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VAN DE VOORZITTER
Einde van het seizoen nadert
Op 12 maart hebben we onze laatste ijsuurtjes van dit seizoen. Dat komt erg
dichtbij. Achter de schermen wordt al volop gewerkt aan de drie onderdelen van het
zomerprogramma: inlinen op sportpark Op Noord, shorttrack in het IJssportcentrum
en de bostrainingen in Waalre. Heb je belangstelling, dan vind je verderop in deze
nieuwsbrief meer informatie.
Financieel fundament en Algemene Ledenvergadering
Het bestuur en enkele bereidwillige leden laten hun creatieve gedachten gaan over
het wijzigen van het contributiesysteem, het werven van nieuwe leden en het
aantrekken van meer sponsors. In de vorige nieuwsbrief heeft penningmeester
Herman van Rijn al een tipje van de sluier rond het contributiesysteem opgelicht. Als
vereniging bieden we júllie de mogelijkheden om je fysieke vitaliteit op peil te
houden. Maar ook onze vereniging moet zélf vitaal blijven. Dat betekent een goed
‘aanbod’ aan trainingen, activiteiten, evenementen en niet te vergeten ijsuren. Dit
aanbod vergt uiteraard een solide financieel fundament. We zoeken intensief naar
het versterken van dit financieel fundament zodat we ons ‘aanbod’ hopelijk wat uit
kunnen breiden. Dit fundament kan op drie manieren verstevigd worden: meer
leden, meer sponsorinkomsten of hogere contributie. Uiteraard is een combinatie
van deze drie ook mogelijk. We streven er naar om op de algemene
ledenvergadering van 8 mei a.s. met concrete voorstellen te komen. Het wordt dus
sowieso een belangrijke ledenvergadering, kom dus en laat je horen! Noteer dus
alvast: 8 mei Algemene Ledenvergadering IJCE om 19.30 uur in het Gildehuis aan
de Boutenslaan in Eindhoven.
Shorttrack Relay
Een datum die het noteren waard is: op vrijdagavond 12 mei a.s. organiseert IJCE
een internationale shorttrack relay wedstrijd in het ijssportcentrum in Eindhoven.
Kom kijken, de toegang is gratis. Houd de website in de gaten.
Willem Maris,
voorzitter IJCE

LUC PRINS- EN AB HAGENDOORN-TROFEEËN
Zoals gebruikelijk vindt gedurende het laatste IJCE-uur van het seizoen, zondag 12
maart, de strijd om de Ab Hagendoorn- en Luc Prins-trofee plaats.
Eerst nog wat vrij schaatsen, het laatste half uur de trofeeën en de laatste paar
minuten in de verkeerde richting schaatsen.
Kijk hier voor meer informatie over deze ‘slotmanifestatie senioren'.

ONZE CLUBMARATHON
“Het was weer leuk en spannend” staat getweet op onze website. Dat was het
zeker! Leuk is dat alle leeftijdsgroepen en alle vaardigheidsniveaus aan de start
verschijnen: van pupillen tot 12 jaar tot veteranen van tegen de 70 jaar en van
rondjes tegen de 30 seconden tot rond de minuut. Daarmee is het een échte
clubactiviteit. Bij dit evenement zien we ook eens clubgenoten aan het werk die we
niet zo vaak bezig zien. We trainen immers niet allemaal op dezelfde uren. Alles bij
elkaar hebben zo’n 100 leden deelgenomen. Hier en daar zien we opvallend snelle
schaatsers, zowel bij de mannen als bij de vrouwen (nee, namen noem ik hier niet).
Sommigen hebben aan één marathon niet genoeg en staan weer uitgerust aan de
start bij de volgende.
Onze ervaren speaker heeft z’n uiterste best gedaan om rijders en publiek op de
hoogte te houden, maar helaas werkte de techniek niet mee. Dat is ook het enige
waar Thijs van het natuurijs ontevreden over mag zijn. De nieuwe gezichten die de
organisatie hebben overgenomen van Thijs en zijn assistenten zijn goede opvolgers
gebleken, bravo.
Bekijk de foto’s hier. De uitslagen van de jeugd vind je hier, de overige uitslagen
vind je hier binnenkort ook.
Oh ja, volgend jaar allemaal mét helm dus!
Willem Maris,
voorzitter IJCE

VEEL PR’S TIJDENS INTERCLUB IN ENSCHEDE
We hebben op zaterdag 18 februari een succesvolle interclub gereden in Enschede.
Om 16.30 uur was iedereen aangekomen.
Een aantal dames wilde zo graag beginnen
dat ze de deuren van de auto open lieten
staan. Gelukkig was er een bezoeker zo
aardig om dit te melden zodat de speaker dit
in de ijshal kon omroepen. Aan het
enthousiasme lag het zeker niet.
Na het inlopen klaar om naar de start te gaan!
Dat ze in Twente een iets andere uitspraak
hebben, weet ook Ive Snijders nu. Hij had bijna zijn 100m gemist! Dit was overigens
niet aan Ive te wijten.
Als coach heb ik regelmatig de handen in de lucht mogen doen van blijdschap!
- voor een super 300 m van Maud Berden
- voor een geweldige pr op de 500 m van Mikel Kuijpers (na een super opening)
- voor twee keer een 3e plaats voor Thijs van de Burgt (met twee pr’s)
- voor Hylke Willemsen die (eindelijk) onder de 1.00 reed op de 500 m (58.32)
- en voor Aimar Kuijpers, die een mooi pr op de 500 m rijdt
- voor een mooi pr van Ive Snijders op de 100 m
- voor de twee pr’s van Janine Garretsen
- en ook voor Maud Beusen toen ze was gefinisht. Zij heeft ’s ochtends tijdens de
SPI maar liefst 43! ronden geschaatst en rijdt prima tijden tijdens deze interclub.
Alle tijden en uitslagen zijn hier te vinden. In het clubklassement is IJCE als 8e
geëindigd. Na de prijsuitreiking tijd om gezamenlijk de verdiende frietjes te eten!
Tijdens het wachten werden bij sommige meiden de haren nog mooi gevlochten. En
daarna was het toch echt tijd om weer naar huis te gaan.
Bedankt team en ouders, het was een mooie (en gezellige) wedstrijd!
Yvonne Oostra-Kuipers,
coach

ZOMERSHORTTRACK - IJCE 2017
Shorttrackliefhebbers kunnen dit voorjaar tot en met de zomer 14 x shorttracken op
de binnenbaan van het IJssportcentrum op de vrijdagavonden vanaf 31 maart. Er
wordt getraind onder begeleiding van shorttracktrainers Imke van der Steen, Peter
Traanman en Willem Fabel. Shorttrackschaatsen zijn te leen van IJCE tijdens de
training. Neem je helm, handschoenen en beenbeschermers mee. Kijk hier voor
aanvullende informatie.

ZOMERTRAININGEN IJCE IN DE BOSSEN VAN WAALRE
Ook deze zomer kun je weer als IJCE-er gratis deelnemen aan de leuke
bostrainingen die de club organiseert op de maandagavonden, aanvang 18.30 uur.
We starten dit jaar op maandagavond 10 april. Er zijn speciale jeugd- en
seniorengroepen. Kijk snel op de IJCE website voor nadere informatie, klik hier.

SKEELEREN / INLINE-SKATEN - IJCE 2017
Je kunt weer lekker het gehele zomerseizoen 2017
skeeleren / inline-skaten op de 400 m skeeler/wielerbaan
van sportcomplex Op Noord. Er zijn skeeler / inlineskatetrainingen voor zowel voor jeugd als volwassenen,
beginners als gevorderden. Iedereen is welkom! De
trainingen beginnen op zaterdag 8 april. Kijk snel op de
skeelerpagina van de IJCE website, kijk hier.
Clinic: Zondag 9 april van 12.00 tot 16.00 uur is er een open dag bij Op Noord.
IJCE is dan ook vertegenwoordigd met een stand. Je kunt dan gratis deelnemen
aan een clinic en ervaren of skeeleren iets voor jou is. Welkom!

CLUB VAN 70
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. Het
ledenaantal van de Club van 70 staat inmiddels
op 22. Wij mikken niet alleen op IJCE-leden. Iedereen – ook familie,
vrienden, kennissen en zakelijke relaties – kan lid worden. Flyers met
uitleg en doel van de club van 70 en hoe lid te worden zijn
beschikbaar om te verspreiden. De ingangscontroleurs geven je er graag een aantal
mee.

VRIJWILLIGERSAVOND
Op 20 maart van 20.00 tot 23.00 uur wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden
in het Gildehuis aan de Boutenslaan 159-A. Naast een dankwoord namens het
bestuur, de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar en een informeel samenzijn zal
Nancy Dankers als gastspreker aanwezig zijn. Ze geeft een presentatie over
schaatsen voor visueel gehandicapten. Alle vrijwilligers zijn van harte welkom!

(advertentie)

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 25 maart sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl

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

