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Schaatsseizoen van start gegaan  
Na een zomer lang getraind te hebben op fiets of 
skates stonden vrijdag 25 september ruim 50 
kinderen te popelen om aan het schaatsseizoen te 
beginnen. Op het terrein van VVW kregen ze een 
gezamenlijke training en schaatsjack. Begin 
oktober starten de trainingen en zaterdagochtend 
14 november en 23 januari zijn de clubwedstrijden 
in Leiden. 

   

Schaatslessen voor de jeugd deze winter 

In oktober start het nieuwe schaatsseizoen. Op 
dinsdag is er les in de IJshal Leiden en op vrijdag 
en zaterdag in De Uithof in Den Haag. Kinderen 
kunnen nog worden opgegeven. Een proefles is 
altijd mogelijk. Informatie op de site, kies voor 
‘jeugdschaatsen’. 
 

Skatemedaille op ZH en landelijk toernooi 
Op 7 juni werd het Zuid Hollands Kampioenschap 
skaten verreden op de baan in Lisserbroek. 
Pupillen 3 meisjes: 3 Lieke Hoogendoorn 
Pupillen 2 jongens:  1 Sam Noordergraaf 

3 Joes van Deursen 
Pupillen 2 meisjes: 1 Sophie Kraaijeveld 

3 Kirsi Hoogeveen 
Junioren B meisjes: 2 Tricia de Jong 

3 Terri Evers  
Nikki en Sam Noordergraaf en Kirsi Hoogeveen 
hebben eveneens ontzettend hard gestreden 
tijdens het Nationaal Pupillen toernooi inline skaten 
in Heerde op 20 juni. Op de allermooiste en 
nieuwste piste van NL reden ze een sprint, inline 
en puntenparcours. 
 
Ledenvergadering 6 november 2015 
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.  

 
 

 

 

 
Herfst-schaatskamp voor jeugd in Tilburg 
Van 21 t/m 23 oktober gaan we weer op 
schaatskamp. Dit jaar een extra feestelijke editie, 
we gaan namelijk voor de 10e keer! Het thema is 
dan ook: FEEST. Ga je mee? Kinderen van 6-16 
jaar zijn welkom, ook als je deze winter niet op 
schaatsles gaat, maar schaatsen wel leuk vindt. 
We gaan schaatsen op de ijsbaan in Tilburg en 

logeren in Esbeek. Voor € 80 neem je 3 dagen 
deel aan een compleet verzorgd kamp, ga je 3x 
schaatsen en naar een klimparcours. Schrijf je in 
via: kamp.jeugdschaatsen@gmail.com 
 
Talenten bij selectie gewest, district KNSB 
Drie 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 B- 
selectie van het Gewest Zuid-Holland. Tricia de 
Jong, Terri Evers en Robin Schermer zijn naar de 
selectie van het District Sassenheim gegaan. Het 
is fantastisch dat een kleine vereniging zoveel 
talenten kan afvaardigen. Wij wensen ze allemaal 
veel succes. Esmeé van der Plas is gestopt in het 
district. 
 
Veel Woubrugse jeugd op de skates 
Maar liefst 52 kinderen stonden met skates 
ondergebonden op het terrein van Nolina voor de 
clinic inline skaten tijdens de Nationale Sportweek 
op 22 april. Voor de één was het een eerste 
kennismaking met het skaten en de ander was al  
iets meer ervaren. Feit is dat iedereen met veel 
plezier het parcours doorrolde! De clinic vond 
plaats onder begeleiding van 12 enthousiaste 
jeugdleden en een aantal trainers. Iedereen 
superbedankt!  
 

 
Ook tijdens de speelweek Woutje Brugge deden 
vele Woubrugse kinderen mee aan een clinic. Ook 
voor kinderen die geen skates of bescherming 
hadden waren materialen beschikbaar. Het blijkt 
voor de kinderen toch steeds weer een sport om 
zoveel mogelijk stempels te halen op stempelkaart 
en zelfs op arm of gezicht.   
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Finale Jeugdskeelercup in Leiderdorp 

Onze sportieve inliners hebben op 6 september 
super goed gereden tijdens de finale van de 
jeugdskeelercup! Er was dan ook veel te behalen. 
Dagprijzen, Klassementsprijzen en een leuke 
loterij waar o.a. zelfs een skeelerpak en 
skeelerhandschoenen van Ooms sport verloot 
werden. Woubrugge heeft zich weer flink op de 
kaart gezet. Velen gingen naar huis met een mooie 
medaille van het dagklassement. Daarnaast waren 
er supermooie bekers voor de overall winnaars. 
Pupillen 3 meisjes: 2 Lieke Hoogendoorn 
Pupillen 2 meisjes: 2 Sophie Kraaijeveld 

3 Chloé Hoogendoorn 
Pupillen 2 jongens:  1 Sam Noordergraaf 

3 Joes van Deursen 
Junioren B meisjes: 1 Tricia de Jong 

3 Terri Evers 
Helaas was er dit jaar geen beker voor het beste 
team, anders hadden we daar zeker weer kans op 
gemaakt! 

 
Brug en huis voor jeugd op skate/schaats  
De heer C. Wijsman zet zich al jarenlang in als 
vrijwilliger voor de ijsvereniging. Afgelopen seizoen 
heeft hij een huisje en een brug gemaakt, die we 
kunnen inzetten tijdens activiteiten zoals de mini 
Elfstedentocht. Daar zijn we reuze blij mee! Het 
huisje en de brug zijn officieel in gebruik genomen 
tijdens de inline skate clinic. Er werd met veel 
plezier gebruik van gemaakt. Wij bedanken de 
heer Wijsman voor zijn inzet! 

 

Districtskampioenschap skaten 
Het eerste districtskampioenschap inline skaten is 
een feit. Met maar liefst 16 enthousiaste inliners uit 
Woubrugge aan de start. Onze meeste 
deelnemers zijn inmiddels ervaren rotten in het 
vak! Toch waren er vanuit Woubrugge 3 
debutanten die zich voor het eerst in het 
wedstrijdveld waagden. En niet zonder succes! 
Myrthe Plagmeijer werd bij de pupillen 4 zelfs 
districtskampioen! Ties van Deursen had het 
zwaar in een sterk deelnemersveld pupillen 3, 
maar ook hij zette door en kwam onder veel 
aanmoedigen moe maar voldaan over de finish. 
Ook Larissa Plagmeijer liet zich in diezelfde 

categorie van haar beste kant zien.  

De baan in Leiderdorp is onze vertrouwde 
thuisbaan, dus ook de ervaren rijders waren er erg 
op gebrand om goede tijden neer te zetten. De 
wedstrijd bestond uit een 100 meter sprint; 500 
meter tijdrit; inline van 500/1000 meter en tot slot 
een marathon. Leuk om te zien dat elke discipline 
andere specialisten kent. Hier en daar werd er 
flinke sportieve strijd geleverd.  

 
Pupillen 4 meisjes:  1 Myrthe Plagmeijer 
Pupillen 3 meisjes: 2 Lieke Hoogendoorn  
Pupillen 2 meisjes:  1 Chloé Hoogendoorn  

2 Sophie Kraaijeveld  
3 Virpi Kraaijeveld 

Pupillen 2 jongens:  1 Sam Noordergraaf 
2 Joes van Deursen 

Pupillen 1 meisjes:  2 Nikki Noordergraaf 
Junioren B meisjes:  1 Maartje Pont 

2 Tricia de Jong 
3 Terri Evers 

 
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 gedragsregels 
hierover van het NOC*NSF.  
 
 

 

 
 
 

 
 
Jeugdschaatsen 

Hoogmade-Woubrugge 
 

 

www.ijsverenigingwoubrugge.nl 

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

