiek was een spelletje waarbij je 
samenwerking en tactiek nodig had om 
een diamant van een eilandje af te halen 
zonder het water aan te raken, met 
behulp van twee touwen. 
Ook was er een spelletje waarbij je van 
een Donald Duckposter spreekwoorden 
moest raden. Sommige groepjes hadden 
kinderen die echt heel veel 
spreekwoorden wisten, maar wij jammer 
genoeg niet. . . 
Voor elk spelletje krijg je punten die je 
hoger in het klassement kunnen krijgen. 
Het groepje met de meeste punten is 
uiteindelijk de winnaar!  
Vandaag worden de laatste spelletje 
gespeeld, dus vandaag krijgen we de 
uitslag 😊 (spannend)…. 
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Zaterdagmiddag - team 4 

(Marusha, Niels, Maxime, Eva, Pien & Merlijn) 
 

 
 
Op zaterdagmiddag gingen we naar de 
speeltuin om te klimmen en te zwemmen. 
Er was een groot klimparcours over het 
water, waar natuurlijk veel te veel 
mensen op zaten tegelijkertijd en 
iedereen vanaf viel. Het water was eerst 
heel koud, maar na een tijdje wenden we 
er wel aan. 
We speelde lummeltje, touwtrekken en 
gingen met meerdere mensen van de 
kabelbaan glijden. Er waren lekkere 
krentenbollen en bijna iedereen ging het 
water in. Het was super gezellig en 
iedereen genoot van de zon en speelde 
lekker mee. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Zaterdagavond - team 5 

(Gijs, Stijn, Dook, Wouter, Nynke, Isa & 
Merlijne) 

 

 
 
De BBQ was heel gezellig, we mochten 
een afspeellijst maken die gedraaid werd 
tijdens het eten. Niet iedereen had z’n 
bord helemaal leeggegeten, daardoor 
hadden ‘de afwassers’ (dit team, red.) 
een hele vervelende klus. Maar daarna 
kwam gelukkig weer wat leuks, namelijk 
de Bonte Avond! 
 

 
 
De bonte avond was weer bont zoals 
altijd. Iedereen had een eigen act. 
Maar groepje 5 was wel het best! 😊, ook 
al werden ze uiteindelijk 3e. 
Oftewel een hele gezellige avond! 
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Zaterdagavond/nacht - team 6 
(Tom, Femme, Alma, Toots & Midas) 

 

 
 
Levend stratego was super leuk en 
gezellig. Het was vooral heel leuk, omdat 
het donker was waardoor iedereen zijn 
zaklamp mee had en het spannender was. 
Er waren twee teams die tegen elkaar 
streden. De wapens waren 
geplastificeerde kaarten, waar op stond 
welke identiteit je had. 
 
 

Zondag - team 7 
(Jesse, Marijn, Lucie, Diewer, Tijmen & 

Tobias) 
 

 
 
Bij het ontbijt hadden we een heel lekker 
eitje met spek. Daarna hadden we een 
ochtend-workout.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dat was wel leuk, maar ook vermoeiend. 
Daarna gingen we levend cluedo spelen, 
we zijn 4e en 6e geworden en heel veel 
teams hadden vals gespeeld. Vervolgens 
gingen we allemaal spelletjes spelen, 
waaronder weerwolven & loveletter. 
Tijdens het weerwolven ging iedereen er 
de hele tijd doorheen schreeuwen. 
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HGI Jeugd fietsavonden 
 
Al een aantal jaren wordt er eens in de 
week gefietst door een aantal jeugdigen 
van HGI, aangevuld met anderen die zich 
nog jeugdig genoeg voelen om mee te 
fietsen. De intentie is dat er gefocust 
wordt op het plezier en training van de 
jeugdigen. De begeleiding wordt gedaan 
door Jan Paardekooper en Jos Goedhart 
vaak met hulp van de meefietsende 
oudere jongeren. 
Ook dit jaar is er weer gefietst op de 
vrijdagavond. De opkomst varieerde van 
1 deelnemer tot soms wel meer dan 15 
deelnemers. Het zijn meestal erg 
gezellige informele fietsavonden, waarbij 
er wel gelet wordt op de veiligheid in het 
verkeer. De afstanden die er afgelegd 
worden zijn sterk afhankelijk van de zin 
die de groep heeft. Soms zijn het meer 
praatavonden maar er wordt ook vaak 
met hoog tempo gereden. 
 
Dit jaar duurde ons fiets seizoen van 
vrijdag 2 April tot 24 september, en 
terugkijkend hebben we met de groep wel 
het een en ander meegemaakt. Op een 
mooie vrijdagavond in april was de 
begeleiding iets te enthousiast en werd 
het rondje toch iets te lang en waren we 
pas in het donker thuis. Dit was voor de 
begeleiding ook weer een leermomentje. 
Maar ook waren en dit jaar coronatesten, 
waardoor we af en toe afmeldingen 
kregen omdat iemand in quarantaine 
moest. Maar er zijn ook avonden afgelast 
vanwege het weer. Op 21 mei waaide het 
zo hard dat we fietsen onverantwoord 
vonden en op 18 juni was het weer 
extreme regenval die ons noodzaakte om 
alles af te lassen.  
 
Meestal werd er goed gefietst in een leuke 
groep met respect voor elkaar en de 
andere verkeersdeelnemers, zie 
hieronder de foto van Theun van 11 juni. 

 

 
 
Ook waren er de grote en kleine 
pechgevallen. Er waren een aantal lekke 
banden een gebroken ketting, maar ook 
ernstiger ongelukken zoals op 20 
augustus. Toen zijn Jeroen en Jan 
gevallen met letsel tot gevolg. Dit ongeluk 
heeft in de fietsgroep toch nog wel voor 
onrust gezorgd. We wensen Jan en Jeroen 
een spoedig herstel en volgend seizoen 
een weerzien op de fiets. 
Al met al was het fietsseizoen van de 
junioren een succes, en ik heb tijdens het 
afgelopen seizoen genoten van alle 
deelnemers. Ik stond ook regelmatig 
versteld van de humor die er in de groep 
rondgaat. Maar het meest verrast was ik 
de laatste fietsavond, toen iemand vond 
dat er bij de seizoenafsluiting een lichtjes 
toer gereden moest worden. Dus had Jip 
kerstverlichting om zijn frame gewikkeld. 
Dat dit veel bekijks trok onderweg is 
duidelijk.  
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Jip met zijn lichtjesfiets 

 
Ik weet niet of dit een nieuwe traditie 
wordt in de fietsgroep, maar ik vond het 
fantastisch. 
 
Voor een ieder die dit jaar die dit jaar 
meegefietst heeft, tot ziens volgend jaar 
op fiets. 
 

Jos Goedhart 

 
 

 
Start van het skeelerseizoen….?

Als je schaatsen als hobby hebt, dan is het 
heel gebruikelijk dat je daarnaast in de 
zomer flink fietst om de conditie op peil te 
houden en skeeleren is dan een goede 
aanvulling op het trainen van de diepe zit, 
afzet, houding enz.  

Door de jaren heen merkte ik dat ik dat 
fietsen zonder problemen goed oppak, 
maar dat skeeleren…. Ik had steeds meer 
moeite om mijzelf aan te zetten tot een 
rondje rijden. Te veel wind, er dreigt 
regen, geen geschikt asfalt in de 
omgeving te vinden, en zo kan ik nog wel 
een paar zeer solide redenen vinden voor 
uitstel. 
Maar begin september was de druk toch 
zo hoog geworden dat ik deze niet meer 
kon weerstaan. De skeelers in een fietstas 
gestopt en op de fiets naar een rustig 
stukje asfalt. Je buren hoeven niet mee te 
genieten van die eerste twijfelachtige 
slagen. Ik wist langs het kanaal nog een 
puike strook asfalt. 

Fiets geparkeerd, skeelers onder 
gebonden en in diepe zit de eerste 
slagen… Het gaat nog!! Ze rollen weer en 
met wind mee is de snelheid acceptabel. 
Maar dat asfalt is in de laatste 10 jaar wel 

erg hard achteruit gegaan. Na enkele 
minuten trillende voeten beginnen de 
spieren te protesteren op plaatsen waar ik 
al in geen jaren meer wist dat ik ook juist 
daar spieren had…  

Maar we hebben geleerd te stoempen en 
geven niet op. De terugweg is met 
tegenwind…. Wind? Het zou helemaal niet 
gaan waaien..!! Krakend en kreunend 
kom ik weer bij de fiets. Hij kijkt mij 
verleidelijk aan, maar ik weet mijzelf tot 
nog een rondje te dwingen. Ik kom al snel 
tot het besef dat jeugdige overmoed ook 
na je 60ste nog voorkomt…. Niets geleerd 
dus!!! 

De tweede ontmoeting met mijn fiets kan 
ik niet weerstaan. We kappen er mee voor 
vanavond. Voorzichtig opbouwen deze 
conditie. De skeelers kunnen weer uit en 
dat is het heerlijkste moment van de 
avond. Maar hoe werkt dat slimme 
sluitsystem ook al weer. Doordrukken 
zodat het clipje losschiet? Nee, hierdoor 
gaat de schoen nog strakker zitten!! 
Drukken op de clip? Geen beweging. Clip 
samenknijpen? Geen reactie!! Op mijn 
wielrenschoenen zat ook een dergelijk 
systeem en dan sprong hij vanzelf los als 
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ik doordrukte …. toch? Nog een keer 
doordrukken… nu gaat de schoen nog 
strakker zitten!! Dit is niet leuk meer… 
Het begint al donker te worden en dit is 
geen route voor een ANWB-wegenwacht… 
Trouwens ik blijk ook geen telefoon mee 
te hebben genomen. 

Wat nu…? Ik besluit dat ik toch op de fiets 
naar huis ga, maar dan maar met de 
skeelers nog aan de voeten. Ik probeer op 
mijn fiets te stappen. Maar heb je dat wel 
eens gedaan met van die snelle wieltjes 
onder je voeten…..? Voor je het weet lig 
je met het gebit op je stuur. Dit wordt een 
acrobatisch klusje. Ik weet een stabiele 
plek voor de fiets te vinden en kan met 
twee handen mijn lijf in balans houden en 
weet het zadel te bereiken. Trappen 
maar! Wel een beetje rare zit met van die 
klompen met wieltjes onder je voeten. Ik 
weet mijn huis te bereiken en besef dat ik 
nog een veilige landingsplaats moet 

zoeken. Afstappen met die wieltjes onder 
je voeten is geen sinecure.. Ik weet een 
veilig muurtje te vinden en als een oude 
man stap ik van de fiets op de wieltjes. In 
de schuur op zoek naar een tang of 
waterpomptank om dit probleem op te 
lossen. Geen beweging in de clip! Dan 
maar het scherpe mes erbij en met een 
flits van een vlijmscherp mes vallen de 
schoenen van mijn voeten. Wat een 
ontlading……  

Ik heb weer een nieuwe reden om NIET te 
kunnen skeeleren. Toch die week nog 
naar de echte fietszaak, die dus ook 
skeelers verkoopt. Voor een paar euro 
nieuwe binders en ……. en een gratis 
uitleg over de werking van de clips….. 
Zoooo simpel…!  

Moraal van dit verhaal… bereid u goed 
voor op een nieuwe seizoen, sluit niets 
uit. Het zit soms in kleine details …… 

Sportieve groet, 

Andries de Weerd  

Afsluiting skeeleren 
Dinsdagavond 21 september hebben we 
het skeelerseizoen afgesloten met een 
lichtjestocht door het Twiske. Behangen 
met lampjes, knipperlichten, zaklantaarns 
en feestverlichting werd er 6 of 12 km 
geskeelerd over de fietspaden in het 
Twiske. Het was een prachtig gezicht. 

 

 

Vanaf mei tot september kregen zo'n 30 
jeugdleden en zo'n 20 volwassenen elke 
dinsdagavond skeelertraining in het 
Twiske.  

Bij de jeugd werd er in drie groepen 
getraind. Trainers René, Gijs en Marjolijn 
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bereidden elke week een afwisselende 
training voor. We begonnen met zijn allen 
met wat rek-, strek- en krachtoefeningen, 
waarna er in drie niveaugroepen werd 
getraind. 

 

Met veel lol en inzet werkten de kinderen 
aan hun techniek en vaardigheid op de 
skeelers en werd er ook nog gewerkt aan 
de conditie. Om iedereen de ruimte te 

geven werd de baan in de lengterichting 
verdeeld. Op die manier was er voldoende 
ruimte voor iedereen. Door een paar 
fantastische vrijwilligers werd de baan 
eind van de middag al geveegd zodat de 
kinderen en volwassenen in de avond 
veilig over een steentjes vrije baan 
konden skeeleren. 

Bij de volwassenen werd de training 
verzorgd door Jan Paul en Arjan. Hier 
kwam vooral techniek en conditie aan 
bod. Iedereen werkt en traint op zijn 
eigen niveau en er werd veel vooruitgang 
geboekt. 

Rijders, vegers en trainers bedankt voor 
jullie inzet! 

Marjolijn

 

Zomertraining 
 
Wie denkt dat er bij Hard Gaat Ie alleen 
in de winter wordt getraind heeft het mis. 
Na een maand rust, wordt er vanaf de 
meivakantie geskeelerd en gefietst in het 
Twiske. En een aantal (Emma, Gijs, Iris, 
Niels en Tom) trainen ook nog met de 
baanselectie. Gijs doet verslag: 
 
Maandag 
Voor degenen die bij de baanselectie 
rijden is er een skeelertraining in 
Purmerend of Baambrugge. Zelf ging ik 
naar Baambrugge, daar hebben ze een 
ijsbaan waar je in de zomer op kan 
skeeleren.  
 
Dinsdag 
Op dinsdag hebben we met Hard Gaat Ie 
op P2 in het Twiske geskeelerd. Het 
eerste uur is voor de jeugdschaatsers, 
daar help ik met les geven. Het tweede 
uur voor de gevorderden deed ik zelf mee. 
Elke keer als ik  er aan kwam, was het 
super gezellig.  

 
Maar als we dan gaan beginnen, wordt er 
super goed getraind en je ziet de 
progressie van de kinderen na één 
seizoen skeeleren. 
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Als het warm is en je hebt lekker getraind, 
dan kun je even afkoelen in het water 
achter de parkeerplaats. En zoals ieder 
jaar hebben we weer afgesloten met de 
lichtjestocht in het Twiske. 
 
Woensdag 
Op woensdag is er verplichte training met 
de baanselectie in het Amsterdamse Bos. 
Aan het begin staan alle groepen bij 
elkaar. Maar als de training begint, gaan 
alle groepen hun eigen kant op. We doen 
oefeningen, schaatssprongen, sprintjes, 
tegen de heuvel op rennen en soms een 
rondje hardlopen om de Bosbaan. 
 

 
Na de training komen alle groepen weer 
bij elkaar en als het warm was, dan 
gingen we nog even afkoelen in de 
Bosbaan. 
 
Vrijdag 
Op vrijdagavond gingen we met Hard 
Gaat Ie fietsen met Jos en Jan als 
trainers. Bij het fietsen is het altijd 
gezellig. De eerste keer dat ik mee ging, 
gingen we gelijk 70 km, maar ik was aan 
het eind van de rit niet moe. Hoe het kan? 
Joost mag het weten, maar waarschijnlijk 
door de adrenaline en doordat je in een 

groep fietst en je geen last hebt van de 
wind. 
 

 
 
En in de zomervakantie was ik 
uitgenodigd om een clinic shorttrack te 
doen in Utrecht. We waren daar een hele 
dag en kregen zowel training naast de 
baan als training op het ijs van onder 
andere Niels Kerstholt. Het was super 
leuk, maar ook best zwaar. 

 
 
Maar nu zijn de ijsbanen weer open en 
ben ik sinds september al weer volop aan 
het shorttracken en schaatsen en mogen 
we gelukkig weer wedstrijden rijden. 
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Startbijeenkomst 
Zaterdagochtend 9 oktober hield Hard 
Gaat Ie een startbijeenkomst om het 
begin van het schaatsseizoen te 
markeren. Vele kinderen, ouders en 
belangstellenden luisterden onder het 
genot van een kopje koffie, thee of 
limonade naar een korte uitleg over 
komende seizoen door de 
jeugdcommissie. 

Daarna stonden vrijwilligers van Hard 
Gaat Ie bij verschillende kraampjes om 
iedereen verder te helpen met de 

aanschaf van schaatskleding, het 
controleren van schaatsen, het geven van 
informatie of het uitreiken van 
toegangspasjes en wedstrijdpakken. 

Zaterdagochtend 16 oktober is inmiddels 
gestart met de jeugdschaatslessen op de 
Jaap Edenbaan. Informatie over de 
jeugdschaatslessen vind je op de website 
of kun je aanvragen 
viajeugdschaatsen@hardgaatie.nl. 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier 
op de website. 

           

 

 

 



 

 

Jaargang 121 www.hardgaatie.nl     Nummer 1 
november 2021  Pagina 13 van 23 
 

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

De eerste slagen 
 
De eerste slagen op het ijs zijn inmiddels 
gemaakt. Het jeugdschaatsen is weer 
begonnen op de zaterdagochtend. De 
eerste slagen waren nog even wankel 
maar daarna gingen de kinderen 
enthousiast over het ijs om de oefeningen 
uit te voeren en de spelletjes te spelen. 

    
Veel recreanten stonden de afgelopen 
weken eindelijk weer op het ijs. 
Enthousiast werd er weer gesleuteld aan 
de schaatstechniek en de conditie. 
Heerlijk om weer lekker te kunnen 
schaatsen en gezellig met elkaar sportief 
bezig te zijn. 

 
 

 

Ook de trainingsgroepen zijn inmiddels 
begonnen. Op de dinsdag- en vrijdag-
avond werd er al lekker getraind door 
jong en oud. Het diep zitten was wel weer 
even wennen.  
Na een jaar zonder wedstrijden en 
marathoncompetitie zijn de eerste 
wedstrijden op de Jaap Edenbaan 
verreden. Op zondagochtend en 
zaterdag- en zondagavond staan deze 
wedstrijden gepland. Bij de jeugd reden 
veel kinderen de afgelopen weken hun 
eerste wedstrijd. Dat betekent meteen 
een hoop pr's, maar ook de kinderen die 
al langer wedstrijden rijden begonnen 
meteen met het rijden van een pr. Dat is 
dan weer het voordeel van een jaar geen 
wedstrijd rijden. 
De selectieschaatsers van de Jaap 
Edenbaan gingen eind oktober op 
trainingskamp naar Leeuwarden. 
Momenteel rijden vijf HGI rijders in deze 
jeugdselectie. In Leeuwarden sneuvelden 
heel wat persoonlijke records (pr). 

 
Eindelijk mochten er ook weer marathon- 
wedstrijden gereden worden. HGI leden 
rijden op verschillende niveaus mee. Op 
vrijdagavond 22 oktober was de 
openingswedstrijd waarbij alle catego-
rieën tegelijk startten. De 'gewone' 
marathoncompetitie van Amsterdam 
wordt op de woensdagavond verreden. 
 
Fijn om weer lekker te kunnen schaatsen 
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Eerste Master 2 marathonwedstrijd 
Het was de eerste wedstrijd van seizoen 
2021-2022 na een coronajaar zonder 
wedstrijden. De baancompetitie van 
Hoorn begon dit jaar op 10 oktober. 
Amsterdam is dan nog dicht. Het veld 
wordt aangevuld met rijders uit Alkmaar 
en Amsterdam. Een leuk groepje, fijne 
sfeer, overzichtelijk met 25-30 man. De 
gemiddelde leeftijd is bejaard met enkele 
jonge rijders. Namen van iedereen ken ik 
niet. De wedstrijd gaat over 30 ronden 
met op 21, 20 en 19 de bel voor een 
premiesprint, en bij 10 de bel voor 2 en 1 
extra punt in het klassement. Het is voor 
allen afwachten waar hij/zij (er is één 
dame bij) staat na zolang geen wedstrijd 
meer gereden te hebben. Iedereen heeft 
nog wel natuurlijk de prestaties van 2 jaar 
geleden in het hoofd en er waren niet bar 
veel nieuwe gezichten. ‘Afwachten maar’ 
was bij mij de gedachte. Zelf voelde ik me 
niet zo sterk, maar dat kwam wellicht ook 
omdat ik me gemeten had aan de training 
met wat M1 rijders in de week ervoor. Wat 
ik van mezelf weet is dat  ik redelijk kan 
aankomen, zoals dat heet, en het weinig 
zin heeft om op eventuele  
vluchtpogingen te reageren. Daar was het 
deelnemersveld niet voor. En diegene die 
het zou proberen ging meestal als een 
stervende zwaan ten onder, of werd wel 
door iemand anders teruggehaald. 
Althans dat was mijn idee. Zo niet ….. 
jammer. Ik had zo mijn eigen strategie. 
Op mijn leeftijd en met mijn medicatie 
moet je een beetje uitgekookt rijden. In 
het verleden had ik al vaak anderen aan 
de overwinning geholpen.  

Loze ronde 

Na door Gerrit Bakker, de scheidsrechter, 
toegesproken te zijn en een praatje 
gemaakt te hebben met Bruno Plantinga, 
de assistent, gingen we vanaf de 500 

meterstart meteen naar de bel. Een “loze 
ronde” van 100 meter dus. Wel zo handig, 
geen gedoe in de bocht vanaf stilstand, en 
dat scheelt weer tijd. En tijd is geld, ook 
in West-Friesland. Er is een leidersprijs 
voor de rijder die het vaakst van de 30 
ronden als eerste over de finish komt. Het 
leek erop dat Leendert Wals uit Ilpendam, 
mijn kompaan, die optie wilde benutten 
door van kiet af aan, in een rustig tempo, 
op kop te gaan rijden. Theoretisch is dan 
na 16 rondjes de buit binnen. Leendert 
wilde toch nog wat andere rijders voor 
laten gaan, maar niemand had daar 
blijkbaar zin in want de hele groep 
waaierde uit als Leendert naar rechts 
ging. Er kwam pas wat reuring toen er 
gesprint moest worden om de 
premiesprint bij het rondenbord op 21, 20 
en 19. Bert Matla reed naar voren en er 
was nog wat geharrewar ….. wat ik maar 
liet voor wat het was.  

Het gele gevaar 

Bij het rondenbord op 10 ging ik opletten, 
want na de sprint voor de extra punten, 
die overigens door Leendert gewonnen 
werd, willen mensen nog wel eens 
wegblijven. Maar ook dat wordt meestal 
in de kiem gesmoord. Ik heb nog altijd de 
goede les van Arjen van Ketel in mijn 
hoofd: “zorg dat je voorin zit bij de laatste 
10 ronden”. Ik zat toch al ergens op plek 
6 tijdens de wedstrijd maar kroop nu wat 
verder naar voren, zo rond plek 2 en 3 
leek me ideaal. Leendert weet dit ook en 
laat in deze fase het initiatief liefst aan 
een ander. En in de laatste ronden worden 
mensen zenuwachtig en gaat er altijd wel 
iemand vandoor waar je dan lekker achter 
kan hangen. In dit geval is het een lange 
jonge gast van 40 jaar in een geel pak 
met iets van blokken als een finish vlag, 
hierna te noemen het gele gevaar. 
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Daarachter Leendert en af en toe gingen 
ze stuivertje wisselen. Achter deze twee 
reed iemand van ijsvereniging “Hoger op” 
uit Amsterdam in een zwart pak. 
Overigens rijden Leendert en ik in 
hetzelfde duidelijk herkenbare pak en 
wist ik dat de andere rijders ons in de 
gaten zouden houden omdat we als de 
nummers 1 en 2 geëindigd waren in het 
eindklassement van twee jaar geleden. 
Het leek me daarom verstandig om een 
totaal afwijkend, onopvallend, pak aan te 
doen. 

In een zetel naar de finish 

Op de één of andere manier mengen de 
leden van “Hoger op” niet met de andere 
rijders. Ik heb weinig met hen en was ook 
niet zeker van de capaciteiten van deze 
zwarte ridder. Geen lekkere slag en hij liet 
steeds een gaatje vallen. Inmiddels was 
Erna Botman, de enige- en sympathieke 
dame uit Andijk, zenuwachtig geworden 
en reed lukraak naar voren. Zij kon mooi 
een gaatje benutten dat de genoemde 
zwarte ridder weer eens liet vallen. Ik 
dacht: “sh*t dat worden er wel veel voor 
me, drie man en een vrouw. En ook nog 
die roeimachine van de Amstel. Er was 
niet veel tijd om na te denken en ik 
passeerde hem vervolgens aan de 
binnenkant. Ik kon mijn plannetje zonder 
problemen uitvoeren. In de ronde voor de 
bel, op het rechte einde aan de overkant 
van de jurytoren, reed ik naar voren. Ik 
zag Leendert, bij het voorbij gaan, 

twijfelen maar liet hem geen ruimte om 
achter het gele gevaar vandaan te komen 
voordat ik er voorbij was. Zodoende ging 
ik rustig op kop de bocht in de richting van 
de bel. Ik hield daarbij rechts goed in de 
gaten. Bleven ze achter me, prima ik zou 
op m’n gemak doorschaatsen en in de 
laatste bocht gas geven. Zo niet dan zou 
ik aansluiten en me naar de finish laten 
rijden. En het laatste geschiedde. 
Leendert was achter het gele gevaar 
vandaan gekomen en bij het uitgaan van 
de voorlaatste bocht passeerde hij mij. 
Omdat het gelijk bij het uitkomen van de 
bocht was had ik hem niet aan zien 
komen en was ik wat verrast. Ik kon toch 
vrij eenvoudig aanpikken waarna ik in een 
zetel naar de laatste bocht gebracht werd. 
Bij het uitkomen reed ik vol gas Leendert 
voorbij. Ik zag hem nog een poging doen 
en denken: “Ho dat kan ik ook” en zette 
ook nog eens extra aan. Leendert zijn 
specialiteit is om bij het finishen zijn been 
spectaculair naar voren te schuiven en 
toch nipt te winnen terwijl hij eigenlijk in 
tweede positie zit. Gelukkig was mijn 
voorsprong te groot en daardoor zijn 
schuifbeen te kort om de winst te pakken.  

Het kwam onverwacht tot een klinkende 
overwinning. En dat terwijl ik nog in de 
kleedkamer gezegd had: “Ik ga echt niet 
voor de punten”. 

 
Haijo D. Van der Werf 
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Schaatsen en een helm, waar moet je op letten? 
In navolging van de wieler- en skiwereld is een helm op de ijsbaan inmiddels een steeds 
vertrouwder gezicht geworden. Niet alleen op de ijsbaan, maar zeker ook op natuurijs. Met 
de oneffenheden van natuurijs is de kans op een val groter dan op een kunstbaan. Om de 
sport zo veilig mogelijk te maken gaat het belang van een helm zich steeds meer bewijzen 
in de schaatswereld.  

Maar waar moet je op letten bij het uitzoeken van de juiste helm?  
In grote lijnen zijn er twee belangrijke aspecten: de pasvorm en de omstandigheden. Een 
juiste pasvorm is belangrijk, de helm moet goed aansluiten op het hoofd, zodat deze 
voldoende bescherming biedt bij een val. Daarnaast bepaal je waar je de helm wil 
gebruiken. Op de ijsbaan is elke schaatshelm geschikt. Wil je ‘m ook gebruiken tijdens 
wedstrijden, op natuurijs of de skipiste, dan is het van belang om een gekeurde helm voor 
deze sporten aan te schaffen. Wil je jouw helm helemaal afmaken? Kies dan voor een 
vizier, om je ogen te beschermen en goed zicht te houden. Of kies bij koude dagen voor 
lekker warme oorstukken. 

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, KNWU fietskeuring en skikeuring 
 Bruikbaar voor schaatsen, skeeleren en fietsen 
 Verschillende (van S-XL) maten voor sluitende en juiste pasvorm 
 Geproduceerd in Europa 

IceAiro Zwart/Rode Schaats-, ski- en natuurijshelm van 200 euro nu voor 140 euro* 
 (beschikbaar in de maten M en L) 

Min7 Schaatshelm van € 80,- voor € 70,-* 
 

Alle mogelijkheden omtrent onze helmen inclusief verschillende accessoires (afneembare 
oorstukken, verschillende vizieren en handige opbergboxen) voor elke omstandigheid vindt 
u op www.schaatshelmen.com.  

Maak gebruik van de speciale HGI prijzen d.m.v. kortingscode: “HGI2021”(*ook voor bovenstaande aanbiedingen). 
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Selecties op trainingskamp 
 
Als je wedstrijden rijdt op de Jaap 
Edenbaan en je laat zien dat je veel talent 
hebt en hard kan schaatsen, dan kan het 
zijn dat je geselecteerd wordt voor één 
van de selecties: de Kanjergroep voor 
pupillen A en junioren C, de C-selectie 
voor junioren C, de Jaap Edenselectie 
voor junioren B en A,  de Baanselectie 
voor junioren B en A en de Neo selectie. 
 
Op dit moment rijden vijf HGI schaatsers 
in verschillende selecties. Emma Fransen 
rijdt in de Baanselectie, Tom Meijer rijdt 
in de Jaap Edenselectie, Iris Verbeek en 
Niels Brandt rijden in de C-selectie en Gijs 
Nolen rijdt in de Kanjergroep. 
 
In de herfstvakantie gingen de selecties 
op trainingskamp in Leeuwarden.  
Ze zaten met zijn allen in het Westcord 
Hotel Leeuwarden op steenworp afstand 
van de Elfstedenhal, de mooie sfeervolle 
overdekte ijsbaan in Leeuwarden. 

 

Het was een echt trainingskamp. Om 7 
uur moest iedereen aan het ontbijt zitten 
om daarna naar de ijsbaan te vertrekken. 
Op de baan werd eerst goed ingelopen 
waarna de eerste ijstraining van die dag 
begon. Er werd getraind van 8.15 tot 9.30 
 

 
Na de training op het ijs was het tijd voor 
de lunch, voor huiswerk voor school en 
ontspanning. Samen in de lobby, even 
Leeuwarden bekijken of op de 
Playstation. 

 
In de avond was er een tweede ijstraining 
van 16.05 tot 17.15. In de avond werd er 
met zijn allen gegeten in het hotel en was 
er nog tijd om schaatsen te slijpen of een 
drankje te drinken. 
 
Op zaterdag en zondagavond waren er 
wedstrijden. De persoonlijke records 
werden op beide dagen door veel rijders 
flink aangescherpt. 
Zondagavond kwam iedereen behoorlijk 
gesloopt maar erg enthousiast thuis. 
 

Emma, Tom, Iris, Niels en Gijs 
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In memoriam Hanna Gielis
Op 24 juni 2021 kregen wij het droevige 
bericht van het overlijden van Hanna 
Gielis, 89 jaar oud. Zij woonde i.v.m. haar 
ziekte sinds oktober 2020 al niet meer 
zelfstandig op Aalscholverstraat, maar het 
in verpleeghuis Eduard Douwes Dekker in 
Amsterdam waar zij overleed. 
 
Hanna kwam in 1988 als bestuurster 
binnen bij de ijsclub. Zij volgde toen Eva 
Blankert op en bleef aan tot 1993.  
 
Het jeugdschaatsen trok Hanna. Zij was 
zelf geen moeder maar wel zeer 
kindvriendelijk. Zij werd vanaf 1993 tot 
2005 jeugdleidster bij het jeugdschaatsen 
van HGI en ging elk winterseizoen op de 
zaterdagmorgen mee naar de kunstijsbaan 
Jaap Eden. Haar voorkeur was les geven 
aan kinderen van het tweede leerjaar en 
dat ging haar goed af.  
 

Na deze periode was ze nog wel betrokken 
bij het jeugdschaatsen. Zij ging zo nu en 
dan mee naar de baan en was tot 2016 
actief als ‘vulster’ van pepernotenzakjes in 
de organisatie van het Sinterklaasfeest 
voor de jeugdschaatsers op de Jaap 
Edenbaan. 
Zij stopte daarna met het jeugdschaatsen. 
Zelf zei zij dat ze dat niet meer "kon doen" 
(i.v.m.  haar minder goede gezondheid), 
maar nog wel "zou willen blijven doen". 
Hanna bedankt voor het clubwerk. 
 
Wij condoleren hierbij de familie, met 
name Tonnie en Peter Ligtermoet, en 
wensen hen sterkte toe met dit verlies. 
 
Namens het bestuur en de commissie 
jeugdschaatsen, 
 

Jelle Attema

 

Korte geschiedenis van ijsclub Hard Gaat Ie 
(door Haijo van der Werf) 

IJsbaan in de achtertuin 

Volgens de overlevering is HGI opgericht 
in 1899. Echter in het jubileumboek “100 
jaar HGI” is een krantenartikel uit 1899 
opgenomen dat vermeldt dat op 29 
november 1899 het eerste jaarverslag 
wordt goedgekeurd. Dat betekent naar 
mijn idee dat de club in 1898 het eerste 
daglicht moet hebben gezien. En is 
daarmee de oudste sportvereniging van 
Landsmeer. Zoals in het jubileumboek te 
lezen valt, is schaatsen een sport die door 
Landsmeerders al eeuwen bedreven 
wordt. De Breek was een ondiepe plas die 
snel bevroor waardoor er een enorme 
ijsbaan in de achtertuin van de 
Landsmeerders lag. Daar werd menige 

wedstrijd gereden. Vanuit het hele land 
kwamen er rijders op af. In de 
Purmerender Courant van 1901 is te lezen 
dat op donderdag 10 januari 24 personen 
zich hadden aangemeld om naar de 
prijzen te dingen die door de ijsclub 
uitgeloofd waren. De wedstrijden werden 
opgeluisterd door het lokale Fanfarecorps 
(Amicitia? auteur). Respectievelijk 1, 2 en 
3 werden de heren Bakker uit Ilpendam, 
Bekebrede uit Oostzaan en Heitsma uit 
Groningen.  

Toertochten 

Het waterrijke gebied rondom Landsmeer 
bood ook een goede gelegenheid om 
toertochten te rijden. Vanuit Amsterdam 
ging men via de Nieuwe Gouwe richting 
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Purmerend en verder. Het was niet 
ongebruikelijk dat voor overpad of 
veegdiensten een bijdrage geleverd 
moest worden. Zo is te lezen dat op 
zondag 20 januari 1907 de opbrengst van 
de collectebus bij de Kleine Zijlbrug op het 
Tuinpad (nu de Van Beekstraat) 26 
gulden bedroeg. Het geld werd besteed 
aan levensmiddelen voor arme weduwen 
in de gemeente. Daaruit blijkt wel dat het 
toenmalige HGI bestuur een inlevend 
gevoel had en het hart op de juiste plek. 
Overigens laat een kleine rekensom zien 
dat als er elke keer een ½ cent betaald 
zou zijn er minimaal die dag 5200 mensen 
van het overpad gebruik hadden 
gemaakt.  

De Breek 

Helaas werd de Breek uitgediept en het 
zand gebruikt voor de ringdijk van de 
nieuw aangelegde polder het Twiske. 
Daardoor werd deze plas in plaats van 1,5 
meter 10 -15 meter diep en bevroor het 
water minder snel en werd het ook 
gevaarlijk. Daarom werd er uitgeweken 
naar de Kerensloot, de sloot tussen de 
Van Beekstraat en de Havenzathe. Ook 
werd er soms een baan geveegd op de 
Dekkersloot, de sloot tussen de 
Herculesweg en de parkeerplaats van 
(nu) Albert Heijn. Na realisatie van de 
Gorteslootbuurt is de Laansloot bij de 
Weegbreesingel ook ooit omgetoverd 
geweest tot ijsbaan. Behalve dat er een 
baan geveegd werd, werden er ook palen 
neergezet met een geluidsinstallatie en 
verlichting waardoor er ’s avonds ook 
gereden kon worden.  

Een echte landijsbaan 

Vanwege de veiligheid en het feit dat deze 
sloten eigenlijk te smal waren kwam er 
eind jaren 50 de wens om een landijsbaan 
te realiseren. Het zou tot 1963 duren eer 
de gemeente een stuk land van de heer 
S. de Waal zou toewijzen. De heer De 
Waal had al de toezegging gedaan, maar 

de weilanden waren ten behoeve van de 
wijk Havenzathe aan de gemeente 
verkocht. Uiteindelijk werd het dus een 
stuk weiland ten zuiden van het wijkpark. 
Gelukkig was de vereniging sterk uit de 
strenge winter van 1963 (Reinier Paping) 
gekomen. Vanwege alle toertochten die 
winter, die veel geld in het laatje 
brachten, beschikten zij over financiële 
middelen. Ook hadden zij die winter op de 
Schuttebreek schoolwedstrijden voor alle 
basisscholen in Landsmeer en omgeving 
georganiseerd. Daardoor steeg het aantal 
leden explosief en hadden ze veel  
“goodwill” opgebouwd. Dit resulteerde in 
extra vrijwilligers.  

Insluipers 

Geld, kennis, handjes en connecties 
binnen het dorp waren aanwezig. Eén van 
de vrijwilligers werkte bij de Heidemij en 
adviseerde over de aanleg van de baan. 
Ook het bedrijfsleven en het bestuur van 
de gemeente Landsmeer liet zich niet 
onbetuigd. Het uiteindelijke (en huidige) 
clubgebouw werd geschonken door de 
gemeente (een deel van de oude 
Montessorischool) en de palen voor de 
verlichting werden door de heer Hylkema, 
bij de NDSM gelast. Zij doen nog steeds 
hun dienst. Met tientallen vrijwilligers is 
toen een clubgebouw neergezet, de grond 
geëgaliseerd, een tweedehands pomp 
geregeld om de baan onder water te 
zetten, en een ringdijk aangelegd. 
Uiteindelijk, om de baan te beschermen 
tegen vernieling en tegen insluipers, is er 
een fors hek om heen gezet. Tot op de 
dag van vandaag wordt de baan 
onderhouden door een groot aantal 
vrijwilligers die ook altijd klaar staan als 
de vorst plotseling in valt. De 
Landsmeerse gemeenschap zou zuinig 
moeten zijn op dit stukje schaatscultuur 
waar alle Landsmeerders welkom zijn. 
Nog steeds worden in winterse perioden 
kampioenschappen georganiseerd voor 
de jeugd van alle basisscholen. Jammer 
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genoeg was het in de afgelopen winter in 
verband met Covid lastig, maar anders 
had menig Landsmeerder zijn schaatsen 
weer uit het vet kunnen halen om ’s 
avonds gezellig gebruik te kunnen maken 
van een verlichte - en veilige ijsbaan met 
muziek.                                                                                                  

Trainingen op de Jaap Edenbaan 

Naast de natuurijsbaan geven vrijwilligers 
ook les en trainingen op de Jaap Eden 
kunstijsbaan. Op 21 oktober 1978 startte 
HGI, onder de bezielende leiding van Aaf 
Houwer, de eerste training met 28 
jeugdleden en 3 begeleiders.  Momenteel 
zijn er 80 jeugdleden, in de leeftijd van 5 
t/m 12 jaar, die op zaterdagmorgen les 
krijgen. Vijfenzestig abonnementhouders, 
in de leeftijd van 10 t/m 77 jaar, krijgen 
professionele trainingen en coaching van 
gediplomeerde instructeurs op dinsdag- 
en vrijdagavond. Menig jeugdlid is op die 
manier doorgestroomd naar de landelijke 
selectie langebaan schaatsen van de 
KNSB. Verder hebben zich dit seizoen 75 
recreanten ingeschreven om onder 
begeleiding op de kunstijsbaan Jaap Eden 
te schaatsen. 

Adviesraad Sociaal Domein 

Bijna 1000 Landsmeerse gezinnen zijn lid 
van onze vereniging. Zij ondersteunen 
niet alleen daarmee de natuurijsbaan en 
de activiteiten op de Jaap Edenbaan, 
maar ook een sportweekend voor de 
jeugd en skeelerlessen in het Twiske. 
Tevens zijn wij hierdoor niet alleen de 
oudste– maar ook de grootste 
sportvereniging van Landsmeer. Het zal 
de Adviesraad Sociaal Domein een 
genoegen zijn dat er zo een grote en 
actieve sportvereniging in Landsmeer is, 

die een platform richting de schaatssport 
en sport in het algemeen vormt. Het zou 
zeker niet de bedoeling van de 
Landsmeerse politiek moeten zijn om 
bomen te planten op de landijsbaan waar 
zoveel bloed zweet en tranen in is 
gestoken. Ook woningbouw zal een lastig 
verhaal worden i.v.m. de 
hoogspanningskabels en vanwege een 
haast onmogelijke ontsluiting op het 
Zuideinde. Sommigen zien de strook 
langs het wijkpark wellicht als een stukje 
weiland, maar zij die de geschiedenis van 
Landsmeer kennen weten wel beter. Het 
behoort tot het Immaterieel Erfgoed van 
Nederland en is een onderdeel van de 
Landsmeerse- en Waterlandse cultuur dat 
nooit verloren mag - en zal gaan. Een plek 
met historie dat naast een natuurijsbaan, 
waarvan er inderdaad steeds meer 
verdwijnen, ook een plek is waar veel 
activiteiten plaats vinden. Ik denk daarbij 
aan het touwtrekken en de sloot en 
slobrace tijdens de sportweek. 

Op 29 november 2023  bestaat HGI 125 
jaar. Wellicht een reden voor een feestje? 

N.B. Mocht u meer willen weten over de 
geschiedenis van de ijsclub dan is het 
100-jarig jubileumboek bij mij of Jelle 
Attema nog voor 15 euro af te halen 
(zolang de voorraad strekt).  
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Onderhoudsdag 
 
Zoals ieder jaar gebruikelijk vond op 
zaterdag 30 oktober de jaarlijkse 
onderhoudsdag plaats op ons 
ijsclubterrein in het wijkpark Havezathe. 
Om 9:00 uur had Eric de koffie klaar wat 
door Martin Staneke  werd aangevuld met 
een heerlijke taart.  

 

Een ploeg van ca 12 vrijwilligers, 
overigens al jaren dezelfde gezichten, 
dienden zich aan om de handen uit de 
mouwen te steken. De weergoden waren 
ons echter slecht gezind waardoor een 
regenpak en laarzen geen overbodige 

luxe was. Maar onze HGI vrijwilligers zijn 
natuurlijk niet van suiker dus het werk 
ging gewoon door en bestond uit 
maaiwerk, slootwerk en veel opruimwerk 
in de garage en afdak.  

 

Om 12:30 uur hadden Ans en Eric een 
heerlijke warme maaltijd klaar waarmee 
de onderhoudsdag (ochtend) werd 
afgesloten.  

 

Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar 
inzet, de winter kan komen, de baan is er 
klaar voor !! 

Dick Wals 
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Vraag en aanbod van schaatskleding 
 

Mocht je nog in het bezit zijn van schaatskleding die te klein is of die je niet meer gebruikt, 
dan zijn wij er erg blij mee. Het gaat hierbij om: 

 

    Huidige collectie          Vorige collectie 

     
 
Mocht je het de club willen geven, stuur dan een e-mail naar ansdebueger@gmail.com of 
neem contact op met Ans de Bueger, Schuttebreek 24 in Landsmeer. Haar bellen kan ook 
op 06-29283365. 
 

 

 

 

 

 

 

De VriendenLoterij steunt goede doelen 
op het gebied van gezondheid en welzijn. 
Uniek aan de VriendenLoterij is dat je zélf 
kan kiezen welk goed doel jij steunt. 
 
Hoeveel geld naar onze club?  
 
50% procent van elk lot gaat naar HGI. 
Stel dat er 50 van onze leden meespelen 
dan levert dat meer dan € 4.000,= per 
jaar op! 

Een lot van de VriendenLoterij kost 
€14,25 per trekking. Deelnemers worden 
per trekking geïncasseerd. Er zijn vijftien 
trekkingen per jaar en je maakt tevens 
kans op een geweldig prijzenpakket. 

Heb je al een lot bij de Vriendenloterij dan 
kun je heel eenvoudig het goede doel 
omzetten naar onze schaatsclub.  
Dat kan door te bellen met de 
Ledenservice op nummer 088 - 020 1020. 
Ze zijn bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De 
code van Hard Gaat Ie (die je dan kunt 
doorgeven) is 11150. 

Je mag ook contact opnemen met Ans de 
Bueger als je al meespeelt, maar nog niet 
een club steunt. Ans kan Hard Gaat Ie dan 
toevoegen. Zij is bereikbaar op 
ansdebueger@gmail.com of 0629283365. 
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In verband met de onlangs weer iets veranderde 
coronamaatregelen is het handig om te weten wat de 
bedoeling is als je gaat schaatsen op de Jaap Edenbaan. Vandaar 
dit: 

Bericht van Jaap 
 

De nieuwe maatregelen hebben invloed op een bezoek aan de ijsbaan maar we kunnen 
gelukkig binnen en buiten blijven schaatsen. Onderstaand een overzicht van de 
maatregelen die vanaf 6 november gelden op het terrein van de Jaap Eden IJsbaan. 

  

De 400-meterbaan 

 Er is geen coronapas nodig als je komt schaatsen op de buitenbaan 

 De kleedkamers zijn op publieke uren gesloten, wel is er overdekte 
omkleedruimte naast de jurytoren 

 We raden je aan zoveel mogelijk omgekleed naar de ijsbaan te komen 

 Toiletbezoek is mogelijk in de toiletwagen, zonder tonen van de Coronapas 

De IJshal 

 Iedere halbezoeker boven de 18 jaar dient vanaf 6 november een Coronapas (QR-
code en identiteitsbewijs) te tonen bij de ingang van het terrein 

Horeca 

 We controleren op een geldige QR-code en identiteitsbewijs, zowel binnen als 
buiten 

Vanzelfsprekend blijven de normale corona-regels van kracht 

 Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD 

 houd waar mogelijk voldoende afstand tot elkaar 

We zijn blij dat het mogelijk blijft om samen te schaatsen en wensen je veel plezier op 
het ijs. Houd rekening met de regels dan houden we Jaap Eden samen gezond. 

 

Voor actuele informatie: zie https://www.jaapeden.nl/ 

en denk erom dat je vooraf kartjes moet kopen: zie https://www.jaapeden.nl/bezoek/ 

 

De redactie wenst iedereen een mooie schaatswinter  

met hopelijk weer natuurijs 


