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AVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS
Op de ALV in april 2011 is door het bestuur al aangegeven dat er dit seizoen een avond voor de vrij-
willigers komt. Het verzoek om een plan te ontwikkelen is inmiddels aan een vrijwilliger(!) voorgelegd.

Nico Broers, secretaris

VAN DE BESTUURSTAFEL

VAN DE PENNINGMEESTER

De kop is er weer af voor het seizoen 2011/2012. Ik moet zeggen: nog nooit zo lekker geschaatst 
zo’n eerste keer in het seizoen. Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2011 heb ik geholpen bij het 
uitreiken van de ledenpasjes en op die zondagochtend ben ik daarna in het laatste uur gaan schaat-
sen. De ambiance was perfect: het gras was door een nachtvorstje een beetje wit, de temperatuur 
net boven nul, geen wind, een opkomend zonnetje op een steeds groter deel van de baan en prima 
ijs. Wat wil een mens nog meer? Niets dus, gewoon lekker schaatsen. Helaas hebben de meesten 
van u dit gemist want het was vrij rustig op het ijs.

SMARTCAP
Vorig seizoen bood RONO in samenwerking met IJCE een smartcap aan met daarop de letters 
IJCE en het logo van IJCE en dat voor een vriendenprijs ( € 45 ipv. € 60). Deze samenwerking tus-
sen RONO en IJCE wordt ook dit jaar voortgezet. Het bestuur hecht aan uw veiligheid en beveelt 
deze smartcap ( of het dragen van een andere helm) van harte aan. Er is maar één maat en één 
kleur (zwart) en het is dus uitermate geschikt als cadeau van de Sint.

VERENIGINGSDAG KNSB
Op 29 oktober 2011 had de KNSB haar verenigingsdag in Utrecht. Ruim 300 mensen uit het hele 
land waren er op afgekomen. Voorzitter Doekle Terpstra sprak het welkomstwoord en meldde dat 
de weergoden een strenge winter met temperaturen van -25 graden Celsius aankondigden. Als dat 
eens waar mocht zijn, zag je de mensen in de zaal denken! Laat maar komen!
De voorzitter zette ook uiteen dat vrijwilligers het fundament van de KNSB zijn en dat het de kunst 
is en blijft de vrijwilliger “in zijn kracht te zetten”.
Een nieuw initiatief van de KNSB is de Schaatsweek in heel Nederland van 26 december tot 1 
januari. Er wordt hard gewerkt om dit in te vullen en te ontwikkelen. Daar zou onze Nacht van 
Eindhoven op derde kerstdag mooi inpassen maar het doorgaan van de Nacht van Eindhoven 
in 2011 is op dit moment hoogst onzeker door het wegvallen van teveel mensen in de organi-
serende commissie. Er vindt overleg plaats met het IJssportcentrum over een mogelijk alter-
natieve activiteit.
In de ochtend bestond het programma verder uit “inspiratiesessies” in groepen van 35 gelijkgestem-
den qua achtergrond en/of functie die vervolgens in subgroepjes aan de slag gingen om te praten 
over hoe men dingen deed en problemen oploste. Aan het eind bracht elk subgroepje verslag uit 
aan de groep. Ik had de vader van Bob de Jong in mijn subgroepje en bestuurders van ijsclubs uit 
onder meer Sint Pancras en Marken-Binnen (300 inwoners!)
Na de lunch kon men 2 workshops volgen waarbij er keus was uit 18 workshops met voor ieder 
(vrijwilliger, trainer, bestuurder) wat wils. Ik had onder meer gekozen voor “Als vereniging aan de 
slag met inline-skaten?” maar dat bracht niet wat ik verwachtte. Op zich wel interessant maar niet 
waar IJCE iets mee kan.
Als afsluiting van de dag heeft een Ratelband-achtig type ons bijgepraat over “positief coachen”. 
Daar had ik de volgende dag op de tennisbaan nog wel profijt van.

LEDENADMINISTRATIE
Inmiddels hebben zich 43 nieuwe leden zich ingeschreven. Dat is een heel mooi aantal nieuwe leden 
die deel van onze vereniging willen zijn. Zij hebben bepaalde verwachtingen en die moeten we samen 
waar maken. Tegenover het aantal nieuwe leden hebben zich ook om diverse redenen 27 leden 
afgemeld. Oorzaken van afmeldingen zijn operaties, ziektes, studie, werkomstandigheden, etc..

Van de 856 leden hebben er 790 hun contributie betaald. Van deze 790 leden hebben er 740 hun 
ledenkaart inmiddels ontvangen en de resterende leden krijgen deze zodra ze geprint zijn en/of het 
openstaande bedrag binnen is.

Ongeveer 560 mensen hebben hun ledenpasje op de baan afgehaald en 180 zijn er per post ver-
stuurd en 50 pasjes moeten nog worden aangemaakt en verzonden.

Jan van Maasakkers
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Deze kop is helaas geen drukfout. 
Er zal dit jaar geen Nacht worden 
georganiseerd. Onverwacht zijn 
meerdere commissieleden uitge-
vallen door zowel medische pro-
blemen als dringende werkverplich-
tingen. We zijn dan ook niet meer 
in staat om de organisatie voor dit 
jaar rond te krijgen. We zijn daar-
om dringend op zoek naar nieuwe 
commissieleden, die mee kunnen 
helpen voor de editie van 2012. Op 
meerdere fronten kunnen we ver-
sterking gebruiken. Alle hulp is wel-
kom, maar vooral zijn we op zoek 
naar mensen die ons kunnen hel-
pen met de administratie (Word) als 
degenen die verstand hebben van 
techniek: software en hardware. 
En natuurlijk ben je enthousiast om 

mee te helpen met het organiseren van een uniek evenement in Zuid Nederland.
Ben je geinteresseerd, neem dan contact op met Paula van der Kaaij (activiteiten@ijce.nl) of met 
ondergetekende tijdens een van de IJCE uren.
Het zou jammer zijn als dit evenement zou stoppen. Uit onze evaluatie van vorig jaar bleek dat 98% 
van de mensen die onze evaluatie hebben ingevuld (135 van 138), volgende keer weer mee wil doen. 
Over een aantal punten zijn we heel tevreden (gemiddeld rapport cijfer 8): het totale evenement, de 
transponderuitleen en de muziek. Ook is er ruimte voor verbetering: de catering (rapportcijfer 7) en 
het starttijdstip. Op de vraag of men eerder wilde starten, antwoordde de helft met ja. We hebben 
dan ook het voornemen om eerder te starten, zodat de 200 km rijders al vanaf 18:00 kunnen ver-
trekken, tegelijkertijd met de kindertocht. Om de drukte op de baan te verminderen en dus de vei-
ligheid te vergroten, willen we de 25 en 50 km rijders in 2 blokken starten: de helft van deze rijders 
zou vanaf 19:30 kunnen starten, de andere helft vanaf 21:30. Naast het veiligheidsaspect, heeft dit 
mede als effect dat er meer kinderen aan de gewone tocht kunnen deelnemen.
Er zijn dus genoeg redenen om uit te kijken naar de Nacht van Eindhoven 2012. Met jullie hulp gaat 
dit ongetwijfeld lukken

Namens de Commissie, Ruud Vullers

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
DORUS VAN DEN BOOM

Hoewel het alweer even geleden is, blijft het het vermelden zeker waard: ons erelid Dorus van den 
Boom is op 29 april 2011 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau!
Ook vanaf deze plaats wil het bestuur van IJCE Dorus van harte feliciteren met deze koninklijke 
onderscheiding. Het lintje werd door de burgemeester van Geldrop-Mierlo onder de toeziende ogen 
van zijn echtgenote, kinderen en veel bekenden – ook uit de IJCE-gelederen – bij Dorus opgespeld. 
In zijn toespraak memoreerde de burgemeester de vele verdiensten van Dorus voor de samenle-
ving in het algemeen en voor IJCE in het bijzonder.
Sinds de tweede helft van de jaren tachtig tot april 2009 is Dorus actief geweest als bestuurder van IJCE 
en ook nu is hij nog steeds als trainer en als jurylid bij onder meer marathons actief en ook als vrijwilliger 
bij diverse evenementen van IJCE. Dorus levert ook heel regelmatig bijdragen voor de Baankrabbels en 
zijn optreden als Thijs van het Natuurijs enkele jaren geleden in ’t Schaetshuys was om nooit te vergeten!
Buiten IJCE is Dorus sinds 1988 vrijwilliger bij het IVN in Geldrop-Mierlo en heeft hij sinds 2003 zit-
ting in de werkgroep Zwerfafval van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Na het ceremoniële gedeelte was het onder het genot van een zonnetje, een hapje en een drankje 
goed toeven in de tuin van Dorus en werden er tal van IJCE-anekdotes opgehaald.
Ik was door andere verplichtingen helaas niet in staat er die ochtend bij te zijn maar toen ik in de loop 
van de middag nog even bij Dorus binnenliep om hem te feliciteren, was hij nog maar nauwelijks beko-
men van alle drukte en emoties: het had hem toch wel wat gedaan en het had hem ook goed gedaan.
Dorus, welverdiend!!

Nico Broers, secretaris

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE VOLGENDE 
NACHT VAN EINDHOVEN: 2012!

RECREANTENMARATHONS

De GTC Marathon verzorgt ook dit jaar recreantenmarathons voor de recreatieve marathonrijder 
zonder KNSB wedstrijdlicentie. Een gelegenheid voor recreanten om kennis te maken met deze dis-
cipline. Er zijn dit seizoen drie wedstrijden waarover een klassement wordt opgemaakt.

Data en plaats:
•  12 november 2011 Eindhoven
•  3 december 2011 Breda
•  14 januari 2012 Tilburg (finale)
•  Kosten: € 7,50 per marathon
Meer info: www.knsbzuid.nl - marathon – Recreanten marathon

Nico Broers, secretaris
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SINTERKLAASFEEST, ZATERDAG 3 DECEMBER

Beste kinderen,
Sinterklaas komt dit jaar op zaterdagochtend 3 december weer met een aantal Schaatspieten op 
bezoek bij IJCE. Hij is erg blij dat de ijsbaan nog steeds open is, want het bezoek aan IJCE is 
steeds één van de hoogtepunten van zijn bezoek aan ons land. En hij vindt het altijd erg leuk hoe 
de Schaatspieten genieten!

Ja, Sint heeft er nachten niet van kunnen slapen. Het idee dat die mooie en gezellige  ijsbaan in 
Eindhoven dicht zou gaan, daar kon hij met zijn verstand niet bij. Dat zovelen van IJCE er ook zo 
over dachten en met al hun inzet de ijsbaan voor sluiting hebben kunnen behoeden, verheugde hem 
dan ook zeer. Wat zou hij anders zo vroeg op zaterdagochtend hebben moeten doen?

Sint komt dus weer op het vertrouwde tijdstip, om kwart 
voor negen, op de kleine baan. Hij hoopt dat jullie hem 
daar met jullie papa’s en mama’s, nog luider zingend dan 
anders, opwachten. Daarna gaat hij in een arreslee op het 
ijs en wordt hij verwelkomd door de voorzitter van IJCE, 
Gerard van Oosten. Ook zal hij zelf wat zeggen. Daarna 
mogen jullie de Sint laten zien wat jullie dit jaar geleerd 
hebben. Hij is erg benieuwd!

Om ongeveer half tien zal de Sint met zijn slee over de 
400m baan naar Rono Sport gaan. Jullie mogen dan alle-
maal met hem meeschaatsen. Hij hoopt dat de oudere 
kinderen en volwassenen dan even willen stoppen met 
schaatsen. Bij Rono Sport zal hij het ijs verlaten. Om onge-
veer kwart voor tien verwachten wij hem vervolgens boven 
in ‘t Schaetshuys. 

Omdat het in ’t Schaetshuys elk jaar oergezellig is met 
knutselen gaan we dat nu ook weer doen. Uiteraard met 
de Sint en alle Pieten erbij! Ook heeft de Sint dan wat lek-
kers voor jullie. Kom dus allemaal na het schaatsen naar 
boven, dan maken wij er nog een gezellige ochtend van! 
Sint hoopt op veel kinderen!

Tot zaterdag 3 december!
Sint en zijn Schaatspieten

Madrid, 30 oktober 2011

Nu de ijsbaan in Eindhoven is gered
Alle kinderen van IJsclub Eindhoven opgelet
Op zaterdag 3 december, noteer het maar vast
Ben ik met veel plezier weer jullie gast

Nachten heb ik niet kunnen slapen
Overdag zagen de Pieten mij alleen maar gapen
Dat de ijsbaan in Eindhoven dicht zou gaan
Daar was ik zeer van ontdaan.

Mijn Schaatspieten wisten ook niet wat te doen
Stoppen met oefenen, vervroegd met pensioen?
Gelukkig hebben ze dat niet gedaan
Want anders zouden ze flink zijn afgegaan.

Niet dat ze erg goed kunnen schaatsen hoor
Al roepen ze dat met z’n allen in koor
Jullie kunnen hen vast nog heel veel leren
En ook mij met jullie vorderingen vereren

Nadat mijn Pieten weer vaak zijn gevallen en opgestaan
Zullen we met z’n allen naar ’t Schaetshuys gaan
Hier staat wat lekkers klaar
En kunnen jullie aan de slag met papier, pen en schaar! 

Groetjes en 
tot 3 december
Sint Nicolaas
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SCHAATSDISCIPLINE TOER & JEUGD

Hierbij willen wij uw aandacht vragen voor de veiligheid op de baan. Deze is belangrijk van-
wege het grote aantal schaatsende leden op de baan van zeer verschillende leeftijd en niveau 
en vanwege de scherpe metalen schaatsen, die als snijmessen kunnen fungeren. 
Veiligheid is voor het grootste deel afhankelijk van het gedrag van uzelf! Hiertoe vragen wij 
u om de volgende regels in acht te nemen:

Baanregels
•  Het dragen van handschoenen en een muts op de baan is verplicht. 
•  De schaatsen moeten aan de achterzijde afgerond zijn (radius ~ € 0.10).
•  Zonder schaatsen niet op het ijs. 
•  Tijdens de ijsverzorging (dweilen) mag niemand op het ijs. 
•  De looproute naar de 30x60m baan is binnendoor, langs de 400m baan. U mag niet op het bui-

tenterrein komen.
•  Het buitenterrein (bij de sneeuwhopen) is verboden gebied, dus daar mag ook niet op de sneeuw-

hopen gespeeld worden.
•  Tijdens de ijsverzorging moet de in/uitrit van de ijsmachine worden vrijgelaten (de machine kan 

plotseling het ijs afdraaien).
•  Als onze tijd er op zit, moet iedereen zo snel mogelijk van het ijs! 
•  Niet op de kussens langs de baan zitten of er op klimmen. 
•  Op zaterdagochtend is de buitenste ring van de 400m baan gereserveerd voor de schaatslessen 

aan junioren. Iedereen die niet aan de lessen meedoet (en dus geen hesje draagt) schaatst niet 
in de buitenste ring. 

•  Hoe sneller u schaatst hoe meer u aan de binnenkant van de baan moet rijden.
•  Naarmate uw snelheid afneemt, schaatst u dus meer naar buiten op de baan. 
•  Langdurig naast elkaar schaatsen (en ondertussen lange gesprekken voeren) is uit den boze. Dit 

“buurten” moet u op de rubber matten of in het restaurant doen. 
•  Als u andere schaatsers wilt passeren, doet u dat aan de “binnenkant” nadat u “hoog” of “dub-

bel” geroepen hebt. Doe dit nooit met hoge snelheid zonder dit van te voren kenbaar te maken. 
•  Invoegen en uittreden uit een schaatsgroep doet u op het rechte eind. 
•  Houdt rekening met schaatsers waarvan de schaatsvaardigheid lager is dan de uwe en pas uw 

gedrag indien nodig, daaraan aan. 
•  Op zondag en maandag wordt op de buitenste ring van de 400-m baan vaak les gegeven aan 

(beginnende) senioren. Zorg er voor dat zij daar zinvol kunnen werken aan het verhogen van hun 
schaatsniveau. 

•  Als u valt, houdt dan uw schaatsen bij elkaar en zo dicht mogelijk op het ijs. 

Voor zaterdagmorgen gelden vanwege de drukte en de training aan junioren op de 400m baan nog 
een aantal extra regels, die hieronder zijn aangegeven.

Niet cursisten:
Tussen 1 en 2 : snelle schaatsers in groepen
Tussen 2 en 3 : minder snelle schaatsers in groepen
Tussen 3 en 4 : uitrijden met max. 2 personen naast elkaar
Tussen 4 en 5 : vrijhouden voor lessen van de jeugd; iedereen die 
geen hesje draagt moet daar wegblijven.

Cursisten:
•  Hesjes verplicht.
•  Instructie op de mat, of de groep staat naast elkaar zo dicht moge-

lijk bij de kussens.
•  Lessen: tussen 4 en 5; snelle junioren mogen alleen in opdracht 

van de trainer de hele baan gebruiken.
•  Tijdens oefeningen achter elkaar schaatsen.
•  In- en uitvoegen bij de “treintjes” moet gebeuren zonder anderen 

daarbij te hinderen.

Wij verzoeken u nogmaals met klem om bovenstaande regels in acht te nemen.

EHBO op de baan
Een ander aspect van veiligheid is de aanwezigheid van EHBO-ers.
Op alle ijsuren van Toer & Jeugd zijn EHBO-ers op de baan aanwezig (op maandag tot 22:30 uur). Zij 
zitten boven in de starttoren of lopen langs de baan en zijn kenbaar aan hun reflecterende gele hesjes.
Mocht er wat gebeuren, volgt u hun aanwijzingen dan stipt op!

ONRUST
Het seizoen is weer van start gegaan en velen 
hebben de kans gegrepen om de schaatsen 
onder te binden. En alsof er helemaal geen zomer 
is geweest en er een half jaar niet is geschaatst, 
stapten de meesten weer gewoon op het ijs en 
reden gewoon weg, de slag meteen weer te pak-
ken. De vaste koppels trokken weer hun baan-
tjes en de begeleiding was en is weer present om 
het nodige onderricht te geven om het schaatsen 
nog beter onder de knie te krijgen. Oude gezich-
ten keerden weer terug op de baan en geluk-
kig ook een aantal nieuwe gezichten konden 

worden verwelkomd. Vaste activiteiten werden 
alweer opgestart zoals daar is het onvolprezen 
scholentournooi op 10 november en ook de eerst 
schaatsmarathon kon al op 5 november worden 
afgewerkt. Ondertussen zijn we al enkele keren 
getrakteerd op fraai ijs. Maar het weer is onrus-
tig. De laatste weken was de temperatuur echter 
weer gewoon te hoog, wat niet meteen aan winter-
se omstandigheden deed denken. Maar toch … 
Als Thijs van het natuurijs hou ik het weer nadruk-
kelijk in de gaten, waarbij een aantal natuurlijke 
verschijnselen de aandacht hebben. In een eer-
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JAARPROGRAMMA IJCE 2011-2012
Datum Activiteit Locatie Tijd
November 2011
Vr 11 november Basisscholen Prestatie Rit 400m baan 17:00-20:00
Ma 21 november Slijpinstructie Ab Capponzaal IJssportcentrum 22:00 – 23:00
Za 26 november Mogelijkheid tot meenemen van vriendjes en vrien-

dinnetjes
30x60 trainingsbaan 8:45-9:45

December 2011
Za 3 december Sinterklaasviering 30x60 trainingsbaan en na afloop in ’t 

Schaetshuys
08:45 – 11:00

Zo 4 december Schaatsbegeleiding voor visueel gehandicapten 30x60 trainingsbaan 07:30 - 08:30
Za 10 december Trainingswedstrijd voor jonge jeugd. 30x60 trainingsbaan 07:30-8:30
Zo 25 december Baan gesloten ivm 1e kerstdag 30x60 trainingsbaan en 400m baan
Ma 26 december Baan gesloten ivm 2e kerstdag 30x60 trainingsbaan en 400m baan
Za 31 december Oudjaarsrit jeugd toer 30x60 trainingsbaan 08:45-09:45
Januari 2011
Zo 1 januari Baan gesloten ivm nieuwjaarsdag 30x60 trainingsbaan en 400m baan
Ma 2 januari Seniorenhappening met muziek en oliebollen 400m baan en na afloop in ’t Schaets-

huys
20:30

Inschrijven SPI Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 
Restaurant ’t Schaetshuys

Aanvang 21:30

Za 7 januari Inschrijven SPI Bij de uitgang naast de 2e kassa 8:30 en 09:45
Zo 8 januari Inschrijven SPI Bij de uitgang naast de 2e kassa 8:30 en 09:45
Ma 9 januari Inschrijven SPI bij de uitgang naast de 2e kassa 20:00

in Restaurant  ’t Schaetshuys 21:30
Za 14 januari Proeflessen voor geïnteresseerden 30x60 trainingsbaan 8:45-9:45
Ma 23 januari IJCE clubkampioenschappen

Baan gesloten voor niet deelnemers
400m baan 19:00-22:00

Za 28 januari Mogelijkheid tot meenemen van vriendjes en 
riendinnetjes

30x60 trainingsbaan  8:45-9:45

Februari 2011
Zo 5 februari Schaatsbegeleiding voor visueel gehandicapten 30x60 trainingsbaan 09.00 - 09.45
Ma 6 februari SPI senioren: brons, zilver, goud

Buitenkant baan vrij voor niet SPI-rijders, geen bege-
leiding

400m 1e rit: 10:00, 
2e rit: 21:00

Za 11 februari SPI jeugd: brons, zilver, goud
400m baan gesloten voor niet deelnemers

400m baan 08:45-09:45

Inschrijven diplomarijden jeugd Hal IJssportcentrum
Ma 13 februari SPI goud (snel) en titanium. 

Buitenkant baan vrij voor niet SPI-rijders, geen bege-
leiding.

400m baan 20:30

Za 18 februari Carnavalsviering 30x60 trainingsbaan
Zo 19 februari Carnavalsmarathon 400m baan 07:45
Za 25 februari Oefenen diplomarijden jeugd 30x60 trainingsbaan
Ma 27 februari Wedstrijden clubmarathon

Baan gesloten voor niet-deelnemers
400m baan 19:00-21:45

Maart 2011
Za 3 maart Diplomarijden jeugd

400m en 30x60 baan gesloten voor niet-deelnemers
400m baan en 30x60 trainingsbaan 08:45-09:45

Mogelijkheid inleveren huurschaatsen Materiaalhok IJCE 09:45-10:00
Zo 4 maart Schaatsbegeleiding voor visueel gehandicapten 30x60 trainingsbaan 09.00 - 09.45
Za 11 maart Slotmanifestatie toer jeugd 30x60 baan 400m baan

Inleveren huurschaatsen Materiaalhok IJCE 09:45-10:00
Zo 12 maart Seizoenafsluiting Luc Prins en Ab Hagendoorn ritten 400m baan 08:45-09:45

dere Baankrabbels heb ik er al op gewezen dat 
er veel eikels en noten waren dit jaar en dat ze 
vroeg vielen. De weg van de parkeerplaats naar 
de ijsbaan bijv. is gewoon bezaaid met eikels. Dit 
leidde tot de conclusie: vallen de eikels in okto-
ber links en rechts om de oren, dan laat de winter 
nog ferm van zich horen. De maand oktober was 
gemiddeld zacht en er viel niet al te veel regen. 
Een weertype dat we de laatste jaren gewend zijn. 
Gevolg was steeds een winter die de schaatslief-
hebber niet echt kon bekoren. Logische conclusie 
is dan ook dat we dit jaar gewoon weer een echt 
hollands kwakkelwintertje krijgen. Maar toch…..
Iets wijst erop dat het dit jaar wel eens anders kan 
uitpakken. Allereerst het gedrag van de trekvogels.  

Als de zomer is vergangen trekken veel vogels 
uit de Arctische en Scandinavische streken naar 
het zuiden om daar de winter door te brengen. 
Een van de bekendste soorten is de kraanvogel. 
Ieder najaar trekken deze vogels in groepen door 
Europa om de winter in Spanje door te brengen. 
Onderweg worden een aantal stops ingelast om 
te fourageren en te rusten. Op de bekende rust-
plaatsen kunnen de vogels weken verblijven om 
daarna weer rustig verder te trekken. Eind novem-
ber komen ze dan in hun winterverblijven aan. Dit 
beeld is gebaseerd op waarnemingen van vele 
tientallen jaren. Dit najaar zat er een opmerke-
lijk ander patroon in. Er heerste onrust onder de 

kraanvogels. Ondanks het feit dat de weersom-
standigheden gunstig waren en er onderweg vol-
doende voedsel was, werd er onmiddellijk door-
gevlogen. De trek begon gewoon 14 dagen eerder 
dan normaal terwijl het beeld juist de afgelopen 
jaren was dat ze later vertrokken. Half oktober 
wordt doorgaans Noord-Duitsland aangedaan, 
half november Noord Frankrijk. Dit jaar waren 
ze daar op de gebruikelijke tijdstippen al lang en 
breed vertrokken. Het is duidelijk dat de vogels 
om een of andere reden zo snel mogelijk uit hun 
zomerverblijven weg wilden. Het kan er alleen 
maar op duiden dat ze de komende winter vrezen.  

Nog een belangrijke indicator is het gedrag van 
de bijen. Ook bij de bijen heerste onrust. Een mij 
bekende imker vertelde dat dit jaar de bijen aan de 
natuurlijke suikers die ze zelf voor de winter verza-
melen niet genoeg hadden. De bijen hebben daar-
om allemaal noodgedwongen extra suiker meege-
kregen in de kasten om de winter te overleven. Hij 
vertelde dat dit verschijnsel zich het laatst had voor-
gedaan in het seizoen 1996/1997. En de meeste 
van u weten wat die winter teweeg heeft gebracht. 

Zonder dat we het zelf in de gaten hebben zie ik 
bij mijzelf ook onrust. Onrust die niet wordt ver-
oorzaakt door de Euro, Mauro of Diederik. Het is 
een soort niet te verklaren onrust die zich van de 
schaatser meester maakt. Het is het gevoel dat 
het dit jaar weer eens echt kan gaan gebeuren. 
Immers een bekende weerspreuk zegt: 

Was oktober zacht met weinig nattigheid,
Ben dan op een strenge winter voorbereid.

P.S.: Wat die imker betreft. Sinds sex met dieren 
wettelijk verboden is, heeft hij nog enkele bijen-
kasten in de aanbieding. 

Thijs, van het natuurijs. 
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 COLOFON

BESTUUR
Voorzitter Gerard van Oosten 073-5530138 voorzitter@ijce.nl

Vice-voorzitter Marijn van Os 040-2488199 vicevoorz@ijce.nl

Secretaris Nico Broers 040-2218410 secretaris@ijce.nl

Penningmeester Jan van Maasakkers 040-2216512 penningmeester@ijce.nl

PR en Communicatie Marianne Vincken 040-2802303 publicrelations@ijce.nl

Bestuur activiteiten Paula van der Kaay activiteiten@ijce.nl

DIENSTEN IJCE
Ledenadministratie Rob van der Staay 040-2454207 ledenadministratie@ijce.nl

Centrale financiële administratie Riet Willems, 
bankrek. 66.30.40.604 
t.n.v. IJsclub Eindhoven

0499-571023 riet.willems@zonnet.nl

Penningmeester Wedstrijden Michel Koolen 040-2456296 penningwedstr@ijce.nl

WEDSTRIJDEN IJCE
Wedstrijdlicentie Administratie 
(wedstrijd-abonnementen en 
licenties)

Gertie Neuray 
Giro 21.31.100

040-2525659 wedstrijdlicentie@ijce.nl

Wedstrijdcommissie Piet Sommen 040-2042843 wedstrijdcom@ijce.nl

SPI-commissie Arna van de Meerakker 040-2216242 spi-commissie@ijce.nl

ANDERE DIENSTEN
Vertrouwenspersonen 040-2838941 vertrouwenspersoon@ijce.nl

Klachtencommissie Thom Langerwerf 040-2855908 klachten@ijce.nl

Baankrabbelsredactie Dick Bous 003211803207 baankrabbels@ijce.nl

Baankrabbelsredactie Arend Harrewijne 040-7074136 baankrabbels@ijce.nl

Website webmaster@ijce.nl
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