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Van de redactie 
 
Na een prachtige zomer is het weer tijd 
voor een prachtige winter. Tijd dus ook 
voor het nieuwe clubblad. Met bijdragen 
van enkele nieuwe bestuurders, veel 
bijdragen over jeugdactiviteiten (o.a. het 
traditionele jeugdweekend), een nostal-
gisch verslag uit 1991, (helm)tips, en nog 
veel meer! Alle inzenders: heel erg 
bedankt!! Dus kortom: lezen !!  
Wel goed om nog maar eens te vermelden 
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 
digitale versie is te bekijken via onze 
website www.hardgaatie.nl (links boven 
klikken). Veel leesplezier. 
 

COLOFON 
 
 

Dagelijks bestuur 
 
Voorzitter                        Rob Wolthuis 

✆  06-50270608  
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                                         ✆   06-51378898 
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Commissie Jeugdschaatsen 
Marjolijn Wolthuis 
               @ jeugdschaatsen@hardgaatie.nl 
 
Commissie Wedstrijden 
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                     @  wedstrijden@hardgaatie.nl 
 
Commissie Toerschaatsen 
Frank Peter Wals                   ✆  06-29035503 
                    @  toerschaatsen@hardgaatie.nl 
 
Commissie Natuurijs  
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                @  bouwbedrijf.segers@gmail.com 
 
Commissie Onderhoud 
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Commissie Evenementen                   
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Clubblad                    Oplage 800 exemplaren 
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Redactie en samenstelling clubblad 
Bauke Stelma        @ redactie@hardgaatie.nl 
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Jan Paul Drost 
Dewi Paardekooper 
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Emma Kant 
 

Toerschaatsbegeleiders 
Evelien Mager                         (maandag 18.20 u) 
Gert Groenewoud                   (maandag 19.40 u) 
Ants Tilma / Werner Rem    (donderdag 19.40 u) 
Frank Peter Wals/Jelle Attema (zondag 18.00 u) 
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Van de voorzitter 
 

Mijn eerste “Van de voorzitter”.  

2022, een turbulent jaar voor een ijsclub. De 
energiecrisis heeft voor alle ijsbanen in ons 
land grote problemen met zich meegebracht. 
Het in stand houden van een ijsbaan kost erg 
veel energie en het voortbestaan van de 
kunstijsbanen staat behoorlijk onder druk. De 
overdekte- en half overdekte banen hebben 
het 't moeilijkst. Althans dat blijkt uit 
onderzoek. Onze schaatsers zijn het meest te 
vinden op de Amsterdamse Jaap Edenbaan, 
die als enige niet overkapt is. Vooralsnog 
hebben we alle hoop dat we dit seizoen weer 
mogen genieten van deze oudste kunstijsbaan 
van Nederland. 

Vrijdag 7 oktober ging de baan voor het eerst 
weer open. Een groot aantal enthousiaste 
Hard Gaat Ie schaatsers was van de partij. De 
mooiste manier om afscheid van de zomer te 
nemen. Laat de winter maar komen.  

Daaraan voorafgaand was er op zaterdag 1 
oktober de traditionele seizoen-opening in het 
gebouw van Vrij en Blij. Het begon met het 
gezamenlijke ontbijt. Door en voor actieve 
HGI’ers. De rest van de ochtend stond in het 
teken van informatie voor de jeugdschaatsers 
in dit nieuwe seizoen. Marjolijn en Elles gaven 
allerlei belangrijke informatie. Tevens was er 
de gelegenheid de kinderen in een nieuw HGI-
pak te hijsen en te voorzien van nieuwe 
schaatsen. Ans de Bueger en Jan 
Paardekooper hadden hun handen vol. Zij 
hebben een perfect systeem ontwikkeld 
waardoor kinderen ieder jaar weer kunnen 
worden voorzien van een voor hun passende 
outfit en schaatsen.  

Al die blauw-gele schaatspakken voorbij te 
zien schaatsen daar op de Jaap Edenbaan is 
een prachtig gezicht.   

 

Hard Gaat Ie toont steeds weer aan een 
belangrijke rol te spelen in het dorp. Niet 
alleen profileren we ons als een schaatsclub. 
Ook bij andere activiteiten willen we betrokken 
zijn: de Sloot- en Slobrace, zomertrainingen 
voor schaatsers, fietstrainingen, mountainbike 
trainingen enz. enz. 

Dit alles wordt in stand gehouden door 
enthousiaste vrijwilligers die achter de 
schermen hun steen bijdragen. Uiteraard geldt 
dit ook voor de mensen op de achtergrond: 
organisatie, administratie, onderhoud. Dat 
alles tegen een achtergrond van snel 
veranderende regelgeving in de sport. Want 
ook daarmee hebben we te maken. We zijn als 
club lid van de KNSB en binnen alle niveaus 
waarin schaatsers hun sport bedrijven is het 
belangrijk rekening te houden met die rol.  

Het is nu aan mij om alle zaken die in de club 
spelen te ontdekken en te ondersteunen. Ik zie 
ernaar uit dit de komende tijd te mogen doen. 
Hopelijk ook op onze eigen ijsbaan. We 
wachten het af......  

 
Rob Wolthuis 
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HGI jeugdweekend 2022 
 
Op vrijdagavond 24 juni 2022 begon het 
jaarlijkse HGI jeugdweekend. Dit jaar werd het 
in Stroe gehouden, waar 2 dagen voor het 
jeugdweekend het grootste boerenprotest ooit 
werd gehouden. Onderweg naar de 
groepsaccommodatie stonden enorm veel 
spandoeken met teksten zoals: ‘Alleen boeren 
welkom’. Het weekend was begonnen!! 

Vrijdagavond 
Geschreven door groep 1 (teamleiders Lieke/Tristan) 

 
Zodra we waren aangekomen en iedereen uit 
de auto kwam was het al gelijk chaos. Na een 
paar minuten werd iedereen weer wat rustiger 
en werden we ingedeeld in de huisjes. Toen we 
waren ingedeeld gingen we 2 spelletjes spelen. 
Het 1ste spel was een rode draad spelletje. We 
kregen per team een blaadje met nummers 1 
t/m 15. De nummers waren de nummers van 
allemaal foto’s die waren verstopt door het hele 
bos. We moesten de foto’s namelijk zoeken. Als 
het team alle foto’s als 1ste had gevonden, had 
je team gewonnen. 
 
Bij het 2e spel  moesten we gekleurde 
lichtgevende staven zoeken, maar dat was 
geen rode draad spel. Toen dat klaar was ging 
iedereen rondom het  kampvuur zitten. 
Wanneer het vuurtje wat kleiner was geworden 
ging iedereen hun tanden poetsen en naar bed. 

 

 

 

Zaterdagochtend   
Geschreven door groep 2 (teamleider Iris) 
 
THEO ZAT VAST. Zaterdag ochtend begonnen 
we natuurlijk met ontbijten. Rond die tijd 
kwamen we er ook achter dat een groepje 
kinderen hun huisje dat Theo heette, van 
binnen hadden gebarricadeerd door daar een 
tak onder de klink te zetten en de deur en het 
raam dicht te doen. En dat terwijl er niemand 
binnen zat! Theo zat dus vast. 
Uiteindelijk had Gijs zo hard tegen de deur aan 
getrapt dat de stok eindelijk om viel en het 
huisje weer open kon. Na het eten gingen we 
sporten. We werden in 2 groepen verdeeld op 
basis van leeftijd en hoe intensief je wil 
sporten. De jongere groep ging onder leiding 
van Astrid veel sportieve oefeningen doen. De 
oudere groep ging met Nienke mee voor een 
intensief circuit met veel leuke oefeningen. Na 
het sporten begonnen met de voorbereidingen 
van de bonte avond en de rode draad spellen. 
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Zaterdagmiddag 
Geschreven door groep 3 (teamleider Gijs) 
 
In de middag hebben we levend stratego 
gespeeld, groep 1 en groep 2 (team blauw en 
team geel). De oase van de groep blauw was 
Dook. De oase van groep geel was Tijmen. Na 
twintig minuten had ik (Gijs) de vlag van team 
blauw in de gaten. Ook waren er 5 rode draad 
spellen: 
 
1. Ei lopen bij Tom: je moest een parcoer lopen 
met een lepel en ei. 
2. Zaklopen bij Nienke: je had een stokje dat 
je moest over brengen met een post zak. 
3. Magisch tapijt bij Sybille: je moest met zijn 
allen op de mat gaan staan en ’t tapijt 
omdraaien. 
4. Estafetterace met klompen bij Jeroen: twee 
teams gingen tegen elkaar racen op klompen. 
5. Hand + voet bij Astrid: je moest een patroon 
volgen met je handen en voeten met je hele 
team. 

      

 

Zaterdagavond 
Geschreven door groep 4 (teamleider Jesse) 
 
Aan het begin van de avond, nadat we hard 
hadden gewerkt om ons toneelstuk in orde te 
maken, gingen we barbecuën. Het vlees was 
goed klaargemaakt. De mensen van de 
barbecue waren heel aardig, vooral Jan. Nadat 
we de punten op de ‘i’ hadden gezet, begonnen 
de eerste toneelstukje. Ons stukje ging erg 
goed, De jury was heel aardig en gaf goede 
feedback. Nog voor de bonte avond hadden we 
ook nog stoelendans gedaan. Het enige min 
punt was dat we moesten afwassen. Na de prijs 
uitreiking gingen met zijn alle marshmellows 
roosteren bij het grote kampvuur en broodjes 
maken. We gingen rond elven ook nog 1 potje 
weerwolven. 
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Zondagochtend 
Geschreven door groep 5 (teamleider Marusha) 
 
Op zondagochtend werden de meesten (pas) 
om 9 uur wakker ongeveer, iedereen was nog  
steeds moe ook al hebben we toch wel aardig 
geslapen. Om half tien zat iedereen aan tafel 
en hadden de begeleiders voor ons allemaal 
een lekker eitje gebakken met spek. Toen we 
waren uitgegeten kregen we nog even tijd om 
ons om te kleden voor de ochtendtraining en 
toen gingen we op pad naar een veld met 
Nienke en Jeroen. We hadden een training van 
een halfuur waarbij we oefeningen en spelletjes 
deden. Toen we terugkwamen kregen we 
limonade, appels en moesten we onze spullen 
en blokhutten opruimen en alvast klaarmaken 
voor vertrek later in de middag. Er waren 
mensen die hun bidons leeg gooiden over 
elkaar en het was één grote natte boel voor de 
deur van het grote huis. Nadat iedereen zijn 
spullen bij elkaar had neergezet gingen we 
weer verder met de spellen voor de rode draad 
met onze groepjes. 

 

Zondagmiddag 
Geschreven door groep 6 (teamleider Lisa) 
 
Tussen de rode draad spellen door een broodje 
smeren. Boter, kaas en eieren, klinkt als een 
stevige lunch, maar was nu een spel met mooie 
actie. Ook het zoekspel met het voelen in de 
washandjes blijft een leuk spel. Maar een kamp 
zonder 2x levend stratego kan natuurlijk niet. 
Het laatste potje moesten  
 
 
 

 
 
we eerder afbreken omdat de frietjes werden 
gebracht. Na de frietjes, nog even iets voor 
onszelf doen (let’s go: muziek aan!), totdat we 
bij elkaar werden geroepen voor de einduitslag 
van de rode draadspellen. Een hele tafel vol 
met cadeautjes, want er was voor iedereen 
prijs. De einduitslag bepaalde alleen de 
volgorde voor het uitkiezen. Na de einduitslag 
kwamen al snel de ouders om ons op te halen. 
Het was een super kamp! Op naar volgend jaar! 
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Klim- en pannenkoekenfeest 
 
Zaterdag 14 mei werd er in het Twiske een 
klim- en pannenkoeken feest gehouden voor de 
Hard Gaat Ie jeugdschaatsers en pupillen. 
De kinderen verzamelden bij het pannen-
koekenrestaurant De Appel in Het Twiske en 
kregen daar lekkere pannenkoeken, 
 

 
 
en speelden op het springkussen. 
 

 
 
Na de pannenkoek gingen we naar het 
Klimpark Twiske.  
 

 
 
Verschillende routes tussen de bomen door 
zorgde voor veel uitdaging en lol.  
 

 
 
En de enorme zipline die genomen kon worden 
was wel erg leuk. 
 

 
 
Diezelfde avond was het uitje voor de 
jeugdbegeleiders. 
Met zijn allen koken en eten bij Oranje Vos 
kookstudio in Zunderdorp. Super gezellig !! 
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Superleuke zomertraining! 
Een enthousiaste deelnemer schreef het volgende: 

 
De afgelopen zomer heb ik meegedaan aan de 
nieuwe zomertraining van Hard Gaat Ie.  
Het doel van de zomertraining was plezier, 
afwisseling en conditie en kracht opbouwen. 
Alle drie de doelen heb ik in elk geval bereikt. 
We begonnen de eerste trainingen in het 
Twiske. Met leuke spelletjes en circuitjes wist 
trainer Astrid Wegman onze conditie te 
verbeteren terwijl we ontzettend veel lol 
hadden. Het ging van tikspelletjes, estafette 
met natte sponzen naar schaatssprongen terug 
kunnen zien op de iPad.  

 
De volgende trainingen werden gegeven door 
Tim Roos, trainer van AC Waterland. 
Loopscholing en looptechniek. Door ladders 
stappen, coördinatie-oefeningen, estafette. 
Weer veel afwisseling en mijn looptechniek 
werd meteen beter waardoor ik mijn knie beter 
belast. De geleerde techniek kon meteen 
ingezet worden bij het volgende onderdeel: 
crosstraining. Marc Essenburg en zijn collega 
van AC Waterland gaven ons twee trainingen in 
het Twiske. Lekker op de Zanddijk over gras en 
door het zand.  
De volgende drie trainingen waren op het 
buitenterrein van Jeffs Healths club op 
sportpark Poelenburg. Jeffrey en zijn trainers 
gaven ons uitdagende trainingen met 
autobanden, allerlei oefeningen en zelfs een 
stormbaan parcours. Natuurlijk allemaal op 
eigen niveau maar ontzettend tof om te doen. 

 

De laatste training voor de zomervakantie was 
in zwembad De Breek en werd gegeven door 
schaats- en zwemtraining Milou de Bueger. We 
leerden een en ander over zwemtechniek en 
ademhaling en deden enkele grappige 
teamopdrachten in het ondiepe water. Mijn 
team won. 

 
Na de zomervakantie waren er nog maar 4 
trainingen te gaan. Swen Faber nam deze 
trainingen voor zijn rekening. De trainingen 
werden vanuit het clubhuis gegeven en we 
oefenden in het vogeltjespark. Dit waren echt 
oefeningen om de spieren klaar te maken voor 
het schaatsseizoen en de schaatstechniek te 
verbeteren. Coördinatie-oefeningen, schaats-
stappen en -sprongen, maar zeker ook het 
hangen in banden zodat je je afzet oefent en 
het overkomen. 

 
 
Alle trainers bedankt voor de fantastische 
trainingen en alle deelnemers bedankt voor de 
gezelligheid. Als dit volgende zomer weer op 
het programma staat dan doe ik zeker weer 
mee! 
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Startbijeenkomst jeugdschaatsen 

Op 1 oktober vond de startbijeenkomst van 
Hard Gaat Ie plaats in Vrij en Blij.  
Vroeg in de ochtend was er een ontbijt 
georganiseerd voor de jeugdbegeleiders, voor 
de gezelligheid en om de laatste 
organisatorische dingen nog door te spreken. 

 

Om 10.00 uur kwamen de eerste 
jeugdschaatsers met hun ouders binnen. Na 
een kort praatje van de jeugdcommissie werd 
de groepsindeling voor het jeugdschaatsen 
bekendgemaakt en werden de jeugd-
begeleiders voorgesteld. 

Hierna gingen de verschillende kraampjes open 
en konden de toegangspasjes worden 
opgehaald, gegevens gecheckt, schaatsen 
bekeken, clubkleding worden gepast en 
besteld, helmen gekocht of geleased en 
wedstrijdpakken worden geleased. 

 

Vanaf 11.00u was er de mogelijkheid om 
schaatsen te leasen in Den Ilp bij Jan 
Paardekooper. 

De ochtend werd goed bezocht en het was 
gezellig druk. Op 8 oktober is het 
schaatsseizoen echt begonnen 
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Skeeleren voor energie 
 

  

Om het goede doel Ride4Kids te ondersteunen 
heb ik (Elke) 14, 15 en 16 september bergen 
beklommen met de racefiets in de Pyreneeën. 
Dit heb ik samen met mijn BSM (bewegen, 
sport en maatschappij) klas gedaan. Als klas 
hebben we dit goede doel Ride4Kids gekozen. 
Het doel zet zich in voor kinderen met een 
energiestofwisselingsziekte. Deze kinderen 
hebben een afwijking in het DNA waardoor zij 
voedsel niet in energie kunnen omzetten. Er 
zijn weinig tot geen behandelingen mogelijk. 
Het geld dat wordt opgehaald gaat dan ook 
naar onderzoek naar behandelings-
mogelijkheden. Wij vonden deze organisatie 
erg mooi, omdat wij met onze energie geld 
kunnen ophalen voor kinderen die geen energie 
hebben. Iedereen uit de klas moest geld 
ophalen en sponsoren zoeken. Iedereen uit 
mijn klas heeft op leuke manieren geld 
opgehaald zoals het verkopen van poffertjes, 
het organiseren van een fortentocht en een 
sponsorloop samen met een turnclub.  

Zelf heb ik samen met Hard Gaat Ie een 
skeelerrun kunnen organiseren. Tijdens een 
skeelerles van de jeugd heb ik het plan 
uitgelegd en de kinderen gevraagd om 
sponsoren te zoeken. Familie en vrienden 
konden hun dan sponsoren per geskeelerd 
rondje. Er was keuze uit drie afstanden 350m, 
1,5km en 2km. Op 28 juni is de skeelerrun 
gehouden. Om kwart voor zeven zijn de 
kinderen enthousiast begonnen met skeeleren.  

 

 

 

 

Na ieder rondje konden ze een stempel laten 
zetten, vergezeld door gezellige muziek. Na 
alle inspanning van de kinderen was er 
limonade en wat lekkers aanwezig. Multi-IJs 
heeft de skeelerrun gesponsord door voor alle 
deelnemer een muntje voor een ijsje te 
regelen. De skeelerrun is een groot succes 
geworden. Van tevoren is mij gevraagd wat ik 
dacht te gaan ophalen. Ik hoopte rond de 400 
euro aan sponsorgeld te ontvangen. 
Uiteindelijk was ik blij verrast, de totale 
opbrengst lag rond de 1400 euro. En 
vervolgens heb ik een fantastische week in de 
Pyreneeën mogen meemaken!  

Elke Asjes 
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Dam tot Damfietstocht 
 
Laatst hebben wij met een groep van Hard Gaat 
Ie de Dam tot Dam fietstocht gefietst. Dit is een 
lange tocht die begint en eindigt in Amsterdam. 
Er waren vier verschillende afstanden waar je 
uit kon kiezen dus de tocht was voor elk niveau.  
 

 
 

Op de route waren stempelposten gezet waar 
je je kaartje moest stempelen en lekker wat 
kon eten. Ook ging het gezamenlijke deel van 
de route door de IJ-tunnel. Daar reden 
natuurlijk geen auto’s en langs de weg waren 
verschillende artiesten die mooie muziek 
maakten. De Hard Gaat Ie groep splitste zich 
uiteindelijk in twee groepen. Een groep reed 65 
km en de andere groep 105 km. In de groep 
die 65 km hebben gereden zaten Tim, Tara, 
Tijmen, Jan, Marusha, Sylke, Elles en Marjolijn. 
In de 105 km groep zaten Gijs, Breg, Ivo, Iris, 
Ingmar en René. Het weer werkte tijdens de 
tocht niet erg mee want het regende bijna de 
hele dag en het was erg koud. Maar we hebben 
allemaal flink doorgezet en er een zware maar 
gezellige tocht van gemaakt.  
           Iris      

Thialfervaring 
 
Op zondag 16 oktober waren Marlies en Jeroen 
in Thialf aan het schaatsen. We waren een 
weekje naar Friesland in verband met de 
herfstvakantie en hadden onze schaatsen 
gelukkig meegenomen. Het publieksuur is zelfs 
in het weekend erg rustig viel ons op. Wat ook 
opviel is dat er om de vijf kwartier een 
dweilpauze is. Prachtig en snel ijs levert dat op. 
Deze zondag was de baan iets eerder gesloten 
voor publiek kregen we te horen: in verband 
met 'KNSB-oefenwedstrijden'. Niemand kon 
ons vertellen wat dit precies inhield, dus bleven 
wij uit nieuwsgierigheid maar kijken... en wat 
bleek? De topschaatsers van Nederland hadden 
daar 500-1000-1500 en 3000 meter 
oefenwedstrijden. Erg leuk om te zien, zeker 
omdat we overal dichtbij konden kijken en er 
naast wat familieleden vrijwel geen publiek 
was.  
 
Zo zaten wij op de tribune achter Jutta 
Leerdam en hebben we Kjeld Nuis van dichtbij 
door de bocht zien sjezen. Echt een mooie 
ervaring rijker! Wat ook grappig was: tussen de 
Nederlandse toppers door werd het Nationaal 
Portugees kampioenschap gereden. Met erg 
lange namen op het uitslagenbord. 
 

Jeroen 
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Slowtriatlon 
 

Een aantal weken geleden, op 10 september, 
vertrokken Iris Verbeek, Lisa Brandt, Jesse 
Hermans, Niels Hermans, Nienke Brandt, 
Marjolijn Wolthuis en ik heel vroeg van huis. 
We waren op weg naar Oudemirdum. In 
Oudemirdum was de start van de Slowtriatlon. 
We begonnen met het zwemmen van 1 
kilometer in het ijskoude water. Na een half uur 
zwemmen gingen we het water uit en sprongen 
we op de fiets.  

 

 

Op de fiets gingen we heel snel. Na een klein 
uurtje kwamen we aan bij de post. Bij de post 
konden we onze fietsen neer zetten en gaan 
rennen. De 10 kilometer rennen was voor 
iedereen heel zwaar, daarom namen we een 
korte pauze bij de fietsen en fietsten het laatste 
stukje naar de finishlijn. Toen we bij de finish 
waren aangekomen werd ons een zonnebloem 
overhandigd.  
                                               Ingmar Kaizer 

 

Cold Case? 
 

 
 
Niet lang geleden stond deze foto met de vraag 
van de Oudheidkundige Vereniging in de 
Kompas. Het ging om de Sloot & Slobrace uit 
1991. Dat links Sonja Mager stond, en in het 
midden Nina Vink, ja dat was wel duidelijk  . 
Maar wie was die vrouw rechts? Was het nou 

wel Henriëtte Hartog of niet? De redactie ging 
op onderzoek uit. Henriëtte Goede (want zo 
heet ze inmiddels) zelf liet weten nooit te 
hebben meegedaan aan de Sloot & Slobrace, 
laat staan op het podium te hebben vertoefd 
 . 
Dus Jelle Attema gevraagd de archieven in te 
duiken op zoek naar de uitslagenlijst van 1991. 
Maar Jelle kon de (oude) floppy’s van toen niet 
meer inzien. Cold Case helaas dus nog 
onopgelost.  
Nu is de HUISKAMERVRAAG: WIE IS DE 
PERSOON RECHTS? 
Wie het weet krijgt in het volgende clubblad 
een eervolle vermelding!! 
  
Voor de volledigheid op de pagina’s hierna het 
verslag van Marcel Kuiper uit het clubblad van 
1991 over die Sloot & Slobrace 
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE 

 

Hard Gaat Ie telt op dit moment ca. 1000 leden 
en die zijn verdeeld over 700 contributieleden 
en 300 actieve schaatsleden. 

Bij zo’n ledenbestand is het ieder jaar weer een 
uitdaging om alle informatie, nieuwsbrieven, 
contributiefacturen op tijd bij de juiste 
personen te krijgen. Maar het komt echter nog 
regelmatig voor dat er post of mail 
onbestelbaar terug komt omdat er wijzigingen 
zijn die niet bijtijds bij de schaatsclub  terecht 
komen. 

 

 

Dat geldt tevens voor de automatische incasso. 
Leden veranderen van bank maar de 
wijzigingen komen niet door. Met als gevolg dat 
incasso’s mislukken. 

Bij deze dan ook het dringende verzoek om bij 
wijzigingen van 

 Lidmaatschap 
 Adres 
 Telefoonnummer 
 Mailadres 
 Nummer bankrekening 

 
dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de 
ledenadministratie. Dat kan via het mailadres: 

ledenadministratie@hardgaatie.nl 
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Behalve een nieuwe voorzitter hebben we – als opvolger van Jan Paul Drost – in de club ook een 
nieuwe wedstrijdcommissaris. De redactie vroeg hem iets over zichzelf te vertellen. En hij wilde zich 
graag 

even voorstellen…… 
 

Ik ben René Nolen en sinds deze zomer de 
wedstrijdcommissaris van HGI. Ik woon samen 
met Elles van den Hoek, Gijs en Sylke en wij 
wonen nabij de Jaap Edenbaan. Wij schaatsen 
allemaal, Gijs en Sylke hebben alle 
jeugdschaatsgroepen doorlopen en doen nu het 
wedstrijdschaatsen. Gijs heeft het schaatsen 
nu zo goed onder de knie dat hij is opgenomen 
in de schaatsselectie van de BGA (Baan Groot 
Amsterdam, overkoepelende vereniging over 
alle schaatsclubs/-verenigingen heen die 
schaatsen op de Jaap Edenbaan). In de winter 
lijkt ons huis wel een schaatswinkel want naast 
het langebaanschaatsen wordt er ook 
shorttrack gereden. 

Enkele jaren geleden kwamen wij, via vrienden 
uit Landsmeer, in aanraking met HGI. Eerst 
Gijs en vervolgens Sylke hebben toen bij Jelle 
in de hal hun eerste schaatspassen op het ijs 
gezet bij het jeugdschaatsen. En dan komt van 
het één het ander: je wordt gevraagd om als 
trainer/begeleider bij het jeugdschaatsen aan 
te sluiten. Tenslotte ben je als ouder toch elke 
zaterdagmorgen op de baan. Daarnaast geef 
ik, samen met Gijs en Marjolein, de 
skeelertraining in het zomerseizoen. 

Zelf ben ik mij toen ook meer op het schaatsen 
gaan richten en heb ik mijzelf aangemeld bij 
het toerschaatsuur op donderdagavond bij Ants 
en Werner. Na een aantal jaren gezellige en 
leerzame schaatsuren ben ik overgestapt naar 
de wedstrijdtrainingsuren op dinsdag en 
vrijdag. Ik rij ook marathon in de M2 categorie. 

Naast het schaatsen ben ik een fanatiek roeier 
(op de Amstel), loop ik hard en fiets ik graag. 
In de zomer fiets ik mee met de HGI fietsgroep 
op de vrijdagavond. Onze zomervakanties 
worden ook op de fiets doorgebracht, afgelopen 

zomer was dit een rondje om Luxemburg, langs 
de Maas en Moesel. 

Binnen de BGA ben ik actief als ET-er. Dit houdt 
in dat ik de elektronische tijdwaarneming voor 
mijn rekening neem bij de wedstrijden op de 
baan.  

 

Ik mag dan lekker warm achter een computer 
de wedstrijden in de gaten houden en zorgen 
dat de gereden PR’s goed opslagen worden en 
bij de KNSB in de lijst komen. 

De wedstrijdcommissie van HGI heeft tot doel 
om de wedstrijdsectie verder te laten groeien 
en HGI schaatsers mooie resultaten en PR’s 
tijdens de wedstrijden op de Jaap Edenbaan, 
maar ook daarbuiten, te laten behalen. 
Daarnaast organiseren wij de clubwedstrijd om 
de Aafje Houwer Trofee, en het 
clubkampioenschap in maart op de Jaap 
Edenbaan. 

Ik wil bij deze iedereen uitnodigen om eens een 
keer te komen kijken bij een wedstrijd op de 
Jaap Edenbaan. In de regel worden deze 
gehouden op zaterdag- en zondagavond. Als je 
hier meer informatie over wilt, of wil je gaan 
wedstrijdschaatsen, neem dan contact op via: 

wedstrijden@hardgaatie.nl. 

René Nolen 
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Korte historie van ijsclub Hard Gaat Ie 

oprichting eind 1800 

 

“Op Donderdag 29 Nov. 1899. Des ’s avonds 
ten 7 ½ ure vergaderde bij den heer C. Govers 
de IJsclub “Hart Gaat Ie”. Zo begon het 
krantenartikel in de “Nieuwe Purmerender 
Courant” waarin het verslag stond van de 
bestuursvergadering van onze ijsclub. In het 
artikel is te lezen dat het eerste jaarverslag 
wordt goedgekeurd en er een batig is van 
fl.61,14 gulden. De jonge club had, tot dan, 
nog geen ijs gehad. Wrang, want alle 13 jaren 
ervoor was er elke winter geschaatst. Gelukkig 
keerde het tij en zouden er na het eerste jaar 
van oprichting onafgebroken nog 10 
schaatswinters volgen.  

Schaatsen werd al eeuwen lang door de 
Landsmeerders bedreven. In wintertijd lag het 
werk door de vorst grotendeels stil en was er 
volop gelegenheid om te schaatsen. Aangezien 
begin deze eeuw de Breek een ondiepe plas 
was en deze dus snel dicht vroor, lag er een 
enorme ijsbaan voor de meeste Landsmeerders 
in hun achtertuin en werden er vele wedstrijden 
door Hard Gaat Ie georganiseerd. Deze 
wedstrijden trokken hardrijders van uit het hele 
land, maar vooral uit de dorpen en steden in de 
omgeving.  

Voor de aanleg van de ringdijk van de Twiske 
polder werd in de jaren dertig zand gebruikt uit 
de Breek. Door de nu ontstane grote diepte 
bevroor het water minder snel en moest HGI 
uitwijken naar geschikte sloten in de buurt. 
Onder andere werd uitgeweken naar de 
Dekkersloot (naast de huidige AH-vestiging, 
vanaf de Dorpsstraat tot aan het water de 
Twiske) en de Kerensloot (tussen de Havezathe 
en de van Beekstraat van af het Zuideinde tot 
het water de Nieuwe Gouwe). 

De vereniging kende in 1945 een dieptepunt 
met 40 leden. Volgens de jaarvergadering van 
1955, gehouden in een zaal van jachthaven 
Robinson, moest, om het voortbestaan te 
waarborgen, het ledental verdubbeld worden 
van 200 naar 400 en de contributie van 1 naar 
2 gulden verhoogd. 

In strenge winters werd ook nog gebruik 
gemaakt van de Breek. In de beroemde winter 
van ’63 werden er door HGI wedstrijden voor 
de jeugd georganiseerd en kon je een 
schaatsdiploma van de KNSB bemachtigen. De 
schaatsproef werd gereden op het ondiepe 
noordelijke deel van de Breek, bij camping 
Rietveen. Uit de notities van de heer Kieft is op 
te maken dat alle basisscholen mee deden. De 
Laansloot (Weegbreesingel) werd omgetoverd 
tot ijsbaan (geluid/muziek en verlichting). 

Vele ouders ondersteunden het idee van het 
bestuur om een veilige landijsbaan voor hun 
kinderen te realiseren. Een plan dat al in 1959 
post gevat had. In die tijd was het inwonertal 
in Landsmeer en Kadoelen fors gestegen door 
de woningbouw voor de NDSM, ADM en de 
Shell. Er werden intekenlijsten rondgedeeld, en 
het ledenaantal van 400 werd meer dan 
verdubbeld. Het duurde echter nog 10 jaar 
voordat de gemeente toestemming gaf het 
huidige terrein aan het Zuideinde te pachten. 
Inmiddels had  de vereniging een nieuwe 
manier gevonden om de kas te spekken, 
namelijk het organiseren van toertochten. Het 
geld “stroomde” binnen met soms wel meer 
dan 1000 deelnemers. Uiteindelijk is de 
landijsbaan aan het Zuideinde tot stand 
gekomen door de opbrengsten van de 
toertochten, de contributie van de vele leden, 
het doorzettingsvermogen- en de inzet van 
bestuur en vrijwilligers, de medewerking van 
de gemeente en de middenstand. 

De inwoners van Landsmeer kunnen daarom in 
winterse perioden op een veilige manier van de 
schaatssport genieten. Ook heeft Landsmeer 
met HGI een fantastisch mooie vereniging in 
haar midden. De club heeft een brede basis aan 
leden (al vele jaren ruim 1000), een 
enthousiast bestuur en vele enthousiaste 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers maken het 
mogelijk dat de baan en het clubgebouw 
onderhouden wordt. Als het ijs sterk genoeg is 
wordt er een prachtige baan geveegd. In de 
avond is het dan een feest met de verlichte 
ijsbaan, de muziek en natuurlijk “koek-en-
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zopie”. Er worden wedstrijden voor alle 
basisscholen georganiseerd en alle inwoners 
van Landsmeer en omstreken (groot en klein) 
kunnen op een veilige manier van de ijspret 
genieten. Ook wordt, met de uiterst populaire 
Sloot- en Slobrace, de jaarlijkse Sport- en 
Feestweek gestart op het ijsbaan terrein van 
HGI. De organisatie ligt volledig in de handen 
van de vrijwilligers van de ijsclub en trekt 
enkele honderden deelnemers en 
toeschouwers. 

Omdat de winters niet altijd meewerkten ging 
HGI in 1978 les geven op de kunstijsbaan Jaap 
Eden. Zij startte dat jaar met 28 jeugdleden en 
3 begeleiders. Er zijn nu 240 actieve leden (in 
de pre- corona tijd waren dat 20 meer). Deze 
krijgen van een 10-tal begeleiders/trainers, 
onder auspiciën van de KNSB, op verschillende 
niveaus les op de Jaap Edenbaan. Ook worden 
er in de zomer activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd, zoals wielrennen en skeeleren 
en een jeugdtrainingsweekend. Voor de 
ouderen zijn er droogtrainingen in het 
Sportpark, het Twiske en zwemoefeningen in 
zwembad de Breek. HGI wordt door veel 
mensen als de leukste ijsclub van de Jaap 
Edenbaan gezien, met als resultaat 65 kinderen 
(ook van buiten onze gemeente) die elke 
zaterdagmorgen les krijgen. 

P.S Volgende keer meer anekdotes/ 
wetenswaardigheden over onze ijsclub.  

Bijvoorbeeld wat een A-tje is en wie Manus 
was? Of het verhaal van de lijkauto die de Ilper 
ijsclub in gebruik had. 

 

NB: Voordelen lidmaatschap (€ 10 p/jaar): 

1) mogelijkheid tot deelname aan diverse 
trainingsgroepen op de Jaap Eden 
kunstijsbaan voor jong en oud (vanaf 7 
jaar), voor jeugdschaatsers, 
toerschaatsers en wedstrijdrijders. 
Voor de kosten: zie www.hardgaatie.nl 

2) gratis toegang tot onze natuurijsbaan 
voor het hele gezin (kinderen t/m 15 
jaar); 

3) verzekerd tijdens het sporten/ 
recreëren op onze natuurijsbaan; 

4) korting op de door de KNSB 
georganiseerde toertochten; 

5) twee clubbladen per jaar met alle 
wetenswaardigheden betreffende onze 
vereniging; 

6) toegang tot de jaarlijkse leden-
vergadering. 

En natuurlijk  steunt u een van de leukste 
verenigingen van Landsmeer en houdt u de 
landijsbaan in stand een oer Hollands stukje 
Erfgoed. 

Haijo D. van der Werf 
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Wist u dat ……

….. Rob Wolthuis een nieuwe heup heeft, 
en dat René Segers en Jelle Attema 
samen vier nieuwe knieën hebben?  

….. zij dus klaar zijn voor het nieuwe 
schaatsseizoen? 

….. terwijl het bestuur op maandag 5 
september de eerste vergadering 
van het seizoen had in het 
clubgebouw, de jeugdcommissie 
lekker buiten op het nieuwe terras 
vergaderde? 

 
 

….. Bert Molenaar op de vrijdagmarkt vaak in de war raakt als er door regenval 
plassen op de Markt staan, omdat hij denkt dat het ‘wakken’ zijn? 

….. Katinka Waaijer heeft laten weten niet meer te gaan schaatsen? 

….. er maar weinigen zijn die weten wat de D. tussen Haijo en van der Werf voluit is? 

….. dat gezien zijn marathonactiviteiten vermoed wordt dat het ‘Douwe(n)’ is? 

….. Rob Wolthuis als voorzitter ‘terugkomt’ in het lokaal waar hij eind jaren ’70 werkte 
als leerkracht op de Montessorischool? 

….. het oude schoolgebouw van de Montessorischool door de gemeente aan Hard Gaat 
Ie werd overgedaan als clubgebouw? 

    

….. wij allemaal weer uitzien naar een ‘echte winter’ en dat dus alle leden toewensen? 


