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VAN DE VOORZITTER
Het is nog volop zomer. Veel van onze leden zijn in deze periode minstens zo actief
bezig als in de winterperiode. De bootcamp trainingen (bostrainingen) in Waalre en
de skeelertrainingen bij OpNoord in Woensel verwelkomen iedere week veel
deelnemers. De shorttrackers hebben de schaatsen al weer uit de kast gehaald.
Vooral bij de skeelertrainingen is sprake van sterk gestegen belangstelling. In de
vorige nieuwsbrief is al verslag gedaan van het geslaagde zomerkamp en van de
shorttrack-relaywedstrijd. ‘IJsclub Eindhoven het gehele jaar door je sportvereniging’
wordt meer en meer een feit. Dit gegeven verdient meer bekendheid, niet alleen
onder onze leden maar juist daarbuiten. Jong en oud hoeven immers niet alleen van
schaatsen te houden om in IJCE de sportvereniging te vinden waar ze het gehele
jaar met hun sportieve ambities aan de slag kunnen.
Het bestuur van IJCE is met de komst van Ard Kuijpers als bestuurslid Technisch
Beleid en Jeugdzaken weer op sterkte. Ard volgt in het bestuur Ad den Otter op. Ad
den Otter blijft overigens actief in onze vereniging.
Enkele weken geleden hebben jullie de aankondiging voor het innen van de
basiscontributie ontvangen. Deze basiscontributie staat los van de activiteiten
waaraan je als lid mee doet. Eind augustus / begin september volgt dan de
contributie voor de activiteit(en) waar je aan mee doet. De kosten van deelname aan
langebaantrainingen komen dáár nog bij.
Achter de schermen wordt op diverse fronten gewerkt: het aantrekken van
sponsoren, het samenstellen van promotiemateriaal, het verbeteren van onze
website e.d. Het actuele nieuws zetten we uiteraard op onze website. Af en toe ‘ns
op de website kijken is dus altijd handig, ook in de zomermaanden.
Eén nieuwtje breng ik graag in deze nieuwsbrief onder jullie aandacht. In maart
2018 gaat het Rode Kruis een groots 24uurs schaatsevent organiseren in het
ijssportcentrum Eindhoven. Het langebaanschaatsen staat daarin centraal. Als IJCE
hebben we het Rode Kruis onze kennis en ervaring met het langebaanschaatsen
toegezegd in de voorbereiding van dit event. Houd het nieuws hierover in de gaten
en bereid je voor om aan dit event mee te doen.
Willem Maris, voorzitter

COMMISSIE - SCHAATSNACHT VAN EINDHOVEN - ZOEKT LEDEN
De SNVE commissie is alweer bezig voor editie 2017 van het evenement. Je kunt
27 december 2017 alvast in je agenda reserveren. Kortgeleden hebben twee leden
aangekondigd hun werkzaamheden voor de SNVE commissie te willen beëindigen.
Als gevolg daarvan zijn wij dringend op zoek naar twee enthousiaste IJCE leden om
de SNVE commissie te komen versterken. Het gaat om ongeveer vijf vergaderingen
per seizoen, met name in de vier maanden voorafgaand aan het evenement.
Meehelpen in de organisatie en meedoen aan het evenement is goed te
combineren. De functie van penningmeester is de belangrijkste vakante
bestuursplaats. Laat maar weten als je belangstelling hebt, neem contact op met
Hans Jansen of Coen Itz. Je bent van harte welkom.
(hansjansen1960@gmail.com / 06-23890622)
(coen@coenitz.nl / 06-53449344)
Namens de SNVE commissie,
Hans Jansen en Coen Itz

GEWESTELIJKE ABONNEMENTEN TE BESTELLEN VANAF AUGUSTUS
Ook in het nieuwe schaatsseizoen kun je via het webformulier op de website van
IJCE het gewenste gewestelijke training- en/of wedstrijdabonnement bestellen. De
link voor 2017-2018 gaat eind augustus ‘live’.
Denk eraan dat je om wedstrijden te kunnen rijden een actieve KNSB licentie nodig
hebt die je op de site van de KNSB zelf kunt aanvragen of verlengen. Als je vorig
jaar een gewestelijk abonnement had, ontvang je eind augustus een mail met de
link erin. Ik zie jullie graag allemaal weer terug op de baan!
Lesley de Putter, wedstrijdlicentie@ijce.nl

SKEELER- EN INLINE SKATE TRAININGEN IJCE
Wegens de zomervakanties zijn er geen skeeler- en inline skate trainingen bij
OpNoord tussen 23 juli en 20 augustus, dus gedurende 4 weken. Op zaterdag 26
augustus starten de trainingen weer tot en met zaterdag 23 september. Dat zijn nog
vier trainingen en vervolgens wordt op 23 september het seizoen afgesloten bij
OpNoord met een skeelerbiatlon en een skeelertocht voor zowel beginners als
gevorderden. Het aantal inschrijvingen voor de trainingen neemt nog steeds toe
door zowel IJCE leden als niet-leden. Onlangs hebben we de 70ste deelnemer
kunnen noteren. Schrijf je in voor de laatste trainingen als je voor het winterseizoen
je techniek nog wilt verbeteren. We hebben inline skates voorradig in alle maten
tussen maat 29 en 47.
Ad den Otter

HERFST-SHORTTRACK KOMT ER WEER AAN
Op vrijdag 18 augustus beginnen we weer met shorttracken!
De herfst-shorttrack is de start van een aantal wijzigingen ten opzichte van
voorgaande jaren. Kijk hier voor alle informatie en om je in te schrijven natuurlijk!

TRAINERSDIPLOMA SHORTTRACK WILLEM FABEL
Graag feliciteren we onze enthousiaste shorttracktrainer Willem Fabel
met zijn KNSB diploma ST3 (schaatstrainer-coach niveau 3)
Shorttrack, dat hij op 13 juli jongstleden behaalde na het uitvoeren
van een proeve van bekwaamheid voor de examinator van de KNSB.
Willem is in juli 2016 afgestudeerd aan de Sporthogeschool Fontys en
is naast shorttracktrainer ook skeeler-inline skate trainer bij IJCE. We
wensen Willem veel succes toe in zijn verdere sporttrainer carrière.
Op YouTube kun je een filmpje zien van zijn beklimmingen van de
Mont Ventoux op skeelers in 2015.
Namens de IJCE trainers,
Ad den Otter

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 15 september sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl

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

