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VAN DE VOORZITTER
De menselijke kant
Het nieuwe jaar is menselijk gezien erg slecht begonnen. Al de eerste maand
verloren wij twee leden van verdienste: Roel Kuipers en Frits Roothans. Roel en
Frits hebben elk op hun eigen manier heel veel betekend voor onze vereniging.
Mede dank zij hun bijdrages staan we waar we nu staan. We zijn Roel en Frits
daarvoor veel dank verschuldigd. Ondanks hun gezonde levensstijl mochten zij
geen hoge leeftijd bereiken. Ik wens ook op deze plek hun familie en vrienden veel
sterkte bij het gemis van hun dierbare.
Het leed is nog niet geleden: op 11 januari jl. werd ons erelid Harrie van Iersel
getroffen door een (lichte?) hersenbloeding, terwijl zijn vrouw Frankie nog steeds
herstellende is van haar ernstige val op de ijsbaan.
Natuurijs?
Op het moment dat ik dit schrijf, vrijdagavond 13 januari, is het uiterst onaangenaam
weer: wind, buien en temperaturen rond het vriespunt. Waar gaat het heen? De
weersvoorspellingen zijn veelbelovend en geven (bijna) een garantie op een aardige
portie natuurijs. Ik hoop het! Intussen weten we meer!
Uitdagingen
Niet alleen de clubkampioenschappen en de supersprintwedstrijden komen er aan.
Ook het Kleine Banen Toernooi in Tilburg en het SPI doemen aan de horizon weer
op. Voor het zo ver is gaat een flink aantal leden de uitdaging op de Weissensee
aan. Ik wens hen allemaal veel succes. Maar het mooiste zou zijn als we dit seizoen
in eigen land verzadigd raken van schaatsen op natuurijs. Ik heb er veel zin in en
dankzij de IJCE-trainingen ben ik er klaar voor (denk ik).
Nieuw bij IJCE: clubkampioenschap shorttrack
Op zaterdagmorgen 28 januari, aanvang 9.30uur
organiseert IJCE voor de eerste keer het
clubkampioenschap shorttrack. Iedereen kan
meedoen. Er wordt een 500meter verreden. Dat
zijn 4,5 rondjes. Bij voldoende deelname dienen de
deelnemers zich via heats, kwartfinale en halve
finale te plaatsen voor de finale. Bij geringe

deelname worden mogelijk twee 500-meters verreden. Wees er snel bij en schrijf je
in via e-mail: istvan.annelies@chello.nl (Annelies Eperjesy). Zaterdag 21 januari
tijdens de shorttracktraining kan je ook nog inschrijven. Kom doe mee of kom kijken
hoe onze shorttrackers aan het ijs kleven.
Willem Maris,
voorzitter IJCE
BELANGRIJKE DATA
De datum van de Algemene Ledenvergadering 2017 is bekend: maandag 8 mei
2017 om 19.30 uur. Locatie is ook dit jaar weer het Gildehuis aan de Boutenslaan in
Eindhoven. Noteer het in je agenda en laat je mening horen.
De vrijwilligersavond vindt plaats op 20 maart 2017. Aanvang 19.30 uur. De
vrijwilligers ontvangen nog bericht over de locatie.
Bestuursvergaderingen zijn in de eerste helft van 2017 op 18 januari, 15 februari,
15 maart, 19 april en 17 mei.
Nico Broers,
secretaris

IJCE SCHAATSCLINIC VOOR NIEUWE / ASPIRANTLEDEN EN INTRODUCEES
Zondagochtend 22 januari aanstaande van 8.45 tot 9.45 organiseren we een
schaatsclinic voor nieuwe leden, aspirant-leden en introducees van IJCE-leden.
Het wordt een sportieve activiteit voor zowel jeugd als volwassenen, waarbij men
kennis kan maken met het langebaanschaatsen bij onze ijsclub. Nico Broers, onze
secretaris, zal hierbij aanwezig zijn en samen met Rieky Bakermans, onze
gastvrouw voor nieuwe leden, de deelnemers welkom heten. Na een indeling in
kleine groepjes (jeugd t/m 22 jaar en senioren apart) start een leuke training op de
400m baan onder leiding van ervaren trainers.
Deelname aan deze clinic is gratis en geheel vrijblijvend. De deelnemers kunnen,
als het goed bevallen is, ook nog een keer meedoen met een schaatsles bij IJCE;
een langebaan-training of een shorttrack-training. Pas daarna hoeft men te
beslissen of men lid wil worden.
Aanmelden s.v.p. voor 20 januari aanstaande door een e-mail te sturen naar
riekybakermans11@gmail.com. Graag vermelden: Naam en voornaam,
geboortedatum, adres en telefoonnummer.
Indien men geen schaatsen heeft, dan kan men deze huren bij Rono Sport op de
ijsbaan. Tijdige aanwezigheid is dan vereist omdat passen en huren de nodige tijd
vergt.
Bestuur IJsclub Eindhoven en Rieky Bakermans

KORTINGSPAS VOOR VRIJWILLIGERS VAN IJCE
In de Baankrabbels van oktober 2016 heb ik gemeld dat de gemeente Eindhoven de
vrijwilligerspas in 2015 heeft afgeschaft en vervangen door een kortingspas. Ook de
kortingspas kan door vrijwilligers van IJCE worden aangevraagd bij ‘Eindhoven
Doet’. Meer informatie hierover vind je op www.vrijwilligerspunteindhoven.nl. Het
Vrijwilligerspunt aan de Hoogstraat 1 in Eindhoven kan ook een handleiding voor het
aanvragen van een kortingspas verstrekken. Houders van een vrijwilligerspas
konden tot in 2015 ook een waardebon voor een gratis passe-partout voor het
IJssportcentrum ophalen. Door de aanbesteding van de exploitatie van het
IJssportcentrum in 2016 was onzeker hoe dit in 2017 zou zijn. De houders van de
kortingspas ontvingen echter medio december 2016 bericht dat ook voor 2017 een
waardebon voor een gratis passe-partout kan worden opgehaald bij het
Vrijwilligerspunt op vertoon van je kortingspas. De waardebon kan worden
ingeleverd bij de kassa van het IJssportcentrum. Met het passe-partout kun je het
IJssportcentrum bezoeken tegen bijbetaling van 2 euro per keer. Prijswijziging
voorbehouden. Het passe-partout geldt ook voor de zwembaden de Tongelreep en
het Ottenbad. Meer informatie daarover bij het genoemde Vrijwilligerspunt.
Met de kortingspas kun je ook gebruik maken van aantrekkelijke acties, zie
www.eindhovenwaardeert.nl en deelnemen aan gratis workshops die vermeld staan
op www.eindhovenleert.nl.
Nico Broers,
secretaris

CLUB VAN 70 – STAND
In het najaar van 2016 – het jaar waarin IJCE
70 jaar bestaat – is de ‘Club van 70’ opgericht.
De Club van 70 streeft naar minimaal 70 leden
die elk jaar € 70,- doneren aan IJCE die
gebruikt gaan worden ten behoeve van onze
jeugdige schaatsers, lees hier meer.
Inmiddels hebben we 16 mensen verwelkomd bij de Club van 70.
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KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 2 februari sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl

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

