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ClubMarathon
Op 24 februari vindt de clubmarathonwedstrijd plaats; start eerste wedstrijd 18.50. Je kunt
je daarvoor nog opgeven tot vijf minuten voor het begin van de wedstrijd. Meer informatie,
onder andere over de starttijd voor de diverse categorieën rijders op de website.
Clubkampioenschappen
De uitslagen van de clubkampioenschappen van het weekend van 1-2 februari zijn te
vinden op de website. Het was weer een geslaagd weekend, getuige een verslag van
de wedstrijdcommissie.
Genneper parken
De gemeente Eindhoven is bezig met de verbetering van de bomenlanen van de Genneper parken, waarin schaatssportcentrum Eindhoven gelegen is. De bedoeling daarvan is om het gebied op termijn de uitstraling te geven van een sportlandgoed met
een prachtige lanenstructuur. Laten we hopen dat ook het parkeergebied, dat er een
beetje desolaat bijligt, daarin meegenomen wordt. Voor nadere info zie:
www.genneperparken.nl/bomenlanen
Algemene ledenvergadering
Alvast voor de agenda: op 24 april, 19.30 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats, dit keer op een andere plek, namelijk het Gildehuis, Boutenslaan 159a,
Eindhoven. De agenda voor de vergadering zal in Baankrabbels 6 gepubliceerd worden
en komt dan ook op de website onder het kopje ‘leden inloggen’.
SPI
De SPI-ritten liggen weer achter ons. De meeste deelnemers kijken met genoegen
terug op het evenement en het door hen behaalde certificaat. Voor degenen die het
niet haalden, is het een motivatie om nog ijveriger door te trainen voor volgend jaar.
De uitslagen zijn te vinden op de website, hier en hier.

Bedankje
Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
het medeleven, de vele kaarten en prachtige bloemen
die we mochten ontvangen na het slechte nieuws begin
januari over Luut zijn gezondheid. Deze belangstelling
heeft ons enorm gesteund in deze moeilijke en onzekere
tijd. Inmiddels is Luut geopereerd en deze operatie is
goed verlopen. Over enkele weken zal er met de bestraling gestart worden en daarna hopen we rustig van het
voorjaar te kunnen gaan genieten. Wij wensen jullie nog
een paar mooie schaatsweken voordat het schaatsseizoen ten einde loopt ! Hartelijke groeten, Luut en Nel
Hooijveld.
IJSTIJD!Winterspelen
Vijf honderd kinderen, waaronder de 10 IJCEschaatsers en schaatsambassadeur Hugo
van Oosterhout, genoten van de nationale
IJSTIJD!Winterspelen op De Coolste Baan van
Nederland, te Amsterdam. Op zondag 2 februari was de ijsbaan in het Olympisch Stadion, want
daar bevindt zicht De Coolste Baan van Nederland,
even van de jeugd: 20 teams van de 22 IJSTIJD!banen in Nederland streden tijdens de IJSTIJD-Winterspelen om ‘de Cup met de grote oren’.
En hadden heel veel plezier, getuige de reactie van kinderen en ouders die mee geweest zijn!
Het team Venlo werd uiteindelijk gekozen tot het beste team. De organisatie kan niet anders
dan tevreden zijn met zoveel blije gezichten op het ijs. Ook Rintje Ritsma, initiatiefnemer van
de winterspelen straalde: “Hier zijn geen woorden voor, want met alles wat je zegt doe je deze
dag al bijna tekort. De baan als geheel is nog mooier geworden dan ik vooraf gedacht had en
wat een evenement: het is geweldig om hierbij betrokken te zijn.”
Meer informatie zie website

Vrijwilligersavond
De jaarlijkse vrijwilligersavond zal plaatsvinden op 24 maart, 19.30, op dezelfde plek waar in
april ook de Algemene Leden Vergadering wordt gehouden, dus ook in het Gildehuis, Boutenslaan 159a, Eindhoven.
Uitreiking vaardigheidspaspoorten
Uitreiking van de nieuwe KNSB-Vaardigheidspaspoorten aan de jeugdleden IJCE op zaterdag
22 Februari. Aanstaande zaterdag 22 februari worden na afloop van de schaatstraining om 10
uur in het Schaetshuys de nieuwe KNSB-Vaardigheidspaspoorten uitgereikt. De trainerbegeleider zal de paspoorten dan aan de jeugdleden van zijn/haar groep uitreiken. Ook alle ouders
van de jeugdleden zijn natuurlijk welkom bij deze feestelijke gebeurtenis!

Raadpleeg regelmatig de website van IJCE, http://www.ijce.nl, daar zullen we
aankondigingen en/of wijzigingen in het programma zo snel mogelijk vermelden.
Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN.
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