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START SCHAATSSEIZOEN 2013-2014
Op 11 oktober is het zover, dan gaat de ijsbaan na een lange mooie zomer weer open. Op zaterdag
12 oktober vangt ook het IJCE-programma weer aan, zie link. Maandagavond 14 oktober opent onze
voorzitter Gerard van Oosten het seizoen traditiegetrouw met een toespraak waarin hij vooruitblikt
op het nieuwe seizoen en de actuele zaken doorspreekt. Plaats: ’t Schaetshuys; Aanvang: 20h45.
JEUGDBELEID
Afgelopen zomerperiode zijn het bestuur en een deel van onze trainers druk doende geweest om aan
het nieuwe jeugdbeleid, zoals op de laatste algemene ledenvergadering in grote lijnen is voorgesteld,
inhoud te geven. In het eerste nummer van de Baankrabbels staat daarover al van alles en via de
website houden we u op de hoogte.
SHORTTRACK
Afgelopen zomer zijn er gedurende de zomerijsperiode twee series van shorttrack drop-ins gehouden.
Dat bleek een zeer succesvolle activiteit met enthousiaste deelnemers van binnen en buiten IJCE.
Zoals beloofd gaat dit seizoen ook de reguliere shorttracktraining van start. Op zaterdagmorgen 8h30
in de hal op de ijshockeybaan vinden deze trainingen plaats. Meer informatie en opgeven via link.

WELKOMLESSEN NIEUWE JEUGDLEDEN
Voor nieuwe jeugdleden (en hun ouders) worden er op 26 oktober en 23 november tijdens de
reguliere training welkomlessen georganiseerd waar uitgelegd en toegelicht zal worden welke
mogelijkheden er voor jeugdleden zijn hoe ze op een plezierige wijze hun schaatsvaardigheid kunnen
ontwikkelen rekening houdend met talent en ambitie.

HULP GEZOCHT
Voor diverse activiteiten en taken zoekt IJCE vrijwilligers, onder andere leden voor de
wedstrijdcommissie; een ontwerper voor de Baankrabbels; redacteuren en correspondenten voor de
Baankrabbels, de nieuwsbrief en de website; juryleden. Zie de website . IJCE is ook op zoek naar
trainers met een KNSB-diploma (SL2 of hoger) om het arsenaal trainers te completeren en uit te
breiden. Als u van mensen in uw omgeving weet dat ze zo’n diploma hebben, horen we dat graag. Het
bestuur en de technische commissie zullen dan contact met ze opnemen om te onderzoeken of ze
binnen IJCE een rol kunnen en willen spelen.
BSPR
Op 8 november van 17h00 tot 20h000 vinden weer de jaarlijkse BasisScholenPrestatieRitten plaats,
waar zo’n 1500 leerlingen aan deelnemen. Meer informatie via link. Als er IJCE-leden zijn die een
handje willen helpen op die dag waarop behalve de 1500 deelnemers ook nog 3000 toeschouwers
verwacht worden, kunnen zij zich bij de organisatie.
GROTE CLUBACTIE
Denkt u ook nog aan de Grote Clubactie, zie link. Door enthousiast loten te verkopen dragen onze
jeugdleden bij aan onze clubkas.
SCHAATSVAARDIGHEIDSPASPOORT

Met ingang van het schaatsseizoen 2013 start IJCE met de invoering van het nieuw systeem
voor schaatsvaardigheid van de KNSB: het zogeheten KNSB vaardigheidspaspoort. Voor meer
informatie zie link
BEREIKBAARHEID IJSBAAN
De ijsbaan is gedurende de komende maanden lastig te bereiken, de Anton Coolenlaan is vanaf de
Aalsterweg dicht. Men wordt verzocht via de rondweg en de Bayeuxlaan vanuit het westen naar de
ijsbaan te komen. Zie link en bijgevoegde plattegrond.

