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HET NIEUWE BELEID KRIJGT VORM!
De afgelopen maanden heeft het IJCE-bestuur zich gebogen over de verdere concretisering van het nieuwe
beleid waarover in de vorige Algemene Leden Vergadering besloten is. Samen met de IJCE trainers en de
werkgroep ‘Naar nieuw beleid’ is gezocht naar de beste mogelijkheden om tot een goede integratie van de
jeugd-trainingen te komen en de integratie van Langebaan en Toerrijden te bewerkstelligen. Het doel
daarvan is om tot een betere doorgroei van de jeugd te komen met optimaal schaatsplezier. Daarnaast willen
we het clubgevoel versterken en de scheidingen tussen de verschillende groepen laten verdwijnen.
De eerste stap daartoe is in de loop van dit winterseizoen doorgevoerd: de trainingen van de jeugd
op de 400meter-baan zijn in december naar hetzelfde uur gebracht. We zijn nu zover dat we een nieuw
rooster voor de hele vereniging gereed hebben. Dat betreft niet alleen een rooster voor de wintertrainingen
maar ook een voor de zomertrainingen. Hierdoor heeft de vereniging aan jong en oud, schaatsers met veel
ambitie en schaatsers met minder ambitie iets te bieden gedurende het gehele jaar: wedstrijdrijden,
toerrijden, marathon, shorttrack, en in de zomer ook skeeleren. IJCE wil dit hele palet aan zijn leden kunnen
aanbieden met de beste mogelijkheden. Met de IJCE-trainers gaan we binnenkort het rooster uitvoerig
doornemen zodat aan het einde van het seizoen, per 17 maart, bekend is hoe het zomerseizoen en het
volgende winterseizoen in elkaar zitten. Hierover zal nog nadere publicatie volgen maar het bestuur wil de
leden nu in ieder geval informeren hoe de uitgangspunten van het beleid in rooster vertaald worden.
Van beleid naar rooster
Het rooster op hoofdlijnen hebben we opgesteld vanuit het nieuwe trainingsbeleid. Belangrijke elementen in
het nieuwe trainingsbeleid zijn:
 Vernieuwen is nodig om als vereniging te overleven
 Voor jong en oud en voor het hele gezin met prioriteit voor de jeugd
 Recreatief en wedstrijd
 Zelf trainen èn training geven
 Samenhang tussen de disciplines
 Winter- èn zomertraining
 IJCE is er het hele jaar voor haar leden!
Dit nieuwe trainingsbeleid levert uitgangspunten op voor het nieuwe rooster op hoofdlijnen:
 Alle jeugd vanaf niveau 4 bundelen naar dezelfde uren
 Vaardigheid, talent en ambitie zijn de basis voor de indeling in verschillende groepen
 Bij volwassenen onderscheid tussen vrij schaatsen en schaatsen met training of begeleiding
 Ieder lid heeft recht op minimaal twee trainingen per week
 Ook vrij schaatsen mogelijk op twee uren per week
 Bij shorttrack onderscheid tussen beginners en geoefenden
Bij het opstellen van het nieuwe rooster op hoofdlijnen en de verfijning naar de groepsindeling hebben we
een paar belangrijke randvoorwaarden gehanteerd. Zo zullen de ijstijden die IJCE bij het ijssportcentrum
huurt nauwelijks veranderen. Verder hebben we er voor gekozen om verschuivingen van rijders en trainers
naar andere ijstijden zo veel mogelijk te beperken. Ook willen we inspelen op de vervoersperikelen van
ouders die meer kinderen op training hebben bij onze vereniging. Langs deze weg hebben we een nieuw
rooster op hoofdlijnen gemaakt en hebben we dit rooster uitgewerkt naar de groepsindeling. Dat wil zeggen
dat we alle rijders die nu training of begeleiding hebben in dit nieuwe rooster hebben ondergebracht. Dat er
daarbij hier en daar toch verschuivingen optreden naar andere ijstijden was onvermijdelijk. Dat zal niemand
verbazen.
Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen stuur dan een bericht aan:
nieuwsbrief@ijce.nl onder vermelding: afmelden.

NIEUWSBRIEF
 NUMMER 20 MAART 2014

Bekend maken
Natuurlijk is hiervoor in de allereerste plaats de medewerking van de trainers nodig. De gesprekken met hen
zijn in uitvoering. Bovendien gaan we op maandagavond 17 maart a.s. met alle trainers samen de verdere
invulling bespreken.
Nu al vragen sommige ouders en rijders ons of er volgend seizoen wat gaat veranderen en wanneer ze daar
meer over te horen krijgen. De ouders van onze jeugdleden gaan we op zaterdag 15 maart bijpraten. De
uitnodiging voor deze bijeenkomst is inmiddels verstuurd.
Op zondag 16 maart, aansluitend op de seizoenafsluiting op de 400meter baan, vindt er om 10.00 uur in de
Ab Capponzaal een bijeenkomst plaats voor alle geïnteresseerde leden. Het nieuwe rooster wordt daar dan
gepresenteerd en verder toegelicht.
Dit artikel verschijnt ook in de volgende Baankrabbels , maar vergeet ook niet om onze website te bekijken
voor het laatste nieuws over de veranderingen.

ZOMERTRAINING IJCE VOOR JONG EN OUD
Bij IJCE ben je jaarrond met de schaatssport bezig. Na afsluiting van het schaatsseizoen kan jong en oud in
groepsverband aan de zomertraining deelnemen. Het zomertraining programma start op maandag 5 mei
2014 en eindigt per 17 oktober.
De Zomertraining is onderdeel van het lidmaatschap en je betaalt daar niet extra voor!
Je kunt deelnemen aan:
 loop/droogtrainingen,
 skeeleren,
 shorttrack en
 wielrennen (vanaf Junioren C).
Op die manier kun je je optimaal voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen. Het klinkt wellicht vreemd in
de oren, maar schaatsen leer je pas echt op het droge. En het is nog leuk en gezellig ook! Er is een
zomervakantie stop die nog nader bekend gemaakt wordt. Het gedetailleerde programma van de
zomertrainingen vindt u op de IJCE website pagina: IJCE, Voor leden, Zomertraining

WEER ZOMERIJS, WEER SHORTTRACK!!
Het winterseizoen loopt op z’n eind. Op de 400m-baan mag het dan half maart afgelopen zijn, dat geldt niet
voor de 30x60 binnenbaan! Sowieso loopt het winterseizoen daar nog door tot half april, maar net als vorig
jaar gaan we vanaf half april nòg een week of tien door met shorttrack. We verhuizen dan wel van de
zaterdagochtend naar de vrijdagavond. Ook dan weer twee uren. Voorlopig zijn de tijden van 18.45uur tot
21.15uur. Het eerste uur is bestemd voor de geoefende shorttrackers. Het tweede uur is bestemd voor de
beginnende shorttrackers. De eerste training staat gepland voor vrijdag 11 april. Wil je komen shorttracken
vanaf 21 maart of vanaf 11 april, meld je dan aan op shorttrack@ijce.nl en zorg dat de volgende informatie in
je mailtje staat: 1) je naam, 2) beginner of geoefend, 3) eigen schaatsen of graag lenen, 4) als je graag
schaatsen leent, vermeld dan ook je schoenmaat! Zonder tegenbericht ben je dan direct ingedeeld.

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 stuur dan een bericht aan:
nieuwsbrief@ijce.nl onder vermelding: afmelden.

