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VAN DE VOORZITTER
70 jaar IJCE
Op 28 november hebben zo’n honderd IJCE’ers in het
Schaetshuys onze 70ste verjaardag gevierd. Een mooie
opkomst die er voor zorgde dat het een geslaagde avond
werd. Nogal wat ereleden en leden van verdienste waren
aanwezig. Ik noem in het bijzonder Jan Harmsen als één van onze oudste leden (al
17 jaar jong toen IJCE werd opgericht), Roel Kuijpers, ondanks zijn ernstige ziekte
en Frankie van Iersel, nog steeds herstellende van haar valpartij enkele weken
daarvoor. Jammer genoeg weet ik zo niet welke leeftijd de jongste aanwezigen
hadden, dat zijn wel de leden die IJCE naar de toekomst moeten brengen. Ik meen
enkele midden-dertigers te hebben gezien, een goed teken. Erelid Thom Langerwerf
wenste het bestuur succes in zijn streven het ledenaantal op te vijzelen naar 750 in
het jaar dat IJCE 75 jaar zal bestaan. Jullie kunnen hier allemaal je sportieve
steentje aan bijdragen, dus kom op!
Supersprint jeugd
Zaterdagochtend 10 december moest het trainingsuur wijken voor de
supersprintwedstrijd van de jeugd. Zo’n 25 jonge kinderen hebben hieraan
meegedaan. De uitslagen van de wedstrijd vinden jullie hier.
Biddinghuizen
Diezelfde zaterdag 10 december zijn ongeveer 30 IJCE’ers afgereisd naar Flevonice
in Biddinghuizen. Een mooi alternatief voor de uitgevallen training vanwege de supersprint. Ik heb er op dit moment (11 december) nog niks over gehoord, maar ik
twijfel er niet aan dat dit een leuke, sportieve dag is geweest. Het weer had wat
beter mogen zijn schat ik.
Natuurijs, net niet
Sinterklaas had ons bijna verrast met fraai natuurijs. Helaas vertrok hij op de
afgesproken dag naar Spanje. Hierdoor kon hij de ingezette vorstperiode niet met
betrouwbaar ijs afronden. Nu maar hopen dat de Kerstman het beter gaat doen.
De Schaatsnacht
Het organiserend comité is druk met de voorbereiding van de Schaatsnacht op 27

december aanstaande. Heb je zin om flink wat kerstcalorieën te verbranden, schrijf
je dan in en doe mee!
2017 komt er aan!
In deze laatste nieuwsbrief van 2016 wens ik iedereen goede feestdagen en een
sportief 2017.
Willem Maris,
Voorzitter IJCE

BSPR
Vrijdag 18 november jongstleden zijn weer de jaarlijks
terugkerende BasisScholenPrestatieRitten verreden.
IJCE organiseert dit festijn voor de Eindhovense
basisschooljeugd elk jaar in samenwerking met het
IJssportcentrum. Er deden 1150 kinderen van 31
scholen mee. Een uitgebreider verslag vind je hier en
meer foto’s van het evenement hier en hier.
Organisatie BSPR,
Riet Willems, Huub Ulrich en Peter Henning

PUPILLENTOERNOOI
Op zaterdag 17 december vindt het jaarlijkse IJCE-pupillentoernooi plaats. Dat is
ieder jaar weer een gezellige en sportieve wedstrijd waarin pupillen van IJCE
strijden tegen die van andere ijsclubs uit heel Nederland. De trainers hebben weer
teams samengesteld van onze pupillen. Komt u kijken, want ook als uw kinderen
zelf niet meerijden is het een leuke wedstrijd en onze pupillen verdienen uw
aanmoediging. De wedstrijd begint om 18.15.
OPROEP
Indien u zich als bezitter van een wedstrijdlicentie (of ouder van een kind met
wedstrijdlicentie) nog niet heeft ingeschreven voor de hulpjurytaken verzoeken wij u
dit alsnog te doen, want we komen voor een aantal wedstrijden nog juryleden te
kort.
De wedstrijdcommissie
INSCHRIJVING SPI START 1 JANUARI 2017
De inschrijving voor onze IJCE Skate Challenge, oftewel het SPI kan in de hele
maand januari. Dus nadat je de champagne op 31 december middernacht
achterover hebt geslagen, kun je meteen je eerste goede voornemen inlossen door
je op de website in te schrijven voor het SPI. Lees meer.

MAANDAG 2 JANUARI NIEUWJAARSRIT SENIOREN
Zoals elk jaar wordt op 2 januari weer de Nieuwjaarsrit voor senioren verreden. We
starten on 20.10 en het is bedoeling om in één uur tijd zoveel mogelijk ronden af te
leggen, een mooie training voor het SPI-rijden.

REIJNDERS ADVOCATEN SPONSOR IJSHUUR SCHAATSEN VOOR VISUEEL
GEHANDICAPTEN
Sinds het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw kunnen visueel gehandicapten
in het winterseizoen op de eerste zondag van de maand één uur bij IJCE onder
begeleiding komen schaatsen. Dat gebeurde deels op het Kleine Baantje dat IJCE
op die uren ook voor de eigen leden gebruikte. Sinds het seizoen 2015 / 2016 heeft
IJCE het Kleine Baantje op zondagochtend niet meer nodig en wordt het Kleine
Baantje apart gehuurd voor het schaatsen voor visueel gehandicapten. Dat kost
geld! In het seizoen 2015 / 2016 heeft de gemeente Eindhoven deze ijshuur nog
gesubsidieerd. Vanaf dit seizoen was dat niet meer mogelijk.
Het bestuur van IJCE is verheugd dat zij Reijnders Advocaten in Eindhoven bereid
heeft gevonden de ijshuur voor het schaatsen voor visueel gehandicapten als
sponsor voor haar rekening te nemen.

(advertentie)

(advertentie)

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 31 december sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl

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

