
 

Langer is beter,  

help mee aan 333 meter! 

 

IJsclubs Kaag & Braassem 
 

 

De ijssport is gered, met dank aan de gemeente Leiden. 

Daar zijn wij, schaatsliefhebbers uit Kaag en Braassem, 

dolblij mee. Maar…. wij doen er alles aan om van de  

250-meter buitenbaan voor het langebaanschaatsen, 

een 333-meter baan te maken. Want: voor de hele 

ijssport in de Leidse regio geldt: langer is beter.  

 

Oer-DNA en talent Schaatsen zit in ons oer-Hollandse 

DNA, en in dat van onze kinderen. Dat willen we 

vasthouden. Voor de ontwikkeling van de talenten uit 

de regio biedt een 333 meter ijsbaan meer en betere 

mogelijkheden dan een 250 meter ijsbaan. Nu stoppen 

veel jeugdigen met schaatsen als hun snelheid te hoog 

wordt voor een 250 meter ijsbaan en ze ver moeten 

reizen naar Den Haag of Haarlem. Op een volwaardige 

333 meter ijsbaan kan elke vereniging terecht met al 

zijn trainingsgroepen. Dit versterkt de saamhorigheid 

binnen de verenigingen. De reiskosten en -tijd worden 

voor de schaatser aanzienlijk minder. Dit maakt de schaatssport weer toegankelijker. We verwachten 

dan ook een groei van het aantal schaatsers. En, heel belangrijk: alléén op 333 meter kunnen we 

officiële wedstrijden organiseren en rijden! 

 

Bezoekers Met een 333-meter ijsbaan is er gelegenheid de ‘krabbelbaan’ voor de jongere en 

beginnende schaatsers te vergroten, zodat er gelijktijdig meer schaatslessen gegeven kunnen 

worden.  Met de 333-meter variant kunnen we jaarlijks circa 19.000 extra bezoekers trekken. Daarmee 

wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan doelen om meer mensen aan het bewegen te krijgen, het 

draagt ook bij aan een gezonde exploitatie van de ijshal. Ook de curlingsport kan worden verkend met 

de mogelijkheid van een 333-meter baan met krabbelbaan.  

 

Milieu Met het oog op de toekomst, besparen we met een 333-meter baan in geld, tijd, files en milieu. 

Alléén met een 333 meter baan zijn we energieneutraal. 

 

Financiën Het surplus bedrag voor de realisatie van de 333-meter baan is 3,2 miljoen euro, te 

verkrijgen voor 1 oktober 2018. De regiogemeenten dragen naar verwachting 1,8 miljoen euro bij.  De 

overige 1,4 miljoen euro zamelen we in door diverse acties. Kijk op:  www.333m.nl 
  

http://www.333m.nl/


 

 

Doneren of sponsoren 

Op de website 333m.nl staan mogelijkheden tot doneren of sponsoren. Wij helpen u daarbij graag de 

voor u juiste vorm te vinden. Tegenprestaties bij sponsoring zijn bespreekbaar. 

• Groene obligatielening à € 333,33 

• Adoptie zonnepaneel à € 333,33 

• Donatie m2 ijs à € 33,33/m2 

• Schaatsmaat; jaarlijkse donatie van € 33,33 

• Online loterij (zomer 2018) 

 

 

Contact 

Schaatshal Leiden 

Jos Arts, voorzitter   06 53519619 voorzitter@schaatshalleiden.nl 

IJsclub Alkemade 

Dennis van der Hoorn, voorzitter 06 10975906 dvdhoorn@ziggo.nl 

IJsvereniging Woubrugge 

Theo Vesseur, voorzitter  06 51269248 voorzitter@ijsverenigingwoubrugge.nl  

IJsclub Nut en Vermaak, Leimuiden 

Peter-Paul Adriaansen, voorzitter 06 59410594 voorzitter@ijsclubnutenvermaak.nl 

IJsclub Hoogmade 

Ruud van der Star, voorzitter  06 51158913 Rvds1967@outlook.com  

 

En de overige 6 ijsclubs van Kaag en Braassem: Bilderdam - IJsclub Excelsior; Kaag - IJsclub Kagermeer; 

Nieuwe Wetering -  Willem Barendsz; Oud Ade - IJsclub Oud Ade; Rijnsaterwoude - IJsclub De 

Eendracht; Rijpwetering - IJsclub Rijpwetering. 
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