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VIJK
MEER DAN
SCHAATSEN !

Aanmelden natuur- of kunstijsschaatsen:
Via de website: www.vijk.nl -Contact-Aanmeldingsformulier.

Contributie natuurijsbaan:
Gehele gezin:
8 t/m 15 jaar:
16 jaar en ouder:

€ 19,00
€ 3,50
€ 7,00

Afmelden van het lidmaatschap van de landijsbaan dient te gebeuren vóór 1 september bij de
ledenadministratie, emailadres: ledenadministratie@vijk.nl

www.facebook.com/ijssportkoudekerk
@IJsclubVIJK
www.vijk.nl
Dit verenigingsblad verschijnt minstens drie maal per jaar.
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Van de Voorzitter
Gisteren kwam ik terug van de traditionele
afsluiter van het schaatsseizoen… het
dooiweekend! Het kon 2 jaar niet doorgaan
vanwege de Corona pandemie, dus het werd een
extra feestje. 53 kinderen hadden zich opgegeven
om een weekend lol hebben, spelletjes spelen,
weinig slapen en vooral gezelligheid! Bij het
ophalen werden de ouders getrakteerd op een
lunch en kregen zij een samenvatting van wat de
kinderen hadden meegemaakt dit weekend. En ik
zag alleen maar stralende (en vermoeide)
gezichten op de foto. Dank aan de
jeugdcommissie voor het organiseren!

Bij de Andries Kwik bokaal, de onderlinge
clubwedstrijd van het district Sassenheim, haalde
VIJK een mooie vierde plaats. Wij hadden onze
titel te verdedigen maar haalden deze keer net
het podium niet.
De ALV werd verplaatst van december naar
maart. De maatregelen stonden het weer toe om
elkaar fysiek te ontmoeten in het clubhuis. De
uitnodiging werd deze keer per mail verstuurd
naar alle leden. Mocht je deze hebben gemist,
geef dit door aan onze secretaris! Tijdens de ALV
werd de gevolgen van de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) toegelicht. VIJK heeft nu
een huishoudelijk reglement en een beleidsplan.
Dit alles is te vinden op onze website. Nieuw was
dat ALV werd afgesloten met de quiz ‘schaatsmuts
op, schaatsmuts af’. Bij de eerste vraag (‘hoeveel
voorzitters heeft VIJK gehad?’ ) waren er al veel
afvallers.

Het schaatsseizoen was helaas zonder natuurijs.
De actieve leden moesten het dus doen met het
kunstijs op Leiden en Den Haag. Net als vorig jaar
moest de Leidse IJshal helaas nog wel een aantal
weken dicht a.g.v .de corona pandemie. Den Haag
mocht open blijven maar had beperkte
schaatstijden. De maandagavondgroep die
normaal om 21:15u start ging nu al om 7:30u het
ijs op. De vrijdagavondgroep heeft ook 2 keer in
de vakantie de wekker vroeg gezet. Door de
Corona- maatregelen bleef de ijsbaan langer
open. En zo konden wij tot eind maart blijven
trainen.

Tijdens de ALV werd Thea den Hollander
onderscheiden als lid van verdienste van VIJK.
Haar 5de Nederlandse Titel bij het schoonrijden
zorgde ervoor dat zij deze status heeft verdiend.
Het is nog wel onrustig rondom onze landijsbaan.
In het projectplan ‘Oog van Koudekerk ad Rijn’
staat de ene keer wel woningen op onze
landijsbaan. In de volgende fase waren deze
verdwenen van de tekening. Ook is de landijsbaan
van eigenaar gewisseld. Wij bouwen weer een
nieuw contact op.

Gelukkig konden wij ook weer
clubkampioenschappen rijden. Deze keer voor de
jongste jeugd en de familie-estafette op Leiden.
En de oudere jeugd en wat senioren reden een
primeur: de eerste clubkampioenschappen op
Den Haag. Het was wat vroeg op de
zondagochtend… Voor sommige net iets te vroeg
waardoor de start werd gemist. Ik noem geen
namen � .

Goed bericht kwam uit Leiden. Er is gestart met
de bouw van de Leidse IJshal. Je kan de bouw
volgen via een webcam.

En wat is het een mooi schaatsseizoen geweest…
Ik ben de tel kwijt geraakt hoe vaak diverse
clubrecord zijn gesneuveld. Het niveau is hoog bij
VIJK! Diverse jeugdleden doen mee aan landelijke
toernooien. Thijs, Tygo, Kees, Evi, Nora, Maarten,
Niels, Famke, Stan en Sven deden mee met
Nederlands kampioenschap(pen). Supersprint,
mass start, langebaan, marathon, teamsprint.. er
stonden VIJK leden aan de start. Uniek, een
compleet VIJK team (Tygo, Thijs en Kees) aan de
start van de team-sprint op het NK junioren B.

En dan nu richting de zomer.. de schaatsen gaan
in het vet. De skeelers, racefiets
hardloopschoenen, worden weer tevoorschijn
gehaald. Wij maken ons op voor een nieuw
zomerseizoen. Want VIJK is meer dan alleen
schaatsen!
Blijf gezond, Marion Kuper
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Een beeld van de nieuwe Leidse IJshal
De bouw van de nieuwe ijshal is gestart! Nog een seizoen aan de Vondellaan en dan starten
wij het seizoen 2023 op de nieuwe plek. Hierbij alvast een idee :
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Jan van der Hoorn Jeugd Inlineskate Competitie 2022
Algemene informatie Jan van der Hoorn Jeugd Inlineskate Competitie
De Jan van der Hoorn Jeugd inline skate competitie is opgericht om jeugd en jongeren voor de inline
skatesport te enthousiasmeren.
Jeugd en jongeren van 8 tot en met 18 jaar kunnen aan de wedstrijden meedoen.
Aan de wedstrijden kan worden deelgenomen door alle inline-skaters: je hoeft geen wedstrijdrijder
te zijn. Om de inline skate sport te stimuleren, hoef je geen KNSB-inline-skate licentie aan te
schaffen. Gewoon inschrijven, en lekker komen skaten!

Het wedstrijdprogramma 2022

13 mei - Lisserbroek
20 mei - Alphen a/d Rijn
10 juni - Boskoop
24 juni - Zwanenburg
8 juli - nog niet bekend
26 augustus - Leiderdorp
16 september - Warmond (finale)
Hou de website van Jan van der Hoorn Schaatssport in de gaten, net als onze Facebookpagina. Hier
plaatsen we de uitslagen en foto’s van de wedstrijden en daar is ook het reglement van de wedstrijd
te vinden.

https://www.janvanderhoorn.nl/j-v-d-hoorn-jeugd-inline-skate-competitie/deelnemen/
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Deelname gratis

Start Categorieën
-> 5/6 jaar
14:00u
-> 7/8 jaar
14:20u
-> 9/10 jaar 14:45u
-> 11/12 jaar 15:15u

14 MEI 2022
DIKKE BANDEN
RACE
Koudekerk ad Rijn
Zou jij een keer als een echte wielrenner of wielrenster aan een wedstrijd mee

Startplaats:
Europasingel

Inschrijven :
via de website
www.VIJK.nl

willen doen? Wil jij je een keer een prof als Tom duMoulin of Marianne Vos voelen?
Dan is dit je kans! Je doet dat op je eigen gewone fiets. Een racefiets mag niet.
Die heeft geen dikke banden en we willen iedereen een beetje dezelfde kans
geven. Je mag ook nog geen echte wielrenner zijn (een renner met een licentie
bij de KNWU). Je moet verplicht een helm op. Als je zelf geen helm hebt kun je
die lenen van ons. Het parcours waar je op rijdt is helemaal verkeersvrij en
beveiligd.
Mogelijk gemaakt door:
Vd Post BikeTotaal

Fa. MW deLeeuw en Zonen

Groene Hart Logies Rijnhoeve

De Jong Elektro

Lasbedrijf AlphenBV

WTM de Boer

Veldmandienstverlening

Rust Roest

Bike Services Van Dijk

Klever Kozijnen

Rademaker en Zoon
KVG Houtbouw

Goudkuil Bouwmanagement

Georganiseerd door:
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Marathon 2021 -2022: Zit het er op?
Ik kan er niet meer bij met mijn pet. Tegen het
einde van het schaatsseizoen liepen we al in
korte broek in de tuin omdat het al leek of de
zomer was begonnen, tegen het begin van het
skeelerseizoen krijgen we een pak sneeuw,
vallen de hagelbuien en stormt het zoals we de
hele winter nog niet hebben meegemaakt. Het
klimaat in de war…. Nou ik ook!

wijn bij de slijter afrekenen. Zo’n tussensprint
gaat wennen hè.

Of ik dan weer even iets zinnigs over wil
schrijven. Nou vooruit dan maar. Omdat ik nou
een maal slechter tegen verzuimen voor het
clubblad kan dan tegen het slechte weer.

Zelf doen dus en Ronald deed uiterste
pogingen om een beetje uit de schaduw en in
de voetsporen van Martin te treden hetgeen
nog af en toe best aardig lukte en Ronald op
enig moment een speech afstak voorafgaand
aan de start om het peloton te verzoeken, en
met name de persoon die hem de voorgaande
wedstrijd een stevige duw in de rug had
gegeven, de handen in het vervolg thuis te
houden. Iedereen rijdt voor de beste prestatie
maar duwen en trekken hoort niet in de
marathon thuis en al helemaal niet in de
toeristenklasse waar wij ons in begeven.

Gelukkig is Martin aan tegen het eind van het
seizoen weer op de baan verschenen maar het
rijden van een marathon zat er toch nog niet
in. Fris voor het volgende jaar zullen we maar
denken.

Het marathon seizoen dus. Had ik al eens laten
vallen dat vorig seizoen een hele rare was, nou
dit jaar was net zo gek, zo niet gekker.
Het begon allemaal zoals dat van iedereen
verwacht wordt. Martin pakt de tussensprints,
hier en daar nog eens een overwinninkje,
Ronald doet zijn ding altijd in de top 10 en pakt
gestaag iedere wedstrijd wel een paar punten
en Arthur en ondergetekende houden elkaar
bezig in het onderste gedeelte van de ranglijst
waar wij, met nog een aantal trouwe
achterblijvers, een eigen onderlinge competitie
hebben opgebouwd waarbij het iedere
wedstrijd weer lijkt te gaan om niet laatste te
worden.

Het leek te helpen al kun je sommige dingen
niet altijd uit de weg gaan en zo waren we
tijdens een wedstrijd getuige van een zeer
ongelukkige valpartij. Of liever gezegd, landing.
Een deelnemer van de concurrentie viel over
iemand anders heen en brak daarbij zijn
bekken. Een zeer onfortuinlijke val en gelukkig
ook zeer zeldzaam in onze sport. Maar goed, je
kunt maar voorzichtig zijn en daarom ook altijd
een helm op hebben.

Zo begon de competitie dus geheel volgens
verwachting maar al snel kwam daar
verandering in toen Martin uit de wedstrijd
werd getikt en daarbij zijn enkelband scheurde
en zodoende langere tijd uit de roulatie was. In
een eerder clubblad heb ik daar uitgebreid
verslag van gedaan zoals u ongetwijfeld hebt
meegekregen dus daarover hoeven we het niet
meer in detail te hebben. Hierdoor waren wij
wel ineens onze, in het peloton gevreesde,
kopman kwijt en alsof dat voor Martin nog niet
erg genoeg was moest hij nu ook zelf zijn flesje

Ronald deed dus zijn best maar jemig wat werd
er hard gereden dit jaar. Veel rijders uit een
hogere klasse hebben zich vorig jaar laten
afzakken om iets “rustiger” aan te doen en
daar moeten wij dus mee dealen. Dealen is in
dit geval dus lossen en op eigen tempo
achteraan bungelen of meegaan met de
sneltrein tot je er bij neer valt. Figuurlijk dan.
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Maar dan moet je dat wel kunnen en met het
wederom onderbroken jaar, de coronabenen
(en kilo’s) de uitgevallen wedstrijden, de
kantine die geen kantine blijkt te zijn op het
moment dat je er iets denkt te gaan drinken en
de belabberde staat van mijn rug die na een
tijdje inspanning er de brui aan geeft leek het
uitrijden van een wedstrijd al een doel op zich.

Maar als Arthur denkt dat hij ergens mee klaar
is, dan is hij ook klaar en lukt het hem maar
moeilijk om zich nog te motiveren voor nóg
een extra stukje inspanning. (onthoudt deze tip
als u besluit volgend jaar een keer mee te doen
en u komt hem tegen in een wedstrijd)
Dus met pijn en moeite krabbelde hij op een
paar meter achter mij mee op weg naar de
streep en persten wij er toch nog een rondje
uit waarbij ik deze keer als eerste over de lijn
kwam. Duuuuuh, lekker boeien zult u denken
maar later, toen de uitslagen bekend werden
bleek dat dit grote gevolgen had voor de
eindstand in het algemeen klassement.

Niet zo gek dat de echte spanning in de
Koudekerkse marathonploeg zich afspeelde in
de onderste regionen van de ranglijst.
Naarmate het seizoen vordert gaat bij mij
langzaam het vlammetje zachter en zachter
branden maar bij Arthur is dat juist
omgedraaid en naarmate het seizoen vordert
gaat hij steeds lekkerder in zijn vel zitten en
kwam op een gegeven moment zo dichtbij dat
ik in de voorlaatste marathon mijn meerdere in
hem moest erkennen. Het zou dus aankomen
op de finaleavond die wij beiden niet mochten
laten lopen anders zou de ander winnen.

Die laatste ronde leverde mij, als gevolg van
een geringe opkomst, twee hele punten op in
plaats van één en hield zodoende Arthur 2
punten verwijderd van mijn positie. Seizoen
gered, eer gered, hoogste tijd voor een lekker
biertje en wat bleek, de kantine was open??!!
U begrijpt dat het nog een lange, gezellige
avond vol prijsuitreikingen en scherpe
discussies is geworden. En als we iets hebben
geleerd uit dit verhaal dan is het wel dat je
nooit moet opgeven voordat de wedstrijd is
afgelopen maar dat er niets gaat boven een
heerlijk biertje na de inspanning.

In een, wederom, snelle en loodzware wedstijd
die wij beiden niet gingen uitrijden zochten we
elkaar op om zo samen de laatste ronden door
te komen in een poging het peloton van ons af
te houden. Die reden op een halve ronde voor
ons en naderden maar langzaam. Uiteraard
totdat daar iemand dacht dat het de hoogste
tijd was om eens een tandje bij te zetten en op
ronde 6 of 7 voor het einde was het zover en
denderde de intercity naar Den Haag Centraal
over ons heen, hetgeen tot gevolg had dat de
scheids ons toeriep dat we de wedstrijd
moesten verlaten. Met Arthur voorop
passeerden wij de streep en op dat moment
besefte de scheidsrechter dat we in ronde 6
zaten en we dus nog één rondje door mochten.

Hennie en Willem, bedankt voor de trainingen
in dit gekke jaar. Jullie zien waar het toe kan
leiden.
Tot op de skeelerbaan.
Marcel (26e met 9 punten)
e

Ronald 10 plek met 52 punten
Martin 16e plek met 26,1 punten

Dat gehoord te hebben spoorde ik Arthur aan
om nog een keer alles uit de kast te halen om
dat laatste rondje er ook nog uit te persen. Je
weet nooit of het je nog een extra plaatsje
oplevert.

e

Arthur 29 plek met 7 punten

Volgende keer meer foto’s. Beloofd!
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Jeugd marathon
Hallo allemaal,
Afgelopen winter hadden we weer heel wat enthousiaste marathonrijders bij de junioren. Bij de C
junioren waren er 2 rijders en bij de B junioren waren er 3. Het was weer elke keer een gezellige
boel. Iedereen heeft hard z'n best gedaan. Tijdens de marathon van de B's deden Maarten en ik mee.
En af en toe deed Tygo ook mee.

Samen met de rijders van andere verenigingen was het altijd
heel gezellig. In de kleedkamer maakten we er bij de meiden
altijd een gezellige boel van. Op het ijs reed iedereen zijn of
haar eigen marathon. En natuurlijk werd er hard
aangemoedigd vanaf de kant. Al met al was het elke keer
weer een gezellige boel.
Groetjes Famke
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Installateurs voor gas, water, centrale‐verwarming,
sanitair, lood‐ en zinkwerk, dakbedekking en riolering.
Hondsdijk 63A
2396 HK KOUDEKERK AAN DEN RIJN
Telefoon: (071) 3412508
Email: info@mwdeleeuw.nl
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Skeelerpiramide Zuid Holland
Over inline wedstrijden en wedstrijdrijders

Als je de ambitie hebt om op een nog hoger
niveau te komen, kun je ook deelnemen aan
landelijke KNSB inline wedstrijden. Middels
deze wedstrijden kun je je plaatsen voor het
NK inline, en als je hoog genoeg eindigt kun je
uitgenodigd worden voor de Opleidingsgroep
van het Gewest.

Als je meedoet aan de inline skate training bij
VIJK, is het leuk om ook af en toe aan een
wedstrijdje mee te doen.
Met behulp van de skeelerpiramide kan het
niveau van wedstrijden en wedstrijdrijders in
kaart gebracht worden.

Bij de Opleidingsgroep (geel in de piramide)
train je (naast je clubtraining) 2x in de week
op een gewestelijk trainingsuur. De
doelstelling van deze groep is opleiden voor
het KTT. Van VIJK trainen Stan, Niels en
Maarten dit jaar bij de Opleidingsgroep.
De Opleidingsgroep rijdt de JSC, KNSB, NK en
enkele Europa Cup wedstrijden. De beste
rijders komen in aanmerking voor een plek in
een KNSB Talent Team KTT.

Skeelerpiramide Zuid Holland
Als gaat trainen bij een vereniging zoals VIJK
begin je onder in (het groene gedeelte van) de
piramide.
Als je eens aan een wedstrijdje mee wilt doen
is er om te beginnen de Jan van der Hoorn
jeugd inline skate competitie. Zij organiseren
laagdrempelige wedstrijdjes, onder andere op
“onze” baan in Leiderdorp.

Verdeeld over het land zijn er momenteel 4
KTT’s (grijs in de piramide). In onze regio zit
het KTT Zuidwest. Hier worden (±12) rijders
opgeleid voor de Nationale Selectie. Er wordt
een volledig trainingsprogramma aangeboden,
met een compleet begeleidingsteam.
KTT rijders rijden landelijke- en Europa Cup
wedstrijden en proberen kwalificatie voor EK
en WK en een plaats in de Nationale Selectie
te bereiken.

Als je al wat meer ervaring hebt, en de ambitie
om op een hoger niveau te komen, kun je ook
meedoen aan de Ooms Jeugdskeelercup (JSC).
Als je in de top van de JSC eindigt kun je
uitgenodigd worden voor de Talentgroep van
het Gewest.

De Nationale Selectie (oranje in de piramide)
traint onder leiding van de bondscoaches
Frank Fiers en Valentina Berga in Heerenveen.
Daar is een mooie indoor inline piste.
De doelstelling voor de rijders van de
Nationale Selectie is primair het winnen van
medailles op internationaal niveau en
secundair top 4 op het EK en/of top 8 op het
WK.

Bij de Talentgroep (blauw in de piramide) train
je naast je clubtraining ook 1x in de week met
leeftijdsgenoten van andere clubs op een
gewestelijk trainingsuur. Van VIJK traint Sven
dit jaar bij de Talentgroep.

Meer info op:
https://www.knsbgewestzh.nl/inline-skaten/
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Drempelwedstrijden
Hoi ik ben Rinske 11 jaar. Ik heb dit jaar meegedaan met de drempelwestrijden. Die waren in Den
Haag in de uithof. Het was erg leuk. Ik ben 7e of 8e geworden. Daisy, Julian, River, Kay, Brenda en
Kasper deden ook mee. Ook een vriendin van een andere vereniging deed mee, daar heb ik veel lol
mee beleefd.
De drempelwedstrijden zijn kleine wedstrijdjes waarbij je 2 keer een afstand moet rijden, dat doe je
zo snel mogelijk. Ik heb de 300 en 500 m gereden. Bij de 300 m heb ik 39 sec gereden en bij de 500 m
1 minuut en 3 sec, dat waren de snelste tijden die ik gereden heb.
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www.dejongelektrototaal.nl, luke@dejongelektrototaal.nl,
Mob.: 06 1537 0072,
Prinses Marijkestraat 32, 2396 XB Koudekerk aan den Rijn.
www.dejongelektrototaal.nl, luke@dejongelektrototaal.nl,
Mob.: 06 1537 0072,
Prinses Marijkestraat 32, 2396 XB Koudekerk aan den Rijn.
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Clubkampioenschappen de Uithof
Primeur!! Clubkampioenschappen voor de
oudere jeugd en senioren op de Uithof. Velen
hadden aangegeven dat schaatsen op Leiden
toch wel heel spannend was als je met een
hoge snelheid door de bochten moest. Dus
toen de gelegenheid zich voordeed om mee te
doen op zondagochtend tijdens de wedstrijd
van de Otweg en Lansingerland, werd er snel in
de bestuursapp-groep besloten. Doen! En zo
stonden er 12 deelnemers aan de start voor
deze primeur.
Rick was helaas net te laat voor de 500 mtr
start. Zonde! Met de 1000 mtr kon hij in ieder
geval starten met frisse benen.
Volgend jaar meer deelnemers aan de start??
De uitslag was als volgt:
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Maandagavond seniorenseizoen 21/22
Het schaatsseizoen zit er weer op.
Beetje geplaagd door het coronavirus, hebben wij toch kunnen door schaatsen. Alleen gingen wij een
paar weken van de late avond naar de vroege ochtend. Het enthousiasme was er niet minder om,
maar voor sommige was het wel moeilijk in verband met hun werk.
Er is lekker getraind, al konden de technische oefeningen door de drukte op de baan niet helemaal
goed uitgevoerd worden. De vooruitgang zie je elk jaar toenemen. Zowel technisch, conditioneel en
inzet. Maar zeker niet op de laatste plaats: het plezier in het schaatsen. Door blessure leed konden
een paar leden niet het volledige seizoen volgen, wat natuurlijk wel jammer is.
De laatste weken was het behoorlijk warm , maar de ijsvloer leed daar niet onder. Integendeel; het
lijkt wel hoe warmer het is, hoe beter het ijs. Dit bleef lekker glijden en dan kost het minder
inspanning om vooruit te komen en goed technisch te rijden.
Wel, de schaatsen zijn weer opgepoetst de ijzers ingevet en netjes opgeborgen voor volgend
seizoen.Het was een fijn seizoen en een leuke grote groep.
Een paar van de groep zie ik weer op de woensdagavond met racefietsen om het bekende rondje
Aalsmeer te rijden. Wil je ook aan dit rondje deelnemen, meld je dan bij Johan en je wordt wegwijs
gemaakt.
Allen een mooie, fijne en zonnige zomer gewenst. Blijf in beweging en ga er lekker op uit.
Hennie.
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Maandag Leiden: goed seizoen en leuke afsluiter
Jeetje, wat een apart seizoen. Helaas was er weer een lockdown, waardoor we een aantal weken niet
mochten schaatsen in Leiden. Dat werd gecompenseerd door 4 extra lessen in maart. Terwijl we
buiten in korte broek konden lopen, werd er in de ijshal nog fanatiek getraind. En toen het seizoen
dan eindelijk voorbij was, viel er buiten ineens weer sneeuw.
Er is serieus getraind door de meesten dit seizoen, maar natuurlijk zijn er ook genoeg geintjes
gemaakt en is er heel wat afgekletst. Ik denk dat iedereen weer vooruit gegaan is in techniek,
snelheid en zelfvertrouwen.

De laatste training is op de maandag over het algemeen niets bijzonders, maar dit jaar wel. Cyrilla
heeft namens de jeugdcommissie, samen met stagiaires Thijs en Tygo, een leuke avond
georganiseerd. Extra belangrijk, omdat de samenwerking van de clubs op de maandag nog lang niet
zo vanzelfsprekend is als op de andere avonden. Bovendien zijn er veel leeftijd en niveau verschillen.
Levend stratego stond op het programma. Superleuk om te zien dat iedereen mee deed en het
fanatisme te voelen was op de baan. Na afloop kreeg iedereen een traktatie en werd er nog lang
nagepraat over de tactieken.

We hopen iedereen volgend seizoen weer te zien.
Nog 1 seizoen op deze oude, vertrouwde baan.
Famke, Danique en Annelies
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Stukjes van de dinsdag jeugd
Hoi, ik ben Anna Douwes en ben nu 1 jaar lid
van Vijk.
26 Maart op zaterdag deed ik mee aan de mini
11 stedentocht in de Uithof in Den Haag. Je
krijgt een kaartje en daar op staan de 11
steden van friesland, waar je moet
afstempelen.
Als je alle stempels hebt krijg je een 11 steden
kruisje. Ik vond het heel leuk want er was
muziek en je kon klunen. Ook moesten we
onder allemaal bruggen door en kreeg ik dus
mijn eerste 11 steden kruisje.
Volgend jaar wil ik weer meedoen.
Anna

Hoi, ik ben Fleur.
Ik ben 8 jaar.
Ik zit al 3 jaar op schaatsen en skeeleren.
Ik vind het superleuk om op dooiweekend te
gaan.
Ik heb meegedaan aan de mini Elfstedentocht
op de ijsbaan in Den Haag. Dat was heel leuk.
Ik heb een kruisje gekregen toen ik klaar was.
De laatste keer bij schaats training mochten
we verkleed en het was superleuk want we
deden alleen maar spelletjes.
Groetjes Fleur
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Dinsdagavond Leiden
Hallo schaatsliefhebbers,

Een klein maandje hebben we iedere dinsdag
samen met Rijnsburg de baan gevuld, deze
weken waren de schaatsers van VIJK wel
onder onze eigen trainers verdeeld, alleen de
schaatsers die al bij Rijnsburg ingedeeld waren
zijn daar gebleven.
En toen.....helaas kwam het bericht dat de
binnensportlocaties niet meer open mochten.
We konden nu niet meer schaatsen met de
jongste jeugd op de dinsdag. Dat was wel
weer heel erg jammer, we hadden zo gehoopt
dat......Maar niet getreurd, we hadden vorig
seizoen zo gezellig de sport en spel ingezet op
het schoolplein, dat we ook dat maar direct
weer opgezet hebben op de dinsdag van 1617u. De animo was heel goed, dat werd zelfs
met de week groter! De kinderen die kwamen
namen ook graag een vriendje of
vriendinnetje mee en ook de kinderen van de
opvang kwamen meedoen. We telden zelfs
meerdere keren zo'n 25 kinderen, leuk om te
zien dat iedereen lekker bezig is met elkaar!
De kinderen hadden er heel veel lol in. Thijs en
Tygo waren er ook vaak bij aanwezig, net zo
als Famke die ook kwam helpen bij Hennie en
mij.

Deze winter verliep op de ijsbaan toch helaas
weer anders dan anders. Waren we blij dat we
het seizoen redelijk normaal hebben kunnen
starten, met 2 lesuren op de dinsdagavond
voor de jongste jeugd. De 1e om 16.30u, waar
we met zo'n 13 kids samen met Rijnsburg
heerlijk konden trainen, vervolgens om 17.45u
kwam de volgende groep kinderen die samen
met de verenigingen van het Cluster het ijs
gingen betreden. Toen was het eind
November, de corona besmettingen gingen
behoorlijk stijgen, en er werd besloten dat we
tot 17u mochten blijven sporten. Eerst snel
geïnventariseerd wie er in de gelegenheid was
om om 16u (!) al op de baan te zijn om te
schaatsen. We zijn snel aan het schakelen
gegaan en in overleg met Rijnsburg zijn we
met bijna alle kinderen van de dinsdagavond
(1e en 2e uur) van VIJK blijven schaatsen van
16-17u. Nu alleen de baan gevuld met VIJK
schaatsers en Rijnsburg schaatsers. Het was
even wennen maar dat ging heel snel goed.
We hebben dit jaar dan ook samen met
Rijnsburg Sinterklaasspelletjes gedaan op de
baan. Ook de Pieten hadden goed gekeken en
geïnformeerd en hadden voor iedere
schaatser een heerlijke chocolade letter bij
zich die de kinderen lekker mochten opeten.
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Ja gelukkig, we mochten vanaf ongeveer 20
januari weer naar de ijsbaan om te schaatsen.
We hebben het weer heerlijk opgepakt zoals
vanouds. De kinderen waren weer blij dat ze
weer konden schaatsen. Iedereen kwam weer
lekker naar de ijsbaan, zo af en toe waren er
wat uitvallers wegens de corona maar
schaatsen dat wilde ze wel!
De laatste dinsdag hebben we traditie
getrouw in Leiden de 11-stedentocht met de
kinderen gereden, dit vinden ze altijd heel
leuk om een keer wat anders te doen. Er
stonden tunneltjes en ze moesten klunen, dat
is wel even wennen hoor voor de meeste.
Maar alle kinderen hadden een grote glimlach
op hun gezicht!
Omdat we gedurende het seizoen ook een
periode niet op de ijsbaan mochten schaatsen
werd er besloten dat het seizoen in Leiden
langer door ging. We hebben lekker mogen
schaatsen tot eind maart, 29 maart was de
laatste training. Deze training van in het
geheel in het teken van spelletjes op de

ijsbaan, van stoelendans tot (schaats)voetballen op het ijs.
Vlak voor we voor de 2e keer dit seizoen
zouden starten hebben we nog de
gelegenheid gekregen om in Den Haag met de
jongste jeugd te gaan schaatsen op een
zondagavond. We hebben daar met zo'n 10
kinderen van het ijs mogen genieten, heel
corona proef, want in totaal reden er
ongeveer 25 personen op de ijsbaan. Na een
uur op de grote ijsbaan gereden te hebben
met een aantal oefeningen gingen de kinderen
moe maar voldaan naar huis!
Zo zijn we ook nog met een leuk groepje in de
voorjaarsvakantie naar de
drempelwedstrijden gegaan die in de Uithof
voor de jeugd georganiseerd wordt. Iedereen
die schaats van de jeugd, ook zonder licentie,
mag meedoen. Er worden 2 afstanden
verreden, afhankelijk van je leeftijd, variërend
van 2x 100meter tot een 300 en een
500meter. Julian en Ids hadden beide nog een
mooie podiumplaats bemachtigd! Super
gedaan allemaal!
jaar hopen we met meer kinderen daaraan
mee te doen!

Zo zijn we ook nog eind maart naar de Minielfstedentocht in de Uithof gegaan. Er was een
rondje uitgezet van ongeveer 1km, met
bruggetjes en allemaal obstakels. Ieder rondje
dat je gereden had kon je bij je eigen
vereniging een stempel halen. Er stond zelfs
een heus dweilorkest lang de baan. Wat was
dat heel gaaf om te doen. Dit jaar waren we
met 8 kinderen van de dinsdagavond, volgend

Al met al was het een mooi schaatsseizoen
met veel leuke andere aspecten erin!
Fijne zomer en tot volgend schaatsseizoen!
Sportieve groet,
Monique
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Vrijdagavond
Het is vrijdagmiddag… schaatsen zijn geslepen,
tas is gepakt, schema is gereed. Ik ben er klaar
voor! De vrijdagavond training op de Uithof.
Inmiddels is Janna gearriveerd en rijden wij
richting Den Haag. Een voordeel van Corona is
wel… minder files.

groep. Voor de een was dat ‘pootje over’, voor
de andere was dat al ‘overkomen’.
De afsluiter van de vrijdagavond training is erg
gezellig. Verkleed schaatsen, verkeerde kant
op schaatsen, met een rubberen boot over het
ijs, op blote voeten en ontbloot bovenlijf over
het ijs rennen. Ik heb van alles gezien..

Die Corona zorgde er ook voor dat wij een
paar weken niet konden schaatsen. Of wij
moesten een half uurtje eerder schaatsen. Of
wij moesten om 7:30u schaatsen. De agenda
op werk is flexibel…
Zodra wij aankomen gaat de VIJK jeugd direct
naar de tribune. Vaste plek om te verzamelen.
Sommige zijn fanatiek en rennen nog een
rondje voor een warming-up. Andere doen
een warming-up met een telefoon in hun
handen..
Ronald heeft oudste groep. Ronald werd dit
jaar geassisteerd door Tygo. Hij ging
stagelopen. De oudste groep gaat als een
raket over de baan.
Martin heeft de eer om de ‘fanatieke’
jongensgroep te mogen trainen. Nou ja,
fanatiek… Af en toe was de spanningsboog wel
wat klein op vrijdagavond en luisteren ze net
iets minder…
Kees heeft een lekker groepje meiden die hij
de kneepjes leert van het vak schaatsenrijden.
Af en toe nam Bjorn de honeurs waar van
Kees.
En dan aan mij de eer om ca 15 dames te
trainen. Ook ik had de luxe van een assistent.
Thijs moest ook voor z’n school stagelopen.
Heel fijn een paar extra ogen! Het is geloof ik
een keer voorgekomen dat alle dames er
waren. De dames waren altijd serieus bezig
om vooruitgang te boeken. Een hele fijne

Het was weer gezellig! Tot volgend jaar!
Marion
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anders doen! Het was erg donker in het bos
en daardoor ook wel erg spannend. Terug in
het kamphuis waren er lekkere snacks en
gingen de wat oudere kinderen ook richting
het bos. Ook de oudere kids vonden het wel
eng, in dat donkere bos (ssssttt, niet
doorvertellen hoor). Ondertussen waren de
bedden wel gevonden, maar op kamp daar ga
je toch niet slapen. Er werd zelfs gevraagd of
er tanden gepoetst moest worden, tja, wat
moet je daar nou op antwoorden.....ik zal het
niet doorvertellen.
Na een soort van een nachtje slapen, waren er
zelfs kinderen uit de jongste categorie, die
bedacht hadden om rond 5.15u Thijs en Tygo
maar wakker te maken, ze wilde immers veel
doen op het kamp!
De rest van de kinderen werden rond 8u op
het sportveld verwacht voor de
ochtendgymastiek, iedereen deed mee, de
een met wat kleinere oogjes dan de
andere...Na het actief wakker worden buiten
op het veld, stond binnen het ontbijt klaar
voor iedereen. Nou honger hadden ze wel!
Het brood was niet bij te slepen, ze zaten
allemaal goed te bunkeren. Na het ontbijt en
de afwas was het tijd om opnieuw naar het
bos te gaan om levend stratego te spelen. De
groep werd in 2 groepen gesplitst en daar
konden ze elkaars vlag proberen te veroveren.
De een was nog fanatieker dan de ander, maar
hard lopen konden ze wel. Terug in het
kamphuis konden we lekker pannenkoeken
eten. Het zag ernaar uit dat ze 's morgens
niets gegeten hadden, ze waren in een mum
van tijd allemaal op!
Omdat er voor de avond een bonte avond op
het programma stond, waar de kinderen hun
act voor wilde oefenen, was er ruimte om te
oefenen of om te chillen, net wat ze wilde. Na
wat geoefend te hebben werd het VIJKeiergooikampioenschap gehouden. Sommige
waren in de veronderstelling dat de eieren
niet kapot konden, maar helaas, kapot gingen
ze wel degelijk. Soms sneller dan ze gehoopt
hadden.
Vervolgens stond er een mooie wandeling op
het programma naar de zandverstuiving om
daar spons-water-vuur te spelen met elkaar.
Sommige kinderen hadden, vanwege de lange
nacht, wat moeite met de wandeling er naar
toe, maar met elkaar zijn ze lekker bezig

Dooiweekend
Hallo allemaal,
Nog maar net begonnen op het ijs en de
uitnodigingen voor de inschrijvingen werden
verstuurd, zouden het dit seizoen dan toch
door kunnen en mogen gaan??!!!
JAAAA!!! Na 2 jaar zonder kamp mochten we
gelukkig dit jaar op kamp!
Op vrijdag 8 april konden de kinderen, wel 53
kinderen, om 16.15u verzamelen bij de
Ridderhof om aan het kamp te beginnen. Voor
veel kinderen was het hun eerste kamp ooit!
En wat waren ze allemaal zenuwachtig.
Sommige kinderen hebben dan ook lang
moeten nadenken of ze wel mee durfden te
gaan, maar uiteindelijk toch besloten om dit
avontuur aan te gaan.
We hadden dit jaar het Jungle thema,
iedereen mocht dan ook zijn of haar Jungle
outfit uit de kast halen en in de koffer doen.
Na verzameld te hebben bij de Ridderhof en te
horen gekregen te hebben bij welke auto de
kinderen in mochten stappen vertrokken alle
auto's vol met kinderen richting Loon op Zand.
En nee, we gingen niet naar de Efteling, we
reden er wel langs, dat was toch wel een
beetje jammer. Wat hadden ze in dat Efteling
hotel toch graag willen slapen, maar helaas we
reden door.
We kwamen aan bij een superleuke
accomodatie, de Kuijpershoefke, waar het
eten al klaar stond toen we aankwamen. Voor
we gingen eten werden de tassen al naar de
kamers gesjouwd, er waren 4 slaapzalen voor
alle kinderen, er waren zelfs nog bedden over!
Terug in de eetzaal lag er op iedere stoel een
trui met een naam erop. Zoek je eigen trui
maar op, dat was wel even zoeken, maar
uiteindelijk gelukt! Veel kinderen hadden het
waarschijnlijk koud gekregen want ze trokken
de trui direct aan.
Na het eten werden de bedden opgemaakt,
snoepzakken uit de tassen gehaald (stonden
die op de paklijst?) en vervolgens toen ook de
corvee helemaal klaar was gingen de jongste
kinderen naar het bos voor een potje
lasergamen. Er zijn zelfs kinderen die hun
snoepzak in bewaring geven bij de leiding, je
weet maar nooit wat de andere in je kamer
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geweest. Na afloop ging de wandeling toch
sneller dan de heenweg, waren ze nu niet
moe dan?!
Aangekomen bij het kamphuis en nog wat
eigen tijd gehad te hebben was het tijd om de
maagjes weer te vullen. Wat zag dat er
allemaal lekker uit, iedereen is wel 2x langs
geweest om zijn of haar bord te laten vullen.
Vervolgens kon de eetzaal omgebouwd
worden, er moest een podium voor de bonte
avond komen.
Iedereen is toch wel op dat grote podium te
zien geweest, van moppentappers, tot
dansers, van zangers tot voorlezer. Alles kwam
langs. De leiding heeft ook zelfs nog op het
podium gestaan, ondanks dat ze niets
ingestudeerd hadden, maar wat hebben we
daarom gelachen.
Na de bonte avond was er buiten een
kampvuur gemaakt zodat we lekker een
broodje konden bakken met elkaar. Na het
bakken en het opeten van het broodje konden
de kinderen nog even hun eigen gang gaan in
het kamphuis, de jongste jeugd koos er toch al
snel om onder de wol te gaan. De oudere
jeugd zaten heerlijk in het bijgebouw, het
'hok', te chillen met de silent disco.
Na nog een iets langer nachtje geslapen te
hebben was het om 8u weer wakker worden

op het bevroren (!) sportveld, brrrr, het is april
en het vriest, hoort dat wel?! Terug in de
eetzaal hadden we een heerlijk ontbijtje met
een gekookt eitje, een beschuitje en een
lekkere krentenbol, wat worden we toch
verwend! Na het ontbijt was het tijd voor de
tassen weer in te pakken, het kamp zat er al
bijna op. Na het opruimen en schoonmaken
van de slaapzalen was en nog een mooie
verrassing, we gingen nog een potje bingo
spelen! Oef, na een paar wat kortere nachtjes
is het soms lastig om de juiste nummers te
horen, willen ze niet een liedje zingen indien
het valse bingo blijkt te zijn, dus het duurde
heel lang voordat er een bingo gevallen was.
Na de bingo konden de kinderen buiten in de
zon nog een partijtje voetballen op het
sportveld of naar de speelweide die er was. Ze
waren nog zo heerlijk bezig dat ze niet eens
doorhadden dat langzaam aan de ouders aan
kwamen om de kinderen weer op te halen. De
lunch, ook voor de ouders, stond al klaar en al
snel werd er een mooi journaal getoond aan
de ouders. Na het journaal konden de
kinderen moe en voldaan weer mee naar
huis.
Bedankt iedereen voor het mooie weekend!!
Monique
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Jeugd schrijft over het dooiweekend
Mijn naam is roos en ik ben op kap geweest
het was super leuk. we zijn naar het bos
geweest en we heben heelen leuken
spelletjes.

Dit kamp was gezellig en voorral de mensen,
de dieren en de koks. Ook waren de spellen
erg spannend zoals lasergamen,
levendstratego, bonte avond en britse
buldog.
Groetjes Puck

Dooiweekend 2022, dag 1
Weinig slaap, kaarten en een extreem
exotische boswandeling.
Echt weer een tropisch hoogte punt!
Ik denk dat ik de komende maand nog steeds
aweeawimbabasmwee hoor. Was heel
gezellig!
Tot van de zomer
Groetjes Pam

We hadden om 16.15u afgesproken bij de
Ridderhof. Iedereen stond daar al en had er
veel zin in. De groepsleiding stond daar al
helemaal verkleed. Om 16.45u was het dan
tijd om weg te gaan. Ik zat met Saar, Manouk,
en Evi in de auto, daar begon het al goed.
Toen we aankwamen gingen we een beetje
rond kijken en naar onze kamer. Toen om half
8 gingen we lekker eten. We aten pasta met
kaas en een augurk en als toetje chocolade vla
en vanille vla. Daarna gingen we met zijn allen
voetballen met een mooie zonsondergang.
Daarna gingen alle jonge kinderen lasergamen
in het bos en alle ouderen spelletjes spelen.
En straks mogen wij ook nog lasergamen. Dat
was het wel voor de eerste dag.
Groetjes Nora

Tof kamp. Absoluut niemand had een telefoon
mee.
Groetjes Maarten

Ik vond het leuk om voor de eerste keer mee
te gaan als leiding. Iedereen deed goed mee
met de spellen, aleen hoop ik dat we volgend
jaar wat meer slapen.
Groetjes Tygo
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Jungle Menu in het Dooiweekend
Vrijdag 8 April
Diner; gele rupsen met termieten, gesneden varen en penen.
Gedrenkt in termietenbloed, als extra gifkikker en gebroken gele spinnen
Toetje; Gorilla pies en poep
Zaterdag 9 april
Ontbijt; bunkeren
Lunch; plat gesneden slakken gemengd met zand.
Dit gebakken in palmolie. Besmeerd met kakkerlakken of gemalen steen.
15.00 uurtje; Jungle fruit
Diner; gebakken apenkeutels. Gemalen tijdervlees en huilzingen.
Slagenvellen en orang-oetang slijm
Toetje; witte saus met verdikte bloedzuigerbloed
Zondag 10 april
Ontbijt; brood met gekleurde mieren, gekookte witte kiezels
Lunch; kampeeropruimsels, warme kots van luipaard,
open piemels op vleesetende planten
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Wedstrijden 2021/2022
Dit jaar was er weer een periode waarin door
corona op sommige banen niet geschaatst kon
worden. Ook de avondklok en andere
maatregelen zorgden ervoor dat niet alle
wedstrijden door konden gaan. Voor de
jongste jeugd konden de meeste wedstrijden
met een beetje inventief plannen wel
doorgaan. Aan het einde van het jaar zijn nog
een hoop landelijke wedstrijden alsnog op de
kalender gekomen. Voor onze selectie rijders
betekende dat soms keuzes maken. Hieronder
een overzicht van de verreden wedstrijden en
de behaalde resultaten door onze rijders.

Clusterwedstrijden
De clusterwedstrijden zijn vier wedstrijden
georganiseerd samen met Leiderdorp,
Woubrugge, Hoogmade en Stc de Rijnstreek.
Bij iedere wedstrijd waar een rijder aan
deelneemt, kan hij punten verdienen voor het
klassement. Het eindklassement is over de
drie beste resultaten. Aan deze wedstrijden
hebben 28 VIJKers meegedaan!!
Benjamins: 2e Jet de Jong
Mini’s: 10e Anna Douwes, 11e Roos de Boer,
12e Bo van der Post

Districtskampioenschappen
Benjamins: 5e Jet de Jong

5e Kasper Hogenboom, 7e Mees van Urk, 8e
Siem de Jong, 9e Iljo Meijer

Mini’s: 5e Roos de Boer, 9e Anna Douwes, 19e
Suus de Rooy -

Welpen:9e Lara van Kleef, 17e Lieke Roest,
19e Tara Schot

8e Kasper Hogenboom, 20e Siem de Jong, 26e
Mees van Urk, 30e Iljo Meijer

2e Julian van der Wal
Pupillen:5e Sophie Ammerlaan, 8e River van
Staveren, 9e Rinske Hogenboom, 14e Nienke
van Bostelen, 15e Daisy Warmerdam, 16e
Marije Wurzer, 18e Lieke Steenkamer, 19e
Caithlyn Selhorst.

Welpen: 19e Lara van Kleef, 41e Lieke Roest,
46e Tara Schot
6e Julian van der Wal, 28e Alex van Reine
Pupillen: 7e River van Staveren, 11e Sophie
Ammerlaan, 12e Rinske Hogenboom, 17e
Lieke Steenkamer, 25e Daisy Warmerdam, 31e
Marije Wurzer, 32e Nienke van Bostelen, 34e
Caithlyn Selhorst, 35e Lotte Sonderen

1e Sven Kompier, 2e Kay Kuper, 6e Ids Vonk,
8e Jochen van Reine, 13e Daan van Veen
Junioren:2e Anne Ammerlaan. 1e Niels
Pennings

1e Stan de Graaf, 2e Sven Kompier, Kay Kuper,
11e Ids Vonk, 15e Daan van Veen, 20e Jochem
van Reine, 23e LLoyd Vliet Vlieland, 32e Pim
van Dorp
Junioren: ging helaas niet door.
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Ubbo Kuper Masters

Zuid Hollands Kampioenschap
Langebaan
Pupillen: 5e Stan de Graaf, 10e Sven Kompier,
23e Ids Vonk
Junioren C: 1e Evi de Ruijter
20e Niels Pennings
Junioren B: 12e Fame Hogenboom
3e Tygo Kompier, 4e Thijs van Bostelen, 5e
Kees de Ruijter, Maarten Pennings DQ
Junioren A: 6e Jessica Ebbink

NK Supersprint
5e Evi de Ruijter

NK Allround
6e Evi de Ruijter DJC
10e Tygo Kompier HJB

Zuid Hollands Kampioenschap
Marathon

NK 3000 meter
18e Thijs van Bostelen HJB

Stan de Graaf 1e HPA

23e Tygo Kompier HJB

Sven Kompier 3e HPA
Nora de Graaf 4e DJC
Niels Pennings 2e HJC

Nk Junioren Sprint

Famke Hogenboom 3e DJB

11e Tygo Kompier HJB

Maarten Pennings 2e HJB
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NK Team Sprint

Zilveren Bal

6e Tygo Kompier, Thijs van Bostelen, Kees de

12e Evi de Ruijter

Ruijter

Oomssport Marathon Competitie
Sven Kompier 1e HPA
Kay Kuper 3e HPA
Stan de Graaf 4e HPA
Nora de Graaf 3e DJC
Niels Pennings 4e HJC
Famke Hogenboom 3e DJB
Maarten Pennings 4e HJB
Tygo Kompier 6e HJB
Ubbo Kuper 6e M1
Ronald Delvos 10e M3
Martin van Bostelen 16e M3
Marcel van der Klauw 26e M3

NK Marathon

Arthur Ligthart 29e M3

Stan de Graaf 20e HPA
Sven Kompier 23e HPA

Clubkampioenschappen VIJK

Nora de Graaf 15e DJC

meisjes mini: 1e Roos de Boer, 2e Anna
Douwes, 3e Jet Beukeboom, 4e Suus de Rooy,
5e Bo van der Post

Niels Pennings geen klassering HJC
Famke Hogenboom geen klassering DJB

jongens mini: 1e Kasper Hogenboom, 2e Siem
de Boer, 3e Mees van Urk, 4e Iljo Meijer

Maarten Pennings geen klassering HJB

NK Masters

meisjes welpen: 1e Lieke Steenkamer, 2e Lara
van Kleef, 3e Marije Wurzer, 4e Lieke Roest,
5e Tara Schot

1e Paul Robijn

jongens welpen: 1e Julian van der Wal, 2e
Renzo Beukeboom, 3e Alex van Reine

3e Ronald de Graaf
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Andries Kwikbokaal
4e plaats
Hopelijk heb ik niet een uitzonderlijke
prestatie van iemand over het hoofd gezien.
Soms heb je ook geen goed beeld om alleen
naar de uitslag te kijken. Er is zelfs een term
voor in het leven geroepen:
scorebordjournalistiek. Zo weet ik dat Stan de
Graaf op weg was naar een podium-klassering
op het NK marathon toen hij viel (onderuit
werd gereden). Evi moest op het ZHK de 500
meter opnieuw rijden nadat ze gehinderd was,
en toch wist ze de eerste plaats te behalen.
Bij het NK junioren werd het
Allround/Sprint/3000meter/Mass Start/Team
Persuit in een weekend gereden. Hoe eerlijk is
het als je dan tegen iemand rijdt die alleen 1
onderdeel meedoet. En zo kan ik nog wel even
doorgaan. Een wedstrijd rijden nadat je net
hersteld bent van corona is bijvoorbeeld ook
geen pretje.

meisjes pupillen: 1e River van Staveren, 2e
Sophie Ammerlaan, 3e Rinske Hogenboom, 4e
Daisy Warmerdan, 5e Nienke van Bostelen, 6e
Lotte Sonderen
jongens pupillen: 1e Sven Kompier, 2e Kay
Kuper, 3e Ids Vonk, 4e Daan van Veen, 5e
Lloyd Vliet Vlieland, 6e Jochem van Reine
meisjes junioren C: 1e Nora de Graaf, 2e
Janna Harting, 3e Anne Ammerlaan
jongens junioren C: 1e Niels Pennings, 2e
Rens Ebbink

Hopelijk hebben we volgend jaar weer een
normaal seizoen en blijft de wedstrijdkalender
overeind.

familie-estafette: 1e Kuper, 2e Pennings, 3e
Hogenboom, 4e van Kleef, 5e van der Post, 6e
de Boer

Nu eerst door met de wedstrijden op de
wieltjes. Voor de beginners categorie hebben
de Jan van der Hoorn skeelerwedstrijden, voor
de iets gevorderden de Jeugdskeelercup, en
voor de selectierijders de landelijke
wedstrijden.

Vanaf de junioren B werden de
clubkampioenschappen voor het eerst
verreden op de uithof in Den Haag
meisjes junioren B: 1e Pam Windhors,2e
Dylani de Boer ( met val)
jongens junioren B: 1e Tygo Kompier, 2e Kees
de Ruijter, 3e Thijs van Bostelen, 4e Jurre van
Kleef, 5e Duco Kuper

Hopelijk tot op en langs de baan!!

meisjes junioren A: 1e Jessica Ebbink

Ronald Kompier

jongens junioren A: 1e Jim Beukeboom, 2e
Rick Roest
heren senioren: 1e Jan-Dirk Harting, 2e Martin
van Bostelen, 3e Guido van der Meij
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Trainers
Namen, telefoonnummers en mailadressen van trainers
Annelies de Regt
Kees van Driel
Jeroen Pennings
Manon van Rijn
Aat de Jong
Monique Hogenboom
Hennie Meijer
Martin van Bostelen
Marion Kuper
Willem Jansen
Ronald de Graaf
Ronald Kompier

06 14509813
06 20338004
06 40456239
06-48399878
071-3415310
06 27307305
06 25057621
06 22971013
06 57920826
06 53101381
06 51710037
06 27236220

a.deregt@live.nl
keesvandriel@hetnet.nl
mjp.pennings@gmail.com
manonvanrijn@live.nl
a.de.jong@heineken.nl
moniquehogeboom@casema.nl
jahemeijer@hetnet.nl
martinvanbostelen@gmail.com
marionborst@hotmail.com
willemjansen@casema.nl
r.c.degraaf@hetnet.nl
Kompalaya@gmail.com
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JAN Schaatssport
VAN DER HOORN

Westkanaalweg 10e, Ter Aar, 0172 602677

www.janvanderhoorn.nl
Dé schaats- en skeelerspecialist

Alles voor de recreatieve en competitieve
schaatser, voor kunst- en natuurijs.

Trotse
sponsor van
Vereniging
IJssport
Koudekerk
aan den Rijn

www.gebrvanhemert.nl

SPECIALIST IN BETONSTAAL

Bestuur Vereniging IJssport Koudekerk
Voorzitter:

Marion Kuper
e-mail: voorzitter@vijk.nl

06-5792 0826

Secretaris:

Wim Vergunst
e-mail: secretaris@vijk.nl

06-5425 8787

Penningmeester:

Johan Meijer
e-mail: penningmeester@vijk.nl

06-1188 6806

Bestuursleden:

Ronald Kompier
e-mail: wedstrijden@vijk.nl

06-2723 6220

Leo van Tol
e-mail: onderhoud@vijk.nl

06-5341 9949

Moniek Batelaan
e-mail: jeugd@vijk.nl

06-3741 9090

Guido van der Meij
e-mail: trainingen@vijk.nl

06-1048 2134

Jeannette Kapteijn
email: vcp@vijk.nl

06-2223 2623

Vertrouwenspersoon:

Overige functies:
Jeugdcommissie:

Cyrilla, Danique, Famke, Laura, Manon, Miranda,
Monique, Pascal en Ruby.
e-mail: jeugdcommissie@vijk.nl

Redactie clubblad:

Renate Bardelmeijer
Annelies de Regt
e-mail: clubblad@vijk.nl

06-5572 4309
06-1450 9813

Coördinator Leiden / Uithof

Guido van der Meij

06-1048 2134

Kledingbeheer:

Gert-Jan Dexel
e-mail: kleding@vijk.nl

06-1104 1185

IJsmeester:

Martin van Bostelen

06-2297 1031

Ereleden:

Lid van Verdienste:

Huub Zaalberg
Rien Kapteijn
Yvonne van der Post & Hans van der Post

Ronald de Graaf
Thea den Hollander

