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VAN DE VOORZITTER
Jawel Thijs, er kwam
natuurijs!
Bij de vorige nieuwsbrief
was het spannend: komt er
wel of geen natuurijs?
Weliswaar kon Thijs van het
natuurijs weinig tot niks
doen om het de goede kant
op te sturen, maar het is
toch gelukt. We hebben
alles bij elkaar gedurende
een dag of tien kunnen genieten van doorgaans prachtig – maar onbetrouwbaar –
natuurijs. Het bleef kwakkelen en meerdere enthousiastelingen hebben het moeten
bekopen met een nat pak. Gelukkig is het hiertoe beperkt gebleven, voor zover ik
weet. Februari is nog maar net begonnen, dus nog kansen genoeg op een tweede
ijsperiode. Denk aan de Elfstedentocht in 1986, deze werd verreden op 26 februari!
Weissensee
Als ik dit schrijf zijn de wedstrijdrijders net gefinisht. Drie van de vier recreatieve
versies van dit jaar zijn op dit moment (woensdag 1 februari) verreden. De
omstandigheden varieerden sterk. Zo was het in de eerste week erg zonnig en erg
koud, terwijl het in de tweede week overdag al boven nul kwam en de zon vaak
afwezig was. Sedert een flink aantal jaren kon er ook weer geschaatst worden op
het grote meer. Niet iedereen was hier overigens even blij mee. Een flink aantal
IJCE’ers heeft aan een van de vier tochten meegedaan, bravo!
SPI
De twee SPI-avondritten zitten er weer aan te komen: 13 en 20 februari. Dit jaar
kunnen de junioren aan de bak op zaterdagochtend 18 februari. Vorig jaar is het SPI
voor de eerste keer ook voor junioren gehouden. Dat was een succes en daarom
ook dit jaar een speciaal SPI voor junioren.
Willem Maris,voorzitter

NOGMAALS FLEVO ON ICE
Het Biddinghuizenschaatsgroepje onder
leiding van Peter Henning heeft op
zaterdag 14 januari voor de tweede keer
dit seizoen een toertocht gereden. En nu
drinken ze voorlopig chocomel. Hoe dat
zit en hoe de tocht verliep, leest u hier.

PROTOCOL AFGELASTEN TRAINING
Zaterdag 7 januari 2017 is de training afgelast in verband met de weersomstandigheden (code oranje). Het bericht van de afgelasting heeft helaas niet iedereen
tijdig bereikt. Er bestaat nog geen protocol voor. Het bestuur is doende met het
opstellen van zo’n protocol. Zodra dat gereed is, zal het op de site worden geplaatst
en in een van de volgende nieuwsbrieven worden gepubliceerd. Het is met name
van belang voor de zaterdag omdat er dan geen vrij schaatsen is. Het vrij schaatsen
op zondag en maandag gaat altijd door. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om
al naargelang de weersomstandigheden te besluiten om wel of niet te gaan
schaatsen. In het op te stellen protocol zal uitgangspunt zijn dat de training kan
worden afgelast als er vrijdagavond code oranje is afgegeven. De beslissing tot
afgelasting wordt genomen door de bestuursleden Technische Zaken en
Activiteiten. De afgelasting wordt per e-mail aan alle leden meegedeeld en op de
site gemeld. Bij aanmelding van jeugdleden wordt soms het e-mailadres van het
kind opgegeven. Daar gaat dan ook de e-mail over de afgelasting naar toe. Ouders
ontvangen dan geen apart bericht. Bij twijfel altijd even op de site kijken!
Nico Broers, secretaris
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MARATHONSCHAATSEN IJCE 2017
De Clubkampioenschappen marathon 2017 worden verreden op maandag 6 maart.
Het programma ziet er als volgt uit:
Starttijd Groep

Leeftijd

Aantal ronden

19.00

H-meisjes
G-meisjes

t/m 12 jaar
13 t/m 15 jaar

7 binnenbaan
10 buitenbaan

19.20

F-jongens
E-jongens

t/m 12 jaar
13 t/m 15 jaar

10 binnenbaan
15 buitenbaan

Prijsuitreiking jeugd, evt. dweil
20.00

D-mannen
B-vrouwen

55 jaar en ouder
16 jaar en ouder

35 binnenbaan
25 buitenbaan

20.30

C-mannen
A-mannen

40 t/m 54 jaar
16 t/m 39 jaar

40 buitenbaan *
50 binnenbaan *

Prijsuitreiking senioren ( * wijziging voorbehouden)
Iedereen kan en mag meedoen. Inschrijven kan tot vijf minuten voor de
aanvangstijd. Meer info op http://ijce.nl/web/node/62
de Marathonorganisatie,
Wil van der Hamsvoord en Martijn Willemsen (mede namens Dorus v.d.Boom)

CLUB VAN 70 – STAND
In het najaar van 2016 – het zeventigste bestaansjaar van IJCE –
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 20 mensen als lid ingeschreven.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN LANGEBAAN
Eén week na de clubkampioenschappen shorttrack zijn onze
clubkampioenschappen langebaan verreden. Pupillen tot en met
masters zijn de uitdaging met zichzelf of met clubgenoten
aangegaan om hun prestaties te peilen en zo mogelijk scherper
te stellen. Zondagavond heb ik genoten van hun inzet, hun
sportieve gedrevenheid en hun enthousiasme.

Meerdere deelnemers hebben hun persoonlijk record aangescherpt.
Enkelen stegen als het ware boven zichzelf uit en mogen op grond
van hun prestatie deelnemen aan het NK masters in Enschede. Ik
wens deze rijders vanaf deze plek veel succes. Ook bij de pupillen en
junioren hebben diverse rijders veelbelovende tijden neergezet.
Tijdens de vele prijsuitreikingen bleek met hoeveel plezier de
prijswinnaars aan dit evenement hadden meegedaan.
Misschien dat dat voor de deelnemers die het podium niet
bereikten iets minder gold, maar ik kan me dat haast niet
voorstellen. Het evenement was perfect georganiseerd (hulde
aan de organisatie): van starter tot omroepster, van tijdregistratie
tot catering voor de vrijwilligers.
Een oproep tot slot: zo’n clubkampioenschap verdient veel meer
deelnemers en veel meer aandacht in de toekomst. Een
clubkampioenschap moet toch op zijn minst één van de
hoogtepunten van ons schaatsseizoen zijn. Ook hier ligt een uitdaging.
Willem Maris, voorzitter

(advertentie)

Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN
KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 17 februari sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl

