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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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Oproep van de redactieWe zijn natuurlijk heel blij met alle nieuwe leden en willen graag
dat ook zij het clubblad kunnen lezen. We willen echter ook bewust omgaan met het VIJK budget en
het milieu. Daarom de volgende vraag aan alle leden:
Wil je het clubblad liever digitaal ontvangen als pdf in plaats van een papieren versie?
Stuur dan een berichtje naar clubblad@vijk.nl , vermeld je naam en adres, dan zorgen wij voor de
rest.
Renate en Annelies
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Van de Voorzitter
Het jubileumjaar werd afgesloten door een
fantastisch jubileumblad. Wat heb ik genoten
van het speciale clubblad met veel weetjes
over de afgelopen 40 jaar VIJK.
En dan… NATUURIJS!! Wat heb ik genoten van
de dagen schaatsen op natuurijs! Even niet
nadenken over 1,5 meter afstand houden
maar nadenken over waar de
schaatskilometers gemaakt konden worden.
Snel de agenda leegmaken op werk, zodat ik
alle tijd had om alle plassen in de omgeving op
de schaats te verkennen. En tijd vrijmaken
voor het opengaan van onze natuurijsbaan!
Want de ijsbaan mocht dan wel open, maar
hiervoor was wel met de gemeente een
Coronaprotocol vooraf afgestemd.
Mmmmm… het gaat dit voorwoord dan toch
weer over Corona? Tja, Corona had wel
impact voor onze werkwijze. De ijsbaan was
alleen toegankelijk voor leden en wij moesten
er voor zorgen dat er een presentielijst
aanwezig was. Dat betekende avondwerk voor
onze webmaster Jacques Fioole. Hij toverde in
een avond een pracht van een
reserveringssysteem op onze website. Hulde
voor al dat werk! En ook onze secretaris heeft
heel wat kilometers in de dagen afgelegd om
overal lidmaatschapkaarten af te leveren. En
tot ’s avonds laat was hij bezig om de stickers
te printen… Het was niet bij te houden…
Totaal hebben 575 nieuwe leden aangemeld.
De lidmaatschapkaarten krijgt iedereen
volgend jaar wel weer.
Helaas mocht het clubhuis met de kantine niet
open. Jammer om deze gezelligheid in ons
clubhuis te missen. En ook de avondklok
zorgde ervoor dat de veegclub, onder leiding
van onze ijsmeester Martin, op tijd naar huis
moest gaan.
Ieder blok van 75 minuten mochten er 100 en
soms 150 leden komen schaatsen. Vooral in
het begin was het druk op de website van
VIJK. Zo druk dat de server het niet meer
aankon. Ik kreeg al appjes van leden die
hierdoor niet konden reserveren. Paniek!! .
Gelukkig werd het ‘lek’ gevonden en draaide
het reserveringssysteem echt top. De

aanmeldingen kwamen voornamelijk uit onze
gemeente, maar ook uit Amsterdam, Den
Haag, Dordrecht, Driebergen, Gouda,
Wassenaar, Leiden Voorburg en wat
omliggende gemeentes.
Omdat de Leidse IJshal helaas is gesloten
a.g.v. Corona pandemie, werden er
schaatslessen op donderdag, vrijdag en
zondag gegeven op de landijsbaan. Ook
werden er nog clubkampioenschappen
natuurijs gereden. De jeugd mocht eindelijk
een wedstrijd rijden dit jaar! De wedstrijd ging
over 400mtr. De snelste tijd van de avond
werd gereden door Kevin Rozendaal. De
avond werd afgesloten met een marathon.
Het was een spektakel om de kinderen over
de baan te zien gaan! Zie voor de uitslag van
de clubkampioenschappen verderop in het
clubblad.
Al met al een trotse voorzitter die terugblikt
op een geoliede machine van vrijwilligers en
bestuur, die het met elkaar mogelijk maakte
om alle dagen goed ijs te verzorgen. Maar ook
het uitstekende gedrag van alle bezoekers van
de ijsbaan maakte het mogelijk!
Wij hopen dat iedereen er zo van heeft
genoten, want dit is waar wij het wel voor
doen. De rest van ons schaatsseizoen is wel in
het water gevallen. Geen wedstrijden op de
Uithof, geen clubkampioenschap in Leiden,
geen Andries Kwikbokaal, ijsbaan in Leiden
dicht etc. etc.
Goed bericht kwam uit Leiden. Er is een
aannemer gevonden die de Leidse IJshal gaat
bouwen. Eind 2022 hopen wij op een nieuwe
ijsbaan te schaatsen.
En dan nu richting de zomer.. De schaatsen
gaan in het vet. De skeelers,
hardloopschoenen en racefiets 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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Persbericht
3 maart 2021
210303
Aanbesteding Combibad en ijshal De Vliet succesvol afgerond
Aan de Vliet verrijst binnenkort naast het gerenoveerde 50 meter buitenzwembad een nieuwe
schaatshal en een nieuw binnenzwembad in één gebouw. De aanbesteding van dit klimaat
neutrale gebouw is afgerond, de bouw kan deze zomer starten. Deze sportboulevard biedt vanaf
2023 jaarlijks onderdak aan meer dan honderdduizend sporters uit Leiden en de regio. Het college
stuurt het raadsvoorstel met het aanbestedingsresultaat naar de gemeenteraad die er in april een
definitief besluit over neemt.
Op 28 augustus 2020 ging de Europese aanbesteding voor een nieuwe ijshal en een nieuw
binnenzwembad in Leiden van start. Geïnteresseerde partijen konden zich inschrijven via Tenderned.
Inmiddels is de aanbesteding succesvol afgerond en kan het aanbestedingsresultaat binnen het
beschikbare projectbudget worden gefinancierd.
Onder voorbehoud van de bezwaartermijn en het raadsbesluit is aannemer De Vries&Verburg uit
Stolwijk gekozen om Combibad en ijshal De Vliet te gaan bouwen. De aannemer gaat dit samen doen
met de installateurs BRI uit Wateringen, Lotec uit Eindhoven en Nijssen uit Leiden. De bouw start
aankomende zomer, de oplevering staat gepland voor eind 2022.
Wethouder Paul Dirkse (Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën): “Leiden investeert ruim 60 miljoen in
sport. We willen zoveel mogelijk Leidenaars zien sporten en bewegen, daarom zorgen we voor
eigentijdse sportcomplexen die daartoe uitnodigen. Laagdrempelig, inclusief en klimaatneutraal. Voor
iedereen, voor een gezonde stad. En ik ben er zeker van dat ook veel regiogenoten straks hun hart
kunnen ophalen hier aan de sportboulevard De Vliet”
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Meerdere sportfuncties in één combinatiegebouw
Het nieuwe zwembad bestaat uit een 35x25 meter wedstrijdbad, geschikt voor topsport waterpolo
en korte baan zwemmen. De ijshal bestaat uit een 250 meter rondbaan, aangevuld met een 30x60
ijsvloer voor ijshockey, shorttrack en kunstrijden en een 45x20 krabbelijsvloer voor de jongste jeugd
en wedstrijdcurling. De centrale hal en horeca vormt letterlijk de verbindende schakel tussen beide
grote sportruimten in. De horeca is over twee lagen verdeeld, zodat deze al naar gelang het gebruik
van de accommodatie altijd kan worden opgeschaald. De horecaruimten op de verdieping zijn voor
een gedeelte ingericht in de ‘look and feel’ van de zwem- en schaatsverenigingen.

Schaatsen en zwemmen op meerdere niveaus
In de nieuwe accommodatie kan er letterlijk en sportief op meerdere niveaus worden gesport.
Schaatsen op de ijsbaan wordt een bijzondere beleving doordat op twee verdiepingen kan worden
geschaatst. Langeafstandsschaatsers kunnen op de verdieping hun rondjes rijden terwijl op de
begane grond de ijshockeyers, shorttrackers en kunstrijders hun kunsten kunnen verrichten. Omdat
het midden van de ijshal open is blijft er altijd goed zicht tussen beide ijsvloeren.
Het nieuwe binnenbad ligt vanzelfsprekend op één niveau, waarbij zowel de breedtesport als
topsport hier goede thuisbasis in vinden. De KNZB geeft in een reactie aan dat ‘Leiden de beschikking
krijgt over een meer dan uitstekende waterpolo accommodatie en voor zwemmen wordt De Vliet een
top trainings- en wedstrijdlocatie, De zwemzaal is geschikt voor eredivisie zwemmen en waterpolo,
internationale clubwedstrijden en (kleinere) interlands waterpolo, en zwemwedstrijden op nationaal
niveau.’
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Goed te exploiteren combinatiegebouw
Het gebouw wordt volledig eigendom van de gemeente, waarbij de gemeente het zwembad
exploiteert en een professionele pachter de horeca. De exploitatie van de ijshal wordt ondergebracht
bij Stichting IJshal. Deze stichting draagt al meer dan 25 jaar zorg voor de exploitatie van de oude
ijshal aan de Vondellaan en is zeer content met de komst van de nieuwe ijshal. Voorzitter Jos Arts:
‘Met 2x zoveel vierkante meter ijsvloer verdeeld over meerdere ijsbanen die afzonderlijk van elkaar te
gebruiken zijn, huren wij van de gemeente een ijshal die optimaal te gebruiken is door meerdere
ijssporten gelijktijdig. In het ontwerpproces naar deze nieuwe accommodatie zijn wij als toekomstige
gebruikers goed meegenomen, waardoor nagenoeg al onze eisen en wensen in het plan verwerkt zijn.
Wij krijgen hiermee een ijshal waaraan de schaatsers uit Leiden veel plezier aan zullen beleven. Wij
zien uit naar het schaatsseizoen 2022-2023 in de nieuwe ijshal!’
Duurzaam en circulair Combibad en ijshal
De oorspronkelijke hoge duurzaamheidsambities voor een all-electric combinatiegebouw
binnenzwembad-ijshal zijn overeind gebleven. Tussentijds ingebrachte inzichten voor circulair
bouwen zijn zo goed als mogelijk ingepast en meegenomen in de aanbesteding. Het gebouw heeft
een EPC van -/-0,9, voldoet het aan de eisen voor een bijna Energie Neutraal Gebouw en krijgt het
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een Energielabel A++++. Dit wordt gerealiseerd door onder meer 3.400 zonnepanelen op het dak te
leggen. Het resterende dakoppervlak krijgt vegetatie om hemelwater vertraagt via het losgekoppelde
systeem te laten afvloeien naar het oppervlaktewater. Het uitgekiende systeem voor warmteuitwisseling tussen ijsbaan, binnenbad en buitenbad is een ander voorbeeld van hoe de synergie
tussen de functies zo goed als mogelijk wordt benut. De restwarmte die vrijkomt bij de koeling van
de ijsbaan wordt gebruikt om het binnenzwembad te verwarmen, als ook het bestaande buitenbad
dat momenteel wordt gerenoveerd. Hierdoor kan naast de nieuwbouw ook het bestaande buitenbad
van het gas af worden gehaald.
- einde bericht Noot voor de redactie:
Op https://buitengewoonbinnensporten.nl/persinformatie/ kunt u afbeeldingen in hoge resolutie
(geschikt voor drukwerk) downloaden.
Voor meer informatie
Team Bestuur en Communicatie
Gemeente Leiden
071 - 516 50 55
persvoorlichting@leiden.nl
Dit bericht is verstuurd naar de pers en ter informatie naar raadsleden, college van B en W van de
gemeente Leiden. Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
persvoorlichting@leiden.nl met de melding: afmelden persberichten.
Volg het nieuws van de gemeente Leiden ook via Twitter.
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Schaatsen op onze natuurijsbaan in beeld… Voor alle foto’s kijk op
Facebook!
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Verslag van de ijsmeester; Een week vrijheid!!
Het was een natuurijsseizoen waar we er maar
weinig van meemaken. Dat kunnen we denk ik
wel vaststellen samen. Allereerst natuurlijk de
lastige tijd waar we met z’n allen in zijn
beland, met de coronapandemie die ons
allemaal wel op een of andere manier raakt.
Zowel zakelijk en op werk, op school en in het
sociale leven . Maar ook voor de meeste van
ons sportieve teleurstellingen, omdat er geen
wedstrijden geschaatst kunnen worden.
Ook als ijsclub is het puzzelen om iedereen op
een veilige manier toch te kunnen laten
trainen en schaatsen. Helaas is Leiden al vrij
snel stil gelegd, maar gelukkig kunnen we op
de Uithof nog schaatsen. Vandaar ook dat we
een mooi voorbeeld hadden dat veilig sporten
in de buitenlucht zeker mogelijk moet zijn als
de juiste maatregelen genomen worden.

Eind januari hebben we een buitsportprotocol
opgesteld en bij de gemeente ingediend.
Boskoop en Zwammerdam hadden ook al
overleg gehad en de gemeente wist dus al dat
we graag de baan open wilde stellen. We
hadden binnen een paar dagen toestemming,
maar wel met een aantal voorwaarden,
waaronder: geen kantine, registratiesysteem
voor schaatsers en met blokken werken zoals
we zelf ook al hadden voorgesteld.

Aan het begin van het natuurijsseizoen op 1
december, dus toch maar de kraan naar de
landijsbaan open gezet. En ondertussen eens
informeren en rondbellen met de andere
ijsclubs in de regio en Gemeente Alphen, hoe
we dit handig aan konden pakken binnen onze
dorpen. Gelukkig werkte de KNSB ook aan een
protocol voor natuurijs en was daarmee op
bestuurlijk niveau de weg al een beetje
voorbereid.

En zoals de laatste jaren wel vaker gebeurd,
buitelde in die periode ook nog eens de
weermannen over elkaar heen met
voorspellingen van een heuse Russische Beer
(een fenomeen wat in het verleden als is
toegelicht), maar er kwam natuurijs in
februari; dat was 100% zeker!

In december en januari werden de eerste
ideeën op papier gezet. Hoe moet dat dan
allemaal? Bezoekersaantallen sturen door met
tijdsblokken te werken. Looproutes om te
voorkomen dat groepen elkaar moeten
passeren. Alleen leden, kantine dicht,
misschien wel iets verkopen?

Dus toestemming gemeente was rond, maar
toen begon het echte werk pas. Wim Vergunst
ging met Jacques Fioole aan de slag om de
registratie en aanmelden van leden te regelen
via de website. Iets wat overigens fantastisch
gelukt is! En verder natuurlijk zorgen voor
voldoende vrijwilligers om alle taken en
toezicht te doen tijdens de openstelling van de
ijsbaan.
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Maar wat zeker ook ineens gebeurde: er
ontstond weer een heerlijke gezellige sfeer
van samenwerken en samen zijn op ons dorp
en in de club. Dat waren we door corona een
beetje kwijtgeraakt en daar waren we met z’n
allen ook wel een beetje aan toe.

gaan schaatsen. Maar eerst kwam er
sneeuw…….en dat is toch niet zo’n handige
bijvangst in de winter met het oog op de
kwaliteit en sterkte van het ijs. Maar een mooi
sneeuwdek zorgt vaak wel weer voor ijskoude
nachten en in ieder geval veel pret en mooie
plaatjes.
De eerste week van februari werd het zo
zeker, dat zelfs deze ijsmeester zich aan een
voorspelling waagde dat we een week later
waarschijnlijk wel konden schaatsen! En dat
geeft wat gezonde spanning, maar daar
hebben we wel vaker last van en noemen we
schaatskoorts!
De voorbereiding was gestart en dan wordt
het toch gewoon afwachten en kijken wat het
weer echt doet. Met alle vrienden en
bekenden in de buurt van de ijsbaan, worden
we dan ook goed op de hoogte gehouden van
de voortgang van de ijsgroei. Zelfs vanuit uit
de lucht.

Ondertussen werden de berichten over kou
steeds zekerder en konden we vast en zeker
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Dinsdag lag er een mooie (sneeuwijs-)vloer en
werd het tijd om te de dikte eens te gaan
meten. Dat viel helemaal niet tegen! 4 tot 6
cm was toch wel een heel mooi resultaat en
met de voorspelde kou, waarbij het ook
overdag vroor, was het best aannemelijk dat
we woensdag al de vereiste 7 cm zouden
kunnen hebben!

volgeboekt. Om 10 uur stonden de eerste
schaatsers voor de poort en gingen we open.
Met de nieuwe leden en een cameraploeg van
SBS6 op het ijs, was het een gezellige drukte
en iedereen hielt zich op hele prettige manier
keurig aan de richtlijnen.

De website had het wel een beetje zwaar de
eerste dagen. Op de achtergrond werkte het
webteam Wim en Jacques aan oplossingen om
de massale toeloop om de website en de
aanmeldingen in het systeem te verwerken.
Maar de baan was open en de rest van de
week hebben we heerlijk genoten van een
prachtige natuurijsperiode, waar we met z’n
allen ontzettend aan toe waren.
Dus als een speer aan de gang om het ijs
sneeuwvrij te maken en de andere
voorbereidingen te doen. Om aan alle
afspraken die we in ons protocol hadden vast
gelegd te voldoen. App voor communicatie
met en tussen vrijwilligers, inplannen toezicht,
afstemmen met Toos voor de
kantinebezetting (voor de vrijwilligers) en de
baan opbouwen met hekwerk beschikbaar
gesteld door Reko (bedankt nog!!). Bankjes
naar buiten, IJsveegmachine checken, Caravan
afroepen bij de firma Dorrepaal. Kortom, alles
stond dinsdagavond klaar om woensdag open
te kunnen, maar we moesten natuurlijk wel
voldoende ijsdikte hebben.
Ondertussen liep het al storm op de website,
waar een prachtig aanmeldsysteem op stond
en waar de aanmelding van nieuwe leden van
de hele regio binnenstroomden. Inclusief de
volledige marathon ploeg van Sportchalet
Viehofen/Groene Hartsport, hun sponsoren
en de winnaar van de Elfstedentocht van ’97.
Toch wel weer bijzonder.
En woensdag 10 februari was het dan eindelijk
zover: we konden open! Het liep al direct
storm en de eerste blokken waren al vrij snel
11

Dankzij alle hulp binnen het bestuur en alle
andere vrijwilligers, hebben we zelf ook nog
heerlijk kunnen schaatsen op de prachtige
ijsplaten op de meren in onze mooie regio.
Wijde Aa en Brasem, De Rottemeren,
Driemanspolder, Roeibaan Zevenhuizen,
Nieuwkoop, Langeraar en de Kaag. Hoe
speciaal is het niet dat we zoveel keuze
hadden om op natuurijs te kunnen schaatsen.
Het was ook prachtig om zoveel bekenden en
clubgenoten tegen te komen op de
Nieuwkoopse plassen en de Kaag. Werkelijk
de meest fantastische filmpjes en foto’s
kwamen voorbij en wat was het heerlijk
iedereen in deze wintersportsfeer zo te zien
genieten van de vrijheid die we met schaatsen
beleven.

De schaatspret was na zondagmiddag weer
voorbij en dat was ook weer prima.
Zondagmiddag hebben we met de boel weer
opgeruimd en gezamenlijk (natuurlijk binnen
alle regels) afgesloten en was iedereen ‘savonds moe maar voldaan weer thuis.
Uiteindelijk hebben we het met elkaar
mogelijk gemaakt dat er in 5 dagen tijd 3000
aanmeldingen zijn geweest om te schaatsen
en hebben we meer dan 550 nieuwe leden
mogen verwelkomen.
Op 1 maart is de kraan weer open gezet en de
ijsbaan is inmiddels weer leeg, klaar voor dit
seizoen en op naar het voorjaar!

Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen de baan open te hebben en te houden, met
een mooie ijsvloer. Wat hebben we toch een mooie vereniging en landijsbaan met zijn allen!
Martin van Bostelen
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Clubkampioenschappen op natuurijs
Er was wat overleg voor nodig binnen het
bestuur voordat we uiteindelijk besloten
hadden om de clubkampioenschappen op
natuurijs te organiseren. In ons buitensportprotocol wat we overeen waren gekomen met
de gemeente stond namelijk dik gedrukt GEEN
wedstrijden.

helpen. Dus ook dat was snel geregeld. Toos
van de kantine regelde voor iedere deelnemer
warme choco en iets lekkers. De winnaar
kreeg een mooie vijk-mascotte voor aan de
schaatstas.
De baan werd nog even mooi geveegd en de
startlijn werd op de baan gespoten. We
konden beginnen.

Maar we hadden al bezoek gehad van de
BOA’s die erg tevreden waren over de
genomen maatregelingen. En ook van de
politie en gemeente die langs waren geweest
hadden we complimenten in ontvangst mogen
nemen. En het ging om een onderlinge
wedstrijd alleen voor de jeugd. Dat kon toch
niet zoveel kwaad, we hadden eerder in de
week ook al een aantal trainingen
georganiseerd en dat ging ook prima.

Ondanks dat er weinig tijd zat tussen de
bekendmaking en de wedstrijd zelf hadden
een groot aantal kinderen zich aangemeld.
De jongste categorieën mochten een iets
kleiner rondje rijden dan de wat oudere
kinderen. Maar voor de allerjongsten was het
best een pittig stukje, want het was best koud
en ook stond er een beetje wind.

Uiteindelijk hebben we de beslissing genomen
om het te doen. Het inschrijfformulier werd
rondgestuurd via de schaats-appgroepen en
de eerste deelnemers melden zich al snel aan.
Het groepje mensen waar we altijd een
beroep op kunnen doen bij het organiseren
van een wedstrijd kwam ook deze keer

De ouders hadden zich verspreid langs de
baan en hielden zich prima aan de 1.5 meter
afstand.
Iedereen deed goed zijn best en na de
individuele wedstrijden was het tijd voor de
marathon.
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Daar stelden alle rijders zich naast elkaar op
wachtend op het startsein. Het was een
prachtig gezicht hoe de schaatsers zich naar
de eerste bocht begaven. Bij jongsten die een
rondje moesten rijden zag je al snel
verschillen, maar bij de ouderen zag je in het
begin groepjes ontstaan en werd er
samengewerkt.

Na de wedstrijd werden snel de prijzen
uitgereikt, de eerste bezoekers van het
volgende blok stonden reeds bij de caravan
om te komen schaatsen.Het was een groot
succes, en heel speciaal om het op onze eigen
landijsbaan te organiseren.
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Een lege kantine….
SORRY, aan al die schaatsende mensen, jong
en oud, dorpsgenoten, maar ook mensen van
heel ver weg (die snel lid werden van onze
landijsbaan zodat ze op onze baan mochten
schaatsen), dat de kantine deze keer niet open
was voor jullie!!

In de kantine was het dus erg stil…..
Daarom duimen we dat al die corona
toestanden de wereld uit zijn, als we (hopelijk
volgend jaar al) de ijsbaan weer kunnen
openen omdat er een dikke ijsvloer ligt. Dan
zien we jullie graag weer in de kantine, waar je
even op kan warmen, gezellig bij kan kletsen
en rode wangetjes kan krijgen. Dan zorgen wij
voor koffie, thee en warme chocomel met
roze koeken !!

Maar zoals iedereen wel weet, mocht dat niet
door de corona toestanden. Waar we andere
jaren met 3 vrijwilligers tegelijk werden
ingeroosterd, was nu 1 persoon genoeg.
Er mocht wel koffie en thee gezet worden,
maar alleen voor de vrijwilligers die toezicht
hielden op de ijsbaan, het ijs kwamen vegen of
de vrijwilliger die in de caravan de
lidmaatschapskaarten met reserveringen
controleerde.

Tot een volgende keer,
Groet van Lineke, Monica, Monique en Toos
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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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De Marathon seizoen 2020-2021
Een ongekend succesvol marathonseizoen
zouden we het kunnen noemen. Een seizoen
dat de boeken in gaat als het seizoen waarin
alle verreden wedstrijden gewonnen werden
door VIJK en ook het tussensprintklassement
op naam van VIJK staat en de kampioen bij de
Masters 3 een VIJK-er is.

Het enige puntje waar ik me erg aan gestoord
heb is dat er vanaf de eerste tekenen van
vorst de talkshows op de Nederlandse buis
zich om de beurt stortten op het wel of niet
doorgaan van de 11-stedentocht. Alsof dat
sowieso al aan de orde was want daar heb je
toch wel een aantal voorwaarden voor nodig
waar op dat moment alleen nog van
gedroomd kon worden en, als ik het goed
gelezen had, en dat had ik, was de 11stedencommissie dit jaar niet van plan de 11stedentocht door te laten gaan vanwege
corona. Ongeacht of de omstandigheden het
toelieten. Einde discussie lijkt mij maar menig
bekende schaatser of oud schaatser kon de
verleiding toch niet weerstaan om de
avondklok te negeren en zijn of haar mening
even aan de praattafel te ventileren. Een
discussie die niet gevoerd hoefde te worden.

Zo zouden we het kunnen noemen…….
Maar eerlijkheid gebied mij te zeggen dat het
op marathongebied een uiterst triest seizoen
was dat heel mooi leek te beginnen met de
overwinning van Martin in de eerste wedstrijd
en mooi aangevuld werd met een flesje wijn
voor het pakken van de tussensprint. Maar dat
was het. Na dat wapenfeit is er geen wedstrijd
meer verreden als gevolg van… nou ja, u weet
wel waardoor het kwam.
En konden we nou nog een beetje genieten
van de wedstrijden op TV of als toeschouwer
bij de marathon van Den Haag of Haarlem.
Nee, niets van dit alles want ook de
wedstrijden voor alle klassen boven ons
werden gecanceld en dus mochten de ook
mannen en vrouwen uit het A- en B- peloton
deze winter niet aan de start verschijnen. Wat
hadden we graag een marathon op natuurijs
gezien. En dan niet over een ondergespoten
skeelerbaan, nee over een grote plas met
gitzwart ijs en een rondje van een paar
kilometer of zo. We moesten het zonder doen
dit jaar. Hopend dat het niet al te lang duurt
voordat we weer zo’n mooie natuurijsperiode
krijgen en dat dan wel iedereen weer mag
rijden.

En dat je het vervelend vindt dat ie niet
doorgaat kan ik me nog voorstellen. Ook ik
zou, na jaren lidmaatschap, graag eens een
keertje de tocht der tochten rijden. Begrijp ik!
Maar dat ik van al die bekende schaatsers er
niet ééntje heb horen zeggen dat iedere
Nederlander gewoon lid kan worden van een
ijsclub en iedere winter gewoon les kan
krijgen op één van de vele ijsbanen die dit
land rijk is, en dat het ook zonder die tocht,
waar de meeste mensen met schaatsen niet
eens aan durven denken, een onwijs gave
sport is om te beoefenen. Het is een sport die
door iedere Nederlander beoefend kan
worden en niet alleen dat handjevol dat
toevallig wat meer dan gemiddeld met de
sport bezig is.

Niets te melden dus over de belevenissen van
het VIJK marathonteam behalve dat we elkaar
allemaal wel ergens tegenkwamen tijden de
vorstperiode. Op de Kaag, het Vennemeer, de
Rottemeren, de Vogelplas en de Nieuwe
Driemanspolder. De groepsfoto’s en selfies
vlogen heen en weer in de diverse
schaatsapps en gaven ons ondanks de 1,5
meter toch een gevoel van saamhorigheid.
Ouderwetse ijspret waar een ieder naar zat te
snakken.

Een gemiste kans!
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De laatste jaren stonden de Nederlanders nou
niet bepaald in de rij om lid te worden dus een
mooiere reclame voor de sport krijg je niet.
Live in iedere talkshow.
Gelukkig hebben ze dat bij VIJK goed begrepen
en hebben zicht een ongekend aantal nieuwe
leden zich ingeschreven tijdens de week dat
de baan open was. En nu maar hopen dat er
een aantal van deze nieuwe leden enthousiast
blijven voor de sport. Ook in tijden dat er geen
natuurijs ligt. Wie weet zijn er wel nieuwe
leden die actief les gaan nemen in de winter
en het zo leuk vinden dat ze misschien later
ook nog wel een wedstrijdje aandurven. En
wie weet zit er een talentje tussen die de
sterren van de hemel rijdt en misschien
ontdekt wordt door een talententeam of
beter nog, die bij ons in het marathonteam
mee wil rijden. Gezellig op de vrijdag of
zaterdagavond. Met en leuke club vrienden
rondjes rijden en geven.
En wie weet wordt die dan zo bekend dat hij
of zij later in een talkshow kan aanschuiven en
kan uitleggen dat de 11-stedentocht best
mooi is maar dat er niets gaat boven het
gevoel dat je krijgt als je over de uitgestrekte
plassen kan rijden, of het slootje achter je huis
en je s’avonds binnenkomt met een rooie kop
en je bij de kachel zit met een kopje chocola,
erwtensoep of een biertje (boven de 18).
Dat is schaatsen. Of zoals mijn Duitse
schaatsvriendin, die dit voor het eerst
meemaakte, het uitschreeuwde toen ik haar
op de Kaag tegen kwam:
“DIT IS ZOOO GAAAAAAAAAF !!!”
I rest my case.
Volgende keer meer over de marathon. Nu
eerst weer skeeleren. Kom je ook?
Marcel
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Algemene Leden Vergadering, een digitale ervaring
Wie wel eens op de Ledenvergadering van de
VIJK is geweest, weet dat het een hele
informatieve en gezellige avond is. De
bestuursleden en vrijwilligers doen verslag van
het jaar, met vele sportieve hoogtepunten.
Een leuke manier om te horen wat er allemaal
geschaatst, getraind en ingespannen is door
de VIJK sporters en vrijwilligers. De ALV wordt
“normaal” georganiseerd in de kantine aan de
Gruttolaan, met een kop koffie of thee en de
traditionele verloting met prachtige prijzen en
een afsluitende borrel. Ook ALV technisch was
2020 een bijzonder jaar, de eerste digitale VIJK
ALV was op 3 december 2020 een feit.

in de kassa warm te houden. Maar natuurlijk
ook hier niet getreurd, de VIJK zou de VIJK niet
zijn om ook hier weer kansen te creëren. Door
creativiteit en ondernemerschap: een wit
plastic emmertje voor fooien bij de uitgang
van de ijsbaan. Zo werd er toch een mooi
extraatje opgehaald. Of de bezoekers scanden
een QR code met telefoon om digitaal een
donatie over te maken. Heel erg leuk om als
kassajuf te zien, hoe enthousiast de schaatsers
de baan weer verlaten. En wat geweldig,
zoveel nieuwe leden! Heel trots op het
bestuur, dat ze zo ontzettend snel en binnen
alle regels de ijsbaan hebben geopend.
Maar jullie merken het al, ik laat me
meeslepen door herinneringen aan het
natuurijs en het ondernemerschap, creativiteit
en goede organisatie van het VIJK bestuur en
de vrijwilligers. Terwijl Annelies mij heeft
gevraagd iets te schrijven over mijn digitale
ALV ervaring. Dus, terug naar de digitale ALV
in december 2020. Ik zat klaar met mijn
computer en een kopje thee. Helemaal perfect
geregeld, en via de link snel toegang. Het
bestuur had door een goede voorbereiding en
een keertje proef draaien een top ALV
georganiseerd. Aan het eind afgesloten met
een Quiz.

Het jaar wordt financieel afgesloten, en de
begroting van het nieuwe jaar gepresenteerd.
Reikhalzend wordt er ook financieel
uitgekeken naar natuurijs, omdat de
opbrengst van de verkochte kaartjes voor de
natuurijsbaan en de kantine een mooie en
welkome aanvulling op het financiële jaar is.
Helaas hebben de kantine dames dit jaar wel
koffie en thee geschonken, maar dan om de
toezichthouders/ vrijwilligers op de ijsbaan en

Begrijp me niet verkeerd, het was perfect
geregeld. Maar er gaat toch niets boven een
ALV in onze eigen gezellige kantine.
Met sportieve groet,
Jeannette Kapteijn
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Weet je dat VIJK meer is dan schaatsen?
Neem proeflessen bij een van de
onderstaande trainingen!
In-line skatetraining (mei- september)
Op maandagavond is de skatetraining vanaf
18:20u. De training duurt tot 19:20 uur. De
locatie is de in-line skatebaan in Leiderdorp
(Boomgaardlaan 18). Iedereen vanaf 6 jaar is
welkom. Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook
welkom. Minimale vereiste is degelijk
materiaal. Helm, knie-, pols- en
elleboogbescherming zijn verplicht. Heb je
geen materiaal? Neem dan contact met ons
op, wij zorgen voor skates!

zomertraining (mei- september)
Op donderdagavond om 19:00 uur is de
zomertraining. Deze training duurt tot 20:00
uur.
Voor de jeugd tot 10 jaar is dit een sport- en
speltraining. Voor de jeugd vanaf 10 jaar is dit
een afwisselend programma. De invulling is
gericht op; ontwikkelen van kracht, core
stability en uithoudingsvermogen. Aandacht
voor schaatsgerichte oefeningen een het
verbeteren van de algemene conditie. Deze
trainingen vinden plaats in of nabij het
vrijetijdscentrum de Ridderhof in Koudekerk
a/d Rijn.

Fietstraining (mei- september)
Op zondagmorgen om 9:00u gaan wij, vanaf
Ridderhof in Koudekerk ad Rijn, van start met
een fietstraining. Werken aan de
fietsvaardigheid doen wij op een afgesloten
parkoers. Minimale vereiste is een sportieve
fiets wielmaat 24”. Een helm is verplicht.

Meer informatie over de bovenstaande
trainingen/ Opgeven? Neem contact op met
trainingen@vijk.nl
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District-en Gewestelijke selectie
Afgelopen seizoen hadden we met Maarten
Pennings, Kevin Roozendaal, Nora de Graaf,
Linda van Driel, Kees de Ruijter, Evi de Ruijter
en Tygo Kompier, 7 leden die deel uitmaakten
van de Talentengroep ZH Noord. Thijs van
Bostelen maakt deel uit van de Gewestelijke
selectie.

het niet meer mogelijk om ze te organiseren.
Ook nationaal gingen uiteindelijk alleen de

Over het algemeen konden de selecties in de
zomer met een paar kleine aanpassingen hun
gebruikelijke trainingen doen. Voor de

wedstrijden van de prof-rijders door.
Van de Talentengroep heeft men aangegeven
dat alle rijders van dit jaar door het ontbreken
van competitie volgend jaar ook lid zijn van de
selectie.

meesten is dat een keer droogtraining, een
keer skeeleren en veel fietsen. Wat niet door
kon gaan, waren de trainingskampen. Iets
waar normaal erg naar wordt uitgekeken.

Stan de Graaf heeft aan een aantal
proeflessen deelgenomen van de
Talentengroep ZH Noord.

De trainingen in de winter konden
wonderbaarlijk genoeg ook doorgaan. Omdat
de Uithof als buitenlocatie wordt gezien, kon
er geschaatst worden, mits er aan een aantal
regels gehouden werd. De meesten trainen
drie keer op het ijs en een droogtraining op
het complex van MMO in Hoogmade.

Tygo Kompier heeft aan een aantal
proeftrainingen deelgenomen van de
Gewestelijke Selectie. De verwachting is dat zij
deze zomer zullen aansluiten bij deze
selecties.

Normaal gesproken rijden deze schaatsers
iedere zondag een wedstrijd en regelmatig
ook nog een marathon. Tijdens deze
wedstrijden kan men zien of er progressie
gemaakt wordt. Na 1 wedstrijd ging er echter
al een streep door het rijden van wedstrijden.
Door een verzwaring van de maatregelen was
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Maandag Leiden mocht niet verder dansen
En toen werd het stil in de ijshal Leiden.
Omdat deze baan helemaal overdekt is, moest
hij ook echt dicht tijdens de lockdown. Toen
na een paar weken bleek, dat de maatregelen
verlengd werden, moest er wat anders
worden bedacht.
Wat kun je met een stel fitte pubers doen in
een lockdown met avondklok? Online trainen!
Na het nodige uitzoekwerk, konden we vol
spanning van start. De training werd verzorgd
vanuit de “sportschool” bij mij thuis. Marion
en Danique zorgden voor de technische
ondersteuning. (Laura was helaas geveld door
corona) Iedereen inloggen, aanmelden en
starten maar.

Ik moet zeggen dat ik best zenuwachtig was.
Lukt de verbinding? Komt de les over? Gaan ze
het leuk vinden? Hoe gaan we al het geklets
kanaliseren? Tot mijn verbazing, waren ze
allemaal muisstil tijdens de training. Dat zijn
we niet gewent zeg. Goed gedrild door de
online schoollessen, stond iedereen keurig de
les af te wachten.
Na een half uur oefeningen doen, was ik heel
benieuwd naar de reacties. Viavia hoorde ik
dat het goed bevallen was. Maar snel in de
app groep gezet, dat het veel leuker is als ze
wel regelmatig wat zeggen (maar niet zo vaak
als op het ijs). Zo hebben we toch nog een
paar weken kunnen werken aan onze
spiersterkte, conditie en techniek.
En toen kwam het natuurijs. Daar kan
natuurlijk niets tegenop. Zo werd dit seizoen
toch nog goed afgesloten.
Annelies
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mee dat we dat hadden. De online training
was leuk. Wij gingen achter de computer
oefeningen doen, die Annelies voor deed. Wij
deden de oefeningen dan na. We konden
elkaar zien, en ook grapjes maken en praten.
Dat was fijn, omdat ik door de Corona mijn
vriendjes niet kon zien. Ook moesten we onze
schaatsen aantrekken, natuurlijk met
beschermers aan, voor balans oefeningen.
Ook waren er oefeningen met boeken,
stoelen, kussens en een voetbal. Heel vaak
hebben wij boeken gebruikt. Een boek op je
hoofd en dan balanceren. Ook moesten we in
1 minuut je woede eruit slaan op een kussen.
En dat heb ik zeker goed gedaan, even lekker
alles kwijt raken uit mijn hoofd.

Hallo,
Mijn naam is Ids Vonk, en ik schaats al sinds
mijn 7de jaar. Toen ik werd geboren kreeg ik
schaatsen van mijn opa en oma Kapteijn. Het
kan natuurlijk niet missen, dat ik met dezelfde
naam als schaatslegende Ids Postma, op
schaatsen ben gegaan. Ik ben nu 11 jaar en zit
in groep 8.

Op de ijsbaan aan het begin van het seizoen
was het leuk. Ik vind het leuk om met vrienden
te schaatsen. De oefening die ik op het ijs het
leukst vind, is op één been staan. Ik zit in
hetzelfde groepje als mijn nichtjes Sofie en
Roos Kapteijn, die bij schaatvereniging
Hoogmade lid zijn. Maar er worden groepjes
van hetzelfde niveau gemaakt. Dat is leuk.

In de Corona tijd kreeg ik het moeilijk met
school en schaatsen. Het schaatsen kon niet
meer in Leiden. Maar de online training had
Annelies goed georganiseerd. Ik was er erg blij

Groetjes Ids
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De maandagavondgroep in coronatijden (seizoen 2020-2021)
Dit seizoen was niet zomaar een seizoen. De
vele veranderingen door corona vroegen om
veel flexibiliteit. We moesten constant
aanpassingen doen om toch nog te kunnen
schaatsen, wat ook wel voor bijzondere
momenten zorgde. Zo mochten we opeens
weer via de ‘oude ingang’ naar de
400meterbaan omdat andere activiteiten in
de Uithof niet door konden gaan. En wij
dachten in een ijshal te schaatsen, maar
gelukkig voor ons, de hal wordt gezien als een
buitenbaan.

Ik mocht
geen uitleg
meer
geven op de krabbelbaan, maar ‘krabbelde’ de
schema’s voor de trainingen op een briefje
(zie foto) en appte die door. Echter, sommige
leden lazen de instructies op die briefjes alsof
zij alleen maar rustrondjes hadden. Door even
persoonlijk – op 1,5 meter – aan te moedigen,
was iedereen na de training toch moe en
voldaan.

We startten dit seizoen op het vertrouwde
uur, namelijk van 21.15 tot 22.30 uur. Maar in
de loop van het seizoen veranderde dat
steeds. Eerst het tijdstip, en later zelfs de dag:
naar de zondagavond en de maandagmorgen.
Met ook weer wisselende tijden. Gelukkig
hield de organisatie ons op de hoogte. Al was
het schema dat we ontvingen soms wel een
hele puzzel door het opsplitsen van de
ijsverenigingen. En voor mij als
gepensioneerde vroeg dit ook wel wat offers:
maandagmorgen om 7.30 uur beginnen! Er
werd zelfs geopperd of er een wekdienst
moest komen voor mij en de andere
gepensioneerden…

De aanpassingen maakten het mogelijk dat we
konden blijven schaatsen, maar dingen die
normaal niet opvielen werden opeens gemist.
Niet meer gezamenlijk omkleden, maar dat
thuis doen en de schaatsen onderbinden op
de baan. Bovendien zat je niet bij je eigen
groep, maar werd de 1,5 meter afstand
leidend. Alle verenigingen zaten dus door
elkaar.

Ook het schaatsen zelf veranderde. Door de
maatregelen mochten we niet meer in ons
vertrouwde treintje schaatsen, maar was het
treintje slechts maximaal 4 personen lang en
later zelfs maar maximaal 2 personen. Is dat
nog een treintje of is dit een draisine? Er
ontstonden ook vaste koppels, en het leek
soms wel of sommige koppels een ‘echt
koppel’ werden: ze waren niet meer van
elkaar te scheiden.

Het was rustiger op
de baan omdat
verenigingen waren
opgesplitst en tijdens
de urenwisseling was
het net een spookhal
(zie foto).

28

Het VIJK-gevoel van saamhorigheid werd
gemist: je weet pas wat je mist, als het er niet
meer is. Voor ons gevoel werd schaatsen zo
steeds meer een individuele sport, wat dan
ook paste bij de maatregelen. Maar op deze
manier mochten wij wel blijven schaatsen.

Haag te gaan. En training op de openbare weg
– daar was het toch niet glad genoeg voor.
Maar ‘elk nadeel heb z’n voordeel’: deze code
rood bracht natuurijs! Onze ijsmeester gaf de
landijsbaan vrij, waardoor wij niet naar Den
Haag hoefden om te schaatsen. De vorst hield
aan; sloten en plassen werden gretig gebruikt
door de schaatsende senioren. Oude tijden
herleefden. Schaatsen is leuk op de baan maar
er gaat niets boven schaatsen in de vrije
natuur. Dan weet je weer waarom je op de
kunstijsbaan traint. De maandag na de
vorstperiode was ik zo moe dat ik een keer de
training op de Uithof oversloeg. Tenslotte ben
ik geen twintig meer…

Eind december werd er een echte VIJK-er in
spé geboren: mijn kleinzoon Tijs. (Tijs Meijer
zoon van onze penningmeester Johan en zijn
vrouw Linda, zie foto). Voorlopig geven wij
hem alleen maar DROOG training.

Eind van het schaatsseizoen is in zicht. Een
seizoen dat ik niet snel zal vergeten. Op naar
de zomer en het volgende schaatsseizoen,
hopelijk weer als een volwaardige trein met
alle wagonnetjes in goede gezondheid op de
ijsbaan.
Allemaal een fijne rustperiode toegewenst en
blijf genieten van wat wij allemaal nog mogen
en kunnen doen!
Hennie

Seizoen 2020-2021 was om meerdere redenen
dus geen standaardseizoen. Wel eentje waar
er weer goed en hard werd getraind. De inzet
was er niet minder om. Maar naast corona
hadden we dit jaar ook te maken met code
rood in de natuur. Dit zorgde voor ‘ijsvrij’
omdat het onverstandig was om naar Den
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Foto-impressie dinsdagavondgroep

Oeps
hihi
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Klunen hoort er
ook bij
natuurlijk!

De dinsdag in Leiden
gemeente gefikst dat we dan ook echt konden
schaatsen!

Hallo allemaal,
Wat was het dit schaatsseizoen snel afgelopen
op de ijsbaan in Leiden. Op 14 december
werd al besloten, na de persconferentie, dat
we niet meer konden schaatsen op de ijsbaan.
Gelukkig hebben we met de jongste jeugd nog
wel 2 maanden kunnen schaatsen. We hebben
zelfs nog een extra uur op de dinsdagavond
voor de proefschaatser (en de blijvende
schaatsers die daaruit voortkomen) erbij
genomen. We hebben ook nog spelletjes
gedaan met o.a. sinterklaaspakjes erbij! De
sint was verhinderd, maar het lekkers had hij
netjes bij de ijsbaan afgeleverd.

Op de landijsbaan hebben we voor de jeugd
ook 2x een training verzorgd. Dat was toch
echt wel anders dan op de ijsbaan in Leiden.
Hier hebben we de techniek even geparkeerd.
We hebben meer de spelletjes gedaan. Op de
landijsbaan hebben we dan toch meer ruimte
om met de kinderen tikkertje, handvoetbal en
treintje-rijden te doen. Ook de kinderen die op
de landijsbaan een uur hadden geboekt om te
schaatsen, werden uitgenodigd om mee te
doen tijdens de trainingen. Wat een
enthousiasme van iedereen!! Stralende
kinderen op het ijs die met ons meededen. En
ook ouders die met een mooie glimlach
rondjes rijdend kijken naar hun kids, die
gezellig meedoen met de training. De
kinderen hebben we zelfs laten klunen op het
ijs. Wat doen ze dat makkelijk; rennend over
een kleedje dat op het ijs ligt!

Toen werd de dinsdagavond stil: geen
schaatsen meer, druilerig weer en we mogen
niet eens naar school. Wat was het saai.
MAARRR toen het vooruitzicht bleef dat we
niet meer konden schaatsen in Leiden, hebben
we de dinsdagavond rijders maar weer
opgetrommeld om toch elkaar te blijven zien
en actief te zijn. We hebben vanaf half januari
een sport en spel-uur ervan gemaakt. Iedere
dinsdagmiddag zijn wel lekker met de jeugd
actief geweest. Gezellig kletsen onderling en
daar tussendoor ook nog ‘stand in de mand’,
voetballen, tikkertje en lummelen. We hebben
zelfs op de skippyballen een race gehouden.
Wat een lol hebben we daarmee gehad. Ook
kangaroo-tikkertje werd goed mee gedaan.
We hebben steeds een mooie opkomst gehad!

En dan op de zaterdagmiddag, werd er toch
nog de eerste wedstrijd verreden. Wat een
mooie opkomst. De jongste jeugd van de
dinsdagavond en ook waren daar de
vrijdagavond rijders. Een ronde, zo snel als je
kan en daarna, als iedereen geweest is, nog
een marathon met meerdere rijders in de
baan. Wat een ervaring voor de jongste rijders
van de dinsdagavond. Ook zeker erg leuk om
te zien hoe ze dit jaar gegroeid zijn! Ja, er
zitten best wel wat talenten tussen voor de
marathon in de toekomst!!

Toen werd het plotseling toch echt winter!
Eerst sneeuw: de sport en spel kon niet
doorgaan op het plein, omdat het te glad was.
Wij wilden geen blessures want ja, het zou
gaan vriezen! Vriezen?! Zou het dan toch nog
gaan gebeuren, op natuurijs?!! Ja, echt!! We
hebben toch nog heel onverwachts kunnen
schaatsen op echt ijs!! Gelukkig had het
bestuur een plan liggen en het met de

Na het natuurijs avontuur, hebben we nog een
aantal keer sport en spel gedaan en natuurlijk
nagepraat over het schaatsen op echt ijs.
Iedereen heeft er erg van genoten; dat willen
ze wel vaker! De laatste keer dat we sport en
spel hebben gedaan, werden we zelfs nog
getrakteerd op een lekkere pannenkoek en
wat te drinken! We hebben daar dan ook
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lekker smikkelend in het zonnetje van
genoten! Wij gaan ervan uit dat we volgend
jaar langer op de ijsbaan in Leiden kunnen
schaatsen. En oh ja: Dit schaatsseizoen in
Leiden was dan niet zolang, maar we hebben
zo goed ons best gedaan dat we de Andries
Kwikbokaal nu voor het 3e jaar in de kast
hebben staan!

Komende zomer weer allemaal goed trainen
tijdens de zomertrainingen en dan kunnen we
er volgend seizoen weer goed tegen aan!
Blijf allemaal gezond en Fijne zomer!
Monique en Famke
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Hoi ik ben Sophie 11 jaar,

Hallo, ik ben Fleur,

Dit is mijn vierde schaatsjaar. Dit is een ander
jaar dan andere jaren door corona. We
hadden maar 2 maanden kunnen schaatsen en
een week op de landijsbaan van vijk. Gelukkig
had de organisatie nog een paar leuke
droogtrainingen kunnen geven voor mijn
leeftijd. Ik heb ook meegedaan aan de
clubkampioenschappen van vijk en ben
tweede geworden.

Schaatsen was dit jaar heel anders. Sinds half
december mochten we niet meer op de
schaatsbaan schaatsen en dat vond ik niet
leuk. Gelukkig gingen we elke week op het
schoolplein van de Steijaart leuke spelletjes
doen. De laatste keer dat we spelletjes op het
schoolplein deden kregen we als verassing een
lekkere pannenkoek. Toen het ging vriezen
konden we schaatsen op de buitenbaan van
V.I.J.K. Toen gingen ook de
clubkampioenschappen weer door en er
waren ook twee trainingen op de schaatsbaan
die erg leuk waren. Ik vind het jammer dat ik
dit jaar zo weinig heb geschaatst, hopelijk
volgend jaar beter.
Groetjes van Fleur Schenkeveld

Groetjes van Sophie Ammerlaan
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je je lekker kan bewegen en je heel snel kan
gaan. Dankjewel oom Kees�

De meiden van Kees,
Ik ben een tevreden trainer die een groepje
van 4 enthousiaste meiden mag begeleiden
met schaatsen op het ijs van de uithof.
Al snel hoorde ik zeggen door anderen; dat
zijn de meiden van Kees .
Het leuke van dit groepje is, dat ze alle
opgedragen opdrachten netjes uitvoeren. En
als ik na een uur tegen ze zeg: ”jullie mogen
gaan uitrijden,” ze telkens weer zeggen: “nu al
, is de training al weer voorbij?” . Door hun
tomeloze inzet zie ik elke week weer
verbeteringen. Ook gaan ze alle 4 heel gezellig
met elkaar om en helpen elkaar waar nodig.

Hoi, ik ben Brenda van Driel, 12 jaar oud en ik
doe schaatsen, dansen en paardrijden.
Vrijdagmiddag rond 5 uur word ik opgehaald
door trainer Kees en ga ik samen met Julia en
River naar de Uithof in Den Haag.
Dan krijgen wij (Brenda, Julia, River en Janna)
van Kees training.
We doen oefeningen zoals: op 1 been, starten,
3/4 rondjes achter elkaar.
Jammer dat we dit jaar maar 1
schaatswedstrijd op de landijsbaan in
Koudekerk hebben gedaan.

Ik heb ze gevraagd of ze alle 4 een stukje
willen schrijven voor het clubblad.

Ik ben River van Staveren en ben 11 jaar oud.
Op mijn skeelers ging ik rondjes om het huis
skeeleren totdat oom Kees op visite kwam en
zei: “Jij kan goed skeeleren. Is skeelerles niet
iets voor jou?” Ik wist niet dat dit bestond. Ik
ging op skeelerles en ging heel snel, ik was
zelfs eerste geworden. Toen ben ik ook op
schaatsen gegaan waar ik zelfs een
baanrecord in Leiden heb gereden. Ik kwam
op de poster bovenaan te staan, dat vond ik
echt heel leuk. Ik heb al heel veel medailles
gewonnen. Schaatsen vind ik superleuk omdat

Hoi, ik ben Janna Harting.
Ik schaats dit jaar voor het derde jaar. Sinds
dit seizoen schaats ik ook in Den Haag. Ik heb
aan het begin van het seizoen ervoor gekozen
om in Leiden en Den Haag te gaan schaatsen.
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Nu ben ik extra blij dat ik ervoor gekozen heb
om ook in Den Haag te gaan schaatsen, want
nu kan ik ondanks Corona toch nog één keer in
de week schaatsen. Mijn trainer in Den Haag is
Kees. Het is een leuke en gezellige groep en
ook leer ik veel. Begin februari konden we ook
op natuurijs schaatsen, daar heb ik erg van
genoten. Ook hadden we toch nog
clubkampioenschappen op natuurijs. Ik vind
het jammer dat het seizoen alweer voorbij is
en hoop dat we volgend seizoen ook weer in
Leiden kunnen schaatsen.

elkaar. We krijgen training van mijn opa Kees
van Driel, dat is natuurlijk ook super leuk.
Wanneer we naar schaatsen toe rijden, rijden
Brenda en River ook mee in de auto dat is
altijd supergezellig. Laatst hebben we ook met
ons groepje van schaatsen droogtraining
gekregen van mijn opa Kees. We kregen
allemaal schaatsoefeningen die we konden
doen. Die dag erna had ik best erge spierpijn
hahaha. Deze winter konden we ook op
natuurijs schaatsen, dat was natuurlijk
superleuk. We gingen samen met onze familie
samen vanuit het Rietveld (daar waar ik woon)
naar Hazerswoude-Dorp schaatsen. Dat is
ongeveer 5 kilometer heen en 5 kilometer
terug. Ook konden we voor ons huis meteen
het ijs op. Met schaatsen verveel ik me nooit

Groetjes, Janna

en zeker niet bij de club waar ik in zit

namelijk V.I.J.K!

Hoi allemaal,
mijn naam is Julia van Driel. Ik ben dertien
jaar en ik zit al best lang op schaatsen. Ik
schaats samen met Brenda, River en Janna op
de vrijdagavond in Den Haag. Het is een heel
leuk groepje en we hebben altijd lol met
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Vrijdagavond is het altijd gezellig! Deel 1
Mij is gevraagd om dit jaar een stukje te
schrijven over het vrijdagavond schaatsen in
Den Haag . Het was dit jaar een vreemd jaar
vanwege corona. Bij binnenkomst moesten wij
een mondkapje dragen en ook waren de
zitplaatsen gemarkeerd op 1,5 meter. Maar
desondanks hebben wij dit jaar toch heel veel
leuke trainingen mee kunnen maken, waar
veel plezier in werd gemaakt. Maar
ondertussen werd er (bijna) altijd ook serieus
getraind. En ondanks dat er ook geen
schaatswedstrijden waren, was er wel
motivatie en gingen wij er wel voor trainen. Ik
zat samen met Rens, Jens en Djurre in het
groepje van Ronald en we kregen soms
training van de vaders van Jens (Berno) en
Djurre (Ron). Wij maakten met zijn vieren veel
lol tijdens de trainingen, maar daar werden de
trainers niet altijd zo blij van.

Ik heb nu al weer zin in volgend jaar!
Groetjes Duco.

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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Vrijdagavond is het altijd gezellig! Deel 2
Dat schaatsen een mooie sport is, hoef je mij
niet te vertellen. Ik doe dit tenslotte al bijna
40 jaar met veel passie. Om dit over te
brengen op de jeugd die op vrijdagavond naar
de Uithof komt ,is altijd een uitdaging.

meer duurwerk, koos hij om lekker achter
Famke te zitten. Slimme vent!

Dit jaar mocht ik de oudste groep training
geven. Ging wat anders als andere jaren.
Verzamelen was niet toegestaan, dus de
schema’s werden van tevoren uitgedeeld.

Famke die oefent met ‘roeren in de soep’. En
dat is oefenen, oefenen en nog eens oefenen.
Met handen voor de neus om dat gevoel te
zoeken. Jammer dat er dit jaar geen
wedstrijden waren, want dan hadden wij
kunnen meten of het roeren in de soep ook
zorgde voor goede tijden!

Mn pupillen op de vrijdagavond… laat ik ze
eens bespreken.

Het was weer een leuk seizoen! Ik heb er van
genoten!!

Jim.. de krachtpatser.. In het begin van het
jaar leerde hij ‘achterlangs bijhalen’. Nou ik
heb het geweten…. Als ik dan na 8 rondjes
stond te tollen op m’n benen en hij nog eens
ging versnellen met een glimlach… dan kon ik
maar een ding: afhaken.

Want… op vrijdagavond is het altijd gezellig!

En dan onze (Pat)Rick Roest. Groot
sprinttalent. Sprinttrainingen waren op z’n lijf
geschreven. 100mtr niet bij te houden, maar
daarna.. Aan het einde van het seizoen kreeg
hij vleugels of waren het vlinders?
Jessica. Wat een power heeft zij in haar lijf.
Die lange benen! Toen zij leerde ‘smal te
sporen’, ging zij met sprongen vooruit.
Leergierig om altijd weer beter te gaan.
Groetjes Marion
Famke en Jurre waren altijd samen aan het
trainen. Jurre de sprinter van de twee. Bij wat
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Koudekerk aan den Rijn, 12 maart 2021

Beste Ouders/Verzorgers, schaatsers/-sters en skeeleraars,
Wat een raar jaar, Corona houdt ons allen in de greep. Helaas kan het ook dit jaar
het Dooiweekend daarom niet doorgaan.
Toch willen wij het leukste weekend van het jaar niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseren
we dit jaar een Spel en Sport-weekend met op vrijdag 16 april een spooktocht en op zaterdag 17
april een superleuke sportdag. Alle kinderen van VIJK die winter en/of zomertraining volgen zijn van
harte uitgenodigd!
Met het aanmeldformulier in de bijlage kunt u uw kind(eren) uiterlijk voor 2 april opgeven.
De kosten bedragen €12,50 per kind. Hierbij is inbegrepen voor vrijdag een versnapering na de
spooktocht inbegrepen en voor zaterdag een lunch, avondeten, drinken en spelletjes.
Is het bedrag te hoog? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de leiding.
Het bedrag dient uiterlijk 9 april overgemaakt te zijn naar het volgende rekeningnummer:
IBAN NL69 RABO 0325 960232
T.n.v. Vereniging IJssport Koudekerk
O.v.v. Sport en spel <naam kind(eren)>
Vergeet dus niet de naam van uw kind of kinderen te vermelden.
Heeft u vragen? Bel dan naar een van onderstaande nummers. Tijdens het Sport en Spel weekend
zullen wij op deze nummers bereikbaar zijn.
Cyrilla Kompier: 06-22199102
Miranda Kerkvliet: 06-30506332
Of mail naar jeugdcommissie@vijk.nl

Wij hopen op een leuk weekend en dat jullie allemaal meegaan!

Groetjes van de jeugdcommissie,
Cyrilla, Pascal, Ruby, Danique en Miranda
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Aanmeldformulier Sport en Spel-weekend –
Uiterlijk 2 APRIL mailen naar: jeugdcommissie@vijk.nl
Ik geef mijn kind(deren) op voor het Sport en Spel-weekend:
Kind 1, naam en geboortedatum:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kind 2, naam en geboortedatum:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kind 3, naam en geboortedatum:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer bij calamiteiten: (tijdens het Sport en Spel-weekend altijd te bereiken)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam zorgverzekering:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nummer zorgverzekering:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dingen om rekening mee te houden: (Denk hierbij o.a. aan allergieën of iets wat uw kind echt niet
lust)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En vergeet niet om voor uiterlijk 9 april € 12,50 per kind over te maken naar:
IBAN NL69 RABO 0325 960232
Ten name van Vereniging IJssport Koudekerk, o.v.v. Sport en spel <naam kind(eren)>

De jeugdcommissie
Cyri lla, Pascal, Ruby, Danique en Miranda
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Uit de oude doos

40

De Voordeligste
lastafel van
de Benelux
41
Onderdeel van Aannemersbedrijf Ruud de Boer

Achthovenerweg 58A | 2351 AZ Leiderdorp | info@lastafelshop.com | 06 18 224 047

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

De Voordeligste
lastafel van de Benelux
Onderdeel van Aannemersbedrijf Ruud de Boer
Achthovenerweg 58A | 2351 AZ Leiderdorp | info@lastafelshop.com | 06 18 224 047
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Bestuur Vereniging IJssport Koudekerk
Voorzitter:

Marion Kuper
06-5792 0826
Vier Heemskinderenweg 12, Hazerswoude Rijndijk
e-mail: voorzitter@vijk.nl

Secretaris:

Wim Vergunst
De Tas 7, Koudekerk aan den Rijn
e-mail: secretaris@vijk.nl

06-5425 8787

Penningmeester:

Johan Meijer
Ridderhoflaan 41, Koudekerk aan den Rijn
e-mail: penningmeester@vijk.nl

06-1188 6806

Bestuursleden:

Martin van Bostelen
06-2297 1031
Burg. Swaansplantsoen 8, Koudekerk aan den Rijn
e-mail: ijsmeester@vijk.nl

Vertrouwenspersoon:

Ronald Kompier
Mozartlaan 13, Hazerswoude-Rijndijk
e-mail: trainingen@vijk.nl

06-2723 6220

Leo van Tol
Rietzanger 15, Koudekerk aan den Rijn
e-mail: onderhoud@vijk.nl

06-5341 9949

Jeannette Kapteijn
email: vcp@vijk.nl

06-2223 2623

Overige functies:
Jeugdcommissie:

Cyrilla, Danique, Famke, Laura, Manon, Marion, 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

Ronald Kompier

06-2723 6220

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
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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

