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Van de Voorzitter 

VIJK is meer dan alleen schaatsen! Dat hebben 
wij deze zomer wel laten zien. Alle activiteiten 
werden deze zomer echt goed bezocht. Als je 
ging kijken was het zichtbaar dat er een 
positieve energie aanwezig was. 
 
Bij het skeeleren reden na de zomervakantie 
wel rond de 50 kinderen op onze skeelerbaan 
in Leiderdorp. Een schitterend gezicht om jong 
en oud samen over de baan te zien. En ook bij 
de parktrainingen en de fietstrainingen; veel 
nieuwe gezichten die onze club in de zomer 
hebben ontdekt. Zo krijgen wij langzamerhand 
meer actieve (jeugd)zomerleden dan 
winterleden.  
 
Het dooiweekend kon dit jaar niet doorgaan 
vanwege…. Corona. Wat een gemis voor de 
jeugd die altijd uitkijken naar een weekendje 
niet slapen en geen ouders. (In ieder geval 
mijn kinderen kijken hier altijd erg naar uit.) 
Maar de jeugdcommissie had wat anders in 
petto. Een sport- en spelweekend met diverse 
activiteiten; van een spooktocht tot een 
skeeler Elfstedentocht. U leest er vast en zeker 
meer over in dit clubblad.  En ook de 
poldertocht was een groot succes. Wij werden 
verrast met een hot tub waar wel 30-40 
kinderen in pasten. Die avond heb ik alleen 
maar modderige, blije gezichten gezien.  
 
De BBQ kon dit jaar ook gelukkig weer 
doorgaan. Wel 90 vrijwilligers waren 
uitgenodigd. Wij zijn trots op ons 
vrijwilligerskorps! Iedereen levert zijn/ haar 
steentje bij om onze club draaiende te 
houden. Echt super!  Maar aan de andere kant 
zie ik dat er ook vaak werk wordt verricht door 
dezelfde mensen. Dus mocht je het leuk 
vinden om een bijdrage te leveren aan onze 
club? Je bent goed in bv. administratieve 
taken? Of p.r. is helemaal jouw ding?  Iedere 
hulp is welkom!  Binnenkort start ook de 
opleiding IJsmeester en er zijn 2 vrijwilligers 
die zich hebben aangemeld. Echt top!  
 
Maar niet alleen leuke dingen passeerden 
deze zomer. Het bestuur van VIJK werd 
wakker geschud door het nieuws van 

huizenbouw op onze landijsbaan. In het 
projectplan ‘Oog van Koudekerk a/d Rijn’ 
werden woningen ingetekend op ons terrein. 
Dat was wel even schrikken. In eerste instantie 
moesten wij berichten uit de media 
vernemen. Later zijn wij rechtstreeks in 
contact gekomen met de gemeente. Het 
bestuur heeft in ieder geval het standpunt; bij 
VIJK hoort een landijsbaan!   
 
In bestuurlijke wereld waren er ook wat 
veranderingen. De Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen, de zogenaamde WBTR is van 
kracht vanaf 1 juli. Dit betekende dat wij onze 
verse statuten tegen het licht moesten 
houden of wij voldoen aan deze wet. Er waren 
nog wat aandachtspunten die wij nu in een 
huishoudelijk reglement hebben verwerkt. En 
er is ook voor het eerst een beleidsplan 
geschreven. Dit alles is te vinden op onze 
website.  
 
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. De eerste paal is 
geslagen. 
 
En zo komt er een einde aan de zomer en is  
het winterseizoen weer gestart. De schaatsen 
zijn weer uit het vet gehaald en geslepen. Wij 
hebben voor onze actieve leden dit jaar 50% 
meer abonnementen aangevraagd dan vorig 
jaar. In alle leeftijdscategorieën zien wij een 
toename van actieve leden. Echt superleuk!  
En als ik dit nu typ, mogen wij nog steeds 
schaatsen, ondanks de toename van Corona. 
(Wel met een QR code voor de 18+). Ik duim 
ervoor dat dit zo deze winter blijft.  
 
Wel hebben wij helaas onze ALV moeten 
uitstellen naar 16 maart. Gezien de Corona 
omstandigheden was het niet verantwoord 
om dit fysiek te organiseren in ons clubhuis. In 
maart hopen wij dat dit wel mogelijk is. Hou 
hiervoor onze Facebook/ Instagram of website 
in de gaten.   
Hopelijk tot dan! Enne.. blijf gezond,  

Marion Kuper  
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Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering VIJK 2021 

 
Het bestuur van VIJK nodigt u uit voor de 44e Algemene Ledenvergadering op: 
Donderdagavond 10 maart 2022, aanvang 20.00 uur. 
De huidige omstandigheden en maatregelen nopen ons de ALV dit jaar uit te stellen. Ook 
omdat onze voorkeur uitgaat naar een ouderwetse fysieke bijeenkomst in het clubhuis. 
Bijgaand een voorlopige agenda. De laatste stukken kunt u vinden op onze website: 
www.vijk.nl/index.php/men-vereniging/men-alv  
 
De agenda: 
1. Opening en mededelingen. 
2. Financiële stukken. 

- Financieel verslag 2020/2021 en begroting 2021/2022.  
- Verslag van de kascommissie, bestaande uit Jeannette Kapteijn en Edwin Struik. 
- Ontslag en herbenoeming kascommissie. 

3. Samenstelling van het bestuur. 
- Aftredend en niet herkiesbaar Martin van Bostelen. 
- Voorstel nieuw bestuurslid/leden. 

4. Ingekomen stukken.  
5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 3 december 2020. 
De notulen van deze vergadering kunt u inzien op onze website: 
6. Jaarverslag 2020/2021. 

- Verslag van het afgelopen seizoen door het bestuur en de diverse commissies. 
7. WBTR – Huishoudelijk reglement. 
8. Beleidsplan. 
9. Rondvraag. 
9. Sluiting. 
 
Tot ziens op onze ALV!! 
 
 
 
 
Voor in de agenda: 
 
De Clubkampioenschappen in Leiden zijn volgend jaar gepland op woensdag 16 maart 2022. 
 

Van de redactie 

Het schrijven van de stukken voor het clubblad is voor de persconferentie van vrijdag 26 november 

gedaan.   

http://www.vijk.nl/index.php/men-vereniging/men-alv
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Oproep voor vrijwilligers 

We ontvingen onderstaande oproep vanuit 

District Sassenheim, de overkoepelende 

organisatie van VIJK. 

Aan de verenigingen van het District 
Sassenheim, 

Het schaatsseizoen is alweer enige tijd op 
gang en alles leek weer even terug naar 
normaal te gaan, helaas krijgen we toch weer 
te maken met de nadelige gevolgen van het 
corona virus. 

Om met elkaar van onze geliefde schaats en 
skeelersport te genieten zijn velen van u en 
uw vereniging bijna dagelijks in touw om alle 
taken die hierbij komen kijken invulling te 
geven. Vele van deze vrijwilligers zijn al jaren 
verbonden aan de verenigingen en doen nog 
steeds met veel plezier hun bijdrage aan het 
levendig houden van zijn of haar vereniging. 

Echter een groot aantal van hen zijn al op een 
leeftijd waarvan we met elkaar inzien dat het 
nodig wordt om hen te gaan ondersteunen en 
waar nodig op te volgen. 

Ook bij de Stichting Schaatshal Leiden speelt 
dit probleem. In de achter ons liggend 

periodezijn door ziekte en of beëindiging 
vanwege leeftijd een aantal taken onbezet 
gebleven. Het grootste deel van de 
vrijgekomen taken spitst zich toe op de kassa 
medewerkers, die wordt nog maar door 
enkele personen bemand. Maar ook 
bijvoorbeeld de organisatie rondom het 
jeugdschaatsen in de schoolvakantie periode 
wordt al vele jaren door dezelfde personen 
gedaan en ook zij geven aan een opvolger te 
zoeken. 

Het is in ons aller belang dat we met elkaar 
het schaatsen blijven organiseren en daarom 
wil ik een beroep doen op de verenigingen om 
binnen de eigen organisatie te zoeken naar 
geschikte kandidaten. Met name aan de 
natuurijsclubs doe ik een oproep om eens te 
zoeken naar mensen die zich willen inzetten 
om in een roulatieschema de kassa van de 
ijsbaan te bemensen. 

Indien zich kandidaten aandienen verzoek ik 
jullie om contact op te nemen met onze 
secretaris: mevrouw Ria Straathof 
(rgstraathof@casema.nl). 

 

  
 

 

  

mailto:rgstraathof@casema.nl
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Beleidsplan 2021-2024 

Het bestuur heeft een beleidsplan voor de 
komende jaren gemaakt. Het geeft richting 
aan ons handelen voor de komende jaren. Heb 
je er vragen over? Stel deze aan een van de 
bestuursleden. Wij gaan graag in gesprek 
hierover. 

Missie 

De Vereniging IJssport Koudekerk is opgericht 
op 16 januari 1980 en is lid van de KNSB.  “De 
vereniging heeft tot doel het bevorderen van 
de schaats- en skeelersport. “  

Beschrijving VIJK 

Voor onze leden worden gedurende het jaar 
diverse trainingen en activiteiten 
georganiseerd om de schaats- en skeelersport 
te promoten, zoals de schaatstrainingen op de 
kunstijsbanen van Leiden en Den Haag en in 
de zomer de skeeler- droog en 
wielrentrainingen.  

Daarnaast kunnen onze leden gebruik maken 
van de landijsbaan.  In de periode van 1 
december tot 1 maart worden het clubhuis en 
de 400 meter lange landijsbaan opengesteld 
voor activiteiten op natuurijs.   

Strategie 2021-2024 

Vanuit een analyse rondom VIJK heeft het 
bestuur voor de komende jaren de volgende 5 
speerpunten vastgesteld: 

1. VIJK is meer dan alleen schaatsen!  
2. Met schaatsen blijft je fit en hou je 

jouw spieren in conditie.   
3. VIJK heeft goed opgeleide en 

toegeruste trainers; bevlogen en 
betrokken.  

4. Bij VIJK is er sprake van een sportieve, 
positieve, open cultuur. Iedereen is 
welkom! 

5. VIJK behoudt een landijsbaan. 

 

De strategie, om de speerpunten van de 
vereniging te bereiken, is voor de komende 
jaren als volgt: 

Met schaatsen blijft je fit en hou je 
jouw spieren in conditie.   

Dit doen wij door de drempel voor het 
schaatsen zo laag mogelijk te maken. 

Activiteiten bv: 

 Schaatstas inzetten om de drempel zo 
laag mogelijk te maken voor nieuwe 
jeugdleden. 

 Schaatsen promoten door inzetten 
van een schoolbus. 

 Bij opening van nieuwe Leidse IJshal 
inzetten op extra promotie. 
Mogelijkheden bekijken voor extra 
trainingsuren op de Leidse IJshal, ook 
voor volwassenen. 

 Wedstrijden stimuleren bij de jeugd, 
te starten met de clusterwedstrijden. 

VIJK is meer dan alleen schaatsen!  

Dit doen wij door als VIJK actief te zijn bij 
diverse activiteiten en zelf activiteiten te 
organiseren. 

Activiteiten bv: 

 VIJK in de picture zetten bij; 
Kindermarkt, jeugdvakantieweek etc. 

 Dikke banden race organiseren. 

 Promotie voor de zomeractiviteiten. 

 Website inrichten op alle activiteiten 
van VIJK.  

 Voorstel om de naam Vereniging 
IJssport Koudekerk ad Rijn veranderen 
naar Vereniging IJs- en skeelersport 
Koudekerk a/d Rijn. Aanpassen van 
het logo. 

VIJK heeft goed opgeleide en toegeruste 
trainers; bevlogen en betrokken.  
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Dit doen wij door onze leden kwalitatief te 
voorzien van goede trainingen.  

Activiteiten bv: 

 VIJK biedt kwaliteit en organiseert een 
slijp uur in ons clubhuis. 

 Oudere jeugd van VIJK worden 
betrokken bij het geven van 
trainingen.  

 VIJK biedt stageplaats aan voor 
stagiaires  

 Trainers krijgen de kans om 
opleidingen te volgen. 

Bij VIJK is er sprake van een sportieve, 
positieve, open cultuur. Iedereen is welkom! 

Dit doen wij door alert te zijn op onze cultuur. 
Wij organiseren diverse (jeugd)activiteiten 
waar iedereen welkom is.  

Activiteiten bv: 

 Jeugdactiviteiten zijn een vast 
onderdeel van VIJK. Opbrengst van de 
Grote Clubactie inzetten voor de 
jeugdactiviteiten. Waar mogelijk 
uitbreiding van jeugdactiviteiten. 

VIJK behoudt een landijsbaan. 

Dit doen wij door in gesprek te blijven met de 
gemeente, landeigenaar en andere 
stakeholders rondom de landijsbaan. 
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De Marathon 2021 

Hij kwam, hij zag en hij overwon. 

Vervolgens scheurde hij een enkelband in een 

nare valpartij tijdens een gewone training op 

de maandagavond en zit hij waarschijnlijk tot 

het einde van het seizoen thuis. Ik heb het 

over onze ijsmeester en kopman van de 

marathonploeg Martin. 

Hij was juist zo lekker begonnen dit seizoen. 

Twijfelde nog even of hij overstap ging maken 

van de Masters 3 naar de Masters 2 (of dat hij 

dat volgend jaar ging doen) maar bleef 

vervolgens zijn ploegmaten trouw en 

schaatste de sterren van de hemel.  

In de eerste wedstrijd mochten we nog even 

ruiken aan de mogelijkheid van een 

overwinning of een kleine kans op een 

tussensprintbonus omdat hij verstek moest 

laten gaan maar in de volgende wedstrijden 

was het raak. In wedstrijd 2 wist hij wederom, 

want hij heeft er ondertussen een 

abonnement op, de tussensprint naar zich toe 

te trekken en het o zo felbegeerde flesje wijn 

mee naar huis te nemen. Met een knappe 7e 

plaats eindigde hij ook nog eens vooraan in 

het peloton en de tegenstanders waren weer 

gewaarschuwd. Martin is back! 

In wedstrijd 3 werd zijn gevreesde status nog 

maar eens bevestigd door wederom de sprint 

aan te trekken om dat flesje te bemachtigen 

echter had hij even gemist dat de 

scheidsrechter net had uitgelegd dat er geen 

tussensprint was die avond. Waarschijnlijk 

extra gemotiveerd door die tegenvaller en de 

enorme drang om toch niet helemaal met lege 

handen thuis te komen, pakte hij maar even 

de eindoverwinning. Gevolg: een mooie 5e 

plek in het klassement na 3 wedstrijden. 

Om dat te vieren togen wij opgewekt naar de 

kantine om vervolgens te moeten 

constateren dat die niets meer 

voor ons wilde betekenen omdat 

de bar al was schoongemaakt. Ik 

zal me verder niet bemoeien met 

het beleid van de Uithof maar als 

je ruim voor sluitingstijd al gasten 

gaat weigeren (en wij waren toch 

echt niet de enigen) dan maak je 

geen goede beurt. 

Thuis verder vieren dus. 

Mocht u nog geïnteresseerd zijn in 

de prestaties van de overige 

marathon –mannen (nog steeds geen 

vrouwen) dan heb ik hier nog de plaatsen in 

het algemeen klassement na 3 wedstrijden. 

Ronald 18e plek, met 9 punten. 

Marcel en Arthur op plaats 24 en 25 met 

beiden 3 punten.    

Hoe nu verder voor de rest van het seizoen? 

Dat is de vraag die ons nu bezighoudt en die, 

in mijn optiek, makkelijk te beantwoorden is. 

Niets kan natuurlijk de ervaring en de 

gedrevenheid van Martin vervangen maar als 

ik zo af en toe eens rondkijk aan wat er op de 
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maandagavond voor talent rondrijdt dan 

stemt mij dat hoopvol. We hebben 

ondertussen een behoorlijk grote groep 

mensen rondrijden in zo’n prachtig VIJK-pak 

en het is soms al noodzakelijk om de 

bestaande groepen te splitsen in kleinere om 

niet te veel aanwezig te zijn op de baan.  

Verschillende rijders van die maandagavond 

komen makkelijk in aanmerking voor 

deelname aan een marathonwedstrijd. 

Natuurlijk, je moet even wennen aan een 

nieuwe ervaring en je zult niet direct met een 

fles wijn thuiskomen (is mij ook nog nooit 

gelukt), maar ik zie meerdere schaatsers die 

makkelijk eens op een daglicentie mee zouden 

kunnen doen om eens te kijken of dat iets 

voor hun is. Zo’n daglicentie kun je aanvragen 

bij de inschrijving van de wedstrijd op de site 

van het gewest en vervolgens krijg je een 

beennummer en transponder in bruikleen 

(kleine vergoeding geloof ik) en kun je gewoon 

een keertje proeven aan het rijden van een 

wedstrijdje met gelijkgestemden, namelijk 

mensen die het leuk vinden om te kijken hoe 

ver ze kunnen komen. 

Winnen is hierbij ondergeschikt aan 

deelname. 

Zo zal Leon de eerstvolgende wedstrijd een 

keer deelnemen als gast en wellicht dat er nog 

andere zullen volgen. Wil je zelf een keer 

weten hoe het is om een keer een wedstrijdje 

te rijden. Vraag dan even aan één van de 

marathonrijders hoe je dat moet aanpakken. 

We helpen je graag even met de inschrijving, 

de aanvangstijden, wedstrijdtactieken en het 

lenen van de vereiste veiligheidsmaterialen. 

Kopen kan altijd nog. 

Hoe laagdrempelig kunnen we het maken. De 

daglicentie is daar precies voor bedoeld. En 

een beetje aanwas van nieuw marathon-bloed 

(en nee, dat bedoel ik niet in de zin van 

snijwonden en gescheurde lippen) is 

ondertussen meer dan welkom. Niet dat er 

met dat oude “bloed” iets mis is maar omdat 

het veel gezelliger is om met meer mensen 

deze fantastische sport te beoefenen. 

Gelukkig mocht ik met eigen ogen zien dat de 

Koudekerkse jeugd zich al behoorlijk laat 

gelden op de marathonavonden. Niet 

gehinderd door enige sporen van 

vermoeidheid proberen een rondje te pakken 

op de rest. Prachtig! Nu maar hopen dat het 

enthousiasme en het plezier in de sport blijft. 

En dat de kantine weer eens een beetje langer 

open blijft! 

Ik hou u op de hoogte. 

 

Martin, succes met het herstel. Mochten we 

een flesje wijn scoren dan is ie voor jou. 

 

Marcel 

 

 

De foto in dit artikel is gemaakt door Gé 

Wijnands 
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Opfietsen met de jeugd 

Hallo allemaal, 

Na het, voor een deel van de schaatsers, korte 
schaatsseizoen zijn we op de zondagochtend 
begin mei weer gestart met de fietstraining. 
We verzamelde om 9u bij de Ridderhof met de 
jeugd. Daar werd de groep opgesplitst in 2 
groepen: de 'oudere' en meer ervaren jeugd 
en de nieuwe, beginnende jeugd. De laatst 
genoemde groep was een leuke gezellige 
groep van gemiddeld zo'n 7 jonge fietsertjes 
(Mees, Daisy, Siem, Lara, Rinske, Nienke en 
Kasper). De groep was vaak nog groter dan die 
van de al ervaren jeugd.  

 

Omdat we veel nieuwe fietsjeugd erbij 
hadden, hebben we maar een nieuw 
verzamelpunt gekozen. Na een paar zondagen 
is er snel besloten om bij Van der Post te 
verzamelen op zondagochtend om 9u. Dat 
scheelt wat rotondes en een brug. Van daaruit 
vertrokken we dan naar Swift. De beginnende 
jeugd ging via de korte weg naar Swift en de 
wat ervaren jeugd maakte vaak een klein 
ommetje voor ze bij Swift aankwamen. Af en 
toe is de oudere groep een groter rondje gaan 
fietsen, bv naar het strand of door de polder, 
maar vaak kwamen ze ook gezellig naar Swift.  

Wanneer we bij Swift aangekomen waren, 
werd eerst het parcours verkend, om te zien 
of er niet ergens glas of vuil op de baan lag. 
Nou helaas, we hebben meerdere keren glas 
moeten rapen/weg moeten vegen. Na een 
paar rondjes het parcours verkennen en 
inrijden, hebben we de jeugd verschillende 

oefeningen laten doen om behendig met de 
fiets om te leren gaan. Zo hebben ze vaak de 
bidons in mogen leveren, die dan op het 
parcours gezet werden om er vervolgens, met 
iets vaart en al trappend, tussendoor te 
slalommen. In het begin was dat best lastig, 
maar je zag snel dat het steeds makkelijker 
werd. Het schakelen met de fiets; ook dat is 
best lastig. Maar met de oefeningen wordt het 
steeds leuker en makkelijker om te doen. Ook 
hebben we de jeugd geleerd om een rondje 
om de bidon te rijden, zo klein mogelijk. De 
jongste jeugd deed het vaak nog makkelijker 
dan de ervaren jeugd! De jongste jeugd leert 
met een sprintje trekken veel van de oudere 
jeugd.  

 

Wat ze ook heel leuk vonden om te doen was, 
“Voetje van de vloer”. Alle jeugd in een groot 
'vierkant'. Zolang mogelijk blijven fietsen in 
het vierkant, maar zorg ervoor dat je niet met 
de voeten op de grond komt. Bij de oudere 
jeugd worden zelfs de schoenen uitgetrokken. 
Ze zijn anders bang dat ze omvallen! De 
beginnende jeugd weet al goed van de oudere 
jeugd te winnen met dit spel. Dat is maar al te 
mooi om te zien.  

Zo af en toe konden we niet bij Swift terecht. 
Nou geen probleem, dan gaan we met de 
fietsers een rondje door de polder. Netjes de 
mensen gedag zeggen of even zwaaien als er 
een bepaald iets gezien wordt. Alle aspecten 
van het fietsen met elkaar in een groep wordt 
op zo'n manier meegenomen, maar ook zeker 
de veiligheid in het verkeer! Ook proberen we 
2x in het zomerseizoen een tijdrit te doen op 
Swift. Iedereen doet mee. Een volle grote 
ronde en zo snel als je kan weer terug bij de 
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finish! Wat is het dan toch mooi dat iedereen 
zijn of haar tijd verbeterd. Er zijn er zelfs bij 
die de tijd binnen het seizoen met zo'n 10 
seconden verbeteren! Volgend jaar kijken we 
of ze het nog scherper kunnen zetten, de 
jeugd heeft er in ieder geval veel plezier in. 

 

We hebben ook af en toe de jeugd weten te 
verwennen. Na de training fietsten we dan 
naar 'Tuintje van de Smit' voor een ijsje. 
Helaas kwamen ze dan onder de modder 
thuis. Of we fietsten naar IJsboerderij de Jong. 
Daar waren we de jeugd weer zoek, dan 
waren ze heerlijk aan het springen op de 
trampoline. Het was een leuk fietsseizoen en 
we hopen volgend seizoen alle jeugd weer te 
zien op de fiets!! 

Tot volgend fietsseizoen! 

Monique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi, ik ben Rinske,  

Ik heb dit jaar voor het eerst meegedaan met 
het wielrennen, dat was erg leuk. Meestal 
gingen we naar Swift om daar te trainen. Maar 
een keer was Swift bezet en gingen we een 
rondje Bentwoud. Dat was ook heel leuk. Toen 
we even pauze hielden, gingen we in het 
grasveld, waar het gras hoog was, tikkertje 
doen. Bij Swift gingen we vaak slalommen en 
voetje van de vloer doen. Vaak ging ik als we 
naar huis fietsten met de jongste groep mee, 
maar 1 keer met de oudere groep, dat ging 
wel snel maar was ook wel heel leuk. We 
hebben ook twee keer een tijdrit gehouden, 
mijn tijden waren 3 minuut en 23 sec de 1e 
keer en 3 minuut en 28 seconde de tweede 
keer, helaas langzamer dan de 1e keer dat 
kwam doordat ik in de vakantie lelijk ben 
gevallen met fietsen.  

 

De laatste keer gingen we met beide groepen 
naar Swift en later naar de IJsboerderij in 
Zoeterwoude, daar mochten we twee 
bolletjes ijs uitkiezen, als we dat ophadden 
dan mochten we op de trampoline. En daarna 
gingen we naar huis en was het wielrennen 
voorbij deze zomer, op naar de ijsbaan! 

Fietsgroeten, Rinske 
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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 zomer van: 

 Lara 

 Hoi ik ben Lara,  

Ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 7. Ik 

skeeler al 4 jaar en het is leuk. We doen vaak 

een spelletje en krijgen opdrachten zoals 

bijvoorbeeld rondjes rijden en overstappen 

om beter te worden met skeeleren. Twee keer 

per jaar wordt er een coopertest gehouden de 

coopertest betekent zoveel mogelijk rondjes 

rijden in 12 minuten zodat je kan zien dat je 

beter wordt. Bij de 2e keer had ik een goede 

score, ik had 9 rondjes gereden. En we hebben 

heel veel lol, bijvoorbeeld gingen we een keer 

bij de skeeler training in mieren hopen water 

doen, maar iemand wist niet dat ze limo mee 

had, dus de mieren gingen eropaf, ze houden 

van limo. 

 

Ik heb dit jaar voor het eerst aan wielrenen 

meegedaan op Swift, op zondag ochtend 

gingen met een groep naar de baan in Leiden. 

Ik heb na de training een lekke band gehad en 

toen heeft de buurvrouw mij opgehaald 

omdat mijn moeder ook op de fiets zat. We 

hebben op de baan leren schakelen, sturen en 

remmen met spelletjes en leuke oefeningen, 

we gingen zonder handen fietsen, maar dat 

mocht niet, maar dat deden we stiekem wel. 

We gingen een ijsje eten en er was een 

waterspeeltuin, alleen mijn haar was nog 

droog en de bagger kwam uit mijn schoenen. 

Volgend jaar ga ik weer mee. 

Droogtraining doe ik al langer dat doen we 

met zijn allen in het park, dan doen we 

schaats oefeningen en push-ups om stekker te 

worden en hardlopen in het op het kabouter 

pad. En we hebben ook nog slootje 

gesprongen bij Annelies waar bij iedereen 

lekker vies geworden was, dit was heel gaaf. 

Groetjes van Lara van Kleef.  

 

Marije 

Dit jaar begon ik voor het eerst met skeeleren. 

Ik vond het zo leuk dat ik ook gelijk op 

droogtrainen en schaatsen ben gegaan. Ik vind 

skeeleren leuk omdat je telkens wat nieuws 

leert en je kan zo hard gaan als je wilt. Aan het 

begin en aan het eind van het seizoen doen 

we de Cooper test; dat houdt in dat je in 

twaalf minuten zo veel mogelijk rondjes moet 

skeeleren. Ik vind dat het leukste om te doen 

omdat je lekker snel kan gaan en kan kijken of 

je bent verbeterd. Aan het eind van het 

seizoen deden we op de laatste training 

spelletjes op onze skeelers dat vond ik ook erg 

leuk. 

Groetjes, Marije 
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Isa 

Hoi ik ben Isa. Ik ben bijna 6 jaar. Ik kreeg 

rolschaatsen cadeau van opa voor mijn vijfde 

verjaardag. Daarna heb ik van papa mijn 

eerste skeelers gekregen. Dit is mijn eerst 

skatetraining en ook eerst medaille van de 

wedstrijd. Ik vind het leuk dat ik nummer 1 

ben. Ik krijg de training van Marion en ook 

Duco. Ik heb heel veel geleerd, bijvoorbeeld 

het overstappen bij een bocht.  Iedereen is 

heel lief en ik kan niet wachten tot de 

zomertraining 

van volgend jaar.   
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VIJK skeelerkampioenschap 

Op 20 september werd het 7de clubkampioenschap georganiseerd op de skeelerbaan in Leiderdorp. 
Het zonnetje scheen bij de start en het was fijn langs de baan. Later vertrok de zon en werd het wel 
fris.  
 
Maar het was een groot feest! Er stond een recordaantal deelnemers aan de start. Van de leeftijd 6 
jaar tot master Jeroen. De deelnemers hadden de weken ervoor al extra geoefend, de conditie was 
opgevijzeld met een coopertest en de start werd geoefend om zo snel mogelijk weg te starten.  
 
Deelnemers kregen een 100 meter, 300 meter en een marathon voor de kiezen. Speaker Jan Dirk 
zorgde voor professioneel commentaar tijdens de wedstrijden. Iedereen werd aangemoedigd door 
het aanwezige publiek. En het was ook mooi om te zien dat de jeugd elkaar aanmoedigde. Zeker de 
trainers Famke, Jurre en Duco hadden het jeugdige publiek aan hun zijde. 
 
Bij de prijsuitreiking kregen de jongste deelnemers een diploma uitgereikt en nummers 1,2 en 3 een 
mooie medaille.  
 
De trainers waren allemaal trots op de progressie die de pupillen hebben gemaakt. En kijken weer uit 
naar volgend jaar!  

 
De uitslag staat hieronder vermeld. 
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M/J Cat Uitslag Naam  Tijd 100 m 
Plaats 100 

m

Punten 100 

m 
 Tijd 300 m 

Plaats 300 

m

Punten 300 

m

Plaats 

Marathon

Punten 

Marathon

Totaal aantal 

punten

Meisjes Pupil 4 1 Isa  Jonges 23:06 1 15,1 1:21:04 1 15,1 1 15,1 45,3

Meisjes Pupil 4 2 Anne  Onderwater 24:58 2 14 1:29:27 2 14 2 14 42

Meisjes Pupil 3 1 Roos De Boer 17:23 1 15,1 54:60 1 15,1 1 15,1 45,3

Meisjes Pupil 3 2 Anna  Douwes 17:71 2 14 1:00:14 3 13 2 14 41

Meisjes Pupil 3 3 Bo  Van der  Post 18:44 3 13 56:44 2 14 3 13 40

Meisjes Pupil 3 4 Suus De Rooy 18:50 4 12 1:01:63 4 12 4 12 36

Meisjes Pupil 3 5 Fleur Van der Post 19:61 5 11 1:04:70 6 10 5 11 32

Meisjes Pupil 3 6 Fleur  Snel 20:77 6 10 1:04:64 5 11 6 10 31

Meisjes Pupil 3 7 Liz  Oppelaar 23:63 7 9 1:15:91 7 9 7 9 27

Meisjes Pupil 3 8 Isa  van de  Streek 35:34 8 8 1:49:18 8 8 8 8 24

Meisjes Pupil 3 9 Liv  Colijn 37:35 9 7 3:48:44 9 7 9 7 21

Jongens Pupil 3 1 Kasper   Hogenboom 16:75 1 15,1 49:30 1 15,1 1 15,1 45,3

Jongens Pupil 3 2 Sam  Verkleij 18:35 2 14 1:02:52 2 14 3 13 41

Jongens Pupil 3 3 Mees van Urk 20:45 3 13 1:15:89 3 13 2 14 40

Meisjes Pupil 2 1 Lana  Smit 16:71 1 15,1 50:18 1 15,1 2 14 44,2

Meisjes Pupil 2 2 Lieke  Roest 17:40 2 14 51:60 2 14 1 15,1 43,1

Meisjes Pupil 2 3 Suze  Van der  Zon 18:34 3 13 55:92 3 13 4 12 38

Meisjes Pupil 2 4 Tara  Schot 19:89 5 11 58:54 4 12 3 13 36

Meisjes Pupil 2 5 Kaya  Onderwater 18:61 4 12 1:03:65 5 11 5 11 34

Meisjes Pupil 2 6 Jet   Beukeboom 22:26 6 10 1:07:15 6 10 6 10 30

Jongens Pupil 2 1 Alex Van Reine 18:67 1 15,1 1:03:46 1 15,1 1 15,1 45,3

Meisjes Pupil 1 1 River Van Staveren 13:20 1 15,1 36:76 1 15,1 1 15,1 45,3

Meisjes Pupil 1 2 Lieke   Steenkamer 14:27 3 13 40:50 2 14 2 14 41

Meisjes Pupil 1 3 Sophie   Ammerlaan 14:16 2 14 42:10 3 13 4 12 39

Meisjes Pupil 1 4 Lotte  Sonderen 14:28 4 12 45:30 4 12 3 13 37

Meisjes Pupil 1 5 Caithlyn  Selhorst 15:40 6 10 45:51 5 11 6 10 31

Meisjes Pupil 1 6 Daisy  Warmerdam 15:59 7 9 46:35 6 10 5 11 30

Meisjes Pupil 1 7 Lara Van Kleef 15:12 5 11 47:50 7 9 8 8 28

Meisjes Pupil 1 8 Puck  Kaptein 15:90 9 7 47:68 8 8 7 9 24

Meisjes Pupil 1 9 Fleur  Schenkeveld 15:88 8 8 47:81 9 7 9 7 22

Meisjes Pupil 1 10 Marije  Wurzer 17:01 11 5 51:78 10 6 10 6 17

Meisjes Pupil 1 11 Eva   Zaitout 17:00 10 6 54:18 11 5 11 5 16

Meisjes Pupil 1 12 Fenna  Van der  Zon 18:46 12 4 56:70 12 4 12 4 12

Jongens Pupil 1 1 Julian Van der  Wal 16:20 1 15,1 51:12 1 15,1 1 15,1 45,3

Meisjes Kadet 1 Janna  Harting 14:34 1 15,1 38:32 1 15,1 1 15,1 45,3

Meisjes Kadet 2 Anne   Ammerlaan 15:74 2 14 44:61 2 14 2 14 42

Jongens Kadet 1 Niels  Pennings 12:61 1 15,1 32:86 1 15,1 2 14 44,2

Jongens Kadet 2 Stan de Graaf 12:96 2 14 33:44 2 14 1 15,1 43,1

Jongens Kadet 3 Sven   Kompier 13:56 4 12 34:68 3 13 3 13 38

Jongens Kadet 4 Kay  Kuper 13:20 3 13 36:55 4 12 4 12 37

V Jun B - Masters 1 Linda Van Driel 13:03 1 15,1 33:54 1 15,1 1 15,1 45,3

V Jun B - Masters 2 Famke   Hogenboom 13:17 2 14 34:19 2 14 3 13 41

V Jun B - Masters 3 Femke Van Rijn 13:56 3 13 36:18 3 13 2 14 40

V Jun B - Masters 4 Noëlle  Van der Meer 14:44 4 12 38:37 4 12 4 12 36

M Jun B - Masters 1 Maarten  Pennings 12:15 1 15,1 30:79 1 15,1 1 15,1 45,3

M Jun B - Masters 2 Koen van  Dissel 12:24 2 14 31:93 2 14 2 14 42

M Jun B - Masters 3 Jeroen  Pennings 12:58 4 12 33:11 3 13 3 13 38

M Jun B - Masters 4 Jurre Van Kleef 12:29 3 13 33:16 4 12 4 12 37

M Jun B - Masters 5 Duco  Kuper 12:59 5 11 36:67 5 11 5 11 33

Uitslag clubkampioenschappen Skeeleren VIJK 2021
Maandag 20 september 2021
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Wedstrijden en selecties: hoe werkt dat 

Diverse jeugdleden van VIJK rijden wedstrijden 

en/of zijn opgenomen in selecties. Maar hoe 

werkt dat nou eigenlijk? 

District – en gewestelijke selecties 

De huidige samenstelling van de selecties: 
Talentengroep inline: Sven Kompier, Niels 
Pennings 
Gewestelijke selectie inline: Stan de Graaf, 
Maarten Pennings 
Talentengroep schaatsen: Kevin Roozendaal, 
Nora de Graaf, Maarten Pennings, Evi de 
Ruijter, Kees de Ruijter 
Gewestelijke selectie: Thijs van Bostelen, Tygo 
Kompier 
 

Wanneer kom je in aanmerking voor een 

talentengroep inline? 

Wanneer je begint met skeeleren/inline dan 

doe je in eerste instantie alleen mee aan de 

training van de club. Wanneer je het leuk 

vindt om aan een wedstrijdje mee te doen, 

dan is de “Jan van der Hoorn inline skate 

competitie” een leuke laagdrempelige 

wedstrijd om te beginnen. Plezier staat 

voorop en er is een prijsje voor iedereen. Ook 

zijn dure skeelers en kleding niet nodig om 

hieraan mee te doen.  

Wanneer je bij de JvdH lekker mee kan komen 

en je vindt het wedstrijdrijden echt leuk, dan 

komt de Jeugdskeelercup in beeld. Bij de 

Jeugdskeelercup gaat het er wel wat serieuzer 

aan toe. Er wordt daar gereden met wat 

duurdere skates en ook rijdt iedereen daar in 

een skeelerpak. Ook wordt daar gebruik 

gemaakt van tijdregistratie middels 

transponders (te leen).  

Wanneer je bij de JSC in de top 5 van het 

klassement eindigt of bij de eerste drie rijders 

die niet al in een talententeam zit, dan kom je 

in aanmerking voor de Talentengroep inline. 

(pupillen 1 t/m junior A). Bij de talentengroep 

krijg je een training in de week en wordt er 

regelmatig een extra specifieke training geven. 

Meestal is dit een training op een piste.  

Vanaf kadetten t/m junior B kan je de 

overstap maken naar de Gewestelijke 

Opleidingsgroep. Voorwaarde voor deelname 

is een top 15 resultaat op een onderdeel op 

het NK. De opleidingsploeg verzorgt twee 

trainingen per week. Regelmatig zijn de 

trainingen op de piste in Rotterdam.  

Een piste is een baan van 200 meter met 

oplopende bochten en een boarding. De 

bochten zijn ook een stuk korter dan bij de 

baan in Leiderdorp. Landelijke wedstrijden 

worden op pistes verreden. 

In de top van de skeelerpiramide staat het 

KNSB Talent Team. Vanaf 15 jaar kom je in 

aanmerking voor deze selectie. Dit is op 

uitnodiging naar aanleiding van behaalde 

resultaten. 

Wanneer kom je in aanmerking voor een 

talentengroep bij het schaatsen? 

Als je traint bij VIJK, dan kan je meedoen aan 

een aantal wedstrijden. Als eerste zijn de 

clusterwedstrijden. Dit zijn wedstrijden voor 

benjamins t/m junioren C. De organisatie is in 

handen van een aantal ijsclubs uit onze regio. 

Daarnaast organiseert het District Sassenheim 

voor iedere categorie de District 

kampioenschappen. Aan het einde van het 

jaar organiseert VIJK de 

clubkampioenschappen. Dit zijn wedstrijden 

waar iedere schaatser aan mee kan doen, het 

niveau is niet van belang plezier staat voorop.  

Daarnaast organiseert het district een aantal 

wedstijden die op uitnodiging zijn. De club 

selecteert de rijders die daaraan mee mogen 



19 
 

doen. Dit zijn de “Nieuwjaars wedstrijd” en de 

strijd om de “Andries Kwik bokaal”.  

Ben je oud genoeg en heb je genoeg skills, dan 

kan je trainingen volgen op de Uithof. Vanaf 

dat moment kan je ook wedstrijden rijden op 

de Uithof. De rijder heeft dan wel een licentie 

van de KNSB nodig (zelf regelen) en vastrecht 

langebaan (aan te vragen tegelijk met je abbo 

DH). Via 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden 

kan er dan ingeschreven worden voor de 

wedstrijden in de klasse waartoe je behoord.  

 

Wanneer je begint met wedstrijden, dan start 

je in de laagste klasse. Voor pupillen is dat 

klasse 6. Aan de hand van gereden tijden kan 

je promotie maken naar een hogere klasse. 

Wanneer je als pupil bijvoorbeeld in klasse 6 

zit en je rijdt op de 300 meter onder de 38 

seconden of onder de 1.05.00 op de 500 

meter, dan promoveer je naar klasse 5(zie 

schema). Je kan je dan het volgende 

wedstrijdweekend alleen inschrijven voor 

wedstrijden die voor klasse 5 georganiseerd 

worden. Wanneer je in klasse 2 rijdt, dan is de 

laatste stap naar klasse 1. Dat is de limiet van 

IJsfaciliteiten (YF). Wanneer je die limiet rijdt, 

dan krijgt de rijder toegang om op donderdag 

op een uur te trainen met andere rijders die 

de YF-limiet hebben gereden. Dat is een uur 

voor snelle rijders en op dat uur geven de 

district- en gewestelijke selectie ook training. 

De YF-limiet wordt door District Sassenheim 

ook aangehouden om toe te treden tot de 

Talentengroep. Zoals je in het schema ziet is 

de norm verschillend per sekse en leeftijd. 

Wanneer je als pupil B de YF-limiet gereden 

hebt, dan zou je als Pupil A kunnen toetreden 

tot de Talentengroep (district). Voor Heren 

Pupil B (HPB) geld dat de tijd die je op de 500 

meter rijdt, optelt bij de tijd die je op de 1000 

meter hebt gereden gedeeld door twee, niet 

hoger mag zijn dan 99 punten. 

Wanneer je junior C2 bent en je plaatst voor 

NK ’s en hoog eindigt bij nationale wedstijden, 

dan kan je in aanmerking komen om door te 

stromen naar de Gewestelijke Selectie. Aan 

het einde van het jaar krijgen de potentiële 

doorstromers van de district-selectie een 

uitnodiging om een paar trainingen mee te 

trainen. Aan hand van die trainingen wordt 

gekeken, of je in aanmerking komt om de 

overstap te maken naar de Gewestelijke 

Selectie. 

 

 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
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De laatste stap tussen de commerciële 

ploegen (die van TV) en de gewestelijke 

selectie is het KNSB Talent Team. Over het 

algemeen worden Junioren A die voldoen aan 

de criteria die het KTT stelt, toegelaten tot het 

talent team.  Je kan het zien als een soort 

piramide waar uiteindelijk maar een paar de 

echte top halen.  

Heeft er iemand vragen over het rijden van 

wedstrijden op Leiden of de Uithof stuur dan 

een mailtje naar wedstrijden@vijk.nk  

Ronald Kompier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zetten u op de kaart     
#maakthetverschil
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Aanmelden dooiweekend 

 
Beste ouders/verzorgers, schaatsers/-sters en 
skeeleraars,  
 
It giet oan! 
 
Tenminste, we gaan er gewoon vanuit dat het 
leukste weekend van het jaar gewoon door 
kan gaan.  
En dan bedoelen we natuurlijk het VIJK 
Dooiweekend! Van vrijdag 8 april tot en met 
zondag 10 april 2022 organiseren we een 
onvergetelijk, fantastisch en BEESTACHTIG 
weekend met als thema “Jungle” voor alle 
Jeugdleden.  
   
De kosten bedragen €55,- per kind en dit 
bedrag dient uiterlijk 28 februari 2022 
overgemaakt te zijn naar het volgende 
rekeningnummer: 

IBAN NL69 RABO 0325 960232 

T.n.v. Vereniging IJssport Koudekerk 

O.v.v. Dooiweekend 2022 <naam kind(eren)> 
 
Wij zijn superblij en trots dat we de volgende 
bedrijven en particulieren tot sponsoren van 
het Dooiweekend mogen noemen: 
 

 De Jong Elektro Totaaltechniek 

 Familie de Ruiter  

 Fa. M.W. de Leeuw en Zonen 
Installatiebedrijf 

 Groente- en fruitspecialist Pieter & Casper 
van Vliet  

 Kameleon Textieldruk 

 PietBuxus, de Buxusspecialist 

 RoofPlus BV 

 Ruud de Boer  

 Stef de Boer  

 Van Leeuwen Kaasboerderij 
 
Hopelijk wordt deze lijst nog langer! 
 
Heb je een vraag? Bel dan naar een van 
onderstaande nummers. Tijdens het 
Dooiweekend zullen wij ook op deze nummers 
bereikbaar zijn.  
 
Cyrilla Kompier: 06-22199102 
Miranda Kerkvliet: 06-30506332 
Of mail naar jeugdcommissie@vijk.nl 
 
Alle jeugdleden hebben inmiddels een 
uitnodiging via email ontvangen. Geef je snel 
op, dan kan de voorpret NU al beginnen!  
 
Groetjes van de jeugdcommissie,  
Monique, Thijs, Tygo, Cyrilla, Pascal, Ruby, 
Danique en Miranda 
 

 
  

mailto:jeugdcommissie@vijk.nl
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Seizoen 2021-2022: senioren 

Jaaaaa, wij zijn weer gestart! Iedereen weer in 

de starthouding voor het nieuwe seizoen. En 

sommigen zelfs wel in een hele aparte 

starthouding… kijk maar: 

 

Dit jaar startten wij met maar liefst 30 

senioren. Dat komt vooral omdat veel 

jeugdleden van weleer zich nu hebben 

opgegeven als senior, maar ook “nieuwe” 

gezichten. Geweldig om jullie weer terug te 

zien! Je merkt dat een ijsperiode heel goed is 

voor een schaatsvereniging: de rondjes op het 

natuurijs smaakten naar meer. 

Vol plezier, inzet en enthousiasme worden de 

trainingen gevolgd en de 75-minuten-training 

vliegt om. De stramme spieren worden warm, 

soepel en doen na afloop zeer. Vooral het 

‘diep zitten’ valt niet mee. Gelukkig lukt ‘goed 

achterop de schaatsen staan’ wel. Al vinden 

sommigen het wel vervelend dat er in een 

ronde op de baan twee bochten zitten… 

Ik merk dat ik goed moet opletten dat ik niet 

links en rechts door elkaar haal. Dan wordt de 

oefening pas echt onmogelijk om uit te 

voeren. Want in de bocht op je linkerbeen 

staan, terwijl ik natuurlijk rechts bedoelde, 

lukt mij zelfs niet!  

Het seizoen gaat snel en na ruim anderhalve 

maand zie ik al flinke progressie en ook passie 

voor het schaatsen. Allemaal blije gezichten. 

De pijntjes worden minder of gaan jullie eraan 

wennen? Hoe dan ook, houd vol en houd 

vooral het plezier erin!  

Helaas was er tijdens de laatste training een 

vervelend ongeluk voor Martin, die zijn 

enkelbanden scheurde en zijn schaats kapot 

reed. Veel sterkte en goed herstel, namens de 

hele groep!  

Hennie. 
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Schaatsende kleinkinderen, hoe 

mooi is dat! 

We kennen allemaal wel het gezegde van; het 

zit in de genen, zo vader zo zoon of zo moeder 

zo dochter. 

En als je kinderen gaan schaatsen is dat 

natuurlijk fijn, zeker als ze het ook nog goed 

doen en er nu nog steeds opmerkingen 

gemaakt worden van: “Wat een mooie 

techniek heb jij toch” en “we missen je op de 

ijsbaan, we konden altijd zo lekker achter je 

aan schaatsen.” 

Maar ze worden groter en gaan andere dingen 

doen, studeren, skeeleren en fietsen. 

En toen kwamen er kleinkinderen en die 

worden groter en komen op een leeftijd, dat 

ze kunnen en willen gaan schaatsen. Zeker als 

ze het alle vier willen gaan doen, is dat 

fantastisch. 

 

De oudste, Julian, doet het zo goed, dat hij 

zelfs de Piet van Harskamp progressieprijs 

heeft gewonnen en clubkampioen werd. Hij is 

nog steeds aan het skeeleren en schaatsen 

met veel enthousiasme en vind het nog steeds 

leuk en gezellig op de baan. 

Maar zijn jongere broer Lucas deed het ook 

niet onverdienstelijk en werd in 2020 tweede 

bij de clubkampioenschappen. Helaas is hij 

gestopt en weer gaan voetballen. Dat trekt 

hem het meest, maar als er natuurijs is, staat 

hij zeker weer op het ijs en we sluiten het niet 

uit dat hij zeker weer eens gaat schaatsen bij 

VIJK. 

Onze kleindochter Bo is ook nog steeds aan 

het skeeleren en schaatsen en vind dit ook 

leuk en gezellig. Zeker als ze met een aantal 

bekenden (vriendinnen) dit kan en mag doen. 

Haar jongere zusje Fleur heeft ook een jaar 

geschaatst, vond dit ook leuk en gezellig maar 

is ook weer een andere sport gaan doen. Het 

skeeleren doet ze nog steeds, maar ik denk 

dat ze zeker weer eens gaat schaatsen. 

Gelukkig hebben ze allemaal nog meegedaan 

met het clubkampioenschap skeeleren in 

Leiderdorp en met wisselend succes. 

Met vriendelijke groet, 

Hans van der Post 

 

  

 

 

 

  



24 
 

  



25 
 

Maandag Leiden: we hebben 

er zin an. 

Het was weer even puzzelen qua trainers op 

de maandag. Dat heb je ervan als de senioren 

zelf allemaal diezelfde avond in Den Haag 

trainen. Maar zoals altijd, is het helemaal goed 

gekomen. Famke Hoogenboom is inmiddels 

een volleerd jeugdtrainer, terwijl ze zelf ook 

pas 16 is. Zij traint nu een leuk meidengroepje 

op maandag. Danique werkt samen met een 

trainster van Leiderdorp, wat gelijk wat meer 

integratie geeft op deze avond. Jeroen 

Pennings is ook een waardevolle helpende 

hand als hij toch op de baan is i.v.m. het 

shorttracken van Niels. En natuurlijk zijn 

Marion en Ubbo nooit te beroerd om te 

helpen. Topbezetting dus, maar hoe zit het 

met degene die getraind moeten worden?  

Het is weer een lekker stel. De schaatsniveau’s 

lopen uiteen, maar dat kunnen we nu prima 

opvangen. Grappen maken kunnen ze 

allemaal even goed en herrie maken ook. Da’s 

niet helemaal waar; sommigen steken er wat 

dat betreft ver bovenuit en dan noem ik maar 

geen namen.  

Elke maand heeft een thema. We zijn in 

oktober gestart met “recht op de schaats/op 1 

been en juiste houding”. November staat in 

het teken van “zijwaartse afzet en juiste 

houding/armzwaai”. In december ligt het 

accent dan op de bochten techniek. Dat wil 

niet zeggen dat we de andere onderdelen 

vergeten, maar schaatsen is zo complex, dat 

het goed is om telkens een onderdeel te 

oefenen.  

Het is leuk om te horen dat diverse kinderen al 

weer hun p.r. verbeterd hebben. Dat is een 

stimulans voor henzelf en voor ons als trainer. 

We hebben er zin an! 

Annelies 
 

 
Hallo allemaal!  
 
Ik ben Lotte Sonderen en ik schaats op de 
maandag van 19:00 tot 20:00. Ik ben elf jaar 
en dit is mijn eerste schaatsseizoen. Wel heb 
ik al twee seizoenen skeeler training gehad 
waardoor ik al best stabiel ben op schaatsen 
en ook wel wist hoe ik vooruit kom. Na mijn 
eerste skeeler seizoen was schaatsen in 
verband met andere sporten toen nog geen 
optie. Toen er van de winter natuurijs was in 
Koudekerk kreeg ik toch wel zin om vaker te 
gaan schaatsen.  
 
Wij trainen op maandag niet alleen met 
mensen van V.IJ.K., maar ook met mensen van 
andere sportverenigingen. Ik vind de 
trainingen altijd super leuk en ook erg 
leerzaam, ik krijg training van Famke. Wat ik 
heel leuk vind aan de trainingen, is dat je veel 
verschillende oefeningen doet en dat er ook 
aandacht besteed wordt aan dingen die je nog 
echt zou willen oefenen. Het enige kleine 
nadeel is dat ik soms spierpijn heb de dag na 
de training. ;) De trainingen zijn verder ook 
altijd erg gezellig. 
 

 
 
Ik ben niet de enige schaatser in mijn familie, 
vroeger schaatsten mijn moeder, oom en 
tante ook. Mijn opa schaatste vroeger ook 
heel veel en heeft ook een korte tijd training 
gegeven bij V.IJ.K., dus als er nu ijs ligt gaan 
we vaak schaatsen met de hele familie :)  
Toen ik hoorde dat ik een stuk mocht schrijven 
voor in het clubblad kon ik natuurlijk geen nee 
zeggen. Ik vond het ook super leuk om dit stuk 
te mogen schrijven.  
 
Dag! :)  
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Kinderen op dinsdag 

Jet en Renzo Beukeboom 

Jet en Renzo hebben veel broers en neefjes die 

ook schaatsen.  

 Hoi ik ben Jet Beukeboom en net 9 geworden. 

Ik heb deze zomer geskeelerd. Ik had nl 

geskeelerd bij sport en spelweekend en vond 

dat erg leuk. Ik kreeg eerst een oefentas mee 

met daarin helm, beschermers en skeelers en 

na een paar keer wist ik zeker dat ik erop 

wilde. 

Het zijn leuke lessen buiten op een grote baan 

en we doen ook leuke spelletjes. Ik kreeg les 

van Duco en maakt ook wel eens grapjes en 

verzon leuke oefeningen. Ik heb leren 

remmen, vallen en starten en allerlei andere 

dingen. Ik vond het jammer dat het afgelopen 

was, maar ga volgend jaar weer! Nu schaats ik 

op de ijsbaan met mijn broer en vind ik ook 

heel leuk. 

Hoi ik 

ben Renzo en ben 10 jaar. Dit is mijn tweede 

jaar op de ijsbaan, maar vorig jaar zijn we 

maar een paar keer geweest. Ik heb training 

van Monique, Famke en 2 jongens die goed 

kunnen schaatsen en van school stagelopen 

bij ons. Ik krijg les op dinsdag. Het leukst vind 

ik dat ik steeds beetje beter word en minder 

val, pootje over durf ik ook al een beetje. Ik 

vind dat we een leuke en grappige groep 

hebben en heen en terug in de auto is het ook 

gezellig met z’n allen. 

Groetjes Renzo Beukeboom 

 

Een bijdrage van Jet de Jong.  

Jet komt uit een echte VIJK-familie. Haar oma 

was lid van het eerste bestuur en haar vader 

en ooms schaatsten alle drie bij VIJK. Die drie 

rijden nu trouwens ook weer allemaal hun 

rondjes op maandag op de Uithof. Jet is samen 

met broer Siem op schaatsen gegaan.  
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Een bijdrage van Isa v.d. Streek 

Hoi ik ben Isa, 

Afgelopen april ben ik voor het eerst naar 

skeelerles gegaan. Dat vond ik heel erg leuk, 

want veel van mijn vriendinnen deden ook 

mee. Met skeeleren leerden we om grote 

olifantenoren te maken. Je moet dan grote 

slagen maken om de pionnen heen. Ook 

leerden we hoe je moet remmen. Dat kan wel 

op vier verschillende manieren! Ik heb heel 

veel geleerd van de lessen.  En genoten van de 

spelletjes die we altijd deden. Aan het einde 

van het skeelerseizoen hebben we 

wedstrijden gehouden op de baan. Dat was 

echt superleuk om te doen. Ik heb zelfs mijn 

eigen record verbeterd!      

                                                                                                       

Nu zit ik op schaatsen in Leiden. En dat gaat al 

best goed, omdat ik eerst met skeeleren heb 

geoefend. De eerste les vond ik het nog 

moeilijk om los te schaatsen, maar dat gaat nu 

al veel beter. Ik merk dat ik steeds een beetje 

sneller kan 

schaatsen. Ik heb nu 

alweer zin in de 

volgende les!  

   

 

Een bijdrage van Siem de Boer 

Hallo, 
 
Ik ben Siem en ik ben 8 jaar. Sinds deze 
zomer ben ik lid van de VIJK.  
Op zondag gingen we wielrennen. Het 
leukste vond ik voetjes van de vloer. 
Nu schaats ik op dinsdag en dat vind ik 
heel leuk! 
In ons groepje zitten Mees & Mees, Siem 
& Siem en Jet.  
 

 
Groetjes, Siem 
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Dinsdag Leiden 

Beste schaatsers en schaatsliefhebbers,  

Ook mij is gevraagd om een stukje voor het 
clubblad te schrijven en wel over de 
dinsdagavond in Leiden. We hebben op 
dinsdag zo'n 27 jeugdleden rijden en dat is 
verdeeld over 2 uur.  

Om 16.30u starten we al met de eerste 13 
schaatsers van VIJK, die samen met jeugd van 
IJsclub Rijnsburg de ijshal opvullen. De groep 
van VIJK hebben we in 2 groepen gesplitst. 
Samen met Famke en de 2 stagiaires Thijs en 
Tygo brengen we hen een uur de techniek op 
een speelse manier bij. Een enkeling hebben 
we bij IJsclub Rijnsburg ondergebracht, om het 
niveau van de groepen niet te ver uiteen te 
brengen. Vaak starten we met lekker een 
aantal rondjes rijden om een beetje warm te 
worden. Wat een vrolijke gezichten gaan er 
dan rond over de ijsbaan! En dan komen de 
vragen: “We willen vandaag de bocht leren, 
gaan we nog starten?” Een aantal verzoekjes 
worden na ons eigen programma dan mooi 
afgewerkt.  

We gaan rustig de dierentuin langs tijdens het 
schaatsen en dat is best leuk. De kinderen 
mogen zelf zeggen bij welke dieren ze 
langskomen! “De "olifant" willen we zien”, 
wordt er enthousiast geroepen. De ander wil 
bij de pinguïns langs, alles is mogelijk. Bij de 
olifant gaan we de olifantenoren als oefening 
doen en bij de pinguïns gaan we als een 
pinguïn lopen, waardoor ze als het ware de 
start passen mooi kunnen oefenen.  

 

Omdat de binnenbaan niet altijd in gebruik is 
voor ander doeleinden, hebben we ook vaak 

de gelegenheid om op de binnenbaan 
spelletjes te doen; tikkertje of voetballen. Maar 
ook kunnen we dan mooi de val oefenen 
zonder dat andere schaatsers op de baan daar 
last van hebben. We hebben heel wat lol op 
dinsdag met de jeugd. Zijn Thijs en Tygo een 
keer op kamp, is de eerst vraag; waar zijn Thijs 
en Tygo? Die horen ook op het ijs tijdens dit 
uur! Ze zijn al helemaal ingeburgerd. De 
kinderen hebben ook ontdekt waar de 
decibelmeter hangt. Ze hebben deze ook goed 
getest! Famke had de kinderen aangemoedigd 
om te kijken hoe hoog de meter zou uitslaan. 
Nou dat hebben mijn oren wel geweten!! Het 
uur is altijd weer veel te snel voorbij. De 
kinderen gaan wel altijd met een voldaan 
gevoel naar huis.  

 

Vervolgens gaan we door naar het volgende 
uur, om 17.45.  Het baantje is weer netjes 
gedweild en dan kunnen we weer het ijs op 
met de volgende schaatsers. Tijdens dit uur 
rijden we met de verenigingen van het cluster: 
IJsclub Woubrugge, IJsclub Hoogmade, 
IJsvereniging Leiderdorp en STC de Rijnstreek. 
De kinderen van alle verenigingen hebben we 
op schaats niveau ingedeeld. Hierdoor zitten ze 
niet (altijd) bij hun vriendjes en vriendinnetjes, 
maar rijden ze met schaatsvriendjes die 
hetzelfde niveau rijden als zijzelf. Hiervan is het 
mooie dat ze eigenlijk allemaal in hetzelfde 
groepje baat hebben bij dezelfde oefeningen. 
Mocht de trainer ervan overtuigd zijn dat de 
desbetreffende schaatser niet in zijn of haar 
groepje thuishoort, in welke vorm dan ook, zal 
er in overleg gekeken worden waar hij/zij het 
beste tot zijn of haar recht zal komen.  

Ook hier zie ik allemaal blije gezichten op de 
ijsbaan rondrijden! Ook tijdens dit uur horen 
we de verzoekjes langskomen en zie ik de 
kinderen naar de 'dierentuin' gaan met de 
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'trein'. Alle oefeningen worden gedaan op een 
speelse manier. Dit uur hebben we helaas niet 
de mogelijkheid om de binnenbaan te 
gebruiken (dan zijn de kunstrijders aan het 
schaatsen), dus worden de spelletjes op vaste 
momenten in het seizoen gedaan. Ik zie hier 
ook dat de kinderen de bochten op 
verschillende manieren aan het oefenen zijn. 
Ze zijn druk bezig met starten en ook wordt er 
vaak nog een estafette gedaan. De strijd om 
met jouw groepje te winnen is er duidelijk te 
zien!  

 

Op dit uur hebben de kinderen de 
decibelmeter nog niet ontdekt. Misschien 
moeten ze dat nog een keer aan de kinderen 
van een uurtje eerder vragen. Wel hebben ze 
de hier de snelheidsmeter gevonden. Met een 
snelle ronde wordt er ook altijd verslag van 
gedaan hoe snel ze dan wel niet gegaan zijn! 
Binnenkort, met de wedstrijd zullen we zien 

hoe iedereen weer vooruitgegaan is met het 
schaatsen. In de weken dat we nu op de 
ijsbaan gestaan hebben, zie ik wel dat de 
meeste al goed vooruitgegaan zijn. Ze maken 
grote sprongen!  

In de herfstvakantie is er een wedstrijd op de 
Uithof geweest voor de jongste jeugd; een 
zogenaamde Drempelwedstrijd. Deze wedstrijd 
is juist voor de jeugd om ervaring op te doen 
op een grote ijsbaan. Je hoeft er geen licentie 
voor te hebben. Alle jeugd die in Leiden rijdt, 
heeft de mogelijkheid om zich daar in te 
schrijven. Per categorie worden er andere 
afstanden gereden. De allerjongsten hebben 
daar 2x 100meter gereden en de oudste jeugd 
heeft een 300m en een 500m gereden. Ik heb 
daar Kay Kuper en Rinske en Kasper 
Hogenboom zien rijden. De volgende wedstrijd 
staat op 2 januari gepland. Het zou heel leuk 
zijn wanneer we daar een grote groep VIJK-ers 
aan de start zien! Ik zal doorgeven wanneer en 
hoe er ingeschreven kan worden. Wees er snel 
bij, want VOL=VOL en vaak gaat dat heel snel! 

Schaatsgroetjes, 

Monique Hogenboom 
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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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Trainers 

Namen, telefoonnummers en mailadressen van trainers  

   

Annelies de Regt 06 14509813 a.deregt@live.nl 

Kees van Driel 06 20338004 keesvandriel@hetnet.nl 

Jeroen Pennings 06 40456239 mjp.pennings@gmail.com  

Manon van Rijn 06-48399878 manonvanrijn@live.nl 

Aat de Jong 071-3415310 a.de.jong@heineken.nl 

Monique Hogenboom 06 27307305 moniquehogeboom@casema.nl 

Hennie Meijer 06 25057621 jahemeijer@hetnet.nl  

Martin van Bostelen 06 22971013 martinvanbostelen@gmail.com  

Marion Kuper 06 57920826 marionborst@hotmail.com 

Willem Jansen 06 53101381 willemjansen@casema.nl  

Ronald de Graaf 06 51710037 r.c.degraaf@hetnet.nl  

Ronald Kompier 06 27236220 Kompalaya@gmail.com  

   

  

mailto:a.deregt@live.nl
mailto:keesvandriel@hetnet.nl
mailto:mjp.pennings@gmail.com
mailto:manonvanrijn@live.nl
mailto:a.de.jong@heineken.nl
mailto:moniquehogeboom@casema.nl
mailto:jahemeijer@hetnet.nl
mailto:martinvanbostelen@gmail.com
mailto:marionborst@hotmail.com
mailto:willemjansen@casema.nl
mailto:r.c.degraaf@hetnet.nl
mailto:Kompalaya@gmail.com
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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 06-5425 8787 
 De Tas 7, Koudekerk aan den Rijn 
 e-mail: secretaris@vijk.nl  
 
Penningmeester: Johan Meijer 06-1188 6806 
 Ridderhoflaan 41, Koudekerk aan den Rijn 
 e-mail:  penningmeester@vijk.nl  
 
Bestuursleden: Martin van Bostelen 06-2297 1031 
 Burg. Swaansplantsoen 8, Koudekerk aan den Rijn 
 e-mail: ijsmeester@vijk.nl  
 
 Ronald Kompier 06-2723 6220 
 Mozartlaan 13, Hazerswoude-Rijndijk 
 e-mail: trainingen@vijk.nl  
 
 Leo van Tol 06-5341 9949 
 Rietzanger 15, Koudekerk aan den Rijn 
 e-mail: onderhoud@vijk.nl  
 
Vertrouwenspersoon: Jeannette Kapteijn 06-2223 2623 
 email: vcp@vijk.nl  
 

Overige functies:  

Jeugdcommissie: Cyrilla, Danique, Miranda, Monique, Pascal, Ruby, Thijs en Tygo 
 e-mail: jeugdcommissie@vijk.nl  
 
Redactie clubblad: Renate Bardelmeijer 06-5572 4309 
 Annelies de Regt 06-1450 9813 
 e-mail: clubblad@vijk.nl  
 
Coördinator Leiden / Uithof Ronald Kompier 06-2723 6220 
 
Kledingbeheer: Gert-Jan Dexel  06-1104 1185  
 e-mail: kleding@vijk.nl  
 
IJsmeester: Martin van Bostelen 06-2297 1031 
 

Ereleden: Lid van Verdienste: 
Huub Zaalberg Ronald de Graaf 
Rien Kapteijn 
Yvonne van der Post & Hans van der Post 
 

mailto:voorzitter@vijk.nl
mailto:secretaris@vijk.nl
mailto:penningmeester@vijk.nl
mailto:ijsmeester@vijk.nl
mailto:trainingen@vijk.nl
mailto:onderhoud@vijk.nl
mailto:vcp@vijk.nl
mailto:jeugdcommissie@vijk.nl
mailto:clubblad@vijk.nl
mailto:kleding@vijk.nl


Schaatssport
JAN VAN DER HOORN 
Westkanaalweg 10e, Ter Aar, 0172 602677

Dé schaats- en skeelerspecialist
www.janvanderhoorn.nl

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

IJssport
Koudekerk 

aan den Rijn

www.gebrvanhemert.nl SPECIALIST IN BETONSTAAL




