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Nieuwjaarsritten
Op maandag 6 januari om 20.30 vindt de traditionele nieuwjaarsrit voor senioren
plaats. In een uur tijd rijden we dan met zijn allen zoveel mogelijk ronden. Na afloop zijn
er in het Schaetshuys oliebollen en een drankje. Zie ook de website.
Pupillentoernooi
Op de laatste zaterdag van het jaar vond het jaarlijkse door IJCE georganiseerde pupillentoernooi plaats. In totaal deden er dertien enthousiaste teams van elk zes pupillen
mee, waarvan IJCE er twee op de been bracht. Dat er fanatiek gesport werd is wel af
te zien aan het aantal PR’s dat die avond gereden is. Maar liefst 81 persoonlijke records
zijn er gereden! Uiteindelijk is het toernooi gewonnen door de club uit Oudewater, gevolgd door die van Heerenveen en Koggenland. Meer informatie op de website en foto’s
van het evenement zijn hier te bekijken.
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van de trainers een flyer over het vaardigheidspaspoort. Als alle gegevens in de pasbeide dagen aanvangen om 18:15 uur en duren tot 20:15 uur. Voor de jongste pupilpoorten verwerkt zijn zal er een bijeenkomst belegd worden waarbij de kinderen en de
len (C t/m F) zal het wedstrijdprogramma op een avond afgewerkt worden. Bij de
ouders de paspoorten kunnen inzien bij de trainers die er vragen over kunnen beantcategorieën met meer dan twee afstanden, zullen maximaal 2 afstanden per avond
woorden. Voor meer informatie zie de IJCE-website: jeugd, vaardigheidspaspoort. Hier
worden verreden. Aanmelden kun je tot 26 januari en inschrijven kan hier.
kan ook een voorbeeld van het paspoort worden gedownload.
Wisseltrofeeën
Zouden diegenen die vorig jaar de wisseltrofeeën gewonnen hebben deze weer kunnen
inleveren? Dit kun je doen bij Ingrid Kemperman of neem even contact op met iemand
anders van de wedstrijdcommissie (wedstrijdcommissie@ijce.nl) Bij de komende
clubkampioenschappen in februari heb je weer kans om hem terug te winnen.
SPI
Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven voor SPI via de website: klik op deze link.
Het hele proces, inclusief de betaling, is gedigitaliseerd.
schaatsnacht
De schaatsnacht 2013 is weer ten einde. Het was een
zware tocht door de warme temperaturen en de hoge
vochtigheidsgraad. Helaas zijn er een aantal valpartijen
geweest, met blessures tot gevolg. We hopen dat iedereen weer snel is hersteld. De eindstand staat op de site
en via de transponder lijst kunnen de rondetijden per
deelnemer bekeken worden. Mocht er iets niet kloppen
aan de stand, dan horen de organisatoren dat graag.
Volgend jaar zijn zij weer van de partij om de zesde
Schaatsnacht te organiseren. Om het nog beter te kunnen organiseren, zijn alle opmerkingen welkom. Wat ging
er goed? Wat kan er verbeterd worden? Input graag naar
info@schaatsnachtvaneindhoven.nl
IJSTIJD!Winterspelen
Op 27 december heeft voormalig wereldkampioene
langebaanschaatsen Barbara de Loor de gehele
dag door leuke, succesvolle schaatsclinics verzorgd
voor beginnende jonge schaatsers op de tijdelijke
ijsbaan op de Markt in Eindhoven. Ze werd daarbij
geassisteerd door onze schaatsambassadeur Hugo
van Oosterhout en zijn zus Eveline. Ook al zat het
weer niet altijd mee, het mocht de schaatspret niet
drukken. Meer dan 50 jonge kinderen leerden zo in
een sneltreinvaart hoe ze goed op hun schaatsen
konden blijven staan, op één been, om pionnen
heen en onder een stok door schaatsen. Alle kinderen kregen een KNSB-schaatsbewijs uitgereikt met de handtekening van Barbara erop. Talent voor de toekomst. IJCE heeft ze uiteraard
allemaal uitgenodigd om proeflessen te komen nemen. Komende week zullen op de 400m.
baan de eerste trainingen plaatsvinden van het Eindhovense jeugdschaatsteam dat op 2 februari aanstaande gaat deelnemen aan de Winterspelen in het Olympisch stadion te Amsterdam.
Meer informatie hierover is te lezen op de IJCE Website onder de rubriek: Jeugdactiviteiten:
IJStijd en hier.

Masterclass trainers IJCE zondagochtend 12 Januari 2014
Zondagochtend 12 Januari vindt in het IJssportcentrum Eindhoven de Masterclass Trainers
IJCE plaats van 8.30 tot 12.30 uur. Deze Masterclass wordt verzorgd door oud-Olympisch
en wereld kampioene sprint Chris Witty en voormalig Toplangebaanschaatser Frouke Oonk.
IJCE verzorgd jaarlijks een masterclass voor haar trainers en begeleiders om up-to-date te
blijven en in het kader van de KNSB bijscholing voor trainers. Deze workshop levert de trainers 3 bijscholingspunten van de KNSB op. De clinic bestaat uit een praktisch gedeelte op
de 400m. baan en aanvullend een workshop in de Ab Capponzaal. Het praktische deel op
de 400m. baan vindt plaats van 8.30 tot 9.25 uur. De 400m-baan is dan gesloten voor
niet-deelnemers!

trainerscafé
Zaterdag 18 januari om 10uur is er weer trainerscafé in de Ab Capponzaal. Alle trainers zijn
welkom. Jos Dielis zal weer als deskundige gastheer optreden. Over de onderwerpen kunnen we van tevoren niks zeggen. Die bepalen de trainers immers zelf. Tijdens het eerste
café bleken er bij de aanwezige trainers meer dan genoeg onderwerpen te zijn waarover
gepraat kon worden. Voor zover vragen niet meteen beantwoord konden worden, werden
de vragen doorgespeeld naar andere trainers of naar het bestuur. Dat geldt ook voor onderwerpen die alle trainers aangaan. Samen wordt er dan beoordeeld of de onderwerpen
en antwoorden via de gebruikelijke IJCE-communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, baankrabbels, social media) onder de aandacht van alle trainers en IJCE-leden worden gebracht.
Alle trainers zijn dus welkom op 18 januari om 10uur in de Ab Capponzaal. Aanmelden is
niet nodig, de koffie staat klaar.
NB: het volgende trainerscafé zal zijn op zaterdag 22 februari a.s. en niet op 15 februari
zoals eerder is aangekondigd.

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.

