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Van de voorzitter
Door Christiaan Hoekstra

Beste ijsliefhebber,
Bedankt dat u, nog steeds, lid bent van onze mooie ijsclub!
Het is in de sportbranche de afgelopen twee jaar niet geweest zoals in de jaren daarvoor. In deze tijd waarin
een gemiddeld persoon zo'n 11(!) lidmaatschappen of abonnementen heeft, loont het nogal om wanneer je
een lidmaatschap nauwelijks mag/kunt gebruiken, deze (tijdelijk) stop te zetten.
Ook u, als lid van de ijsclub, heeft lang niet alle leuke dingen mogen doen die er normaliter bij het
lidmaatschap horen. Maar... u bent er nog steeds! Waanzinnig mooi!
En ik denk vrij zeker te weten hoe dat komt; de ijsclub in ons onoverwinnelijke dorp is een monument
geworden. Een relatief kleine maar heel fijne groep mensen die zich met elkaar verbonden voelt door een
beweging die uitermate complex is maar tegelijkertijd zo enorm sierlijk, dat het, als je ergens aan het einde
van jaar naar buiten stapt en de eerste frisse kou op snuift, je toch elk jaar weer denkt en hoopt; wat zou
het mooi zijn als er natuurijs komt dit jaar!
We mogen ons er dit jaar weer volop op voorbereiden. Door te schaatsen op het kunstijs, te skeeleren,
diepgebogen over het stuur te fietsen, te wandelen, door de polder te rennen en met name door het gezellig
samen te doen, binnen anderhalve meter!
Ik wens u veel beweegplezier!
Groet, mede namens de rest van het bestuur,
Christiaan Hoekstra
Voorzitter IJsclub Nut & Vermaak Stompwijk
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Van de redactie
Door Femke Captein-Wijsman

Voor u ligt alweer de nieuwste editie van Spekglad. De afgelopen edities van ons clubblad waren goed gevuld
met allerlei verslagen van diverse activiteiten. Helaas heeft ook de IJsclub last gehad van corona en is er
zeer weinig georganiseerd de afgelopen 2 jaar. Gelukkig is er wel geschaatst en hebben er in de zomer ook
wat activiteiten doorgang kunnen vinden.
Wij zijn onze sponsoren dankbaar dat ze na corona toch weer willen bijdragen aan de IJsclub, zo kunnen wij
ook na corona weer allerlei leuke en sportieve activiteiten voor de (jeugd)leden organiseren.
Deze versie zal dan ook wat dunner zijn dan u van ons gewend bent, maar hopelijk kunnen wij u volgend jaar
weer voorzien van een Spekglad vol met leuke artikelen over de georganiseerde activiteiten.
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* Grondverzet

* Agrarische loonwerkzaamheden

* Sloopwerken

* Baggerwerkzaamheden

* Cultuurtechnische werken

* Groenvoorziening

* Levering van grond, zand etc.

* Onderhoud van sportvelden

* Het persen van div. maten vierkante en ronde balen (hooi, stro en gras)
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Uitslagen langebaan (400m baan) seizoen 2021 – 2022
Bron: Speedskatingresults.com

Naam
Richard Bennis
Datum

Cat. L.B.
H50
100

Resultaten seizoen 2021/2022
300

07/11/2021
13/02/2022
20/02/2022
26/02/2022
06/03/2022
26/03/2022

500

700

49,85
50,86
51,25

1000

1500

3000

1.38,27 *

5.09,52
49,67
49,40

Cat. L.B.
H35
100

2.28,56
2.25,93

Aantal PR's

300

500

700

1000

42,81

1500

3000

Plaats
Den Haag

Aantal PR's

0

Resultaten seizoen 2021/2022
300

10/10/2021
23/10/2021
24/10/2021
07/11/2021
14/11/2021
21/11/2021
12/12/2021
23/01/2022
29/01/2022
06/02/2022
13/02/2022
26/02/2022
06/03/2022
12/03/2022
13/03/2022
26/03/2022

500

700

1000

44,07
43,67

1.27,72

43,44
42,84
43,30
43,34
44,21
43,63
42,49
42,39

1.25,85

1500

3000

2.09,87
4.30,46
2.07,14
2.11,86
1.25,26
2.14,84
2.11,59
4.26,90
2.06,43
4.47,99

43,33
42,63

2.11,47
4.32,42
2.07,45
2.14,62

43,44

5000

Plaats

Den Haag
Erfurt (GER)
Erfurt (GER)
Den Haag
Heerenveen
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Heerenveen
Heerenveen
Den Haag
Den Haag
Hoorn
8.07,75 Hoorn
Den Haag
Aantal PR's

* = Persoonlijk record

Cat. L.B.
H60
100

5000

2.09,04

* = Persoonlijk record

Naam
Frank Suijten
Datum

1

Resultaten seizoen 2021/2022

26/03/2022

Naam
Cat. L.B.
Willem Jan Molleman
H45
Datum
100

Plaats
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

2.30,42
2.36,51

* = Persoonlijk record

Naam
Johan Bakker
Datum

5000

0

Resultaten seizoen 2021/2022
300

26/03/2022

500

700

55,96

1000

1500
2.48,17

3000

5000

Plaats
Den Haag

Aantal PR's

* = Persoonlijk record
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Naam
Andre Loomans
Datum

Cat. L.B.
H50
100

Resultaten seizoen 2021/2022
300

26/03/2022

500

700

1000

49,76

1500

3000

2.35,00 *

Cat. L.B.
D35
100

Aantal PR's

300

500

700

49,36

1000

1500

3000

Den Haag

300

500

700

1000

1500

3000

5000

4.25,98 *

Aantal PR's

2

Resultaten seizoen 2021/2022
300

26/03/2022
27/03/2022

500

700

1000

49,18
48,06

1500

3000

5000

2.33,34
2.28,85

Plaats
Den Haag
Den Haag

Aantal PR's

* = Persoonlijk record

Cat. L.B.
HN1
100

Plaats
Inzell (GER)
Inzell (GER)
Deventer

4.33,02
* = Persoonlijk record

Naam
Freek Bennis
Datum

0

Resultaten seizoen 2021/2022

2.08,75 *

Cat. L.B.
HN2
100

Plaats

Aantal PR's

02/10/2021
03/10/2021
17/10/2021

Naam
Olaf Verburg
Datum

5000

1.40,94

* = Persoonlijk record

Cat. L.B.
DSA
100

1

Resultaten seizoen 2021/2022

26/03/2022

Naam
Tjilde Bennis
Datum

Plaats
Den Haag

* = Persoonlijk record

Naam
Erna Molleman
Datum

5000

0

Resultaten seizoen 2021/2022
300

10/10/2021
23/10/2021
24/10/2021
07/11/2021
14/11/2021
21/11/2021
12/12/2021
06/02/2022
20/02/2022
06/03/2022
26/03/2022

500

700

1000

44,27
42,69

1.28,75

42,63
42,44
42,92
44,02

1.24,76

1500

3000

2.10,69
4.30,77 *
2.08,68
2.12,98
1.27,52
4.39,56

43,94
41,85 *
42,56

2.24,14
2.10,65
2.10,93

5000

Plaats
Den Haag
Erfurt (GER)
Erfurt (GER)
Den Haag
Heerenveen
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

Aantal PR's

* = Persoonlijk record
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Naam
Guusje van Santen
Datum
10/10/2021
17/10/2021
24/10/2021
31/10/2021
07/11/2021
21/11/2021
20/02/2022
27/02/2022
05/03/2022
13/03/2022
26/03/2022

Cat. L.B.
DB2
100

12,41

12,38

Resultaten seizoen 2021/2022
300

29,66

29,25

500

700

46,23
46,51
46,06
46,21
46,24
46,17
47,82
45,75
46,39
45,48
45,99

1000

1500

3000

1.30,85
1.32,80
1.33,62
2.24,77
2.36,67
1.32,15
2.20,78

17/10/2021
07/11/2021
30/01/2022
06/02/2022
13/02/2022
27/02/2022
13/03/2022
26/03/2022

Cat. L.B.
DC1
100

5.10,64

1.32,62

Aantal PR's

300

500

700

1000

1500

3000

28/11/2021
05/12/2021
30/01/2022
13/02/2022
27/02/2022
05/03/2022
26/03/2022

30,14

49,08
47,83
47,89
47,03 *
47,30
48,10

1.39,33
1.36,60 *
2.30,10
2.27,44 *
1.39,09

Cat. L.B.
DC1
100

12,97

26/03/2022

Cat. L.B.
DYD
100

Plaats

Aantal PR's

3

Resultaten seizoen 2021/2022
300

500

34,32

56,80

32,38

54,25
53,21
52,69
51,36
50,82 *

700

1000

1500

3000

5000

Plaats
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

1.59,64
1.49,95
1.14,94
2.49,71 *
1.46,82 *

Aantal PR's

* = Persoonlijk record

Naam
Laura Loomans
Datum

5000

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

* = Persoonlijk record

Naam
Anne Spruijt
Datum

0

Resultaten seizoen 2021/2022

2.32,57
2.29,35

12,26

Plaats
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

2.25,48

* = Persoonlijk record

Naam
Julie van Santen
Datum

5000

3

Resultaten seizoen 2021/2022
300

19,00

500

700

1.25,76 *

1000

1500

3000

5000

Plaats
Den Haag

Aantal PR's

* = Persoonlijk record
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1

Naam
Luuk Gareman
Datum
26/03/2022

Cat. L.B.
HYC
100

Resultaten seizoen 2021/2022
300

500

700

1000

1500

3000

17,97

26/03/2022

Cat. L.B.
HYE
100
17,41

Aantal PR's

26/03/2022

Cat. L.B.
DYB
100

300

500

700

1000

1500

3000

26/03/2022

Den Haag
Aantal PR's

300

500

700

1000

1500

3000

26/03/2022

33,73

26/03/2022

Cat. L.B.
HYE
100
18,04

Plaats
Den Haag

Aantal PR's

300

500

700

1000

1500

3000

5000

1.05,48 *

1

Plaats
Den Haag

Aantal PR's

1

Resultaten seizoen 2021/2022
300

500

700

1000

1500

3000

5000

1.27,92

Plaats
Den Haag

Aantal PR's

* = Persoonlijk record

Naam
Wessel van Marwijk
Datum

0

Resultaten seizoen 2021/2022

14,85

Cat. L.B.
HYF
100

5000

1.00,35 *

* = Persoonlijk record

Naam
Cas Juffermans
Datum

Plaats

Resultaten seizoen 2021/2022

14,31

Cat. L.B.
DYC
100

5000

48,44

* = Persoonlijk record

Naam
Mijntje Juffermans
Datum

0

Resultaten seizoen 2021/2022

* = Persoonlijk record

Naam
Merle van Rijn
Datum

Plaats
Den Haag

* = Persoonlijk record

Naam
Sam Gareman
Datum

5000

0

Resultaten seizoen 2021/2022
300

500

700

52,51

1000

1500

3000

5000

Plaats
Den Haag

Aantal PR's

* = Persoonlijk record
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Natuurijs februari 2021
Door Marleen de Haas

Al is het al even geleden, u bent het vast nog niet vergeten. Een goed jaar geleden was het eindelijk weer
zover; natuurijs.

Zoals bij bijna alle schaatsliefhebbers was er ook bij onze leden en vrijwilligers sprake van heuse
natuurijskoorts.
Echter hebben wij, door COVID-19, moeten besluiten dat wij als IJsclub Nut en Vermaak deze
natuurijsperiode aan ons voorbij lieten gaan. Ondanks het ijs nog te dun was om evenementen te organiseren
voor grote groepen, is er ontzettend genoten van de natuur en de sportieve activiteiten op en rondom de
‘Vogelplas Starrevaart’.
Wij hopen komend schaatsseizoen weer te mogen genieten van heerlijke dagen op natuurijs.
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Trotse partner van
Thomas Foods International Group

Een familiebedrijf met ervaring
Luiten Food is een familiebedrijf met ruim driekwart eeuw
ervaring in het importeren en distribueren van wild en
gevogelte.
Vandaag de dag zijn wij uitgegroeid tot totaalleverancier in rund, lam,
wild, gevogelte, exotisch wild, Ibérico varkensvlees en seafood. Ons
brede aanbod vindt zijn weg naar kleine en grote afnemers actief in de
foodservice, voedselverwerking, groothandel, catering, retail en
speciaalzaken binnen en buiten Europa.
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Ode aan de vrijwilliger
Door Tijdritcommissie IJsclub Nut en Vermaak

Onderstaand stukje is al uit de vorige editie van Spekglad, maar wij vinden het een mooie ode aan alle
vrijwilligers dat we het er graag nog een jaar in laten staan.
Als vereniging zijn we namelijk heel erg afhankelijk van alle vrijwilligers. Het mooie aan het dorp Stompwijk
is de betrokkenheid en het enthousiasme van vele personen en bedrijven. Zonder de inspanning en
betrokkenheid van al deze mensen zou onze mooie vereniging geen 128 jaar oud zijn geworden. In de huidige
tijd waarbij steeds meer via de digitale snelweg gaat, en na 2 jaar corona, is het fijn om weer fysiek samen
te kunnen zijn. Ook starten alle activiteiten weer op, de voorbereidingen voor de wandeltocht, tijdrit en
poldercross zijn alweer in volle gang. Op de ijsbaan, en daarbuiten kunnen wij niet zonder onze vrijwilligers.
Tijdens de jaarlijkse BBQ, die samen wordt gehouden met de jaarvergadering, spreken wij nogmaals onze
dankbaarheid uit naar al deze mensen en hopen we dat ze zich ook de komende tijd nog in willen zetten
voor onze vereniging. Zodat we over een aantal jaar nog steeds een actieve vereniging zijn die volop
activiteiten aanbiedt aan schaatsliefhebbers.

Uit de vorige edite van Spekglad: Deze tijdrit wordt u mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers!!
Toen Frank Suijten ons vroeg een stukje te schrijven over de tijdrit van de ijsclub en meer specifiek over de
organisatie ervan, hadden we nog geen idee dat de tijdrit van 2020 nooit gehouden zou worden. Het was ergens
in februari van dit jaar. Alles leek nog normaal, de clubkampioenschappen op de ijsbanen lagen voor de meeste
schaatsverenigingen nog in het korte verschiet. Niemand kon toen vermoeden dat het zo anders zou lopen. Ja,
doemdenkers, die heb je altijd, maar daar wilden wij niet aan mee doen.
De voorbereiding voor de tijdrit begint altijd ergens in maart met het vinden van een geschikte datum; het
liefst ergens eind mei/begin juni. Later in de maand juni zijn de junioren vaak druk met proefwerkweken,
eindexamens, afsluiting van het schooljaar. Ook vinden er dan vaak andere evenementen plaats (bijvoorbeeld
de wielerdag in Zoeterwoude en het paardenweekend bij de Vlietlanden). Ook proberen we rekening te houden
met het pinksterweekend (niet handig want veel mensen zijn dan weg) en (skeeler)evenementen. Kortom, het
uitkiezen van een geschikte datum is niet altijd een sinecure.
Zodra de datum bekend is kunnen we al een eerste keer een klein berichtje publiceren in de lokale media (in
de Dorpsketting, in de voorjaarseditie van de Op de Pedalen, het clubblad van de Toerclub Stompwijk) en iets
op de verschillende websites van de ijsclubs uit het cluster en van de toerclub plaatsen. Acht tot zes weken
van tevoren sturen we een mail rond naar alle oud-deelnemers om de datum alvast door te geven.
Ook kunnen vanaf het moment dat de datum bekend is de vrijwilligers benaderd worden. Dit is heel erg
belangrijk. Immers, zonder deelnemers kunnen we geen tijdrit houden, maar zonder vrijwilligers zeker ook
niet. We hebben het dan over de mensen die de materialen opslaan en deze elke tijdrit trouw naar de
startplaats brengen, mensen die de rugnummers uitdelen en opspelden, de inschrijfgelden innen, starters,
tijdwaarnemers en tijdschrijvers, iemand (liefst twee) voor de EHBO, parcoursbeveiligers, barpersoneel voor
bij de prijsuitreiking en last but not least iemand die de startlijst opstelt en ongeveer binnen het uur de
complete uitslag op papier heeft. We hebben het dan bij elkaar al gauw over 25! personen.
Misschien is het u opgevallen dat we hierboven geen namen noemen. Dit is bewust want we zouden iemand
kunnen vergeten. Dan lijkt het net alsof we die persoon niet waarderen. Niets is minder waar. Alle vrijwilligers
zijn zo ontzettend belangrijk voor de organisatie van elk evenement, zonder kan je echt niet. Bovendien,
iedereen die de tijdrit wel eens gereden heeft weet vast wel wie we bedoelen, want al vele jaren zijn het
dezelfde mensen op wie een beroep gedaan wordt. Ze doen het zonder morren elk jaar weer. Dus meestal is
een telefoontje genoeg. Eén van de mooiste reacties die we van een trouwe wegbeveiliger gehad hebben, was
de volgende: Toen we hem benaderden om te vragen of hij dan en dan weer kon helpen zei hij: “Ja natuurlijk,
ik zat al te wachten op je telefoontje”. Dat is als organisator natuurlijk hartverwarmend.
Een paar weken voor de tijdrit gaan we nog wat meer reclame maken en openen we de inschrijving. We hebben
het aantal deelnemers beperkt tot 60 omdat het anders te lang duurt en het evenement te groot wordt. Als
we dan alle deelnemers hebben, dan kan de startlijst opgemaakt worden. Die sturen we dan een paar dagen
voor de tijdrit aan de deelnemers, zodat ze weten hoe laat ze moeten starten. Het geniale van de startlijst is
dat we niet om 19:00 uur starten, maar dat de eerste deelnemer om 19:01 start. Zo komt het startnummer
overeen met de starttijd. Een klein dingetje, maar wel ooit reuze handig bedacht door onze voorgangers. Ook
16

zorgen we een paar dagen voor de tijdrit dat het parcours geveegd is en we maaien soms wat hoog gras om
zichtlijnen te verbeteren, met name in bochten. Ook dit wordt gedaan door een vrijwilliger die spontaan
voorstelde om dit elk jaar te doen.
Op de middag van de tijdrit beginnen we met een laatste controle van het parcours; zo worden de enkele
steentjes die vanuit de kant toch weer op de weg beland zijn verwijderd. Daarna kunnen de start- en
finishplaats in orde gemaakt worden. Sinds een paar jaar houden we de binnenbocht bij de start zo veel
mogelijk vrij van personen en obstakels middels het plaatsen van een afzetlint. Zo is het zicht in de bocht vrij
voor de renners die nog een 2e ronde moeten. Want een snelle tijd is mooi, maar het belangrijkste is natuurlijk
dat iedereen zich eens lekker heeft kunnen uitleven zonder dat we de EHBO-er in hebben hoeven te schakelen.
Het aanmelden en ophalen van de startnummers hebben we daarom verplaatst naar de parkeerplaats. Ook de
vrijwilligers melden zich daar en zij krijgen dan hun attributen mee om naar hun plek te kunnen gaan.
Tegen 19:00 uur vertrekken de starters en tijdwaarnemers richting de startstreep. Iedereen zet dan z’n
stopwatch gelijk met de startklok, zodat om 19:00 uur precies de tijd gaat lopen, de eerste renners zich
kunnen opstellen en om 19:01 uur de eerste junior kan starten. Daarna is het eigenlijk lopende band werk,
met iedere minuut een vertrekkende renner. Bij de finishstreep worden de doorkomst- en eindtijden genoteerd
en na de finish levert iedereen zijn rugnummer weer in.
Wanneer de laatste renner gefinisht is, verplaatst iedereen zich naar de kantine voor de prijsuitreiking. Achter
de schermen wordt dan al hard gewerkt om alle tussentijden en eindtijden over te nemen in de uitslagenlijst.
Dat moet natuurlijk secuur gebeuren, maar ook snel. Daarom wordt het eerste velletje met uitslagen al
halverwege de tijdrit meegenomen richting de computer. Dat scheelt zo weer een half uurtje en des te eerder
kan de prijsuitreiking beginnen.
Intussen neemt in de kantine de spanning natuurlijk toe. Onder het genot van een drankje evalueren de
deelnemers hun prestatie en proberen dat alvast af te meten tegen de prestaties van anderen en van vorige
keren. De conclusie is meestal dat het niet meeviel, maar lag dat aan de benen of het weer? Wind tegen langs
de Vogelplas of wind tegen langs de Vliet, het is eigenlijk nooit goed.
Als dan de uitslagen bekend zijn en de prijzen uitgereikt danken we nogmaals alle deelnemers en vrijwilligers
voor hun inzet. Zonder jullie geen tijdrit!
Arno van Rijn en Patrick Delanghe

Dr. van Noortstraat 8
2266 GW Stompwijk
Tel. 071-5803455
Fax 071-5809859

Theo Binda
Mart van Rijn

17

Tijdrit 2022
Door Tijdritcommissie IJsclub Nut en Vermaak

Vrijdagavond 17 juni, na 2 jaar afwezigheid, organiseert IJsclub Nut en Vermaak weer de jaarlijkse tijdrit
rondom de Vogelplas. De inschrijving is inmiddels geopend. Meld je dus snel aan en ga de strijd aan met
trainingsmaatjes, clubgenoten etc. maar vooral met jezelf!
Deelnemen is belangrijker dan winnen!
Er wordt gestreden in de volgende categorieën:
Ø Meisjes en jongens junioren t/m 16 jaar (7 km, één ronde);
Ø Dames, 2 ronden;
Ø Heren senioren, 2 ronden;
Ø Heren veteranen (40+), 2 ronden.
We rijden weer op het bekende rondje rond de Vogelplas. De start is op de kruising Duinwaterpad-Kniplaan
nabij de brug over de A4. De eerste renner zal starten om 19.00u.
De inschrijving is vrij voor leden van de IJsclub en Toerclub Stompwijk en voor (oud)-inwoners van Stompwijk
en Zoeterwoude. Ook kunnen dit jaar de leden van de ijsclubs uit Zoeterwoude, Leiden en Voorschoten weer
deelnemen.
Inschrijven kan t/m dinsdag 14 juni door het sturen van een mail naar tijdrit@ijsclubstompwijk.nl onder
vermelding van:
•
•
•
•
•
•
•

Naam, voornaam
Leeftijd (op 17 juni)
Man/Vrouw
E-mail adres
Mobiele telefoonnummer
Vereniging
Schatting gemiddelde snelheid voor diegenen die voor het eerst meedoen

Deelname vindt plaats op eigen risico. Er zullen seingevers op het parcours staan, maar de weg is niet
afgesloten voor het overige verkeer. Je dient je dus aan de verkeersregels te houden. Het dragen van een
valhelm is verplicht. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50 en dient voor de start te worden voldaan (evt. kun je
pinnen).
Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in de kantine van Stompwijk’92, gelegen aan het Klaverblad in
Stompwijk.
Voor meer informatie kun je terecht bij één van onderstaande:
Arno van Rijn (06 45 48 89 19) of Edu Groenhof (06 16363988) of Frank Suijten (06 10 55 66 86) of per email.
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Uitslagen Leiden seizoen 2021-2022
Bron: Frank Suijten
No.

Naam

Cat. L.B.

Anne Spruijt

jun C

Datum

Wedstrijd + IJsbaan

13-11-2021
05-02-2022
11-03-2022

Andries Kwik bokaal

12-03-2022

tijdzetten cluster 4

Resultaten seizoen 2021/2022

1 ronde

2 Ronden

4 Ronden

Plaats

tijdzetten cluster 2

41,56

1.25,12

Leiden

tijdzetten cluster 3

41,00

1.21,78

Leiden

1.16,63 *

Leiden

1.17,80

Leiden

39,04 *

* = Persoonlijk record - v = met val - ng = niet gestart - afg = afgemeld

No.
Datum

Naam

Cat. L.B.

Merle van Rijn

pupil
1 ronde

2 Ronden

30-10-2021

tijdzetten cluster 1

26,26

50,55

Leiden

13-11-2021

tijdzetten cluster 2

24,90

55,70

Leiden

05-02-2022

tijdzetten cluster 3

23,5 *

45,59

Leiden

11-03-2022

Andries Kwik bokaal

51,10

Leiden

12-03-2022

tijdzetten cluster 4

44,84 *

Leiden

24,23

4 Ronden

Datum

Naam

Cat. L.B.
welp
1 ronde

30-10-2021

tijdzetten cluster 1

24,53

43,49

Leiden

13-11-2021

tijdzetten cluster 2

24,20

44,13 *

Leiden

05-02-2022

tijdzetten cluster 3

23,68 *

44,84

Leiden

19-02-2022

Districts Kampioenschap

24,24

44,16

Leiden

12-03-2022

tijdzetten cluster 4

25,91

45,77

Leiden

2 Ronden

4 Ronden

Naam

Cat. L.B.
welp

Wedstrijd + IJsbaan

1 ronde

2 Ronden

30-10-2021
13-11-2021

tijdzetten cluster 1
tijdzetten cluster 2

37,37
39,40

1.00,34 *
1.07,88

Leiden
Leiden

1.03,80

Leiden

1.01,17

Leiden

Andries Kwik bokaal

12-03-2022

tijdzetten cluster 4

31,41 *

4 Ronden

Datum

Naam

Cat. L.B.

Sam Gareman

mini

Aantal PR's

2

100 m

500 m

Aantal PR's

2

Plaats

* = Persoonlijk record - v = met val - ng = niet gestart - afg = afgemeld
No.

500 m

Resultaten seizoen 2021/2022

Datum

11-03-2022

100 m

Plaats

* = Persoonlijk record - v = met val - ng = niet gestart - afg = afgemeld

Luuk Gareman

2

Resultaten seizoen 2021/2022

Wedstrijd + IJsbaan

No.

Aantal PR's

Plaats

* = Persoonlijk record - v = met val - ng = niet gestart - afg = afgemeld

Mijntje Juffermans

500 m

Resultaten seizoen 2021/2022

Wedstrijd + IJsbaan

No.

100 m

100 m

500 m

Aantal PR's

2

Resultaten seizoen 2021/2022

Wedstrijd + IJsbaan

1 ronde

2 Ronden

4 Ronden

30-10-2021

tijdzetten cluster 1

35,03

1.07,58

Leiden

13-11-2021

tijdzetten cluster 2

35,37

1.17,43

Leiden

29-01-2022

Districts Kampioenschap

35,84

1.08,14

Leiden

12-03-2022

tijdzetten cluster 4

34,49 *

1.04,93 *

Leiden

* = Persoonlijk record - v = met val - ng = niet gestart - afg = afgemeld

19

Plaats

100 m

500 m

Aantal PR's

2

No.
Datum

Naam

Cat. L.B.

Wessel van Marwijk

mini

Resultaten seizoen 2021/2022

Wedstrijd + IJsbaan

1 ronde

2 Ronden

30-10-2021

tijdzetten cluster 1

39,86

1.16,10

Leiden

13-11-2021

tijdzetten cluster 2

38,36

1.12,71

Leiden

29-01-2022

Districts Kampioenschap

34,15 *

1.06,61 *

Leiden

11-03-2022

Andries Kwik bokaal

1.04,99

Leiden

12-03-2022

tijdzetten cluster 4

1.08,76

Leiden

34,79

4 Ronden

Plaats

* = Persoonlijk record - v = met val - ng = niet gestart - afg = afgemeld
No.

Naam

Cat. L.B.

Miel Juffermans

mini

Wedstrijd + IJsbaan

1 ronde

2 Ronden

30-10-2021
13-11-2021

tijdzetten cluster 1
tijdzetten cluster 2

30,49
29,97

1.00,25
59,22

Leiden
Leiden

29-01-2022

Districts Kampioenschap

29,82

57,67 *

Leiden

05-02-2022

tijdzetten cluster 3

29,31 *

1.01,81

Leiden

12-02-2022

tijdzetten cluster 4

32,05

1.02,98

Leiden

4 Ronden

Datum

Naam

Cat. L.B.
welp

Wedstrijd + IJsbaan

Aantal PR's

2

Plaats

* = Persoonlijk record - v = met val - ng = niet gestart - afg = afgemeld

Laura Loomans

500 m

Resultaten seizoen 2021/2022

Datum

No.

100 m

100 m

500 m

Aantal PR's

2

Resultaten seizoen 2021/2022

1 ronde

2 Ronden

4 Ronden

Plaats

30-10-2021

tijdzetten cluster 1

38,26

1.15,41

Leiden

13-11-2021

tijdzetten cluster 2

37,22 *

1.10,36

Leiden

05-02-2022

tijdzetten cluster 3

41,92 v

1.11,63

Leiden

19-02-2022

Districts Kampioenschap

35,82

1.11,52

Leiden

11-03-2022

Andries Kwik bokaal

1.07,52 *

Leiden

* = Persoonlijk record - v = met val - ng = niet gestart - afg = afgemeld
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100 m

500 m

Aantal PR's

2

Wandeltocht ‘Rondom Stompwijk’
Door Commissie Wandeltocht

23 mei 2021 konden we eindelijk weer wandelen! Helaas wel een andere editie dan we gewend waren. Er
waren nog steeds corona restricties, dat betekende dat er met startvakken en maximaal aantal deelnemers
gestart moest worden. Ook was het weer niet helemaal op onze hand, de ochtend begon koud en met buien.
Desondanks hebben we toch nog 150 wandelaars mogen verwelkomen.
Ook dit jaar konden we weer rekenen op de medewerking van de Bles. Met eenrichtingsverkeer en
mondkapjes moesten de deelnemers hun route en versnapering ophalen om daarna te kunnen genieten van
het mooie landschap rondom Stompwijk.
Toch heeft corona ook iets goeds gebracht, we hebben met de wandeltocht een grote digitaliseringsslag
gemaakt. Vooraf inschrijven en betalen blijkt een heus succesnummer te zijn, net als de routes via GPX of
een QR code beschikbaar maken voor de deelnemers.
Door corona was de bekende koek en zopie van de ijsclub dit jaar niet vertegenwoordigd op de route. Maar
de deelnemers konden wel een heerlijk ijsje halen bij Demi met het ijs van de Boerderij. De route van 7.5
kilometer kwam hier niet langs, maar zij kregen een heerlijke ijsje bij familie Koot-de Winter in de voortuin!
Al met al ontvingen wij ook dit jaar weer vele positieve reacties van de deelnemers.
Uiteraard hopen wij dat de 10e editie weer een daverend succes wordt nu alle corona maatregelen zijn
opgeheven. Komt u ook wandelen op zondag 5 juni?
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Clubkampioenschappen
Door Freek Bennis

Dit seizoen konden na 2 jaar corona de clubkampioenschappen eindelijk weer doorgaan.
Clubkampioenschappen zijn altijd leuk en gezellig en een mooie afsluiter van het seizoen. Ondanks dat je de
verhoudingen onderling vaak al weet blijft het toch een wedstrijd op zich, waar van alles in kan gebeuren.
Deze editie begon al om 7 uur met de 100 meter voor de pupillen. Er werden gelijk al veel pr’s gereden.
Daarna gingen we verder met de 500 meter voor de mannen. Helaas werden er op deze afstand geen pr’s
gereden. Maar dat was niet zo bij de 500 meter voor de vrouwen. Daar reden Anne Spruijt en Julia Vonk een
mooi pr. Dat belooft veel voor het volgende seizoen! Na de baanverzorging gingen we snel weer verder met
de 500 meter voor de pupillen A t/m D. Voor veel pupillen was dit de eerste 500 meter. Dat is best lastig,
want er moet gewisseld worden. Helaas ging dit niet bij iedereen goed, maar dat zegt nog niks. Ook Sven
Kramer ging eens de mist in. Maar ondanks dat werd er toch goed gereden. De pupillen E en F reden nog een
300 meter. Ook op deze afstand werd hard gereden.
Daarna gingen we weer verder met de 1500 meter voor de mannen. Op deze zware afstand werden ook geen
pr’s gereden. De afsluitende afstand was de 1000 meter voor de dames. Hier werden 2 pr’s gereden van
opnieuw Anne Spruijt en Yara van de Kop. Voor de rest verliep de ochtend soepel en vlot en werd er hard
gereden. Na de afsluitende afstand werden de prijzen uitgereikt van de clusterkamioenschappen.
Ook dit jaar waren de clubkampioenschappen weer erg gezellig en leuk. Volgend jaar hoop ik dat het weer
georganiseerd kan worden en dat er dan nog meer leden aan deelnemen! En dat we volgend seizoen geen
last meer hebben van corona.
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Erfurt 2021
Door Freek Bennis

Dit schaatsseizoen ging ik met team WJM op trainingskamp naar Erfurt in Duitsland. Het was voor mij de
eerste keer dat ik naar zo’n mooie schaatsbaan ging in het buitenland. Op zondag 17 oktober rond een uurtje
of 10 in de ochtend vertrokken we richting Erfurt. We kwamen laat in de middag zo rond een uurtje of 17:00
aan, toen hadden we ingecheckt en alles
uitgepakt. We hadden een klein hotelletje
net buiten het centrum van Erfurt, op zo’n 5
kilometer van de ijsbaan. Maandag nadat we
ontbeten hadden gingen we gelijk naar de
ijsbaan voor een training van 10:00 tot 11:00
en daarna weer van 11:15 tot 12:00. Het was
erg rustig op de baan. In de middag gingen
we een rondje fietsen. we maakten een ritje
van 65 kilometer met een tussenstop bij
Buchenwald, een concentratiekamp in de 2e
wereldoorlog. Dat was erg indrukwekkend
om te zien.
Dinsdag gingen we 2 keer schaatsen eerst
weer in de ochtend, daarna in de middag
het was beide uren ook weer erg rustig.
Woensdag gingen we eerst weer schaatsen in de ochtend en fietsen in de middag. Dit keer reden we een
ritje van 75 kilometer met een paar kleine klimmetjes.
Donderdag gingen we weer 2 keer schaatsen. Weer s ’ochtends en smiddags.
Vrijdag gingen we nog een keertje rustig schaatsen, we gingen toen vooral nog wat startjes oefenen om ons
maximaal voor te bereiden op de wedstrijden.
Zaterdag gingen we de eerste wedstrijden rijden. Ik begon met een 500/1500. Ik reed op de 500 42.6 daar
was ik op zich wel tevreden mee, maar had stiekem toch iets sneller gewild. De 1500 meter reed ik in een
tijd van 2.10,6 daar was ik wel erg tevreden mee.
Zondag had ik de 3 km, daar reed ik 4.30,77. Dat was een pr van 4 seconden! Ik moest op de 3km tegen m’n
trainer Willem-jan het was een nek aan nek race die ik uiteindelijk net met 3 tiende verloor. Na de 3
kilometer gingen we snel weer naar huis.
Al met al was het een hele leuke, zware en gezellige week en zeker voor herhaling vatbaar!
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www.hotelboerderij.nl

Hotelboerderij Akkerlust
Stompwijkseweg 55a
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Marathonuitslagen Tjilde Bennis en Christiaan Hoekstra seizoen 2021-2022
Door redactie

Datum
Positie
3-3-2022 28e
27-2-2022 17e
25-2-2022 18e
5-2-2022 18e
29-1-2022 5e
22-1-2022 34e
15-1-2022 30e
1-1-2022 17e
26-12-2021 9e
11-12-2021 37e
5-12-2021 11e
4-12-2021 19e
3-12-2021 14e
2-12-2021 15e
20-11-2021 24e
13-11-2021 29e
6-11-2021 9e
30-10-2021 25e
23-10-2021 11e

Klasse
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames

Wedstrijd
Grand Prix 3
Open NK Marathon
Grand Prix 1
Marathon Cup 12
Marathon Cup 11
Marathon Cup 10
Marathon Cup 9
NK Marathon Senioren
Eerste Marathon op natuurijs
Marathon Cup 7
Trachitol Trophy finale
Trachitol Trophy 3
Trachitol Trophy 2
Trachitol Trophy 1
Marathon Cup 5
Marathon Cup 4
Marathon Cup 3
Marathon Cup 2
Marathon Cup 1

Plaats
Luleå
Luleå
Luleå
Groningen
Utrecht
Eindhoven
Heerenveen
Alkmaar
Noordlaren
Deventer
Alkmaar
Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Hoorn
Haarlem
Heerenveen
Enschede
Amsterdam

Bron: https://schaatspeloton.nl/rijders/Tjilde_Bennis

Datum
Positie
5-3-2022 38e
3-3-2022 15e
1-3-2022 42e
25-2-2022 2e
19-2-2022 1e
12-2-2022 13e
5-2-2022 15e
29-1-2022 15e
22-1-2022 7e
15-1-2022 4e
1-1-2022 11e
26-12-2021 16e
11-12-2021 12e
5-12-2021 20e
4-12-2021 34e
3-12-2021 14e
2-12-2021 13e
20-11-2021 9e
30-10-2021 15e
23-10-2021 22e

Bron: https://schaatspeloton.nl/rijders/Christiaan_Hoekstra
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Klasse
heren
heren
heren
heren
heren
heren topdivisie
heren topdivisie
heren topdivisie
heren topdivisie
heren topdivisie
heren
heren topdivisie
heren topdivisie
heren topdivisie
heren topdivisie
heren topdivisie
heren topdivisie
heren topdivisie
heren topdivisie
heren topdivisie

Wedstrijd
Sea Ice Classic (Grand Prix Finale)
Grand Prix 3
Grand Prix 2
Grand Prix 1
Gewestelijk Kampioenschap ZH
Marathon Cup Finale
Marathon Cup 12
Marathon Cup 11
Marathon Cup 10
Marathon Cup 9
NK Marathon Senioren
Eerste Marathon op natuurijs
Marathon Cup 7
Trachitol Trophy finale
Trachitol Trophy 3
Trachitol Trophy 2
Trachitol Trophy 1
Marathon Cup 5
Marathon Cup 2
Marathon Cup 1

Plaats
Luleå
Luleå
Luleå
Luleå
Den Haag
Den Haag
Groningen
Utrecht
Eindhoven
Heerenveen
Alkmaar
Noordlaren
Deventer
Alkmaar
Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Hoorn
Enschede
Amsterdam

NK Masters Hoorn
Door Willem Jan Molleman

Zoals bij iedere schaatser bekend ging ook bij mij de
voorbereiding voor plaatsing van het NK masters niet
helemaal naar wens door de Corona. Ondanks dat ik in de
voorbereiding de beste tijden in 10 jaar neerzette hadik
alleen een 3km in Erfurt kunnen rijden. Voor plaatsing voor
het NK moest je Nederlandse tijden hebben gereden en dus
telde de 3km in Erfurt niet. Door de Coronastop, wat betreft
wedstrijden, was ik helaas niet meer in staat de 3km in
Nederland te rijden. Overigens reed ik de wedstrijd in
Duitsland tegen teamWJM en clubgenoot Freek Bennis. We
waren aan elkaar gewaagt waardoor het iedere ronde
stuivertje wisselen was wie erals eerste doorkwam. Helaas
voor Freek kon ik deze rit winnend afsluiten.
Ook het NK masters moest worden verplaatst van februari naar maart. Hierdoor had ik gelukkig nog de
mogelijkheid een 3km in Nederland te rijden. Waardoor ik me toch nog kon plaatsen voorhet NK Allround
dat dit jaar in Hoorn gehouden zou worden.
Van TeamWJM waren Yannick, senioren B, en ik M45 geplaatst. En dus reden we op de zaterdagrichting
Hoorn. Na een bakkie koﬃe konden we gaan inlopen om warm te worden. Gezien de buitentemperaturen
was dit goed buiten de baan te doen. De groepen voor ons schaatsten goedetijden en het ijs leek er goed
uit te zien. Nadat ik het nieuwe wedstrijdpak aangetrokken had en deschaatsen vast te hebben gemaakt
ging ik het ijs op. De ijsmeesters hadden inderdaad hun best gedaan om ijs van goede kwaliteit neer te
leggen.
Tegenstander op de 500 meter was Sebstiaan van de IJVL. In Den Haag rijden we wel vaker tegenelkaar en ik
wist dat ik snel moest openen om hem voor te blijven. Hij reed binnen dus moest ik naar hem toe rijden op
de kruising. Naar de start,
klaar …… en weg was ik. Goede opening en kwamvoor
hem over de lijn. Nu doortrekken en jagen.
Snel de laatste bocht in en doortrekken. Helaas wat
misslagen in de laatste bocht, maar het is niet
onmogelijk te de rit tocht te winnen. Blijven versnellen
en ja hoor ik kom naast hem en daarna ook langs hem.
Rit gewonnen. Nu wachten op watde tijd waard is.
Nadat alle masters H45 hebben gereden bleek dat ik
derde en dus brons heb behaald. Gelijk na de rit is de
prijsuitreiking. Niet alleen is dit een NK allround over 4
afstanden maarook een afstandskampioenschap.
Na de 500 staat vanavond ook nog een 3km op het
programma. Dus snel uitwerken en weer inwerken om
ook op deze afstand nog te kunnen
knallen. Helaas zit dat er niet in. De 2 3km’s die ik eerder dit seizoen heb gereden kwam ik in een
flow en kon deze goed vasthouden. Helaas was dit
vanavond niet het geval. Ik werd 5de. Helaas, maarde
bronzen plak en de bloemen namen ze me niet meer
af. De volgende dag stond nog een 1500 en een 5km op
de planning. Die laatste had ik de afgelopen jaren niet
meer mogen rijden omdat je bij de eerste 6 moest
staan in het tussenklassement. Doel: plek behouden en
5km rijden!
Zondag eerst nog even uitfietsen of infietsen, het is
maar hoe je het wil noemen met teamWJM en
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daarna weer richting Hoorn. Vandaag publiek mee. Altijd leuk als je buiten de coach ook nog
aangemoedigd wordt door anderen langs de baan.
Goede 1500 meter met een tijd net boven de door mij eerder gereden tijden in Heerenveen dit
seizoen dus mag zeker niet klagen. 5de plek. Met een 3de, een 5de en een 5de plek stond ik ook5de in
het klassement en kon de 5km rijden. Een afstand die ik de afgelopen jaren niet meer gereden had.
Ook niet in losse wedstrijden. In tegen stelling tot de 3km van gisteren ging deze wel erg goed en vond
ik de flow wel. Na een weekend met wedstrijden is deze afstand zwaar maar kon ik de rondetijden erg
vlak houden. Na de finish moe maar tevreden weer nar huis.
Kortom een leuk weekend met goede resultaten om weer trots op de zijn.
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IJsclub Nut en Vermaak

Spekglad 2021-2022

Lexmond Trading BV
Klaverblad 4
2266 JK Leidschendam
T: (071) 580 9201
F: (071) 580 3736
info@lexmondtradingbv.nl
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Stukje van een vrijwilliger uit Leiden
Door Frances Soonius

Maureen begon in 2015 met schaatsen in het Silverdome. Elke week ging ik mee en de sfeer rondom het
schaatsen voelde weer als vanouds. Zelf ben ik op mijn 6e begonnen met kunstschaatsen op De Meent in
Alkmaar en later ook in de Jaap Edenhal in Amsterdam. Elke week was ik zeker 3x per week op het ijs te
vinden en anders aanwezig bij de langebaanwedstrijden van mijn broertje. In 2016 vroeg Femke of ik de
taken van wedstrijdsecretaris van de jeugdwedstrijden in Leiden wilde gaan doen. Daar hoefde ik niet
lang over na te denken, want ik was gestopt met het jeugdbestuur van de voetbal en wilde mij graag
inzetten voor de ijsclub. Toen ik hiermee begon was er nog een grote groep jeugdschaatsers actief en
het was dan ook nog een hele klus om van iedereen de inschrijvingen voor de wedstrijden te regelen, de
tijden bij te houden en stukjes te schrijven voor de Dorpsketting. Maar wel een leuke klus. Het viel niet
altijd mee om op zaterdagochtend zo vroeg mijn bed uit te moeten, maar eenmaal op de ijsbaan was ik
weer helemaal in mijn sas. Het blijft leuk om het enthousiasme van de kinderen te zien en te horen. De
groep schaatsers werd met de jaren kleiner, maar het enthousiasme nog net zo groot. Maureen is 2,5
jaar geleden gestopt met schaatsen en is gaan skiën. Ik had toen gezegd dat ik nog 1 seizoen de
wedstrijden in Leiden zou regelen, maar door Corona is dat nog 2 seizoenen langer geweest. Nu gaat
Ineke het stokje van mij overnemen. Maar als er met Tijdzetten nog een vrijwilliger nodig is om de
bandjes te regelen op het ijs, dan mag zij mij altijd bellen. Want op het ijs zijn, vind ik nog steeds erg
leuk.
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Vacature ijsmeester nieuwe ijsbaan Leiden
Door Femke Wijsman

De mooiste baan in Leiden:
Eerste IJsmeester Nieuwe Schaatshal Leiden
Ben je een doener?
Hou je van techniek?
Zoek je afwisseling?
Vind je omgaan met groepen leuk?
Wellicht ben jij dan straks ijsmeester in de nieuwe schaatshal in Leiden.
Voor meer informatie kijk op https://www.schaatshalleiden.nl/nieuws/
Functiebeschrijving Eerste IJsmeester Schaatshal Leiden
Introductie
In de loop van 2023 zal het nieuwe Combibad-Schaatshal ‘De Vliet’ operationeel worden.
De Schaatshal bestaat uit 2 verdiepingen. Op de begane grond een ijsvloer van 60 x 30 meter, geschikt
voor ijshockey, kunstrijden en shorttrack en een krabbelbaan van 20 x 45 meter, geschikt voor de jeugd
en curling.
Op de verdieping komt een rondbaan met een lengte van 250 meter en een breedte van 11 meter.
De Stichting Schaatshal Leiden zal verantwoordelijk worden voor de exploitatie van de Schaatshal.
Voor een goede invulling van deze exploitatie zijn we op zoek naar een eerste ijsmeester.
Plaats in de organisatie:
Rapporteert direct aan een vertegenwoordiger van het bestuur van de Stichting Schaatshal Leiden
Werkzaamheden:
• Je dweilt de ijsvloeren op een IJsdweilmachine volgens een dweilschema
• Je zorgt voor een veilige omgeving voor onze gasten en collega’s. Bij calamiteiten houd je het
overzicht en de regie
• Je bent behulpzaam bij bezoeken van scholen, verenigingen en overige groepen en bij de
organisatie van evenementen
• Je bent verantwoordelijk voor controle en uitvoering van de EHBO, BHV en de Brand- en
Ontruimingsplannen
• Controle op kwaliteit van levering en opdrachtbonnen
• Je voert klein onderhoud uit aan machines en het gebouw
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Bij storingen ben je in staat deze te verhelpen of te regelen dat deze worden verholpen In
samenwerking met een vertegenwoordiger van het bestuur beheer je de sleuteluitgifte en
registratie ervan
Je geeft leiding aan de ijsmeesters en vrijwilligers van de schaatshal
Op eigen initiatief en op verzoek rapporteer je alle relevante zaken aan de vertegenwoordiger
van het bestuur
Je helpt gasten bij vragen, klachten of problemen en rapporteert hier over

Vaardigheden:
• Algemeen technisch inzicht en interesse voor techniek
• Affiniteit met geautomatiseerde systemen
• Ervaring in het besturen van grote machines
• Vermogen om in teamverband te werken
• Goede contactuele eigenschappen
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Organisatievermogen
• Dienstverlenende instelling met oog voor kwaliteit.
• Affiniteit met de schaatssport is een pré
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
Opleidingen en kennisniveau:
• MBO werk- en denkniveau
• Minimaal 3 jaar werkervaring
• Relevante opleidingen op gebied van EHBO/ BHV/ Brand en Ontruiming of bereid deze te volgen.
Ons aanbod
De werkzaamheden vinden plaats op het nieuwe sportcomplex ‘De Vliet’.
Wij bieden een salaris conform de cao-recreatie, bijdrage reiskosten en volop mogelijkheden om jezelf
te ontwikkelen.
Het betreft een contract voor onbepaalde tijd van 40 uur per week. Je werkt in wisselende shiften. De
werktijden zijn in de periode oktober t/m maart van maandag tot en met zondag en liggen tussen 06:30
en 24:00 uur.
Wij zijn een gedreven, mensgerichte organisatie waar geen dag hetzelfde is. Je krijgt veel vrijheid in je
werk en er is veel mogelijkheid tot het inbrengen van eigen inzichten en ideeën om processen
beter/anders te laten verlopen.
Je mag gratis gebruik maken van de schaatsfaciliteiten buiten werktijd.
Procedure
Ben je geïnteresseerd stuur dan een mail met je motivatie en je CV aan de secretaris van de schaatshal
Leiden: secretaris@schaatshalleiden.nl
In de maand juni willen we de kandidaten uitnodigen voor een gesprek.
De aanstelling is dan vanaf het najaar 2022 in de huidige schaatshal op de Vondellaan.
Tot de ingebruikstelling van de nieuwe hal, zal je dan diverse opleidingen volgen en praktijkervaring
kunnen opdoen.
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Bloemsierkunst ‘De Passie’
Met fleurige groeten, Ingrid Verboon
Bloemsierkunst "De Passie"
Dr.v.Noortstraat 76
Stompwijk. 071-5803515 / 06-53772149
www.bloemsierkunstdepassie.nl
MET WEBSHOP !!!

U kunt ons bereiken op:
Weipoortseweg 29b
2381 NC Zoeterwoude
Telefoon: 071-580 32 45
Openingstijden winkel:
woensdag t/m vrijdag van 11.00 tot 18.00
zaterdag van 11.00 tot 17.00
Melktap en kaasautomaat:
maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 19.00
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Mini elfstedentocht op de Uithof
Door Carolien Rotteveel

Op 26 maart 2022 om 16:00 uur was het dan eindelijk zover. We
gingen op weg naar De Uithof. Waar de jaarlijkse miniElfstedentocht gereden kan worden.
Wat een drukte was op het parkeerterrein, was later een gezellige
boel op de ijsbaan. Er worden dan ook 1.500 kinderen verwacht van
verschillende verenigingen. Er wordt geschaatst in 2 blokken (17:0018:15 en 19:00-20:15). Luuk, Sam en Wessel mochten starten in het
1e blok.
Het was even zoeken naar de juiste persoon voor de felbegeerde
stempelkaart. Maar toen deze eenmaal om de nekjes hingen, gingen
de jongens vol energie van start.
Stompwijk mocht samen met IJsvereniging Woubrugge een standje
bemannen, waar we enkel de stempelkaartjes mochten stempelen
van onze leden. Wij hadden dan ook ruimschoots de tijd om van het
moois om ons heen te genieten. Wat waren er een hoop kinderen en
begeleiders verkleed, we hebben van alles voorbij zien komen (zelf
iemand in een zwembroek). Het was gewoon carnaval op het ijs en
er klok gezellig muziek om ons heen.
Halverwege de barre tocht konden de kinderen genieten van wat lekkers uit onze koek en zopie (Snelle
Jelle, pakje sap en snoepjes) en even uitrusten van al dat klunen over de bruggetjes en bukken door de
poortjes.
Na het behalen van de 11e stempel op de kaart, werden Wessel, Luuk en Sam gefeliciteerd door Anneke
en kregen ze het felbegeerde kruisje om de nek gehangen. Het was weer een leuke, gezellige en
sportieve middag.
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Nieuwbouw IJshal de Vliet
Door Nadine Turk

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe ijshal en binnenzwembad in Leiden. Deze zullen
samen onder één dak bevinden en dienen als een duurzame vervanging van de schaatshal aan de
Vondellaan en het Vijf Meibad.
Wanneer er naar de specificaties wordt gekeken zien we dat er in totaal drie ijsvloeren gecreëerd worden
in de ijshal. Dit is verdeeld over twee verschillende niveaus. Hierbij zijn op de begaande grond twee
ijsvloeren voor ijshockey, shorttrack, kunstschaatsen en curling. Hierboven is er een verdieping met een
250x11 meter ronde ijsbaan voor langebaan schaatsen. De specificaties van deze baan zijn duidelijker
weergeven in de afbeelding hieronder.

Op vrijdag 8 april was er een bijeenkomst vanuit het projectbureau om de ontwikkelingen van de ijsbaan
te laten zien aan schaatsverengingen. Hierbij werd eerst kort de
visie van het project uitgelegd waarbij naar voren kwam dat het
bedrijf door een open uitstraling verschillende sporten samen wilt
brengen. Dit betekend dat waar mogelijk zoveel mogelijk glas
wordt toegepast binnen het design. Een voorbeeld hiervan is de
horeca gelegenheid waarbij beide sportfuncties centraal staan.
Hierna was er een korte rondleiding over het bouwterrein van het
sportcomplex. De bouw van de ijshal is eind oktober 2021 gestart
en er wordt verwacht klaar te zijn voor het schaatsseizoen ‘23-‘24.
Op dit moment wordt de vorm van de ijsbaan langzamerhand zichtbaar en voor je het weet staat iedereen
in ijshal De Vliet op het ijs.
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www.schildersbedrijfleodehaas.nl

Klaverblad 10
2266 JK Stompwijk
Tel/ Fax: 071- 580 34 52
Mobiel: 06 51 55 47

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08:00 tot 14:00 uur
zaterdag 08:00 uur t/m 15:00 uur
Email: verkoop@vieveensate.nl
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Lijst met adverteerders

Adverteerder

Adres

Postcode

Plaats

COOP Pruyssers

Hoefblad 22

2266 JE

Stompwijk

Royal Roses

Huyssiterweg 12

2266 HE

Stompwijk

123hekken.nl

Huyssiterweg 7

2266 HE

Stompwijk

Van der Krogt B.V.

Stompwijkseweg 29

2266 GC

Leidschendam

Aannemingsbedrijf Granneman

Veenpoldersweg 14

2266 GA

Leidschendam

Fontein Elektro

Huyssiterweg 7

2266 HE

Stompwijk

LVM Techniek

Stompwijkseweg 78A

2266 GH

Leidschendam

Van Swieten BV

Huyssiterweg 7

2266 HE

Stompwijk

Timmerbedrijf M artijn van Es

Oosteinde 3

2266 HJ

Stompwijk

Transportbedrijf A. van Velsen

Oosteinde 26a

2266 HK

Stompwijk

Veevoederhandel van der Weijden

Christiaan Huygensstraat 8A 2665 KX

Bleiswijk

LSS Automatisering en Telecom

Waterviolier 56

2266 M E

Stompwijk

De Haas Transport

Klaverblad 14

2266 JK

Stompwijk

Luiten Food

Klaverblad 11

2266 JK

Stompwijk

Thema Autoschade

Dr. Van Noortstraat 8

2266 GW

Leidschendam

Hotelboerderij Akkerlust

Stompwijkseweg 55a

2266 GD

Leidschendam

Opknapservice M arga

Van Santhorststraat 73

2266 HR

Stompwijk

Kantoor Zaal

Verbreepark 6

2731 BR

Benthuizen

Lexmond Trading

Klaverblad 4

2266 JK

Leidschendam

Scheria

Stompwijkseweg 66

2266 GH

Leidschendam

Geertje

Geerweg 7

2381 LT

Zoeterwoude

De Passie

Dr. Van Noortstraat 76

2266 HA

Stompwijk

Kaasboerderij Captein

Weipoortseweg 29B

2381 NC

Zoeterwoude

P. van Leeuwen & Zonen

Westeinderweg 6

2266 HH

Leidschendam

Elmeco

Dr. Van Noortstraat 5

2266 GR

Leidschendam

Rietdekkersbedrijf Joost Juffermans Oosteinde 21

2266 HJ

Stompwijk

Schildersbedrijf Leo de Haas

Bovenmeerweg 29

2266 HE

Stompwijk

Vieveen Sate

Klaverblad 10

2266 JK

Stompwijk
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