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na het bovenstaande geen toelichting.

IJsbaan dicht op 25 en 26 december en op 1 januari
Dit zal niemand verbazen, maar zekerheidshalve meld ik het ook maar op deze plaats.

Geen Nacht van Eindhoven in 2011
Hoewel de eerste inschrijvingen elders uit het land al bij mij waren binnengekomen, hebben de Nacht-
commissie en het bestuur alsnog moeten besluiten de Nacht van Eindhoven dit jaar geen doorgang 
te laten vinden. Door diverse omstandigheden bleek de commissie over onvoldoende menskracht 
te beschikken om de Nacht van Eindhoven voor 2011 op verantwoorde wijze te organiseren. Dat 
maakt nog maar weer eens duidelijk hoe belangrijk de bereidwilligheid van vrijwilligers voor IJCE is!!
Op basis van de gebleken omstandigheden was deze beslissing helaas onvermijdelijk. Wij gaan 
onze aandacht nu al richten op de Nacht van Eindhoven op 27 december 2012.

Vrijwilligersavond
Voor of rond het einde van dit schaatsseizoen komt er (weer) een vrijwilligersavond.
De eerste voorbereidende activiteiten vinden voor het einde van het jaar plaats.
Zodra de datum bekend is, zal deze worden gepubliceerd. Hou het Laatste Nieuws op de site van 
IJCE in de gaten.

Nico Broers, secretaris

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het winterse weer laat helaas nog even op zich wachten. De maand november was de droogste 
sinds mensenheugenis, maar de eerste echte herfstbuien zijn nu dan toch gevallen.
De koudste januari sinds het invoeren van de weermetingen blijft nog steeds mogelijk.
We kunnen slechts afwachten en dat is misschien maar goed ook.
Intussen is dit alweer de derde van de vijf Baankrabbels dit seizoen terwijl het seizoen voor mijn 
gevoel net is begonnen. Dat komt ook door de productietijd van de Baankrabbels. De deadline voor 
dit nummer lag op 5 december.
Het begin van het seizoen associëer ik ook altijd met de Basisscholenprestatieritten die op 11 novem-
ber jl. hebben plaatsgevonden. Ik word daar steeds weer getroffen door de enorme drukte, niet alleen 
op de baan maar ook naast de baan. Het krioelde er weer van de ouders, opa’s en oma’s, vriendjes 
en vriendinnetjes en meesters en juffen. En na elk rondje zie je veel kinderen weer kijken en zoe-
ken naar hun supporters om te zien of die hen wel gezien hebben.
Ook dit keer was er weer een wethouder van de gemeente Eindhoven bereid gevonden om het 
startschot te lossen. Het zou wethouder Helms van sportzaken zijn, maar op het laatste moment 
liet deze wethouder zich vervangen door zijn collega Fiers. Je vraagt je dan toch even af of wethou-
der Helms even geen zin had in lastige vragen van het bestuur over de in het vooruitzicht gestel-
de forse jaarlijkse verhogingen van de ijshuurtarieven met ingang van het seizoen 2012/2013. Die 
gedachte heb ik maar weer gauw verworpen. Wethouder Fiers heeft het startschot op bekwame wij-
ze gegeven en op deze wijze vormden de Basisscholenprestatieritten toch een mooie gelegenheid 
om het belang van het behoud van het IJssportcentrum en de schaatssport als breedtesport onder 
de aandacht van het Eindhovense gemeentebestuur te brengen. Met dank aan de vele IJCE-vrijwil-
ligers onder leiding van Peter Henning en Huub Ulrich die dit evenement weer prima hadden geor-
ganiseerd en met dank ook aan de leden van Langebaan voor hun demonstatie tussen de ritten.

IJsbaan dicht op 5 december
Op maandag 5 december is het IJssportcentrum vanaf 17.00 uur gesloten, aldus de site van het IJs-
sportcentrum. Het bestuur werd daar op geattendeerd, waarna meteen navraag is gedaan of dit ook 
voor onze ijsuren op die maandag geldt daar in ons ijshuurcontract geen uitzondering is gemaakt 
voor maandag 5 december. Toen bleek dat in ons contract een foutje was gemaakt met betrekking 
tot 5 december is er op 26 november 2011 meteen een bericht geplaatst op de site van IJCE over 
de sluiting van de ijsbaan op 5 december. Ook is aan alle trainers en begeleiders verzocht dit aan 
hun groepen mee te delen. Tenslotte is er op maandag 28 november 2011 nog een mededeling 
over de sluiting opgehangen bij de toegangscontrole en is aan onze mensen bij de toegangscon-
trole verzocht de sluiting van de ijsbaan op 5 december te melden aan binnenkomende IJCE-ers. 
Mogelijk ben ik nu nog een of meer acties vergeten, maar er is in ieder geval het nodige ondernomen 
om de leden te informeren en dat allemaal om te voorkomen dat er leden op 5 december voor een 
gesloten ijsbaan zouden staan. Indien dat toch gebeurd is, dan betreurt het bestuur dat uiteraard!
Hoe nuttig het is om regelmatig even naar het Laatste Nieuws op de site van IJCE te kijken, behoeft 
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JEUGDSPORTFONDS EINDHOVEN BASISSCHOLEN PRESTATIERITTEN

Het Jeugdsportfonds Eindhoven heeft als doel om alle 
kinderen van 4 tot 18 jaar uit Eindhoven te laten sporten. 
Zij betalen de contributie en sportattributen voor kinderen 
van financieel minder draagkrachtige ouders. Het fonds, 
dat ook samenwerkt met de Stichting Leergeld in Eind-
hoven, heeft in verband met de toename van de aanvra-
gen de aanvraagprocedure veranderd.
Dat is aanleiding voor het bestuur om het bestaan van 
dit Jeugdsportfonds, met ook de wijziging van de spelre-
gels, onder de aandacht te brengen van de ouders van 
onze jeugdleden en potentiële jeugdleden.

Tot nu toe dienden aanvragen te worden ingediend door tussenkomst van een contactpersoon bij 
een vereniging of een professional van b.v. Sportformule. Nieuw is dat de ouder van een kind het 
aanvraagformulier zelf indient bij het fonds.

Aanvraagformulieren, algemene informatie, criteria voor toekenning van een bijdrage en de spel-
regels zijn te vinden op de website van het Jeugdsportfonds Eindhoven, maar ook op te vragen 
via secretaris@ijce.nl of per post of telefoon bij mij (voor mijn gegevens zie het colofon achterin de 
Baankrabbels).

Enkele belangrijke gegevens zijn:
 •  Elk kind uit een gezin komt afzonderlijk in aanmerking.
 •  De maximale bijdrage per kind bedraagt per jaar € 225,-.
 •  Er wordt geen geld uitgekeerd, maar het fonds betaalt rechtstreeks de contributie aan de ver-

eniging en/of de sportattributen aan de leverancier:
 •  De financiële situatie van het gezin waarvan het kind deel uitmaakt, is bepalend of het kind in 

aanmerking komt voor een bijdrage. In principe mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 
het sociaal minimum (bijstandsniveau + 20%).

 •  Afhandeling in principe binnen drie weken na ontvangst van een aanvraag.

Het Jeugdsportfonds kent ook een provinciale variant die actief is in gemeenten die zich daarbij 
hebben aangesloten. Voor onze regio betreft dat in ieder geval de gemeenten Bernheze, Heeze-
Leende, Veldhoven, Valkenswaard, Waalre, Schijndel, Veghel, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught. 
Voor meer informatie zie www.jeugdsportfonds.nl. Via deze website kun je doorklikken naar de site 
van Jeugdsportfonds Eindhoven.

Nico Broers, secretaris IJCE

Op een mooie vrijdag met 6x een 1, 
n.l. 11-11-’11, of “de elfde van de elfde”, 
werden de Basisscholen Prestatierit-
ten georganiseerd. 
Veel kinderen met hun papa’s en 
mama’s, opa’s en oma’s waren op 
dit spektakel afgekomen. Ruim 1400 
basisschoolkinderen konden kiezen 
uit een rit van 20 minuten of een rit 
van 40 minuten. Voor velen was het 
een hele klus hun tijd uit te schaat-
sen. Ik zag dan ook veel kinderen 
met blosjes op de rode wangetjes 
en een enkele keer met tranen van blijdschap. Om half zes konden de eerste kinderen het ijs op om 
zich een half uur warm schaatsen. Stipt om 6 uur werd onze IJsmeester Gerrit Christiaans omhoog 
getakeld in een bouwlift om het startschot te geven. De kinderen konden aan hun monstertocht van 
20 minuten beginnen. Een prachtig gezicht om al die blijde gezichtjes te zien glijden en ploeteren. We 
hebben goed gekeken, iedereen is net zo vaak gevallen als opgestaan. Na deze 1e rit ging iedereen 
snel van het ijs om plaats te maken voor de ijsmachine die het ijs glad moest maken voor de demon-
straties die om half 7 begonnen. 

Eerst voerde Kids on Ice een prachtige show op met eigen muziek. Hierna ging het licht uit, maar niet 
voor iedereen, want daar kwamen in het donker plots de Kemphaantjes met verlichte koppies het ijs 
op voor een rondje op de 400 meter baan en daarna nog één. Toen ze dan eindelijk op hun plaats 
stonden, hebben ze een demonstratie van hun kunnen gegeven voor het hooggeëerd publiek. Onder-

tussen schaatsten al die tijd de kin-
deren van hardrijden hun rondjes op 
de speciaal voor hen gedweilde bin-
nenbaan. Dit zag er indrukwekkend 
uit en was een uitdaging voor de kin-
deren om dit de komende jaren ook 
te gaan leren. Ook enkele vetera-
nen hebben wij zover gekregen, dat 
ze hun schaatsen onderbonden om 
vooral aan de aanwezige ouderen 
te laten zien hoe leuk schaatsen 
wel niet kan zijn. En last but not 
least, gaven de zaterdagochtend 
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kinderen van het kleine baantje een demonstratie van hun kunnen. Het was weer een prachtig spek-
takel om al deze disciplines bezig te zien. Jolanda, bedankt voor de coördinatie. 

Hierna konden de kinderen van de tweede rit het ijs op om zich warm te rijden. 
Inmiddels was er hoog bezoek gearriveerd, en wel de wethouder van Eindhoven Mevr. Mary Fiers. Om 
precies 7 uur werd ook Mevr. Mary Fiers omhoog getakeld in de bouwlift om hoog boven het publiek 
uit en voor iedereen duidelijk zichtbaar, het startschot voor de 40 minuten rit te geven. En weer gingen 
vele kinderen enthousiast van start met maar één doel, een mooie blinkende medaille. Er werd gela-
chen, gegleden, gevallen en weer opgestaan en iedereen ging moe, maar met een voldaan gevoel, 
naar huis om binnen niet al te lange tijd weer eens terug te komen. 

Alle mensen die dit spektakel mogelijk hebben gemaakt, bedankt voor jullie inzet. We hopen dat we 
volgend jaar op de 2e vrijdag in november, weer op jullie kunnen rekenen.

Namens de werkgroep BSPR
Peter Henning.

OVER DRUKTE EN WEERZIEN

Het is maandag 28 november en het is goed weer 
om te schaatsen. Windstil, helder en dicht tegen 
het vriespunt. Op de ijsbaan zag ik dat het weer 
eens gezellig druk was. Het deed me denken aan 
vroegere tijden als het ”Hoog” in allerlei toonhoog-
ten werd gehoord en men er met drie dik door de 
bochten ging. Navraag leerde mij, dat er die avond 
meer dan 500 IJCE-ers de baan hadden bezocht 
(Langebaners en Recreanten). En dat niet alleen. 
De instructie begint zijn vruchten verder af te wer-
pen. Alleen het klappen van menige schaats is het 
enige wat men hoort. De echte krassers en ijs-
baanvernielers zijn bijna uitgestorven. En er val-
len steeds minder gaten in het ijs. Dat komt omdat 
er technisch steeds beter wordt geschaatst en er 
wordt ook minder gevallen. De E.H.B.O-ers kla-
gen steen en been dat er zo weinig voor hen te 

doen is. Naast de gevestigde orde, die hun pro-
gramma aan de binnenzijde van de baan afwer-
ken, is er overal onderricht. Een keur van vrijwilli-
gers staat nog steeds klaar om op een passende 
wijze instructie te geven. Ook na de late dweil op 
maandagavond blijven er veel meer mensen han-
gen dan voorheen. Omdat het hier minder druk is 
krijgt het onderricht voor vooral de snellere jon-
gens (en meisjes) hier volop kans van slagen. Het 
is net of oude tijden herleven.
En ieder neemt aan de schaatspret deel op zijn 
of haar eigen manier. Zo zag ik iemand die zijn 
echtgenote aan het coachen was. Ze traint om 
dit jaar bij het SPI tenminste 45 ronden te rijden 
binnen een uur. Daarvoor is nodig dat de ronde-
tijden exact worden bijgehouden om de training-
schema’s daarop te kunnen aanpassen. Daar-

voor heeft hij een transponder aangeschaft en 
bovendien de laptop van thuis meegebracht. 
Onze coach moest tot teleurstelling van zijn vrouw 
mededelen dat de noodzakelijke rondetijden (nog) 
niet werden gehaald. Blijven coachen, zou ik zeg-
gen. Met zoveel voorbereiding moet het lukken. 
En als het seizoen dan al een aantal weken is 
gevorderd zie ik steeds meer bekende gezich-
ten terug .
In het begin van het seizoen had ik al iemand 
gemist. Hij rijdt al vele jaren zwijgend zijn rond-
jes. Hij is in feite onopvallend aanwezig. Nu is dat 
laatste ook weer niet helemaal waar. Hij valt op 
door zijn stijl. Echt een man uit de Kempen. Geen 
flauwe kul, doorrijden. Ik heb het over Louis Lavrij-
sen uit Reusel. En aangezien iedereen in Reusel 
een bijnaam heeft noemen ze hem daar ”Lou-
is van den Hollander”. Zijn afwezigheid is echter 
het gevolg van een hartinfarct, dat hem ten deel is 
gevallen. Ondertussen is Louis weer aan de bete-
rende hand. Hij heeft ondertussen wel zijn shag-
buil , die hij met verve 50 jaar hanteerde, vaar-
wel moeten zeggen.
Een andere man van vaste waarde, die we al een 
tijdje gemist hadden, was Chris Venner. Hij is als 
gevolg van een gebroken knieschijf ook een tijd-
je uit de roulatie geweest. Het spreekt vanzelf dat 
wij hen een snel en volledig herstel toewensen en 
spoedig weerzien op de baan.
Wat ik gelukkig wel steeds meer zie op de ijsbaan 
is de clubkleding. De prachtige schaatsjacks zijn 
niet alleen een weldaad voor het oog, ze zijn ook 
nog functioneel en warm. Binnenkort is het weer 
Kerstmis en zo’n jack misstaat niet onder de kerst-
boom. Bij Rono, de schaatswinkel op de ijsbaan, 
zijn ze verkrijgbaar . Wel op tijd bestellen. 
Wie ik ook nog steeds zie is de sektie Terneu-
zen. Op maandag om half zeven verzamelen de 
zeeuws-vlaanderenmannen zich in Terneuzen 
om daarna via Antwerpen naar Eindhoven te rij-
den. Samen rijden is immers het devies. Ruim 
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op tijd arriveren ze dan in Eindhoven om zelfs 
na de dweil nog even door te trekken. Douche 
nemen, boven in het restaurant nog even bijbuur-
ten, een schaaltje donker bier nuttigen en daarna 
weer richting Zeeuws Vlaanderen waar ze rond 
half een weer in hun woonplaatsen zijn. De ijs-
banen in Breda en Tilburg, die ze onderweg pas-
seren, laten ze letterlijk en figuurlijk gewoon links 
liggen. En. De volgende morgen gewoon weer op 
tijd op om aan de arbeid te gaan. En dat doen ze 
al vele jaren lang.
Iedere week heeft de sektie Terneuzen er dus 
250 kilometer voor over om hun sport te kunnen 
bedrijven bij onze IJsclub. Ze denken er nog niet 
aan om hun schaatsen aan de wilgen te hangen 
en hebben het in Eindhoven nog volop naar de 
zin. Luctor et emergo in optima forma. 
Een aantal leden van de club heeft de afgelo-
pen week weer post uit Leeuwarden gekregen . 
Vele verheugde en teleurgestelde gezichten. De 
mensen met een vaste startkaart voor het Friese 
volksfeest weten zeker dat ze aan de start mogen 

verschijnen. Een aantal zijn voor dit jaar uitge-
loot, weer anderen ingeloot. Vreugde en verdriet 
bij elkaar.
De meteorologische winter is ondertussen wel 
begonnen. Een aantal mensen hebben me al aan-
gesproken waar die winter van mij blijft. Ik had 
toch beloofd, dat het dit jaar raak zou zijn! Waar 
blijft de vorst?. Welnu. De kraanvogels zijn onder-
tussen allemaal vertrokken en de bijen blijven om 
extra suiker vragen. De voortekenen zijn dus niet 
veranderd. Ook Thijs zelf blijft onrustig. Aan een 
vorstperiode moet echter eerst een natte periode 
voorafgaan. En November was uitermate droog. 
Dus we moeten eerst een stevige natte periode 
krijgen en daarna pas kan het feest beginnen. De 
spreuk zegt immers: 

Loopt in de winter de sloot vol met water,
 dan volgt de vorst niet veel later.

Dus nog even geduld. Gewoon blijven oefenen.

Thijs (van het natuurijs)

IN MEMORIAM

Beste leden van de IJCE,
Vorige week bereikte ons het droeve bericht dat Harm van der Veen op 18 november is overleden.
Harm is bij vele oud-leden onder ons bekend als een man, die heel veel voor de ijce betekend heeft. 
Hij heeft vele jaren in het Bestuur gezeten van Toer&Jeugd en is mede-oprichter geweest van de les-
groepen.
Ook heeft hij met een aantal leden van de club de J.S.L.-cursus gevolgd.
In 1986 reed hij samen met een paar mensen van ons de Elfstedentocht en brak daar helaas vlak voor 
de finish zijn heup. Nadien was het schaatsen voor hem afgelopen, wat hem zeer aan het hart ging.
Afgelopen woensdag is hij gecremeerd. 

Frankie van Iersel
Eindhoven, 25-11-2011

Op de foto’s uit 1985 zijn behalve Harm o.a. de oudgedienden Henri de Vreede, Frankie en Harrie van Iersel, 

Tiny Gruijters, Bill van der Werf, Marjan van der Veen en Cor de Vries te herkennen (redactie).
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MEDE SCHAATSLIEFHEBBERS SCHAATS PRESTATIE INSIGNE SEIZOEN 2011-2012

Ik schaats al vele jaren bij IJCE, maar ben er zeker niet goed in. 
Toch ga ik een sportieve uitdaging aan. Op 3 februari ga ik mee schaatsen met het skate4air-peloton 
bij de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Het doel is zoveel mogelijk geld ophalen voor 
onderzoek naar CF. CF is cystic fibrosis of taaislijmziekte. 
Kinderen hebben dit vanaf hun geboorte en de gemiddelde leeftijd waarop ze sterven is momenteel 
40. Gelukkig al veel ouder dan toen ik begon als kinderverpleegkundige en CF als aandachtsveld 
kreeg. Toen lag het rond de 20. Door onderzoek is de gemiddelde leeftijd flink omhoog gegaan, maar 
nog lang niet zoals bij gezonde mensen. 
Omdat ik CF als aandachtsveld heb, las ik over skate4air. Ik was meteen enthousiast en heb me na 
even nadenken opgegeven. De bedoeling is dat er 200 schaatsers gaan rijden (50,100, 150 of 200 
km) en zich laten sponsoren. 

Nu heb ik 2 vragen. Als 1e natuurlijk of iemand mij wil sponsoren. Het bedrag laat ik vrij en mag 
overgemaakt worden op mijn rekeningnummer 168816776 t.n.v. NPC Dankers Rabobank Boxtel o.v.v. 
skate4air. Maar als 2e of er mensen zijn, die toch al de alternatieve Elfstedentocht willen gaan 
schaatsen en dat een leuke actie vinden. Of was je het niet van plan, maar word je nu ook enthou-
siast: geef je dan op op de site van skate4air. Er kunnen nog veel schaatsers bij om aan 200 te komen. 
Op www.skate4air.nl vind je ook informatie over CF.

Mocht je vragen hebben, ik schaats meestal op zaterdag en op de 1e zondag van de maand bij het 
visueel gehandicaptenschaatsen om te begeleiden (alleen niet 1 januari, die is verzet naar 8 januari).
Hopelijk heb ik wat mensen enthousiast gemaakt en zie ik meer IJCE-ers op de Weissensee!

Nancy Dankers
tel. 0411-683255

Kijk ook op website www.ijce.nl bij: Algemene Activiteiten > SPI

Voor de nieuwelingen onder ons: Wat is SPI?
SPI staat voor Schaats Prestatie Insigne en is een jaarlijks evenement in februari of maart waarbij 
het erom gaat in een uur tijd zoveel mogelijke rondjes op de 400 meter baan te schaatsen. Er wor-
den meerdere SPI-ritten gereden voor volwassenen en jeugd. Dit seizoen organiseert IJCE het SPI 
voor de 39e maal.

Brons, Zilver, Goud of Titanium
Net als vorig seizoen zijn er 4 categorieën waarvoor geschaatst kan worden: Brons, Zilver, Goud en 
Titanium.
Voor iedere categorie geldt een minimaal te rijden aantal ronden om het insigne te behalen. Van brons 
naar titanium komt de lat steeds een stukje hoger te liggen. Het is een individuele norm, dat wil zeg-
gen dat het minimum aantal ronden afhangt van leeftijd en geslacht. 

SPI Normtabel
Peildatum voor de leeftijd is 1 april 2012.

Meisjes/Dames Jongens/Heren

Leeftijd Titanium Goud Zilver Brons Titanium Goud Zilver Brons

tot 9 1) 67 56 45 34 67 56 45 34

9 en 10 67 56 45 34 67 56 45 34

11 en 12 71 59 47 35 71 59 47 35

13 en 14 75 63 50 38 75 63 50 38

15 en 16 79 66 53 39 87 73 58 44

17 en 18 84 70 56 42 93 78 62 47

19 t/m 30 92 77 61 46 102 85 68 51

31 t/m 40 87 73 58 44 97 81 65 49

41 t/m 50 81 68 55 41 91 76 61 46

51 t/m 60 78 65 52 39 86 72 58 43

61 t/m 65 73 61 49 37 81 68 54 41

66 t/m 70 70 59 48 36 79 66 53 40

71 t/m 75 69 58 46 35 77 64 51 38

76 t/m 80 67 56 45 33 74 62 50 37

81 en ouder 66 55 44 32 73 61 49 36

1) Deelnemers jonger dan 9 jaar moeten schaatsdiploma D of hoger in bezit hebben
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Groepen
Er wordt in groepen van maximaal 5 deelnemers gereden. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer 
ongeveer evenveel ronden op kop rijdt. Je kunt je individueel opgeven of als groep. Als je je individu-
eel hebt opgegeven, wordt je door de SPI-commissie ingedeeld in een passende groep. Hoe beter 
je dus inschat hoeveel ronden je werkelijk gaat rijden, hoe groter de kans is dat je in een goed pas-
sende groep terecht komt.

Individuele norm geldt ook voor groepen
Bij aanmelding met nog 4 anderen als groep geldt net als vorig seizoen niet de groepsnorm maar 
blijft de individuele norm van toepassing. Er is hiervoor gekozen om op die manier de drempel om als 
groep in te schrijven te verlagen. Dit is in afwijking op het huidige reglement.

SPI data en starttijden 
•  maandag 6 februari 2012 

20:40 uur  -  Senioren, brons, zilver en goud (langzaam)

•  zaterdag  11 februari 2012 
08:40 uur  -  Jeugd, brons, zilver en goud

•  maandag 13 februari 2012 
20:40 uur  -  Senioren, goud (snel) en titanium

Inschrijven SPI
Inschrijven voor het SPI kan op de volgende data:

maandag   2 januari 2012 21:30 uur in Restaurant “ ‘t Schaetshuys
zaterdag   7 januari 2012 8:30 en 9:45 uur bij de uitgang naast de 2e kassa
maandag   9 januari 2012 20:00 uur bij de uitgang naast de 2e kassa
zaterdag 14 januari 2012 8:30 en 9:45 uur bij de uitgang naast de 2e kassa
zondag 15 januari 2012 8:30 bij de uitgang naast de 2e kassa
maandag 16 januari 2011 20:00 uur bij de uitgang naast de 2e kassa

21:30 uur in Restaurant “ ’t Schaetshuys”

Let op:
• Deelnamekosten dienen meteen bij inschrijving voldaan te worden.
•  Inschrijven als groep kan alleen als deze groep gezamenlijk hun inschrijfformulier inleveren. Het 

gezamenlijk inleveren van de formulieren bespaart de SPI-commissie een  hoop werk.
• Het is na de laatste inschrijfdag niet meer mogelijk om nog wijzigingen door te geven.

Inschrijven
Het inschrijfformulier is via de website van IJCE te downloaden. Print het formulier en lever het inge-
vuld en voorzien van het juiste bedrag bij de SPI-commissie in. Ter plaatse zijn ook inschrijfformu-
lieren aanwezig. 

Let op! Wanneer je je als groep inschrijft dienen alle formulieren van de groep tegelijk ingeleverd te 
worden!

Tellen
Aan iedere groep worden 2 tellers toegewezen. Zij turven voor iedere deelnemer van de groep de 
gereden ronden en leveren de lijst aan het eind van de rit in bij SPI-commissie. Voor iedere SPI-
deelnemer geldt: “Wie rijdt die telt!”. Dus iedere deelnemer (boven de 16) moet ook beschikbaar 
zijn om te tellen. 

Getuigschrift en aandenken
Iedere deelnemer ontvangt een getuigschrift met daarop aangegeven het aantal gereden ronden. 
Als je de SPI-norm van de gekozen categorie brons t/m goud gehaald hebt ontvang je indien bij 
inschrijving aangegeven en betaald een SPI-speldje of SPI-hangertje. Bij de nieuwe categorie Tita-
nium geldt voorlopig dat wanneer de norm voor Titanium niet gehaald wordt en die van de goud-
categorie wel, je het betreffende getuigschrift ontvangt en het eventuele gouden schaatsje. Wij 
hebben helaas nog geen speciaal aandenken kunnen vinden voor de titanium categorie. Eventue-
le suggesties van leden zijn welkom. 

Kosten [zie ook website]
De inschrijfkosten voor deelname aan het SPI bedragen

Alleen getuigschrift Junioren:   €   2,00
Alleen getuigschrift Senioren:   €   2,50
Getuigschrift plus bronzen schaatsje: €   4,00
Getuigschrift plus zilveren schaatsje:  €   5,50
Getuigschrift plus gouden schaatsje (ook titanium):  €   7,00
Gouden schaatsje met robijn,  alleen bij 5x goud gehaald € 18,00
Gouden schaatsje met diamant,  alleen bij 10x goud gehaald    € 28,00
Wordt het insigne niet behaald dan vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Indeling
Als de inschrijvingstermijn is gesloten worden door de SPI-commissie de groepen ingedeeld. Op 
de overzichten, die worden gepubliceerd op de website en in de VDL-vitrine (tussen de klapdeuren 
bij de ingang van de baan), staat voor elke deelnemer vermeld wanneer hij of zij moeten rijden en 
in welke groep. Ook wordt een lijst gepubliceerd waarop voor iedere deelnemer staat vermeld wan-
neer hij of zij moet tellen. Al deze informatie is ook op de website te vinden.

Adelaarslijst
De Adelaarslijst is een overzicht van de SPI deelnemers uit voorgaande jaren die Goud hebben 
gehaald. Een gedeelte van deze lijst (vanaf 4x Goud) kun je op de website vinden. Ondanks de 
nieuwe categorie Titanium blijft de Adelaarslijst uitgaan van de behaalde Goudnorm. Dus een niet 
gehaalde titaniumnorm kan mogelijk toch als gehaalde goudnorm meetellen. Overigens is op de 
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JAARPROGRAMMA IJCE 2011-2012
Datum Activiteit Locatie Tijd

December 2011

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 Schaetshuys 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 
vriendinnetjes 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 (langzaam) 
Buitenkant baan vrij voor niet SPI-rijders,  
geen begeleiding

400m 20:40

Za 11 februari SPI jeugd: brons, zilver, goud
400m baan gesloten voor niet deelnemers 400m baan 08:40

Inschrijven diplomarijden jeugd Hal IJssportcentrum

Ma 13 februari
SPI senioren: goud (snel) en titanium. 
Buitenkant baan vrij voor niet SPI-rijders,  
geen begeleiding.

400m baan 20:40

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

website ook een aparte Titanium-lijst te bekijken.

Reglement
Het reglement met daarin de spelregels van het SPI vind je op de website. 

Meer informatie
Alle informatie rond het SPI is op de website van IJCE te vinden. Correcties en ‘last minute’ aanpas-
singen zullen altijd als eerste op deze pagina gepubliceerd worden. Dus kijk hier kort voor de SPI-rit-
ten om te zien of er nog wijzigingen zijn in de indeling of telleroverzichten.

Contact adressen SPI-Commissie
E-mail: spi-commissie@ijce.nl 
Peter v.d. Linden: 040 - 254 09 01 
Egbert Gramsbergen: 040 - 230 15 02 
Wim Ottenhoff: 040 - 283 76 98 
Arna v.d.Meerakker: 040 - 221 62 42
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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

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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