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Schaatsfeest 85 jarige ijsvereniging  
Op 28 februari a.s. bestaat de ijsvereniging 85 
jaar. Van het Fonds Leven Lang Sporten van de 
KNSB ontvingen wij hiervoor een donatie. Dank 
aan de KNSB. Wij gaan ervoor zorgen dat de 
inwoners van Woubrugge van een heerlijk 
schaatsfeest gaan genieten. Houdt u onze website 
in de gaten! 
 
 

Kaag en Braassem schaatsavond 
De ijsclubs uit Kaag en Braassem houden op 9 
februari 2013 een gezamenlijke schaatsavond op 
de Kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem. Het 
begint om 19.45 uur en duurt tot 23.00 uur. Op het 
programma staan diverse activiteiten voor jong tot 
oud, van recreant tot wedstrijdschaatser. 
Afsluitend programmaonderdeel (en klapper van 
de avond) zal zijn het kampioenschap 
marathonschaatsen van de gemeente Kaag en 
Braassem, bij zowel de heren als de dames. 
Noteer dus 9 februari in de agenda en houd de 
berichten op onze website in de gaten.  

 

 
 
Nieuwe statuten aangenomen 
Leden van De IJsvereniging Woubrugge hebben 
op 12 november 2012 unaniem ingestemd met de 
komst van nieuwe, eigentijdse statuten en een 
nieuw huishoudelijk reglement. 

 
 
Kaart lidmaatschap 2012-2013  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het lidmaat-
schapskaartje van de ijsvereniging. Dit geldt als 
bewijs van betaling en toegang tot de ijsbaan.  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
Eva Hoogendoorn Zuid-Hollands kampioen 
Zondag 13 januari 2013 streden de pupillen voor 
het Zuid Hollands Kampioenschap. Eva 
Hoogendoorn werd daarbij 1

e
 en mag zich Zuid 

Hollands kampioen noemen. Gefeliciteerd! Tricia 
de Jong werd 7

e
, Esmee van der Plas 12

e
 en Terri 

Evers 16
e
. Eva neemt eind januari deel aan het 

Nederlands Pupillen Toernooi in Groningen. 
Op zondagmorgen 16 december 2012 reden de  
C-Junioren een 500 en 1.000 meter voor het Zuid 
Hollands Kampioenschap. Cindy Wijsman eindigde 
op de 6

e
 plaats na een 9

e
 plaats op de 500 meter 

en een 5
e
 plaats op de 1000 meter. Maartje Pont 

eindigde als 13
e
 na een 13

e
 paats op de 500 

meter. Maartje reed een mooie p.r. op de 1000 
meter.  

 
 

Nieuwjaarswedstrijden Leiden 
Diverse jeugdleden deden 4 januari 2013 mee aan 
de Nieuwjaarswedstrijden van het KNSB-district 
Sassenheim op de ijsbaan in Leiden. En velen 
reden er een persoonlijk record. Podiumplaatsen 
waren er bij de meisjes: Lieke Hoogendoorn 2

e
  

benjamin; Kirsi Hoogeveen 1
e
 en Franca Struijk 3

e
  

mini; Eva Hoogendoorn 1
e
 en Tricia de Jong 3e 

pupillen; Maartje Pont 1
e
 junioren. Bij de jongens 

werd Sam Noordergraaf 1
e
 mini. Allemaal 

gefeliciteerd met deze behaalde prestatie.  
De complete utslag staat op de site, kies 
‘jeugdschaatsen’. 

Geen natuurijs; dan 16 maart 2013 schaatsen in Leiden! 
Zou de vrieskou aanhouden? Dan kunnen we mogelijk schaatsen op de tennisbanen. Zo niet, dan gaan we met 
de leden schaatsen in Leiden. Op zaterdag 16 maart 2013 van 12.00-14.00 is de buitenbaan van de Schaatshal 
Leiden exclusief voor leden van de 85-jarige IJsvereniging Woubrugge. U komt op eigen gelegenheid naar de 
Schaatshal Leiden. Vooraf aanmelden is niet nodig. Uw lidmaatschapskaart 2012-2013 is uw toegangsbewijs; 
vergeet deze dus niet. Denkt u eraan dat handschoenen op het ijs verplicht zijn. Schaatsen op eigen risico. 
IJshockeysticks verboden. 
Schaatshal Leiden, Vondellaan 41: www.schaatshalleiden.nl  De schaatsverhuur is open: www.oomssport.nl  

http://www.schaatshalleiden.nl/
http://www.oomssport.nl/


Zuid-Hollands kampioenschap marathon 
Zondagavond 18 november 2012 stond het 
gewestelijk kampioenschap marathon op het 
programma. Dit levert altijd een aantal spannende 
en enerverende wedstrijden op. Als eerst 
verzamelden de meisjes pupillen zich aan de start 
voor hun wedstrijd over 6 ronden. In de 
massasprint werd Terri Evers 7e, Tricia de Jong 
9e, Esmee van der Plas 13e, Vera Wijsman 17e 
en Nina Kroes 22e. Eva Hoogendoorn kwam 
helaas in de laatste ronde ten val. 
Na de wedstrijd van de jongens pupillen gingen de 
meisjes junioren B en C van start. Ook hierin een 
drietal vertegenwoordigsters van onze 
verenigingen. Na een tactische wedstrijd eindigde 
deze wedstrijd in een massasprint. Cindy Wijsman 
werd 2e en kreeg de zilveren medaille 
omgehangen. Maartje Pont kwam halverwege de 
wedstrijd ten val en staakte de wedstrijd.  
 
 

Margot Boer 2e bij NK Sprint; baanrecord   
Margot Boer werd dit jaar 2

e
 op het Nederlands 

Kampioenschap Sprint 2013. De sprintster uit de 
Liga-ploeg werd hiervoor tweemaal Nederlands 
kampioen en wilde haar titel graag prolongeren. 
Na 3 afstanden stond ze eerste. Echter bij de 
laatste 1.000 meter moest ze haar meerdere 
erkennen in Marrit Leenstra. Tijdens de 2e rit 500 
meter reed Margot een baanrecord op Kardinge, 
de ijsbaan in Groningen. Ze reed als enige onder 
de 39 seconden (38,98). Kort daarvoor raakte ze 
echter een baanrecord voor welpen kwijt op de 2 
rondjes in Leiden. 

 

 
Eind september 2012 huldigden wij Margot nog 
voor haar Nederlands Kampioen Sprint 2012. Uit 
handen van voorzitter Theo Vesseur ontving zij 
een bijzondere tekening gemaakt door Feike de 
Vries. Het is de Margot van nu in Liga-tenue 
denkend aan de tijd dat ze begon met schaatsen 
bij onze vereniging. Margot was zichtbaar 
verheugd met dit cadeau: "deze komt in de kamer 
te hangen". 
 
. 

www.ijsverenigingwoubrugge.nl  

Marianne Pont 
ontvangt 
Egbert Pastoor 
Trofee 
Marianne Pont-
Verboom is door 
De IJsvereniging 
Woubrugge 
geëerd vanwege 
haar tomeloze 
inzet als 
vrijwilliger. Zij ontving daarvoor de Egbert Pastoor 
Trofee tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 
vrijdag 5 oktober 2012. De Egbert Pastoor Trofee 
is een erkenning voor een vrijwilliger die veel 
betekent of betekende voor onze ijsvereniging. 
Marianne Pont staat de vereniging als betrokken 
ouder bij het skeeleren; gaat mee op 
schaatskamp; helpt bij het natuurijs op de 
tennisbaan en Wijde AA en ondersteunt bovenal 
de penningmeester bij de financiële administratie. 
De trofee is vernoemd naar een bestuurslid die 
een voorbeeld was voor de vereniging en waar 
velen met genoegen mee mochten samenwerken. 
Wij eren hem helaas postuum: Egbert Pastoor. Het 
is de derde keer dat de trofee is uitgereikt. 

 
Corrie Hoogeveen vrijwilliger van de week 
op schaatsen.nl.  
Eind september 2012 was trainster en voormalig 
bestuurslid Corrie Hoogeveen vrijwilliger van de 
week op de website schaatsen.nl. De site van 
schaatsend Nederland. Corrie is een echte 
schaatsliefhebber. "Vroeger was ik als kind al niet 
van het ijs te houden. Ik ben er helemaal mee 
opgegroeid," vertelt ze enthousiast. Afgelopen 
winter volbracht ze als toerrijder zelfs nog de 100 
km tijdens de ‘Henk Angenent Classic’. Op de site 
van de ijsvereniging staat een link naar het hele 
artikel op schaatsen.nl 

 
Schaatskamp oktober 2012 
Ook dit najaar was er weer een schaatskamp aan 
het begin van de herfstvakantie voor onze 
jeugdschaatsers. We gingen schaatsen op de 
ijsbaan in Tilburg en logeerden in Helvoirt. Het was 
wederom een succes. Een verslag met foto’s staat 
op de site, kies ‘jeugdschaatsen’ 
 

Belangrijke data 
19 jan: 2

e
 clubwedstrijd Leiden 

26 jan: Districtswedstrijd welpen Leiden  

9 feb: Districtswedstrijd mini’s en benjamins Leiden 

9 feb: Kaag en Braassem schaatsavond Haarlem 

16 mrt: Geen natuurijs, dan van 12.00-14.00 uur 

            schaatsen met leden in Leiden 

20 mrt: Districtswedstrijd junioren Haarlem  

22 mrt: Andries Kwikbokaal Leiden (op uitnodiging)  

24 mrt: Clubwedstrijd Den Haag (op uitnodiging) 

30 mrt: Mini Elfstedentocht Den Haag  

 


