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Schaatsen in nieuwe kleding door Nolina 
Dankzij sponsoring door Nolina schaatst de jeugd 
van onze ijsvereniging met ingang van dit seizoen 
in nieuwe kleding. Onze hartelijke dank aan Marcel 
en Steef de Lange. De nieuwe, mooie kledinglijn 
wordt gepresenteerd op vrijdag 20 september as. 
tijdens de introductie van het schaatsseizoen. U 
bent van harte uitgenodigd te komen kijken om 
18.30 uur bij de kantine van de Voetbalvereniging 
Woubrugge. 
  

 

Talenten naar gewest en district 
Vier talentvolle schaatsers van onze vereniging 
zijn in mei uitgenodigd om te gaan schaatsen in 
provinciale en regionale selecties van de KNSB. 
Eva Hoogendoorn traint de hele zomer al bij het 
Gewest Zuid-Holland. Terri Evers, Tricia de Jong 
en Maartje Pont zijn naar het District Sassenheim 
gegaan. Het is fantastisch dat een kleine 
vereniging zoveel talenten kan afvaardigen. Wij 
wensen ze allemaal veel succes.  
Cindy Wijsman is gestopt in het gewest en gaat 
weer schaatsen bij onze vereniging. 
 

Aanmelden schaatslessen jeugd 
In oktober start het nieuwe schaatsseizoen. Op 
maan- en dinsdag is er les in de Schaatshal 
Leiden en op vrij- en zaterdag in De Uithof in Den 
Haag. Kinderen kunnen nog worden opgegeven. 
Informatie op de site, kies voor ‘jeugdschaatsen’. U 
kunt ook bellen met Edward Wijsman, tel 518493. 
 

Schaatsen in de Plaspolder 
De ijsvereniging heeft afgelopen periode diverse 
mogelijkheden onderzocht als alternatief voor de 
tennisbanen om in de winter te kunnen schaatsen. 
Dit alternatief is gevonden in de Plaspolder, de 
polder bij de Wijde AA waar onlangs de sloten zijn 
verbreed. Dit gebied is eigendom van 
Staatsbosbeheer, dat positief is over schaatsen in 
de polder. Ook IVN, de gemeente, St. Groenlicht, 
het Hoogheemraadschap en Jachthaven van Wijk 
steunen ons initiatief. Komende winter starten we 
een proef om te zien hoe het ijs in de polder zich 
gedraagt. Dank aan alle partijen die het schaatsen 
in Woubrugge op deze manier ondersteunen. We 
hopen op een strenge winter. Actuele informatie 
vindt u op onze site. 
 
 
 

www.ijsverenigingwoubrugge.nl

 
 
 
 
 
 

Weer plezier en succes bij skeelercup 
Een twintigtal jeugdleden doet deze zomer weer 
mee aan een serie skeelerwedstrijden in de 
provincie. Met veel plezier en niet zonder succes. 
Diverse individuele medailles zijn er al behaald.  
Op zaterdag 14 september is de finale op de 
skeelerbaan in Leiderdorp. Tot nu toe staat 
Woubrugge eerste in het klassement van Zuid-
Holland. Jongens en meisjes veel succes gewenst 
met de finale! 

  
Een aantal van de kinderen wacht op de start van de 

ploegenachtervolging in Nootdorp. 
 

Schaatskamp in oktober 2013 
Ook dit najaar is er weer een schaatskamp in de 
herfstvakantie (23-25 oktober) voor onze 
jeugdschaatsers. We gaan schaatsen op de 
ijsbaan in Tilburg en logeren in Esbeek. Kinderen 
kunnen nog worden opgeven bij Edward Wijsman, 
telefoon 518493. 
 

Ledenvergadering, loterij 1 november 2013 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de leden-
vergadering en loterij op vrijdag 1 november 2013. 
De vergadering start om 20 uur in het clubhuis van 
de Tennisvereniging Woubrugge. U hoort over de 
resultaten van de Jeugdskeelercup en de plannen 
rondom het schaatsen in de Plaspolder.  
 

Belangrijke data  
28 sept ‘13 Start schaatsles zaterdag Den Haag 
30 sept Start schaatsles maandag Leiden 
1 okt Start schaatsles dinsdag Leiden 
4 okt Start schaatsles vrijdag Den Haag 
23-25 okt Schaatskamp 
1 nov Ledenvergadering en loterij 
23 nov 1e clubwedstrijd in Leiden 
8 feb ‘14  2e clubwedstrijd in Leiden 
22 feb  Kaag en Braassem schaatsavond in 

Haarlem

http://www.ijsverenigingwoubrugge.nl/


 
 
 
 
 
 

Uitnodiging ledenvergadering 
 
 en loterij 2013 
 
 

 

 

 

 

Op vrijdag 1 november 2013 houdt De ijsvereniging Woubrugge haar jaarlijkse avond met 

ledenvergadering en loterij. De avond is bedoeld voor alle leden, waaronder ouders van 

jeugdschaatsers, oudere jeugd, vrijwilligers, trainers en liefhebbers van natuurijs.  

U bent van harte welkom in het clubhuis van de tennisvereniging, Vingerhoedtstraat 2 te 

Woubrugge. Aanvang: 20.00 uur.  

 

Welkom met koffie/thee namens de vereniging en een gratis lot voor de loterij. 

 

Ledenvergadering agenda 

1 Opening door de voorzitter, Theo Vesseur, en mededelingen en ingekomen stukken 

2 Goedkeuring verslag ledenvergadering 5 oktober 2012 en schriftelijke stemming statuten 

en huishoudelijk reglement op 12 november 2012 

3 Terugblik schaatsseizoen 2012-2013: verslag Jeugdskeelercup; activiteiten en resultaten 

natuurijs en jeugdschaatsen; financiën/kascontrole; decharge penningmeester. 

4 Vooruitblik schaatsseizoen 2013-2014, met ondermeer presentatie plannen Plaspolder; 

financiën/begroting.  

5 Bestuur: samenstelling, verkiezing, vacature. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Oscar Konijn en Edward Wijsman (voor 1 jaar).  

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld ondertekend door ten minste vijf 

leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering. Vanaf volgend jaar is een vacature met 

aandachtsgebied jeugdcommissie vacant. 

6 Huldiging  

7 Rondvraag en einde ledenvergadering 

 

Pauze – koffie/thee krijgt u namens de vereniging. Start verkoop loten voor loterij.  

 

Loterij en daarna tot 23 uur gelegenheid om te kaarten en sjoelen. 

 

 

Secretaris:  
Boddens Hosangweg 56 

2481 LA  Woubrugge 
secretaris@ijsverenigingwoubrugge.nl 
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