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Bijzonder jaar
Het jaar 2013 is een heel bijzonder jaar uit de historie van onze 
club.Het absolute hoogtepunt was dat wij met gepaste trots op 24  
januari 2013 het 5.000ste lid konden inschrijven, iets wat 10 jaar  
geleden nog absoluut voor onmogelijk werd gehouden.
Een tweede uniek feit was de vroege opening van de ijsbaan, als één van de 
eerste van zelfs heel Nederland. 
De jeugdschaatstraining is ook enorm populair en daar waar andere  
verenigingen krimpen zet de groei nog steeds verder door. Helaas is de  
felbegeerde krabbelbaan nog niet gerealiseerd, maar in samenwerking met 
G.Z.H. is de hoop gevestigd om dit komend jaar met de renovatie van het 
buitenterrein toch nog voor elkaar te krijgen .
Ook de skeelertraining staat goed in de belangstelling en de jeugdafdeling 
heeft de laatste jaren het stempel uitverkocht te zijn.

De Nootdorpse IJsclub maakt inmiddels ook naam met de loop- 
afdeling middels de Dobbeloop en de looptraining op donderdag-
avond. De deelname aan de Dobbeloop is nog steeds groeiende 
en ook de Halve Marathon geniet een steeds groter deelnemers-
veld. Dankzij een goed verzorgde training bij de Dobbelopers is het  
ledenaantal stabiel.

Het probleem met de kabels van de baanverlichting lijkt opgelost. De  
vernieuwing van de schakelkast is ook afgerond. Daardoor kunnen er voor 
verschillend gebruik lichtmasten apart worden geschakeld.
Een grote vooruitgang is ook de aanschaf van de rubbermatten die het  
buitenterras bedekken ter bescherming van de schaatsen.
Al met al gaat zo het voortvarend met de vereniging dat de groei ook meer 
werk met zich meebrengt en ik wil graag benadrukken dat wij elkaar steeds 
harder nodig hebben om deze ingeslagen weg in de toekomst voort te  
zetten. Een ledenbestand van ruim 5000 leden houdt in dat er meer dan 
10.000 ogen in de gaten houden hoe de club functioneert. Het is dus niet meer  
mogelijk dat de vereniging zoals voorheen door slechts enkele schouders 
wordt ‘gedragen’.

Hierbij wil ik iedereen namens de club heel hartelijk bedanken voor de  
geweldige inzet en hoop ik ieder volgend jaar in goede gezondheid weer 
terug te zien.

De voorzitter

 GROEI BIJ HET HARDLOPEN
Mede dankzij een aantal opvolgende winters waarin geschaatst kon worden is het ledenaantal 
van de Nootdorpse IJsclub de laatste jaren explosief gegroeid. Ook bij het hardlopen zien wij een 
groeiend aantal deelnemers. Dat geldt met name bij de Dobbeloop, de Halve van Nootdorp en 
de Kinderloop. Ook de looptrainingen op donderdagavond worden goed bezocht. Des te meer 
reden voor ons om op de ingeslagen weg voort te gaan.

De Dobbeloop
Al 18 jaar lang organiseert de Nooydorpse IJsclub op de vierde  
zondag van de maand de Dobbeloop. Bij deze wedstrijd-/trimloop is  
iedereen van harte welkom (geen lidmaatschap vereist) om aan 
de  verschillende afstanden deel te nemen. Ook hier zien wij het  
aantal lopers gestaag groeien, op dit moment komen zo’n 250  
lopers op dit maandelijkse evenement af (10 maal per jaar, niet in juli &  
augustus). Voor de volwassenen zijn er de afstanden 3.2, 5, 10 en 15 km. •

Halve Marathon van Nootdorp
De Halve Marathon van Nootdorp wordt gelopen op 22 juni 2014. Iedere  
loper krijgt als herinnering een mooi T-shirt. Vanaf mei wordt de  
voorinschrijving via onze website gestart. •

Locatie: 
Oudeweg 74
Nootdorp
e-mail: info@nootdorpseijsclub.nl
web:  www.nootdorpseijscub.nl

Postadres:
De Nootdorpse IJsclub
t.a.v. de heer W. van den Berg
Berkenhof 2
2631 GK  Nootdorp

 Nootdorpse IJsclub

www.nootdorpse i j sc lub .n lAlle informatie van deze lopen vind je op   www.dobbeloop.n l 

•  Scan deze QR-code en ga 
direct naar onze website.

•  De heer Barhan werd als 5.000ste 
 lid ingeschreven

In 2014 wordt de Dobbeloop op de 
volgende data gelopen: 

• 26 januari 
23 februari  
23 maart 
27 april 
25 mei* 
22 juni** 

21 september 
26 oktober 

23 november
28 december

* Tevens Open Nootdorpse  

** Tevens Halve van Nootdorp



De Nootdorpse IJsclub beschikt over 
enkele KNSB-gekwalificeerde ijsmees-
ters, die instaan voor de kwaliteit van 
het ijs en de condities op de ijsbaan.  
De ijsmeesters nemen ook 
het besluit of er wel of niet  
geschaatst kan worden. 
Ga dan ook nooit buiten de  
officiële openingstijden het ijs op. 

Kijk op onze website naar de  
openingstijden van onze schaatsbaan. •

 OPENINGSTIJDEN
 IJSBAAN

 JEUGDACTIVITEITEN

Programma 2014

Natuurijs    
Houd voor het schaatsen op onze IJsbaan de website in de gaten. 
Daar staan ook de openingstijden op vermeld. 

Dobbeloop   
Ook tijdens de Dobbeloop is er een aparte trim-
loop voor de allerjongsten. Afstanden van 750 m 
en 1500 m zijn voor hen goed te doen. En na afloop
wacht iedere keer een traktatie en voor die jongens 
en meisjes, die tenminste aan 6 lopen meedoen is 
er aan het eind van het seizoen ook nog eens een 
bonus (shirt).

Skeeleren 
In de zomermaanden kunnen de kinderen
skeelerles krijgen. We starten met de skeelerlessen op 
15 mei 2014. Leren rollen en remmen in een gezellige 
sfeer en afsluitend een examen met een heus
diploma. Er is nog nooit een kind gezakt voor het 
examen en dat gaat nu ook heus niet gebeuren. 

Wil je meedoen, meld je tijdig aan want VOL = VOL!  •

Het ‘imago’ van de Nootdorpse IJsclub

Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat ‘imago’ een belangrijke  
factor voor succes is. Wanneer echter blijkt dat de werkelijkheid afwijkt 
van het nagestreefde ‘imago’, brengt dit vertwijfeling en negatieve reacties  
teweeg.

De Nootdorpse IJsclub klinkt ook niet modern, maar eerder oubollig en  
traditioneel. De hardloopafdeling, de Dobbelopers, en de maandelijkse  
Dobbeloop klinken ook niet zoals ‘Roadrunners’ en ‘City-Pier-Cityloop’.
Sowieso brengen een aantal aan het schaatsen gerelateerde gezegdes  
zoals; ‘door het ijs zakken’, ‘een scheve schaats schaatsen’, ‘op glad ijs 
begeven’ en ‘ijskonijn’, niet direct positieve gevoelens naar boven en een 
positief ‘imago’ tot stand. Daarom had het bestuur gemeend zich te moeten 
buigen over het ‘imago’.

Velen kennen de IJsclub van oudsher, maar velen maakten de laatste jaren 
pas kennis met de vereniging. De laatsten vooral door uitbreiding van de 
activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Bij bestuursleden, trainers, 
vrijwilligers en deelnemers aan onze activiteiten is er veel enthousiasme, 
saamhorigheid, maar ook plezier en prestatiedrang.
Hieruit blijkt dat ons ‘imago’ klopt met de werkelijkheid:
We zijn traditioneel, actief, laag drempelig, soms wat oubollig en tikkeltje  
vrijblijvend, maar ook sportief en gezellig.
Nieuwkomers noemen het ‘typisch Nootdorps’. Begrijpelijk dat het bestuur 
het al heel snel niet meer over ‘imago’ had.

‘Het Nootdorps gevoel’ bij de IJsclub ervaren is ons 
streven. Sporten met plezier ons uitgangspunt.

Als bestuur, samen met al onze vrijwilligers, hopen wij u bij één van de activi-
teiten te mogen ontmoeten. De Nootdorpse IJsclub heet u van harte welkom!

•  Lekker schaatsen onder heerlijke 

winterse omstandigheden

Schaatsles
Schaatsen is heerlijk, en daar-
voor hoef je niet te wach-
ten totdat het gaat vriezen.  
Inmiddels hebben we elk jaar een 
steeds groter wordende groep kin-
deren die van oktober tot maart 
meedoen met onze schaatsles-
sen in het Silverdome. Beginnende 
krabbelaars zijn na zo’n periode 
echte schaatsers geworden en de 
gevorderde schaatsertjes gaan aan 
het eind van het seizoen pootje over 
de bocht door. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website. • 

 VAN ALLES WAT

Ledenvergadering
Op vrijdag 28 november 
om 19.30 uur wordt in het  
clubgebouw van de Nootdorpse 
IJsclub de Algemene Leden- 
vergadering (ALV) gehouden. U bent 
van harte welkom! •

Open van Nootdorp
Op 25 mei 2014 wordt de jeugd-
wedstrijd “Open van Nootdorp” 
georganiseerd, waarin de jeugd in 
verschillende leeftijdscategorieën  
strijden om het officieuze kam-
pioenschap van Nootdorp! Houd 
onze website in de gaten voor meer 
informatie •

•  Skeeler-diploma

•  Silverdome



De Nootdorpse IJsclub beschikt over 
enkele KNSB-gekwalificeerde ijsmees-
ters, die instaan voor de kwaliteit van 
het ijs en de condities op de ijsbaan.  
De ijsmeesters nemen ook 
het besluit of er wel of niet  
geschaatst kan worden. 
Ga dan ook nooit buiten de  
officiële openingstijden het ijs op. 

Kijk op onze website naar de  
openingstijden van onze schaatsbaan. •

 OPENINGSTIJDEN
 IJSBAAN

 JEUGDACTIVITEITEN

Programma 2014

Natuurijs    
Houd voor het schaatsen op onze IJsbaan de website in de gaten. 
Daar staan ook de openingstijden op vermeld. 

Dobbeloop   
Ook tijdens de Dobbeloop is er een aparte trim-
loop voor de allerjongsten. Afstanden van 750 m 
en 1500 m zijn voor hen goed te doen. En na afloop
wacht iedere keer een traktatie en voor die jongens 
en meisjes, die tenminste aan 6 lopen meedoen is 
er aan het eind van het seizoen ook nog eens een 
bonus (shirt).

Skeeleren 
In de zomermaanden kunnen de kinderen
skeelerles krijgen. We starten met de skeelerlessen op 
15 mei 2014. Leren rollen en remmen in een gezellige 
sfeer en afsluitend een examen met een heus
diploma. Er is nog nooit een kind gezakt voor het 
examen en dat gaat nu ook heus niet gebeuren. 

Wil je meedoen, meld je tijdig aan want VOL = VOL!  •

Het ‘imago’ van de Nootdorpse IJsclub

Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat ‘imago’ een belangrijke  
factor voor succes is. Wanneer echter blijkt dat de werkelijkheid afwijkt 
van het nagestreefde ‘imago’, brengt dit vertwijfeling en negatieve reacties  
teweeg.

De Nootdorpse IJsclub klinkt ook niet modern, maar eerder oubollig en  
traditioneel. De hardloopafdeling, de Dobbelopers, en de maandelijkse  
Dobbeloop klinken ook niet zoals ‘Roadrunners’ en ‘City-Pier-Cityloop’.
Sowieso brengen een aantal aan het schaatsen gerelateerde gezegdes  
zoals; ‘door het ijs zakken’, ‘een scheve schaats schaatsen’, ‘op glad ijs 
begeven’ en ‘ijskonijn’, niet direct positieve gevoelens naar boven en een 
positief ‘imago’ tot stand. Daarom had het bestuur gemeend zich te moeten 
buigen over het ‘imago’.

Velen kennen de IJsclub van oudsher, maar velen maakten de laatste jaren 
pas kennis met de vereniging. De laatsten vooral door uitbreiding van de 
activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Bij bestuursleden, trainers, 
vrijwilligers en deelnemers aan onze activiteiten is er veel enthousiasme, 
saamhorigheid, maar ook plezier en prestatiedrang.
Hieruit blijkt dat ons ‘imago’ klopt met de werkelijkheid:
We zijn traditioneel, actief, laag drempelig, soms wat oubollig en tikkeltje  
vrijblijvend, maar ook sportief en gezellig.
Nieuwkomers noemen het ‘typisch Nootdorps’. Begrijpelijk dat het bestuur 
het al heel snel niet meer over ‘imago’ had.

‘Het Nootdorps gevoel’ bij de IJsclub ervaren is ons 
streven. Sporten met plezier ons uitgangspunt.

Als bestuur, samen met al onze vrijwilligers, hopen wij u bij één van de activi-
teiten te mogen ontmoeten. De Nootdorpse IJsclub heet u van harte welkom!

•  Lekker schaatsen onder heerlijke 

winterse omstandigheden

Schaatsles
Schaatsen is heerlijk, en daar-
voor hoef je niet te wach-
ten totdat het gaat vriezen.  
Inmiddels hebben we elk jaar een 
steeds groter wordende groep kin-
deren die van oktober tot maart 
meedoen met onze schaatsles-
sen in het Silverdome. Beginnende 
krabbelaars zijn na zo’n periode 
echte schaatsers geworden en de 
gevorderde schaatsertjes gaan aan 
het eind van het seizoen pootje over 
de bocht door. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website. • 

 VAN ALLES WAT

Ledenvergadering
Op vrijdag 28 november 
om 19.30 uur wordt in het  
clubgebouw van de Nootdorpse 
IJsclub de Algemene Leden- 
vergadering (ALV) gehouden. U bent 
van harte welkom! •

Open van Nootdorp
Op 25 mei 2014 wordt de jeugd-
wedstrijd “Open van Nootdorp” 
georganiseerd, waarin de jeugd in 
verschillende leeftijdscategorieën  
strijden om het officieuze kam-
pioenschap van Nootdorp! Houd 
onze website in de gaten voor meer 
informatie •

•  Skeeler-diploma

•  Silverdome



D e  D o o r l o p e r
Nieuwsbrief van de Nootdorpse IJsclub

Jaargang 8 • Nummer 1• December 2013

Bijzonder jaar
Het jaar 2013 is een heel bijzonder jaar uit de historie van onze 
club.Het absolute hoogtepunt was dat wij met gepaste trots op 24  
januari 2013 het 5.000ste lid konden inschrijven, iets wat 10 jaar  
geleden nog absoluut voor onmogelijk werd gehouden.
Een tweede uniek feit was de vroege opening van de ijsbaan, als één van de 
eerste van zelfs heel Nederland. 
De jeugdschaatstraining is ook enorm populair en daar waar andere  
verenigingen krimpen zet de groei nog steeds verder door. Helaas is de  
felbegeerde krabbelbaan nog niet gerealiseerd, maar in samenwerking met 
G.Z.H. is de hoop gevestigd om dit komend jaar met de renovatie van het 
buitenterrein toch nog voor elkaar te krijgen .
Ook de skeelertraining staat goed in de belangstelling en de jeugdafdeling 
heeft de laatste jaren het stempel uitverkocht te zijn.

De Nootdorpse IJsclub maakt inmiddels ook naam met de loop- 
afdeling middels de Dobbeloop en de looptraining op donderdag-
avond. De deelname aan de Dobbeloop is nog steeds groeiende 
en ook de Halve Marathon geniet een steeds groter deelnemers-
veld. Dankzij een goed verzorgde training bij de Dobbelopers is het  
ledenaantal stabiel.

Het probleem met de kabels van de baanverlichting lijkt opgelost. De  
vernieuwing van de schakelkast is ook afgerond. Daardoor kunnen er voor 
verschillend gebruik lichtmasten apart worden geschakeld.
Een grote vooruitgang is ook de aanschaf van de rubbermatten die het  
buitenterras bedekken ter bescherming van de schaatsen.
Al met al gaat zo het voortvarend met de vereniging dat de groei ook meer 
werk met zich meebrengt en ik wil graag benadrukken dat wij elkaar steeds 
harder nodig hebben om deze ingeslagen weg in de toekomst voort te  
zetten. Een ledenbestand van ruim 5000 leden houdt in dat er meer dan 
10.000 ogen in de gaten houden hoe de club functioneert. Het is dus niet meer  
mogelijk dat de vereniging zoals voorheen door slechts enkele schouders 
wordt ‘gedragen’.

Hierbij wil ik iedereen namens de club heel hartelijk bedanken voor de  
geweldige inzet en hoop ik ieder volgend jaar in goede gezondheid weer 
terug te zien.

De voorzitter

 GROEI BIJ HET HARDLOPEN
Mede dankzij een aantal opvolgende winters waarin geschaatst kon worden is het ledenaantal 
van de Nootdorpse IJsclub de laatste jaren explosief gegroeid. Ook bij het hardlopen zien wij een 
groeiend aantal deelnemers. Dat geldt met name bij de Dobbeloop, de Halve van Nootdorp en 
de Kinderloop. Ook de looptrainingen op donderdagavond worden goed bezocht. Des te meer 
reden voor ons om op de ingeslagen weg voort te gaan.

De Dobbeloop
Al 18 jaar lang organiseert de Nooydorpse IJsclub op de vierde  
zondag van de maand de Dobbeloop. Bij deze wedstrijd-/trimloop is  
iedereen van harte welkom (geen lidmaatschap vereist) om aan 
de  verschillende afstanden deel te nemen. Ook hier zien wij het  
aantal lopers gestaag groeien, op dit moment komen zo’n 250  
lopers op dit maandelijkse evenement af (10 maal per jaar, niet in juli &  
augustus). Voor de volwassenen zijn er de afstanden 3.2, 5, 10 en 15 km. •

Halve Marathon van Nootdorp
De Halve Marathon van Nootdorp wordt gelopen op 22 juni 2014. Iedere  
loper krijgt als herinnering een mooi T-shirt. Vanaf mei wordt de  
voorinschrijving via onze website gestart. •

Locatie: 
Oudeweg 74
Nootdorp
e-mail: info@nootdorpseijsclub.nl
web:  www.nootdorpseijscub.nl

Postadres:
De Nootdorpse IJsclub
t.a.v. de heer W. van den Berg
Berkenhof 2
2631 GK  Nootdorp

 Nootdorpse IJsclub

www.nootdorpse i j sc lub .n lAlle informatie van deze lopen vind je op   www.dobbeloop.n l 

•  Scan deze QR-code en ga 
direct naar onze website.

•  De heer Barhan werd als 5.000ste 
 lid ingeschreven

In 2014 wordt de Dobbeloop op de 
volgende data gelopen: 

• 26 januari 
23 februari  
23 maart 
27 april 
25 mei* 
22 juni** 

21 september 
26 oktober 

23 november
28 december

* Tevens Open Nootdorpse  

** Tevens Halve van Nootdorp


