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Van de bestuurstafel
Het winterseizoen is van start. De pers (onder andere
omroep Brabant) heeft er aandacht aan besteed.
Zondag 18 oktober was er een openingsevenement op
de ijsbaan waar alle verenigingen zich presenteerden.
Wethouder Bianca van Kaathoven werd verrast met een
waardecheque. Lees verder op de website.

Zomertraining
Schaatsen tijdens het winterseizoen gaat beter en makkelijker als je in de zomer je conditie een beetje bijhoudt. Steeds meer leden doen mee met de zomertraining. Hoe Petra en
Peter Andriessen de fietstraining van Eelco Mulder beleefden, lees je hier.

basisscholenPrestatieritten
Op vrijdag 20 november worden traditiegetrouw weer de
basisscholenprestatieritten (BSPR) gereden. Om alles in
goede banen te leiden zijn er veel vrijwilligers nodig. Nu
meer dan ooit is het nodig om de jeugd enthousiast te
maken voor het schaatsen, dus geef je op. Meer informatie
vind je hier. Bovendien worden er clinics gehouden tijdens
de ritten, een mooie manier om kinderen enthousiast te
maken voor het schaatsen. Meer info vind je hier.

NA AFLOOP
GRATIS TOEGANG
TOT DISCOSCHAATSEN
EN 400 METER IJSBAAN
VOOR ALLE KIDS EN
SUPPORTERS.
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blijft het ijssPortcentrum?
Het IJssportcentrum is zoals jullie weten in elk geval nog dit en volgend seizoen open.
Intussen is het gemeentelijk regieteam voorzien van goede adviezen van het kernteam
– bestaande uit vertegenwoordigers van alle ijssportverenigingen – druk bezig met het
overtuigen van de gemeente om het IJssportcentrum langer open te houden. De voortgang
vind je hier.

aandacht geVraagd !
De wedstrijdcommissie is dringend op zoek naar hulp. De Baancommissie is onderbezet
en er dreigen wedstrijden uit te vallen. Het organisatiecomité van Eindhoven Trofee (een
kleine vierkamp onderdeel van de Holland Cup op 28 en 29 november) is onderbezet.
Voor alle wedstrijden is er een tekort aan juryleden. Ook roept de wedstrijdcommissie
alle IJCE-leden op om op 12 december te komen kijken naar het Pupillentoernooi. Meer
informatie vind je hier.

inloggen Voor ijce-actiViteiten
Inmiddels is er een aparte inlogpagina gemaakt op de website waar je je kunt opgeven voor
een IJCE-activiteit. Deze kun je vinden direct onder het menu Activiteiten.
Hierdoor kan de administratieve handling zo efficiënt mogelijk verlopen en kun je snel geplaatst worden in een groep, tenminste als er voldoende ruimte in de groep is. Als een
maximum voor de groep bereikt is, wordt dat terug gemeld.
Technische zaken IJCE
de 7e schaatsnacht Van
eindhoVen komt er aan!
Er wordt alweer hard gewerkt
aan het organiseren van de
Schaatsnacht van Eindhoven,
traditiegetrouw op 27 december
(en de nacht van 28 december).
Ook dit jaar belooft het weer een
mooi evenement te worden en we
hopen weer op een groot aantal
deelnemers.
Op onze website www.schaatsnachtvaneindhoven.nl
is alle informatie over het evenement te vinden. Ook kan er via deze site ingeschreven
worden. De inschrijving is vanaf ongeveer 1 november mogelijk.
Dit jaar hebben we een mooie nieuwe mogelijkheid gevonden om de Schaatsnacht onder
de aandacht van schaatsend Nederland te brengen. Wij verwachten meer toeloop hierdoor. Wacht dus niet te lang met je aanmelden. Wij hanteren namelijk een deelnemersmaximum om te voorkomen dat het te druk gaat worden op de baan.
Namens het organiserend comité van de Schaatsnacht van Eindhoven,
Hans Jansen

sPi 2015/2016
De SPI-pagina’s op de website zijn weer up-to-date gebracht. Dit jaar worden de SPI-ritten voor de 44e keer
gereden in de maand februari, we hebben met de planning van de ritten rekening gehouden met de Weissensee-tochten en de carnavalsweek. Dus niemand heeft
dit seizoen een excuus om niet mee te doen! Kijk op de
pagina SPI Data en tijden voor de details. De inschrijving
via de website start in januari en is mogelijk tot kort voor
de eerste rit. Details volgen nog. Heb je nog nooit mee
gedaan aan het SPI, kijk dan voor een uitgebreide uitleg
op de pagina SPI wat is het?
Hans, Wim, Egbert en Rieks

jeugdschaatsPas
Het IJssportcentrum biedt vanaf dit seizoen de jeugdschaatspas aan. Kinderen van 4 tot
en met 18 jaar kunnen onbeperkt schaatsen voor maar € 42,50. Verenigingsleden kunnen
dit voor maar € 38,50! Voor meer informatie zie de flyer.

toeVoeging jaarProgramma
Voor de liefhebbers van toertochten: we gaan we tweemaal naar Biddinghuizen. Op 12
december en 9 januari zijn er echte Schaatstoertochten op FlevOnice in Biddinghuizen. We
vertrekken (met eigen auto’s) om 7.30 bij het IJssportcentrum. Een initiatief van de natuurijscommissie (Peter Henning). De entree is voor eigen rekening.
Aanmelden kan bij: activiteiten@ijce.nl

kijk altijd oP de Website Voor het actuele jaarProgramma!
kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 7 november sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl
(advertentie)

Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN.

