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Schaatsrugzak dankzij Baak Autocenter 
Alle jeugdschaatsers en trainers ontvingen aan het 
begin van het schaatsseizoen 2014-15 een mooie 
rugzak om hun schaatsen mee te nemen naar de 
ijsbaan. Baak Autocenter, dealer van Hyundai uit 
Alphen aan den Rijn, is de sponsor van de rug-
zakken, waarin ook plaats is voor een helm. Het 
was de Woubrugse Paul Baak zelf die het aanbod 
deed aan de ijsvereniging. Baak Autocenter had 
de wens een lokale vereniging te ondersteunen. 
De kinderen reageerden enthousiast. Het is 
fantastisch om straks de Woubrugse jeugd en 
trainers op de baan te zien met eenzelfde rugzak 
van Baak en kleding van Nolina. Dat is voor hen 
zeker een stimulans om met veel plezier naar de 
training en/of wedstrijd te gaan. Veel dank aan 
Baak Autocenter/Hyundai. 

 
Skateteam Woubrugge winnaar Zuid-Holland 
Tijdens een spannende finale is het inline skate-
team van onze ijsvereniging voor het 2e jaar op rij 
winnaar geworden van de KNSB Jeugdskeeler-
competitie Zuid-Holland. De competitie bestond uit 
3 ploegenachtervolgingen waarin de jeugd van 14 
verenigingen met elkaar streed om de wissel-
bokaal: de Wladimirhoff cup. In diverse leeftijds-
categorieën van 6 t/m 16 jaar, streden ploegen van 
elk 3 tot 4 deelnemers met elkaar. Een goede 
teambuilding bleek de sleutel tot succes. De 17 
jeugdleden van onze ijsvereniging hebben het hele 
seizoen onder leiding van Ramon Duivenvoorden 
hard getraind om tot dit resultaat te komen. 

 
 
 
 
 
Naast de ploegenachtervolging was op 7 sep-
tember de finale van het individuele klassement. 
Maar liefst 127 kinderen van diverse clubs 
maakten hun opwachting op de skatebaan in 
Leiderdorp. Vanwege de overwinning vorig sei-
zoen was het Woubrugse skateteam dit jaar één 
van de drie genomineerden in de categorie 
'sportploeg' van de Sportverkiezing Kaag en 
Braassem. Ze wonnen de titel niet, maar wie weet 
maken ze nog meer kans nu ze tot 2x toe de 
Jeugdskeelercup hebben gewonnen. 
 

 

Fantastische huldiging Margot Boer 
Margot Boer, winnaar van 2 bronzen medailles op 
de Olympische Spelen in Sochi, is vrijdagvond 25 
april 2014 groots gehuldigd in Woubrugge. De 
huldiging begon met een rondgang door het dorp 
in een oude open brandweerwagen, waarbij 
jeugdschaatsers van de ijsvereniging haar 
vergezelden. Tot ieders verrassing, ook die van 
Margot, waren haar trainers Marianne Timmer en 
Floor van Leeuwen aanwezig. De huldiging was 
een initiatief van de ijsvereniging in samenwerking 
met de Feestcommissie 1928. Woubrugge was 
oranje gekleurd en velen hingen de vlag uit. Na de 
rondgang werd zij namens de gemeente Kaag en 
Braassem toegesproken door wethouder Sport 
Floris Schoonderwoerd. Hij overhandigde haar de 
erepenning van de gemeente. De erepenning is 
een blijk van waardering en erkentelijkheid voor 
haar uitzonderlijk sportieve prestaties. Namens de 
ijsvereniging stond Edward Wijsman stil bij het feit 
dat Margot 25 jaar actief is in de schaatssport en 
als sprintster enorm veel heeft bereikt dit jaar: 2x 
brons op de Olympische Spelen, Nederlands 
kampioen op de 500 meter en dit jaar voor de 
vierde keer Nederlands Kampioen Sprint. Theo 
Vesseur, voorzitter, benoemde haar tot erelid van 
de ijsvereniging. Tot slot overhandigden 2 kinderen 
van de basisscholen het Bronzen Boek aan 
Margot. Het Bronzen Boek is een eerbetoon van 
Woubrugse kinderen aan onze Woubrugse 
topsporter. Het boek bevat reacties van de 
kinderen op het behalen van de Olympische 
medailles. 

Gefeliciteerd! 

http://www.sportweekkaagenbraassem.nl/sportverkiezing/
http://brandweerwoubrugge.nl/php/?page=materieel&actie=voertuig&id=48
http://www.feestcommissie1928.nl/


Skatemedailles op ZH kampioenschap 

Het ZH Kampioenschap inline skaten was 
succesvol! Maar liefst 23 kinderen uit Woubrugge 
en Hoogmade stonden aan de start op onze 
thuisbaan in Leiderdorp. Het deelnemersveld 
bestond uit een record aantal van 140 rijders. 
Weer een mooi signaal dat inline skaten een 
groeiende tak van sport is. Op het programma 
stond een 300 meter tijdrit, een inline van 500 
meter en een marathon. Het leverde spectaculaire 
en spannende races op! In hun categorie zijn ZH 
kampioen: Lieke Hoogendoorn; Sam 
Noordergraaf; Kirsi Hoogeveen. Daarnaast waren 
er podiumplaatsen voor: Nikki Noordergraaf (3e), 
Maartje Pont (2e) en Eva Hoogendoorn (2e). 

 

 

Heel Woubrugge skeelert! 
Ruim 50 kinderen deden op 23 april 2014 mee aan 
de skateclinic van de ijsvereniging op het terrein 
van Nolina. De clinic werd georganiseerd in het 
kader van de Sportweek Kaag en Braassem 2014. 
Er was een parcours uitgezet met diverse 
onderdelen, zoals hockey, springen over een stok, 
behendigheidsspelletjes, start- en remoefeningen. 
De kinderen genoten van de leuke manier waarop 
ze de fijne kneepjes van het inline skaten leerden 
en plezier hadden met elkaar.  Ouders stonden vol 
belangstelling te kijken naar de prestaties van hun 
kinderen. De kinderen vonden het zo leuk dat ze 
graag verder wilden. Zodoende is er deze zomer 
elke dinsdag door de jeugd geskate op het terrein 
van Nolina. En ook tijdens de speelweek Woutje 
Brugge was er daar een druk bezochte clinic. Zo 
skate de jeugd veiliger door het dorp en kunnen 
kinderen ontdekken welke sport ze leuk vinden.  
 

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 en Terri Evers trainen de hele 
zomer al bij het Gewest Zuid-Holland. Tricia de 
Jong en Esmée van der Plas zijn naar het District 
Sassenheim gegaan. Het is fantastisch dat een 
kleine vereniging zoveel talenten kan afvaardigen. 
Wij wensen ze allemaal veel succes. Maartje Pont 
is gestopt in het district. 

Schaatslessen en schaatskamp 2014 
In oktober start het nieuwe schaatsseizoen. Op en 
dinsdag is er les in de IJshal Leiden en op vrij- en 
zaterdag in De Uithof in Den Haag. Kinderen 
kunnen nog worden opgegeven. Informatie op de 
site, kies voor ‘jeugdschaatsen’. 
Ook dit najaar is er weer een schaatskamp in de 
herfstvakantie (22 - 24 oktober) voor onze 
jeugdschaatsers. We gaan schaatsen op de 
ijsbaan in Tilburg en logeren in Esbeek. Kinderen 
kunnen voor schaatslessen en kamp nog worden 
opgeven bij Edward Wijsman, telefoon 518493. 

 

Oude jacks welkom in Albanië 
De oude schaatsjacks van de ijsvereniging hebben 
een goede bestemming gevonden. Begin mei 2014 
nam de Woubrugse Tilly Beukenholdt ze mee naar 
haar project in Albanië. De kinderen van het 
kinderdagverblijf en school in Ndroq waren er zeer 
blij mee. Des te meer omdat de houtkachel 
(tijdelijk) buiten werking was.  

 
 

Ledenvergadering 7 november 2014 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de 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.  
 
 

Belangrijke data  
10 okt Start schaatsles vrijdag Den Haag 
22-24 okt Schaatskamp 
7 nov Ledenvergadering en loterij 
6 dec 1e clubwedstrijd in Leiden 
7 feb ‘15  2e clubwedstrijd in Leiden 
 
 
 
 

 
 
 Jeugdschaatsen Hoogmade-Woubrugge 

 

www.ijsverenigingwoubrugge.nl  

http://www.ijsverenigingwoubrugge.nl/
https://www.facebook.com/?q=


 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging ledenvergadering 
 
en loterij 7 november 2014 
 
 

 

 

 

 

Op vrijdag 7 november 2014 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 1 november 2013.  

3 Terugblik schaatsseizoen 2013-2014: beeldverslag Jeugdskeelercup, activiteiten en 

resultaten jeugdschaatsen en huldiging Margot Boer; financiën/kascontrole; decharge 

penningmeester. 

4 Vooruitblik schaatsseizoen 2014-2015: sportieve activiteiten; financiën/begroting.  

5 Bestuur: samenstelling en verkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar is Edward Wijsman. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Jan van Dorp en Lonneke de Vries 

Kiesbaar zijn Andrea Hoppenbrouwer, Jacqueline van Vliet en Daphne Hoogeveen.  

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld ondertekend door ten minste vijf 

leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering. 

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 

www.ijsverenigingwoubrugge.nl 
 


