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

Van de redactie
Het schaatsseizoen is weer begonnen, maar
wel met hindernissen. De Jaap Edenbaan is
door technische problemen enige tijd gesloten,
en de eerste natte sneeuwval heeft zich
(weliswaar in Limburg) al aangediend. Maar
gelukkig hebben we het clubblad nog. Deze
keer iets minder gevuld dan anders, en dat
komt niet alleen door het ontbreken na ruim 25
jaar van de bijdrage van Bob Hogerop.
Misschien nadert het moment wel dat het
papieren clubblad ter ziele gaat. Hard Gaat Ie
is nog één van de weinige verenigingen in
Landsmeer met zo’n papieren blad. Nieuws
gaat tegenwoordig natuurlijk veel sneller via
internet. Zo heeft de website van Hard Gaat Ie
ook een ‘moderner’ jasje gekregen.
Geniet dus nog maar even van dit blad!

COLOFON
Andries de Weerd
 06 – 53826137
@: adweerd@planet.nl

Secretaris:

Ants Tilma
 020 – 4920617
@: ants.tilma@portofamsterdam.nl

Penningmeester:

Ivo Hilderink
 06 – 46063940
@: i.hilderink@hotmail.com

Bankrekeningnr:

Commissie kunstijs
Andries de Weerd

 06-53826137

Commissie jeugdschaatsen:
Jan Tabak
 020-4823833
@:
jeugdschaatsen@hardgaatie.nl
Commissie wedstrijden
Jan Paul Drost
 020-4821863
@:
wedstrijden@hardgaatie.nl
Commissie recreatieschaatsen
Frank Peter Wals
 020-4824243
@:
recreatieschaatsen@hardgaatie.nl
Commissie Natuurijs
Rene Segers
 06-10915528
@:
Bouwbedrijf.segers@upcmail.nl
Commissie Onderhoud
Dick Wals
 020-4823825
@:
K.Wals9@upcmail.nl
Commissie Evenementen
Jeroen Samwel
 020-6327163
@:
JeroenSamwel@gmail.com

Dagelijks bestuur
Voorzitter en PR:

 020-4821834

Clubgebouw:

NL63RABO0334410010

Commissie Kantinebeheer:
Ans de Bueger
 020-4826078
@:
ansdebueger@gmail.com
Commissie Kleding
Jelle Attema
@:

 020-4824187
jsattema@hotmail.com

Trainers
Corinne Jong
Arjan Schreuder
Jan Paul Drost
Ans Gerritsen
Swen Faber
Marjolijn Wolthuis

 075-6844397
 075-6841173
 020-4821863
 020-4361524
 020-4821714
 06-24618359

Coördinatie / lay-out clubblad
Bauke Stelma
 020-4825185
@:
redactie@hardgaatie.nl

Ledenadministratie
R. Kesselaar
 Watersniplaan 31,
1121 VP Landsmeer
@:

 020-4824487
rkesselaar@hetnet.nl

Opzeggingen schriftelijk of via de mail !
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Oplage 1000 stuks
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
Bertus de Vries
 020-6314123

Ereleden
Dick Moes
Geert Houwer
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Samenwerken of samengaan.......?
Een erg actuele vraag op dit moment. In het
nieuws lezen we deze vraag bijna dagelijks. Het
betreft dan bedrijven, gemeenten maar vooral
ook sportclubs.
"Groter is mooier" lijkt het devies. De gemeente
Landsmeer zit ook met dat dilemma. Wat kunnen
we nog zelf en wat moet bij de buren gehaald
worden? En welke buurman is dan de meest
interessante? Een kleine buur of een grote
broer?
Onze gemeente houdt regelmatig bijeenkomsten
met haar sportverenigingen in dit dorp. En dan
klinkt ook daar de roep om vooral samen de
krachten te bundelen. Samen bereiken we meer,
zeker nu de gemeente de geldkraan steeds meer
op druppelen zet. Daar kunnen we geen
financiële steun van verwachten. De winst moet
dan komen uit het slim samenwerken. En daar
komen dan soms of leuke initiatieven uit.
Binnenkort hopen wij u daar meer over te kunnen
vertellen........!
HGI ontkomt ook niet een het "samenwerken".
Willen wij onze talentjes een goede en
betaalbare training geven, dan zijn ook wij
genoodzaakt bij onze buren aan te kloppen. Zo
proberen wij onze jeugdleden zoveel mogelijk
met jeugdleden van andere ijsclubs te laten

trainen. Financieel is dit aantrekkelijk, maar voor
de jeugd is het vooral ook gezelliger als het een
grote groep blijft met dezelfde motivatie. We
hopen hiermee de jeugd langer aan onze sport te
binden.
We hopen dat u weer een mooie zomer heeft
gehad en dat de spieren voldoende getraind zijn
om in de komende weken het ijs weer op te
zoeken met dat gevoel dat er ook dit jaar weer
een PR gereden gaat worden.... En is uw doel
gewoon lekker bewegen dan bent u bij ons ook
aan het goede adres op de recreatie-uren van
HGI (kijk op de vernieuwde site)...
Ik heb begrepen dat er in december een
spannende tijd aanbreekt. Dan worden de
winnaars bekendgemaakt van de Grote
Clubactie..... U kunt daar tussen zitten, want HGI
heeft 1000 loten in de aanbieding. We zijn nog
niet helemaal los..... Dus maak december dit jaar
voor u extra spannend en koop een lot van HGl.
Met de opbrengst van deze loten willen wij
nieuwe schaatskleding kopen voor onze jongste
jeugd.
Wij wensen u een mooie koude winter met veel
schaatsplezier.....
(voorzitter) Andries de Weerd

Jeugdschaatsdiploma halen
Een kind dat begint met schaatsles is ca. 5,5 à 6
jaar oud. Deze groep begint in de schaatshal aan
het handje van Us Jelle, “wie is er niet groot mee
geworden?”
Tijdens het seizoen worden er een paar proefjes
afgenomen en een examen. De laatste les
worden er rondjes gereden achter de
Jagermeester. Als je dit allemaal haalt krijg je 12
maart tijdens een feestelijk middag je diploma.
Het eerste diploma wat gehaald kan worden is
SP, dan je A enzovoorts tot je F. De A groep rijdt
buiten op de krabbelbaan naast grote baan.
De data voor het tijdrijden zullen binnenkort
bekend worden. Als de kinderen ca. 12 jaar oud
zijn kunnen ze naar het wedstrijdschaatsen op de
dinsdag- of vrijdagavond. Ook is er een
mogelijkheid om met leeftijdgenoten of het hele
gezin op recreatieschaatsen te gaan. Dit is op
maandagavond, donderdagavond of zondagmiddag.
Jaargang 115
Oktober 2015

Hieronder een aantal data voor het jeugdschaatsseizoen:
28 november
9 januari

13 februari
27 februari
12 maart
begin maart
3, 4 en 5 juni

Sinterklaasfeest op het ijs
Elfstedentocht – Carnaval, alle
kinderen
en
begeleiders
verkleed
examen schaatsen
schaats – loop – schaats
Jagermeester (laatste les) en
’s middags diploma-uitreiking
skeeleren in het Twiske voor
kinderen vanaf hun C diploma
HGI Jeugdweekend

Als de ijsbaan in :Landsmeer open is worden alle
lessen en activiteiten in Landsmeer gehouden.

www.hardgaatie.nl
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Grote Clubactie
Wij doen mee met de grote clubactie en daar hebben wij jullie hulp bij nodig.
Als ieder lid ca. 10 loten koopt en weer doorverkoopt aan buren, vrienden en
collega's kunnen wij

nieuwe schaatskleding kopen voor de jeugd
Prijs € 3,00 per lot

80% gaat naar onze club
Prijzen:
€ 100.000,00
een auto
een reis
en nog heeeeeeel veel meer.

De trekking vindt plaats op 10 december

Doe allemaal mee!!!!!!!

Lotenverkoop
Jan Tabak, Snoekstraat 21 Landsmeer
06 22 80 15 90
j.tabak21@upcmail.nl
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Jeugdweekend 2015

Vrijdagavond (geschreven door groep 1: Arend, Lola, Yasmin, Lou en Lisa)
We gingen met zijn allen naar de
parkeerplaats. En daarna gingen we naar de
camping. Met de begeleiding gingen we naar
de huisjes. En daarna gingen we groepjes
maken om te slapen in de huisjes met zijn
achten. Daarna gingen we ons bed opmaken
om op te slapen. En daarna gingen we met zijn
allen naar het bos en speelde levend stratego.
’s Avonds gingen de kleinsten op tijd hun bed
in en de oudste kinderen gingen het bos in
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voor een speurtocht die is uitgezet met lichtjes.
We volgde braaf de lichtjes maar op het einde
waren alle lichten weg maar iedereen dacht
dat we verdwaald waren maar Ivo wist gelukkig
de weg nog! Toen we uiteindelijk terug
kwamen hadden Marjolijn en Jan (de brandweerman) het kampvuur aangemaakt en
kwamen we er lekker bij zitten. We waren wel
erg moe dus gingen we snel naar bed (niet
slapen hoor!!).

www.hardgaatie.nl
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Zaterdagochtend/middag (geschreven door groep 2: Nora, Eline, Sijmen, Carlo en Kiki)
We werden door Marjolijn wakker gemaakt om
8:00 omdat team 1 corvee had. We gingen om
8:30 eten. Na het eten gingen we onze tanden
poetsen. Toen we klaar waren met tanden
poetsen gingen we trefbal doen tegen team 1,
het werd 2-2 terwijl de andere teams andere
spelletje deden. Na trefbal gingen we het
spreekwoorden spel doen we hadden 24
spreekwoorden gevonden. We hebben ook
zakgelopen en we hadden een tijd van 2.22
minuten. We hebben daarna het blindenmannetje spel gedaan we hadden een tijd van
ongeveer 8 minuten meteen daarna hebben
we weer een potje trefbal tegen team 4 gedaan
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dat werd 2-1. Toen hebben we gelunched en
hebben we appeltjes gegeten. Toen moesten
we zo snel mogelijk een zeil omdraaien terwijl
wij allemaal op het zeil stonden dat heet
zeilspel toen hadden we heel even rust. We
gingen 2x achter elkaar trefbal doen tegen tem
5 (2-0) en tegen team 3 toen hadden we 2-0
verloren. We gingen vlak daarna gingen we
spijkerbroek hangen waarbij Kiki 1.40 minuten
bleef hangen. In de namiddag zijn we het spel
spons/water/vuur gaan doen daarmee zijn we
2e geworden. We hebben veel plezier gehad
met de spelletjes.

www.hardgaatie.nl
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Zaterdagavond (geschreven door groep 3: Kamiel, Mitch, Noa, Jinte en Iris)
We gingen zaterdagavond bbq’en er waren
worsten, hamburgers en satéstukjes. Het was
heel lekker en er waren natuurlijk ook gezonde
gingen
zoals
komkommer
en
brood.
Ondertussen kwamen de juryleden want de
bonte avond was er ook. Iedereen moest een
toneelstukje opvoeren. We hadden 1 dag de

tijd. Het thema was Texel en alle toneelstukjes
sloten op elkaar aan. Team 5 had dat
gewonnen en daarna gingen we broodjes en
marsmallows
bakken.
Daarna
hebben
sommige nog wat gespeeld en andere gingen
horrorverhalen vertellen. Het was heel leuk en
we gingen pas heel laat naar bed.

Zondagochtend (geschreven door groep 4: Noortje, Storm, Tom en Engel)
We begonnen om rustig wakker te worden.
Sommige mensen gingen eten in kleren of
pyjama. Ondertussen was het keihard aan het
regenen. Van Ivo (begeleider) kregen we een
warming-up binnen in het clubhuis, daarna
gingen we de stoelendans doen. Toen kwam
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Cees Hartman om Noortje op te halen en
maakte foto’s van de stoelendans. De
stoelendans
heeft
Kamiel
uiteindelijk
gewonnen. En daarna gingen we trainen, de
kleintjes gingen met Barbara en Sybille mee,
de grote met Ivo en Rosa.

www.hardgaatie.nl
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Zondagmiddag (geschreven door groep 5: Emma, Charlie, Fleur, Nienke en Marusha)
We gingen naar het bos, daar gingen we 10
tellen in de rimboe doen. We gingen daarna
een levend kwartet doen dan moet je een fort
bouwen iemand bewaakt het fort en de andere
vallen aan, en dan moet je een kwartet vormen
met attributen die we kregen. Het gingen niet
zo goed want sommige kinderen speelden
vals. Maar het telde niet mee voor de punten,

wat wel meetelde was het uiterlijk van de hut.
Daarna gingen we touwtrekken dat ging erg
goed. Daarna gingen we een spel doen dan
moest je zo snel mogelijk rennen en kleren
aandoen. Toen alles klaar was gingen we patat
eten. Na het eten kwamen de ouders en was
de prijsuitreiking. Daarna gingen we alweer
naar huis.

3 – 4 – 5 juni 2016 het volgende HGI Jeugdweekend

Nieuwe jeugdschaatskleding
Dankzij een financiële tegemoetkoming van
sponsor "Hegron Cosmetics" te Purmerend en
financiële meevallers, door opbrengsten van
"De Grote Clubactie" en de "Jumbo Clubactie"
kunnen we eind oktober / begin november dit
jaar beter betaalbare jeugdschaatskleding in de
Hard Gaat Ie nieuwe stijl kleuren te koop
aanbieden. Deze kleding bestaat uit jacks en
broeken (collants/salopetten) en hebben de
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maten 128, 140, 152, 164 en 176. Daar de
acties nog niet zijn afgelopen, zijn de prijzen nog
niet vastgesteld.
Zodra de kleding binnen is en de prijzen bekend
zijn, zullen eerst de ouders/begeleiders van de
(jeugd)schaatsleden hiervan per mail in kennis
worden gesteld en zal er een pas-/koopavond
worden georganiseerd.

www.hardgaatie.nl
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Info Jeugdschaatsen
Het Jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan is
inmiddels weer in volle gang. Er zijn 17
kinderen gestopt in verband met leeftijd (te
oud) of andere sport, maar gelukkig twee
doorgegaan
naar
de
training
en/of
wedstrijdschaatsen, waar de club heel blij
mee is.
Er is aanwas van zestien nieuwe kinderen
tussen 5 en 7 jaar en vijf kinderen die ouder
zijn. Totaal nu 83 kinderen, dat zijn er acht
meer dan aan het begin van het afgelopen
seizoen.
Op zaterdag 10 oktober is gestart met acht
groepen, twee groepjes beginners in de Hal,
totaal zestien kinderen en de zeven
gevorderde groepen op de buitenbaan,
waarvan de jongste groepen nog gebruik
kunnen maken van een baantje op de
krabbelbaan.
Voor de beginners geldt met name dat de
eerste weken zal worden gekeken naar het

niveauverschil, verplaatsingen naar andere
groepen zijn dan mogelijk. Een definitieve
indeling zal op zaterdag 9 november worden
gemaakt.
Er zijn drie leiders gestopt, namelijk Christine
Jaspars, Quinten Heerma en Emma Fransen.
Allen
bedankt
voor
de
inzet
en
hulpvaardigheid het afgelopen jaar en/of
jaren.
Er kwamen ook weer nieuwe enthousiaste
leid(st)ers bij nl. Elles van den Hoek (bij Jelle
in de Hal), Pien Balk, Simon Rem, Rosa
Vermeulen en Esther van Dijk–Bekebrede, en
Thijs Beunk is als assistent inzetbaar bij de
Hal kinderen
De indelingen en groepsleiders zijn inmiddels
bekend, allen schaatsen weer. De commissie
Jeugdschaatsen wenst alle kinderen en
begeleiders/juryleden veel schaatsplezier toe.

Bijzondere data Jeugdschaatsen Jaap Edenbaan
28 november
26 december
10 januari
13 februari
27 februari
13 maart

Sint Nicolaas op de baan
geen schaatsen (2e Kerstdag)
Jeugd Elfstedentocht, samengaand met "Carnaval" verkleed schaatsen
examenproef voor de tijden op de Slalom en de Start& Rem afstanden
schaats–loop–schaats evenement op – en langs de ijsbaan (voorjaarsvakantie)
diplomaschaatsen achter de Jagermeesters (laatste zaterdag jeugdschaatsen)

De Jeugdschaatscommissie, bestaande uit: Jan Tabak, Martin Bierdrager, Roeland Meijs,
Marjolijn Wolthuis, Evenlien Mager en Jelle Attema.
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In Memoriam
Jeffrey Pommerel
geboren 19 februari 1949
overleden 8 augustus 2015
Mijn herinneringen aan Jeffrey
De eerste keer dat ik met Jeffrey kennismaakte
zal zo’n 15 jaar geleden zijn geweest, bij de
start van de Ronde van Noord-Holland, die wij
toen samen met Jelle reden. Het viel mij gelijk
op dat zijn fiets er zo netjes verzorgd uitzag en
hijzelf zat er “als gegoten” op, beslist op maat
gemaakt!
Wij hebben toen en daarna nog diverse malen
de Ronde van Noord-Holland en het rondje
IJsselmeer geweldig gereden. En steeds was
het zo dat Jeffrey pas begon op te vallen in de
tweede helft van de rit, als de rest er zo’n
beetje doorzat. Dan was Jeffrey op z’n best,
met lange en regelmatige beurten op kop.
Ik weet nog goed dat wij met een groepje bij de
voorlaatste stempelpost van Noord-Holland
stonden (wij hadden inmiddels al heel wat
regen en wind achter de rug) en één van de
“jonkies “zei: “Ik ben een beetje moe”, waarop
Jeffrey ons kringetje van oudgedienden
verbaasd rondkeek en zei: “Moe? Wat is dat?
Is dat een bepaald gevoel of zo? Kennen jullie
dat? Kom we gaan!”
Met schaatsen heb ik Jeffrey meegemaakt op
de dinsdagavondtrainingen. Onze trainster
hamerde er altijd op om zo laag mogelijk te
schaatsen. Nu, Jeffrey was ons voorbeeld: hij
ging als een laag vliegende kogel over de
baan!

Nu dat advies heeft mij echt vooruit geholpen,
want voorheen verloor ik in iedere bocht 4 á 5
meter, en toen ging het opeens veel makkelijker en kwam de lol van schaatsen ook weer
terug.
Het was ook altijd geweldig als hij met ons
groepje weleens meereed en hij de laatste zes
rondes op kop kwam en elke ronde harder ging
rijden. Als je dan achter hem zat dan kon je
hem nog bijhouden, ook omdat hij zo technisch
reed en regelmatig versnelde.
Ja, en nu is onze trainer opeens overleden,
een groot en veelzijdig sportman. Hij laat een
grote leegte achter in de groep. Wij missen
hem!
Ed van Bergen

Later toen ik alleen nog maar bij de recreanten
op de maandagavond reed, werd hij onze
trainer. Op de eerste avond nam hij mij apart
en zei: “Je gaat niet meer met de groep mee,
je gaat eerst alleen aan je techniek werken:
zijwaarts afzetten, laag zitten, beheerst door
de bocht gaan en vooral niet proberen hard te
rijden! En dat doe je net zolang totdat ik zeg
dat je weer met de groep mee mag.
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Jeffrey als clubicoon
Ook fabrikant/specialist bewerker fijn
metaal, bouwde zijn eigen racefiets,
inclusief wielen/velgen.
Eind jaren 1970, begin jaren 1980 was
Jeffrey al actief als clublid, zowel bij de
"Watersportvereniging De Breek" als bij
Hard Gaat Ie te Landsmeer.
Jeffrey was ondermeer met Aafje en
Geert Houwer in 1978 één van de
steunpilaren bij de totstandkoming van het
trainings- en wedstrijdschaatsen en ook
het jeugdschaatsen van Hard Gaat Ie op
de Jaap Eden kunstijsbaan.
Als trainer werd toen Ron Nooitgedacht
aangesteld, en Jeffrey als assistent
trainer. Was toen ook één van de eerste
wedstrijdrijders bij Hard Gaat Ie en zo heb
ik (Jelle) hem ook leren kennen. Een
gedreven man, niet groot van postuur,
maar begaafd met veel (schaats)techniek.
Jeffrey bleef de club de jaren door trouw
en wierp zich ook op als "Jeugdschaatsmeester", waarbij hij zijn kinderen
Claudia, Amber en Bart ook jaren
begeleidde bij het Jeugdschaatsen van
HGI.
Eind jaren ‘90, stopte hij met wedstrijdschaatsen, maar bleef wel de trainingen
volgen, nog tot het laatste jaar toe (M02),
bij trainster Ans Gerritsen.
Als vervanging vond hij het toen leuk om
aan een groepje recreatie/toerschaatsers
les/ begeleiding te geven, heeft hij ook tot
en met het laatste ja gedaan op het
maandagavonduur (M21), ook ons
schaatsuur. Hierbij waren ook zijn
dochters Claudia en Daisy en soms
kleinzoon Jip, trouwe leerlingen.

Of aan het begin van de les, of aan het
eind, Jeffrey ging in- en uitrijden, je wist
dat hij dan zo`n 5 tot 8 rondjes reed,
stiekem tempo opvoerde, het ons amper
lukte hem te volgen, hij reed meestal één
ronde meer.....
In november vorig jaar kreeg hij last van
de liesstreek en nam dit aan als een
sportblessure, ‘gewoon’ ontstaan door
training. Hij stopte met de training, echter
de pijnlijke liesstreek bleef, ondanks de
genomen rust. Op 8 juli ging hij voor
onderzoek naar het AMC, waarbij toen
‘prostaatkanker’ werd geconstateerd, die
hooguit gestopt kon worden door middel
van prikken en bestraling. Opereren was
niet mogelijk, daar ook de botten al waren
aangetast. Toch was zijn hoop gericht op
herstel door het ondergaan van een
chemokuur en dan 6x om de 3 weken. Hij
stuurde zijn kinderen met vakantie. Zijn
eerste kuur sloeg al niet aan, Jeffrey´s
toestand verslechterde, kinderen met
spoed uit Spanje terug en hebben hem
nog kunnen groeten op de vroege morgen
van zaterdag 8 augustus, waarna hij
overleed.
Zijn familie en sportvrienden hebben op
13 augustus tijdens de plechtigheid in "De
Nieuwe Noorder" te Amsterdam afscheid
van hem genomen..
We wensen zijn vrouw Anneke, kinderen
en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe
met dit verlies.
Jeffrey adieu, ons maandaguur is niet
meer compleet!
Jelle Attema en Frank Peter Wals
(recreatiecommissie)
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In Memoriam

Christine Schuil – Carstens
geboren 6 oktober 1957
overleden 15 augustus 2015
Op 15 augustus het trieste bericht dat
Christine was overleden, als gevolg van
de ziekte van Kahler (botkanker).
Zij maakte als lid van Hard Gaat Ie
ongeveer 18 jaar deel uit van de groep
Recreatie/Toerschaatsers die op het
donderdagavond (M26) uur op de Jaap
Edenbaan les/begeleiding kreeg van Ants
Tilma.
Een vrolijke, sociaal en positief ingestelde
vrouw, al jaren werkzaam in de zorg en
verpleging van het Anthonie van
Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam.
Christine woonde met gezin en drie
kinderen een groot deel van haar leven in
de wijk Havezathe te Landsmeer. Haar
kinderen Carl, Lisanne en Jolette Lens
hebben in de jaren ‘80, begin ‘90 allen het
HGI Jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan gevolgd, maar daarna geen
schaatsvervolg meer bij HGI.
Christine werd eindjaren ‘90 actief
recreatielid en vormde samen met een
aantal buurtgenoten een hecht groepje
dat eenmaal per week op het tweede
donderdagavonduur eerst schaatste en
dan meestal even gezellig met de groep
nazat in de Skeeve Skaes.
In 2002 voegde haar huisgenoot Robert
Schuil zich bij die groep, met wie ze later
trouwde.
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In 2006/2007 verhuisden beiden naar 'sGraveland, maar ze bleven trouw aan
Hard Gaat Ie en aan het genoemde
recreatie-uur, tot aan afgelopen jaar.
Op 26 december 2014 werd bij Christine
een agressieve vorm van botkanker
geconstateerd. Zij is daarvoor de daarop
volgende maanden ondermeer in het
AMC voortdurend behandeld, had goede
en slechte dagen met veel tegenslagen en
heeft ondanks haar strijdlust en doorzettingsvermogen deze ziekte niet kunnen
overwinnen. Zij overleed op zaterdagochtend 15 augustus in het AMC.
Christine had als parool: "Vier het Leven".
Zij is op zaterdag 22 augustus onder grote
belangstelling herdacht in de Koepelkerk
te Bussum en waarbij afscheid van haar
kon worden genomen.
Wij wensen Robert en (klein)kinderen veel
sterkte toe bij dit verlies.
NB: Robert laten weten door te gaan met
het recreatieschaatsen.
Jelle Attema (recreatiecommissie)
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“En gaan we nog een Elfstedentocht rijden Gauke?”
Enkele weken geleden reed ik door de mooie
Zuid-Westhoek van Friesland op weg naar het
Eerste Friese Schaatsmuseum van Gauke
Bootsma in Hindeloopen. Het was een mooie
nazomerdag en kievieten verzamelden zich weer
in de groene weilanden.
Dit gebeurt elk jaar voor de rui die vooraf gaat
aan de trek naar het zuiden. Dit zijn niet alleen
kievieten uit ons eigen land maar ook vanuit
elders in Europa. Omdat voor de rui veel voedsel
nodig is en er wormen en insecten bij overvloed
in onze natte weilanden zitten komen de
kievieten naar Nederland. Dit verzamelen is voor
mij altijd het teken dat het schaatsseizoen weer
nadert. Een mooi moment om mijn 72-jarige
vriend Gauke weer eens op te zoeken. Eerst
maar even een kopje koffie bestellen in het
restaurant en al snel kwam Gauke erbij zitten. Dit
was na een tip van het personeel, vertrouwde hij
me later toe: “Volgens mij is er iemand die je
kent, Gauke”.
Gauke zit namelijk vaak in zijn atelier te
schilderen, maar vindt het een welkome
afwisseling om even te kletsen over het
schaatsen. En in het bijzonder over natuurijs,
want kunstijs daar heeft hij niet zoveel mee. En
inderdaad hij weet alles over natuurijs, van
Elfstedentochten tot en met IJsbruiloften op
Marken en ook nog de schaatshelden en
anekdotes die daar bij horen. En hij vertelt er
graag over.
Al gauw vertelde hij mij trots een deel van zijn
winkel te hebben opgeofferd voor een klein
museum over Hindelooper schilderwerk. Een
ambacht waar hijzelf zeer in bedreven is. Het
gaat
hier
echt
om
‘vakmanschap
is
meesterschap’, zoals ook blijkt uit de foto die
Paul Huf zo’n veertig jaar geleden van hem
maakte in het kader van de gelijknamige
reclamecampagne van bierbrouwerij Grolsch.
Dit schilderwerk wordt door iedere meester weer
op zijn eigen manier gedaan en zonder
handtekening kon hij zien van welke meester het
was. Het betreft het beschilderen van
koffiekannen,
kastjes,
tafeltjes,
stoven,
kinderwiegjes etc. met voorstellingen en
motieven. Ook had hij een gedeelte uitgeruimd
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met ijstaferelen op ware grootte in klederdracht
van Spakenburg, Marken en Volendam.
Gauke is jarenlang rayonhoofd voor de
Elfstedentocht in Hindeloopen geweest, en op
weg naar het nieuwe museum, dat via de winkel
te bereiken is, kon ik het niet laten te vragen: “En
gaan we nog een Elfstedentocht rijden, Gauke?”
Waarop ik het cryptische antwoord kreeg: “Jij
wel, maar hij wordt niet meer gereden”.
Hij bedoelde dat het misschien individueel nog
wel in de toekomst zou kunnen, maar stond
uiterst kritisch tegenover de nieuwe plannen van
het Elfstedenbestuur om 35.000 mensen de tocht
te laten rijden. Zelf heb ik wat vraagtekens bij de
startprocedure, maar Gauke zag andere
problemen. Hij vermoedde dat er al vrij snel veel
water op het ijs zou komen, en dat daardoor de
laatste rijders enorme afstanden zouden moeten
klunen en nooit op tijd Leeuwarden zouden
bereiken, of dat het evenement in zijn geheel
stilgelegd diende te worden.
Ik kan me herinneren dat op 12 februari 2012,
een aantal vrienden van mij de Elfstedentocht op
eigen houtje hebben gereden. Een actie die ik
aan me voorbij heb laten gaan omdat ik mee
wilde doen aan de marathonklassieker “Hollands
Venetiëtocht” in Giethoorn. Deze zou op dezelfde
dag verreden worden. Een wedstrijd die ik al
eens op TV had gezien en dat had zoveel indruk
op me gemaakt dat ik daar perse aan mee wilde
doen. Ook omdat ik al twee kruisjes had en het
dubieus was of de Elfstedenroute überhaupt te
rijden was. Ik heb er nooit spijt van gehad maar
ben bang dat Gauke gelijk gaat krijgen en zal
deze keer de kans niet meer voorbij laten gaan
om de tocht voor de derde keer, maar dan
ongeorganiseerd, te rijden. Nu maar afwachten
wanneer er weer een langdurige vorstperiode
komt
en dan niet
wachten op
het
Elfstedenbestuur.
Haijo van der werf
N.B. Hoewel ik met startnummer 05-005534
waarschijnlijk niet veel te klagen zal hebben. ;-)
En voor wie meer over het schaatsmuseum wil
weten: zie http://www.schaatsmuseum.nl/home/
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Ja, en toen kwam er net voor het sluiten van de inleveringstermijn van de kopij een bericht over en
van Haijo van der Werf binnen. Hij liet weten wat hem onlangs was overkomen, maar wil ook anderen
waarschuwen. Hier zijn verhaal:

Van marathonschaatser naar levenslang hartpatiënt
Op de eerste avond dat de Jaap Edenbaan
open is, kan er ingeschreven worden voor de
marathoncompetitie. Daarna wordt er een
proefmarathon gereden waar alle categorieën
tegelijk aan de start verschijnen. Eergisteren
(vrijdag 9 oktober, red.) was het zover, de start
van het nieuwe seizoen. In het begin ging het
goed, maar na een poosje kon ik niet meer
volgen. Voor mijn idee had ik me in de zomer
goed voorbereid met intervaltrainingen en
duurtrainingen. Maar na je 60e heb je toch met
een neergaande curve te maken, dacht ik nog.
Bij het uitrijden kreeg ik wat pijn in mijn
borstbeen en in de kleedkamer voelde ik me
niet lekker. Mijn maatjes maakten zich wat
zorgen want ik was nogal grauw in mijn
gezicht.
Misschien tekort aan suiker? Want het hart kon
het niet zijn (niet roken, weinig drinken, gezond
eten en veel lichaamsbeweging). En uitstraling
naar mijn armen was er ook niet. Even naar
de EHBO waar ik wat limonade te drinken
kreeg. Het ging wel weer. De pijn was op de
schaal van 1 tot 10 een 2. Advies in de wind
geslagen om de auto te laten staan, maar toch
maar naar de huisartsenpost van het BovenIJ
ziekenhuis gereden. Die verwezen me door
naar de Eerste Hulppost.
Bijna gelijk werd er bloed afgetapt en een
hartfilmpje gemaakt. Ook kreeg ik bloedverdunners en een vaatverwijderaar toegediend en werd ik na een uurtje naar de
hartbewaking gereden. Mijn bloed werd daarna
om de twee uur afgenomen of te zien of de
troponinewaarde toe- of afnam. Troponine is
een stofje dat het hart afscheidt als dat
beschadigd raakt. Bij toename is dat een
indicatie op een infarct. Overigens hebben veel
oudere sporters sowieso na een hoge
inspanning troponine in hun bloed.
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Het was inmiddels zaterdagmorgen en de
cardioloog kwam om een scan te maken. Dit
gebeurt ultrasoon net als het maken van een
scan bij zwangere vrouwen. Op de scan was
niet veel te zien maar een gedeelte van de
hartspier werkte niet lekker meer mee en de
cardioloog nam, samen met het AMC, de
beslissing om direct te gaan kijken en eventueel te dotteren. Met sirene en zwaailicht met
spoed naar de Meibergdreef waar een team
van vier man al klaar stond om aan de gang te
gaan. Daar bleek inderdaad een kransslagader
achter mijn hart (is niet te zien op een ultrasone scan) verstopt te zijn en had een vertakking van deze slagader een vernauwing. De
slagader die verstopt zat had zelf al nieuwe
omleidingen gemaakt om de hartspier van
zuurstof te voorzien (was zeer onvoldoende).
Deze vernauwing zat daar waarschijnlijk al
meer dan een jaar. Het is ongelooflijk wat er
tegenwoordig via een gaatje van nauwelijks 2
mm in de pols mogelijk is.
Allereerst is de verstopping met een boortje
opgeruimd. Er ontstond nog een kleine
complicatie, omdat stolsel naar de andere
vernauwde slagader ging. Dit werd in alle
haast weggezogen. Daarna is in beide aderen
een stent gezet. Een stent is een metalen
gaasje dat in de vernauwing wordt ingezet en
met lucht wordt opgeblazen. Daarna blijft de
stent in de vergrote positie staan, en heeft het
bloed weer vrije doorgang. Door middel van
medicijnen, die een jaar geslikt moeten
worden, krijgen de stents een laagje waardoor
het één geheel wordt met de ader. Overigens
zitten de stents muurvast in de kalkrestanten
en is uitschieten niet aan de orde, ook niet bij
hevige inspanning. Dit alles werd in minder
dan 45 minuten gefikst.
Ter observatie nog een paar uur in het AMC
gewacht en daarna naar weer naar het
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BovenIJ ziekenhuis. Dit alles aan de hartmonitor. Het hart heeft een behoorlijke
opdonder gehad en moet tot rust komen. De
mogelijkheid bestaat dat er een hartvibratie
optreedt die dan onmiddellijk verholpen kan
worden.
Wat zijn de resultaten? Een veel betere hartdoorbloeding, enige schade aan het hart, die
met een scan nog bepaald moet worden en
mijn leven lang pillen slikken, hoewel een
aantal van de pillen waarschijnlijk na verloop
van tijd niet meer nodig zullen zijn.
Maar uiteindelijk zal ik na ongeveer zes weken
weer gecontroleerd kunnen trainen en met zes
maanden weer op mijn oude niveau zijn.
Dus levenslang hartpatiënt maar als
marathonschaatser niet afgeserveerd!
Ik ben overigens de medische wetenschap
eeuwig dankbaar.

De moraal van het verhaal:
Nu mij dit is overkomen ben ik natuurlijk meer
gaan lezen. Bij een klemmend gevoel op de
borst, en dat hoeft echt niet een enorme pijn te
zijn, wees dan alert! En ik citeer nu de folder
van de Hartstichting: “als de pijn in rust
langer dan 5 minuten duurt bel dan direct
112 ! Blijf rustig zitten of liggen tot de
ambulance arriveert.”
Bij mij valt de schade waarschijnlijk wel mee,
maar als je denkt: “Oh het komt na het
weekend wel” dan is de schade zo groot dat
dotteren al geen zin meer heeft. Een hartspier
kan geen nieuwe cellen aanmaken dus dan
ben je inmiddels behoorlijk gehandicapt
geraakt met mogelijke afkeur voor werk en kun
je sporten zeker vergeten.
Haijo van der Werf
BovenIJ ziekenhuis
zondag 11 oktober 2015

Info recreatie–, toer– en juniorenschaatsen (12 t/m 16 jaar)
Kosten Juniorenschaatsen € 105,= en 17 jaar plus € 145,=
NB: De 65 plussers krijgen € 20,= korting.
De uren van HGI zijn gelijk gebleven ten opzichte van verleden jaar:
Maandag (M21)
Maandag (M22)
Donderdag (M25)
Donderdag (M26)
Zondag (M28)

18.20 – 19.20 uur
19.40 – 20.40 uur
18.20 – 19.20 uur
19.40 – 20.40 uur
18.00 – 19.00 uur

15 HGI leden,
25 HGI leden,
35 HGI leden,
30 HGI leden,
25 HGI leden,

begeleiding: vacant
begeleiding: Milou de Bueger
begeleiding: Marja Roos
begeleiding: Ants Tilma / Werner Rem
begeleiding: Frank Peter Wals/Jelle Attema

Door het ontvallen van Jeffrey Pommerel zoeken we voor maandag (M21) nog een leid(st)er. Verder gaat
Ants Tilma op donderdag (M26) afwisselend of in combinatie les geven met Werner Rem. Hij is licentiewedstrijdrijder en schaatst baanmarathoncompetitie Master 2 op de Jaap Edenbaan. Wij wensen Werner en
de andere leid(st)ers en met hun groepen en leden veel schaatsplezier toe.
NB : De genoemde recreatie-uren zijn nog niet volgeboekt en er is nog mogelijkheid om zich aan te melden
als recreatieschaat(st)er. Dat kun je doen per e-mail: recreatieschaatsen@hardgaatie.nl, of bij de
recreatiecommissie: Frank Peter Wals en/of Jelle Attema.
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Niet verkochte artikelen van de schaatsruilbeurs
Nr.

Omschrijving

Maat

Prijs

361 A

Viking Marathon Mid

39

n.o.t.k.

361 B

Viking Marathon Mid

41

n.o.t.k.

361 C

Viking noren laag

32

n.o.t.k.

361 D

Viking noren laag

33

n.o.t.k.

361 E

Viking noren laag

34

n.o.t.k.

361 F

Viking noren laag

36

n.o.t.k.

362 A

Viking noren laag

38

n.o.t.k.

362 B

Viking noren laag

45

n.o.t.k.

362 C

Viking noren laag

40

n.o.t.k.

362 D

Viking noren hoog

37

n.o.t.k.

362 E

Nijdam Combinoren laag

38

n.o.t.k.

362 F

Nijdam Combinoren laag

43

n.o.t.k.

363 A

Viking klapschaatsen

38

€ 50,=

364 A

Viking II laag

43

€ 60,=

365 A

Viking Marathon Klapschaatsen

36

€ 75,=

366 A

Viking Jr.

38

€ 40,=

367 A

Skeelers Powerslide R2

39

€ 200,=

368 A

Schaats jack

152

€15,=

370 A

Zandstra Combinoren laag

42

€ 50,=

371 A

Raps Lion klapschaatsen

37

€ 80,=

372 A

Viking noren laag

35

€ 60,=

372 B

Viking Junoir laag

34

€ 40,=

372 C

Easy Gliders

L

€ 15,=

372 D

Viking Junior

35

€ 40,=

372 E

Viking Combinoren laag

43

€ 40,=

372 F

Easy Gliders

M

€ 15,=

372 G

Easy Gliders

S

€ 15,=

373 A

Skeelers Powerslide Infinity

40

€ 150,=

373 B

HGI jack

164

€ 15.-

373 C

HGI broek

176

€10.-

374 A

Viking II laag

40

€ 45.-

374 B

Viking Junior laag

35

€ 30.-

374 C

Viking Marathon I hoog

36

€ 175.=[

375 A

Viking Junior laag

34

€ 35,=

375 B

Easy Gliders

S

€ 15,=

375 C

Easy Gliders

M

€ 15,=

377 A

Viking Junior hoog

41

€ 30,=

378 A

Viking Combinoren laag

40

€ 35,

379 A

Raps Lion klapschaatsen

41

€ 90,=

379 B

Viking II laag

34

€ 30,=
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Vervolg omschrijving
380 A

Easy Gliders

M

€ 15,=

380 B

HGI broek

XS

€ 10,=

380 C

HGI jack

128

€ 15,=

380 D

HGI jack

128

€ 15,=

381 B

Nijdam Combinoren laag

34/37

€ 40,=

381 C

Nijdam Combinoren laag

34/37

€ 40,=

381 D

Zandstra noren laag

38

n.o.t.k.

381 E

Viking Unlimited noren

41

n.o.t.k.

381 F

Viking Marathon <Mid

44

n.o.t.k.

Voor informatie kan contact opgenomen worden met Jelle Attema, tel. 020-4824187

Schaatskleding HGI
HGI schaatsjacks (groot)
maten XXL en XXXL
HGI schaatsbroeken (groot)
maten XXL en XXXL
HGI schaatsmarathon- en wedstrijdpakken maten M en L (beperkt)
Verder is er nog een voorraad aan HGI rugtassen

€
€
€
€

45,=
40,=
70,= / € 80,=
15,=

Fietskleding HGI (nieuwe stijl)
Wielershirt (dames en heren)
korte mouw, korte rits
Wielerjack (aansluitend model)
Wielerjack Windtec
Bodywarmer Windtec
zonder mouwen
Wielerbroek (dames en heren)
kort met strong zeem
Wieler(winter)broek, lang, voorgevormd model, zonder zeem, Super Thermo
Been- en armstukken respectievelijk

€ 30,=, met lange rits € 35,=
€ 40,=
€ 55,=
€ 45,=
€ 40,= met 3/4 lengte € 45,=
€ 50,=
€ 20,= en € 15,=

Voor info over deze kleding: Jelle Attema: 020-4824187

Bijzondere openingstijden kunstijsbaan Jaap Eden
(geopend t/m 20 maart 2016)
18 t/m 24 oktober
5 december
20 december tot 2 januari
24 december
25 december
26 december
31 december
1 januari
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herfstvakantie (recreatie-uren zijn ook toegankelijk voor publiek)
St. Nicolaas: baan geopend
kerstvakantie (recreatie-uren toegankelijk voor publiek)
geopend tot 18.00 uur ('s avonds gesloten)
e
1 kerstdag, geopend van 11.00 tot 18.00 uur, ’s avonds gesloten
2e kerstdag, geopend van 09.20 tot 18.00 uur, ‘s avonds gesloten
oudejaarsdag, geopend van 09.20 tot 18.00 uur, ‘s avonds gesloten
Nieuwjaarsdag, geopend van 11.00 tot 18.00 uur, ‘s avonds gesloten
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Wist u dat…..
…..

de mailadressen van de redactie van het clubblad en de redactie van de website niet hetzelfde
zijn?

…..

als je iets op de website wilt laten plaatsen het mailadres website@hardgaatie.nl is?

…..

als je iets voor het clubblad hebt het mailadres redactie@hardgaatie.nl is?

…..

er naast Hard Gaat Ie nog maar enkele verenigingen zijn met een papieren clubblad?

…..

Hayo van der Werf vrijdagavond 9 oktober na de openingsmarathon op de Jaap Edenbaan een
hartaanval kreeg en zaterdag met spoed in het AMC is gedotterd en twee stents zijn geplaatst, hij
zeker 6 weken rust moet houden, dus voorlopig geen wedstrijden rijdt, en wij hem van harte
beterschap wensen?

…..

Mirjam van Dijk (actief bij het jeugdschaatsen en evenementen) vermoedelijk is getroffen door
een tekenbeet, bij haar de ziekte van Lyme is geconstateerd en zij al enige weken ziek en
bedlegerig is, en wij haar eveneens geheel herstel en van harte beterschap toewensen?

…..

Hard Gaat Ie nu deelneemt aan de 2e Spaarronde van de Jumbo Clubactie bij supermarkt Plemp,
deze actie acht weken lang loopt, van 7 september tot 8 november 2014, en u kunt ondersteunen
door bij de boodschappen verkregen ‘vouchers’ aan Hard Gaat Ie toe te kennen en in de winkel in te
scannen?

…..

het bestuur met name Jan Tabak en Ans de Bueger bedankt voor de tomeloze inzet en de
verkoop van 1000 loten van "De Grote Clubactie" aan de leden van Hard Gaat Ie, waarvan 80% ten
goede komt voor een betaalbare aanschaf van jeugdschaatskleding?

…..

dit seizoen (nog) geen "Hoorn" avond is gepland en Hard Gaat Ie bij uitval in Hoorn als eerste op de
lijst staat om daar toch te kunnen schaatsen....het zo mocht zijn, wij dat tijdig zullen laten weten?

…..

op dinsdag 9 februari 2016 van 11.00 tot 12.30 uur het 400m ijs in de verbouwde IJshal van Thialf
Heerenveen is gehuurd en daar door de wedstrijdrijders van Hard Gaat Ie weer twee afstanden
zullen worden gereden als doel verbetering van de Persoonlijke Records en mede om die
felbegeerde Aafje Houwer wissel Trofee's te kunnen bemachtigen?

…..

op zondag 13 maart 2016 van 07.00 tot 09.00 uur samen met IJsclub Centrum Oostzaan op de
Jaap Edenbaan om het Clubkampioenschap van HGI en Centrum Oostzaan wordt gestreden?

…..

in de zomerperiode 2016 van 13 juni t/m zondag 21 juni door de Stichting Evenementen Landsmeer
(SEL) de Sport-& Feestweek weer zal worden georganiseerd en Hard Gaat Ie de organisatie weer
doet van de Slob&Slootrace en het op wensenlijst staande Touwtrekken voor Meerkampteams dan
beide plaatsvinden op de openingsdag, vrijdag 13 juni te 19.00 uur?

…..

wij allen van Hard Gaat Ie een ieder een buitengewoon goed schaatsseizoen toewensen?
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