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Schaatshal Leiden 40 jaar 
Op 8 oktober 2016 viert de Schaatshal Leiden haar 
40-jarig bestaan. Iedereen is welkom om te 
schaatsen of te kijken naar een demonstratie. 
Meer informatie op: schaatshalleiden.nl 
 

Woubrugge biedt extra schaatslessen;  
schaats-sportdag in de herfstvakantie  
Door de samenwerking met een aantal ijsclubs uit 
de regio biedt onze ijsvereniging komend 
winterseizoen extra mogelijkheden voor 
schaatslessen voor de jeugd. Vanaf oktober 2016 
gaan we weer schaatsen in Leiden en Den Haag. 
Onze jeugdschaatsers mogen gebruik maken van 
de trainingsfaciliteiten van de andere ijsclubs 
zonder daarvan lid te zijn. Daardoor kan er zowel 
in Leiden als Den Haag op meer dagen en tijden 
getraind worden. Voordeel: je traint nog meer op je 
eigen niveau en met kinderen van je eigen leeftijd. 
Een proefles is altijd mogelijk. Inschrijven en 
betalen kan gewoon via je eigen IJsvereniging 
Woubrugge. Bovendien houden we op woensdag 
19 oktober in de herfstvakantie een speciale 

schaats-sportdag. Meer informatie op onze site. 
 

 
Jeugdschaatsers bij Talentgroep Noord 
Talentvolle jeugdschaatsers van onze vereniging 
trainen met ingang van dit seizoen bij de 
Talentgroep Noord (oude Districtselectie). 
Talentontwikkeling heeft binnen de KNSB een 
nieuwe opzet. Het Gewest zal een Regionaal 
Talent Centrum worden en het District heeft 
daarmee een Talentgroep, nu ook voor de oudste 
pupillen. Vanuit Woubrugge trainen bij de junioren 
Eva Hoogendoorn, Terri Evers, Robin Schermer, 
Colin Duivenvoorden en bij de pupillen Chloé 
Hoogendoorn, Sophie Kraaijeveld en Kirsi 
Hoogeveen. Het is fantastisch dat een kleine 
vereniging zoveel talenten kan afvaardigen. Wij 
wensen ze allemaal veel succes. 

 

 
 
 
 
Prestaties jeugd op skates 
Dit seizoen ervaarden veel jeugdleden hoe leuk 
het is om mee te doen aan (regionale) inline 
wedstrijden.  Het maakt niet uit bij welke 
vereniging je skeelert; sport verbroedert en tussen 
de wedstrijden door is er altijd veel tijd voor 
gezelligheid en plezier met leeftijdsgenootjes. Bij 
de Districtswedstrijd in mei stond een aantal 
debutanten aan de start: Djurre en Benthe de Boer 
en Lieve Willemsen. Niet zonder succes….allen 
behaalden een podiumplaats en gingen met een 
welverdiende medaille naar huis! Joes van 
Deursen, Colin Duivenvoorden, Lucas vd Meulen, 
Lieke en Chloé Hoogendoorn vielen ook in de 
prijzen. Het Zuid-Hollands Kampioenschap werd 
verreden in Puttershoek, waar Sam Noordergraaf 
heel knap kampioen werd. Daarnaast 
podiumplaatsen voor Sophie Kraaijeveld, Chloé, 
Lieke en Eva Hoogendoorn, Colin Duivenvoorden 
en Lucas vd Meulen. De Jeugdskeelercup 
competitie bestond dit seizoen uit 6 wedstrijden in 
verschillende plaatsen. Ook dit jaar weer veel 
Woubrugse deelnemers aan de start.  Sophie 
Kraaijeveld, Chloé en Lieke Hoogendoorn, Colin 
Duivenvoorden en Lucas vd Meulen behaalden het 
podium in het eindklassement en gingen trots met 
een enorme beker naar huis. Volledige uitslagen 
staan op de site. 

 
Skatetalenten Woubrugge gaan landelijk 
Een aantal jeugdleden van onze ijsvereniging heeft  
deze zomer deelgenomen aan landelijke baan-
wedstrijden inline-skaten voor pupillen. Verspreid 
over Nederland werden er vijf wedstrijden verreden 
waaraan Kirsi Hoogeveen, Nikki Noordergraaf, 
Sophie Kraaijeveld en Chloé Hoogendoorn 
deelnamen. Zij maken sinds dit jaar onderdeel uit 
van de KNSB selectie Inline-Skaten van het 
Gewest Zuid-Holland, net als Maartje Pont bij de 
junioren. De Woubrugse dames trainen multi-
disciplinair, dat wil zeggen dat ze in de zomer 
actief zijn met het inline skaten en in de winter met 
het langebaan schaatsen en/of shorttrack. Met alle 
ervaringen van de wedstrijden en trainingen in de 
benen, legden zij een goede basis voor het 
komend schaatsseizoen. 

 

Nieuws van de IJsvereniging 
Woubrugge vindt u voortaan 
op Facebook en op onze site. 
 
 

IJsvereniging Woubrugge 
 

www.ijsverenigingwoubrugge.nl 
 

 
Wilt u graag de nieuwsbrief per mail 
of op papier blijven ontvangen, vul 
dan bijgaand formulier in. 
 

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


 

Afscheid Margot Boer als topsporter 
In haar laatste jaar als topsporter werd Margot 
Boer wederom Nederlands kampioen 500 meter. 
Ze beleefde een mooi afscheid in Thialf en ontving 
de KNSB-onderscheiding Blijk van Erkenning.  De 
KNSB had op social media de hashtag 
#Margotbedankt in het leven geroepen. Daar kreeg 
Margot veel waardering voor de mooie momenten 
die ze als sprintster heeft geleverd. Margot werd in 
haar schaatscarrière maar liefst 4x Nederlands 
kampioen sprint en 5x Nederlands kampioen 500 
m. Ook internationaal leverde ze topprestaties, met 
als mooiste haar 2 bronzen medailles ( 500 en 
1.000m) op de Olympische Spelen 2014 in Sotsji. 
 
Binnen de gemeente Kaag en Braassem werd ze 
afgelopen april benoemd tot sportvrouw van het 
jaar 2015. Daarvoor nam Margot al afscheid bij 
onze vereniging bij de uitreiking van de 
schaatsdiploma's en prijzen behaald tijdens de 
verschillende schaatswedstrijden. 
Ook dit keer deed Margot dit met veel 
enthousiasme en beantwoorde ze vragen van 
kinderen, bijvoorbeeld over wat ze eet voor een 
wedstrijd. Twee oud-trainers, Jan Bulk en Dick van 
Goozen, beloonden Margot voor haar behaalde 
prestaties. Vanuit het District Sassenheim werd 
Margot door Klaas de Redelijkheid benoemd tot 
erelid. 
 
Namens Woubrugge: MARGOT BEDANKT! 

 
Woubrugse shorttrackers internationaal 
Komende winter gaan de Woubrugse Sam en 
Nikki Noordergraaf en Kirsi Hoogeveen deelnemen 
aan de Internationale Starclass competitie 
shorttrack. Wij feliciteren hen met deze kwalificatie 
en wensen hen veel succes met de wedstrijden in 
o.a. Italië en Duitsland.  
 

Ledenvergadering 4 november 2016 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering. De avond is bedoeld voor alle 
leden, waaronder ouders van jeugdschaatsers, 
oudere jeugd, vrijwilligers, trainers en liefhebbers 
van natuurijs. Locatie: Kantine Tennisvereniging 
Woubrugge, Vingerhoedtstraat 2 te Woubrugge. 
Aanvang: 20.00 uur.  
 

Clubkleding ook voor niet-leden 
De kleding van onze ijsvereniging is nu ook voor 
niet-leden te koop. We hebben een jack, 
schaatspak, fietsshirt met korte mouw en een 
skatepak. Op de site staan de modellen en prijzen. 
Nieuw op de site is onze marktplaats voor 2e 
hands spullen die gerelateerd zijn aan activiteiten 
van de ijsvereniging. Denk aan schaatsen, 
skeelers, fietsen, slijpblokken, wedstrijdkleding en 
overige schaatskleding. 
 

Inline skaten groeiende sport 
We merken dat het inline skaten steeds 
belangrijker wordt. Inline coördinator Daphne 
Hoogeveen: "Vroeger werden de inline skates 
hooguit éénmaal per week ondergebonden als 
zomertraining voor het schaatsen. Er werden wat 
rondjes in de polder gereden of er werd geoefend 
op een parkeerterrein. Nu is er een officieel 
trainingsprogramma. De jongste jeugd krijgt les in 
het dorp op het terrein van onze sponsor Nolina 
Kwekerijen, waar ze spelenderwijs de fijne 
kneepjes van het skeeleren leren. De gevorderde 
rijders trainen op de skeelerbaan in Leiderdorp. 
Het aantal wedstrijden is enorm toegenomen. 
Enkele enthousiaste jeugdleden doen dan ook 
regelmatig mee aan regionale wedstrijden". De 
vereniging is actief om naast het langebaan 
schaatsen ook deze sport te promoten. Het is 
immers heerlijk om in de buitenlucht actief bezig te 
zijn. "We organiseren 2 x per jaar clinics om de 
Woubrugse jeugd kennis te laten maken met het 
inline skaten. Zo was er tijdens de speelweek 
Woutje Brugge een clinic met een heus 
Elfstedentocht parcours. Het is heel leuk om te 
zien hoeveel plezier de kinderen aan deze tak van 
sport beleven. 
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