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

Van de redactie

Clubgebouw:

Er wordt wel eens gezegd: “de tijd gaat snel
als je plezier hebt”. Kortom: we gaan al weer
de winterperiode tegemoet. Daarmee ook het
nieuwe clubblad. Deze keer een veelheid aan
berichten, met dank aan alle inzenders. Zo
krijgen ook onze vele ‘tientjesleden’ (die
waarschijnlijk niet geregeld onze website
bezoeken) een beeld van wat er allemaal
speelt in onze vereniging.
Veel leesplezier in ieder geval, en ook de
redactie hoopt op (weer eens) een
natuurijswinter.
En
misschien
een
Elfstedentocht? Doe maar!

Commissie Wedstrijden
Jan Paul Drost
✆ 020-4821863
@ wedstrijden@hardgaatie.nl
Commissie Recreatieschaatsen
Frank Peter Wals
✆ 020-4824243
@ recreatieschaatsen@hardgaatie.nl
Commissie Natuurijs
René Segers
✆ 06-10915528
@ bouwbedrijf.segers@gmail.com

Andries de Weerd
✆ 06-53826137
@ adweerd@planet.nl

Commissie Kantinebeheer:
Ans de Bueger
✆ 020-4826078
@: ansdebueger@gmail.com

Ants Tilma
✆ 020-4920617
@ ants.tilma@gmail.com

Commissie Kleding
Jelle Attema
✆ 020-4824187
@ jsattema@hotmail.com

Voorzitter en PR:

Penningmeester:

Leo van Vessem
✆ 06-51378898
@ penningmeester@hardgaatie.nl
NL63RABO0334410010

Ledenadministratie
Leo van Vessem
@ ledenadministratie@hardgaatie.nl

Trainers
Arjan Schreuder
Jan Paul Drost
Dewi Paardekooper
Marjolijn Wolthuis
Peter van Niekerk

Clubblad

✆ 06-52361851
✆ 06-22949402
✆ 06-57103920
✆ 06-24618359
✆ 06-22379601
Oplage 1000 exemplaren

Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
Leo van Vessem @ sponsors@hardgaatie.nl

(ook voor afmelden als lid, voor 1 mei)

Ereleden
Dick Moes, Jelle Attema en Ivo Hilderink
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Jan Tabak
✆ 06-22801590
@ jeugdschaatsen@hardgaatie.nl

Commissie Evenementen
Vacant

Dagelijks bestuur

Bankrekening

Commissie Jeugdschaatsen

Commissie Onderhoud
Dick Wals
✆ 020-4823825
@ K.Wals9@upcmail.nl

COLOFON

Secretaris:

 020-4821834

Redactie en samenstelling clubblad
Bauke Stelma
@ redactie@hardgaatie.nl
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Van de voorzitter
Ervaringen uit het verleden geven
geen garantie voor de toekomst !!
Deze zin schoot mij zaterdag 5 oktober te
binnen
bij
de
opening
van
ons
schaatsseizoen
voor
de
jeugd
en
recreatieleden.
Vrij & Blij was die ochtend omgetoverd tot DE
schaatstempel van Landsmeer. Er kon volop
schaatskleding worden gepast en gehaald,
nieuwe helmen proberen (dit jaar voor de
jeugd verplicht gesteld op de Jaap
Edenbaan), informatie over schaatsen, tips
voor
het
slijpen
van
schaatsen,
abonnementen ophalen, kennismaken met je
nieuwe begeleider/trainer….. enz.
Ervaringen uit het verleden geven geen
garantie voor de toekomst !!
Als ik mijn ervaringen toepas op de
activiteiten van het jeugdbestuur en van de
andere vrijwilligers van HGI dan zou ik juist
willen zeggen…… dat is juist WEL een
garantie voor de toekomst, want wat was dit
weer goed georganiseerd. Elk jaar lukt het
HGI weer om een groep enthousiaste
begeleiders te vinden om met onze jeugd uit
Landsmeer op de vroege zaterdagmorgen
erop uit te trekken naar de Jaap Edenbaan
om de grondbeginselen van deze mooie
sport bij te brengen. En dat doen we jaar in
jaar uit!! Gegarandeerd!!

Mijn ervaringen met het natuurijs van de
laatste jaren geven geen rooskleurig beeld
als het gaat om het aantal ijsdagen en als ik
daarbij de curve zie die de gemiddelde
temperatuur in de winter aangeeft word ik
daar ook niet bepaald vrolijk van.
Maar ervaringen uit het verleden geven geen
garantie voor de toekomst..!!
Zou de massale protestactie van onze
boeren wellicht helpen om de opwarming van
de aarde te doen stoppen? Helpen de nieuwe
stikstofregels van deze overheid ons daarbij?
Brengen de wereldwijde klimaatacties van de
actiegroep
Extinction
Rebellen
onze
wereldleiders op andere gedachten? Dat er
wat moet gebeuren is duidelijk, want…..
Ervaringen uit het verleden geven geen
garantie voor de toekomst..!!
In ieder geval hebben wij de trainers weer op
scherp staan….. als u nu zorgt dat u de
schaatsen weer scherp heeft, dan gaan we
dit jaar voor een nieuwe ronde…. met nieuwe
kansen, want elke dag komt die winter MET
ijs dichterbij….. GEGARANDEERD…!!
Wij zijn er klaar voor…. tot ziens op het ijs!!

Andries de Weerd

Oproep schaatskleding
IJsclub Hard Gaat Ie is nog op zoek naar leden die tweedehands schaatskleding
jeugd/volwassenen aan de club willen schenken of eventueel willen verkopen. Er is vooral behoefte
aan salopettes en jasjes van de huidige en de vorige collectie.
Inleveren mag bij Ans de Bueger: Schuttebreek 24 of bellen met 06-29283365, dan komt Ans het
ophalen. Mailen mag ook: ansdebueger@gmail.com.
Zie op de volgende pagina de voorbeeldfoto’s.
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Zie hieronder afbeeldingen van de huidige en de vorige collectie. Wie de foto in kleur wil zien kan
dat doen in het digitale clubblad op onze website www.hardgaatie.nl
Huidige collectie

Vorige collectie

Startbijeenkomst Jeugdschaatsen druk bezocht
Zaterdag 5 oktober vond in Vrij en Blij voor de
tweede keer de startbijeenkomst van het
Jeugdschaatsseizoen plaats. Om 8.15 uur
was er een gezellig gezamenlijk ontbijt voor
alle
jeugdschaatsbegeleiders
van
dit
seizoen.

Maar er was meer:
- Het was mogelijk om helmen te passen van
schaatshelmen.com. Een schaatshelm HGI,
normaal 160 euro was en is nog steeds door
Swen Faber beschikbaar gesteld voor 80
euro. Een schaatshelm zwart/wit normaal
135 euro nu voor slechts 60 euro. Aan te
schaffen
(of
te
huur)
via:
https://www.schaatshelmen.com/product/hgi/
- de aan het begin van de zomer bestelde en
door HEGRON Cosmetics met maar liefst
30% gesponsorde kleding kon worden
opgehaald. Ondanks dat de bestellijst tijdens
de zomer was verdwenen zijn toch vrijwel alle
schaatsers met een passende set kleding
vertrokken. Wie niet eerder had besteld kon
alsnog passen en een bestelling plaatsen.
Ook konden wedstrijdpakken worden gepast
en kon oude schaatskleding worden
ingeleverd of juist tegen geringe vergoeding
worden gekocht.

Daarna konden alle jeugdschaatsers met hun
ouders/verzorgers langskomen om de laatste
voorbereidingen voor het schaatsseizoen te
maken.
Zo was er een korte introductie over de gang
van zaken op de IJsbaan en veranderingen
t.o.v. vorig jaar. Denk hierbij aan de iets
gewijzigde aanvangstijden en de door de
Jaap Eden IJsbaan voor jeugdschaatsers
verplicht gestelde valhelm.
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- Jan Paardekooper was aanwezig met
schaatsen en ander materieel dat ter plekke
konden worden geleased of aangeschaft.
- Tot slot konden de jeugdschaatsers alvast
kennismaken
met
hun
groepje
en
begeleiders.
Al met al een drukke en gezellige start van
het seizoen. Dank aan alle aanwezigen!
Zaterdag 12 oktober is de eerste les. We
hebben er zin in!
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HGI jeugdweekend
Afgelopen zomer werd het 20ste HGI
jeugdweekend gehouden, samen met 35
jeugdleden en 5 leiders. Het begon op vrijdag
14 juni. Vanaf 18:40 stroomde de
parkeerplaats
op
het
Marktplein
langzamerhand
vol
met
auto's
en
enthousiaste kinderen. Voorgaande jaren
verzamelden we altijd op de parkeerplaats op
de Sportlaan, maar dit jaar was daar kermis.
Rond 19:00 vertrokken we voor de laatste
keer naar de Woensberg in Huizen. De
accommodatie gaat sluiten, maar we zijn
momenteel druk op zoek naar een nieuwe
locatie voor aankomende jaren.
Eenmaal aangekomen in het 'Theater'
maakten de kinderen de huisjes indeling,
werden de boodschappen uitgeladen en
opgeruimd en werden er twee tenten
opgezet. Dit jaar hebben we weer een grote
opkomst, waardoor de begeleiders, Marjolijn,
Elles, Nienke, Sybille en Jan, in een tent
moesten slapen. Om 21:00 kwam Jan ons
vergezellen helemaal vanuit Engeland.
Daarna zijn Elles en Nienke de ene kant van
het bos in gegaan om met de kinderen het
Douanespel te spelen. Marjolijn en Sybille
gingen in de andere deel van het bos de
lichtjestocht voor de avond uitzetten met
lichtstaafjes. We kwamen langs een
begraafplaats en kwamen op een geweldig
idee.
We
hadden
enge
maskers
meegenomen voor de lichtjestocht, eigenlijk
was het dit jaar een spooktocht.
Toen iedereen weer terug was op de
Woensberg en het donker geworden was,
verzamelden we iedereen. Nienke vooraan
en Sybille achteraan de groep. Marjolijn en
Jan gingen met een masker richting het
begraafplaats. De groep was uiteen gevallen,
waardoor het achterste deel van de groep
niet bang gemaakt konden worden. Maar
achteraan hoorden we al luid gegil, zo te
horen deden de maskers hun werk. Toen we
terugkwamen met zijn allen langs het
kampvuur met wat lekkers. We sloten de dag
af rond 01:00.
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Zaterdagochtend werden de leiders wakker
door het getik van de regen op de tent. Toen
we de tafels en stoelen voor het ontbijt
hadden klaargezet binnen en alles op tafel
stond, wilden we het brood pakken. Maar
waar was het brood? Het brood was niet
meegekomen met de boodschappen. Nienke
en Elles stapten snel de auto in naar de lokale
supermarkt. Het brood dat nog bij de Jumbo
in Landsmeer lag nam Roeland mee, toen hij
zijn kind later op de ochtend bracht. Na het
ontbijt de pyjama's vervangen door
sportkleding. Toen het droog was verzorgde
Nienke de warming-up. Een zware HIIT
training stond er op het programma. Iedereen
dacht dat dit de training was, maar daarna
zijn we nog in twee groepen wezen hardlopen
en oefeningen gedaan. Na de training zijn de
leiders van de groepjes bij elkaar gehaald en
is het idee voor de bonte avond uitgelegd,
waarna de groepjes een plan bedachten en
gingen uitvoeren. Daarna zijn de groepjes
begonnen met de spellen, zoals estafette,
zaklopen, puzzel, quiz e.d. In de middag
kwam Martin met wel een hele grote
verrassing, we gingen lasergamen in het bos.
Alle kinderen waren erg enthousiast. Na wat
uitleg met zijn allen naar het bos gelopen en
veel plezier gehad. Sybille was de enige
begeleider die ook meedeed, maar zij was de
pineut en werd aan alle kanten geraakt. Rond
17:00 liepen we terug naar de huisjes, waar
de gasten voor de barbecue ook al aan waren
gekomen en de drie barbecuemannen al druk
bezig waren om het vlees klaar te maken.
Eerst de kinderen en daarna konden de
leiders en gasten aan tafel. Toen iedereen
klaar was maakten de groepjes zich op voor
de presentaties van de bonte avond. Ze
hebben iets moeten maken omtrent het 20jarige jubileum. De gasten waren jury en
verdeelden de punten door dit onderdeel. Na
de bonte avond was er nog een grote
verrassing, een toetje met crêpes, ijs,
slagroom en chocolade uit een chocolade
fontein. In de avond toen de meeste gasten
weg waren liep iedereen weer het bos in voor
een potje Levend Stratego. Toen het goed
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donker was kwam de groep terug en ging
iedereen rond het kampvuur zitten en hadden
stokken gezocht in het bos voor de
marshmallows. Deze avond sloten we weer
af rond 01:00.
Zondagochtend was het gelukkig droog en
konden we buiten ontbijten. Na het ontbijt
pakte iedereen zijn tas alweer in en ruimden
de huisjes op voor vertrek. De middag
bestond voor de rest nog uit de laatste
teamspellen en we zijn nog een keer naar het

bos geweest voor een laatste lasergamespel.
Nadat alle spellen waren gespeeld werd het
klassement opgemaakt. De eerste ouders
kwamen al toen de prijzen werden uitgereikt,
iedereen had prijs. Om 17:00 werd iedereen
opgehaald. Dit jaar was het weer een
geslaagd jeugdweekend met speciale
elementen vanwege het 20-jarig bestaan. Op
naar volgend jaar!
Sybille Mulder

[ op www.hardgaatie.nl meer foto’s van het jeugdweekend ]
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Programma Jeugdschaatsen seizoen 2019-2020
Indeling Tijdrijden
25 januari
8 februari

SLALOM
START EN REM

voor alle groepen buiten
voor alle groepen buiten

TIJDRIJDEN voor de groepen in de hal wordt zelf georganiseerd door Jelle Attema

Belangrijke data
12 oktober
9 november

eerste les
mogelijkheid voor herindeling groepen

30 november

Sinterklaasfeest op het ijs

11 januari

Elfstedentocht / Carnaval. Alle kinderen en begeleiders komen verkleed

22 februari

schaats- loop- schaatsprestatie voor ouders en kinderen

7 maart

examen

14 maart

Rondjes rijden achter de jagermeester het is tevens de laatste les:
SP
diploma 4 ronden
A
diploma 6 ronden
B
diploma 8 ronden
C
diploma 13 ronden
D
diploma 18 ronden
E
diploma 20 ronden
F
diploma 22 ronden

14 maart

Diploma-uitreiking in Landsmeer met een hapje en drankje, iedereen is welkom

1e week mei

Skeeleren in het Twiske voor kinderen vanaf hun C-diploma

NATUURIJSBAAN LANDSMEER
Als de ijsbaan in Landsmeer open is (zie www.hardgaatie.nl) dan worden de lessen en alle
bovenstaande activiteiten in Landsmeer gehouden.
5-6-7 juni HGI – JEUGDWEEKEND
HGI-jeugdweekend voor de kinderen die op 1 juni 2020 ca. 9 jaar of ouder zijn.
Op www.hardgaatie.nl zijn foto’s van de afgelopen jaren te zien.

Jan Tabak
06 22801590
jeugdschaatsen@hardgaatie.nl
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Skeeleren
Deze zomer stonden we weer op het zwarte
asfalt. Lagers geolied, bescherming aan en
neus
en
armen
ingesmeerd
met
zonnebrandcrème. Met zo'n 20 jeugdleden
skeeleren we op P2 in het Twiske. Heerlijk
om in de zon en in zo'n prachtige omgeving
te sporten. Er werd flink getraind en geoefend
in twee verschillende groepen.

bijvoorbeeld balans, houding of afzet.
Natuurlijk
wordt
er
ook
aan
het
uithoudingsvermogen gewerkt of juist de
snelheid. De afwisseling blijft het leukst.
We sluiten het skeelerseizoen altijd af met
een lichtjestoer door een schemerig Twiske.
Helaas regende het heel hard op de laatste
skeelertraining en kon de tocht niet
doorgaan.

We starten altijd met wat rek en strek en core
stability oefeningen, daarna rijden we een
aantal ronden in. Dan begint de training. Elke
keer oefenen we een techniek onderdeel,

Marjolijn Wolthuis

Team HGI en de 11stedenzwemtocht:
(hoe een spontaan idee een ongekend succes werd)
Team HGI was ook dit jaar in juni weer van
de partij bij de Sport en Feestweek van
Landsmeer. Na in 2018 gewonnen te hebben
konden we dit niet zomaar voorbij laten gaan.
Het plan was duidelijk: we gaan voor de
tweede keer winst!
Helaas werd na een paar dagen duidelijk dat
de winst er hoogstwaarschijnlijk niet in zat dit
jaar. We moeten ons echter wel goed in de
kijker zetten, dus de aandacht werd verlegd
van het competitieve naar het creatieve. We
maakten van een fiets een vliegend
Jaargang 119
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piratenschip en haalden de hele cast van
Peter Pan naar de Breek, we rolden een van
onze leden op in een rode loper voor de likes,
maar werden helaas toch steeds overtroffen
door de nog creatievere teams.
En toen was daar opeens het idee.
Vrijdagmiddag 21 juni rond vier uur ‘s
middags zegt Jan Paul Drost in onze
groepsapp: “Jongens, Maarten van der
Weijden begint straks om half 7 met zijn
Elfstedentocht. Is het niet leuk als wij daar
iets mee gaan doen? Dan zetten we allemaal
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badmutsen op om hem te steunen zolang als
hij zwemt, en we roepen mensen op om geld
te doneren.”
De reacties stromen binnen. “Ja, doen!”
zeiden ze in koor. Dan beginnen de hersenen
te kraken en de radertjes worden gesmeerd.
Hoe moeten we dat vormgeven? We hebben
nog zo’n vier uur de tijd om 25 badmutsen
ergens vandaan te halen. Nu begint het team
heel snel in actie te komen. De een gaat naar
een sportwinkel voor badmutsen en
zwembandjes,
anderen
maken
een
doneerbox en weer een ander stelt zich
beschikbaar als mascotte. De rest denk
ondertussen mee aan een strategie om
zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Om 8 uur begint het onderdeel tennis bij Heb
Durf en alles is geregeld. We krijgen
spreektijd om ons initiatief presenteren.
Dennis
van
Vlaanderen
roept
alle
aanwezigen op om geld te doneren aan de
Maarten van der Weijden Foundation door
hun (klein)geld in een van onze doneerboxen
te doen, of de QR-code te scannen om direct
naar de website van de 11stedenzwemtocht
te gaan. Stichting Evenementen Landsmeer
zet ons initiatief op hun Facebookpagina.
Landsmeerders geven massaal gehoor aan
onze oproep en de donaties beginnen binnen
te stromen. Ons idee is vanaf dag 1 een
regelrecht succes.
Dewi Paardekooper, namens Team HGI

Shorttrack
Vorig schaatsseizoen hebben we met een
paar mensen van Hard Gaat Ie geshorttrackt
in de hal van de Jaap Edenbaan. We waren
met een paar kinderen en een paar
volwassenen en er waren ook mensen van
andere clubs bij.
We hebben allemaal heel veel geleerd en
iedereen vond het leuk. Daarom doen we dit
jaar weer mee en er komen zelfs nog mensen
bij! Het begin van shorttrack was wel een
beetje wennen. De ijzers staan heel anders
onder je voet en dat voelt gewoon heel
anders.

Uiteindelijk ging het bij iedereen steeds beter
en nu maken we allemaal veel betere en
snellere bochten. In het begin van de
shorttrack les moeten we grote kussens
tegen de muur zetten voor als je valt. Dan
mag je met je schoenen het ijs op en dan met
je erg uitkijken dat je niet valt, en dat is altijd
erg grappig.
Ook in de zomer hebben we een hele leuke
(en zware) landtraining gekregen van de
shorttrack leraren. Het was echt heel leuk en
ik heb heel erg veel zin in het nieuwe seizoen.
Iris Verbeek
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Over vallen en opstaan
In de sport komen we in toenemende mate
gevallen tegen van hersenletsel door vallen
en dit met name bij kinderen en ouderen.
Soms valt het relatief mee maar vaak ook
niet. Ik hoef u maar in herinnering te brengen
Michael Schumacher die minder geluk had.
En uiteraard de wielrenner Casartelli en vml.
ook Kai Reus.
Als schouwarts heb ik in de afgelopen jaren
een flink aantal gevallen van ernstig
hersenletsel gezien bij ouderen met een
elektrische fiets, al dan niet met fatale afloop.
Inmiddels is het dragen van een valhelm in
het wielrennen verplicht en ook op de skipiste
zie je geen kinderen meer zonder valhelm.
Ik breek een lans om ook bij het
tourschaatsen een helm te dragen, en met
name geldt dit voor genoemde ouderen en
kinderen. Even tussendoor een medische
uitleg:
Bij kinderen zijn de hersenen nog niet
volgroeid zodat er relatief veel ruimte is
tussen de schedel en de hersenen. Bij

ouderen daarentegen nemen de hersenen
langzaam in volume af met het zelfde
resultaat. Gevolg hiervan is dat bij een val de
hersenen heen en weer slingeren waardoor
de bloedvaten waaraan de hersenen zijn
opgehangen kunnen afscheuren, met een
acute of chronische bloeding als gevolg. Bij
ernstig
trauma kan er natuurlijk ook
schedelbreuk optreden met alle gevolgen van
dien.
Ik raad daarom iedereen, maar zeker
kinderen en ouderen, aan om bij wielrennen,
elektrisch fietsen, schaatsen en skiën een
helm te dragen !!
Misschien in het begin wat wennen maar dat
gaat snel beter en het geeft een lekker veilig
gevoel.
De helmen zijn niet alle gelijk. Voor fietsen
verkrijgbaar bij de betere fietsenwinkel. Voor
schaatsen en skiën een andere helm
verkrijgbaar bij de ANWB winkel.
Pim Harms, ex-GGGD arts

Veiligheid in de schaatssport
(Swen Faber)
“Toch wel gek hè, 200 ijzers in de baan en we
dragen niet meer dan een lycra stofje”, mijn
ploeggenoot kijkt me aan terwijl we rustig
rondjes rijden op de ijsbaan in Inzell, in de
herfst van 2013. Het idee is geboren en we
vragen ons direct af: “kunnen we iets doen
aan de veiligheid in de schaatssport?” Na een
half jaar zoeken hebben we helmfabrikant
Casco bereid gevonden om samen met het
marathonteam van Amsterdam (Team Haven
Jaargang 119
oktober 2019

van Amsterdam/SKITS) een ontwikkeltraject
te starten. Onze twaalf schaatsers op het
hoogste marathonniveau van Nederland
zullen als proefpersonen fungeren voor het
ontwikkelen van een schaatshelm. Als
studenten willen we een stoere helm die ons
niet belemmert in onze topsportambities. Een
ronde achterkant en voldoende ventilatie
bleek bij de verschillende trainingen en
concepthelmen belangrijke elementen.
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Na twee jaar testen hebben we de tijdrithelm
van Chris Hoy (meervoudig olympisch
kampioen) omgebouwd tot een volwaardige
schaatshelm.

Direct daarna is ook het Nederlands
shortrackteam gebruik gaan maken van deze
helm en daarmee werden zij wereldkampioen
(aflossing 5000m in Montreal, 2014).

Als marathon team waren we ontzettend blij
met onze ‘stoere’ en aerodynamische helm.

In de winter van 2015 begonnen we dan ook
enthousiast aan onze trainingen en waren we
vol trots dat we dit project hadden afgerond.
Echter… kwam er van trainen weinig terecht.
We stonden vol in de belangstelling en men
wilde onze helm zien en voelen, en er graag
zelf ook mee schaatsen.
Zodoende werd de Casco Warp schaatshelm
verder
ontwikkeld
naar
een
wat
gebruiksvriendelijke
helm
voor
elke
schaatser, de IceAiro. Deze helm heeft
dezelfde uitgangspunten als zijn voorganger,
een ronde achterkant, 4 verschillende maten
voor een ideale pasvorm en voldoende
ventilatie. Daarbij kan de gebruiker de helm
voor verschillende doeleinden gebruiken,
met schaatsen, skiën, fietsen en skeeleren
en zijn er meer accessoires beschikbaar (o.a.
verschillende vizieren en oorstukken).
Parallel aan deze ontwikkeling groeide
langzaam de helmplicht op de schaatsbanen,
eerst in de topsport en momenteel druppelt
dit steeds meer door naar ook de recreatieve
uren. Zelf kan ik me nauwelijks voorstellen
dat dit verhaal begon bij die ene vraag een
paar jaar terug in Inzell…
Als Hard Gaat Ie lid van kleins af aan ben ik
dan ook trots om onze helmen speciaal
voor HGI-leden te kleuren en aantrekkelijk
te prijzen.

Aanschaf schaatshelm (jeugd, maat S of M):
- Schaatshelm zwart/wit, normaal voor € 135,-, nu voor slechts € 60,- Schaatshelm HGI kleuren, normaal voor € 160,- nu voor € 80,Aan te schaffen via de website: https://www.schaatshelmen.com/product/hgi/
Hard Gaat Ie schaatshelm huren:
Indien je liever een Hard Gaat Ie schaatshelm huurt dan kan je dat via de website opgeven
(huurperiode is tot april 2020): https://www.schaatshelmen.com/product/hgi-huur/
Aanschaf schaatshelm (volwassenen:
Door middel van een kortingscode kunnen volwassen HGI leden via de website van
Schaatshelmen.com een helm tegen een scherpe prijs aanschaffen.
Website: www.schaatshelmen.com
Kortingscode: HGI2020
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Jaarlijkse onderhoudsdag
Zaterdag 2 november a.s. staat de jaarlijkse onderhoudsdag weer op de agenda. Voor velen een
dag die ze beslist niet willen missen omdat het naast het actief bezig zijn op het ijsclubterrein ook
altijd reuze gezellig is.
Zoals gebruikelijk zorgen Ans en Eric voor de nodige versnaperingen en uiteraard de lunch. Wat
staat er die dag zoal te doen:









Bosmaaiwerkzaamheden
Het uitharken van maaisel uit sloot (schouwwerk)
Het verwijderen van wilgen opschot uit het hekwerk
Het opknappen van het terras
Het ophogen van een paar m2 straatwerk
Bij goed weer nog een schilderklusje
dakgoten legen
enz. enz.

Ik hoop dat ik u op

zaterdag 2 november rond de klok van 9:30 uur

mag verwelkomen, koffie staat dan klaar.
Wilt u in verband met de catering aangeven bij ondergetekende als u deze dag ook niet wilt missen,
alvast bedankt namens IJsclub Hard Gaat ie. Tot dan, groeten
Dick Wals - 06 51243939 - k.wals9@upcmail.nl

De Leukste Schaatsvereniging Van Nederland opgericht in 1898
Enkele weken geleden werd de eerste
Landsmeerse Buurtsportdag georganiseerd
op het atletiekterrein van AC Waterland. Een
middag waarbij de jeugd hun (groot)ouders
konden uitdagen bij verschillende activiteiten.
Uiteraard deed Hard Gaat Ie mee aan deze
activiteit. Tijdens deze sportdag kreeg ik een
“flyer” van Hard Gaat Ie onder ogen. In
gewoon Nederlands een folder en in vroeger
dagen denk ik een vlugschrift genoemd. Een
mooie folder die begint met ”De Leukste
Schaatsvereniging Van Nederland”. Mijn oog
viel op mooie foto’s met diverse pupillen en
begeleiders. Er stond zelfs een foto van een
peloton marathonschaatsers in. Bij nadere
bestudering bleek het een M1 peloton te zijn
op de Jaap Edenbaan met John van Dijk. Een
klasse waar ik tot voor kort ook nog in
schaatste.
Jaargang 119
oktober 2019

De folder geeft de vele aspecten van HGI
goed
weer.
Natuurijsbaan,
marathonschaatsen, langebaan schaatsen,
jeugdschaatsen,
recreatieschaatsen,
zomertrainingen en nog wat zomerse
activiteiten. Een sportvereniging met een
grote historie waar veel over te lezen valt in
het 100-jarig jubileumboek dat in 2000 is
uitgegeven. Een boek waar nog enkele
exemplaren van te koop zijn (te bevragen bij
Jelle Attema).
In de folder staat dat HGI is opgericht in 1899.
In mijn ogen een misvatting die al sinds
mensenheugenis bestaat en ik denk dat dit
ook maar zo moet blijven. Maar volgens mij
is HGI in 1898 opgericht en ik baseer dat op
informatie uit het genoemde jubileumboek.
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Op blz. 7 van het jubileumboek is namelijk
een krantenartikel opgenomen onder het
kopje “Eerste teken van leven”. Het artikel
gaat als volgt: “Op donderdag 29 november
1899 vergaderde bij de heer Govers IJsclub
“Hard Gaat Ie”’. Daarna gaat het verder met
het bepalen van een rooster van aftreden van
bestuursleden en opent de voorzitter de
vergadering. En nu komt het: “terwijl de
secretaris wordt verzocht de notulen van de

vorige vergadering voor te lezen, en het
eerste jaarverslag hieraan voldaan zijnde”
enz.
Ik ben geen expert maar moet toch
concluderen dat als er op 29 november 1899
een eerste jaarverslag is, de vereniging dus
in 1898 moet zijn opgericht?
Haijo van der Werf

Op maandag 30 september 2019 is Jumbo Plemp een actie gestart
waarmee verenigingen in Landsmeer een financiële ondersteuning
kunnen ontvangen.
Dit gebeurt met de ‘Spek de Kas van je Vereniging’-actie, waarvoor
Jumbo Plemp een totaalbedrag van € 15.000,= beschikbaar stelt.
Tijdens deze ‘Spek de Kas van je Vereniging’-actie ontvangen
klanten in de Jumbo-winkel voor elke € 10,=
aan boodschappen een voucher van € 0,10.
Deze vouchers ter waarde van € 0,10 kun je in de winkel
doneren aan Hard Gaat Ie of thuis via internet.
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Aspirant leden bij Hard Gaat Ie
Regelmatig melden potentiële nieuwe leden zich aan bij de vereniging voor een
proeftraining of -les of een éénmalige deelname.
Hard Gaat Ie kan deze proefleden eenmalig registreren in Mijn KNSB als aspirant-lid.
Voordeel voor de aspirant


6 weken aanvullend verzekerd voor ongevallen.



6 weken lang gebruik maken van de voordelen van het actieve lidmaatschap
inclusief de ongevallenverzekering.



aanschaf van een wedstrijddaglicentie, mits aangeboden voor die betreffende
wedstrijd.



de aspirantregistratie is gratis !!



na 6 weken vervalt deze registratie automatisch.

Voordeel voor Hard Gaat Ie


vergroten aantrekkelijkheid om proeftraining of -les te volgen.



gratis registratie: aspirant lid is geen formeel lid van de KNSB of Hard Gaat Ie, staat
ook niet geregistreerd als actief sporter en betaalt geen contributie of afdracht,



registratie vervalt automatisch; je hoeft in Mijn KNSB alleen actie te ondernemen voor
sporters die daadwerkelijk lid worden.



kan per individu één keer als mogelijkheid worden gebruikt.

Hoe melden wij een aspirant lid aan?
De ledenadministrateur kan in Mijn KNSB de aspirant aanmelden met de functie aspirantlid. Het Aspirant-lidmaatschap vervalt altijd en automatisch na zes weken.
Mocht het lid besluiten om definitief lid te worden van Hard Gaat Ie dan kunnen wij hem
of haar opzoeken in de ledenlijst en via twee klikken aanmelden als actief sporter.

Leo van Vessem - ledenadministratie
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Registratie actieve leden
Als vereniging dient Hard Gaat Ie zelf de ledenadministratie bij te houden in Mijn KNSB.
Daar kunnen wij online leden aan- en afmelden en bestuurders machtigen.
Actieve leden
Wij melden ALLE leden aan, zowel sporters als vrijwilligers. Actieve leden zijn:
Actieve sporters zijn alle leden uit alle leeftijdscategorieën die onder de vlag van de
vereniging recreatief sporten, trainen, aan wedstrijden meedoen of op een andere wijze
de sport beoefenen.
Actieve kaderleden zijn alle kaderleden die een structurele al dan niet betaalde functie
uitoefenen binnen de vereniging. Zoals:
 Bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester, overige bestuursleden
 Trainers (met en zonder kaderlicentie/diploma) en/of jeugdschaatsbegeleiders
 Organisatorisch kader zoals starters, juryleden en scheidsrechters
 Vrijwilligers die structureel actief zijn op of rondom de natuur- of kunstijsbaan,
skatebaan of clubhuis. Denk bijvoorbeeld aan ijsmeesters of eventuele
toertochtorganisatoren.
Voordeel
Ieder nieuw aangemeld lid ontvangt automatisch


Gratis ongevallenverzekering (overlijden en blijvende invaliditeit)



Log in voor Mijn KNSB



Enkele keer per jaar een online infobrief voor Actieve Leden



Recht op aanschaf van een wedstrijdlicentie



Voorrang op tickets voor verschillende evenementen



Gratis eenmalig gebruik van een online langebaan wedstrijddaglicentie ter waarde
van € 5,00 (tm 18 jaar) of € 7,50.



Gebruik van de Sprintapp met korting



Korting in de shop.schaatsen.nl tijdens actieperiodes

Leo van Vessem - ledenadministratie
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Is het lastig om je
schaatsabonnement of contributie
te betalen?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
helpt!
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
betaalt het abonnementsgeld en/of
benodigdheden voor kinderen en
jongeren uit gezinnen waar thuis te
weinig geld is !
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht,
iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de
spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan
je kind vaak al binnen drie weken schaatsen.
Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het
abonnementsgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag
wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt zelf geen geld!
Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij
een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.
Wil je een aanvraag indienen?
Stuur een mail naar penningmeester@hardgaatie.nl met in het onderwerp:
Jeugdsportfonds.
Ik stuur dan per mail een informatiepakketje waar je precies kunt lezen hoe een aanvraag
in zijn werk gaat.
Meer weten of zelf doen?
Wil je meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur of wil je liever
zelf de aanvraag doen?
Lees dan verder op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
Of klik met de camera van je telefoon op onderstaande QR-code en je komt op
bovenstaande website terecht.

Leo van Vessem - penningmeester
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Column HVDW
Sinds een poosje doe ik wat bestuurlijk werk
voor het gewest NH-U. In die hoedanigheid
woon ik verschillende vergaderingen bij, ook op
landelijk niveau. Veel zaken is het gebruikelijke
bestuurlijke prietpraat en ik zal u daar niet mee
vermoeien, maar de laatste keer waren er toch
een paar puntjes die mij aanspraken.
Marathonschaatsen gaat Olympisch
Ten eerste opperde iemand om het doel van de
sectie marathonschaatsen naar een hoger plan
te brengen. Het doel staat ongeveer als volgt
omschreven: het marathonschaatsen te
steunen en faciliteren o.i.d. (exacte tekst weet
ik niet meer). Hij poneerde, dat het streven
moest zijn om van het marathonschaatsen een
Olympische sport te maken. Op het eerste
moment dacht ik: ”huh ……… wat zegt die
nou?”. Maar kort daarna viel het muntje.
Als dat zou lukken, wat zou dat mooi zijn. Want
wees eerlijk het blijft met marathonschaatsen
gerommel in de marge. Zelfs de grote media in
NL lopen er niet meer warm voor. Tenzij het op
natuurijs is.
De mass-start is ook maar een flauw gebeuren.
Maar een echte marathon, liefst op natuurijs dat
is “serious business”. Als je een sporter vraagt,
waar ook ter wereld: “Wat vind je mooier, een
Nationale titel, een Wereldtitel of een
Olympische titel” dan roept iedereen steevast:
“Olympische natuurlijk.” Het gevolg zal zijn, zo
was de argumentatie, dat internationaal veel
meer sporters zich op dit onderdeel zullen
storten en er in het buitenland ook competities
zouden ontstaan.
En waarom zou marathonschaatsen niet
Olympisch kunnen worden? De gekste sporten
worden Olympisch, neem nou b.v. Curling. En
veel sporten hebben tegenwoordig een
discipline op de lange afstand. Als voorbeeld
werd genoemd, lange afstand zwemmen.
En zo is het dus: marathonschaatsen moet een
Olympische sport worden, liefst op natuurijs.

Jaargang 119
oktober 2019

De ploegleiders, en ook sommige rijders in
het marathonschaatsen, misdragen zich.
Als scheidsrechter, maar ook als sporter ben ik
geïnteresseerd in het fenomeen dat in de ene
sport de wedstrijden keurig verlopen en in
andere sporten het af en toe finaal uit de hand
loopt. En de
beslissingen van de
scheidsrechter constant in twijfel worden
getrokken. Zo ook bij het marathonschaatsen.
Zijdelings werd tijdens één van de
vergaderingen
genoemd
dat
marathonschaatsen geen Rugby is, een sport
waar de scheidsrechter het voor het zeggen
heeft. En dat vond ik een gemakkelijke, want
rugbyers zijn heus geen minder fanatieke
sporters
dan
voetballers
of
marathonschaatsers. Waar zou het dan aan
liggen?
Naar mijn idee heeft het alles te maken met de
sancties die opgelegd worden als de beslissing
van de scheidsrechter in twijfel wordt
getrokken? En wat dat betreft kunnen we veel
van het spelletje Rugby leren. Bij Rugby gaat
het er hard aan toe. Op sportief gebied maar
ook fysiek. Dat is duidelijk. Dus als daar wat
gebeurt kan het echt uit de hand lopen. En wat
doet de scheidrechter als een speler
commentaar op de beslissing levert? Hij legt,
overigens volledig reglementair, de bal een
tiental meters in de richting van de achterlijn van
de protesterende sporter. Als die op deze
beslissing wederom commentaar levert, legt de
scheidsrechter de bal nog een aantal meters
richting de achterlijn. Vervelend voor de speler
maar helemaal voor zijn team. Zeker als er
daarna gescoord wordt. En dat kan zomaar
gebeuren. Want het enige doel van het spel is
de bal achter de achterlijn te krijgen. U snapt
wel dat de betreffende speler, naderhand in de
kleedkamer, niet geknuffeld zal worden of
overladen met complimenten.
Kijk naar ijshockey, een andere sport waar het
goed gaat. Een dynamische sport waar de
adrenaline in ruime mate door de aderen en
hersenen gepompt wordt. Ook daar gebeurt

www.hardgaatie.nl

Nummer 1
Pagina 16 van 19

IJSCLUB “Hard Gaat Ie” Landsmeer
www.hardgaatie.nl
relatief weinig en waarom? Voor mij vrij
duidelijk: bij een overtreding moet je gewoon
even aan de kant uitblazen en heeft jouw team
een speler minder.
Misschien een idee om de sanctiemaatregelen
bij het marathonschaatsen eens onder de loep
te nemen. De goeden daargelaten, zijn er
helaas wat de rijders, maar vooral coaches die
hun emotie niet onder controle hebben.
Uitsmijter:
Onlangs moest er een voetballer van het veld
vanwege een tweede gele kaart. Deze was

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 gaat kan er naar onze club
gaan?
50% procent van elk lot gaat naar HGI. Dus
één lot dat een jaar meespeelt in de
VriendenLoterij, levert ons € 94,= op. Stel
dat er 50 van onze leden meespelen dan
levert dat € 4.700,= per jaar op!
De VriendenLoterij heeft in 2016 ruim € 55
miljoen afgedragen aan het goede doel.
€ 17,5 miljoen euro is afgedragen aan de
3.300 clubs, verenigingen en stichtingen.
De VriendenLoterij heeft de doelstelling om
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gegeven voor tijdrekken. Exemplarisch was het
commentaar achteraf. Volgens mij was de
reactie van de gedupeerde speler en zijn trainer
in de trant van: ”hij/ik had al geel, dat doe je toch
niet?” De scheidsrechter plaatste een mooie
opmerking toen de reporter hem daarop wees,
hij zei: “als je al geel hebt, moet je extra
voorzichtig zijn!” Ge-wel-dig………… zo simpel
is het!
Haijo van der Werf,

dit

bedrag

ieder

jaar

te

verhogen.

Een lot van de VriendenLoterij kost € 13,50
per trekking. Deelnemers worden per
trekking geïncasseerd. Er zijn veertien
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
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Sloot- en slobrace 2019
Onder mooie weersomstandigheden werd vrijdag
14 juni de Sloot- en Slobrace gehouden op het
terrein van onze ijsclub. Dit evenement was
tevens de traditionele opening van de Sport- en
Feestweek. Om 19 uur startten de 89
wedstrijddeelnemers,
waaronder
57
meerkampers en 5 minuten later vertrokken de
217 recreanten. Net als vorig jaar was er weer
een geweldige opkomst van ruim 300
deelnemers!
De route voerde over weilanden en door 16
blubbersloten gelegen aan weerszijden van het
Amsterdamse Pad. De totale lengte van het
parcours was plm. 2,2 km en was loodzwaar. De
toeschouwers konden de wedstrijd prima volgen
vanaf de bruggetjes op het fietspad.

Bij de jongens onder de 16 won Rob de Graaf
afgetekend in een tijd van (18:40), tevens de
snelste man. Tweede werd Ties Arensman
(21:17) en derde Wessel de Graaf (21:35). Bij de
meisjes onder de 16 won Nina Gumbs in een tijd
van 29:14 ruimschoots voor Josefien van
Gelderen (36:26) en Jonna Geukens (36:49).
Na de finish stonden de spuitgasten van de
brandweer klaar om alle deelnemers schoon te
spuiten. Sponsor Hegron Cosmetics had zoals
ieder jaar een flacon shampoo voor een ieder ter
beschikking gesteld. We kunnen weer terugkijken
op een geslaagd evenement en danken de ruim
30 vrijwilligers hartelijk voor hun bijdrage!
Bij de heren vanaf 16 jaar won Ivar Kroon van
Team HGI in een tijd van 19:10, net voor Dylan
van Os (19:12) en Paul Stuyt (19:16). Bij de
dames vanaf 16 jaar won Richelle Kuijper van
“Liefde voor de buurt” in 22:15. Tweede werd
Emma Kant (22:37) en derde Amy van der Meer
(22:40), beiden van Team HGI.
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Voor de volledige uitslagenlijst: zie het artikel op
www.hardgaatie.nl over de sloot- en slobrace en
de link die daarin is te vinden.
(dit artikel werd overgenomen van onze website
www.hardgaatie.nl)
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Wist u dat…..
…..

‘wist u dat’ steeds kleiner dreigt te worden?

…..

er altijd ‘wist u dat’jes naar de redactie gestuurd kunnen worden?

…..

dat niet pas hoeft als het clubblad er weer aankomt?

…..

de redactie alle ingestuurde kopij bewaart tot het volgende clubblad uitkomt?

…..

het mailadres van de redactie redactie@hardgaatie.nl is?

…..

voor dit clubblad veel kopij werd aangeleverd door de diverse leden en commissies?

…..

de redactie daar erg blij van werd?

…..

de redactie dat voor het volgende clubblad weer graag ziet?

…..

Hard Gaat Ie nog een van de weinige clubs is met een papieren clubblad dat wordt
verspreid onder ongeveer 1000 leden?

…..

het clubblad voor de niet-actieve schaatsers een mooie gelegenheid is om van het reilen
en zeilen binnen de vereniging op de hoogte te zijn of te komen?

…..

de in het papieren clubblad afgedrukte foto’s zwart-wit zijn, maar in de digitale versie op
de website wel in kleur zijn?

…..

op onze website www.hardgaatie.nl alle clubbladen vanaf de eerste uitgave in 1986 zijn
te lezen?

…..

daarvoor gebruik gemaakt kan worden van het tabblad ‘clubblad’?

…..

die tabbladnaam ook wel een beetje voor de hand lag?

…..

ook op Facebook berichten van onze vereniging te zien zijn?

…..

de website erg druk wordt bezocht als het begint te vriezen?

…..

er weer vurig gehoopt wordt op zo’n vorstperiode?

…..

het woord ‘vurig’ niet te letterlijk moet worden genomen?

…..

alle lezers een fantastische winter wordt toegewenst?
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