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Geen natuurijs; dan 9 maart ’14 schaatsen 
in Haarlem 
De Nederlandse winter kent tot nu toe weinig vorst, 
maar misschien gaat het nog komen. Komt er toch 
geen natuurijs, dan gaan we met de leden 
schaatsen op zondag 9 maart op de kunstijsbaan 
in Haarlem (ijsbaanhaarlem.nl). De schaatsverhuur 
is open: engelbertsport.nl  Vertrek om 12.00 uur 
vanaf de parkeerplaats aan de Wilgenlaan. Graag 
ruim voor die tijd aanwezig zijn. We zijn rond 16.30 
uur daar terug. Het busvervoer en de entree is 
voor leden gratis. Kinderen onder de 14 jaar graag 
onder begeleiding. Op de ijsbaan is het dragen van 
handschoenen verplicht en het schaatsen is op 
eigen risico. U kunt zich aanmelden tot 1 maart via 
de website of bij Lonneke de Vries, telefoon 
519808. Na aanmelding verwachten wij dat u 
daadwerkelijk meegaat, er is immers voor u een 
plaats in de bus gereserveerd.    

 
Kaag en Braassem schaats op 22 februari 
De ijsclubs uit Kaag en Braassem houden op 
zaterdag 22 februari 2014 voor de 2

e
 maal een 

gezamenlijke schaatsavond op de Kunstijsbaan 
Kennemerland in Haarlem. De avond begint om 
19.00 uur met ouder - kind schaatsen. U krijgt dan 
de gelegenheid om samen met uw kind(eren) te 
genieten van het schaatsen. Vanaf 19.30 uur staan 
de 100 meterwedstrijden voor de jongste jeugd op 
het programma. Dit wordt gevolgd door 300 meter 
wedstrijden voor de oudere jeugd en volwassenen. 
Hierna staan de 25 minuten van Kaag en Braasem 
op het programma. Een recreatieve tocht, voor 
iedereen, om zoveel mogelijk ronden te rijden in 25 
minuten. De avond wordt, net zoals vorig jaar, 
afgesloten met een marathon voor dames en 
heren. Gedurende de avond kan op de baan aan 
de binnenkant van de 400 meterbaan kennis 
worden gemaakt met shorttrack. Er zal hier een 
clinic worden gegeven. Maar ook iets meer 
gevorderden kunnen hier gebruik van maken. 
Schrijf de datum alvast op in uw agenda. Hopelijk 
wordt het weer een geslaagde avond.  
 

Maartje Pont 3e op ZH Kampioenschap 
Afgelopen weekend werd het ZHK voor junioren op 
de Uithof in Den Haag verreden. Namens 
IJsvereniging Woubrugge kwamen 4 dames aan 
de start van de 500 en 1500 meter. Maartje Pont 
bevestigde een goed seizoen met een prachtige 
derde plaats in het eindklassement. Ook de andere 
3 dames hebben goed gepresteerd. Alle drie de 
dames zijn eerste jaars C-junior en hielden goed 
stand. Eva Hoogendoorn werd 6e in het 
eindklassement en was daarmee de snelste 
eerstejaars C-juniore. Tricia de Jong reed een 
goed wedstrijd en werd in het eindklassement 9e. 
Ook Terri Evers deed het uitstekend. Als 18e 
geplaatst en uiteindelijk 12e worden, is een prima 
prestatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Daarmee plaatsten allen zich voor de 
regiowedstrijden NK Allround in Breda. Met de 40 
beste meisjes junioren C uit Noord Holland, 
Utrecht, Noord Brabant en Limburg rijden ze een 
500 en 1500 meter. Maartje reed het snelst en 
eindigde op de 20e  plaats. Daarmee staat ze 1e 
reserve voor de landelijke selectiewedstrijd.  
 

Margot Boer Nederlands kampioen 500 
meter gaat naar Olympische spelen 
Bij het NK Afstanden, 26 oktober 2013 in 
Heerenveen, werd de Woubrugse Margot Boer 
Nederlands kampioen op de 500 meter.  Zowel in 
de eerste als de tweede omloop reed ze de snelste 
tijd. 38.30 Seconden is een supertijd zo vroeg al in 
het seizoen, aldus Margot. En hoe ze dat voor 
elkaar gekregen heeft: veel trainen en oefenen  

 

Olympische spelen 
Ook tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi liet 
Margot zich van haar beste kant zien. Op 
donderdag bereikte zij op de 1000 meter de vierde 
plaats in een tijd van 1.15.52. Maar het beste 
moest nog komen. Op zaterdag heeft ze het 
Nederlands publiek laten zien dat ze op de 500 
meter nog tot de wereldtop behoort. Met een 
fantastische eerste omloop liet ze de concurrentes 
ver achter zich. In een tijd van 37.64 sec. bleef ze 
maar vierhonderdste van een seconde boven het 
baanrecord. Ook de 2e rit bleek van hoge kwaliteit. 
In een tijd van 37.68 sec. was ze wederom de 
snelste. Met meer dan 1.2 punten in het 
klassement liet Margot zien dat ze op dit moment 
veruit de sterkste rijdster in Nederland is op de 500 
meter. Met deze prestatie is ze verzekerd van 
deelname aan de Olympische Spelen in Sotsji op 
de 500 en 1000 meter. De IJsvereniging 
Woubrugge feliciteert Margot van harte met het 
behaalde succes en wenst haar heel veel succes!  



Nieuwjaarswedstrijden Leiden 
Tijdens de Nieuwjaarswedstrijden van het District 
Sassenheim op 3 januari 2014 werden er veel 
persoonlijke records verreden. Podiumplaatsen 
waren er voor: Tess Hoogeveen 2

e
 meisjes mini; 

Sam Noordergraaf 1
e
 jongens mini; Kirsi 

Hoogeveen 2
e
 meisjes welpen; Esmée van der 

Plas 3
e
 meisjes pupillen. 

 
 

Schaatskamp oktober 2013 
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 Esbeek. Het was 
wederom een succes. Een verslag met foto’s staat 
op de site, kies ‘jeugdschaatsen’ 
 
 

 
 
 
Daphne Hoogeveen ontvangt  
Egbert Pastoor Trofee 
Tijdens de ledenvergadering van 1 november j.l. 
werd Daphne Hoogeveen geëerd als vrijwilliger bij 
de IJsvereniging Woubrugge. Zij ontving de Egbert 
Pastoor Trofee vanwege haar tomeloze inzet in 
zowel de zomer als de winter. 
De Egbert Pastoor Trofee is een erkenning voor 
een vrijwilliger die veel betekent of betekende voor 
onze ijsvereniging. Daphne Hoogeveen 
coördineert de deelname van Woubrugse kinderen 
aan de Jeugdskeelercup; organiseert mede het 
schaatskamp en gaat als leiding mee; helpt bij de 
koek en zopie op het natuurijs; en denkt mee over 
ontwikkelingen binnen de vereniging. 
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 vierde keer dat de trofee is uitgereikt. 
 
 

 

 

www.ijsverenigingwoubrugge.nl 

NK op coolste baan van Nederland 
Het Nederlands Kampioenschap schaatsen voor 
de sprinters en allrounders wordt dit jaar in het 
Olympisch stadion in Amsterdam gehouden.  
 

 
 
Het stadion wordt omgebouwd tot schaatstempel 
en het belooft een uniek evenement te worden. 
Naast de entourage is dit waarschijnlijk een mooie 
gelegenheid om de (Olympische) toppers aan het 
werk te zien. Naar alle waarschijnlijkheid staan Kai 
Verbij, Margot Boer en hopelijk ook Tessa Bogaard 
aan de start. Maar ook Mark Tuitert is aanwezig en 
Renz Rotteveel, die afgelopen jaar de clubprijzen 
uitreikte aan de jeugd. 
 
 

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. Deze winter starten we een 
proef om te zien hoe het ijs in de polder zich 
gedraagt.  
 
 

Belangrijke data  
1 feb Districtswedstrijd welpen Leiden  

8 feb 2e clubwedstrijd in Leiden 
22 feb Kaag en Braassem schaatsavond Haarlem 
1 mrt Districtswedstrijd mini’s en benjamins 

Leiden 

9 mrt Geen natuurijs, dan schaatsen met de 

leden in Haarlem, zie voorpagina 

14 mrt Andries Kwikbokaal Leiden (op 

uitnodiging)  

16 mrt Clubwedstrijd Den Haag (op uitnodiging) 

19 mrt Districtswedstrijd junioren Haarlem  

29 mrt Mini Elfstedentocht Den Haag  

 
 
Onze kleding is gesponsord door: 
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