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Geen natuurijs in Woubrugge? Dan 
schaatsen op 13 maart 2016 in Haarlem 

Gaat het nog vriezen? Wij hopen het en spuiten 
dan de tennisbanen weer onder. Komt er geen 
natuurijs, dan gaan we met de leden schaatsen in 
Haarlem op zondag 13 maart 2016.  

 Vertrek om 12:30 uur, Wilgenlaan 

 Terug in Woubrugge om16:30 uur 

 Gratis voor leden  

 Schaatsverhuur is open 
Op de ijsbaan is het dragen van handschoenen 
verplicht en het schaatsen is op eigen risico. 
Aanmelden tot 6 maart via de website of bij 
Lonneke de Vries, telefoon 519808. U krijgt een 
bevestiging.  
 

 
 

 

 

 

 

Kaag en Braassem schaatsavond op 
zaterdag 6 februari 2016 in Haarlem 

De ijsclubs uit Kaag en Braassem houden op 
zaterdag 6 februari 2016 voor de 4

e
 maal een 

gezamenlijke schaatsavond op de kunstijsbaan in 
Haarlem. Deelname is gratis. Buitenbaan: 
19.45 – 21.30 uur vrij schaatsen voor jong en oud 
20.00 – 21.30 uur prestatietocht; clinics 
20.30 – 21.30 uur 100 m wedstrijd  
21.30 – 21.45 uur race tegen de Haas (NIEUW) 
22.00 – 22.25 uur 25 min. van Kaag en Braasem 
22.35 – 23.00 uur marathon voor dames en heren* 
Binnenbaan: tot 21.30 uur kijken naar de training 
van het kunstrijden. Van 21.45 – 23.00  uur zijn er 
clinics shorttrack*. Materialen zijn ter plekke te 
leen. Meer informatie op onze website.  
* Opgeven marathon en shorttrack: 
www.ijsclubnutenvermaak.nl 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wederom een geslaagd schaatskamp in de 
herfstvakantie. 
 

ZH kampioenschap langebaan 

Het ZH kampioenschap voor junioren B werd 
19/20 december jl. verreden op De Uithof over 3 
afstanden: 500, 1500 en 3,000. Eva Hoogendoorn 
kreeg de bronzen medaille omgehangen. Tricia de 
Jong werd 9

e
 en Terri Evers 10

e
. Alle dames 

plaatsten zich voor de regioselectie voor het NK 
begin januari. Daar wist Eva zich te plaatsen voor 
de volgende fase, de landelijke selectiewedstrijden 
voor het NK. Bij het ZH kampioenschap junioren A 
startte Robin Schermer. Helaas kwam zij ten val. 
Zondagochtend 10 januari stonden de pupillen aan 
de start voor hun ZH kampioenschap. Chloé 
Hoogendoorn (pr), Kirsi Hoogeveen (pr), Sophie 
Kraaijeveld, Nikki Noordergraaf, Joes van 
Deursen,  Colin Duivenvoorden, en Sam 
Noordergraaf (pr) reden 2x een 500 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nerveuze Margot voor 5
e
 x Nederlands kampioen 500m 

 
Ze was nerveus, zei ze zelf, maar ze het is haar gelukt: Margot 
Boer (30) is voor de vijfde keer op rij Nederlands kampioen 
geworden op de 500 meter. "Ik ben heel blij met deze titel erbij", 
aldus Margot na afloop. Het was tot het laatst toe spannend of ze 
de 1e plaats van de eerste omloop wist te behouden. In de tweede 
omloop werd ze uiteindelijk 2e, maar dat weerhield haar niet van de 
titel. Met deze prestatie gaat Margot ook deelnemen aan het WK 
Afstanden. Hoewel het haar laatste jaar is zegt Margot nog niet aan 
het afbouwen te zijn.   

 

 

Er uit zien als een schaatstopper? We 
hebben kleding van Margot Boer in de 

verkoop! Kijk op onze website. 

Geen lidmaatschapskaart meer 

Met ingang van het seizoen 2015-2016 
ontvangt u na betaling van de 
contributie geen lidmaatschaps- of 
bondskaart meer. Uw betaling staat 
geregistreerd op onze ledenlijst. Deze 
ligt bij natuurijs ter controle bij de 

ingang van de ijsbaan. 



Nieuwjaarswedstrijden 8 januari ’16 Leiden 

Zoals elk jaar treden de eerste vrijdag van het 
nieuwe jaar de 3 snelste rijders van elke categorie 
van onze ijsvereniging aan om zich te meten met 
de andere rijders uit het district tijdens de 
Nieuwjaarswedstrijden. Vooral bij de oudere rijders 
zie je dat ze elkaar door de tijd heen goed leren 
kennen. Zowel op als naast de baan is het erg 
leuk! Er zijn veel pr’s gereden en podiumplaatsen 
waren er voor Brent en Tess Hoogeveen (allebei 
3e) Sam Noordergraaf (1e); Kirsi Hoogeveen (1e); 
Chloé Hoogendoorn (2e) en Colin Duivenvoorden 
(3e). Uitgebreid wedstrijdverslag op Facebook. 

 

 

 

 

 

Koninklijk lintje Jan van Dorp  

Tijdens de ledenvergadering van 2015 ontving Jan 
van Dorp uit Hoogmade de versierselen 
behorende bij het Lidmaatschap in de Orde van 
Oranje Nassau uit handen van burgemeester M. 
Van der Velde-Menting. Jan heeft een rijke 
geschiedenis op het gebied van vrijwilligerswerk. 
Zesenveertig jaar zit hij nu in het bestuur van onze 
ijsvereniging. Daarnaast is hij de technische man 
van de vereniging en sinds vele jaren ook de 
ijsmeester. Namens IJsclub Hoogmade jureert Jan 
schaatswedstrijden In Den Haag. Bij de Leidse 
Ren- en Toervereniging Swift is Jan lid van de 
Rencommissie en assisteert en jureert hij bij 
wielerwedstrijden.  

 

Preventie en veilig sportklimaat 

Kinderen met plezier en in een veilige omgeving 
laten sporten is één van de peilers van onze 
ijsvereniging. Hoewel het moeilijk is om 100 
procent te voorkomen dat seksuele intimidatie 
plaatsvindt, is er wel een aantal maatregelen, dat 
we kunnen nemen om de kans op ongewenst 
gedrag te verkleinen. Zo beschikken bij ons alle 
vrijwilligers over een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) en onderschrijven we de gedrags-
regels hierover van het NOC*NSF.

Egbert Pastoor Trofee voor C. Wijsman 

 
 
De Egbert Pastoor Trofee ging in 2015 naar de 
heer C.C. Wijsman.  Al jaren helpt hij de vereniging 
graag bij het schoolschaatsen op natuurijs en 
zomerse activiteiten van de ijsvereniging, zoals de 
Dikke banden Race, Dorpsloop en skateclincs. 
Afgelopen jaar maakte hij een brug en huisje dat 
we gebruiken bij skate- en schaatsactiviteiten. De 
trofee is een erkenning voor een vrijwilliger die 
veel betekent of betekende voor onze 
ijsvereniging.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ijsverenigingwoubrugge.nl 
 
Jeugdschaatsen Hoogmade-Woubrugge 

 

 
Onze sponsoren: 
 
 

Belangrijke data 

16 jan Districtskampioenschap welpen 

 Leiden  

23 jan 2e clubwedstrijd Leiden 
30 jan Districtskampioenschap pupillen 

 Leiden  

30 jan Ned. Pupillen Toernooi (op uitnod.) 
6 feb Kaag en Braassem schaatsavond 

Haarlem, voor alle inwoners 
6 feb NK Jeugdmarathon (op uitnodiging)  

13 feb Districtskampioenschap mini’s en 

 benjamins Leiden 

6 mrt Clubwedstrijd Den Haag (op uitnod.) 

13 mrt Geen natuurijs, dan schaatsen met 

de leden in Haarlem, z.o.z. 

16 mrt  Districtskampioenschap junioren   
25 mrt Andries Kwikbokaal Leiden (op 

 uitnodiging) 

26 mrt Mini Elfstedentocht Den Haag  

 

Kirsi Hoogeveen en Nikki en Sam 
Noordergraaf hebben hun limieten 
gehaald en mogen nu meedoen aan 

internationale wedstrijden shorttrack! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=logo nolina&source=images&cd=&cad=rja&docid=8Ogd5ecVvh61BM&tbnid=DdXbPR6_UmybOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.plantipp.eu/nl/k/kwekers/67/Nolina-Boomkwekerijen-BV/&ei=Y_YcUtjgK4fVtAa01YH4Cg&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNHPqpCIJj4jlx8RpsazYGZPUg6Dgw&ust=1377716144517272
http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie
http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie
http://www.ijsverenigingwoubrugge.nl/
https://www.facebook.com/?q=

